
15 min
30 min

Timer
Välj tid: 

Ett tryck i taget

15 min
30 min

Timer
Aktivering/avaktivering
av tillslagsfördröjning:

Håll kvar i 2 sekunder.
Lamporna blinkar 3ggr.

Timer
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Fuktstyrning
Indikering av respons: 

Respektive lampa
lyser.

Fuktstyrning
Stega framåt för 
val av respons:

Håll kvar i 2 sekunder.

Fuktstyrning
Öka eller minska
luftflöde vid fukt-
aktiverad gång:

Tryck på +/- 
knapparna

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Kontinuerlig gång.
Aktivera: 

Tryck tills lampan
tänds.

Kontinuerlig gång.
Avaktivera: 

Tryck tills lampan
släcks.

Ställ in flöde för
kontinuerlig gång.
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Indikering för aktiv
ljus eller 
luktsensor: 

Respektive lampa
lyser.

Ljus och luktsensor .
Aktivera/avaktivera:

Ljussensor till.
Tryck i steg tills
lampan tänds.

Ställ in flöde för
aktiv ljus och
luktsensor.
Öka eller minska
luftflöde:

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljussensor från.
Tryck i steg tills
lampan släcks.

Ljus
Lukt

Luktsensor till/från.
Samma som för 
ljussensor ovan.
Tryck tills lampan 
tänds eller släcks.

Ljus
Lukt

Tryck på +/- 
knapparna

Välj funktion Timer
som är gemensam
för flödet med 
ljussensor eller fukt-
styrning som styr flöde
för lukt.

Inställningar för Intellivent SKY.
180911

För att få tillgång till de funktioner 
som går att programmera.
Tryck först på funktionssymbolen.

Alla programmerbra funktioners 
symboler lyser upp.

          ,           ,             ,              ,

För att aktivera önskad funktion
tryck på någon av de fyra 
symbolerna och följ sedan
instruktionen till höger.
Processen avslutas sedan med 
att trycka på funktionssymbolen 
      2ggr.

Timer           Fuktstyrning     Kontinuerlig gång      Närvaro/lukt

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

Ej aktiv

15 min
30 min

Timer
Välj tid: 

Ett tryck i taget

15 min
30 min

Aktivering/avaktivering 
av tillslagsfördröjning:

Håll kvar 2 sekunder.
Lamporna blinkar 3 ggr.

Öka eller minska 
luftflödet:

Fuktstyrning
Indikering av respons: 

Respektive lampa lyser.

Stega framåt för val 
av respons:

Håll kvar 2 sekunder

Öka eller minska 
luftflöde vid fukt-
aktiverad gång:

Hög

Medel

Låg

Ej aktiv

Hög

Medel

Låg

Ej aktiv

Kontinuerlig gång
Aktivera: 

Tryck tills lampan 
tänds.

Avaktivera: 

Tryck tills lampan 
släcks.

Öka eller minska

Tryck på +/- 
knapparna.

Indikering för aktiv / 
inaktiv

Respektive lampa 
lyser..

.
Aktivera/avaktivera:

Ljussensor till/ från. 
Tryck upprepat tills 
lampan tänds eller 
släcks.

Öka eller minska 
luftflödet:

Ljus

Lukt

Lukt och
ljus

Ljus

Luktsensor till/ från. 
Tryck upprepat tills 
lampan tänds eller 
släcks.

Tryck på +/- 
knapparna. 

Snabbguide för Intellivent SKY

För att få tillgång till de funktioner 
som går att programmera.
Tryck först på funktionssymbolen.

Alla programmerbara funktioners
symboler lyser upp. 

För att aktivera önskad funktion
tryck på någon av de fyra
symbolerna och följ sedan
instruktionen till höger
Processen avslutas sedan med 
att trycka på funktionssymbolen 
       2 ggr.

Timer           Fuktstyrning     Kontinuerlig gång        Ljus/lukt

Ej aktiv

Välj funktion för 
inställning av timer för
inställning av ljussensor. 

Välj funktion för fukt 
funktionen för 
inställning av 
luktsensorn

Ljus och luktsensor

Flödesinställning: 

Lukt

Tryck på +/- 
knapparna. 

Tryck på +/- 
knapparna. 

Återställning
Aktivera
1 tryck

Håll minst 
5 sekunder
(2:a trycket).

(till fabriksinställning)

SE

Funktionsindikering ges med  
fyra olika färger. 

Funktionssymbolen  
lyser  beroende på vilken 
funktion som är aktiv. 

Inget sken  
Fläkten är av eller aktiverad  
med kontinuerlig gång.

Blått sken  
Fläkten går på grund av för-
höjd fukt.

Blinkande blått  
Fläkten går på grund av att  
den upptäck att den kan  
sänka fukten i rummet. 

Grönt sken  
Luktsensorn har aktiverat 
fläkten

Lila sken  
Fläkten är startad av  
vädringsfunktionen.

