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1 Förord
Denna bruksanvisning innehåller all nödvändig information för en säker 
montering samt en säker användning..
 Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.
 Förvara bruksanvisningen på lämplig plats.
 Om du ger produkten vidare, se till att även denna 

bruksanvisning medföljer.
 Att inte följa denna bruksanvisning kan resultera i allvarliga 

skador och defekter på produkten.
 Observera att Silverline ej kommer hållas ansvariga för 

defekter som uppstår p g a att hänsyn ej tagits till denna 
bruksanvisning.

Figurerna i denna bruksanvisning syftar till att visuellt beskriva 
åtgärderna. Dessa figurer visar endast en modell av anordningen. 
Instruktioner och figurer kan gälla även andra modeller.

Förord
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2 Teknisk ritning
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Teknisk ritning
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3 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
 Denna produkt får enbart användas av barn över 8 år och 

personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller 
avsaknad av erfarenhet och vetskap, när de är under uppsyn 
eller Att de är instruerade om säker användning.

 Produkten är avsedd för hemmabruk.
 Spänningen på produkten är 220-240 Volt~50 Hz.
 Fläkten är monterad med en kabel med jordledning. Denna 

kabel ska anslutas till vägguttag med jordförbindelse.
 Alla elektriska anslutningar ska utföras av en elektriker.
 Obehörig installation kan medföra sämre prestanda, skador på 

produkten eller olyckor.
 Produktens kabel får inte klämmas eller knäckas under 

installationen. Strömledningen får inte ledas i närheten av 
spisar. Detta kan leda till smältning och brand.

 Anslut inte produkten innan monteringen är färdig.
 Produkten är avsedd för användning i hemmet till konventionell 

matlagning. Om produkten används för ej avsedda syften kan 
reklamationsrätten och garantin bortfalla.

 Eftersom oljor kan fatta eld vid matlatning, var försiktig med 
intilliggande gardiner och dukar.

 Vid eventuell brand, stäng av fläkten och alla andra 
matlagningsapparater. (Koppla från apparaten eller stäng av 
huvudströmbrytaren).

 Om din produkts regelbundna rengöring inte görs kan det 
utgöra risk för brand.

 Koppla ur apparaten innan någon underhållsåtgärd. (Koppla ur 
apparaten eller stäng av huvudströmbrytaren.)

 När fläkten och eventuellt andra apparater som försörjs på 
annat sätt än el körs samtidigt, får undertrycket i rummet inte 
överstiga 4 Pa (4 X 10 bar).

 Gas- eller eldningsoljeförbränningsapparater, som t ex 
rumsvärmare, som delar samma miljö som din produkt, måste 
vara helt isolerade från denna produkts utsug, alternativt måste 
de vara hermetiska tillslutna.

 Skorstenens längd samt antalet böjar/vinklar måste vara så få 
som möjligt.

 Barn får ej leka med produkten.
 Använd ”MAX 6A” säkring till produkten för din säkerhet.
 Håll förpackningsmaterialet borta från barn, då det kan vara 

farligt för dem.
 Om strömkabeln är skadad ska den utbytas av tillverkaren eller 

dennes serviceavdelning eller annan personal med 
motsvarande behörighet för att undvika farliga situationer.

 Åtkomliga delar kan vara varma när spisen är på.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
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 Fläktens utsug får ej anslutas till luftkanaler där det leds ut
annan rök.

 Du måste vara försiktig när du använder apparaten med andra
apparater (t ex gas, dieselbränslen, kol, ved, värmeelement,
varmvattenberedare) som använder luft i samma miljö.
Uppmärksamhet måste iakttas när du använder dessa
samtidigt. Det beror på att fläkten kan påverka förbränningen
negativt genom att släppa ut den omgivande luften.

 När den elektriska fläkten används samtidigt med apparater
som använder gas eller andra bränslen måste det finnas
tillräcklig ventilation i rummet (gäller eventuellt inte apparater
som släpper ut luften tillbaka in i rummet)

 Att använda flera gasspisar samtidigt skapar hög värme. En
ventilationsapparat placerad över spisarna kan skadas eller
brännas av denna anledning.

 Använd aldrig två gasspisar längre än 15 minuter på hög effekt.
En stor brännare över 5kW (Wok) har effekten av två
gasbrännare.

3.1 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING

FARA!
Varning - Dödsrisk!
Risk för förgiftning p g a förbränningsgaser som 
resorberas. Om ejnödvändig lufttillförsel 
garanteras får enheten ej användas samtidigt 
med enheter som utsöndrar giftiga gaser, som 
ugnar, brännare, vattenvärmare och liknande som 
drivs med cirkulerande luftgas, bränsle, trä eller 
kol.

