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Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av 

 elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre 

deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen 

helse- eller miljø risiko. 

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette 

 produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for 

resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renova-

sjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av 

dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet 

det.
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I N S TA L L A S J O N

Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et 

 moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt  

å betjene. Denne håndboken gjelder for BV 630. Utvikling av 

nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor 

 for behold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i 

denne bruks- og montasjeanvisningen.

Kjøkkenventialtor BV 630 er beregnet på montering under 

overskap, innfelt eller mellom skap. Ventilatoren er utstyrt 

med Easy-Clean motorpakke, halogenpærer og metalltrådfilter.  

Kjøkkenventilator BV 630 har fire hastigheter og tidsstyrt 

ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold etc. fremgår 

i denne bruksanvisningen.

Bli godt kjent med din nye ventilator, les håndboken nøye og 

ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens 

merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen 

Beha Elektro AS 

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet 

i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

INSTALLASJON

Stuss Ø 160-125 mmm festebraketter, skruer 
m.m. leveres sammen med ventilatoren. 
Avløp for utblåsningsluften må utføres i samsvar 
med gjeldende forskrifter. Utblåsnings luften må 
ikke ledes inn i røyk kanal som brukes som avløp for 
røykgasser fra f.eks. gass-, olje- eller vedoven.

Montering av ventilatoren
Avstanden mellom komfyren og  ventilatoren må 
være minst 50 cm. Med gasskomfyr økes avstan-
den til 65 cm. Dersom produsenten av gasskom-
fyren anbefaler at ventilatoren monteres høyere, 
må det tas hensyn til dette.

Ta løs filteret og motorenheten før montering, se 
fig. 6, fig. 7 og fig. 8. Ventilatoren kan plasseres 
under overskap, innfelt eller mellom skap. Under 
skap skrus viften fast med 4 skruer 3,8 x 30, fig 1. 
Mellom skap eller innfelt monteres ventilatoren ved 
hjelp av festebraketter. Festebrakettene og ventila-
toren skrus fast med 8 skruer 3,5 x 13, fig. 2. 
Festebrakettene skrus fast med de fasede hjørnene 
utover og i flukt med fremkanten på skapet,  
fig. 2A, alternativt monteres festebrakettene mot 
fronten på vifteoverskapet fig 2B. Ventilatoren 
skrus deretter fast til festebrakettene. Sett tilbake 
motorenheten og filteret.

Merk: Ved montering av ventilatorsslange,  
må denne monteres utstrukket nærmest 
 tilkoplingen, fig. 3.

Elektrisk installasjon
Kjøkkenventilatoren leveres med på montert strøm-
kabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. 
Strømkontakten må være  tilgjengelig etter installa-
sjonen. 

Annen type tilkopling eller bytte av 
 strømkabel må utføres av godkjent  elektriker.

Figur 2

Figur 1

Figur 3

BV  630

VIKTIG!
Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.

Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes 
 samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, 
f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr etc.

OBS!
Ventilatoren er utstyrt med en 
elektronisk motorstyring som 
etter tilkobling utfører en auto-
matisk selvtest i ca. 10 sekunder. 
Ikke bruk kontrollpanelet mens 
dette pågår.
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B R U K  O G  V E L I K E H O L D BV  630B R U K  O G  V E L I K E H O L D BV  630

SLIK BRUKES VENTILATOREN:

Det er ikke tillatt å flambere under kjøkken-
ventilatoren. Rommet må ha tilstrekkelig luft-
tilførsel når kjøkkenventilatoren er i bruk,  
samtidig med produkter som bruker annen 
energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gass-
kaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

Personer med nedsatte mentale, sensoriske 
eller fysiske evner samt barn skal ha grundig 
informasjon om hvordan produktet fungerer 
før de tar det i bruk.

Funksjon (fig. 4)
A -  Belysning. Trykk én gang for arbeidslys. 

 Trykk en gang til for generell belysning.

B -   Ventilasjonsposisjon lavlydstrinn EVL 

Ventilatoren går på lav hastighet og slår seg 

automatisk av etter 60 minutter.

