
Instruktion för Kubens externa styrdisplay

1. Logga in:

Inloggning krävs alltid vid ändring av displayens förkonfigurerade inställningar.

Klicka dig vidare från startskärmen (bild 1.1) genom att trycka på ikonen längst ned till höger, 
du kommer då till menyn (bild 1.2). 
Tryck på bilden med den gröna bocken och klicka därefter på ”anslut” (bild 1.3).

1.1 Startskärm 1.2 Meny

1.4 Inloggning 1.5 Efter inloggning

1.3 Välj Anslut
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Då kommer du få upp en ruta med siffror (bild 1.4). Mata in 4 st 1:or (1111) och tryck på OK. 

Du är nu inloggad och kommer till inloggningsmenyn (bild 1.5).

Du loggas ut efter ett ha varit inaktiv i ett par minuter och startsidan visas åter igen. Om du 

vill kan du klicka dig bakåt till startsidan.



2. Tidsinställningar:

Använd nerpilen för att komma till menyvalet: ”Tidsinställningar” (bild 2.1).
Klicka på höger pil för att välja denna funktion.

2.1 Inloggningsmeny

Du kommer då till en ny meny , välj ”Tid normal hast” (bild 2.2) med hjälp av pilarna. 
Höger piltangent igen för att välja denna funktion.

Gå med upp/nerpilarna för att komma till dagen du vill ändra tidsintervallet (bild 2.3).
Tryck på den gröna bocken i nedre högra hörnet så att en markör visas över tiden (bild 2.4)
och mata in den nya tiden med hjälp av pilarna. 
Avsluta med att klicka på grön bock tills markören försvinner. 

2.2 Tidmeny
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2.3 Välj dag 2.4 Redigera tid

Använd vänster pil för att gå bakåt i menyn.



Använd upp-/nerpilen för att komma till menyvalet: ”Luftreglering” (bild 3.1) från
inloggningsmenyn. Klicka på höger pil för att välja denna funktion. 

3.Inställning av luftöden:

3.1 Inloggningsmeny

3.2 Luftmeny tilluft
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Du kommer då till ”Frekvensstyrning” (bild 3.2) där utstyrningen för fläkthastigheten för tilluft visas.
Gå till höger för att se utstyrningen vid halvfart (normal drift) samt helfart (forcerad drift) (bild 3.3).
Ändra genom att trycka på grön bock, en markör visas då (bild 3.4) och du kan skriva in önskat värde 
med hjälp av pilarna. Avsluta med grön bock och klicka på vänster pil för att komma bakåt i menyn.

Vid bild 3.2 för manuell TF, tryck pil ner för att komma till frekvensstyrning manuell FF (bild 3.5)

Upprep samma steg som för tilluftsfläkten, TF.

3.5 Luftmeny frånluft

3.3 Fläkthastighet 3.4 Redigera värde



4. Temperaturinställning:

Använd upp-/nerpilen för att komma till menyvalet: ”Temperaturinställningar” (bild 4.1) från
inloggningsmenyn. Klicka på höger pil för att välja denna funktion. 

4.1 Inloggningsmeny

4.2 Temperaturmeny 4.3 Börvärde

Nu visas ”tilluftstemp” (bild 4.2). Gå till höger för att se det förinställda börvärdet (bild 4.3).
Tryck grön bock för att ändra värdet. 
En markör visas då över temperaturen (bild 4.4) och du kan ändra värdet med hjälp av pilarna.
Avsluta med grön bock, höger pil tar dig bakåt i menyn.

4.4 Ändra värdet
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5. Larm:

Vid larm kommer displayen först visa en varning (bild 5.1) om att någonting är fel 
och att reparatör bör kontaktas (telefonnummer står på display). Tryck på knappen 
”kvittera”, då kommer du till startsidan (bild 5.2) men du ser en varning nere i vänster hörn  

5.1 Varning 5.2 Startskärm
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Logga in som vanligt och lägg märke till att larm-klockan (bild 5.3) är röd. Klicka på denna och 
vänta på att texten ”återgången” dyker upp (bild 5.4). Därefter klickar du på grön bock och 
”kvittera” (bild 5.5). 
Därefter bör displayen återgå till normalt utseende.

5.4 Inloggningmeny 5.5 Kvittera5.3 Tryck på röd klocka
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