Luftcirkulationsapparater (t ex ugnar, brännare, vattenvärmare, 
som drivs med gas, olja, trä eller kol) tar förbränningsluften och för 
ut gaserna genom en skorsten eller liknande. En fläkt med hög 
effekt riskerar att vända denna luftström och därmed
dra gaserna genom bostaden och ut genom fläktens kanal. Detta 
innebär risk för förgiftning för personer som vistas i närheten av 
denna luftström (Fig. 3)
Ett tillräckligt intag av frisk luft bör därför alltid säkerställas (Fig. 4).

Fig. 2: Risk för förgiftning

Fig. 3 Korrekt ventilation

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING

04.11.2020 EXC1100 BRUKSANVISNING 7

FARA!
Brandfara!
Om enheten ej rengörs i enlighet med 
rengöringsinstruktionerna kan det förorsaka 
brand då det kan ansamlas fett i fläkten som 
kan vara lättantändligt. Rengör ej produkten 
med fuktig trasa.



VARNING!
Risk för brand och fysiska skador!
Vid reparation som ej utförs enligt reglerna eller 
som krävs, bryt säkringen eller koppla ur 
strömkabeln till din apparat. Reparation får endast 
utföras av auktoriserad teknisk service eller 
auktoriserad fackman.

VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
– En felaktigt installerad apparat kan orsaka

elektriska stötar. Slå aldrig på en felaktig
apparat. Dra ut stickkontakten och stäng av
strömbrytaren. Ring kundtjänst.

– Olämpliga reparationer utgör risker.
Reparationer och byte av skadade nätkablar
får endast utföras av en tekniker som utbildats
av oss. Om apparaten ej fungerar, dra ut
stickkontakten och bryt säkringen. Ring
kundtjänst.

– Vatten som läcker in i apparaten kan orsaka
elektriska stötar. Högtryckstvätt eller ångtvätt
får inte användas.

FARA!
Risk för fysiska skador
– Det finns risk för skada vid installation på grund

av skarpa kanter. Använd för säkerhetsskull
arbetshandskar vid montering av fläkten.

– Alla skruvar och muttrar måste monteras som
beskrivet i bruksanvisningen då det annars kan
vara risk för att fläkten inte sitter fast tillräckligt
och därmed kan falla ned..

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING
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VARNING!
Risk för brand och elektrisk stöt!
– Låt apparaten svalna innan rengöring och 

underhåll. Bryt säkringen eller dra ut 
stickkontakten ur uttaget.

– Det finns risk för skador på grund av att fukt 
tränger in i elektroniken. Rengör ej 
kontrollkomponenterna med våt trasa.

– Ytan kan skadas på grund av felaktig 
rengöring. Rengör ytorna av rostfritt stål endast 
i deras borstriktning. Använd ej ett 
rengöringsmedel för rostfritt stål för 
kontrollelementen.

– Ytan kan skadas på grund av aggressiva och 
slipande rengöringsmedel. Använd aldrig 
aggressiva och slipande rengöringsmedel.

VARNING!
Risk för brand och fysiska skador!
Reparation som ej utförs enligt reglerna eller som 
krävs, stäng av säkringen eller koppla ur 
strömkabeln till din apparat. Reparation får endast 
utföras av auktoriserad teknisk service eller 
auktoriserad fackman.

OBSERVERA!
Om apparaten är defekt eller skadad, bryt 
säkringen eller koppla ur strömkabeln till din 
apparat och ring auktoriserad service.

OBSERVERA!
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av 
dess tillverkare eller dess auktoriserade tekniska 
service eller annan personal som är kvalificerad på 
samma nivå för att undvika farliga situationer.

OBSERVERA!
Om apparatens glödlampor ej fungerar, stäng av 
strömbrytaren och dra ur apparatens stickkontakt 
ur uttaget. Byt ut de defekta glödlamporna 
omedelbart (låt glödlamporna svalna först), för att 
skydda de återstående glödlamporna mot 
överbelastning.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING
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VARNING!
Åtkomliga komponenter kan bli varma då de 
används med matlagningsapparater.

FARA!
Utsugskanalen från denna apparat får ej anslutas 
till samma skorsten som används för att släppa ut 
rök som genereras av apparater som använder 
gas eller andra bränslen.

3.2 Frånluftsläge

3.3 Utsugskanal

Frånluft får ej överföras till en aktiv rök- eller rökgaskanal, eller 
en luftanal som används för ventilation av de platser där 
värmekällor är installerade.Om du vill överföra frånluft till en 
inaktiv rök- eller rökgaskanal behöver du inhämta tillstånd från en 
auktoriserad sotare.

Använd om möjligt en så rak utsugskanal som möjligt.
Böjar/vinklar på utsugskanalen kan orsaka ineffektiv drift och 
sänka prestandan.

3.4 Strömanslutning VARNING!

– Kanterna på apparatens komponenter kan
vara vassa.

