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LIITMIKE PAIKNEMISE NÄIDE 
(parempoolsel mudelil) 

Kasutatud sümbolid 

Tootel on sümbolid, mida kasutatakse toote 

märgistamiseks ning paigaldusjuhendis ja 

kasutamisdokumentides. 

 

 

 

 

 
 

OHT! Kui tekstiboks on seda 

värvi, tähendab see, et juhiste 

eiramine võib põhjustada 

eluohtliku või raske vigastuse. 

 

 

 

 

TÄHELEPANU! Kui tekstiboks 

on seda värvi, tähendab see, et 

juhiste eiramine võib põhjustada 

kasutatavuse halvenemist või 

töötõrkeid. 

 

  

ETTEVAATUST! Kui tekstiboks on 

seda värvi, tähendab see, et juhiste 

eiramine võib põhjustada varalist 

kahju. 

INFO! Kui tekstiboks on seda 

värvi, tähendab see, et see 

sisaldab olulist infot. 

OHT: 

ELEKTER 

OHT! EI TOHI 

PUUDUTADA 

 

LIITMIKE PAIKNEMISE NÄIDE 
(vasakpoolsel mudelil) 

Sissepuhkeõhk Väljatõmbeõhk Väljatõmbeõhk 
köögist 

Heitõhk Välisõhk 

ESIKÜLG ESIKÜLG 
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OHUTUSJUHISED 

  

• Tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu 

vähendamiseks tuleb enne 

seadme kasutamist läbi lugeda 

kõik ohutusjuhised ja hoiatused. 

• Elektrilisi ühendusi tohib teha 

ainult vastava 

kvalifikatsiooniga elektrik. 

• Kahjustunud toitekaabel tuleb 

lasta seadme tootjal, volitatud 

hooldusettevõttel või asjakohase 

kvalifikatsiooniga isikul välja 

vahetada. 

• Seda ei tohi kasutada süttivate või 

tuleohtlike gaaside 

eemaldamiseks. 

• Paigaldaja vastutab seadme 

täieliku ohutuse ja töökorras oleku 

hindamise eest. 

• Enne luugi avamist: lülitada 

soojendi välja, lasta ventilaatoritel 

kuuma õhu eemaldamiseks 3 

minutit töötada, ühendada seade 

elektritoitest lahti ja oodata enne 

luugi avamist 2 minutit, sest 

seadmes on soojendid, mida ei 

tohi kuumana puutuda. 

• Üle 8-aastased lapsed ning 

füüsilise, vaimse või 

tajumispuudega ning väheste 

kogemuste ja teadmistega isikud 

tohivad seda seadet kasutada 

ainult järelevalve all või kui neile 

on õpetatud seadme ohutut 

kasutamist ja nad mõistavad 

sellega seotud ohte. 

• Lapsed ei tohi seda seadet 

kasutada. Lapsed ei tohi 

seadmega mängida. Lapsed 

tohivad seadet puhastada ja 

hooldada ainult täiskasvanu 

järelevalve all. 

• See seade on ette nähtud 

ainult õhu ventileerimiseks 

elu- ja ärihoonetes. 

• Hea sisekliima hoidmiseks, 

eeskirjade järgimiseks ja 

kondensaadikahjustuste 

vältimiseks tohib seadme seisata 

ainult hoolduseks/korrashoiuks või 

avarii korral. 

• Seadet ei tohi kasutada ilma 

filtriteta. 

• Kõik sanitaartehnilised tööd 

peab tegema volitatud 

torulukksepp. 

• Veelekke riski tõttu peab 

vesiküttega soojendi asukoha 

heaks kiitma torulukksepp. 

 

 

• Seadmega ei tohi ühendada 

kuivatit. 

• Ruumil peab olema eraldi 

nõuetekohane ventilatsioon, kui 

kasutatakse selliseid seadmeid 

nagu gaasipliit, gaasikütteseade, 

kamin, puuküttega ahi, õlikatel 

jne. 
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 1. Automaatjuhtimine  

See juhend kirjeldab ainult seda, kuidas 

ventilatsiooniseadet kasutada ega lasku 

automaatjuhtimise paigaldamise/kasutamise 

üksikasjadesse. 

Täpsemat infot automaatjuhtimissüsteemi kohta  

vt veebilehelt www.flexit.com. 

