
Hans Tove
Värmeväxlaren/spisfläkten
Rengöring och filterbyte två gånger per år

Hans Tove
Lyft av skåpluckan



Drag ur 
kontakten till 

fläkten!!



Öppna 
underluckan, den 
sitter låst av 

metallkrokar på 
sidan



Öppna 
underluckan 

med 
isoleringen



Drag ut 
plastkilen under 

romben



Fäll ut de två handtagen på 
romben



Drag romben rakt 
ut mot dig



Duscha av romben från 
damm och avlagringar 



Låt romben rinna av under 
ngn halvtimme, vänd och 
vrid, så att allt vatten 

rinner ut



Tag bort det 
gamla filtret som 
sitter upptill till 

höger över 
romben



Sätt dit ett 
nytt, rent filter



Skjut tillbaka romben  
i sitt läge, och fäll in 

handtagen igen



Skjut tillbaka plastskenan 
undertill



Kolla att det nya filtret 
sitter rätt i sina slitsar



Termostaten (det lilla 
vredet till höger om 

romben) bör stå nedåt 
mot kl 6 under 

vinterhalvåret. (Kan ev 
ställas ner på 0 under 

sommaren)



Stäng igen 
underluckan, och haka 

på köksluckan igen



Sätt i väggkontakten 
till fläkten igen



Hans Tove
Vredet till höger (fläkten till värmeväxlaren): Normalläge ”normal”, men kan dras ner till - om man tycker att den väsnas för mycket.    
++läget används när man lagar mat�



Hans Tove
Spjället till vänster på spiskåpan: Normalläge stängt, men öppnas när man lagar mat



Hans Tove
Värme- och ventilationssystemet

Hans Tove
Filterinsats och insug dammsuges minst var 3:e månad, filter bytes en gång per halvår

Hans Tove
Öppna luckan genom att skjuta ner spärrarna upptill



Ställ fläkten på 0 under dammsugning filterbyte 





Drag ut filterhållare med det gamla filtret



Dammsug  filterhållaren 
och även undertill i 
gallret till trumman. 

OBS sug dock ej upp i 
fläkthuset ovan filtret



Sätt i det nya filtret i 
filterhållaren. OBS spjälorna 
uppåt för att förhindra att 
filtret åker upp i fläkten. 

Passa in filtret så det sluter 
tätt



Sätt tillbaka luckan



Ställ tillbaka fläkten på 1, eller möjligen 2 om 
otillräcklig värme.Aldrig stå på 0 annat än vid 

filterbyte



Se till att luftintaget aldrig är blockerat!



Filtren vid utblåsen

Lossa skruvarna på 
sidorna, lyft av gallret

Byte en gång i halvåret



Ta ut det gamla filtret och sätt i ett nytt, 
skruva på gallret igen

Hans Tove


Hans Tove
Filter tillhandahålles av föreningen. Delas ut på städdagarna (alt kontakt med styrelsen)