– Strömkabeln kan vara skadad. Böj eller kläm ej
strömkabeln under installationen.

Strömkabelns längd: ca 8,0 m

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Strömanslutning
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4 Rengöring och underhåll

VARNING
Rengöring och underhåll av apparaten får ej 
utföras av obevakade barn.

 Före varje underhålls- och rengöringsarbete måste apparaten 
strömkabel kopplas ur, och den får ej leda någon ström.

 Ytan kan skadas på grund av aggressiva och slipande 
rengöringsmedel. Använd aldrig aggressiva och slipande 
rengöringsmedel. Tillhandahåll dina rengörings- och 
skyddsämnen som är lämpliga för din apparat från den 
auktoriserade tekniska servicen. Ytan på apparaten och 
styrenheterna är känsliga för repor.

 Rengör ytorna med en mjuk och fuktig trasa, diskmedel eller 
milt glasrengöringsmedel. Mjuka upp den torra, klibbiga 
smutsen med en fuktig trasa. Skrapa inte!

 Det är ej lämpligt att använda torra trasor, svampar som kan 
repa, material som kräver gnidning och andra aggressiva 
rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller klor.

 Rengör ytorna av rostfritt stål endast i deras borstriktning.
 Använd ej överdrivet effektiva, sura eller alkaliska 

rengöringsmedel.
 Applicera ej sprayrengöringstillbehör direkt på produkten.

Rengöring och underhåll
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5 Paketets innehåll

2 3 4 5

1

Fig. 4

1 - Produt
2 - User Manual
3 - Ø10mm Plastic Dowel 
4 - 5.5x60 Wall Mount Screw
5 - 8 m Connection Cable

Paketets innehåll
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1 - Produkt
2 - Bruksanvisning
3 - Ø10mm plugg
4 - 5.5x60 skruv
5 - 8 m strömkabel

Fig. 4



6 Produktöversikt
1 - Utsug (Ø150mm)
2 - Övriga luftutsug (Ø100mm) 
3 - Fläktutsug (Ø125mm)
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2

Fig. 5

Produktöversikt

04.11.2020 EXC1100 BRUKSANVISNING 13



7  Installation och uppackning av produkten
 Kontrollera att din apparat ej är skadad.
 Rapportera transportproblemen omedelbart till transportören.
 Eventuella fel som uppstår ska också rapporteras till

återförsäljaren
 Låt ej barn leka med emballaget!

 Installation och uppackning av produkten
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8 MONTERING AV PRODUKTEN
 Delar inuti enheten kan ha vassa kanter. Använd därför

skyddshandskar (Fig. 6).

VARNING!
– Ytan som enheten ska monteras på ska vara

värmebeständig mot 90°C.
– Hållbarheten på ytan som motorn ska

monteras på bör också säkerställas efter att ev
kapning/borrning gjorts.

– Särskilt i tunna plåtar bör bärförmågan och
hållbarheten förses med lämpliga stöddelar.
Observera enhetens vikt genom att inkludera
ytterligare belastningar. Det förstärkande
materialet som används bör vara värme- och
fuktbeständigt. Enhetens vikt anges på
etiketten på förpackningen.

– Rengör sågspånet efter kapning/borrning. Täck
snittytorna så att de är värmebeständiga och
vattentäta.

1

2

1

2

Fig. 7

1 - 5.5x60 Skruv
2 - Hängbeslag

1. Montera motorkabinettet på ramen med 4st 5,5X60 skruvar från
hängbeslagen.

Fig. 6

MONTERING AV PRODUKTEN
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Fig. 8

2. Anslut strömkabeln efter installationen.

1

23

4

Fig. 9

1 - Motorns utsugskanal
2 - Utsugskanal från rum
3 - Utsugskanal från köksfläkt
4 - Strömkabel

MONTERING AV PRODUKTEN
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3.      Efter att ha installerat motorkabinettet på ramen, installera 
utsugskanalerna till motorkabinettet.
En utsugskanal från fläkten (Ø125mm) och fyra utsugskanaler 
från andra rum (Ø100mm) finns på motorlkabinettet. Ta bort 
locket på den utsugskanal som du vill använda och installera 
utsugskanalen.



9 Teknisk tabell

Denna produkt överensstämmer med direktiven 2014/30/EC 
(förordning om elektromagnetisk överensstämmelse) och 2014/35/
EG (förordning om lågspänningsenheter (LVD)).

Denna enhet överensstämmer med direktivet om kontroll av avfall 
från elektrisk och elektronisk utrustning.
Specifikationer för enheten och denna bruksanvisning kan ändras 
utan föregående meddelande.

Teknisk tabell
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Spänning 220 - 240 V 50Hz

Isoleringsklass för motor F

Isoleringsklass KLASS I
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