
MAXXFAN®
INSTRUKCJA MONTAŻU,
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE MAXXFAN® Deluxe 
5100K, 5101K, 5301K, 6200K, 6201K, 6401K,
7000K, 7001K, 7500K, 7501K, 8000K, 8001K,
8500K, 8501K, 8700K, 8751K, 8900K, 8951K

Wentylator MAXXFAN montuje się w standardowym otworze dachu samochodu o wymiarach          
14” x 14” (35,56 cm x 35,56 cm).

Aby określić, czy otwór w dachu jest odpowiedniej wielkości, należy zdjąć wewnętrzny pierścień 
okalający z istniejącego wywietrznika dachowego i zmierz otwór w suficie lub sprawdzić, czy otwór jest
wystarczająco duży, wsuwając wewnętrzny pierścień okalający MAXXFAN do otworu.

Ze względu na OTWORY WYLOTOWE / WLOTOWE, które są skierowane do tyłu pojazdu, 
wymagane jest, aby wszelkie dodatkowo montowane elementy dachowe (klimatyzatory, schowki, 
boksy itp.) były umiejscowione w odległości min. 8’’ (20 cm) od tylnej krawędzi kratki 
wylotowej/wlotowej wentylatora MAXXFAN.
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MAXXFAN został zaprojektowany dla dachu o grubości min. 1 1/8” (2,85 cm) do maks. 6 1/2” (16,5 
cm). Jeżeli grubość Twojego dachu jest mniejsza niż 1 1/8” (2,85 cm), zwiększ grubość otworu w 
suficie, używając ram adaptacyjnych.

MAXXFAN wymaga minimum 12 V prądu stałego, 5 A. Należy sprawdzić, czy istniejąca instalacja 
elektryczna wytrzyma dodatkowe obciążenie. Do połączeń elektrycznych używaj skrętki o 
odpowiednim przekroju.
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UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, obrażeń osób lub szkód materialnych, 
wentylatora MAXXFAN należy używać wyłącznie w sposób przewidziany przez 
AIRXCEL, INC. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta AIRXCEL / 
MAXXAIR VENTILATION SOLUTIONS pod numerem 316.832.4357 lub z obsługą 
klienta w miejscu zakupu.



INSTRUKCJA MONTAŻU – WSZYSTKIE MODELE

KROK 1

MAXXFAN wymaga otworu w dachu o wymiarach 14 ”x 14” (35,56 cm x 35,56 cm). Jeżeli wymieniasz
stary wentylator, należy usunąć w całości istniejące uszczelnienie dachowe na co najmniej 2 ” (5 cm) 
wokół otworu dachowego.

Umieść na dachu kołnierz okalający wentylatora MAXXFAN (patrz zdjęcie nr 2 poniżej) w otworze, 
wyśrodkuj i obrysuj jego kontur, aby sprawdzić wielkość powierzchni potrzebnej do położenia 
uszczelnienia. Należy zwrócić uwagę, aby kołnierz mocujący (dachowy) był wyśrodkowany w otworze 
dachu z metalowymi zaciskami skierowanymi w stronę boków pojazdu (nie skierowanych do przodu 
ani do tyłu pojazdu).
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OSTRZEŻENIE: Podczas montażu kołnierza mocującego na dachu należy używać tylko 
uszczelniaczy / odtłuszczaczy dedykowanych do tworzyw sztucznych i powierzchni dachu. NIE 
używaj materiałów zawierających rozpuszczalniki, takie jak: ksylen, toluen, keton metylowo-
etylowy, octan lub aceton lub podobne, ponieważ mogą one uszkodzić kołnierz. Należy również 
unikać uszczelniaczy typu polisulfid (Thiokol). 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem klienta miejsca zakupu MAXXFAN w celu 
uzyskania dalszych informacji.



KROK 2

Przygotuj powierzchnię do której będziesz montował kołnierz mocujący wentylatora MAXXFAN, 
według instrukcji zamieszczonej poniżej (Instrukcja klejenia elementów mocujących) lub producenta 
materiału uszczelniającego.

Nałóż środek uszczelniający w obszarze zaznaczonym na dachu. Nakładaj ostrożnie, aby uniknąć 
szczelin, które mogą pozwolić wodzie dostać się do wnętrza pojazdu.

Przymocuj kołnierz mocujący do dachu za pomocą dostarczonych śrub.

Nałóż dodatkowy uszczelniacz dachowy na łby śrub i wokół krawędzi kołnierza dachowego.

UWAGA: MAXXFAN musi być całkowicie otwarty przed przejściem do KROKU 3. Obróć pokrętło, aby
całkowicie podnieść pokrywę odpowietrznika.

