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Spiskåpa 
 

Matlagning och vädring 

Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela 
lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i 
köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan 
inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt 
kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket 
stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under 
dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.  

Regelbunden rengöring av fettfiltret är viktigt, dels för brandsäkerheten men också 
för att bibehålla effektiviteten. Rengör filtret med vatten och diskmedel eller diska 
filtret i diskmaskinen. Vi rekommenderar att man rengör filtret minst två gånger  
per år. 
 

Om något fel uppstår 

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”  
När gör felanmälan anger du vilken färg kåpan har. 

 

 
Spiskåpan kommer från Franke.  

 



 
 

 

Så här fungerar ventilationen i er lägenhet 
 

Mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning  
(FTX-ventilation) 

En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, wc, och 
kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon placerade i sovrum och vardagsrum.  
Dessa tilluftsdon är anslutna till en tilluftsfläkt. Den varma frånluften tas till vara i 
en värmeväxlare som tillsammans med ett centralt värmesystem värmer upp den 
kalla uteluften till önskad inblåsningstemperatur.  

I husets centrala ventilationsaggregat finns det två filter 
som renar luften. Ett löstagbart filter som renar tilluften 
till bostaden och ett filter som förhindrar smutsig luft från 
bostaden att komma in i ventilationsaggregatets 
frånluftssida och sätta igen värmeväxlaren. Filtren fångar 
upp medelstora och grövre partiklar från exempelvis 
pollen. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att filtren 
regelbundet byts ut.  

Dammsug ventilerna varje månad 
Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt 
samtliga ventiler, både tilluft och frånluft. Se till att ventiltallrikens läge inte ändras 
när du gör rent den. Ändras läget, ändras också ventilationsinställningen.  
 
Använd inte trasa för att torka ventilerna. Eftersom det alltid finns dammpartiklar i 
luften inomhus, bildas det smutsavlagringar i taket när luften cirkulerar runt 
ventilen. Torkar du med trasa över dessa avlagringar, blir det fula fläckar i taket. 
Använd istället dammsugaren med borstmunstycket på. 
 
Om något fel uppstår 
Om du misstänker att det är något fel på ditt ventilationssystem gör du en 
felanmälan. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 

Viktigt! 
Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt 
att inte ändra inställningen på till- respektive frånluftsdonen, då det kan ge 
ökade uppvärmningskostnader, ljud-, lukt- och dragproblem samt i värsta 
fall fuktskador i våtutrymmen.  
Inflödet justeras med hjälp av genomskinlig plasttejp. Ta inte bort den. 
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