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GRATTIS TILL DIN NYA FLÄKTKÅPA.

Vi rekommenderar att du spenderar lite tid att läsa denna instruktion- och 
installationsmanual för att till fullo förstå hur man installerar och använder 
produkten.

För installation, vänligen läs installationsavsnittet. 

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant före användning och förvara denna 
instruktion/ installationsmanual för framtida bruk.
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INFORMATION 

IInnssttaallllaattiioonn
• Tillverkaren kommer inte att hållas ansvarig för eventuella skador till följd av felaktig installation eller 

användning.
• Det minsta avståndet mellan spishällen/ gashällen och fläktens undersida måste vara 650 mm. Om 

installationsanvisningarna för spishällen/gashällen anger ett längre avstånd måste detta beaktas.
• Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkskylten som sitter på produkten.
• Kontrollera att det finns en fungerande jordning i uttaget produkten ska kopplas i.
• Anslutningsröret som används vid installation med evakuering måste ha en diameter på minst 120 mm. 

Längden på röret ska vara kortast möjliga. 
• Horisontella ventilationsrör bör inte ha en negativ lutning på mer än maximalt 2 grader.
• Luften som evakueras får inte ledas in i en rökkanal som används för att evakuera ångor från apparater 

som förbränner gas eller andra bränslen.
• Om produkten installeras för evakuering ovanför en icke-elektrisk förbränningsapparat (till exempel en

gasspis), måste en tillräcklig grad av ventilation i rummet säkerställas för att förhindra att avgaser från 
förbränningen återflödar in i rummet. Rummet måste ha en fri ventil som obehindrat tillgodoser inflöde 
av luft. Det negativa trycket i rummet inte överstiga 0,04 millibar. Detta för att förhindra att ångorna 
dras tillbaka in i rummet av fläkten.

• Om sladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant 
eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.

• Bestämmelser om luftutsläpp måste uppfyllas. 

AAnnvväännddaa  
• Spiskåpan är endast för hemmabruk.
• Använd aldrig fläktkåpan för andra ändamål än de den har konstruerats för.
• Låt det aldrig brinna med öppen eld under huven, framförallt inte när den är i drift. 
• Vid matlagning med gasspis, justera lågan så den inte framträder på kastrullens sidor.
• Flambera inte under fläktkåpan; risk för brand.
• Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 

mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har tillsyn eller fått instruktioner om 
användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade. 

• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt. "Försiktighet: åtkomliga delar kan bli varma när 
de används med matlagningsapparater".

UUnnddeerrhhåållll
• Stäng av eller koppla ur apparaten från elnätet innan du utför underhållsarbeten.
• Fläktkåpan och dess filter bör rengöras / bytas med jämna mellanrum, följ de

rekommenderade intervall som finns i manualen.
• Rengör och/eller Byt ut filtren efter den angivna perioden (brandrisk). Rengör 

huven med en fuktig trasa och ett neutralt flytande rengöringsmedel.
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KOMPONENTER 

Huvuddel med motor, belysning och 
kontrollpanel.  1 

2,1 Skorsten, nedre del 

2,2 Skorsten, övre del 
Adapter 150 mm – 120 mm 3 
Kolfilter  x 2 5 

Bruksanvisning x 1 

10 Skruvar 5*50  x 7 

11 Väggplugg   x 7 

Skruvar 4,2*9,5 x 6 12 

21 Skorstensfäste x 1 

Nummer  Beslag 

Dokument 

Nummer  Del 
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INSTALLATIONSMÅTT 

225
171

448

598

Variant Skorsten A B
1 400+0 569 /
2 400+300 569 610-850
3 400+390 569 610-940

Min. 650 Min. 650

17
1

30
44

8
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A
B
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Enhet: mm
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INSTALLATION 
 Borrning i vägg för huvuddel och skorstensfäste 

RRiittaa  uutt  lliinnjjeerr::  
1. Rita en lodrät referenslinje från bänkskivan till taket, fläktkåpan monteras centrerat mot denna.
2. Rita en vågrät linje ”AA””  vid 835-935 mm ovanför spishällen.
3. Rita en horisontell linje  ””BB””  vid en XX  mm ovanför horisontallinjen aa.
4. Rita en horisontell linje ”CC””  vid en 116mm under horisontallinjen aa.

