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Allmflnt

RDKG.2

I varje radhusfinns separatfr&n-och till-luftsventilation t
medviirmeitewint'in& som reglerasgenomMiqimaster
fi:lns bl a
ventilationsag$egattyp RDKG.I aggregaten
flekhr, filter och en elektrisk tillsatsvf,nnefiir att vd.nna
tillufen vid l&gyttertemperatur.
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Under Minimaster dr en spiskipa typ CPC, med
fenfilter, belysningoch instiillningswedfiir spjafl och
fdr fliikt monteradFrinluften sugsut genomktiketsspisklpaoch genomventilationsdon i
badrum,toalett/duscboch i kl2idkammare.,

Tilluftdon finns i allnrm och i alla sovmm. Pi
botienviningenir donenplaceradei tak eller v6gg och
pL dverviningen,vid golv, underfbnster/element.

Instillningar av spiskipansspjn[ och flikt
Normalinstillning:
.$pjallet stiinst
. flakten p6 I

lffi4K

Instiillning vid matlagning:
r spjillet dopet
rflSktenpkL(ev.l)

il[i*.instiillning:
r spjiillet stinet
tfldktenpL/t
en lllngretid, kan fl{ktarnast{llas pAldgstal{ge
Vid strdngkytaellerntuingenvistani lllgenheten
tbr enntlgotlxgroenagi-fOrbrukning.

Rengiiringav spiskilpanoch fettfilter
ytor pAspiskApan
Synligaochllttt Atkomliga
torkssmedl:ltt fuktadtrasaochett milt
rengOringsmedel.
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Fettfilter skall rengdrasregelbundetoch minst varie kvartal eller oftare om det har blivit igensatt
av fett.
Filtret taslossoch rengdrsmed borstei varmt vattenmed diskmedeleller diskas i diskmaskin-

w/w
Byte av glddlampai spiskipa
Ta bort skyddsglasetgenomatt trycka liitt och
skjuta det i sidled Se bild.
Armatuen iir avseddfiir piironlampamax 40 W
eller lagenergilampaI I W med E14 sockel.
Reng<iralltid skyddsglaseti varmt vattenmed
rlishedel i sambandmed lampbyte.
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El-Siikerhet
Innanfrontenpi aggregatetoppnasskall
strdmmenbrytasgenomatt stickproppentas
bort flrAnel-uttaget.

Oppna aggregatet

%1

Kdksinredningensfrontstyckesom ?irmonteradfram-tbraggregatet,lvftsav. Lossa de w& skruvarna
som h&llerfrontenoch vik ut den.Aterrnonteringsker i ornviindordning.

Instiillningar och indikeringa,ri Minimaster
Funktioaswedetskall alltid sti p&'TXT", (Om det stiills i a"nan position kommer inte spiskipans
wed fdr fliikten att fungera).
Pfraggregatetfinns indikeringarfrr
niitspiinning,tillsarsvarmeoch fi lterbyte.
Med den monteringvi har iir inte
indikeringarna
synliga

Instflllningar fdr tillsatsvirmen
i Minimaster
Tillverkaren rekommenderar
att
tillsatsvf,rmenfdr tilluftenstjtllsin pAca
l5 grader fOratt crh6llaen komfortabel
vfirmep&tilluften.
OBS ! En hdgreinst2illninginneblr
vannaretilluft menocksl att el-fdrbrukningen
0kar ochju hOgreinstdllningdestohOgreel-kostnad.
En lf,grcinst6llninginneb{rkallaretilluft. Vid fdr lAg inst{llning och vid 169yttertemperarurkan det
ocksi bildas is i v{"rmeAtervinnaren.
Vid snabbsm{ltning kan avloppet fr6n Minimaster d&
Oversvdmmas
och vattenrinner ned pAspisen.
Ir0reningen
en inst6flningi intewallet l4-16 grader.
rekommenderar
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Rengiiringav vf,rmeitervinnare
Vrirmeltewinnareskall rengdrasvar 6:e
milnad. Uteblivenrengdringkan inte bara
orsakadllig funktion pi
ventilationsanliiggningen
utan kan ocksi
orsakaatt el-ftirbrukningrikar.Detta drabbar
Dig som el-abonnent..

Rengdring/byteav filter i Minimaster
I Minimasterfinns tv&pisfilter som regelbundet
skall rengdrasoch bytas.
P&sarnadammsugsoch om de iir mycketsmutsiga
wattasde i ljummet vatten.Se konnoller,
rengdringaroch byten

Rengiiring och byte av fiIter fbr tilluft till rummen
Tilluftsfilren i rummenpi bottenv&ningen
skall rengdras(dammsugs
eller wiitas) minst var 6:e minad och byte g6rasvarje ir. Filtcr finns
hos lasfighetsskritareoch vice viird.

Kon troller, rengdringar och byten.(utfdres av bostadsriittshayaren)
Varje kvartal: RengdraspiskSpans
fetdilter
Varje halvir: Rengdrafilter i tilluftsdon i rummen
RengOrafilter i Minimaster
Rengdra,rdrmeitervinnare
i Minimaster
Varje flr:
Byta filter i tilluftsdou i rummen.
Kontrolleraatt instdllningenfOrtillsatsvarmen6r riktig (liimpligen under senhristen)
Vart annat ir: Blrta filter i Minimaster.(uddaAr)
Filter finns att hiimtautankostnadhos fastighetsskcitare
och viceviird.

ArUga kontroller (utfdresav fastighetss
k0tare)
Sryrelscnhar beslutatatt tills vidareutfdra Arliga frrnktionskontrollerav Minimaster. Vid
inspektionenrengdrsflaktar vid behovoch kanaler,instlllningar, filter och funktion kontrolleras.
Owig rengoringingtr inte i ltagandetutanskall utf0rasav r"sp. bostadsrattshavare,
se ovan.

Vid fel i anliiggningen
Feli anlltggningen
meddelas
vicevtudellerfastighetsskdtare
Styrelsen.
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