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För den här produkten gäller reklamationsrätt i enlighet med gällande försäljningsvillkor 
– under förutsättning att produkten används och underhålls korrekt. Filter är förbrukningsmaterial.

Symbolen på produkten visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, 
utan den ska lämnas där man återvinner elektrisk och elektronisk utrustning. 

Genom att sörja för korrekt avfallshantering av apparaten kommer du att bidra till att förebygga 
de negativa konsekvenserna för miljö och hälsa som felaktig hantering kan leda till. 

Kontakta kommunen, renhållningsbolaget eller den affär där du har köpt produkten för 
mer information om återvinning av denna produkt.

Reklamation som beror på felaktig eller bristande montering ska riktas till ansvarigt monteringsföretag. 
Reklamationsrätten kan bortfalla vid felaktig användning eller grov försummelse av anläggningens underhåll.

Anläggningen får aldrig användas 
om kabeln är trasig. Vid skada på 
kabeln får den enbart bytas ut mot 
en kabel av samma typ. För att 
undvika fara ska kabeln bytas ut 
av en fackman. Kontakta Flexits 
serviceverkstad för att säkerställa 
att rätt kabeltyp används.

!

För att undvika farliga situationer 
till följd av oavsiktlig aktivering av 
brytaren, bör den här apparaten 
inte gå att ansluta till elnätet 
via en extern anslutningsenhet, 
till exempel en klocka eller vara 
ansluten till en krets som slås av 
och på automatiskt.

!
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Hur fungerar anläggningen?

Den använda, dåliga luften från kök, badrum och 
toaletter förs ut ur huset via frånluftsfläkten.
Ny, frisk uteluft tillförs via ventiler i vardagsrum 
och sovrum.
För att uppnå bra ventilation ska ventilerna aldrig 
stängas (använd luft måste ersättas med ny, frisk 
luft). Luftgången från ”rena” till ”förorenade” rum 
motverkar att dålig luft sprids i bostaden.

Anläggningen kan användas på 2 sätt:
A.  Som ren ventilationsanläggning. Spjället i 

spiskåpan ska vara stängt. (Mer information 
om brytarnas placering finns på sidan 2.)

B.  Som köksfrånluft över spisen. Spjället i 
spiskåpan ska vara öppet.

Användning
Vanlig drift som ventilationsanläggning (stängt 
spjäll):
Ventilationsmängden kontrolleras med spiskåpans 
hastighetsreglage som normalt har 3 steg.
Steg 1:  Normal ventilation för mindre bostäder/

lägenheter som är mindre än 75 m2 med 
endast frånluft från kök och badrum.

Steg 2: Normal ventilation
Steg 3: Forcerad ventilation Används när behovet 
 av ventilation är extra stort.

Denna inställning ska användas 
under och en stund efter dusch 
och klädtorkning för att undvika 
kondensvatten i kanalsystemet 
(minst 30 min).

  
Drift som köksfrånluft (öppet spjäll):
Används kombinerat med steg 3 vid matlagning 
och minst 10 minuter efteråt.

Kom ihåg att stänga spjället 
efteråt för att återgå till normal 
ventilation.

Råd för att anläggningen ska fungera på bästa 
sätt
• Se till att tillförseln av uteluft genom husets   
 friskluftsventiler/spaltventiler är tillräcklig.
• Om bostaden har eldstad måste man – för att   
 undvika problem med kallras – säkerställa att
 lufttillförseln är tilräcklig när fläkthastigheten   
 ökas.
• Gör en årlig kontroll av anläggningen, i   
 synnerhet fläkten.

För att upprätthålla ett bra inom-
husklimat och för att undvika 
kondensskador ska fläkten aldrig 
stängas av helt.

• Gör en årlig kontroll av anläggningen, i   
 synnerhet fläkten.

Rengöring av anläggningen
• Spiskåpa: Fettfiltret ska rengöras 2 gånger per
 månad i starkt vatten med mycket diskmedel eller i  
 diskmaskin.
• Fläkt:  Fläktbladen ska kontrolleras minst en
 gång per år och rengöras (fläkten måste först   
 kopplas från spänningen). Mer information finns  
 under fläktspecifikationerna.
• Ventiler: Rengörs minst en gång per år.
• Takhuv: Kontrollera årligen att dränerings -
 springan i nederkant inte är igensatt.

Bristande rengöring av fettfilter i 
spiskåpan ökar risken för brand 
om en olycka skulle inträffa. 
Samtidigt medför det reducerad 
livslängd för anläggningen och 
kan påverka din reklamationsrätt.

  
Mer utförlig information om spiskåpan finns i 
bruksanvisningen och på vår hemsida.
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Specifikationer för din frånluftsfläkt

Det finns flera fläkttyper att välja mellan. Kontrollera vilken typ som är 
installerad hos dig.

ULV Universal vindsfläkt 
UKV Universal kanalfläkt 
Frånluftsfläkten är normalt placerad på vinden, vanligen direkt ovanför 
spiskåpan.

