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Allrnfint

I punkthusens
nektrumfinnsplawirmevd.xlaresamtfrin- ochtilluftsflZiktarsom centraltreglerar
lufteni ventilationskanalerna
i huset

Frlnlufteu sugsut genomk6ketsspisklpa och
ventilationsdoni badrum,toalett/duschoch i
kiidkammare.

Tilluftdon finns i allmm och i alla sowutrI.

i punliithusen
Instillningar av ventilationssystemet
F6r att fi batansi husetsventilationssystemAr a[a ventiler i vAtrumjusterade till exakt fldde och
arseparatinjusterade.
alla iiwiga ventilationsdon

instdllningarJfrr inte d,ndrasoch detJ&r absolut inte
Ventilationsdonens
firekomma att don och kanalerpd ndgotsdtt blockeras.
kan fbrst6ramiljdn fbr alla boendei huset och orsaka stora
An&ingar i ventilationssystemet
koshader 151f6lsnin gerl-

Spisktpamed spjnl

Inom fastighet€nfinns dcn ursprungligt monteradespiskapanryp BI{II och ett mindre antal kipor
av typ CPCA som mooteras vid utbyte. Funktionsmdssigt6r ktrporna likvardiga och firngerar pi
sagruv!,sia Nedenvisascndastden nya tcApuosinstiillningar.

lotffillningar

Vid matlaFing skall finstgr ocb balkongddrrarhAllas sulngda fbr att tmdvika att luft utifln ger
obatarrqi systemetvilket kan medfdra att matos sprids via venti.lationssystemetrill andra lEgcnheter
och i trapphus.
Forceringsspjaileti spisklpan skall 6ppnasvid matlaming

InstiUning vid matlagning:
spjelletOppet
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Normalinstiillning
spjallet stflng!
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fettfilter och imkanal
Rengiiringav spiskApan,
ytor pAspisklpan
SynligaochllttAtkomliga
torkasmedsn htt fuktadrasaochen milt
rengdringsmede[.

BostadsrnGf6reningcn
Tons[ttaren.,
HugoAlfvcnsvrg 2
75649 Uppsah

Org nr 716401'2945

Instruktion

BRr,Tonssttaren
#f

2005-0&0I/sI
Sidan 3 av 3

Fetfrlter skall reng6rasregclbundetoch minst varje kvartal eller oftare om det har blivit igensatt av
fetL
Filtet tas lossoch rengdrsi varmt vattenmed dishedel

eller diskas i diskmaskin.

lmlrenalensdppningochkanalenovanlbr b6r reng6rasen gLng per er. lmkanalen kommer man 5,t
om kryddhytlansnederkantdrasuL

Byte av glOdlampai spiskipa
Ta bort skyddsglasetgetromatt trycka f8tt och
skjuta det i sidled. Sebild
Armahrrenir avseddfbr plronlampama.x4OW
eller ligcnergilampall W medEl4 sockel.
Reng0ralltid skyddsglxet i varmt vattgqmed
dishcedeli sambandmedlampbYa
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Rengdrilg och byte av filter fdr tilluft rill rummen
Tilluffsfiltretr i n'-metr skall rengdras(damm<ugaseller tuffias) minst
var 6:e*lnad och bytc gOrasvarjc er. Filter finn-q[6s fastighetsskdtare
och vice vdrd

Konfrollef, retrgflringaroch byten.(ufftires av bostadsritts havaren)
fetffilter
Varje kvartat Reng6raspiskApans
tilluftsdon
i
i nr'nqen (de"'rnsugnixgeller Wbttasi liuxonst vatten)
filter
Varje hatvin Rcngdra
Vid behov: Byta 6lteri tilltrftsdoqi nmmen
och vicwfud.
Filter finnsanhAsa utaakostoadhosfastighctssktluro

fut g, kontroller(utfbresav fastighetsskdtare)
Sryretsou
har bcslutatatttills vidareutf0raArligafimhionskonfrollcr av llgcnba€rnas ,
gglribVid inspehionsnkonrollerasknalet, inst tlldngar, filter och ftrnktion.
ventilationsanltr
seovad.
utauskallutf0rasav resp.bostadsdttshavaro,
ing&intci dtagandet
Rcogfiring

Yld fel I anliggnlngen

vicevdrdetler(a.*ighctssk6tare
mcddclas
Fcl i anllggningen

gcnTonslttaron
Bortndsrilgf0ronln
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