
FLUX SER  

Alet mutlaka bir uzman taraf ndan monte edilmelidir!  
Montajdan önce  a daki sayfalarda yaz lanlar  okuyunuz ve uygulay z.  
Bu k lavuzu dikkatle muhafaza ediniz.  

Say n m terimiz, 
sat n ald z ürün bir santrifüj boru aspiratörüdür kar k ak , kanallarda meydana gelen bas nç kay plar  kar lamak 
için  dizayn edilmi   bir fand r. Ürün, tavan ve panele montaja uygundur. let’i en iyi ekilde ve uzun zaman kullanmay  
garantilemek için, nas l monte edilece ini ve n nas l kullan p bak n yap laca  anlatan bu kitapç  dikkatle 
okuman   ederiz. B n bu bilgileri izlemeniz aletin hem elektrik hem de mekanik olarak uzun s re kullan  ve 

venilirli ini garanti eder. 
Bu  yapan firma, bilgileri izlememekten dolay  insanlara ya da  mallara gelebilecek hiç bir t rl  hasardan 
mesul tutulamaz. 
Ür n elektrikli aletler alan ndaki kriterlere uygun ve y rl kte olan standartlar çerçevesinde retilmi tir. EMC 2014/30/
UE elektromanyetik uyumluluk ve radio parazitlerinin kald lmas ndaki talimatlara uygundur. 

Montaj ve Kullan m için Bilgiler 

• Bu  proje edildi inden ba ka bir amaçla sak n kullanmay z. 
•  Ürünü paketinden ç kard ktan sonra hasarl  olmad ndan emin olunuz.  Herhangi üpheli bir du-

rumda derhal yetkili personeli aray z.  
•  Ambalaj n parçalar  çocuklar n ya da kullanmay  bilmeyen ki ilerin erim alan nda b rakmay z. 

Ambalaj  ve kullan ndan sonra aletin kendisini ortadan ald rmak için Ülkenizdeki yeniden ka-
zanma artlar  hakk nda bilgi edininiz.  

•  Ür n yere d er ya da darbe al rsa aletin do ru çal  kontrol etmek için hemen kalifiye 
(yetkili sat  ya da retici) ki ilere ba vurunuz. 

•  Alete v cudun nemli ya da slak k mlar yla dokunmay z ( mesela eller ve ayaklar). 
• Gözetim alt nda tutulmas  veya cihaz n güvenli bir ekilde kullan  ve içerdi i tehlikelerin 

anla lmas  konu¬sunda talimat verilmesi ko uluyla, bu cihaz  8 ya ndan küçük olmayan 
çocuklar ve fiziksel, duyusal vey¬a zihinsel yetenekleri dü ük yahut deneyimi ya gerekli bilgisi 
olmayan insanlar taraf ndan kullan labilir. Çocuklar cihazla asla oynamamal r. Kullan  
taraf ndan yap lmas  gereken temizlik ve bak n gözetim olmadan çocuklar taraf ndan 
yap lmamas  gerekmektedir. 

• III a  gerilim kategorisi artlar nda ebeke beslemesine ba lant  cihazlar  tamamen ba lant  
kesmeye izin vermelidirler. 

• Odada, gaz tahliye borusundan veya yak tl  yanmal  di er cihazlardan gelen gaz geçi ini önle-
mek üzere tedbir alarak, e er aletin bulundu u yerde tutu mayla çal an bir alet varsa ( kazan, 
metanla çal an soba vs “hava geçirmez” cinsinden) aletin iyi çal mas  sa lamak için hava giri-
inin iyi yanmay  garanti etmesi laz md r. 

• Yang n tehlikesini önlemek için ate  alan  maddeler ve buharlar n oldu u yerde kullanmay niz, 
alkol, böcek öld , benzin vs. 

• Sadece elektrik ebekesinin gerilim ve frekans  etiket plakas  üzerinde bulunanlara uygun ise ü-
rünü ebeke beslemesine ba lay z. 

• Köt  i leme, bozukluk ya da her t rl  ar za durumunda aleti g ç kayna ndan ay rarak kapat z 
ve hemen yetkili ki ilere ba vurunuz. E er tamir gerekiyorsa mutlaka orijinal yedek parça isteyi-
niz. 

• Ür n ba  oldu u elektrik tesisat  yerel standartlara uymas  gerekmektedir. 
• Alet, kazan, soba vs aktivatör  olarak kullan lmamal r. 
• Alet kesinlikle yanan soba veya di er tutu mal  aletlerin yanmas ndan meydana gelen dumanla-

n bosalt lmas na yarayan hava borular na bo almamas  gerekir. Direk olarak d ar ya bosaltma-
r. 