Gör så här när fläkten ska rengöras:
•  Dra ut nätkontakten ur specialuttaget så att fläkten blir spänningslös.
• Kopplingsdosan sitter fäst med kardborreband och kan lossas från sidan av 

fläkten.
• Lossa de 4 fästskruvarna från den runda motorplåten.
• Hela fläkten kan nu dras rakt ut från fläkthuset genom att du tar tag i den fyrkantiga 

kopplingsdosan.
• Ta med dig hela fläktenheten till köket eller tvättstugan för en grundlig 

rengöring.
•  Använd ett icke-vattenbaserat fettlösande medel och en liten skrapa eller 

borste för att avlägsna fast smuts från fläkthjulet.
  Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas eller kläms.
   Se till att ingen vätska tränger in i själva motorn.
•  Låt fläkten torka ordentligt innan den monteras tillbaka.
•  Därefter ska fläkten försiktigt monteras på plats.

USV Universal skåpfläkt
Frånluftsfläkten sitter i ett skåp eller bakom kryddhylla direkt ovanför spiskåpan.

Gör så här när fläkten ska rengöras:
•  Dra ut nätkontakten ur specialuttaget så att fläkten blir spänningslös.
• Kopplingsdosan sitter fäst med kardborreband och kan lossas från sidan av 

fläkten.
• Lossa de 4 fästskruvarna från den runda motorplåten.
•  Hela fläkten kan nu dras rakt ut från fläkthuset genom att du tar tag i den 

runda motorplåten.
•  Ta ut hela fläktenheten för en grundlig rengöring.
•   Använd ett icke-vattenbaserat fettlösande medel och en liten skrapa eller 

borste för att avlägsna fast smuts från fläkthjulet.
   Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas eller kläms.
   Se till att ingen vätska tränger in i själva motorn.
• Låt fläkten torka ordentligt innan den monteras tillbaka.
•  Därefter ska fläkten försiktigt monteras på plats.

USV-X Universal skåpfläkt, extra ljuddämpad
Frånluftsfläkten sitter i ett skåp eller bakom kryddhylla direkt ovanför spiskåpan.

Gör så här när fläkten ska rengöras:
•  Lossa de två excenterlåsen nedtill på fläkten. Därefter kan du dra fram 

framsideslocket lite och skjuta det uppåt tills det lossnar i överkant. När det är 
helt loss ställer du det åt sidan.

•  Sedan kan du komma åt själva fläkten. Dra ut kontakten ur specialuttaget 
inuti fläktskåpet.

•  Lossa de 4 yttersta skruvarna från motorplåten med en stjärnmejsel.
•  Hela fläkten kan nu dras rakt ut från fläkthuset genom att du tar tag i den runda 

motorplåten.
• Ta ut hela fläktenheten för grundlig rengöring.
•  Använd ett icke-vattenbaserat fettlösande medel och en liten skrapa eller 

borste för att avlägsna fast smuts från fläkthjulet.
   Var försiktig så att fläkthjulet inte skadas eller kläms.
•  Se till att ingen vätska tränger in i själva motorn.
• Låt fläkten torka ordentligt innan den monteras tillbaka.
• Därefter ska fläkten och locket försiktigt monteras på plats.

ULV

USV

USV-X

UKV
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Kopplingsschema

Byte av kondensator
I fläktens kopplingsdosa sitter en cylinderformad 
elektrisk komponent som heter kondensator. 
Denna komponent har begränsad livslängd, på 
samma sätt som ett batteri. Efter ca 5 års drift bör 
den bytas för att fläkten ska fungera optimalt. 
I värsta fall han en förbrukad kondensator skada 
fläktmotorn. 

Arbetet ska utföras av en fackman.

Kondensatorn har beställningsnr 101318.

Motorer med märkningen ”M25 
91461” som infördes 2014/06 är 
utrustade med automatiskt motor-
skydd. Vid överbelastning av  
motorn ska strömmen brytas i 
några minuter så att motorn hinner 
svalna. Därefter kan strömmen 
kopplas in igen. 
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EU-intyg för CE-märkning
Detta CE-dokument bekräftar att produkterna uppfyller 
kraven från Rådets direktiv och standarderna i: 
 
2014/30/EC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/35/EC  Lågspänningsdirektivet (LVD)

Tillverkare: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Type: ULV, UKV, USV, USV-X  

 Frånluftsfläktar

Överensstämmelse med giltiga utgåvor av följande 
standarder vid datumet för undertecknande av 
försäkran om överensstämmelse:
EN 55014-1  EMC
EN 55014-2 EMC
EN 61000-3-2 EMC
EN 61000-3-3 EMC
EN 62233 EMF
EN 60335-1 LVD
EN 60335-2-80 LVD

Produkten är CE-märkt: 2016

FLEXIT AS   Örje 28.12.2017

Knut Skogstad
Vd
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