
Pax Wireless –sovelluksen käyttö

Calima-puhaltimen ohjaukseen

Sovelluksen asennus

1. Lataa sovellus ’Pax Wireless’ puhelimesi sovelluskaupasta 
veloituksetta.

2. Tarkista, että sovellukselle on puhelimesi asetuksissa 
sallittu data, Bluetooth ja WiFi, jotkut puhelimet vaativat 
myös kameran käytön ja sijainnin sallituiksi.

3. Varmista, että Calima-puhaltimessa on virta päällä 
(puhallin pyörii). Tässä vaiheessa Calimassa ei näy 
merkkivaloja.

4. Valitse alkuvalikosta Calima. Lisää se sovellukseen 
valitsemalla näytön oikeasta yläreunasta plus-merkki. 

5. Sovellus kysyy PIN-koodia, joka löytyy kun irrotat 
puhaltimen moottoriosan varovasti mutta voimakkaasti 
vetämällä. Huom! Varmista, että otteesi on pitävä! 
Numero löytyy kiinnikkeestä. Kannattaa kirjoittaa se ylös, 
niin ei tarvitse irrottaa moottoria uudestaan, jos asennus 
pitää toistaa. Näppäile numero puhelimeesi ja paina 
’Yhdistä’.

6. Jos sovellus ilmoittaa, että laitetta ei löydy, ’Peruuta’ ja 
syötä PIN-koodi uudestaan.

Profiilin määrittäminen

1. Kysymys ’Käynnistetäänkö puhallin erillisestä 
katkaisijasta?’ tarkoittaa, että käytetäänkö Calimaa
ainoastaan erillisestä katkaisijasta. Katkaisija voi olla esim. 
valokatkaisijaan yhdistetty tai virtajohdossa oleva erillinen 
katkaisija. HUOM! Jos haluat säätää Caliman toimintoja 
kaikessa laajuudessaan Pax-sovelluksella, vastaa ’EI’. 

2. Myös seuraavaan kysymykseen ’Käytetäänkö puhallinta 
siirtämään lämmintä ilmaa huoneesta toiseen?’ vastataan 
’EI’, mikäli Calimaa käytetään ilman poistamiseksi ulos 
rakennuksesta.

3. ’Haluatko, että puhallin toimii ilman peruskäyntiä?’ 
Poistoilmapuhallin on hyvä pitää käynnissä koko ajan, 
jotta riittävä määrä ilmaa vaihtuu asunnossa. Vastaa siis 
tähänkin ’EI’, eli ei haluta jättää peruskäyntiä pois. 

4. Viimeistele asennus.
5. Kun valitset nimeämäsi puhaltimen, sovellus ottaa siihen 

yhteyden, minkä osoittaa Calimaan ilmestyvä sininen 
merkkivalo.
Katso sovelluksen käyttöohje seuraavalta sivulta.
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Yksikkö

Prosenttia maksimista (%) 

Kierrosta minuutissa (rpm) 

Litraa sekunnissa (l/s)

Valitse millä yksiköllä puhaltimen teho ilmoitetaan.

VAIHDA LAITTEEN NIMI
Täällä voit vaihtaa laitteelle aikaisemmin antamasi 
nimen, esim. 'Kylpyhuone, yläkerta'.

PALAUTA OLETUSARVOT
Täällä voit palauttaa puhaltimen aikaisemmin 
määrittelemäsi profiilin oletusarvoihin. (Määrittelit 
profiilin aikaisemmin vastaamalla esitettyihin 
kysymyksiin Caliman käyttötarkoituksesta.)

ASENNA LAITE UUDELLEEN (RESETOINTI)
Tämä toiminto poistaa tekemäsi asetukset sekä 
Calimasta että puhelimesta ja palauttaa takaisin 
tehdasasetukset. Uudestaan kirjautuessa 
vaaditaan taas PIN-koodi.

POISTA TÄMÄ LAITE
Tämä toiminto poistaa tekemäsi asetukset vain 
puhelimesta, Calimassa sen sijaan asetukset 
säilyvät. Uudestaan kirjautuessa vaaditaan taas 
PIN-koodi.

= päällä

= pois

Tunnistimien ollessa aktivoituna puhallin 
seuraa automaattisesti sekä kosteustason     
että valon nopeita muutoksia. 

Puhaltimen peruskäynti takaa perusilman-
vaihdon ympäri vuorokauden. Tässä 
ilmanvaihto on 42% maksimista.