Gult sken  
Fläkten går på timer.

Blinkande gult 
Tillslagsfördröjningstimer  
räknar ner, snabbare  
blinkningar mot slutet.

15 min
30 min

Timer
Välj tid: 

Ett tryck i taget

15 min
30 min

Timer
Aktivering/avaktivering
av tillslagsfördröjning:

Håll kvar i 2 sekunder.
Lamporna blinkar 3ggr.

Timer
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Fuktstyrning
Indikering av respons: 

Respektive lampa
lyser.

Fuktstyrning
Stega framåt för 
val av respons:

Håll kvar i 2 sekunder.

Fuktstyrning
Öka eller minska
luftflöde vid fukt-
aktiverad gång:

Tryck på +/- 
knapparna

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Kontinuerlig gång.
Aktivera: 

Tryck tills lampan
tänds.

Kontinuerlig gång.
Avaktivera: 

Tryck tills lampan
släcks.

Ställ in flöde för
kontinuerlig gång.
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Indikering för aktiv
ljus eller 
luktsensor: 

Respektive lampa
lyser.

Ljus och luktsensor .
Aktivera/avaktivera:

Ljussensor till.
Tryck i steg tills
lampan tänds.

Ställ in flöde för
aktiv ljus och
luktsensor.
Öka eller minska
luftflöde:

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljussensor från.
Tryck i steg tills
lampan släcks.

Ljus
Lukt

Luktsensor till/från.
Samma som för 
ljussensor ovan.
Tryck tills lampan 
tänds eller släcks.

Ljus
Lukt

Tryck på +/- 
knapparna

Välj funktion Timer
som är gemensam
för flödet med 
ljussensor eller fukt-
styrning som styr flöde
för lukt.

Inställningar för Intellivent SKY.
180911

För att få tillgång till de funktioner 
som går att programmera.
Tryck först på funktionssymbolen.

Alla programmerbra funktioners 
symboler lyser upp.

          ,           ,             ,              ,

För att aktivera önskad funktion
tryck på någon av de fyra 
symbolerna och följ sedan
instruktionen till höger.
Processen avslutas sedan med 
att trycka på funktionssymbolen 
      2ggr.

Timer           Fuktstyrning     Kontinuerlig gång      Närvaro/lukt

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

Ej aktiv

Kom igång:  

Snabbguide
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Finjustering via App 

Appen Fresh ventilation kan laddas ned till Android 
och IOS-telefoner. Med hjälp av appen får man till-
gång till en mängd  inställningar och funktioner.
 
Se Fresh hemsida för utförlig information om fläktens 
alla funktioner med och utan app, www.fresh.se



15 min
30 min

Timer
Välj tid: 

Ett tryck i taget

15 min
30 min

Timer
Aktivering/avaktivering
av tillslagsfördröjning:

Håll kvar i 2 sekunder.
Lamporna blinkar 3ggr.

Timer
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Fuktstyrning
Indikering av respons: 

Respektive lampa
lyser.

Fuktstyrning
Stega framåt för 
val av respons:

Håll kvar i 2 sekunder.

Fuktstyrning
Öka eller minska
luftflöde vid fukt-
aktiverad gång:

Tryck på +/- 
knapparna

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Kontinuerlig gång.
Aktivera: 

Tryck tills lampan
tänds.

Kontinuerlig gång.
Avaktivera: 

Tryck tills lampan
släcks.

Ställ in flöde för
kontinuerlig gång.
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Indikering för aktiv
ljus eller 
luktsensor: 

Respektive lampa
lyser.

Ljus och luktsensor .
Aktivera/avaktivera:

Ljussensor till.
Tryck i steg tills
lampan tänds.

Ställ in flöde för
aktiv ljus och
luktsensor.
Öka eller minska
luftflöde:

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljussensor från.
Tryck i steg tills
lampan släcks.

Ljus
Lukt

Luktsensor till/från.
Samma som för 
ljussensor ovan.
Tryck tills lampan 
tänds eller släcks.

Ljus
Lukt

Tryck på +/- 
knapparna

Välj funktion Timer
som är gemensam
för flödet med 
ljussensor eller fukt-
styrning som styr flöde
för lukt.

Inställningar för Intellivent SKY.
180911

För att få tillgång till de funktioner 
som går att programmera.
Tryck först på funktionssymbolen.

Alla programmerbra funktioners 
symboler lyser upp.

          ,           ,             ,              ,

För att aktivera önskad funktion
tryck på någon av de fyra 
symbolerna och följ sedan
instruktionen till höger.
Processen avslutas sedan med 
att trycka på funktionssymbolen 
      2ggr.

Timer           Fuktstyrning     Kontinuerlig gång      Närvaro/lukt

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

Ej aktiv

15 min
30 min

Timer
Select time: 

One press at a time

15 min
30 min

Activate / deactivate
delayed start

Hold for 2 seconds. The
lamps flash 3 times. 