 

Flexit GO 
kasutusjuhend 

 
 
 
 
 

 
Alternatiivsed kasutajaliidesed: 

• Rakendus Flexit GO (standardne) 

Ventilatsiooniseadme juhtimiseks nutitelefonilt/tahvlilt 

tuleb rakendus alla laadida Google Play Store’ist või 

App Store’ist. Vt kasutuselevõtmise juhendit paigaldaja 

jaoks (116628) ja kasutuselevõtmise juhendit 

lõppkasutaja jaoks (116908). 

 

 

• CI 70 juhtpaneel (lisavarustus) 

Vt juhendit (116081). 

 

 

Rakendus 
Flexit GO 
(standardne) 

Google Play App Store 

 Paigaldaja jaoks vt kasutuselevõtmise juhendit 
(116628). Lõppkasutaja jaoks vt kasutuselevõtmise 
juhendit (116908). 

CI 70 juhtpaneel 

(lisaseadmed) 

Vt juhendit 

(116081). 
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 2. Tasakaalustatud ventilatsiooni tööpõhimõte  
 

 
2.1. VENTILAATORID (M1, M2) 

Ventilaatorid tagavad õhu sisenemise hoonesse ja sealt 

väljumise. Optimaalseks kasutamiseks saab neid eraldi 

reguleerida. Juhtpaneelilt saab seadme rakendada 

kolmel töökiirusel: Home (kodus), Away (eemal), High 

(suur kiirus). 

2.2. FILTRID (FI1, FI2) 

Nii sissepuhke- kui väljatõmbeõhu jaoks kasutatakse 

standardvarustuses kõrge filtriklassi filtreid, mis tagavad 

hoonesse siseneva õhu puhtuse. Filtrid tagavad ka, et 

seade on puhas ning suudab alal hoida soojuslikku 

kasutegurit ja õhu vooluhulka. 

2.3. ROOTOR (HR-R) 

Õhk läbib rootorsoojusvaheti (soojustagasti). Rootor 

toimib soojussalvestina. Väljatõmbeõhu soojuse mõjul 

soojeneb osa rootorist. Kui soojenenud osa liigub 

sissepuhkeõhu poolele, kandub soojus üle 

sissepuhkeõhule. 

2.4. SOOJENDI (EB1) 

Kui väljatõmbeõhust saadud energiast ei piisa 

sissepuhkeõhu ettenähtud temperatuuri hoidmiseks, aitab 

temperatuuri suurendada elektriline soojendi. 

Soojendit kaitseb ülekuumenemise eest termostaat (F20), 

mis lülitab kõrge temperatuuri korral soojendi välja. 

Ohutuse suurendamiseks lülitab termostaat (F10) kriitilise 

temperatuuri korral soojendi välja. Termostaat F10 tuleb 

lähtestusnupu vajutamisega käsitsi lähtestada. Vt 

lähtestusnuppu lk 18. 

2.5. TEMPERATUURIANDURID (B1, B4) 

Seadme standardvarustuses on neli temperatuuriandurit. 

Sissepuhkeõhu andur (B1) registreerib temperatuuri 

pärast soojendi läbimist. Väljatõmbeõhu andur (B3) 

registreerib väljatõmbeõhu temperatuuri. Välisõhu andur 

(B4) registreerib välisõhu temperatuuri. Heitõhu filter 

(B6) registreerib heitõhu temperatuuri. 

 

2.6. KASUTAMISEKS KOOS SIIBRITEGA 

2.6.1. Siiber (DA1) 

Heitõhu kanalis on külma tuuletõmbe vältimiseks suletav 

õhusiiber. 
 

2.6.2. Siiber (DA2) 

Välisõhu kanalis on külma tuuletõmbe vältimiseks suletav 

õhusiiber. 

 

Reguleerimistöid peavad tegema 

asjakohase kvalifikatsiooniga 

töötajad enne paigaldise 

esmakordset kasutamist. 

 

 

B3 M4 B4 

FI

2 

FI

1 

DA2 

B1 B6 

M1 M2 

EB1 

F20  F10 

HR-R DA1 

(parempoolsel mudelil) Köögiõhk 

Väljatõmbeõhk 

Sissepuhkeõhk 

Välisõhk 

Heitõhk 
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 3. Luugi kasutamine  

 
3.1. LUKK 

1. Keerata kruvi lukus 90°. 

2. Tõsta luku käepide üles. 

3. Luku käepide tuleb vabastamiseks üles tõsta. 

Seetõttu tuleb luugi avamisel luku käepide otse 

üles suruda. 

 

 

Joonistel kujutatud seadmete 

tüübid võivad olla erinevad. 

