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NO 3

Fjern de 4 skruene til høyre og venstre på inox-kassen. Fjern kassen fra helheten.

Skyv PVC-røret på motor inntaket.

Fest malen på den ønskede plassen på veggen, med TOP-indikasjonen øverst. 

Bor 3 hull med 8 mm i diameter ved hjelp av malen. Bor ventilasjonshullet i veggen, diam. 180 mm.

Skru fast motoren på veggen med de 3 medleverte inox-skruene (6x50) med ringer. Kontroller at ventilasjonsåpningen 
til motoren befinner seg på undersiden og at snoren med PVC-røret har blitt trukket gjennom ventilasjonshullet.

Sett inox-kassen tilbake på plass og skru den fast til motoren ved hjelp av de 4 skruene. Plasser kassen med 
ventilasjonsåpningen ned.

Skyv forbindelsesdelen med diam. 150 mm med siden med isolasjonsbåndet i PVC-røret. Tape sammen 
forbindelsesdelen og PVC-røret med Alu-tapen.

Skyv det lydisolerende røret over forbindelsesdelen.  Tape sammen det lydisolerende røret og forbindelsesdelen med 
Alu-tapen.

Les nøye gjennom disse instruksene før dette apparatet installeres og tas i bruk. Det anbefales å overlate installasjonen 
til en sakkyndig person. Fabrikanten avviser alle former for ansvar for skade som forårsakes av uforskriftsmessig eller 
feil installering. Kontroller apparatet og monteringsmaterialet når du tar dem ut av forpakningen. Ta apparatet ut av 
forpakningen med omhu. Ikke bruk skarpe kniver for å åpne forpakningen.

GENERELLE INSTALLASJONSTIPS

Avløpet skal vedlikeholdes godt! Enhver reduksjon i diameter eller feil i avløpet vil redusere kapasiteten og øke lydnivået.
• Ikke reduser avløpsdiameteren.
• Finn den korteste veien ut og bruk minst mulig svinger til avløpet.
• Lag myke svinger.
• Bruk glatte, uantennelige rør, fleksible rør skal trekkes helt ut og kuttes i riktig lengde.
• Bruk ALU-folio limbåndet 906.292 og klemmebåndet 906.291 for lufttette forbindelser.
• Bruk Novy klaff for veggutblåsning 906.178
• Bruk takutslipp med nok kapasitet.
• Skal aldri tilkobles en varmepipe, det skal være et utløp for ventilasjon.
• Flate rør: overflaten til flate rør skal være like store: Ø 150 mm = 177 cm².
• Det skal være tilstrekkelig lufttilførsel (tilføringsåpning, ventilasjonsåpning i vindu eller dør).
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NOVY nv forbeholder seg retten til å endre oppbygging og priser på produktene sine når som helst, og uten ytterligere varsel.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks  056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
http://www.novy.be

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no ref MA 5915 V06

SERVICE OG REKLAMASJONER

For forbrukerkjøp innrømmer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år påhviler det kjøper å 
påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet. 

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller 
andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget 
serviceskjema som finnes på http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har henvisning fra Røros 
Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.


