Monteringsanvisning

Fläkt 2000 / C450

contura.eu

Barn från 8 år eller över och personer, som har begränsade fysiska, sensoriska och mentala egenskaper eller som inte
har tillräckliga erfarenheter eller fackkunskaper får endast använda apparaten om de övervakas och de har skolats
att använda apparaten säkert och de förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte
utföra rengöring eller serviceåtgärder utan övervakning.

!

Montering av fläkt till Contura 450
Läs noga igenom hela installationsanvisningen innan Du påbörjar
monteringen.
Till monteringen behöver du ringnyckel 10 mm, stjärnskruvmejsel
och spårskruvmejsel.

1.

Fläkten drivs med 230V, att frångå anvisningen är förenat med livsfara. Ingrepp
i fläkten eller dess delar får ej göras.
Åverkan på kablarnas hölje är förenat med
livsfara. Skulle fel på fläkten uppstå skall
den inlämnas vid inköpsstället.

!

Kontrollera att alla
ingående detaljer
finns med i kartongen.
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2.

Montera de två gummibussningarna på fläktfästet med skruvarna
M6x8. Dra åt ordentligt.
Montera därefter två skruvar M6x8 i fästets förgängade hål, skruva
endast cirka två varv.

13

4

14

15

Ingående detaljer:
1. Fläkt
2. Slangklämma
3. Slanghållare
4. Slang
5. Manöverdon
6. Stickpropp
7. Givare med kabelsko
8. Fläktfäste
9. Vibrationsdämpare (2 st)
10. Skruv M6x8 (4 st.)
11. Mutter M6 (3 st.)
12. Bricka M6 (2 st.)
13. Skruv M6x16
14. Skruv M6x40
15. Stödfot
16. Skruv till manöverdon (2 st)
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3.

Montera fläktfästet på fläktens ena gavel så att du får
gummibussningen mellan fläkten och fästet. Använd
2 st. M6-mutter med M6-bricka.

4.

5.

55 mm

Fläktens utloppslåda har en uppstickande plåtkant som används som
styrning i nästa monteringsmoment.

6.

För in fläktpaketet under kaminen mellan de främre benen. Montera
fläktfästet på kaminens högra främre ben. För därefter fläkten
uppåt, så att avståndet från golv till fläktfästets nedre kant är
cirka 55 mm, och så att den utstickande plåtkanten (på fläktens
utloppslåda) styrs upp i bottenplåtens urtag. Dra sedan åt skruvarna
till fläktfästet.

7.

20 mm

Placera stödfoten under fläkten. Skruva därefter skruv M6x40
genom den pånitade muttern och ner i stödfoten. Justera skruven så
att fläkten har stöd ner mot golvet. Avståndet från golvet till fläktens
underkant skall vara cirka 20 mm. Fläktens utloppslåda ska ligga an
mot kaminens bottenplåt. Stickproppen och manöverdosans sladdar
förs ut genom hålet på kaminens baksida. Montera manöverdosan på
väggen. Använd medföljande skruvar (nr.16).

Montering av givare
Montera givarens kabelsko (med skruv M6x16 och mutter) i fästörat
på kaminens vänstersida.

!
!

Givaren får endast fastbringas med
kabelskon. Åverkan på kabelns
hölje är förenat med livsfara.

Vid längre tids eldningsuppehåll (till exempel på
sommaren), ska stickkontakten dras ur. Detta
för att skydda fläktens känsliga elektronik mot
åsknedslag.

Följande moment i denna anvisning berör endast de kunder som
fått sin kamin levererad efter årsskiftet 1999/2000.
Dessa kaminer är utrustade med en fläktkanal utmed
kaminryggen för att kunna styra fläktluften genom
konvektionsrören och ut ur skorstensmanteln.

Detta moment utförs med svepet nedmonterat. Stick in slangarna
(cirka 30 mm) i rören på kaminens topp. Montera därefter
slanghållaren med slangklämman runt skorstenen. För att erhålla
rätt höjd på slanghållaren skall dess nedre kant placeras mot
kaminens rörstos. Anslut sedan aluminiumslangarnas ändar på
slanghållarens rörstosar. Montera därefter tillbaka svepet.
Bocka aluminiumslangarna enligt skissen.

Handhavande:

Automatik

Anslut stickproppen till vägguttaget.
Fläktens manöverdon har åtta lägen.

Fläkten startar cirka 15 minuter efter brasan tänds.
Fläkten stannar sedan cirka 2 timmar efter brasan övergått till
glödfas.
Om kaminen redan är varm och man ställer vredet i (auto)
så behöver fläkten någon minut för att känna av kaminens
temperatur. Tiderna kan variera lite beroende på vedmängd och
sort. Tex så ger torr ved snabbare start och stor glödbädd längre
avsvalningstid.

Läge (0) = Fläkten är helt avstängd.
Läge (1-4 Auto) = Fyra olika hastigheter då fläkten startar och
stannar automatiskt när kaminen blir varm resp. kall.
Läge (1-3 Man) = Fläkten styrs manuellt med tre olika hastigheter.

Teknisk data:
Strömförsörjning: 230V 50 Hz
Effekt:		
40W
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