 

 

1 2 3 

90° 
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3.2. LUUGI EEMALDAMINE 

 
Luugi eemaldamiseks tuleb eemaldada lukustusseib. 

1. Kasutada nuga või kruvikeerajat ja eemaldada 

lukustusseibid lukustuspoltidest. 

2. Nihutada mõlemad lukustuspoldid luugi keskkoha 

poole, ... 

3. kergitades samal ajal luuki. 
 

 

Pärast luugi tagasi 

paigaldamist tuleb lukustusseibid 

uuesti lukustuspoltidele kinnitada. 
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 4. Puhastamine ja korrashoid  
 
 

  

Enne luugi avamist tuleb soojendi 

välja lülitada ja lasta ventilaatoritel 

kuuma õhu eemaldamiseks kolm 

minutit töötada. Ühendada seade 

elektritoitest lahti ja oodata enne 

luugi avamist kaks minutit. 

 

4.1. VENTILAATORITE PUHASTAMINE 
 

Ventilaatorit, mis paikneb pliidiventilaatoriga ühendatud 

seadmes tuleb kontrollida kord aastas. Ventilaatorit, mis 

paikneb pliidiventilaatoriga ühendamata seadmes, tuleb 

kontrollida iga kolme aasta järel. Võimaluse korral tuleb 

ventilaatori labad puhastada lapile kantud rasvalahustiga 

(nt denatureeritud piiritusega) ja suruõhuga. 

NB: Tagada, et mootor ei puutu puhastamise ajal kokku 

veega. 

Ventilaatorite segiajamise 

vältimiseks on soovitatav neid 

ühekaupa lahti ühendada. 

 

OHT! Kinnituskruvide lahtikeeramise 

järel võib ventilaator välja kukkuda. 

 

 

NÕUANNE: Vaja on kruvikeeraja otsakut T20. 
Ventilaatorite väljavõtmine 

1. Keerata lahti elektriosa katte kruvid ja võtta kate ära. 

2. Ühendada lahti kiirühenduspistik. Selleks tuleb 

vabasti alla vajutada ja pistikut tõmmata. 

3. Tõmmata kaabli läbiviigud soontest välja, nii et 

kaabel koos kiirühenduspistikuga tuleb ka välja. 

 

 

 

2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 10 
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4 5 

6 

 

4. Keerata lahti kaks kruvi, mis hoiavad 

ventilaatorit vaheseina küljes. 

5. Kallutada ventilaatorit, nii et kumer võre 

vabastab ava. 

6. Eemaldada ventilaator. 
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4.2. FILTRITE VAHETAMINE 

 
Filtrite kasutuskestus on piiratud. Tervisliku siseõhu 

kvaliteedi säilitamiseks on oluline mustunud filtrid välja 

vahetada. 

 

Filtrite vajalik vahetamissagedus oleneb paigalduskoha 

õhu saastatusest. Üldiselt tuleb filtreid vahetada 

vähemalt kord aastas, eelistatavalt sügisel (pärast 

õietolmuhooaega). Väga tolmustes ja saastunud 

kohtades tuleb filtreid vahetada kevadel ja sügisel. 

Määrdunud filtrid võivad muuhulgas põhjustada järgmist: 

• seadme jõudluse vähenemine 

• seadme määrdumine 

• niiskuskahjustused 

• siseõhu kvaliteedi halvenemine. 

Süsteemist maksimaalse kasu saamiseks on soovitatav 

esitada filtrite tellimus. 

Muude kui Flexiti originaalfiltrite kasutamise korral ei 

pruugi ventilatsiooniseade ettenähtud viisil töötada. 

Sellisel juhul ei võta Flexit seadme töötõrgte eest 

mitte mingit vastutust. 
 

Ummistunud filtrid võivad vähendada 

soojustagastust ventilatsiooniseadmes 

ja põhjustada niiskuskahjustusi. 

 

Tähelepanu! Muu kui Flexiti originaalfiltri kasutamise korral 

võidakse reklamatsioon tagasi lükata. 

Õige filtri leiate Flexiti veebilehelt konkreetsele 

seadmemudelile sobivate tarvikute hulgast. 

 

Filtrite vahetamine on väga lihtne: 

1. Nihutada fiksaatorit külgsuunas. 

2. Tõmmata filter välja. 

• Paigaldada uus filter. Filtrit sisse lükates hoida seda 

välisservast. Ilma tihendita külg peab jääma luugi 

poole. 

• Nihutada fiksaator tagasi, et kinnitada filter oma 

kohale. 
 

