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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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HÅNDBOK
Bruksanvisning  

ventilator BV 920

BV 920
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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 920. 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.

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
Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i 
pipens røkekanal hvis denne brukes for 
oppvarming. Avledning av utblåsnings-
luften skal utføres i henhold til forskrifter 
fra berørt myndighet (Bygningskontrollen). 
Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik 
at  ventilatoren ikke lager problemer for 
andre pipetilsluttede oppvarmingssystem i 
huset.

Før produktet anvendes av personer med 
nedsatt mental, sensorisk eller fysisk 
evne, eller av barn, må de informeres om 
hvordan produktet er ment å bli benyttet.
Tilslutningsstuss, automatspjeld og skruer 
for montering leveres med inni ventilatoren 
(ta løs filteret, se side 5 fig. 7).

Automatspjeldet benyttes for å minske 
even tuelt kaldras når ventilatoren ikke 
brukes.  
Fest stussen på ventilatoren, fig. 1. 
Plasser deretter spjeldet i stussen, fig. 2.

Elektrsk tilkobling
Før tilkobling av ventilatoren, påse at 
 merkespenningen på ovnen er i overen-
stemmelse med nettspenningen på stedet 
der denne monteres.  
220-230 V AC, 50 Hz.

Montering av ventilatoren
Ventilatoren kan plasseres under eller 
 innfelt i skaprekken, fig. 3. Avstanden 
mellom komfyren og ventilatoren må være 
minst 50 cm. Ved gasskomfyr økes 
avstanden til 65 cm. Hvis høyere monter-
ingshøyde anbefales av produsenten av 
gasskomfyren, skal det tas hensyn til 
dette.

BV 920

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.

BA

Figur 1

BA

Figur 2
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Figur 3
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V E L I K E H O L D BV  920B R U K BV 920

Ventilatoren kan også monteres ved hjelp 
av veggfester som kan kjøpes som til-
behør, fig. 4. Anvisning for montering av 
tilbehør følger disse.

Obs! Ved montering av fleksibel 
kanal, må denne være rett nærmest 
stutsen fig. 5.

Elektrisk installasjon
Ventilatoren leveres med ledning og 
 støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

SLIK BRUKES VENTILATOREN:

Funksjon (fig. 6)
A -   Vribryter for hastighet 

på ventilatormotor

Hastighet 1  Lav styrke (etterventilasjon) 

Hastighet 2  Medium (normal matlagning) 

Hastighet 3  Høy styrke (mye osutvikling)

B -   Trykknapp for belysning
   0 = AV
   1 = PÅ

VEDLIKEHOLD / RENGJØRING

Ventilatoren rengjøres med mildt såpe-
vann og fuktet fille. Filteret bør rengjøres 
cirka to ganger i måneden ved normalt 
bruk. Filter og viftehjul kan tas løs ved 
rengjøringen. 

Ta løs filterkassetten ved å trykke inn 
sneppene i framkant. Ta ifra hverandre fil-
teret og frigjør filterduken ved å løsne fil-
terholderen, fig. 7.

Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt 
vann blandet med oppvaskmiddel. Filter-
kassetten (med filter) kan også vaskes i 
oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør 
 ventilatoren rengjøres innvendig. Ta løs 
innsugningsringen, dra deretter viftehjulet 
løs fra motoren, fig. 8. Tørk innvendig 
med fille fuktet i såpevann.

Viftehjulet og innsugningsringen vaskes i 
oppvaskmaskin eller ved bløtlegging i 
såpevann. Viftehjulet og innsugnings-
ringen trykkes opp på plass etter 
 rengjøringen. Sett tilbake filterkassetten 
og trykk opp slik at den låses fast med 
låsetappene.

Fare for brann kan oppstå hvis ikke 
ventilatoren gjøres ren så ofte som 
angitt.
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Figur 4
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Figur 5
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Figur 6
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Figur 7
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Figur 8

AV PÅ
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BV 920V E D L I K E H O L D BV  920V E N T I L AT O R

TILBEHØR
Kanalsett for tilkobling til  
ventilasjonskanal

Ventilatorskap (høyde 110 cm)

Veggfeste

TEKNISKE DATA
Bredde:  60 cm

Øvrige mål:  se figur 10

El.tilkobling:  220-230 V AC, 50 Hz

Effekt:  Motor 70 W

Belysning:  Lysrør sokkel G 23

BYTTE AV LAMPE/LYSRØR

Slå av strømtilførselen på ventilatoren. Vent med å bytte lysrør til ventilatoren 
og det defekte lysrøret er tilstrekkelig avkjølt. 

Lampeglasset løsnes ved å trykke låsetappene mot fronten, fig 9. 
Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte.

Type lys:  Lysrør med sokkel G 23.

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.
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Figur 9
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Figur 10


