HÅNDBOK
Bruksanvisning for ventilator
BV 950
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BV 950

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 modellen BV 950.
Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor
forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.
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 din nye ventilator.
Med vennlig hilsen
Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet i denne
håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem.

Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.
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Sikkerhet

BV 950

Les nøye gjennom monteringsveiledningen og spesielt
sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke
ventilatoren.
• Gjør ventilatoren strømløs før all form for rengjøring.
• Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med
gjeldende offentlige forskrifter.
• Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til
å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner,
oljekjeler, osv.
• Det må være minst 40 cm mellom komfyrtoppen og ventilatoren.
Er det en gasskomfyr under ventilatoren må avstanden økes til 65
cm. Om produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere
monteringshøyde må det tas hensyn til dette.
• For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av
kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.
• Det skal ikke brukes åpen flamme under ventilatoren.
• Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når ventilatoren er i bruk
samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks.
gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.
• Ventilatoren kan brukes av barn fra åtte år og personer med
nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler
erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er
tenkt å bli brukt.
• Barn skal ikke leke med ventilatoren. Rengjøring av ventilatoren
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
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• Lett tilgjengelige deler av ventilatoren kan bli varme i forbindelse
med matlagning.
• Faren for brannspredning øker hvis ikke ventilatoren blir rengjort
så ofte som angitt. Se side 8 og 9.
Teknisk data
• For montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg
• Fettfilter i aluminium
• Egen bryter for lys. Lysstoffrør 4P 11W
• 5 trinns hastighetsbryter
• Filtervakt (endrer farge når filteret må rengjøres)
• Maks lydnivå 60 dB (A)
• Sugekapasitet 389 m3/t
• Klargjort for pyntesett BV 100
• Tilrettelagt for kullfilter BV 301
• Kabel med støpsel. Lengde 1,10cm
• Motor på 70W
Meget stillegående ventilator for montering under overskap / krydderhyller.
Direkte utblåsing eller resirkulasjon med vaskbart kullfilter BV 301.
94 % oppfangningsgrad.

Bredde

Lysrør

Lysrørsokkel

Elektrisk
tilkobling

Farger

50 cm

9 Watt

2G7

230 V ~ 50Hz

Hvit

60 cm

11 Watt

2G7

230 V ~ 50Hz

Hvit, sort, stål

70 cm

11 Watt

2G7

230 V ~ 50Hz

Hvit
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Mål på ventilatoren i mm

80

22

40

Ø125

498, 598, 698
16

220
126

Min. 400 / 650

480

190

180

99

50
13

9,5

Tilbehør
Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med
kjøkkenventilatoren. Delene ligger inni ventilatoren bak filterkassetten.
Elektrisk installasjon
Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og jordet støpsel. Støpselet skal
tilkobles jordet stikkontakt som er lett tilgjengelig.
Montering av tilkoblingsstuss
Tilkoblingsstussen for ventilasjonsrøret monteres før ventilatoren festes på
vegg eller under skap. Fest stussen A på kjøkkenventilatoren (1). Skrues
fast med to skruer (2).
Automatspjeldet B brukes til å redusere eventuell trekk når ventilatoren er
avslått. Spjeldet plasseres i stussen A. Påse at den er satt riktig vei.
Klaffene skal kunne åpne seg oppover når ventilatoren er i bruk.
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BV 950

Montering
Kjøkkenventilatoren skal plasseres under kjøkkenskap eller krydderhylle.
Kan også festes på vegg med medfølgende veggfester.
Montering under kjøkkenskap
Ventilatoren har 4 hull på undersiden. Se fig 1A. Skruene føres gjennom
hullene og opp i skapet og skrues fast.

1A
Montering på vegg
I posen med veggfestene ligger skruer og monteringsanvisning.
• Veggfestene festes først til ventilatoren med fire skruer (1).
• Merk av på veggen for skruene som skal i nøkkelhullet (2).
• Merk så av for skruene i det nedre hullet på veggfeste (3).
• 4 skruer skrus i merkene. Ikke skru dem helt inn fordi veggfeste skal
hektes inn på dem.
• Hekt så ventilatoren med påsatt veggfeste på skruene og skru inn 2
låseskruer i hullet under nøkkelhullet (5).
• Stram tilslutt skruene i nøkkelhullene (2).

