
Brasfläkten

Bruksanvisning

Underhåll Garanti Reklamation Återvinning

Brasfläkten kräver inget särskilt under-
håll vid normal användning. Torka av 
den med en ren och fuktig trasa vid 
behov. Doppa inte brasfläkten i vatten 
eller rengöringslösning. Förvara Bras-
fläkten i orginalförpackningen på en 
säker plats när den inte används.

Brasfläkten omfattas av en garanti 
som är giltig 1 år från inköpsdatum. 
Denna garanti täcker alla eventuella 
material- och tillverkningsfel orsakade 
av tillverkaren. Garantin täcker inte 
skada som uppstår till följd av onormal 
användning eller olycka och inte heller 
annan skada som inte beror på tillverk-
ningsfel. Denna garanti påverkar inte 
dina lagstadgade rättigheter.

Om Brasfläkten under garantiperioden 
havererar eller under normala förhål-
landen inte fungerar, kontaktar du den 
återförsäljare där du köpte den.
Du måste kunna visa upp bevis på 
inköpet, d.v.s originalkvitto.
Om det krävs reparation utanför ga-
rantiperioden eller byte av komponent 
ansvarar kunden för dessa kostnader 
och eventuell frakt.

Allt förpackningsmaterial och kartong-
material är återvinningsbart.

Tänk på miljön!
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Bruksanvisning Säkerhet Användning Användning

Läs denna bruksanvisning noggrant 
innan du använder din nya värmed-
rivna Brasfläkt. Här hittar du viktig 
information om hur du använder och 
underhåller Brasfläkten och hur du und-
viker skada på person eller produkt.

* OBS! Fundamentet är mycket  varmt 
när Brasfläkten används.
  RÖR EJ!
*Placera inte Brasfläkten på en oskyd-
dad yta, eftersom ytan kan skadas om 
fundamentet fortfarande är varmt.
*Vi avråder från att Brasfläkten flyttas 
under användning, såvida inte nödsi-
tuation inträffar.
Glöm inte att använda skyddshand-
skar när du ska hantera Brasfläkten om 
sådant tillstånd skulle inträffa.
*Placera inga hinder i vägen när 
denna används. På så sätt undviker 
du skada på Brasfläkten och andra 
föremål.
*Försäkra dig om att barn och husdjur 
inte vistas i närheten av spis/kaminen 
och Brasfläkten utan översikt.

* Var försiktig när du packar upp 
Brasfläkten ur förpackningen. Placera 
Brasfläkten på en jämn och plan yta på 
kaminens ovansida. För att Brasfläkten 
ska fungera optimalt bör den inte pla-
ceras framför kaminröret eller kaminen.
* Överdelen på Brasfläkten får inte 
komma i kontakt med någon varm 
yta.
* Brasfläkten är avsedd för användning 
tillsammans med fristående kaminer 
med en yttertemperatur på 50-350ºC.
Optimalt temperaturområde är
80-250ºC
* På fundamentet till brasfläkten finns 
en bimetallremsa. Denna är en säker-
hetsanordning som skyddar motorn 
mot överhettning. (över 250ºC)

* Brasfläkten kan användas för alla 
spisar/kaminer vars yttertemperatur är 
350ºC eller mindre. Om denna tempe-
ratur överstigs kan följden bli kompo-
nentskada. Vi rekommenderar att du 
använder dig av en kamintermometer.
* Brasfläkten startar automatiskt när ka-
minens temperatur överstiger 50ºC och 
ökar varvtalet i takt med att tempera-
turen stiger. Dess varvtal minskar och 
stannar gradvis i takt med att kaminen 
slocknar och svalnar.
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