Valotunnistimen huomatessa muutoksia 
puhaltimen teho nousee 70%:iin.

Kosteustunnistimen huomatessa nopeita  
muutoksia puhaltimen teho nousee 88%:iin. 
Palautuu normaaliin, kun kosteus on poistettu.

Boost

Boost-kuvakkeen painaminen 
käynnistää maksimitehon 15 
minuutin ajaksi. Se voidaan 
pysäyttää aikaisemmin painamalla 
uudestaan.

'Hiljaiset tunnit' -kohtaan voit määritellä kellonajat, kun haluat 
puhaltimen toimivan vain peruskäynnillä ilman tunnistimia. 

Hiljaiset tunnit ovat oletuksena klo 23:00-6:00 välillä.             
Ajan muuttaminen tapahtuu valitsemalla haluttu uusi aika.
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Puhallinnopeus 70%

Pienempi ilmamäärä Suurempi ilmamäärä

Puhallinnopeus 70% Puhallinnopeus 88%

Lisäasetukset

Laitteen nimi

Laitteen nimi

Valotunnistin

       Tunnistin pois päältä

       Matala herkkyys

       Korkea herkkyys

Käyntiaika

         5 minuuttia

       10 minuuttia

       15 minuuttia

       30 minuuttia

       60 minuuttia

Käynnistysviive

        Ei viivettä

         5 nimuuttia

       10 nimuuttia

Takaisin

Valotunnistin voidaan 
kytkeä pois päältä tai sen 
herkkyyttä vähentää. 
Oletusasetus on korkea 
herkkyys.

Tässä valitaan aika, jonka 
puhallin käy tehostetulla 
käynnillä valotunnistimen 
vaikutuksesta. 
Oletusasetus on 15 
minuuttia. 

Tässä voidaan valita 
puhaltimen tehostumisen 
viiveaika. Oletuksena 
viivettä ei ole.

Puhallinnopeus 88%

Pienempi ilmamäärä Suurempi ilmamäärä

Puhallinnopeus 88% Puhallinnopeus 100%

Lisäasetukset

Laitteen nimi

Laitteen nimi

Takaisin

Kosteustunnistin

       Tunnistin pois päältä

       Matala herkkyys

       Keskinkertainen

       Korkea herkkyys

Kosteustunnistin voidaan ottaa 
pois päältä tai tunnistimen 
herkkyyttää voidaan säätää. 
Oletusasetus on korkea 
herkkyys. 

Puhallinnopeus 42%

Pienempi ilmamäärä Suurempi ilmamäärä

Puhallinnopeus 0% Puhallinnopeus 70%

Lisäasetukset

Laitteen nimi

Laitteen nimi

Arkipäivät

Viikonloppu

Huomaa! Perusilmanvaihto kannattaa pitää 
käynnissä, jotta vältytään ilmanlaatu- ja 
kosteusongelmilta.

Peruskäynti voidaan kytkeä 
pois päältä arkipäiviksi ja/
tai viikonlopuiksi. Mikäli 
molemmat on aktivoitu, 
puhallin käy peruskäynnillä 
koko ajan, kuten suositeltu.

Takaisin

= päällä

= pois

= päällä

= pois

Tunnistimet päällä/pois

Automaattitoiminto eli automaattinen ilmanvaihto aktivoidaan 
päällä/pois -valitsimella.

Automaattisen ilman vaihtumisen oletusarvo on 30 minuuttia. 
Jos halutaan pidempi tuuletusaika, voidaan valita 60 tai 90 
minuuttia. Kun automaattinen ilmanvaihto on aktivoitu, puhallin 
käy suurimmalla teholla kahdesti päivässä valitun 30, 60 tai 90 
minuutin ajan.

Tämä toiminto varmistaa, että huoneessa on raikas ilma, kun 
palaat matkaltasi. Hyvä toiminto myös vapaa-ajan asunnolla. 
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Boost

Sensorit

Peruskäynti 42%

Valotunnistin 70%

Kosteustunnistin 88%

Hiljaiset tunnit

Alkaa Päättyy
23:00             06:00

Automaattiset toiminnot

Peruskäynnin teho 42%

Laitteen nimi

i

Tässä näkyy 
puhaltimen teho 
tällä hetkellä.

Valmis

Valmis

Valmis

Tasot 
30 minuuttia
60 minuuttia
90 minuuttia
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