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• Denne enhed er kun beregnet til brug i private hjem, hvis den be-
nyttes til andre formål bortfalder reklamationsretten. 

• Al installation skal udføres af en faguddannet tekniker i over-
ensstemmelse med anvisningerne fra thermex Scandinavia A/S 
(thermex) og gældende lovgivning.

• thermex fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er opstået 
som følge af forkert installation, montering, brug eller forkerte 
indstillinger.

FØR MONtERING/IBRUGtAGNING
• Kontrollér enheden for transportskader, fejl og mangler straks ved 

modtagelsen.
• transportskader anmeldes straks ved modtagelse til transport-

firma og thermex.
• Fejl og mangler skal anmeldes til thermex inden 8 dage efter 

modtagelsen, og senest inden montering/ibrugtagning.
• Der kan forekomme sorte små partikler i emballagen, når pro-

duktet modtages, hvilket er små kulpartikler, som kan udløses 
under transport. Dette vil ikke have indflydelse på virkningen af 
produktet.

MONtERING
• Produktet er beregnet til drift ved 230 Volt ±10%~ 50 HZ i hen-

hold til EN 50160.
• tilslut produktet med den påmonterede stikprop
• Den nationale lovgivning, bygningsreglementer o.l. vedrørende 

udledning af luften skal overholdes.
• Det skal tilsikres, at tilslutningen mellem produktet og emhæt-

ten er tæt, da produktet ellers ikke virker optimalt.

• tilslut IKKE produktet, hvis strømkablet er beskadiget.
• Produktet er designet til at blive koblet på et Ø150 aftræk.
• Der skal minimum være en afstand på 30 mm fra filteret til de 

omgivende elementer, for at sikre optimal effekt af filteret.

PRODUKtEtS BRUG
• Læs altid denne vejledning grundigt igennem INDEN anvendelsen 

af produktet påbegyndes.
• Gem altid denne vejledning til senere brug.
• Afbryd altid strømforsyningen til produktet forud for rengøring, 

vedligehold eller reparation.
• Reparer eller udskift ikke nogen af produktets dele, medmindre 

det udtrykkeligt er anbefalet i vejledningen. 
• Al form for reparation skal udføres af en faguddannet teknikker.
• Produktet må kun benyttes af børn under 8 år, personer med 

fysiske, psykiske eller sensoriske funktionsnedsættelser, samt 
personer der mangler erfaring eller viden, såfremt disse personer 
er under opsyn, eller har modtaget den nødvendige oplæring i at 
kunne anvende produktet på en sikker måde.

• Børn skal være under opsyn således, at de ikke leger med pro-
duktet.

• Rengøring og vedligehold må kun udføres af børn, hvis de er un-
der opsyn.

• Følg altid betjeningsvejledningen for enheden, for at sikre korrekt 
brug af denne..

GENEREL ADVARSEL



4 THERMEX  EASy COMPACt M 605093000229092021

D
A

n
Sk

 »
 IN

StA
LLAtIO

N

INSTALLATION

Easy Compact skal installeres på en udvendig 
mur/væg, med mindst to meteres frirum på udvendig side.

Vægen skal være stærk og holdbar, for at holde enhedens vægt.

Hullet i vægen skal udbores i Ø162mm for 
at have tilstrækkeligt med plads til rørføringen. 
Det er vigtigt at bore hullet med ca. 3° hældning, 
ud mod ydersiden af væggen, som illustreret på 
tegningen. Dette er for at forhindre 
tilbageløb af f.eks. regnvand. 

Enheden skal udstyres med en dræning for kondens. 
Vælg en af de to løsninger; A, B:
A: Bor et Ø30mm hul gennem vægen og monter slangen, 
jf. illustrationen. Det er vigtigt at hullet har en hældning på 
mindst 3°. 
B: Denne løsning kræver ikke et ekstra hul, men kondensen
skal i stedet ledes et andet sted hen gennem udgang B.
OBS: Uanset om løsning A eller B anvendes, skal den modsatte 
udgang være lukket. Fjern derfor ikke proppen.  

Inde      Ude

Installer monteringsbeslaget på væggen hvor enheden
skal placeres. Det anbefales at anvende de seks huller,
markeret på illustrationen, for maksimal stabilitet og 
sikkerhed for Easy Compact. Enheden kan herefter 
monteres, når rørføring og den øvring installation 
er fuldført. 

Rørerne monteres i de udborede huller. Sørg for at rørerne følger
det nødvendige hæld på 3°. 

Monter den udvendige rist, som illustreret, og 
monteringen af Easy Compact er nu fuldført. 

1.

2.

3.

5.

6.

4.
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Modes

=C°

=

Fan speed

(Flashing)

LOW MEDIUM

HIGH AUTO
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Luftretning
Air�ow direction

Timer ON

Timer OFF

Sleep (standby) ON/OFF

Electrical heat
Elektrisk opvarmning

Clock ajustmetn
Indstil ur
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Før du melder service på dit thermex produkt, er det vigtigt, at du har læst monterings- og/eller brugervejledningen grundigt igennem. Det 
tilsikrer, at thermex kan yde dig den bedst mulige assistance.

Serviceafdelingen hos thermex kan kontaktes med henblik på:
• teknisk support til montering og installering af dit produkt.
• Præcisering af funktionaliteter i dit produkt.
• Serviceanmodning under reklamationsretten på dit produkt.

Forsøg altid inden en serviceanmodning under reklamationsretten at afbryde strømforsyningen til produktet i ca. 5 min. tilslut derefter strøm-
men igen, for at se om problemet er afhjulpet.

Hvis ikke fejlen er afhjulpet, så afbryd strømforsyningen til produktet i en time. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, og punkterne i fejl-
findingsoversigten er gennemgået, kontakt da serviceafdelingen.

BEMÆRK: Ved henvendelser inden for reklamationsretten vil du blive bedt om dokumentation for dit køb i form af en købskvittering. Gem derfor 
altid din købskvittering.

Inden henvendelse vedrørende serviceanmodninger indenfor reklamationsretten er det vigtigt at have alle de nødvendige oplysninger parat:
• Fejlbeskrivelse
• Oplysninger om købet
• Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse

Serviceanmodninger under reklamationsretten kan ske ved at udfylde serviceformularen på www.thermex.dk/service, hvor også servicebetingel-
serne kan læses. Henvendelser vedrørende teknisk support eller præcisering af funktionaliteter kan ske ved at sende en forespørgsel til service@
thermex.dk eller på tlf. +45 9892 6233.



THERMEX SCAnDInAVIA A/S

Farøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark
tlf. +45 98 92 62 33
www.thermex.dk
service@thermex.dk

THERMEX SCAnDInAVIA AS

tel. +47 22 21 90 20
www.thermex.no
service@thermex.no

THERMEX SCAnDInAVIA AB

Importgatan 12 A • 442 46 Hisings Backa • Sverige
tel. +46 031 340 82 00
www.thermex.se
info@thermex.se

THERMEX SCAnDInAVIA S.L.U.

Noi del Sucre 42 •  08840 Viladecans • España
tel. +34 936 373 003
www.thermex.es
info@thermex.es

THERMEX SCAnDInAVIA A/S

Puhelin +358 942 454 000
www.thermex.fi
info@thermex.fi


