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BRUKSANVISNING Fan-Tastic Vent typ: 6600 & 6600R/417 remote 
Art nr: 23-1560 
Fjärrkontroll 
 
Funktionsknapp ”AUTOMATISK (AUTO) / MANUELL (MANUAL) / AVSTÄNGD (OFF) 
 
Från läge ”AVSTÄNGD”:  1 knapptryck =”AUTOMATISK”. Lampa ”AUTO” tänds. 
                                      +2 knapptryck =”AVSTÄNGD”. 
 

                  2 knapptryck =”MANUELL” . Lampa ”MANUAL” tänds. 
                                       +1 knapptryck =”AVSTÄNGD”.   
 
( OBS. Ca.30 sekunder efter sista knapptryckning släcks LED-lamporna i fjärrkontrollen för att spara batterierna. 
            De tänds åter vid knapptryck. ) 
 

1. Vid läge ”AUTOMATISK” öppnar huven.  
      Genom att trycka på pilknapp Upp alt. Ner kan 14 olika temperaturinställningar göras för    

vagnen. När vald temperatur inställts, regleras fläktens hastighet automatiskt. 
      Om temperaturen inställts vid 15°C körs fläkten med full fart oberoende av innertempera- 
      turen. Reduceras temperaturinställningen något, återgår fläkten till läge ”AUTOMATISK”  
      & reglerar åter fläktens hastighet. 
     
Kalibrering 
    När vagnens temperatur sänkts ca.15°C under förinställd temperatur, stannar fläkten  
      med öppen huv. Fläkten startar åter med full fart när innertemperaturen ökat med ca.15°C 
      över inställt värde. När temperaturen sänkts med ca.15°C under inställt värde, eller kallare, 
      återgår fläkten att styras av förinställd temperatur. 
 

2. Vid läge ”MANUELL” öppnar huven.   
     Genom att trycka på pilknapp Upp alt. Ner kan 14 olika fläkthastigheter inställas. Fläkten kan 
      stängas av om hastigheten väljs till 10%.  
 

3. Vid läge ”AVSTÄNGD”  stängs huven & fläkten av.  
OBS. I läge ”AVSTÄNGD” drar elektroniken ytterst lite ström.  
Vid längre uppehåll, vinterförvaring etc. bör strömmen brytas eller säkringen monteras ur. 
( Säkringshållaren sitter lätt åtkomlig på fläktenheten. ) 

 

Fläktenhet 
 

4. Denna fläkt är försedd med en inbyggd RegnSensor. 
Om huven är öppen & när sensorn indikerar regn, stängs huven & fläkten automatiskt av. 
När sensorn torkat, återgår huv & fläkt till driftsläget vid stängning. 
RegnSensorn kan temporärt bortkopplas via den röd/svarta vippbrytaren på fläktenheten: 
Bortkopplad i läge AV (OFF, röd) & aktiverad i läge TILL (ON, svart) på vippbrytaren.  
OBS. RegnSensorn skall normalt alltid vara aktiverad! 
 

5. Vissa fläktar levereras med möjlighet att vända UT(OUT)-/IN(IN) blåsriktningen på luften via 
en vippbrytare på fläktenheten.  
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OBS. Om du ändrar blåsriktningen under drift måste vippan först ställas i mittläget så att 
fläkten stannar! Först därefter slår du över till det andra driftsläget.  

     
6. Huven kan öppnas & stängas manuellt för justering eller vid ett nödläge. 

Normalt skall alltid huvens manöverhandtag stå i läge ”AUTOMATISK” (AUTO). 
Vid justering & nödläge kan handtaget dras nedåt till läge ”MANUELL”(MANUAL) & genom att 
skruva handtaget vänster/höger kan huven öppnas eller stängas. 
Vid justering blockeras handtaget stadigt när luckan öppnar & släpps vid önskat läge. 
(OBS. Vid 1/3 öppen lucka, reduceras ventileringen med ca.90%! ) 
Återställ handtaget därefter omedelbart genom att trycka & vicka handtaget uppåt så att 
du känner att det låser ordentligt. 
 

7. För bästa ventilation bör fönster e.dyl. vara öppna i ventilationsläge för ordentlig genom- 
      luftning. Montera inga extra luftfilter e.dyl. på Fan-Tastic Vent!  
      Ventileringen försämras & kan skada fläkt- & huvfunktion. 
      Det går utmärkt att använda Fan-Tastic Vent när du kör men se till att huven är fullt öppen. 
 

Rengöring 
 

8.  Stäng av fläkten. 
 Demontera försiktigt (8 st skruvar) det runda nätet på insidan. 
 Rengör nät & fläktvingar försiktigt med en mild såplösning. 
 OBS. Använd inga starka eller petroleumbaserade lösningsmedel! 
 Putsa gärna fläktbladen & tätlisten mellan huv & ram med något lämpligt polervax. 
 Återmontera det runda filtret. 
 Sätt på fläkten igen. 

       
 
 
 
INSTALLERING av fjärrkontroll 417RF (För Fan-Tastic Vent 6600R) 
 
1. Lossa de 4st skruvarna på fjärrkontrollens baksida, fig. 1&2. 
2. Ta bort locket över batterifacket för batterierna, fig 3. 
3. Montera 2st typ ”AA” batterier, fig 4, notera rätt polaritet! 
      Montera tillbaks baksidan med de 4st skruvarna. 
4. Bryt strömmen genom att t.ex. ta ur säkringen, fig 5, genom att trycka & vrida hållaren till 

vänster. Kontrollera samtidigt att säkringen är hel & montera tillbaks.  
5. Rikta fjärrkontrollen 417RF från ca.40cm mot fläkten. 
6. Tryck ner båda pilknapparna samtidigt. LED-lamporna vid ”Auto” & ”Manual” börjar blinka. 
       Fortsätt trycka på pilknapparna.   
       Så snart alla 7st LED-lampor blinkar samtidigt, är fjärrkontrollen installerad till fläkten.  
       Installation kan ta upp till ca. 1 minut att genomföra. 
7. Du kan nu enkelt styra Fan-Tastic Vent från fjärrkontrollen. 

Fjärrkontrollens räckvidd är 4-5meter.  