1. Markera två punkter (1) på den horisontella linjen ”AA””, 80 mm till höger och vänster om den
lodräta referenslinjen.

2. Markera två punkter (2) på den horisontella linjen ”BB””, 40 mm till höger och vänster om den
vertikala referenslinjen.

3. Markera två punkter (3) på den horisontella linjen ”CC””, 155 mm till höger och vänster om den
vertikala referenslinjen.

80 80

40 40

83
5-

93
5

A

B

(2)

(3)

X

C
155 155(4)11

6

Variant Skorsten X
1 400+0 /
2 400+300 410-650
3 400+390 410-740

Lodrät referenslinje
(1)

MMaarrkkeerraa  ppuunnkktteerr  fföörr  bboorrrrnniinngg::
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MMoonntteerraa  ssppiissffllääkktteenn  
1. Borra hål vid de markerade sex punkterna med en 10 mm

borr. För in plugg nummer 1111 i borrhålen.
22.. Fäst 2x skruv nummer 1100  (5*50) i pluggarna linje ”AA””, låt cirka en femtedel (1/5) av skruven sticka

ut.
3. Montera skorstensfäste nummer 2211  med 2x skruv nummer 1100  (5*50) på linje ””BB””.
4. Häng huvuddelen på de två skruvarna på linje ”AA””. Är skruvarna i nivå kommer

huvuddelen hänga i nivå.
5. Ta bort metallfiltret från huvuddelens undersida, fäst 2x skruv nummer 1100  i hålen vid linje ””CC””.
6. Återmontera metallfiltret.

Rätt Fel 

ANSLUTNING 
Till ventilation eller imkanal (ej kolfilter). 
Fläktkåpan kan anslutas med ett flexibelt eller styvt ventilationsrör med 
antingen 150 mm eller 120 mm diameter.  
Vid installation med ett 120 mm-rör, använd adapter nummer 3 på 
huvuddelens utlopp. 
 Kontrollera att ventilationsröret är tillräckligt fäst i väggen
 Ta bort eventuella kolfilter vid denna typ av anslutning.
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INSTALLATION

Skorstenens nederdel fästs i huvuddelen med 2x 
skruvar nummer  1122 (4,2*9,5), se bild nedan: 

Skorstenens överdel skruvas fast i fästet nummer  2211 med 
2x skruvar nummer  1122 (4,2*9,5), se bild nedan: 

ANVÄNDNING 

AVSTÄNGNING: Tryck på denna knapp för att stänga av 
motorn. 

HASTIGHET 1: Tryck på denna knapp, motorn går i låg 
hastighet. 

HASTIGHET 2: Tryck på denna knapp, motorn går på 
medelhög hastighet. 

HASTIGHET 3: Tryck på denna knapp, motorn går i hög 
hastighet. 

BELYSNING: Tryck på den här knappen för att tända eller 
släcka lamporna. 

Montering av skorsten 

Kontrollpanelen 

B
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UNDERHÅLL 
Rengöring av fettfilter 

Fettfiltren ska rengöras i intervall om cirka 2 
månaders användning, för de flesta innebär cirka en 
gång om året. Vid intensiv användning eller för att 
säkerställa ett effektivt luftflöde bör de rengöras 
oftare. 
Fettfiltren är godkända för att rengöras i diskmaskin. 

För att ta bort fettfiltren; för spärren mot filtrets mitt, detta 
frigör filtret som nu kan avlägsnas. 
Var noga med att inte böja filtret vid hanteringen. 

Innan fettfiltren återmonteras ska de vara helt torra. 
Notera att färgen på filtrets rostfria yta kan förändras med 
tiden, detta är helt normalt och påverkar inte filtreringen. 

