
Bruksanvisning för Rengöring av fläktmotorn 

 
• 1. Plocka bort alla saker från kryddhyllan. 
• 2. Skruva loss kryddhyllan. Skruvarna hittar du på insidan av skåpen 
bredvid. Märk upp i vilka hål skruvarna satt! Om det finns en dämpskiva ta 
bort denna. Om ni har en digitalkamera, tag gärna några bilder så kan ni vid 
återställningen se hur det såg ut från början. 
• 3.OBS VIKTIGT! Innan nästa steg måste du dra ur stickkontakten! 
• 4. Fläktmotorn sitter fast med fyra skruvar med svarta knoppar. I vissa 
installationer kan det förekomma att det sitter en ”sköld” framför. Denna 
sitter fast med två klämmor en uppe och en nere.  
• 5. Det finns ytterligare en typ av stickkontakt, som ska plockas isär. Den 
består av två svarta fyrkantiga kontakter, som har en hake vilken måste 
frigöras. 
• 6. Skruva bort de fyra skruvarna och ta försiktigt bort fläktmotorn. 
Observera - viktigt! Notera hur fläktmotorn sitter, så att den sätts tillbaka 
på exakt samma sätt. Det kan annars bli problem. 
• 7. Nu har du tagit ut fläktmotorn, som lätt går att flytta efter det att den 
svarta kontakten dragits isär. 
• 8. Fläktbladen kan vara svåra att rengöra. Använd en liten trästicka eller 
liknande så att inte lamellerna inte skadas. Obs var försiktig med 
balanseringsvikterna/klämmor på fläktbladen så att dessa inte rubbas. 
Observera att detta är en elektrisk motor. Inget vatten! 
• 9. Även hålrummet kan behöva göras rent. 
• 10. Till sist är det bara att sätta tillbaka fläktmotorn (på exakt samma 
sätt…!), skruva fast de fyra skruvarna, montera den svarta kontakten. Vid 
behov fäst upp ”skölden”, om det fanns en sådan. Nu först sätts kontakten i 
uttaget! Prova att det fungerar innan hyllan sätts på plats! Ett av de 
svåraste momenten är faktiskt att försöka skruva fast kryddhyllan igen. Det 
kan underlätta om man använder en syl för att hitta skruvhålen. 
 
• Rengörningen gör att fläkten nu går tystare och att utsuget blir effektivare. 
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