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Allmänt 

• Köksfläkten skall endast användas för ventilering av matos. 
• OBS! Avståndet mellan fläkt & gasolspis skall var minst 700mm.  
• Var mycket försiktig med öppna flammor eller vid fritering i samband med matlagningen 

när fläkten är igång. Brandfara! Stäng hellre av fläkten under dessa korta ögonblick! 
• Köksfläktens utblås kan antingen recirkuleras eller anslutas med fläktkanal till utsidan.  
• Kontrollera att fläkten ansluts till rätt spänning = 12VDC. 
• Rengör eller byt köksfläktens filter regelbundet för bästa funktion.  

 

Installation & handhavande 

 

A. Med recirkulering 
• Matoset passerar filtret & luften återföres till köket via köks- 

fläktens front. (Med denna typ av installation behövs inga ventilationskanaler.)      
 
B. Med ventilationskanal 
• Matoset passerar filtret & blåses ut via en ventilationskanal till 

husets utsida.  
• Bestäm om du vill att ventilationskanalen skall gå ut i väggen bakom 

fläkten eller om den skall gå uppåt & ut via tak eller vägg. 
• Se till att ventilationskanalen är så kort & rak som möjligt så 

fungerar köksfläkten bäst. Långa kanaler med flera böjar kan 
reducera köksfläktens kapacitet.    

 

A. Installera med recirkulering 

1. Ta bort filterhållaren under kåpan. 
2. Markera spisens centrumlinje, mät höjden från spisen & markera fläktens underkant & 

dra en vågrät horisontell linje. (Se även fig.1) 
OBS! Höjden mellan spisen & fläktens underkant bör för gasolspisar vara minst 700mm.  

3. Markera för fläktens två fästskruvar 110 mm över den horisontella linjen & med ett 
inbördes c/c avstånd av 548mm. Ta 2st av de medföljande fästskruvarna & skruva in dem 
vid markeringarna i väggen. (Se även fig.2) 

4. Kontrollera att ventilationsreglaget vid fläktmotorns bakkant står i läge F = Recirkulering  
(Se även fig.3) 

5. Häkta på fläkten på fästskruvarna & dra fast fläkten i väggen. (Se även fig. 4&5) 
 
6. Anslut elkabeln till 12VDC. Montera tillbaks filterhållaren & provkör.  

Installationen är nu klar. 
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B. Installera med ventilationskanal 

1. Ta bort filterhållaren under kåpan. 
2. Markera spisens centrumlinje, mät höjden från spisen & markera fläktens underkant & 

dra en vågrät horisontell linje. (Se även fig.1) 
OBS! Höjden mellan spisen & fläktens underkant bör för gasolspisar vara minst 700mm.  

3. Markera för fläktens två fästskruvar 110 mm över den horisontella linjen & med ett 
inbördes c/c avstånd av 548mm. Ta 2st av de medföljande fästskruvarna & skruva in dem 
vid markeringarna i väggen. (Se även fig.2) 

4. Häkta på fläkten på skruvarna & markera vad vetilationskanalen skall gå: Genom väggen 
eller uppåt. Använd respektive kanalhål i fläkten som mall. (Se även fig. 6&7) 

5. Häkta av fläkten & borra ett hål Ø 133mm vid markeringen för ventilationskanalen.  
6. Montera stosen C i hålet A (uppåt) eller B (genom väggen) i köksfläkten. Kontrollera att 

ventilationsreglaget vid fläktmotorns bakkant står i läge E = Kanalanslutning.  
(Se även fig. 3&6) 

7. Montera ventilationskanalen på stosen C. 
8. Häkta på fläkten på fästskruvarna & dra fast fläkten i väggen.  
9. Anslut elkabeln till 12VDC.  Montera tillbaks fettfiltret & provkör.   

Installationen är nu klar. 
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C. Handhavande 

• Med reglagen på fläktens front styr du fläkten. (Se nedan) 
• Med det vänstra reglaget tänder & släcker du fläktlamporna.  
• Med det högra reglaget kan du starta & stoppa fläkten. 
 

 
   Lampor                Fläktmotor 
 

 

D. Data SW Köksfläkt 

 

Modell 23-2700 / 23-2800 
Vikt 5,8kg / 6,4kg 
Bredd  500mm / 600mm 
Djup  480mm 
Höjd  147mm 
Driftspänning 12VDC 
Fläktmotor 18W 
Kapacitet 210m³/h 
Kanalanslutning Ø120mm 
LED Belysning 2x2W 
  
 

 


