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“B,C”.

Kjøkkenvent�latorer Crystall 1140 er beregnet for monter�ng under overskap. Flamber�ng må �kke forekomme
under denne enheten og avstanden fra gasstopp t�l vent�lator skal være m�n�mum 65 cm. For elektr�sk koketopp
kan avstanden være m�n�mum 45 cm

Avløp for utblåsn�ngsluften må utføres � samsvar med gjeldende for skr�fter. Utblåsn�ngsluften må �kke ledes �nn �
røykkanaler som brukes t�l avløp for røykgasser fra for eksempel gass-, olje eller vedovn.

For å fungere t�lfredsst�llende må t�lstrekkel�g luftmengde t�lføres rommet når vent�latoren er � gang. Start gjerne
vent�latoren 5 m�nutter før matlag�ngen begynner
Avstand fra elektr�sk platetopp t�l hette skal være m�n. 45 cm. Ved gasstopper skal avstanden være m�nst 65 cm.

F�g. 4
Bryterpanel
Trykk på lysbryteren bak uttrekksrammen for å tenne lampene.

F�g. 1
Overgang m/spjeld

F�g. 2
Akt�vt kullf�lter ved bruk av
omluft/rec�rkulasjon

Vent�latoren har 3-tr�nns bryter. Motorhast�gheten reguleres med de 2 bryterne på høyre s�de bak uttrekksB
rammen.Motoren stopper og lyset slukkes når rammen skyves �nn �gjen. Bruk tr�nn 1 for å �erne restene av
matlukten når matlag�ngen er ferd�g.
C

A

Rengjør�ng
Vask f�lterene � varmt såpevann eller � oppvaskmask�nen regelmess�g. Tørk dem og sett dem på plass �gjen.
Tørk jevnl�g av vent�latoren med fukt�g klut.
Fig. 3
1. Startbryter
2. Bryter for lampe
3. Uttrekksdel
4. Fettf�lter
5. Belysn�ng

Bytte av lyspære
Vent�latoren har 2 stk. 3 W Led-lamper .Trekk ut strømledn�ngen, ta ut alum�n�umsf�lteret og �ern lampeglasset.
Bytt ut den defekte pæren med en av samme styrke.

Montering
Vent�latoren kan monteres under hyllen � skapet eller � s�dene av skapet med de vedlagte festebrakettene, f�g. 4.
Skru fast plastovergangen med spjeldet og fest den fleks�ble vent�lasjonsslangen på toppen av denne med
slangeklemme eller tape.
Pass på at slangen bl�r trekt helt ut og at den er så rett som mul�g før den festes t�l vegg- eller takvent�l.
Elektr�sk t�lkobl�ng
Vent�latoren leveres med påmontert strømkabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. Annen type t�lkobl
�ng eller bytte av strømkabel må utføres av godkjent elektr�ker

Bytte av kullf�lter
Kullf�lteret bør sk�ftes hver 6. måned avheng�g av hvor ofte enheten er � bruk.Kullf�lterene er �kke vaskbare.
F�lterene løsnes ved å dre�e de mot klokken.

