
Badrumsfläkt Klimat K7 paket – Monteringsanvisning 
Bathroom fan Klimat K7 Kit – Installation instructions



Förpackningen innehåller:
A:	1	st	Badrumsfläkt	Klimat	K7

B:	1	st	Stos	K7: Monteras (med friktion) på baksidan av Klimat K7 och förs sedan in i väggröret   
 (instick 24,5 mm). Ger en installation utan mellanrum mellan fläkt och väggrör. 

C:	1	st	Kallrasskydd: Förhindrar luft att komma in i bostaden när fläkten är frånslagen. Monteras på
 Stos K7 då fläkten är monterad i yttervägg och inställd på läge 4-6 eller 9 (totalt instick 38,5 mm). 
 OBS! Ska endast användas vid montage genom yttervägg (aldrig i tak).

D:	1	st	Väggrör	teleskop: Längden justerbar mellan 260-400 mm (kan enkelt kapas till kortare längd).

E:	1	st	Ytterväggsgaller,	vit: Med klackar på stosen för enkel montering i Väggrör teleskop.   
 OBS! Skruva fast ytterväggsgallret i fasaden. Borranvisningar för skruvhålen på gallrets baksida.

The package includes:
A:	1	pc	Bathroom	fan	Klimat	K7

B:	1	pc	Adapter	K7: Fitted (with friction) on the back of the fan, and then inserted into the telescopic wall  
 duct (insert 24.5 mm). Provides an installation without gap between the fan and the telescopic duct. 

C: 1 pc Backdraught shutter: Prevents air entering the room when the fan is off. Mounted onto   
 Adapter K7 when the fan is exterior wall mounted and set to mode 4-6 or 9 (total insert 38,5 mm).  
 NOTE! Use only for exterior wall mounting (never ceilings).

D: 1 pc Telescopic wall duct: The length adjustable between 260-400 mm (easily cut to shorter length).

E:	1	pc	External	wall	grille,	white: With ’click’ system that fits Telescopic wall duct.    
 NOTE! Screw the wall grille into the façade. Drill views for screw holes on the back of the grille.
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Garanti 5 år
Samtliga produkter i Klimat K7 Paket har 5 års garanti mot fabrikations-/materialfel. 
Gäller under förutsättning att inköpsbevis kan uppvisas.
Fullständiga villkor finns i de ingående produkternas egna bruks- och monteringsanvisningar.

Tekniska data
Kompletta specifikationer för ingående produkterna finns på klimatfabriken.se

Warranty 5 Years
All products included in the Klimat K7 Package has a 5 year warranty against manufacturing / material 
defects. Warranty claims are only accepted provided that a proof of purchase can be presented.
Full terms and conditions are available in the product’s own User and installation instructions.

Technical data
Complete specifications for the products included are available at klimatfabriken.se
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