Vid installation med kolfilter återcirkuleras luften i rummet i stället för att evakueras. Luften filtreras 
genom kolfilter som avlägsnar rester av fett och lukt. Kolfiltren kan inte tvättas utan måste bytas i 
intervall om mellan 6–12 månader beroende på användning. 

1. Ta bort fettfiltren
2. Plocka bort förbrukade kolfilter om sådana finns.

Montera de nya filtren.
3. Återmontera fettfiltren.

Kolfilter 

MMoonntteerraa  kkoollffiilltteerr  
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BELYSNING

• Fläkten levereras med 2x LED-lampor:
o Typ, Päronlampa
o Sockel, E14
o Effekt 3W
o Ljusstyrka, 250 lm

Lamptyp Effekt Spänning Bild Typ
 
 
LED- modul 

 

3W 

 

220-
240V 

  

E14 

 

• Om en lampa är trasig, kan den enkelt bytas ut:
o Lampor som går sönder täcks inte av Osbys garanti.
o Plocka bort båda fettfilter för att komma åt lamporna.
o Lamporna sitter längst bak i fläkten och skruvas ut som en vanlig lampa.

VARNING det kan finnas levande ström i lampans fäste.
o Montera en ny lampa enligt specifikationerna ovan. Nya lampor finns i de flesta

affärer som säljer elektronik eller hushållsartiklar.
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FELSÖKNING 

FFeell  OOrrssaakk  LLöössnniinngg  
Lamporna lyser 
men motorn 
fungerar inte 

Fläkthjulet är blockerat. Kontrollera fläkthjulet. 

Startkondensatorn är trasig. Byt startkondensatorn. 

Motorn är trasig. Byt motorn. 

Interna kablar har lossnat eller 
skurits av. 

Byt motorn. 

Varken lampor eller 
motorn fungerar. 

Säkring är trasig eller avslagen. Byt eller återställ säkring. 

Strömkabel ej inkopplad. Kontrollera strömkabel. 

Det droppar olja 
från undersidan. 

Filter igensatta. Tvätta fettfilter och byt kolfilter vid 
behov. 

Vibrationer eller 
oljud. 

Fläkthjul skadat. Kontrollera fläkthjulet. 

Motorn sitter löst. Kontrollera motorn. 

Fläktkåpan är ej korrekt monterad. Fixera fläkten, får ej sitta löst. 

Otillräckligt sug. Avståndet mellan fläktkåpan och 
spishällen är för stort. 

Justera avståndet. 

För mycket ventilation som stör, 
exempelvis från öppna fönster. 

Kontrollera kringliggande 
ventilation. 

Fläktkåpan lutar 
eller sitter löst. 

Fästskruvarna är inte tillräckligt 
spända. 

Kontrollera installationen. 

Montering är ej korrekt justerad. Kontrollera installationen. 

Luktar matos fast 
att fläktkåpan varit 
igång. 

Flera möjliga orsaker. Kontrollera samtliga punkter i 
felsökningen och utför nödvändiga 
åtgärder. 

Kolfilter behöver bytas. Dessa 
tappar effekt med tiden. 

Byt kolfilter. 



MANUAL FÖR FLÄKTKÅPA FK601-FMR – Sid. 12

12 

BORTSKAFFNING

Vid avyttring ska produkten kastas och sorteras med 
miljön i åtanke. Denna apparat är märkt i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU 
gällande avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk 

och elektronisk utrustning (WEEE). Lämna uttjänt 
produkt till en återvinningsstation och följ de anvisningar 

som finns gällande elektrisk utrustning. 
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BORTSKAFFNING

Det förpackningsmaterial och emballage som kommer 
med produkten är tillverkat av återvinningsbart material 
i enlighet med nationella miljöbestämmelser. Kassera 

inte förpackningsmaterialet tillsammans med 
hushållsavfallet eller annat avfall. Lämna 

förpackningsmaterialet till en återvinningsstation och 
följ de anvisningar som finns. 

13 



OSBY VITVAROR AB 
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60 

Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG 
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg

www.osbyvitvaror.se
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