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POLSKI
Ś ąrubowewyci gi

WA NA UWAGAŻ

SILENT
Wyci gi serii zosta y wyprodukowaneą ł
zgodnie z rygorystycznymi normami
produkcyjnymi i kontroli jako ci, w cznie zś łą

Wszystkie ich elementy zosta ył
sprawdzone. Wszystkie urz dzenia zosta yą ł
przetestowanepo zako czeniumonta uń ż
Zalecamy sprawdzenie nast puj cychę ą
punktów podczas odbioru wyci guą

Jaki wymiar jest prawid owył
Jaki model jest prawid owył
Jakie dane s umieszczone na tabliczceą

znamionowej wed ug Pa stwa wyboru:ł ń
napi cie, cz stotliwo , pr dkoę ę ść ę ść
Instalacj nale y przeprowadzi zgodnie zę ż ć
przepisami obowi zuj cymi w ka dym krajuą ą ż

: Przed przyst pieniem doą
instalacji i pod czenia aparatu, upewnij si ,łą ę
czy urz dzenie jest od czone od zasilaniaą łą
elektrycznego. l elektryczny musi być
umieszczony na cianie i by pod czony zś ć łą
ty u urz dzeniał ą

Siatka os aniaj cał ą
Karta po czełą ń
Uj cie z zapadk zapobiegaj c zawrotomś ą ą ą

Wyci g mo e by zainstalowany naą ż ć
suficie lub na cianie, z bezpo rednimś ś
wyprowadzeniem na zewn trz lub zą
indywidualnym przewodem
Jest przymocowywany do ciany na 4ś
podk adkacł hi4 rubdo czonychdourz dzeniaś łą ą
Wykonaj otwór w cianie lub suficie oś
nast puj cych wymiarachę ą

Je el i monta jest wykonywany zż ż
przewodem indywidualnym, zastosuj
przewód o znormalizowanej rednicyś

Sprawd czy adna przeszkoda nie blokujeź ż
przep ywu powietrza oraz czy ruba obracał ś
si bez oporówę
Urz dzenie powinno by umocowane tak,ą ć
aby nie by o ci ni te, poniewa w takimł ś ś ę ż
przypadku obrót ruby móg by byś ł ć
przyblokowany lub móg by ował ć
ha as. Sprawd czy zapadka zapobiegaj cał ź ą
zawrotom, umieszczona przy wyj ciu (3)ś
otwiera si bez problemu oraz czy nie zosta aę ł
uszkodzona podczas monta uż
Wprowad kabel elektryczny do prowadnicyź
kabli i umocuj urz dzenie na cianieą ś
Wykonaj pod czenie elektryczne jakłą
opisano poni ej, a nast pnie zamontuj siatkż ę ę
os aniaj c .ł ą ą

W y c i g j e s t w y c i g i e mą ą
przys ia z sieci
jednofazowej, o napi u i cz stotliwo cię ę ś
okre lonejś

onej na urz dzeniu.ą
Wyci gi s wykonane z podwójn izolacją ą ą ą
elektryczn (Klasa II) i st d nie wymagają ą ą
uziemienia
Instalacja elektryczna powinna być
wyposa ona w wielobiegunowy wy cznikż łą
zawieraj cy styki w odleg o ci co najmniej 3ą ł ś
mm

owinien by pod czonyć łą
do urz dzenia SILENT poprzez prowadnicą ę
do kabli (4).
P o w p r o w a d z e n i u k a b l a w y k o n a j
pod czenie elektryczne do tablicy po czełą łą ń
(2) zgodnie z zainstalowanym modelem

nie wyci gu tym samymą
prze cznikiem, który obs uguje równiełą ł ż
ś łwiat o

Uruchamianie wyci gu niezale nymą ż
prze cznikiemłą

Modele wyposa one zż
Zegar umo liwia funkcjonowanie urz dzenież ą
przez okre lony czas, a nast pnie wy cznikś ę łą
wy cza je (rys.łą
Schemat na rys. 5 przedstawia jak pod czyłą ć
aparat z zegarem, aby uruchamia si tymł ę

SILENT

ISO 9001.

.

:
1-
2-
3-

...

.

Kabe

.

1-
2-
3-
4- Prowadnice do kabli
5- Klawisz ustawiania (SILENT-100 CHZ
VISUAL- rys.1b)

SILENT

(rys. 2).

