PERIODISK SERVICE AV KUBEN 1000 M3
1. BYTE AV TILLUFTSFILTER
Tilluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia F7 (kassettyp).
Dra tilluftkassetten rakt ut. Inga låsningar håller fast. Går det
trögt kan filtret ”spänna” lite mot skenorna.
Var beredd på smuts på ovansidan. Ta ur det smutsiga filtret
försiktigt för att undvika smuts-spridning.
Skjut tillbaka ett nytt filter.
Byt filtret (det gamla kan inte rengöras) senast var 6:e månad.

Tilluftsﬁlter

2. BYTE AV FRÅNLUFTSFILTER
Frånluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia M6 (kassettyp).
Dra frånluftfiltret rakt ut. Inga låsningar håller fast. Går det
trögt kan filtret ”spänna” lite mot skenorna.
Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika smutsspridning. Frånluftfiltret kan vara mycket dammigt.
Kontrollera filtrets frontytor. Filtret behöver bytas vid smutsig
yta eller senast var 6:e månad.

Frånluftsﬁlter

3. RENGÖRING AV AGGREGAT
Om lterbytena görs med rätt periodisering blir det normalt
sett inte mycket damm eller beläggningar inuti aggregatet.
Vid varje lterbyte kontrolleras skicket i resten av aggregatet
och OM aggregatets innanmäte är smutsigt dammsugs det
först ur och därefter våttorkas det ur med en fuktig trasa.
RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLARE
Värmeväxlarens igensättning bör kontrolleras en gång per år
i samband med något lterbyte. Är den smutsig bör den
rengöras för bästa ekonomi.
Dra värmeväxlaren rakt ut. Inga fästen håller fast.
Spola med varmt vatten vid dammigt lter.
Är växlarpaketet mycket smutsigt eller fett bör det läggas i
blöt i varmt vatten tillsatt med Kubens rengöringsvätska i ca
15 min. Spola rent med vatten innan återmonteringen.
1

RENGÖRING AV FLÄKTAR
Lossa på de vita skyddsplåtarna på aggregatets vänstra sida.
Lossa respektive äkts elkontakt med dess snabbkoppling.
Lossa därefter de båda fästskruvarna i ovankant av fästramen
för tilluftäkten (den nedre äkten) - OBS, ej de skruvar som
syns på bilden bredvid - respektive de främre skruvarna i
fästramen för frånluftäkten (den övre äkten). Fläktramarna
har på motstående sida (från fästskruvarna sett) ett spår som
passar för ett fästjärn i aggregatet. Lyft äkt med fästram
ifrån fästjärnet. Det nns inga skruvar att lossa på den sidan
av ramen.

Tilluftﬂäkten

Rengör äktarna försiktigt med en mjuk borste om de är
dammiga. Vid fet beläggning på äkthjulen kan de rengöras
med en trasa och lämpligt lösningsmedel.
Återmontera i motsatt ordning.
Bild 1

4. KONTROLLERA DISPLAYEN
NORMAL DRIFT
Logga in på displayen genom att klicka på ikonen längst ned
till höger på startskärmen. Klicka på ikonen med den gröna
bocken i den kommande menyn och välj sedan ”Anslut”. Du
kommer då få upp en ruta med siffror. Mata in fyra st 1:or
(1111) och tryck på OK. När du nu är inloggad, kontrollera
att det står ”normal drift” i menyn som i bild 1.
LARM
Vid larm kommer displayen först visa en varning (bild 2) om
att någonting är fel och att reparatör bör kontaktas
(telefonnummer står på display).

Bild 2: Varning

Bild 3: Startskärm

Tryck på knappen ”kvittera”, då kommer du till startsidan
(bild 3) men du ser en varning för larm i nedre vänstra
hörnet.
Logga in som vanligt och lägg märke till att larmklockan (bild
4) är röd. Klicka på denna och vänta på att texten
”återgången” dyker upp.

Bild 4: Tryck på röd klocka

Därefter klickar du på grön bock och ”kvittera”(bild 5).
Därefter bör displayen återgå till normalt utseende.

Bild 5: Kvittera
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