UWAGA: W modelach ze sterowaniem RĘCZNYM, przed obróceniem pokrętło należy wyciągnąć, aby
odblokować.
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UWAGA: Odłącz główne zasilanie pojazdu przed podłączeniem zasilania 12 V DC do MAXXFAN!
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Instrukcja klejenia elementów mocujących 

1. Zmatowienie elementu mocującego i miejsca klejenia tego elementu za pomocą 
drobnej włókniny ściernej.

Instrukcja stosowania: przetrzyj włókniną ścierną dolną powierzchnię elementu 
mocującego oraz jego miejsce mocowania. Dla poprawienia estetyki wykonania użyj 
taśmy papierowej do oklejenia miejsca mocowania.

2. Oczyszczenie i aktywacja powierzchni klejenia.

Instrukcja stosowania: nasącz niepylące czyściwo odpowiednią ilością preparatu i 
jednym płynnym ruchem rozprowadź na powierzchni. Preparat rozprowadzaj 
przesuwając szmatkę w jednym kierunku po całym obszarze klejenia. Czas odparowania
wg zaleceń producenta.

3. Silne i trwałe łączenie różnych typów powierzchni, gruntowanie powierzchni klejenia.

Instrukcja stosowania: na wcześniej zabezpieczone taśmą papierową miejsce klejenia 
nałóż cienką, jednorodną warstwę preparatu (lub wg zaleceń producenta). To samo zrób 
na dolnej powierzchni elementu mocującego. Używaj aplikatora w formie gąbki. Czas 
schnięcia wg zaleceń producenta.

4. Klejenie elementów mocujących.

Nakładanie kleju: wyciśnij odpowiednią ilość kleju na element mocujący lub drugą 
powierzchnię (wciąż zabezpieczoną taśmą papierową). Dociśnij element mocujący do 
klejonej powierzchni w czasie nie dłuższym niż 30 minut od nałożenia ścieżki kleju (lub 
wg zaleceń producenta). Ewentualny nadmiar kleju usuń zaraz po dociśnięciu klejonych 
elementów. Usuń zabezpieczającą taśmę papierową.

UWAGA: czas wiązania kleju uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności powietrza.



KROK 3

Za pomocą dostarczonych izolowanych złączy elektrycznych podłącz zasilanie pojazdu 12 V do 
dwóch przewodów zasilających MAXXFAN, znajdujących się po stronie kierowcy wentylatora 
MAXXFAN.

UWAGA: Czarny przewód MAXXFAN oznaczony znacznikiem pokazującym (+) musi być podłączony 
do dodatniego zasilania 12 V (+) pojazdu.

KROK 4

Upewnij się, że 4 metalowe zaciski montażowe są mocno osadzone na kołnierzu mocującym 
(dachowym). Otwarty wentylator MAXXFAN z kratką wentylacyjną skierowaną do tyłu pojazdu, umieść
MAXXFAN w kołnierzu mocującym.

Upewnij się, że przewody zasilające znajdują się we wnętrzu pojazdu i nie leżą na górnej krawędzi 
kołnierza mocującego (dachowego).
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KROK 5

Upewnij się, że MAXXFAN jest właściwie osadzony w kołnierzu mocującym (dachowym), następnie  
przykręć MAXXFAN do kołnierza za pomocą czterech dostarczonych śrub ze stali nierdzewnej 3/4” 
#10.

KONIEC MONTAŻU ETAPU DACHOWEGO 
WENTYLATORA MAXXFAN.
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UWAGA: Należy używać wyłącznie śrub dostarczonych / dedykowanych do montażu MAXXFAN, 
w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznego i / lub nieodpowiedniego 
zamocowania.
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UWAGA: Podłącz zasilanie pojazdu 12 V. MAXXFAN, z wyjątkiem 5301K i 6401K, wyemituje 
sygnał dźwiękowy wskazujący, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. Ponadto, model z 
pilotem automatycznie zamknie pokrywę otworu wentylacyjnego. Jeśli MAXXFAN nie wydaje 
sygnału dźwiękowego po podłączeniu zasilania, należy wrócić do kroku 3. Sprawdź, czy 
prawidłowo zostały wykonane połączenia oraz czy jest włączone zasilanie 12 V. MAXXFAN 
zawiera samoresetujący się bezpiecznik na płytce obwodowej umieszczonej w zestawie 
sufitowym. MAXXFAN można zresetować, odłączając i ponownie włączając zasilanie. Jeśli 
wentylator nie działa lub wymaga zresetowania, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 
316.832.4357 w celu uzyskania pomocy, obsługą klienta miejsca zakupu lub poproś o pomoc 
technika elektryka.



KROK 6

Wewnętrzną maskownicę należy przyciąć, aby pasowała do grubości dachu pojazdu. W tym celu, 
należy zmierzyć odległość od powierzchni sufitu pojazdu do każdego narożnika płyty sterującej 
MAXXFAN.