.

:
- SILENT-100: 105 mm
- SILENT-200: 125 mm
- SILENT-300: 160 mm

:
- SILENT-100: 100 mm
- SILENT-200: 125 mm
- SILENT-300: 150 lub 160 mm

.

powod

.

(4) .

S I L E N T
tosowanym do zasilan

ci
na tabliczce znamionowej

umieszcz

.

.
Kabel elektryczny p

:

W przypadku tych modeli skorzystaj ze
schematów:
Rys. 3- Uruchamia

Rys. 4-

zegar.

6).

Instalacja

SILENT CZ

SILENT CRZ

Rys. 1 / 1b:

ustawialny

Pod czenie elektrycznełą

45



samym prze cznikiem, który obs ugujełą ł
ś łwiat o

Aby ustawi zegar, obró potencjometrć ć
znajduj cy si w obwodzie drukowanym (rys.ą ę

Aby skróci ustawiony czas, obró pokr t oć ć ę ł
w kierunku przeciwnym do kie

Aby zwi kszy ustawiony czas, obróę ć ć
pokr t o w kierunku ruchu wskazówekę ł
zegara (maks: 30 minut

e wyposa one wż
Zegar umo liwia funkcjonowanie urz dzenież ą
przez okre lony czas, a nast pnie wy cznikś ę łą
wy cza je (rys.łą

pod czyłą ć
aparat z zegarem, aby uruchamia si tymł ę
samym prze cznikiem, który obs ugujełą ł
ś łwiat o.
Aby ustawi zegar, obró potencjometrć ć
znajduj cy si w obwodzie drukową ę

Urz dzenie wyposa one jest w zegarą ż
ustawialny w 4 pozycjach

Je eli czas wykorzy tania jest krótszy ni 50ż ż
sekund, zegar nie dzia ał

Je eli czas wykorzystania jest d u szy niż ł ż ż
50 sekund, urz dzenie jest automatycznieą
kontrolow

Modele wyposa one wż

wilgotno ci wzgl dnej) oraz zegarś ę
ustawialny co 2-20 minut

Aby urz dzenie prawid owo okre la oą ł ś ł
poziom wilgotno ci, musi by zainstalowanyś ć
w miejscu, w którym jest zape

Nie nale y ustawia higrostatu pozaż ć
pomieszczeniem, w którym b dzieę
zai

Je eli poziom wilgotno ci zawsze jestż ś
ponad 90% HR, wyci g nigdy si nie wy czy.ą ę łą
Je eli poziom wilgotno ci zawsze jest poni ejż ś ż
60% HR, wyci g nigdy si nie w czyą ę łą

urz dzenie w cza sią łą ę
automatycznie, gdy poziom wilgotno ci wś
pomieszczeniu przekracza ustawion warto .ą ść
Wy cza si natomiast, gdy poziom wilgotno ciłą ę ś
spada poni ej ustawionej warto ci oraz poż ś
up ywie czasu okre lonego na zegarzeł ś

: Funkcjonowanie automatyczne
z mo liwo ci w czania prze cznikiem doż ś ą łą łą
ś łw ia t a ( r ys .

z mo liwo ci uruchomieniaż ś ą
urz dzenia prze cznikiem do wiat a, gdyą łą ś ł
poziom wilgotno ci w pomieszczeniu jestś
poni ej ustawionej warto ci. W takimż ś
przypadku, po od czeniu prze cznikałą łą
(wy czeniu wiat a), urz dzenie dzia a dalejłą ś ł ą ł
przez czas okre lony w zegarześ

Warto wilgotno ci ustawia si przy pomocyść ś ę
pote

- Aby zmniejszy poziom wilgotno ci, obrócić ś ć
pokr t o w kierunku przeciwnym do kierunkuę ł
ruchu wskazówek zegara

Aby zwi kszy poziom wilgotno ci, obrócię ć ś ć
pokr t o wę ł

.

7).
-

runku ruchu
wskazówek zegara (min.: 1 minuta)
-

).

Model zegar.

6).

Schemat na rys. 5 przedstawia jak

anym (rys.
7).

:

:
s

ane przez zegar proporcjonalnie do
czasy wykorzystania

:
Czas ustawiony na 5 minut

:
Czas ustawiony na 20 minut

:
Czas ustawiony na 30 minut

elektroniczny
higrostat ustawialny w zakresie od 60 do 90%

HR (%
.

