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Bilde 1

Bilde 2

Swing

Rock

1. Installering
Kjøkkenhetten Swing PRE/Rock PRE er beregnet for 
montering på vegg� Kjøkkenhetten har et motordrevet 
spjeld med timerfunksjon og benyttes til styring av ven-
tilasjonsaggregater utstyrt med Swegon CASA Premium-
styreteknikk� Kjøkkenhetten er dessuten utstyrt med 
halogenpærer og metalltrådfilter� I denne anvisningen 
beskrives installering og regulering�  

Monteringsdetaljer, festeskruer m�m� leveres sammen 
med kjøkkenhetten�

Avtrekksluften skal ledes ut i henhold til bestemmel-
sene. Avtrekksluften skal ikke føres ut i en kanal som 
f.eks. brukes til å fjerne røykgasser fra en peisovn, en 
ved-/oljekjele eller tilsvarende.

Monteringsdetaljer, (bilde 2)

 
C 2  stk� festelasker for utløpskanalens øvre del

E 7  stk� plugg for vegg 5,5 x 35

F 7  stk� skruer 4,2 x 32

G 4  stk� skruer 2,9 x 9,5

H 2  stk� skruer B6 x 8

Montering av veggfester, merking på vegg, bilde 2

Avstanden mellom komfyr og kjøkkenhette skal være 
minst 50 cm� For gasskomfyr gjelder minstehøyden 
65 cm� Hvis en gasskomfyrprodusent anbefaler større 
avstand, bør anbefalingen følges�

OBS! Den største avstanden fra underkanten av kjøk-
kenhetten til overkanten av utløpskanalen er 980 mm� 
Hvis det benyttes forlengingsdeler i øvre del av utløpska-
nalen, se målopplysningene for disse� 

Merk av senterlinjen A på veggen over komfyren på 
kjøkkenhettens monteringssted� Tegn en vannrett 
referanselinje B 500/650 mm over komfyren� Plasser 
utløpskanalens øvre festelask C på veggen i henhold til 
måletegningen, bilde 2� Merk av festets skruehull på 
veggen� 

Plasser utløpskanalens nedre festelask C på veggen 
185 mm under den øvre festelasken, og merk av laskens 
skruehull på veggen�  

Merk av hullene for kjøkkenhettens festeskruer D på 
veggen i henhold til måltegningen, bilde 2�

Bor hull på Ø 3,5 mm i midten av alle merkene� Fest ut-
løpskanalens festelasker og kjøkkenhettens fester med 
skruene F (4,2 x 32 mm)�
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Bilde 3

Swing

Bilde 4

Rock

Hvis de medfølgende pluggene skal benyttes, bor hull 
på Ø 6 mm� Sett veggpluggene E inn i hullene� Kontrol-
ler at de benyttede pluggene er beregnet for materialet 
i veggen�

Installering av kjøkkenhetten, (bilde 3)

Før kjøkkenhetten henges opp, skru inn to skruer F i de 
forhåndsborede hullene�

Heng opp kjøkkenhetten på veggen og juster den til 
vannrett stilling� Lås den på plass med skruene F� 

Tilkobling til avtrekkskanalen

Koble til kjøkkenhetten med et rør på Ø 160 mm� Hvis 
tilkoblingen har en størrelse på Ø 125 mm, må en redu-
seringsmuffe benyttes�

El-installasjon

Koble til strømkabelen�

Koblingsboksen eller vegguttaket plasseres i henhold til 
måltegningen nedenfor, bilde 2�

Kjøkkenhetten leveres med Premium-kabel og jordet 
stikkontakt for tilkobling til et jordet vegguttak� Veggut-
taket må være tilgjengelig etter installasjonen� En annen 
type tilkobling eller bytte av kabelen skal utføres av en 
autorisert elektriker�

Utløpskanalens montering, (bilde 4)

Utløpskanal, overdel� 

Skill forsiktig sidene på utløpskanalens overdel og 
plasser den over festelaskene C� Kontroller at de sitter 
skikkelig på plass� Fest sidene i festelaskene med de fire 
skruene G (2,9 x 9,5)�

Utløpskanalens nedre del

Skill forsiktig sidene på utløpskanalens nedre del og 
plasser den mellom overdelen og veggen� Kontroller at 
de sitter skikkelig på plass�

Fest sidene på utløpskanalens nedre del i kjøkkenhetten 
med de to skruene H  
(B6 x 8)�

Gjenvinning av emballasjen og produktet

Emballasjen skal leveres til nærmeste gjenvinningssta-
sjon�
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Bilde 5

Bilde 6

Regulering av ventilasjonen
 
Ventilasjonen reguleres ved hjelp av et reguleringsspjeld� 
Spjeldet kan stilles inn ved at filteret løsnes, se bruksan-
visningen til kjøkkenhetten� 

Måletrykket Pm måles i målepunktet A� Luftmengden 
kan avleses i reguleringskurvene ved hjelp av måletryk-
ket Pm og reguleringsspjeldets stilling� G1–G6 er da 
grunnventilasjon og F1–F6 er forsert ventilasjon�

Hvis luftmengden må endres, les av reguleringsspjeldets 
nye stilling i reguleringskurvene og still deretter inn 
reguleringsspjeldets stilling i henhold til beskrivelsen 
nedenfor� 

Innstilling av grunnventilasjon, (bilde 5)

OBS! Avtrekksluften fra kjøkkenet bør ikke tas via kjøk-
kenhetten, siden denne luften passerer forbi varmeveks-
leren�

Still inn grunnventilasjonen med lukket regulerings-
spjeld� Løsne B-skruene� Før reguleringsspjeldet C til 
ønsket stilling�

OBS! Håndter reguleringsspjeldet varsomt! Justerings-
spjeldets stillingsmerker G1-G6 tilsvarer verdiene i 
diagrammet Grunnventilasjon, se neste side� Lås regule-
ringsspjeldet med skruene B�

Mål trykket Pm og kontroller at ønsket grunnventilasjon 
oppnås�

Innstilling av forsert ventilasjon, (bilde 6)

Åpne reguleringsspjeldet C med bryteren på kjøkken-
hetten� Løsne glideplaten D ved å løfte platen ut fra 
låsestiften E� Håndter glideplaten varsomt, den må 
ikke bøyes.

Før platen til ønsket stilling� Glideplatens stillingsmerker 
F1-F6 tilsvarer verdiene i diagrammet Forsert ventilasjon, 
se neste side� Lukk reguleringsspjeldet etter låsing og 
kontroller at det stanser korrekt i lukket stilling� 

Mål trykket Pm og kontroller at ønsket forsert ventila-
sjon oppnås�

 Reguleringsspjeldet kan ikke åpnes  
manuelt.
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Forsert ventilasjon

Grunnventilasjon

LpW= A-vektet lydeffektnivå relativt 1 pW 

LpA= A-vektet lydtrykknivå 10 m² Sabin

Reguleringskurver
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Swing PRE

Rock PRE

Dimensjoner:  Se bilde

Strømtilkobling:  230 V ~, jordet, lengde 1,6 m

Belysning:   Halogenpære 12 V 20 W,  
sokkel G4 

Styring:  1 m modulærkabel RJ9

Vekt:   Swing PRE  60  19 kg 
 Swing PRE  90  23 kg

 Rock PRE    60  16 kg 
 Rock PRE    90  21 kg

2. Tekniske data
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GARANTIGIVER
Swegon ILTO Oy
Asessorinkatu 10, FI-20780 S:t Karins�

GARANTIPERIODE
Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato�

GARANTIENS OMFANG
I garantiperioden dekker garantien feil det er meldt fra om til produsenten, eller som er konstatert av garantigiveren eller garantigi-
verens representant, og som gjelder konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, samt følgefeil som har oppstått på selve produk-
tet� Feil som er beskrevet ovenfor, utbedres ved at produktet gjøres funksjonsdyktig�

GENERELLE GARANTIBEGRENSNINGER
Garantigiverens ansvar er begrenset ifølge disse garantivilkårene, og garantien dekker ikke skader på person eller eiendom� Muntlige 
tilsagn utover garantiavtalen er ikke bindende for garantigiveren�

BEGRENSNINGER I GARANTIANSVAR
Garantien gis under forutsetning av at produktet brukes på normal måte eller under sammenlignbare omstendigheter til det formålet 
det er tiltenkt, og at bruksanvisningen følges�

Garantien omfatter ikke feil som skyldes:
- transport av produktet
- uvøren bruk eller overbelastning av produktet
- unnlatelse av å følge anvisninger for installasjon, drift, vedlikehold og stell
- feil installasjon av produktet eller feil plassering på stedet
-  forhold som er utenfor garantigiverens kontroll, f�eks� for store spenningsvariasjoner, lynnedslag, brann eller andre ulykkestilfeller
- reparasjoner, vedlikehold eller konstruksjonsendringer som er foretatt av uautorisert part
- garantien omfatter heller ikke feil som ut ifra et funksjonssynspunkt er ubetydelige, f�eks� overfladiske riper
-  Deler som gjennom håndtering eller normal slitasje er utsatt for større feilrisiko enn normalt, f�eks� pærer, glass-, porselens-, papir- 

og plastdeler samt sikringer, omfattes ikke av garantien�
-  Garantien omfatter ikke innstillinger eller informasjon om bruk, stell, service og rengjøring som normalt er beskrevet i bruksanvis-

ningen, eller arbeid som skyldes at brukeren ikke har fulgt advarsler eller installasjonsanvisninger, eller utredning av dette�

DEBITERINGER I GARANTIPERIODEN
Den autoriserte servicepartneren fakturerer ikke kunden for reparasjoner, utskiftede deler, reparasjonsarbeid, transport i forbindelse 
med reparasjon eller reisekostnader som faller innenfor garantien�

Dette forutsetter imidlertid følgende:
- De defekte delene skal leveres til den autoriserte servicepartneren�
-  Reparasjonen skal påbegynnes og utføres innenfor vanlig arbeidstid� For hastereparasjoner eller reparasjoner som utføres utenom 

vanlig arbeidstid, kan den autoriserte servicepartneren fakturere ekstra kostnader� Dersom feilen kan innebære en helserisiko eller 
føre til betydelige økonomiske skader, vil den likevel bli utbedret umiddelbart uten ekstra kostnader�

-  Servicebil eller offentlig transport som går i henhold til rutetabell (båt, fly eller snøkjøretøy regnes ikke som offentlig transport), kan 
benyttes ved reparasjon av produktet eller ved utskifting av defekte deler�

-  Demonterings- og installasjonskostnader for utstyr som er fastmontert på brukerstedet, skal ikke anses for å være unormale�

TILTAK NÅR FEIL OPPDAGES
Når en feil oppdages, skal kunden umiddelbart gi beskjed til forhandler eller autorisert servicepartner (www�swegon�com)� Angi 
hvilket produkt (produktmodell, typebetegnelse på garantikortet eller på typeskiltet, serienummer) det gjelder, og beskriv feilen så 
nøyaktig som mulig, samt forklar hvilke omstendigheter feilen oppsto under� Er det risiko for at feilen kan forårsake miljøskader, skal 
den utbedres umiddelbart� En forutsetning for at garantien skal gjelde, er at produsenten eller produsentens representant før repara-
sjonen får mulighet til å besiktige feilene som oppgis i garantikravet� Det er også en forutsetning for garantireparasjon at kunden på 
tilfredsstillende måte kan vise at garantien er gyldig (= kjøpskvittering)� Etter at garantiperioden er utløpt, er garantikrav som ikke er 
lagt fram skriftlig før garantiperiodens utløp, ugyldige�

Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, FIN-20780 Kaarina, www�swegon�com, unit�warranty@swegon�fi

Garantivilkår
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