 

Mõlemad filtrid (sissepuhkeõhu ja 

väljatõmbeõhu) tuleb vahetada 

korraga. 

 

Veenduda, et filter ei saa 

paigaldamisel kahjustada. 

Kahjustunud filter vähendab seadme 

tõhusust ja õhu puhtust. 
 

Enne filtri sissepanemist kontrollida, 

et tihend on terve. 

Seejärel tuleb filter õhulekke 

vältimiseks korralikult oma kohale 

lükata. 

HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada 

ilma filtrita. 

 

Oluline on kasutada Flexiti 

originaalfiltrit. 

 

 

 

1 

2 
 

 

Filtrite vahetamine 
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4.3. HARJARIBADE VAHETAMINE 

 
Harjaribad kuluvad aja jooksul. Kui need ei ole 

tugevasti vastu rootorsoojusvahetit, tuleb need välja 

vahetada. 

Teise võimalusena saab need paigutada rootorile 
lähemale, sest nende kinnitamiseks kasutataval 
profiilil on kaks soont. 

 

 

OHT! Klambrite lahtikeeramise 

järel kukub rootor välja. 

 
Rootor on raske, seetõttu on soovitatav see seadmest 

eemaldada ja uuesti paigaldada mitmekesi. 

 

NÕUANNE: Vaja on kruvikeeraja otsakut T20. 
Tegutseda järgmiselt. 

1. Keerata lahti elektriosa katte kruvid ja võtta kate ära. 

2. Ühendada rootori kiirühenduspistik trükkplaadi 

küljest lahti. Tõmmata kaabliking välja, et 

ühendada lahti trükkplaadi maandus. 

3. Tõmmata kaabli läbiviik soonest välja, nii et kaabel 

koos kiirühenduspistikuga tuleb ka välja. 

4. Keerata rootori kummalgi küljel lahti kaks kruvi. 

5. Rootori vabastamiseks nihutada seibe külgsuunas. 

5 

2 

1 

3 4 

 



N O R D I C C L 

14 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TASE 

2. TASE 

6. Tõmmata rootorimoodul välja ja paigaldada see 

nii, et selle harjariba on suunatud ülespoole. 

7. Suruda harjaribad näiteks kruvikeeraja abil pesast 

välja. Rootoril on kokku kaheksa harjariba, neli 

kummalgi pool. 

Kasutada suurt kruvikeerajat, et saada hea 

pidepunkt profiili väänamata. Alustada ühest otsast 

ja lõpetada teises. Tõsta ettevaatlikult, osade 

kaupa. 

8. Tõmmata harjaribad soonest välja. 

Paigutada need alla tasemele 2 või täieliku kulumise 

korral vahetada välja. 

9. Suruda harjaribaprofiil tagasi oma kohale. 

Paigaldada rootor tagasi seadmesse. Rootor on raske, 

seetõttu on soovitatav seda paigaldada mitmekesi. 
 

 

 

7 

6 

8 
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4.4. CL2 ROOTORIRIHMA PINGUTAMINE 
 
 

Rootoririhma saab pingutada ainult 

mudelil CL2 (mitte mudelitel CL3 ja 

CL4). 

 
Asetada rootor küljele ja eemaldada selle kaanest 10 

kruvi. NÕUANNE: Eemaldada ettevaatlikult teip  

(vt joonist 1). 

See peab toimima tihendina, kui kaas on tagasi oma 

kohale pandud. 

Eemaldada kaas. 

Võtta rootori rihm rootori mootori veorullikult maha. 

 

Eemaldada kruvid (2 kummalgi küljel), mis hoiavad 

mootorit paigal (vt joonist 2). 

 

Teha olemasolevate aukude kõrvale uued (vt joonist 3). 

Rootori mootori saab seejärel kinnitada uutesse 

aukudesse, pingutades niiviisi rihma. 

 

Kasutada olemasolevat teipi kasutamata jäänud 

aukude katmiseks. 

Panna kaas tagasi ja kinnitada 10 kruviga. 

NB: Teip tuleb suruda korpuse vastu, nii et see 

moodustab tihendi (vt joonist 4). 

Joonis 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 3 

 
 
 
 
 
 

 
 Joonis 4 
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4.5. ROOTORI PUHASTAMINE 

Seadmele on paigaldatud väga tihe filter. 

Seetõttu ei ole rootorit tavaliselt vaja puhastada. 

Kui see on mingil põhjusel siiski vajalik, siis saab 

tolmu eemaldada pehme harjaga. 