KKAT:  A da yaz lanlara uyulmamas mc l lezyonlara sebep olabilir! 
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Sökme ve yeniden kazan m 
Ür n yeniden kazan labilen ve yeniden kullan labilen y ksek kalitedeki maddeler ve parçalarla proje edilip 
monte edildi. 

er bir n zerinde tekerleklerle bloke edilmi  bir bidon sembol  varsa bu n 2012/19/EU 
toplulu unun talimatlar na uygun demektir. 

tfen art k kullanmayaca z elektrik ve elektronik  nlerin toplanma ekilleri hakk nda oturdu unuz 
bölgede y rl kte olan modaliteler hakk nda bilgi edininiz.  
Art klar n eritilmesi için yerel yönetmelik  kanunlar na uyunuz ve kullan lm nleri  normal çöplerle birlikte 
atmay z. Ür nlerin do ru bir ekilde eritilmesi hem çevre kirlenmesini önler hem de sa a gelebilecek 
zararlar  önler. 
Ür nlerin kullan  taraf ndan yolsuz bir ekilde eritilmesi halinde kanuna itaats zl k dolay ndan y rl kte 
olan idari kanunlar uygulan r. 

Ar za arama 

 

ANORMALLIK NEDEN VE Ç ZÜM 

Alet aç lm yor Gerilim Yok.  
Genel alteri ve elektrik ba lant lar  kontrol ediniz. 

Çark hareket etmiyor Hareketinde frenlenmemesine dikkat ediniz. 

Çev den kaynakli yanli  anla ma hal nde yalnizca talyan met n geçerl  kabul ed lecekt r  
(Orijinal talimatlar n tercümesi). 



Standart model: Bu modele bir açma/kapama anahtar  vas tas yla kumanda edilir (kablolama detay  için ekil 4a 
bak z). 
Çekme ipli model: p çekildi inde fan çal maya ba lar. kinci kez ip çekildi inde fan durur (kablolama detay  için ekil 
4a bak z). 
Timerl  model: Timer ayar  için lütfen ekil 3a bak z. Daha uzun bir ek çal ma süresi için ayar dü mesini “+” i areti 
yönünde ve daha k sa bir süre için “-“ i areti yönünde çeviriniz. Bu model bir lamban n elektrik anahtar na ba lanabilir 

ekil 4c) ve uzaktan kumandal kl  bir anahtar ile çal rabilir ( ekil 4b). Her durumda fan lamba yada uzaktan 
kumanda aç k iken çal maya ba layacak ve fan kapal  konuma getirildi inde timer vas tas yla ek çal ma süresi kadar 
daha çal acakt r. 
Timer ve nem sensörlü model: Timer ve/veya nem sensörü ayar  için lütfen ( ekil 3b) bak z (timer ayar  yukar da 
anlat ld  gibi yap lmal r). Nem sensörünün hassasiyetini ayarlamak için “Hy %”etiketli dü meyi sensörü nem 
seviyesine daha az hassas yapmak için yüksek rakamlara do ru çeviriniz. Bu fan ortamdaki nem seviyesine (ba l nem 
olarak) duyarl  ayarlanabilir bir nem sensörüne sahiptir. Fan otomatik olarak önceden ayarlanan nem de erine 
ula ld nda çal maya ba lar. Fan ortamdaki nem uzakla lana kadar çal maya devam eder. Ayr ca ortamdaki nem 
miktar ndan ba ms z olarak fan uzaktan kumanda, elektrik anahtar  veya çekme ipi ile çal labilir( ekil 4b-4c). Fan 
durduruldu unda nem de eri ayar de erinin alt na dü ene kadar veya timer ek çal ma süresini doldurana kadar fan 
çal r (Not : Fan  yaln zca nem sensörü kumandal  çal rmak isterseniz yaln z “L” ve “N” terminallerini ba lay z). 
Çift h zl  model (24h): Fan devaml  olarak dü ük h zda çal r. Fan elektrik anahtar  (bak z ekil 4c) veya uzaktan 

kl  kumanda (bak z ekil 4b) veya çekme ipi (bak z ekil 4b, sadece “L” ve “N” terminal ba lant ) ile maksimum 
z seviyesine ç kart r. Anahtar kapat ld nda ek çal ma süresi bitene kadar fan maksimum h zda çal acakt r ve daha 

sonra minimum h za dönecektir. 
Timer / nem sensörlü ve çift h zl  model (24h): Yukar daki aç klamaya bak z. Nem seviyesi ayar seviyesine 
ula nda fan maksimum h za ç kacakt r. Nem seviyesi istenen de erin alt na dü tü ünde ve timer ek çal ma süresi 
sona erdi inde fan devaml  olarak minimum h zda çal acakt r. 
Timer / nem sensörlü, çekme ipli ve tek veya çift h zl  model: 
Fan  yaln zca nem sensörü vas tas yla çal rmak isterseniz sadece “L” ve “N” terminallerini ba lay z ( ekil 4b-4c). 
Nem seviyesi ayar de erine ula nda fan otomatik olarak çal maya ba lar (2 h zl  modelde minimum h zda) ve nem 
seviyesi istenen de erin alt na dü ene kadar ve timer ek çal ma süresi sona erene kadar fan çal maya devam eder. 
Stand-by (bekleme) konumundaki fan ipini çekerek çal labilir (iki h zl  modelde fan maksimum h za ç kart r): kl  
gösterge fan n manuel konumda veya ek çal ma konumunda oldu unu gösterir. p ikinci defa çekildi inde k söner ve 
ek çal ma süresi sonunda fan nem sensörü sayesinde otomatik çal ma modunda stand-by konumuna veya çift h zl  
modelde minimum h za geçecektir. 
 

