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Fläkthastigheten väljs via den externa kontrollpanelen RDKZ-41 (Se figur 1.) som sitter monterad nära fläkten, normalt i 
köksskåpet till höger om fläktkåpan. 
 
Användaren kan välja mellan följande driftslagen:  
”BORTA” – Detta läge har tagits bort pga fuktproblem i flera lägenheter.  
”HEMMA” Automatiskt läge som används for normalt ventilationsflöde 
”FORCERING” används vid behov av högre ventilationsflöde (återgång sker automatiskt efter 120 minuter). 
 

 
Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41  Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftlägen. 
 

 
HEMMA-läge 
Hemma-läge är alltid på förutom om forcerings-läge aktiveras.  
Om forcerings-läge är aktiverat kan hemma-läge väljas genom att trycka på pilknappen (Se figur 2). 
 

FORCERINGS-läge 
Forcerings-läget aktiveras genom att en trycker på pilknappen så att dioden lyser i FORCERING-symbolen. (Se figur 2). 
Forcerings-läge bör användas när det är många i lägenheten, när någon ska duscha (det ökar även luftflödet från 
toaletterna) samt vid matlagning. 
 
Forcerings-läge aktiveras även automatiskt när vredet för spjället på spiskåpan vrids medurs (Se figur 3). 
Om vredet endast vrids ca ¼ varv så aktiveras forcerings-läget, om vredet vrids längre så öppnas även spjället så att en 
större del av luften tas från spisen. När timern stänger spjället så återgår ventilationen till hemma-läge.  

 
Figur 3. Forcering via spiskåpa CPDJ. 
 

Viktigt: 

Vid brand rekommenderas det ofta att fönster och ventilation stängs. 

Leta då upp elkontakten som bör sitta nära fläktkåpan under köksskåpen 

och dra ur den för att stoppa ventilationen. Koppla åter in den så snart 

faran är över. 

OBS 1. Ventilation är viktigt för att behålla ett gott inomhusklimat och 

undvika fuktansamling i lägenheten vilket orsakar skador på lägenheten. 

Det är därför viktigt att ventilationen inte hålls avstängd förutom när det 

är nödvändigt av säkerhetsskäl enligt ovan.  

OBS 2. När borta-läget togs bort så ersattes det av hemma-läget. Det ser 

alltså ut som att borta-läget är aktivt, men det är hemma-läge som är 

aktivt oavsett om lysdioden för borta- eller hemma-läge lyser. Det 

behövs därför två tryck på pilknappen för att aktivera forcerings-läget. 