Täiendav puhastamine on võimalik, kui eemaldada 

rootor, pritsida sellele rasvalahustit ja seejärel puhuda 

vastasküljelt puhtaks. Sobiv vahekaugus on umbes 60 

mm ja maksimumrõhk 8 bar. 

Tagada, et mootor ei puutu puhastamise ajal kokku 

veega. Kontrollida, et kõik rootori ümber paiknevad 

tihendid on terved ja tihedad. Kontrollida, et rootoririhm 

ei ole kahjustunud ja rootor pöörleb vabalt. 

 
4.6. PUHASTAMINE VÄLJASTPOOLT 

 
Paljud köögipindade puhastusvahendid sisaldavad 

kemikaale, mis võivad kahjustada toote plastosi. 

Seetõttu tuleb toote väljastpoolt puhastamiseks kasutada 

sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga niisutatud 

pehmet lappi. 
 

Ei tohi kasutada teravaid esemeid, 

tugevatoimelisi puhastusaineid ega 

küürimispulbrit, sest sellised tooted 

võivad pinda kahjustada. 
 

Ei tohi kasutada ammoniaaki või 

sidrunhapet sisaldavaid 

puhastusaineid. Ka ei tohi kasutada 

tooteid, mis katavad roostevaba 

terase sõrmejälgedevastase kihiga. 
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 5. Hooldustabel  
 
 
 

Komponent Tegevus Välp 

Filter Filtreid tuleb vahetada vähemalt kord aastas. Kõige parem on vahetada neid kaks korda aastas 

(enne ja pärast õietolmuhooaega). Kontrollida, et filtritihend on täielikult tihe. 

6–12 kuud 

Ventilaatorid Ventilaatorit, mis paikneb pliidiventilaatoriga ühendatud seadmes tuleb kontrollida kord aastas. 

Ventilaatorit, mis paikneb pliidiventilaatoriga ühendamata seadmes, tuleb kontrollida iga kolme 

aasta järel. 

Ventilaatoreid tuleb vajaduse korral puhastada. 

12 kuud 

3 aastat 

Soojustagastus-

süsteem 

Kontrollida pindade puhtust. Kontrollida, et tihendusribad on pööratud rootorsoojusvaheti suunas. 

Kontrollida, et rootoririhm on terve ja mitte liiga lõtv. 

3 aastat 

Pliidiventilaator Seadmetele, millega on ühendatud pliidiventilaatori väljatõmme: 

pesta rasvafilter. Kontrollida, et siiber on puhas ja sulgub täielikult. 

2 nädalat 

Tihendid Kontrollida, et luugil, filtrite all, ventilaatorimoodulitel ja rootorimoodulil paiknevad tihendid on 

terved. 
12 kuud 

Ventiilid Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu klappe (vannitoas, magamistoas, pesuruumis jne) tuleb 

puhastada vähemalt kord aastas. 
12 kuud 

Õhu 

sissetõmbeava 

Kontrollida, et võre külge ei ole kinni jäänud lehti ega muid esemeid. 

Õhu sisselaskeava võib talvel külmuda ja seda tuleb regulaarselt kontrollida (vajaduse 

korral iga päev). Vajaduse korral tuleb see puhtaks kraapida, et tagada õhu läbipääs. 

12 kuud 

Ventilatsiooni-

korsten 

Kui seadmel on ventilatsioonikorsten, tuleb kontrollida, et selles ei ole lehti vms. Samuti tuleb 

kontrollida, et äravooluavad ei ole ummistunud. 
12 kuud 

Õhukanalid Kontrollida, et õhukanalid on puhtad. 10 aastat 

Harjaribad Kontrollida, et harjaribad on terved ja paiknevad tihedalt rootori vastas. Kui need on kulunud, saab 

need paigutada järgmisse profiilsoonde rootorile lähemale. 

3 aastat 

Siseüksus Väga madala välistemperatuuri ja niiske väljatõmbeõhu korral võib tekkida jää. Tavaliselt ei 

põhjusta see tõrkeid: tavapäraste töötingimuste taastumise korral muutuvad jääkristallid auruks 

ja eemaldatakse seadmest koos väljatõmbeõhuga. Kui suur pakane kestab pikka aega, siis 

tuleb kontrollida jää puudumist seadmes. 
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 6. Tõrgete kõrvaldamine  
 
 
 

Tõrke liik Tõrkepõhjuse kõrvaldamine 

Külm tuuletõmme Kontrollida, milline sissepuhkeõhu temperatuur on valitud. Kontrollida juhtpaneeli. 