.
.

Increase or decrease 
air flow:

Press the +/- buttons

Humidity control
Response indication: 

The corresponding 
lamp lights up

Step forward for 
response selection:

Hold for 2 seconds

Increase or decrease 
air  flow during humidity- 
activated operation:

Fast

Normal

Slow

Deactive

Fast

Normal

Slow

Deactive

Press the +/- buttons

Continuous operation
Activate

Press until the lamp 
comes on

Deactivate: 

Press until the lamp 
goes out

Increase or decrease

Press the +/- buttons

Indications:

The corresponding 
lamp lights up.

Activate/deactivate:
.

Setting the air flow:
Increase or decrease

Air quality 
sensor

Light 
sensor

Light sensor 
& air quality 
sensor 

Light sensor on/off
Press repeatedly until 
the lamp comes on 
or off

Air quality sensor on/off. 
Same as for light sensor.

Air quality 
sensor

Press the +/- buttons 

Quickguide for Intellivent SKY.

To access the functions that can be 
programmed.
First, press the function icon.

All programmable function symbols 
light up.

To activate the desired function, press 
any of the four symbols and then follow 
the instructions to the right. 
The process  is then ended by pressing 
the function icon          twice.

.

Timer     Humidity control  Continuous operation  Light/air quality sensor

Inactive

Select the Timer speed 
function, which is 
common for the flow 
with lightsensor.

Air quality function has 
same speed as 
humidity function.

Setting the air flow:

Light and air quality 
sensor  

Light 
sensor

Reset
Activate
1 touch

Touch and
hold 5 sec.
(2:nd touch).

(to factory settings)

Function indication is given 
with different colours.

The function symbol  
is lit depending on  
the active function. 

No light
The fan is off or activated for 
continuous operation.

Blue light
The fan runs due to increased 
humidity.

Flashing blue light
The fan runs because it has  
detected that it can lower the
humidity in the room.

Green light
The air quality sensor has  
activated the fan.

Purple light
The fan has been started  
by the airing function.

Yellow light
The fan runs on the timer

Flashing yellow 
The delay timer counts down, 
faster flashes towards the end.

15 min
30 min

Timer
Välj tid: 

Ett tryck i taget

15 min
30 min

Timer
Aktivering/avaktivering
av tillslagsfördröjning:

Håll kvar i 2 sekunder.
Lamporna blinkar 3ggr.

Timer
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Fuktstyrning
Indikering av respons: 

Respektive lampa
lyser.

Fuktstyrning
Stega framåt för 
val av respons:

Håll kvar i 2 sekunder.

Fuktstyrning
Öka eller minska
luftflöde vid fukt-
aktiverad gång:

Tryck på +/- 
knapparna

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Snabb

Normal

Långsam

Ej aktiv

Kontinuerlig gång.
Aktivera: 

Tryck tills lampan
tänds.

Kontinuerlig gång.
Avaktivera: 

Tryck tills lampan
släcks.

Ställ in flöde för
kontinuerlig gång.
Öka eller minska
luftflöde:

Tryck på +/- 
knapparna

Indikering för aktiv
ljus eller 
luktsensor: 

Respektive lampa
lyser.

Ljus och luktsensor .
Aktivera/avaktivera:

Ljussensor till.
Tryck i steg tills
lampan tänds.

Ställ in flöde för
aktiv ljus och
luktsensor.
Öka eller minska
luftflöde:

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljus
Lukt

Ljussensor från.
Tryck i steg tills
lampan släcks.

Ljus
Lukt

Luktsensor till/från.
Samma som för 
ljussensor ovan.
Tryck tills lampan 
tänds eller släcks.

Ljus
Lukt

Tryck på +/- 
knapparna

Välj funktion Timer
som är gemensam
för flödet med 
ljussensor eller fukt-
styrning som styr flöde
för lukt.

Inställningar för Intellivent SKY.
180911

För att få tillgång till de funktioner 
som går att programmera.
Tryck först på funktionssymbolen.

Alla programmerbra funktioners 
symboler lyser upp.

          ,           ,             ,              ,

För att aktivera önskad funktion
tryck på någon av de fyra 
symbolerna och följ sedan
instruktionen till höger.
Processen avslutas sedan med 
att trycka på funktionssymbolen 
      2ggr.

Timer           Fuktstyrning     Kontinuerlig gång      Närvaro/lukt

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

1                             2                              3

Ej aktiv

EN

Getting started:  

Quick guide  

INTELLIVENT 
®  

SKY

S
V
EN

SKTILLVERK
A
D

D
E
S
IG

N OCH KVALI
T
E
T

Fine-tuning via the App 

The Fresh ventilation app can be downloaded to 
Android and IOS phones. The app gives you access to 
a variety of settings and functions.

See the Fresh website for detailed information on all 
fan functions with and without the app, www.fresh.se