:

wniona dobra
cyrkulacja powietrza.

nstalowany.

.

: Podczas funkcjonowania
automatycznego (rys. 9)

.

8 ) . Funkc jonowan ie
automatyczne jak w przypadku 1, lecz
dodatkowo

.

ncjometru
“ ” w obwodzie drukowanym 9rys. 10) po
zdemontowaniu siatki (1):

(min.: 60%)
-

kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (maks.: 90%).

SILENT-100 CRIZ (
100)

UWAGA

SILENTCHZ

Zalecenia szczególne

wersja dost pnaę
wy czenie zmodelemłą

ustawialny

PozycjaAuto

Pozycja 5'

Pozycja 20'

Pozycja 30'

Funkcjonowanie

:

Przypadek 1

Przypadek 2

UWAGA:

.

% Hr

Urz dzenie wyposa one jest wą ż
u s t a w i a n i e c z a s u w c z a n i ał ą
wynosz cego 50 sekund, st d przezą ą
pierwsze 50sekundaparat niedzia a.ł

Gdy poziom wilgotno ciś
wzgl dnej w pomieszczeniu przekraczaę
ustawion warto , funkcjonowanieą ść
automatyczne posiada priorytet nad
funkcjonowaniem r cznym, tzn. e nieę ż
mo nawy czy aparatu prze cznikiemż łą ć łą

-

-

-

-

-

(maksimum 30 minut).
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Aby ustawi zegar, obró potencjometrć ć
znajduj cy si na obwodzieą ę

wydrukowanym
Aby skróci czas, obróć ć

Aby zwi kszy czas, obró potencjometr wę ć ć
kierunk

Je eli wyci g si nie w czaż ą ę łą

Zmie warto ustawieniań ść
i g jest zainstalowany w miejscu, wą

którym nie ma dobrej cyrkulacji powietrza
Poziom wilgotno ci w pomieszczeniuś

wynosi poni ejż

Je eli wyci g nigdy si nie wy czaż ą ę łą

Zmie warto ustawieniań ść
m wilgotno ci w pomieszczeniuś

Modele wyposa one w elektronicznyż
higrostat ustawialny w pozycjach

wilgotno ci wzgl dnej) oraz zś ę
czasem ustawianym “a w
interwa achł
urz dzenie jest dostarczone ustawione wą

pozycji automatycznej). Ustawianie warto ciś
wilgotno ci i czasu wykonuje si bezś ę
konieczno ci wyjmowania siatkiś
naciskaj c wy cznie na przyciską łą

Aby urz dzenie prawid owo wykrywa oą ł ł
poziom wilgotno ci, musi by zainstalowaneś ć
w miejscu, w którym jest zapewniona dobra
cyrkulacja powietrza.

Nie nale y ustawia higrostatu pozaż ć
pomieszczeniem, w którym b dzieę
zai

Je eli poziom wilgotno ci zawsze jestż ś
ponad 90% HR, wyci g nigdy si nie wy czy.ą ę łą
Je eli poziom wilgotno ci zawsze jestż ś
poni ej 60% HR, wyci g nigdy si nie w czyż ą ę łą

: Ustawienie warto ci wilgotno ciś ś
wykonuje si przy pomocy przyciskuę

poprzez jego naci ni cieś ę
Ustawienie wida dzi ki czter m lampkom,ć ę
które w czaj si wed ug wybranej warto ciłą ą ę ł ś

Urz dzenie automatycznie kontroluje czasą
funkcjonowania. Jest on proporcjonalny do
czasu, jaki by konieczny, aby poziomł
wilgotno ci spad do poziomu ustawionego.ś ł
Je eli czas ten jest krótki, zegar b dzież ę
ustawiony na krótki czas (min. 2 min). Je eliż
czas wykorzystania jest d ugi, zegar b dzieł ę
ustawiony na d u szy czas (maks. 20 min).ł ż

: Podczas funkcjonowania
automatycznego (rys. 9) urz dzenie w czaą łą
si automatycznie, gdy poziom wilgotno ci wę ś
pomieszczeniu przekracza ustawioną
warto . Wy cza si natomiast, gdy poziomść łą ę
wilgotno ci spada poni ej ustawionejś ż
warto ci oraz po up ywie czasu okre lonegoś ł ś
na zegarze.