 Kontrollida rootori pöörlemist. 

 Kontrollida soojendi sisselülitumist. 

 Vaja on uut väljatõmbefiltrit. 

  

Ventilaatorid ei tööta. Kontrollida, et seade on elektritoitega ühendatud. 

 Kontrollida, et ülekuumenemistermostaat ei ole rakendunud. 

 Lähtestada ülekuumenemistermostaat nupuvajutusega*. See tuleb lähtestada ka rakenduses või juhtpaneelil. 

  

Väike õhu vooluhulk Kontrollida, milline on seadmele määratud kiirus. 

 Kontrollida filtrite tihedust. 

 Kontrollida õhu sisenemisava võret. 

 
 

(parempoolne mudel) 

* Lähtestusnupp 

 

Termostaat F10 tuleb lähtestada käsitsi lähtestusnupule 

vajutamisega. 
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 7. Reklamatsioonid  
 
 

Garantiinõuded kehtivad ainult siis, 

kui järgitakse kasutusjuhendites 

esitatud juhiseid. 

 

Garantiinõudeid võetakse vastu müügitingimustes 

sätestatud tingimuste kohaselt eeldusel, et toodet on 

õigesti kasutatud ja hooldatud. 

Garantii ei kehti süsteemi vale kasutamise või 

hooldusnõuete eiramise korral. 

 

Valest või puudulikust paigaldamisest põhjustatud 

reklamatsioonid tuleb esitada paigaldamise eest 

vastutavale ettevõttele. 

Filtrid on kulumaterjal. 

 

 
Tooteid täiustatakse pidevalt, mistõttu tootja jätab endale 

õiguse teha muudatusi. 

 

Tootja ei vastuta ka võimalike trükivigade eest. 

 9. EL-i nõuetele vastavuse  
 deklaratsioon  

 
See deklaratsioon kinnitab, et tooted vastavad 

järgmiste Euroopa Nõukogu direktiivide ja standardite 

nõuetele: 

2014/30/EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 

2014/35/EL madalpingedirektiiv 

2009/125/EÜ ökodisaini direktiiv 

1253/2014 ökodisaininõuete määrus 

2010/30/EL energiamärgistuse direktiiv 

(2017/1369/EL) 

1254/2014 energiamärgistuse määrus 

327/2011 ventilaatorite määrus 

2011/65/EL RoHS direktiiv 

2015/863/EL 

 

Tootja: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje, 

Norra 

 

Tüüp Nordic CL2R 

Nordic CL3R 

Nordic CL4R 

 

Toode vastab järgmistele standarditele: 

 

 

 8. Kasutuselt kõrvaldamine  

 
Tootel olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi 

panna olmejäätmete hulka. See tuleb viia 

elektriliste ja elektrooniliste toodete 

kogumiskohta. 

 

Seadmete õige kasutuselt kõrvaldamisega saab vältida 

negatiivseid keskkonna- ja tervisemõjusid, mida võib 

põhjustada ebaõige käsitsemine. 

Toote kasutuselt kõrvaldamise kohta pakub täpsemat 

infot kohalik omavalitsus, jäätmete kogumise ettevõte või 

ettevõte, kust toode on ostetud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootel on CE-märgis alates: 2019 

 
FLEXIT AS 2019 

/allkiri/ 

Knut Skogstad 

tegevdirektor 

Elektriseadmete ohutuse 

standard 

EN 60335-1:2012; A11; A13; 

A1; A14; A2 

EN60335-2-80:2003;A1;A2 

Elektromagnetvälja standard EN 62233: 2008 

Elektromagnetilise ühilduvuse 

standard 

EN IEC 61000-6-1:2019 

EN 61000-6-3:2007;A1 

Hoonete ventilatsioon – Elamute 

ventilatsiooniseadmed ja -

komponendid 

EN 13142:2013 

Hoonete ventilatsioon – Elamute 

ventilatsiooniseadmete ja -

komponentide katsetamine 

EN 13141-7:2010 

Akustika – Kiirguv müra EN ISO 3741:2010 

Akustika – Kanalisisene 

müra (kanalisisene meetod) 
EN 5135:2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Flexit osaleb ECP sertifitseerimisprogrammis RAHU. 

Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida veebilehel: 

www.eurovent–certification.com 

 

 

 

 

 

Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje, Norra 

www.flexit.no 

Toode kuulub ehitustoodete 
andmebaasi, mis sisaldab 
Põhjamaade Luigemärgiga  
hoonetes kasutamiseks 
lubatud tooteid. 


