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Snabbanvisning SpaceSaver, SS2E, SS3, SS5, SS7 & SS9 
 
Tack för att ni har valt oss som leverantör. Vi har mångårig erfarenhet av värmeprodukter och eftersträvar 
att ni skall bli fullständigt nöjd med ert köp. 
  

Säkerhet 

Läs igenom hela anvisningen, även den engelska, innan installationsarbetet påbörjas. De anvisningar och 
krav som gäller installation, drift och skötsel skall efterföljas för att nå tillfredsställande funktion och 
säkerhet. Denna anvisning är endast ett komplement till den engelska anvisningen. 
 

Varning! 
Felaktig installation eller handhavande kan orsaka fara och personskada kan uppstå. 
Vid elarbeten skall strömmen alltid brytas. 
 

Montering 
Space Saver placeras på ett plant underlag i sockellådan under köksskåp. Såga upp ett hål 96mm högt 
och 475mm brett. (SS9 kräver 570mm bredd) Skruva fast enheten med de medföljande skruvarna. 
Observera att det krävs minst 20mm fritt utrymme ovan Space Saver. 
  

Elinstallation 
Vid installation, service eller demontering skall säkerheten beaktas och tillgängligheten ordnas på ett 
sådant sätt att arbetet kan ske på ett godtagbart och säkert sätt.  
Produkten är försedd med sladd för anslutning i dosa, men kan anslutas till vägguttag om man själv 
monterar på en stickkontakt.  
 
Om termostat skall starta och stoppa fläkten skall denna ligga i serie med matningen. Denna del av 
installationen skall utföras av behörig elektriker. 
 

Vatteninstallation 
Montera avstängningsventiler på fram och returledningsrör. Anslut därefter flexslangar mellan 
avstängningsventilerna och Space Saver. 
Öppna ventilerna och lufta i skruven som är åtkomlig genom frontgallret. 
SpaceSaver får endast anslutas till radiatorkretsen. (Ej VVC) 
 
 

Manövrering 
Det finns två fläkthastigheter. En normal och en BOOST, som används om man snabbt vill höja 
temperaturen. Detta läge ger lite högre ljudnivå. 
 
Det finns också en brytare för driftläge. I läge HEATING, styrs fläkten av en begränsningstermostat. 
Denna stänger av fläkten om temperaturen på vattnet är under 42°C. 
Vill man köra fläkten oberoende av framledningstemperaturen så ställer man brytaren i läge FAN-ONLY. 
 
För ytterligare information se den Engelska originalanvisningen. 
 

Underhåll 
För att säkerställa korrekt funktion är det nödvändigt att rengöra insugningsgaller och fläkthjul 
regelbundet. Vi rekommenderar rengöring en gång i månaden, rengöringsintervall beror på 
dammförekomst 
 

Fel under garantitiden 
Uppstår fel under garantitiden, kontakta oss innan felsökning sker. Påbörja inte något servicearbete utan 
att dessförinnan ha samrått respektive fått klartecken ifrån oss. Vi ersätter inte reparationsarbete utfört på 
produkten om inte överenskommelse härom träffats innan arbetet påbörjas. Vid garantianspråk skall 
följande anges: ordernummer, fabrikationsnummer och typ som framgår på apparatskylten. 
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Snabbanvisning lågbyggd SpaceSaver, SS80 & SS80E 
 
Tack för att ni har valt oss som leverantör. Vi har mångårig erfarenhet av värmeprodukter och eftersträvar 
att ni skall bli fullständigt nöjd med ert köp. 
  

Säkerhet 

Läs igenom hela anvisningen, även den engelska, innan installationsarbetet påbörjas. De anvisningar och 
krav som gäller installation, drift och skötsel skall efterföljas för att nå tillfredsställande funktion och 
säkerhet. Denna anvisning är endast ett komplement till den engelska anvisningen. 
 

Varning! 
Felaktig installation eller handhavande kan orsaka fara och personskada kan uppstå. 
Vid elarbeten skall strömmen alltid brytas. 
 

Montering 
Space Saver placeras på ett plant underlag i sockellådan under köksskåp.  
SS80:Såga upp ett hål 72mm högt och 505mm brett.  
SS80E:Såga upp ett hål 74mm högt och 400mm brett.  
 
 

Elinstallation 
Vid installation, service eller demontering skall säkerheten beaktas och tillgängligheten ordnas på ett 
sådant sätt att arbetet kan ske på ett godtagbart och säkert sätt.  
Produkten är försedd med sladd och stickkontakt. I apparatens bakkant finns en plint (T1-T2) för 
anslutning av externt termostat, varvid byglingen T1-T2 skall avlägsnas.  
Denna del av installationen skall utföras av behörig elektriker. 
 

Vatteninstallation 
Montera avstängningsventiler på fram och returledningsrör. Anslut därefter flexslangar mellan 
avstängningsventilerna och Space Saver. 
Öppna ventilerna och lufta i skruven som är åtkomlig genom frontgallret. 
SpaceSaver får endast anslutas till radiatorkretsen. (Ej VVC) 
 

Manövrering 
Det finns två fläkthastigheter. En normal och en BOOST, som används om man snabbt vill höja 
temperaturen. Detta läge ger lite högre ljudnivå. 
 
SS80 har ingen inbyggd begränsningstermostat utan fläkten tillåts gå oavsett temperatur på 
vattenbatteriet. Därför är det viktigt att det finns varmt vatten framme under uppvärmningssäsongen. 
 
För ytterligare information se den Engelska originalanvisningen. 
 

Underhåll 
För att säkerställa korrekt funktion är det nödvändigt att rengöra insugningsgaller och fläkthjul 
regelbundet. Vi rekommenderar rengöring en gång i månaden, rengöringsintervall beror på 
dammförekomst 
 

Fel under garantitiden 
Uppstår fel under garantitiden, kontakta oss innan felsökning sker. Påbörja inte något servicearbete utan 
att dessförinnan ha samrått respektive fått klartecken ifrån oss. Vi ersätter inte reparationsarbete utfört på 
produkten om inte överenskommelse härom träffats innan arbetet påbörjas. Vid garantianspråk skall 
följande anges: ordernummer, fabrikationsnummer och typ som framgår på apparatskylten. 