5

2
3

1

Råd og vink

6

Bruk

BV 950

Tilkobling til avtrekkskanal
Slange med Ø 125 mm kobles til kjøkkenventilatorens stuss.
Ved montering av fleksibelt rør må røret være rett nærmest stussen.
Stram slangeklemmen rundt røret slik at det blir tett.

Bruk
• Bryter for ventilatormotor A.
• Bryter for belysning B.
A

B

Start gjerne ventilatoren før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i
rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til type matlaging. La gjerne
ventilatoren stå på lav hastighet en stund etter matlaging.
Filtervakt
Filtervakten er plassert på venstre side av
ventilatoren. Den fungerer slik at når utluften
avtar på grunn av tett filter vil et rødt
felt komme til syne. Det er da på tide å
rengjøre filteret.

MERK! Ikke koble til strømforsyning om ventilatoren eller
strømledningen er skadet. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør.
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Rengjøring
Kjøkkenventilatoren tørkes av med en fuktig klut med oppvaskmiddel.
Filterkassetten som består av aluminiumsfilter med plastdetaljer skal
rengjøres ca. 2 ganger per måned ved normal bruk. Filterkassetten tas ut
av ventilatoren ved rengjøring.
Ta ut filterkassetten ved å trykke på klipsene foran (1). Aluminiums filteret
frigjøres ved å vippe av plastdeksel 3. Legg alle delene og filteret i varmt
vann blandet med oppvaskmiddel.
Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskin.

3
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Rengjøring av ventilatorhjul
Kjøkkenventilatoren skal rengjøres innvendig minst to ganger per år.
Ta ut innsugningsringen (1) og dra deretter ut ventilatorhjulet (2) fra
motoren. Tørk innvendig med en fuktig klut med oppvaskmiddel.
Legg delene i varmt vann blandet med oppvaskmiddel.
Ventilatorhjulet og innsugningsringen kan også vaskes i oppvaskmaskin.
Ventilatorhjulet og innsugningsringen trykkes på plass etter rengjøringen.
Sett filterkassetten tilbake og trykk den oppover slik at den låses fast i
klipsene.
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Bytte av lysrør
Lampeglasset løsnes ved å trykke klipsene i pilens retning. Lysrøret er nå
tilgjengelig for bytte. Lysrørtype er oppgitt på side 4.

Tilleggsutstyr til BV950
BV 100
Pyntesett i forniklet stål.
BV 301
Vaskbart kullfilter for god omluftsløsning.
Aluminiumsfilteret i filterkassetten
erstattes med kullfilteret.
BV 303
Kanalsett for kullfilter BV 301.
For innvendig skapmontasje - fører
luften til toppen av overskapet.
BV 154
Kanalsett til alle Beha ventilatorer for
vegggjennomføring. Dette kanalsettet
inneholder en 1,5 meters slange på
Ø125mm og passer til alle Beha ventilatorer.
Slangeklemmer medfølger.
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BV 950
Garanti
Husk å ta vare på kvitteringen. Ved eventuell feil ved ventilatoren må
kvittering fremvises for å få service, innenfor garanti tiden.
Feilsøkning
Om ikke ventilatoren virker kontroller at sikringen er hel.
Prøv belysningen og alle hastigheter slik at du vet hva som ikke virker
før serviceavdelningen kontaktes.

Råd og vink

11

BV 950. Beha Elektro AS. September 2015.

Økodesigndirektivet
Produktet tilfredsstiller og er testet i henhold til økodesigndirektiv 66/2014.
Avfallshåndtering
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EC og
2006/95-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. Avhenting
må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om
håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen,
renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
Tlf:. 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70
e-post: post@beha.no

www.beha.no