: F u n k c j o n o w a n i e
automatyczne z mo liwo ci w czaniaż ś ą łą
prze cznikiem do wiat a (rys. 8).łą ś ł
Funkcjonowanie automatyczne jak w
przypadku 1 z mo liwo ciż ś ą
uruchomienia urz dzenia prze cznikiem doą łą
ś ł świat a, gdy poziom wilgotno ci w
pomieszczeniu jest poni ej ustawionejż
warto ci. W takim przypadku, po od czeniuś łą
prze czn ika (wy czeniu wiat a) ,łą łą ś ł
urz dzenie dzia a dalej przez czas okre lonyą ł ś
w zegarze
Je eli czas wykorzystania jest krótszy ni 50ż ż

sekund, urz dzenie nie w czy sią łą ę
Je eli czas wykorzystania przekracza 50ż

sekund, urz dzenie dzia a przez czasą ł
proporcj nalny do czasu korzystania po
zgaszeniu wiat aś ł

Je eli wyci g si nie w cza.ż ą ę łą

“
”

(rys.10):
- potencjometr w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara (min.: 2 minuty)
-

u zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara (maks.: 20 minut).

.
Higrostat nie jest ustawiony w pozycji

minimalnej. .
Wyc

60% HR

:
Higrostat nie jest ustawiony w pozycji

maksymalnej. .
Pozio

przekracza 90% HR

60, 70, 80
lub 90% HR (%

utomatycznie” lub
co y 5, 10 lub 20 minut

(

(1),
(5).

:

nstalowany.

.

(5 rys.

11) tylko .
e

:
60 70 80 90% (

).

:

, lecz dodatkowo

:
-

.
-

o
.

t
min.

Przypadek 1

P r z y p a d e k 2

.

Uwaga:

SILENT-100 CHZ VISUAL (
100)

Zal

Uwaga:

-

-

-

-

-

-

-

-

wersja
dost pnawy cznie zmodelemę łą

ecenia szczegó oweł

Higrostat

Czas

Funkcjonowanie

urz dzenie dostarczone jestą
z fabrycznym ustawieniem na 60%

UWAGA: Gdy poziom wilgotno ciś
wzgl dnej w pomieszczeniu przekraczaę
ustawion warto , funkcjonowanieą ść
automatyczne posiada priorytet nad
funkcjonowaniem r cznym, tzn. e nieę ż
mo nawy czy aparatu prze cznikiemż łą ć łą
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-

-

-

-

-

Higrostat nie jest ustawiony w pozycji
minimalnej. .

Higrostat nie jest ustawiony w pozycji
maksymalnej. Z .

przekracza 90% HR

Modele wy

ci
maksymalnej 4 metrów (rys. 9).

SILENT-100
.

:
- Ab potencjometr w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara (min.: 1 minuta)

u zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara (maks.: 30 minut).

.

i

taka
manipulacja mo

S&P w przypadku powstania
jakiejkolwiek anomalii.

S&P zastrzega sobie prawo wprowadzania
modyfikacji bez uprzedzania.

Zmie warto ustawieniań ść
Wyci g jest zainstalowany w miejscu, wą

którym nie ma dobrej cyrkulacji powietrza
Poziom wilgotno ci w pomieszczeniuś

wynosi poni ej 60% HRż
Je eli wyci g nigdy si nie wy cza:ż ą ę łą

mie warto ustawieniań ść
Poziom wilgotno ci w pomieszczeniuś

posa one w detektor obecno ci.ż ś
Urz dzenie w cza si automatycznie, gdyą łą ę
detektor wykryje ruch z odleg oł ś

Poza tym wyposa one s w ustawialnyż ą
zegar, ustawialny w interwa ach co 1-30ł
minut, podtrzymuj cy dzia anieą ł
po w czeniu gołą

Aby ustawi zegar, obró potencjometrć ć
znajduj cy si w obwodzie wydrukowanymą ę
(rys. 7)

y skróci czas, obróć ć

- Aby zwi kszy czas, obró potencjometr wę ć ć
kierunk

Konieczne jest wy czenie czyszczeniełą
wyci gu od czasu do czasu szmatką ą
nawil on delikatnym detergentemż ą

Zaleca si nie próbowa demontowa , anę ć ć
wyjmowa adnego elementu, który nie być ż ł
powy ej okre lony, poniewa dowolnaż ś ż

