
FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD OG RENGØRING 
 

Korrekt og hyppig rengøring af apparatet vil forlænge dets levetid betragteligt. 
Når apparatet anvendes vil der opbygges støv inde i apparatet. For at forebygge  
driftproblemer & forlænge apparatets levetid bør rengøring ske mindst EN GANG OM ÅRET 
 

⇒ Afbryd strømtilførslen til apparatet 
 

⇒ Afmonter de to låseskruer ved hjælp af den medleverede specialnøgle. 
 

⇒ Afmonter kabinettet. Vær omhyggelig med ikke at beskadige apparatets komponenter. 
 

⇒ Fjern støv og smuds fra apparatets indvendige dele. Anvend en blød pensel eller børste 
 

⇒ Rens luftindtaget med en medium hård børste eller pensel. 
 

⇒ Kontroller kulbørsternes tilstand. De bør udskiftes når længden er mindre end 5 mm. 
 

⇒ Når rengøringen er tilendebragt, monter kabinettet, fastskru låseskruerne og sæt spænding 
på apparatet. 

 

⇒ Start apparatet og lad det kører indtil alt tilbageværende støv fra rengøringsprocessen ikke 
længere kommer ud af luftdysen. 

 
HVAD NU HVIS ...   
 

... APPARATET IKKE VIL STARTE ? 
 

– Tjek om strømkablet er korrekt monteret. 
– Tjek at hovedafbryderen ikke er afbrudt. 
– Tjek apparatets sikring. Hvis defekt, udskift til en identisk sikring (2A), (4A model 120V). 
– Tjek kulbørsternes tilstand (se venligst afsnittet vedligehold og rengøring). 
 

… Selvom sikringen er udskiftet, starter apparatet stadig ikke ? 
 

– Motorens servicelevetid er måske nået. Udskift motoren. 
– Tjek at ventilatorhjulet ikke er blokeret. 
 

… Tørreren blæser kold luft ? 
 

– Udskift varmeelementet. 
 

… Tørreren støjer mere end sædvanlig ? 
 

– Tjek om ventilatorhjulet løber frit og uhindret . 
– Hvis støjen kommer fra motoren, tjek om kulbørsterne er slidt op. Hvis ja, udskift disse. 
 

… Tab af luftkapacitet ? 
 

– rengør apparatet i henhold til beskrivelsen i afsnittet vedligehold og rengøring. 
 

… Udskiftning af kulbørster ? 
 

– Afmonter motoren. 
– Træk ud i fjederarmen, som holder kulbørsterne. 
– Afmonter de slidte kulbørster.  
– Monter motoren igen. 
– Indsæt begge kulbørster i deres holdere, og monter fjederarmene igen. 

UDPAKNING FØR INSTALLATION 
 

♦ Løft med forsigtighed kabinettet lodret op.  
♦ Vær påpasselig med ikke at beskadige komponenterne. 

INSTALLATIONS & BRUGSANVISNING 
SMARTFLOW MODEL M04A 

MONTERING 
 
 

♦ Det anbefales at kabeltilslutningen foregår gennem 
apparatets bagside, se evt. El-Tilslutning 
 

 
 

♦ Anvend skabelon (ses på siden af emballagen) til 
afmærkning af bolthuller & placering på væggen. 
 

 
 

♦ Bor 4 huller med et 6 mm bor, og fjern omhyggeligt 
alt borestøv fra hullerne. 
 

 
 

♦ Før kablet gennem hullet lige ved siden af kronmuffen, 
som findes i højre side af tørreren 
 

 
 

♦ Monter apparatet plant på væggen. 
 

 
 

♦ Tilslut kablet til apparatets kronmuffe. 
Stram skruerne omhyggeligt 
 

 
 

♦ Klasse II apparat. Kræver ingen jording. 
 

 
 

♦ Påsætning af apparatets kabinet: 
 

 

⇒ Før kabinettet direkte på tørreren’s chassis og 
tryk kabinettet forsigtig opad. 

 

⇒ Fastgør de 2 låseskruer i bunden af tørreren.  
Anvend medfølgende specialnøgle. !! VIGTIG !! 

 

Når der foretages arbejde på apparatet med kabinettet afmonteret, skal strømmen til 
apparatet være afbrudt ved hovedafbryderen. 
 

Alt el & servicearbejde, herunder udskiftning af dele skal foretages af autoriseret fagmand 
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APPARATETS PLACERING 
 
• Benyt skabelon som findes på siden af emballagen. 

 
 
 
 
 
 
 
EL-TILSLUTNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDNINGS DIAGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BETJENING AF APPARATET 
 
Tørren starter automatisk når hænderne føres ind under bevægelsessensoren 
 

Hold hænderne 10-15 cm fra luftudtaget og apparatet er i drift indtil hænderne fjernes 
 

Apparatet stopper automatisk efter 2-3 sekunder efter endt brug 

Model M04 A 

Spænding  |  frekvens 220 - 240 V  |  50/60 Hz 

Forbrug, Amp 4,8 A 

Vægt 1,2 kg 

Kapsling IP 23 

Isolering Klasse II 

Effekt motor 150 W 

Effekt varmeelement 950 W 

Effektiv luftstrøm 96 m³/t (1.600 I/min.) 

Lufthastighed 85 km/t 

Temperatur 54º C 

Kabinet materiale ASB Plast 

Tekniske data  

NB: 
 

Afstanden fra bunden af apparatet til 
en bordplade, vask, hylde eller andet 
bør være minimum 40 cm 

M- Motor 
 

H- Varmeelement 
 

S- Sensor Tørreren leveres med jumperen 
i position A for høj følsomhed. 

Lav     
følsomhed 

Høj     
følsomhed 

FØLSOMHEDS JUMPER 

Kronmuffe 

Hul bagpå tørreren 
 

Til skjult kabelføring 
(anbefales) 

Forhandler: 
VENTICO NORDIC A/S - Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard - www.ventico.dk 

RC96204 Kabinet 

RC96748 Motor + ventilations hjul 

RC96237 Varmeelement 
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Art. Nr. Betegnelse Fig. Nr. 


