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NAVODILO ZA NASTAVITEV  

VENTILATORJA PAX NORTE IN PAX GRELNIKA BRISAČ 

 

                                        
 
1- vklopite Bluetooth                  2 - prikaže se izbor:              3 - po pritisku na Calima             4 - išče ventilator; 

in pritisnite na PAX                Calima za ventilator in                   vpišite 8 mestno PIN                možno je nastaviti več 

                                                Momneto  za grelnik                       kodo                                      ventilatorjev zaporedoma 

 

                                    

           

                                             
 

5 - če spojitev ni uspela,         6 -  po spojitvi lahko                   7 - izbirate lahko                         8 - nastavitev osnovne 

ponovite postopek                   nastavite lastni vstop                  nastavitve hitrosti,                         hitrosti  

                                                za ventilator/je in za                   senzorja svetlobe in                       od 41 %  do 70 % 

                                                grelnik brisač                              senzorja vlage 

 

 

                                                                  
 

9 -  morda  62 %                      10 -  nastavitev hitrosti              11 - nastavitev                               12 - čas delovanja 

                                                       ob vklopu senzorja              občitljivosti                                          ventilatorja 

                                                       svetlobe                               senzorja svetlobe 

 

 



                                                          
 

13 - čas zakasnitve                   14 - nastavitev hitrosti                15 - nastavitev hitrosti                  16 - občutljivost 

po pojavu svetlobe                   na 88 % za vlago                        na 97 % za vlago                          senzorja vlage 

 

 

                                                                           
 

17 - Silent Hours:                         18 - poljubna nastavitev        18 - Automatic Cycles:             19 - dolžina ciklov 

    nočni čas, ko                             nočnega časa od - po urah            avtomatski cikli         

ventilator ne deluje 

 

                                                
   

20 - BOOST vklopi                     21 - znak v zgornjem             22 - vrtlaji oz. obrati             23 - hitrost v obr/min 

100 % hitrost za 15 min               desnem kotu vklopi                       na minuto 

                                                    izbiro mero hitrosti 

 

                                                            
 
24 - litri na sekundo                        25 - hitrost v l/s                       26 - za dokončanje:             27 - prehod na nastavitev 

                                                                                                         FINILISE SETUP               grelnika: Momento 



                                                                              
   

28 - pritiskjate spodnji gumb na grelniku 8 sek,                            29 - Bluetooth povezava            30 - lahko spremenite  

pojavi se plava utripajoča lučka, zatem  CONNECT                            potek, počakajte                          grelnika brisač 

 

                                                        
 

31 - grelnik deluje s                 32 - s potiskom rdeče                       32 - najmanša moč                  33 - za določitev časa: 

        polno močjo                     pike navzdol zmanjšujete moč                                                         ADD NEW EVENT     

 

                                                    
    

34 - nastavitev vklopa                35 - nastavitev izklopa                  36 - vsak dan                       37 - možno več nastavitev 

 

                             
 

38 - za določe dni         39 - konec tedna         40 - podatki so shranjeni         41 - povežite grelnik           42 - povezano 

                                                                                                                                z ventilatorjem 