ż će automatycznie anulowa
gwarancję

SILENT-100 CDZ (
100)

Konserwacja

wersja dost pnaę
wy czenie zmodelemłą

Obs ugapomocy technicznejł
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ENGLISH
SILENTAxial Extractor Fans

Installation
IMPORTANT

Electrical connection

The SILENT extractor fan ranges are
manufactured to the high standards of
production and quality as laid down by the
international Quality Standard ISO 9001. All
components have been checked and every
one of the final products will have been
individually tested at the end of the
manufacturing process.
- This appliance is not intended for use by
young children or infirm persons unless they
have been adequately supervised by a
responsible person to ensure that they can
use the appliance safely
- Young children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
On reciept of the product we recommend that
you to check the following :
1- That it is the correct size.
2- That it is the correct model.
3- That the details on the rating label are
those you require: voltage, frequency...
The installation must be carried out in
accordance with the electrical standards in
force in your country.

:Beforeinstallingandwiringtheunit,
ensurethatthemainsupplyisdisconnected.

Precautions must be taken to avoid the back-
flow of gases into the room from the open flue
of gas or other fuel-burning appliances.

Fig. 1 / 1b:
1 : Protection grille
2 : Connection terminals
3 : Outlet with backdraught shutter
4 : Cable entry
5 :Adjustment dial (SILENT-100 CHZ VISUAL
- fig.1b)

The SILENT is suitable for wall or ceiling
mounting and can either discharge directly to
the outside or via an individual ducting
system (see Fig. 2).
The unit can be mounted on the wall or ceiling
using the 4 rubber blocks and the screws
provided.

Make a hole in the wall or ceiling of diameter:

-SILENT-100: 105 mm
- SILENT-200: 125 mm
- SILENT-300: 160 mm

If the unit is to be installed with individual
ducting, use a standard duct of diameter:
- SILENT-100: 100 mm
- SILENT-200: 125 mm
- SILENT-300: 150 or 160 mm

Ensure that there are no obstructions to the
airflow and that the impeller turns freely.
Fix the extractor to the wall in such a way that it
is not distorted in order to avoid noise
generation or problems with the rotation of the
impeller. Make sure that the backdraught
shutter opens freely and has not being
damaged in transit. Introduce the mains cable
through the cableentry (4)and fix it to the wall.
Connect the electrical wiring as set out below
and then mount the protection grille (1).

The SILENT is an extractor designed for a
single phase supply, with voltage and
frequency as indicated on the rating plate of
the unit. The units are manufactured with
double electrical insulation
(Class II) and therefore they do not need an
earth connection.
The electrical installation must include a
double pole switch with a contact clearance of
at least 3 mm.
The electrical cable must enter the SILENT
through the cable entry (4).
Once the cable has been introduced proceed
using the electrical wiring diagram applicable
to the selected model.

For these models use the following diagrams:
Fig.3: Switching the extractor through the
light switch.
Fig.4: To switch the fan through an
independent switch.

This model is provided with an adjustable
over-run timer. The timer allows the fan to
continue to operate for the selected period
after the switch has been turned off (fig.6).
Model provided with a 4 positions adjustable
electronic timer:Fig.5 shows how to connect

SILENTCZ

SILENTCRZ

12



the fan with timer utilising the same switch as
for the lighting circuit.
To set the timer, turn the potentiometer on the
printed circuit board as (fig. 7).
- To reduce the "run on" time, turn
anticlockwise (min. 1 minutes)
- To increase the "run on" time , turn clockwise
(max: 30 minutes).

This model is provided with an adjustable
over-run timer. The timer allows the fan to
continue to operate for the selected period
after the switch has been turned off (fig.6).

Model provided with a 4 positions adjustable
electronic timer:Fig.5 shows how to connect
the fan with timer utilising the same switch as
for the lighting circuit.
To set the timer, turn the potentiometer on the
printed circuit board as (fig. 7).

:
- If theperiodofoperation is lessthan50seconds
then the over-run timer will not operate
- If the period of operation is more than 50
seconds then the over-run timer will operate in
accordance to the period of operation

: 5 minutes "run on" time
: 20 minutes "run on" time
: 30 minutes "run on" time

Models provided with an electronic
humidistat which can be adjusted from 60%
to 90 % RH (relative humidity) and with a
timer, adjustable between 2 and 20 minutes.

