Begrenset Garanti / Fabriks Garanti
Fabrikken gir ett års garanti for skader i deler og/eller arbeid.
Ett års fabriks garanti.

Begrenset Garanti
Fabrikken gir ett års garanti for skader i deler og/eller arbeid. Reklamasjonsrett
gjelder i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Skulle du få noen problemer ta med
produktet til det sted du har kjøpt det sammen med originalkvittering. Garanti
og reklamasjonsrett gjelder kun for forbrukerkjøp og dekker ikke kommersiell
eller industriell bruk. Skader som oppstår fra unormal bruk, skader eller lignende
dekkes heller ikke. Uansett skadeårsak kan det være mulig å få reparert viften mot
et gebyr. Ta kontakt med forhandler for tilbud på reparasjon.
Se www.ecofan.no evt www.ecofan.se for ytterligere opplysninger.

VARMEDREVET
OVNSVIFTE
VÄRMEDRIVEN KÖKSFLÄKT

DRIFTSINSTRUKSJONER
ANVÄNDARMANUAL

Gohelse, postboks 126, 9915 Kirkenes, Norway
www.gohelse.no

Begränsad garanti
Fabriken lämnar 1 års garanti för skador på delar och / eller arbete. Om du har
några frågor vänligen returnera produkten till den plats du köpte den tillsammans
med originalkvittot. Garanti gäller endast för konsumenten och omfattar inte
kommersiell eller industriell användning. Garantin täcker inte onormalt bruk eller
skador orsakade av olycka, felanvändning eller sönderbrytning på grund av yttre
påverkan som följd av slag, fall eller liknande. Exempel på sådan skada som inte
täcks av garantin är överhettning.
Se www.ecofan.se för ytterligare information.
Kaminexperten Sverige AB, Sjöåkravägen 25, 564 31 Bankeryd
www.ecofan.se

Manufactured by Caframo Limited
501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario, N0H 2T0 Canada
Tlf: 00 1-519-534-1080 | Faks: 00 1-519-534-1088
www.caframo.com

Modell 810
810NS-BBX Gull/Guld
810NS-KBX Nikkel/Nickel
810NS-XBX Svart

Modell 812
812NS-BBX Gull/Guld
812NS-KBX Nikkel/Nickel
812NS-XBX Svart

U.S. Patent: 5,544,488

7,812,245

Caframo Limited
501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, ON N0H 2T0 Canada
Tlf: 519-534-1080 | Faks: 519-534-1088
www.ecofan.com

Ecofan® Driftsinstruksjoner

Ecofan® Användarmanual

Ecofan er designet for bruk på frittstående vedovner med normale overflatetemperaturer
på 65°C- 345°C. Temperaturer over 345°C kan skade din Ecofan. Plasser din Ecofan på
et kjøligere sted på ovnen din dersom overflatetemperaturen overstiger 345°C. En god
sikkerhetsrutine for vedovner er bruk av et ovnstermometer.

Ecofan-fläkten är konstruerad för att användas på fristående vedspiser med normala
yttemperaturer 65°C- 345°C. Temperaturer som överstiger 345°C kan skada din Ecofan.
Placera din Ecofan på ett svalare ställe på kaminen om yttemperaturen överstiger 345°C.
Användning av termometer tillhör passliga säkerhetsåtgärder för vedspiser.

Sikkerhet

Säkerhet

• Sørg for at Ecofan-håndtaket er vendt oppover før du plasserer enheten på ovnen.
• Mens Ecofan er i bruk er basen veldig varm. IKKE BERØR! Når du reposisjonerer

• Försäkra dig om att Ecofan-handtaget är i upprätt läge före du placerar den på spisen.
• Ecofan-fläktens botten är mycket het då den är i användning. RÖR EJ! Flytta Ecofan
från kaminen alltid med hjälp av dess handtag.

din Ecofan, alltid bruk håndtaket.

Få det meste ut av din Ecofan®

Hur du bäst utnyttjar din Ecofan®

For optimal ytelse er plasseringen av enheten på ovnen
essensiell. Sørg for å plassere din Ecofan på ovnstoppen slik at
kald luft dras over kjøleflensene. Ecofan bør ikke brukes rett
foran ovnspipen eller foran ovnen.

Placeringen på spisens yta är kritisk för optimal prestanda.
Försäkra dig om att placera din Ecofan på spisens yta så att sval
luft rör sig över avkylningsdelarna. Ecofan bör inte användas
direkt framför spisröret eller på spisens främre sida.

MERKNAD: Overoppheting vil redusere Ecofan sin effektivitet
og kan skade den termoelektriske modulen og oppheve
garantien. Fjern Ecofan fra ovnen dersom temperaturen
overstiger 345°C.

OBS: Överhettning minskar Ecofans effektivitet samt kan skada
termoelektriska elementet och således göra garantin ogiltig. Ta
bort din Ecofan från spisen om dess temperatur överstiger 345°C.

Utbyte av motor

Motor Replacement Kits

Ecofans motor är konstruerad för att användas i åratal
vid normala operationsförhållanden. Om din fläkt
snurrar mycket långsammare eller om dess blad kräver
en knuff för att startas, kan en ersättande motor lösa
problemet.

Ecofan-motoren er designet for flere sesongers bruk
under normale driftsforhold. Dersom viften spinner mye
langsommere eller bladet behøver et dytt for å starte, kan
et enkelt motorskifte være løsningen.

Del # MRK-3

Vennligst ta kontakt med Caframos kundestøtte på
00 1-519-534-1080 eller contactus@caframo.com for
ytterligere detaljer eller forhandlerinformasjon.

Spesifikasjoner
Modell
Luftstrøm
Drivstoffbesparelser
Føl varmen raskere*
Minimum ovnstopp**
Bladstørrelse
*

Del # MRK-3

Vänligen kontakta Caframo Kundservice på
00 1-519-534-1080 eller skicka e-mail till
contactus@caframo.com för ytterligare detaljer eller
information om återförsäljning.

Specifikationer
810 UltrAir
212 m3/t
14%
23%
100°C
206 mm

812 AirMax
297 m3/t
18%
38%
85°C
232 mm

Tid det tar å nå 20°C fra en kald start på 17°C i et standard testmiljø.
Uten Ecofan: 110 minutter UltrAir: 76 minutter AirMax: 68 minutter

** Temperatur krevd for å produsere 85 m3/t
For ytterligere informasjon eller svar på ofte stilte spørsmål, vennligst besøk
www.ecofan.no

Modell
Luftflöde
Bränslebesparing
Känn värmen snabbare*
Spisens minimiyta**
Bladstorlek

*

810 UltrAir
212 m3/t
14%
23%
100°C
206 mm

812 AirMax
297 m3/t
18%
38%
85°C
232 mm

Tiden som krävs för att lyfta temperaturen vid en kallstart 17°C till 20°C under
standardtestförhållanden.
Utan fläkt: 110 minuter UltrAir: 76 minuter AirMax: 68 minuter

** Temperaturen som krävs för att åstadkomma ett luftflöde på 85 m3/t
För ytterligare information eller svar till ofta ställda frågor vänligen besök
www.ecofan.se