Çal ma 

Açiklama: 
1. ÖN KAPAK BA LANTI V DALARI (model 250) 
2. ÖN KAPAK BA LANTI V DALARI (model 100) 
3. ÖN KAPAK  
4. LTRE 
5. HAVA TA IYICI 
6. DUVARA BA LANTI V DALARI 
7. MOTOR GÖVDES  
8. DÜBEL 
9. KABLO KAUÇUK RONDELASI 
10. KABLO KAUÇUK RONDELASI 
11. KABLO KELEPÇES  
12. KABLO KELEPÇES  V DALARI 
13. Ç KABLO KOVANI KAPA I 
14. Ç KABLO KOVANI KAPA I BA LANTI V DALARI 

ekil.1 

0,5÷1,5mm² 

0,5÷1,5mm² 

ekil.2 

ekil.4a ekil.4b ekil..4c 

ekil.3a 

Montaj metodu 
Montaj talimatlar  için lütfen  ekil 1’ e bak z. 
Kullan lmas  gereken kablonun detay ekil 2’de verilmi tir. 
Ba lant  parças n de tirmek için lütfen ekil 5’ e bak z (250 modeli için). 

•  Ür  40°C a an derecedeki ortamlarda kullanmay z. 
•  Aleti atmosferik etkenlere maruz b rakmay z (ya mur,g ne ,kar vs). Ür n m mk n kullan m 

alanlar  bu kitapç n resimlerindende anla labilir. 
• Aleti ve parçalar  hiç bir zaman suya ya da s ya bat rmay z. 
• Temizlik veya normal bak m an nda aletin b nl  kontrol ediniz. 
• Ta nmak istenen hava ak  ya da dumanlar temiz olmal rlar, yani içlerinde ya  elemanlar, is, 

kimyasal ve a nd  maddelerin, tutu an kar mlar n ve patlay lar n bulunmamas  gerekme-
ktedir. 

• Hiç bir ekilde kompresyonun a  ve hava bo altma borusunu bloke etmeyiniz. Borulu aletler-
de hava bo altma borusunun t kan k olmamas na önemle dikkat ediniz. 

• Aletin en iyi performansla çal mas  sa lamak için yerden en az 2.30 mt y ksekli e monte edil-
mesi tavsiye edilir. 

• Aletin en iyi performansla çal mas  sa lamak için, bulundu u yere yeterli derecede hava gir-
mesini garanti etmek çok önemlidir. 

   Bunun için l tfen yerel standartlara uyunuz. 
Sadece Model Ak  250: QBU C HAZDA MANÜEL SIFIRLAMALI B R KORUMA DONANIMI BU-
LUNMAKTADIR; B R HATA DURUMUNDA ÇALI MAYA BA LAYACAKTIR. 
MANÜEL SIFIRLAMA YAPMADAN ÖNCE HATAYI DÜZELT Z. 

R SONRAK  SIFIRLAMA SADECE C HAZIN EBEKE ELEKTR NDEN BA LANTISININ 
KES LMES YLE GERÇEKLE ECEKT R. 
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KKAT:  A da yaz lanlara uyulmamas  alete zarar verebilir! 

Rutin temizlik 

KKAT: Eger ba l nem düzeyi, önceden ayarlanmis degerin üzerine cikarsa, otomatik calisma, manual 
calismaya göre öncelikli olur ve bu yüzden fan anahtar üzerinden kapatilamaz. 

ekil.3b ekil.5 

2 3 4 5 

6 7 

8 9 10 11 12 13 
14 

1 

Sökmek ön kapa  ( ekil 1 Parça: 3). 
Yumu ak bez ile deterjan veya suyla temizleyin. 
ç k mdaki parçay  ç kart n ( ekil 1 Parça: 5). 

Filtreyi y kay n ( ekil 1 Parça: 4) ve takmadan önce kuru oldu undan emin olun. 
Motor ve fan tertibat  kuru bir f rça veya kuru bir bezle temizlenmelidir.  
Elektrikli bölümleri temizlemeyiniz. 
Motor ve fan tertibat n herhangi bir s  veya solvent ile temas etmemesine dikkat ediniz.  

YALNIZCA YETKILI PERSONEL TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN BAKIM VE 
TEMIZLIK !!!! 