C -  Hastighet 1

D -  Hastighet 2

E -   Hastighet 3/MAX Et trykk gir hastighet 3 og 

hvis knappen holdes inne i mer enn to sekunder, 

vil ”turbo” MAX hastighet starte. Det grønne 

signallyset i bryterknappen vil da bli stående og 

blinke inntil ventilatoren slår seg ned igjen til 

trinn 3 etter cirka 10 minutter. 

Ventilatoren kan startes og stoppes med samtlige 

knapper. Start gjerne ventilatoren før mataging for  

å  forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass 

 hastigheten i forhold til type matlaging. La  gjerne 

ventilatoren stå i ventilasjonsposisjon (A) en stund 

etter matlaging.

Figur 4

VIKTIG! Selve motorenheten som vises i fig 9, må ikke vaskes eller 
utsettes for fuktighet!

VIKTIG! Fare for brann kan oppstå 
hvis ikke ventilatoren gjøres ren så 
ofte som anbefalt.

Figur 5

A

B
Figur 9

Figur 6

Figur 8

Figur 7VEDLIKEHOLD / Rengjøring

Filteret skal rengjøres minst annenhver 
måned ved normal bruk. Rengjør oftere ved 
intensiv bruk. Viftehjul, sidegitter og innsiden 
av viften må rengjøres minst to ganger i året.

Filter, viftehjul og sidegitter kan vaskes i 
oppvaskmaskin, men kan også bløtlegges i 
varmt vann med oppvaskmiddel. De øvrige 
delene av ventilatoren avtørkes med klut 
 fuktet med vann og oppvaskmiddel. Se til at 
motoren og elektriske koblinger ikke utsettes 
for fuktighet. 

Filterkassetten løsnes ved å dra den rett ned 
ved hjelp av de runde hullene i filterplaten, 
fig. 5A. Ved bløtlegging, ta filteret fra hver-
andre og fjern filterduken ved å klemme 
sammen trådbøylen, fig. 5B.

Motorpakken demonteres ved først å løsne 
strømkontakten på siden av motoren, fig. 6. 
Vri sperrehakene, fig. 7, som holder motor-
pakken på plass. Dra enheten utover slik at 
den frigjøres fra styrehaken og deretter 
 nedover. 

Sidegitteret løsnes ved å løfte opp sperre-
haken med en skrutrekker og vri gitteret i 
pilens retning, fig. 8. Viftehjulet løsnes ved å 
klemme sammen plasttappene i sentrum av 
hjulet samtidig som hjulet trekkes ut, fig. 9. 

Etter rengjøring og tørking settes delene 
sammen i omvendt rekkefølge. Kontroller at 
deler snepper på plass og at motorpakken 
og strømstøpslet sitter godt fast! Hvis filter-
duken i fettfilteret er blitt tatt løs, kontroller at 
trådbøylen blir plassert i sentrum av filteret, 
fig. 5B.
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BV  630V E D L I K E H O L D BV  630V E N T I L AT O R

EKSTRAUTSTYR

Kanalsett for tilkobling til  
ventilasjonskanal BV 154

TEKNISKE DATA
Bredde:  60 cm

Mål:  se måltegning

El.tilkobling:  230 V – jordet

Effekt:  Motor 205 watt

Belysning:   Halogenpære 12 V, 20 W 
med sokkel G4

Figur 9

BYTTE AV HALOGENPÆRER

Slå av strømtilførselen på ventilatoren, vent med å bytte til pæren er avkjølt. 
OBS! Fare for brannskader, da halogenpæren kan være svært varm.

Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, fig 9. 
Lyspæren er nå tilgjengelig for utskifting. 

Type: Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4. Bruk beskyttelse og ikke ha 
direkte hudkontakt med den nye halogenpæren. 

Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen.

HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER / SERVICE
Kontroller at sikringen på den aktuelle kursen er hel. Prøv belysningen og alle 
hastigheter, slik at du vet hva som ikke fungererer. Dersom ventilatoren fortsatt 
ikke fungerer, må du  kontakte et autorisert serviceverksted.


