
Användning av Genius ventilationsaggregat
Välja ventilationsläge

Genvägar

Övervakning av inomhusluft Filterbyte

Ventilationsaggregatets funktion styrs automatiskt. Användaren väljer 
ventilationsläge eller låter automatiken styra ventilationen. Läget kan 
ändras från kontrollpanelen eller mobilappen genom att trycka på sym-
bolen för ventilationsläge. 

Välj lämpligt ventilationsläge:

Ventilationsaggregatet är utrustat med givare som mäter inomhusluften 
och ventilationen ställs in automatiskt utifrån resultatet. A-symbolen och 
den gröna stapeln på mätaren anger att ventilationen är forcerad.

Önskade funktioner kan läggas till på huvudvyn i kontrollpanelen 
eller appen genom att trycka på -knappen.

För att upprätthålla ventilationsaggregatets verk-
ningsgrad ska filtren bytas minst två gånger om året. 
Om det förekommer mycket damm i rumsluften eller 
mycket föroreningar i uteluften behöver filtren bytas 
oftare. Använd endast Swegons filter.

Köp filter eManual

   HEMMA

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.

   BORTA

Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom.

   FORCERING

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel 
i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om 
ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 
minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

   VECKOPROGRAM

Ventilationsläget ändras automatiskt enligt veckoprogrammen. Du 
kan använda Borta-läget för att spara energi under den tid din 
bostad brukar vara tom, till exempel under arbetsdagar.

Styr ventilationen med veckoprogram:

   BRASFUNKTION

Använd brasfunktionen när du ska tända en brasa. 

   TYST LÄGE

Den här funktionen inaktiverar automatisk ventilationsforcering.

   TILLUFTSTEMPERATURINSTÄLLNINGAR

Ändra bara inställningarna om tilluften känns för kall. Aggregatet 
kan inte producera luft som är kallare än uteluften utan tillbehör.

   SOMMARLÄGESFORCERING

Syftet med den automatiska forceringsfunktionen är att ta vara på 
så mycket som möjligt av den svala nattluften under sommaren.

Med mobilappen går det att se mätresultaten över en längre 
period.

Swegon CASA Genius-kontrollpanel GC-10

Swegon CASA App

Tillämpningen behöver en Genius-kontrollpanel för att den ska fungera.

RH 35 %Fuktighet

Swegon förbehåller sig rätten att ändra specifikationer. www.swegon.com



Välja ventilationsläge

Matlagningsläge

Belysning Underhåll

Spiskåpan kan användas för att styra bostadens ventilations-
aggregat. Ventilationsaggregatets funktion styrs automatiskt. 
Användaren väljer ventilationsläge eller låter automatiken 
styra ventilationen. Läget kan ändras med touchknappen. 
Indikeringslamporna dämpas automatiskt när kåpan inte används.

Välj lämpligt ventilationsläge:

Tänd belysningen genom att trycka på knappen.  

Belysningen kan regleras genom att trycka länge på knappen. 
Ljusstyrkan kommer då att förändras. Genom att trycka in knap-
pen igen ändras ljusstyrkan i andra riktningen. När ljusstyrkan nått 
rätt nivå släpper du knappen och väntar en stund tills lampan 
blinkar för att tala om att inställningen har sparats.

Tryck på matlagningsläget för att avlägsna matos och ångor via 
spiskåpan.

Rengör spiskåpans ytor med en fuktig trasa och milt 
diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel 
eller lösningsmedel.

Fettfiltren bör rengöras cirka två gånger i månad-
en genom att tvätta dem för hand i varmt vatten. 
Om de diskas i diskmaskin kan ytfärgen på filtren 
förändras.

Om filtren inte rengörs regelbundet kan 
fettansamlingarna orsaka brandrisk.

eManual Instruktionsvideo
  HEMMA

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.

  BORTA

Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom.

  FORCERING

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel 
i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om 
ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 
minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

  AUTOMATIC BOOST

The ventilation unit is equipped with sensors that measure 
the indoor air, and ventilation is boosted if necessary. During 
automatic boost, the boost mode light is dim. The boost can be 
interrupted by pressing the mode selection button.

  30 minuter

En tryckning.  

Swegon CASA-spiskåpor

  60 minuter

Två tryckningar.

  120 minuter

Tre tryckningar. 

  10 timmar | sommarläge

Om du håller knappen intryckt aktiveras sommarläget i 10 timmar, 
vilket tillåter att mer sval uteluft kommer in i lägenheten under 
natten. Observera att funktionen inte får användas under 
uppvärmningssäsongen!

OBS! Det är inte tillåtet att flambera mat under spiskåpan.

Lägesval Matlagningsläge Belysning

Ventilationsaggregats status
Statusmeddelanden för ventilationsaggregatet, som styrs 
via spiskåpan, indikeras enligt följande:

Servicepåminnelse

Alla lysdioder för lägesval blinkar. Inställt service-
intervall för ventilationsaggregatet har löpt ut. 
Servicen bekräftas genom att hålla lägesvalsknap-
pen intryckt i 5 sekunder.

Ventilationsaggregat avstängt

Lysdioden för Borta-läget blinkar. 
Ventilationsaggregatet är avstängt. Aggregatet kan 
startas genom att trycka på lägesvalsknappen.

Funktionsfel

Alla lysdioder blinkar. Det finns ett allvarligt fel i 
ventilationsaggregatet. Kontakta ett auktoriserat 
serviceföretag.

i

Allmänna anvisningar för CASA-spiskåpor

Köp filter

Kom ihåg att byta filtren  
i ventilationsaggregatet två gånger om året!

Swegon förbehåller sig rätten att ändra specifikationer. www.swegon.com