1:Automatic operation (fig.9)
In automatic operation, the humidistat causes
the extractor to operate automatically when
the humidity level in the room is higher than
the set level. The extractor will stop
automatically when the humidity drops below

the selected level and after the selected
period set on the timer.

2: Automatic operation as in case 1 with
the facility to override the hygrostat by means
of the light switch (fig.8), when the humidity
level in the room is lower than the selected
level. In this case, the extractor continues to
operate for the selected period set on the timer
after the switch light has been switched off.

The desired humidity level is selected by
means of a potentiometer “ ” positioned
on the printed circuit board (fig.10) and
accessible once the grille (1) has been
removed.
- To increase the humidity setting turn
anticlockwise (min.60 %)
- To reduce the humidity setting turn
clockwise (max. 90 %)

To set the timer, turn the potentiometer “
” on the printed circuit board (fig.10):

- To reduce the "run on" time, turn
anticlockwise (min. 2 minutes)
- To increase the "run on" time , turn clockwise
(max: 20 minutes).

These models are provided with an electronic
humidistat which can be adjusted between
60, 70, 80 or 90% RH (relative humidity) and
with an automatic run-on-timer, adjustable
between 5, 10 or 20 minutes. The humidistat
adjustment can be made using the
corresponding adjustment touch without the
need to remove the front grille of the fan

The desired humidity level is selected by
means of an adjustment touch (5 fig.11)
located on the front grill. The corresponding
relative humidity level, 60-70-80 or 90%, is
then visually indicated via one of four neon
lights. All models are factory set as standard
to a 90% relative humidity level.

SILENT-100 CRIZ (this version is only
available asSILENT-100)

SILENTCHZ

DECOR-100 CHZ VISUAL (this version is
only available as SILENT-100)

ATTENTION: The product also includes an
over-run timer facility that starts the fan
after the first 50 seconds of non-
operation. After these first 50 seconds the
fanoperatesautomatically.

Case

Case

ATENTION: When the himidity rate is
above the selected value, the automatic
option takes precedence over the manual
and the unit cannot then be switched off
using aswitch.

% Hr

t
min.

HUMIDISTAT

PositionAuto

Position 5'
Position 20'
Position 30'

Operation

(withamaximumof30minutes).
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OVER-RUNTIMER

Case

Case

ATTENTION: When the humidity rate is
above the selected value, the automatic
option takes precedence over the manual
and the unit cannot then be switched off
using aswitch.

Maintenance

After SalesService

This product controls automatically the
over-run time, which is proportional to the
time that has been needed to bring the
relative humidity level to the adjusted level,
depending on which the over-run will range
from 2 minutes to a maximum of 20
minutes.

1:Automatic operation (fig.9)
In automatic operation, the humidistat causes
the extractor to operate automatically when
the humidity level in the room is higher than
the pre-set level. The extractor will stop
automatically when the humidity drops below
the selected level and after the selected
period set on the over-run timer.

2: Automatic operation as in case (1)
but with the facility to override the humidistat
by means of the light switch (fig.8), when the
humidity level in the room is lower than the
selected level. In this case, the extractor
continues to operate for the selected period of
time (over-run timer) after the switch light has
been switched off.
- If the period of operation is less than 50
seconds then the over-run timer will not
operate.
- If the period of operation is more than 50
seconds then the over-run timer will operate
in accordance to the pre-set time period.

Models provided with a PIR (passive infra-
red) detector. The unit starts automatically
when a movement is detected with a
maximum distance of 4 metres (fig.9).
They are also fitted with an adjustable "run
on" timer (1 to 30 minutes), and the unit will
continue to operate for the set period after
initiation by the movement detector.

= To set the temporisation, turn the
potentiometer on the printed board (fig.7):

- To reduce the "run on" time, turn
anticlockwise (min. 1 minute)
- To increase the "run on" time, turn clockwise
(max: 30 minutes).

The extractor fan only requires periodical
cleaning using a cloth lightly impregnated
with a soft detergent.

We recommend you not to try to dismantle or
remove any other parts than those mentioned
as any tampering would automatically cancel
the S&P guarantee. If you detect any fault,
contact your S&P dealer.

S&P reserves the right to alter specifications
without notice

Operation

SILENT-100 CDZ (this version is only
available asSILENT-100)
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