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Pax Levante 50:
Fläkten är grundprogrammerad för att klara de allra flesta installationer
Om andra inställningar eller funktioner önskas krävs nedladdning av 
appen Pax Wireless som kan hämtas från App Store och Google Play.

Anslutning av app:
Starta, eller starta om, din Levante med 1/0 knappen. 

Den blå dioden blinkar blått i 30sek, 
under den tiden kan 
appen aktiveras. 01

Välj
Gå till sidan 2

Gå till sidan 3



Värden

                               Visa procent (%)

                               Visa varv per minut (rpm)

                               Visa liter per sekund (l/s)

                *Liter per sekund är uträknat som friblåsande

Värden: Här kan du välja i vilken enhet du
              önskar se din fläkt arbeta i.

ÄNDRA NAMNET PÅ DENNA PRODUKT
När du loggade in första gången på din fläkt
angav du ett namn, om du önskar kan du 
gå in här och ändra namnet.

ÅTERSTÄLL TILL STANDARDVÄRDEN
Här kan du återställa din fläkt till standardvärden 
för den profil du valt att använda.

ÅTERSTÄLL DENNA PRODUKT
Här kan du återställa din fläkt till den profil fläkten 
levererades med från fabrik.
Ny inloggning krävs för att komma i kontakt med 
produkten. Gör fläkten strömlös. Slå till strömbrytaren,
nu är fläkten kontaktbar i 30sek via App/Bluetooth.

TA BORT DENNA PRODUKT
Här kan du ta bort inloggningen på din fläkt
från din telefon. 
Fläkten behåller den profil och inställningar du gjort.
Ny inloggning via PIN kod krävs för att komma i 
kontakt med produkten.

= till

= från

Med sensorerna aktiverade kommer din fläkt auto-
matiskt att övervaka fuktnivåer och ljusförändringar.
Fläkten är utrustad med två sensorer.

Fläkten arbetar dygnet runt med ett luftflöde
som säkerställer god ventilation dygnet runt.
Basventilationen är 42% av maxflöded.

Ljussensorn: Ökar luftflödet till 70% 
av maxflöde under 30 min vid ljus-
förändringar.

Fuktsensor: Ökar luftflödet till maxflöde 100% 
vid hastig fuktförändring.
Pågår tills utrymmet är torrt.

Boost

Ett tryck på ”Boost- knappen” ger 
maximal ventilation under 15 minuter.
Boost går att avbryta genom att åter
en gång trycka på knappen.

Tysta timmar innebär att fläkten enbart går på grund-ventilation under vald tid.
Därmed är sensorerna satta ur funktion och fläkten kan inte öka ventilationen 
vid ljus och fukt-förändringar.

För att aktivera Tysta timmar måste väljaren till/från sättas i läge till.

Standardvärde för tysta timmar är mellan 23:00 till 06:00. Om annan tid önskas
sätts tiden med knappen ”Från” när Tysta timmar ska starta, och med knappen 
”Till” när Tysta timmar ska avslutas.

1740 RPM

30 Minuter

Sensor

       Ingen avkänning

       Låg känslighet

       Mellan känslighet

       Hög känslighet
       

Här kan ljussensorn 
stängas av eller känslig-
heten ändras.
Standardinställning är
hög känslighet.

Sensor

       Ingen avkänning

       Låg känslighet

       Mellan känslighet

       Hög känslighet

Här kan fuktsensorn 
stängas av eller känslig-
heten minskas.
Standardinställning är
hög känslighet.

1000RPM

Mindre luftflöde                                                                     Mer luftflöde

800 ROM                                                                                 2400 RPM

FLER INSTÄLLNINGAR

Val                                Klar

Veckodagar

Helgdagar

Notera! Genom att stänga av Basventilationen 
riskerar man dålig luftkvalitet och fuktproblem.

Här finns möjlighet att stänga av 
Basventilationen under 
veckodagar eller helgdagar. 
Om båda knapparna aktiveras är 
Basventilationen ständigt avstängd.

= till

= från

= till

= från

Sensorer till/från.

För att aktivera Automatisk vädring måste väljaren till/från 
sättas i läge till.

Standardvärde för Automatisk vädring är 60 minuter. 
Om kortare eller längre vädringstid önskas kan 30 eller 90 minuter väljas.

När Automatisk vädring är aktiverad går fläkten 2 gånger 
per dygn på maximal hastighet i 30, 60 eller 90 minuter.
Detta för att säkerställa god ventilation.

Automatisk vädring schemalägger forcerad ventilation när 
du är ute och reser så att ditt rum håller sig fräscht och torrt.

Levante 50
Boost

Sensorer

Basventilation                                    1000 RPM

Ljussensor                                         1740 RPM

Fuktsensor                                         2400 RPM

Tyst Läge

Från                                                            23:00
 
Till                                                               06:00

Automatisk vädring

30 minuter

60 minuter

BASVENTILATION 1000 RPM

Tillbaka            Levante

2400 RPM

Använd

Bakåt, svep nedåt.

Bakåt, svep nedåt. Bakåt, svep nedåt.

Svep och 
markera.

Svep och 
markera.

Aktivera                                                              Aktivera
Från                                                          Till     23:00  06:00

Avbryt            Klar    

20          57
21          58          
22          59
23          00
00          01
01          02

Avbryt            Klar    

03          57
04          58          
05          59
06          00
07          01
08          02

Scrolla, 
markera 
önskad tid.
Bekräfta 
med ”klar”.

Scrolla, 
markera 
önskad tid.
Bekräfta 
med ”klar”.

Automatisk vädring

30 minuter

60 minuter

90 minuter



Levante
Värmeförflyttare

975 RPM                                          2400 RPM
Mindre luftflöde                              Mer luftflöde

Levante Värmeförflyttare

Tillbaka

22°C
23°C
24°C
25°C
26°C
26°C
27°C

Scrolla, markera 
önskad temperatur
när fläkten ska starta.
Bekräfta med ”klar”.
Fläkten stannar då
temperaturen under-
stiger vald start-
temperatur med ca: 3°C.

Inställning av temperatur       25°C

NÄR ÖVER TEMPERATUR INSTÄLLNING

975 RPM                           2400 RPM
Mindre luftflöde               Mer luftflöde

NÄR UNDER TEMPERATUR INSTÄLLNING

OFF

Värden

                               Visa procent (%)

                               Visa varv per minut (rpm)

                               Visa liter per sekund (l/s)

                *Liter per sekund är uträknat som friblåsande

Värden: Här kan du välja i vilken enhet du
              önskar se din fläkt arbeta i.

ÄNDRA NAMNET PÅ DENNA PRODUKT
När du loggade in första gången på din fläkt
angav du ett namn, om du önskar kan du 
gå in här och ändra namnet.

ÅTERSTÄLL TILL STANDARDVÄRDEN
Här kan du återställa din fläkt till standardvärden 
för den profil du valt att använda.

ÅTERSTÄLL DENNA PRODUKT
Här kan du återställa din fläkt till den profil fläkten 
levererades med från fabrik.
Ny inloggning krävs för att komma i kontakt med 
produkten. Gör fläkten strömlös. Slå till strömbrytaren,
nu är fläkten kontaktbar i 30sek via App/Bluetooth.

TA BORT DENNA PRODUKT
Här kan du ta bort inloggningen på din fläkt
från din telefon. 
Fläkten behåller den profil och inställningar du gjort.
Ny inloggning via PIN kod krävs för att komma i 
kontakt med produkten.

Inställningar X

975 RPM                                          2400 RPM
Mindre luftflöde                              Mer luftflöde

Levante Värmeförflyttare

Tillbaka

Inställning av temperatur       25°C

NÄR ÖVER TEMPERATUR INSTÄLLNING

NÄR UNDER TEMPERATUR INSTÄLL.......

Klar

Tillbaka
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