Większość dachów pojazdów rekreacyjnych ma pewne nachylenie, dlatego konieczne jest zmierzenie 
każdego narożnika. Wewnętrzną maskownicę należy przyciąć między 1/4” (~0,64 cm) a 1/2”        
(~1,27 cm) dłużej niż wymiary pomierzone na każdym rogu.

PRZYKŁAD: Na zdjęciu 6 poniżej, pomierzona odległość wynosi 3 1/2”od sufitu do płyty sterującej.  
Po dodaniu 1/2”, jak w tym wypadku, używając linijki, zaznaczono odległość 4” na każdym rogu z 
każdej strony maskownicy (zdjęcie 6A). Następnie narysowano linię łączącą wszystkie znaczniki 
wyznaczające odległość 4” na zewnętrznej stronie maskownicy i odpowiednio przycięto (zdjęcie 6B).
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UWAGA: NIE WOLNO manipulować czujnikiem termostatu (oraz czujnikiem podczerwieni) 
pokazanym na zdjęciu 6 powyżej.



POMIARY PRZEDSTAWIONE W KROKU 6 SĄ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE DO CELÓW POGLĄDOWYCH

KROK 7

Zakończ instalację, umieszczając nadmiar przewodów po wewnętrznej stronie otworu dachowego i 
wsuwając maskownicę na miejsce. Przykręć maskownicę za pomocą czterech dostarczonych śrub z 
płaskim pomalowanym łbem.
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GRATULACJE!!!
Pomyślnie zakończyłeś instalację nowego

MAXXFAN Deluxe.

Jeśli masz pytania, odwiedź

AIRXCEL.com lub skontaktuj się

z obsługą klienta pod numerem 316.832.4357

lub obsługą klienta miejsca zakupu.
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W PRZYPADKU MODELI ZE 
ZDALNYM STEROWANIEM: 

Zapoznaj się z instrukcją obsługi 
dotyczącą użytkowania i 
testowania pilota. Włóż dwie 
baterie AAA i postępuj zgodnie z 
instrukcjami. Wyceluj pilota w 
MAXXFAN i przetestuj wentylator.
Do pilota dołączony jest uchwyt do
zamocowania na ścianie. 
Przymocuj uchwyt do ściany za 
pomocą dostarczonych śrub. 



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PANEL STEROWANIA MODELE MAXXFAN® Deluxe 

5100K, 5101K, 6200K, 6201K, 7000K, 7001K, 
7500K, 7501K, 8000K, 8001K, 8500K, 8501K

1 
POKRĘTŁO, POKRYWA WENTYLACYJNA 
OTWARTA /   ZAMKNIĘTA 
Modele z automatycznym otwieraniem

Pokrętło umożliwia zamknięcie pokrywy odpowietrznika 
w przypadku utraty zasilania. Pokrętło nie blokuje się. 
Nie wciskać ani nie wyciągać. Należy obrócić pokrętło 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
zamknąć pokrywę odpowietrzającą; obrócić pokrętło 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
aby otworzyć pokrywę odpowietrzającą.
Nie należy używać nadmiernej siły podczas obsługi pokrętła.    

UWAGA: Konstrukcja MAXXFAN pozwala na całkowite
otwarcie wentylatora podczas jazdy.

2
PANEL STEROWANIA

Użyj klawiszy na panelu w celu sterowania funkcjami 
MAXXFAN (patrz opisy na następnej stronie).

UWAGA: Czujnik podczerwieni (3) 
nie we wszystkich modelach.

4
POKRĘTŁA SIATKI NA OWADY

Należy obrócić wszystkie 4 pokrętła o 1/2 obrotu, 
aby zdjąć siatkę.

Uwaga: Nigdy nie używaj wentylatora przy zdjętej siatce. 

5
CZUJNIK TEMPERATURY, TERMOSTAT

6
TRYB WENTYLATORA SUFITOWEGO
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Przy pracującym silniku wentylatora zamknij pokrywę wentylacyjną, aby przejść do trybu wentylatora 
sufitowego. Silnik wentylatora będzie nadal pracować i cyrkulować powietrze w kabinie pojazdu.

7
ETYKIETA Z NUMEREM SERYJNYM

Etykieta z numerem seryjnym znajduje się pod siatką na owady.

UWAGA: Podczas zdejmowania siatki w celu czyszczenia, wyłącz MAXXFAN i odłącz zasilanie 12 V 
pojazdu od MAXXFAN. Do czyszczenia MAXXFAN używaj tylko łagodnego roztworu detergentu.

13



ON/OFF: Uruchamianie lub wyłączenie wentylatora. W modelach z automatycznym 
otwieraniem pokrywa otwiera się lub zamyka również po włączeniu lub wyłączeniu 
wentylatora. W modelach z otwieraniem ręcznym, naciśnięcie tego klawisza w trybie 
automatycznym spowoduje wyjście z trybu automatycznego, wyłączenie wentylatora, 
a pokrywa pozostanie w wybranej pozycji. W modelach z automatycznym otwieraniem
ten przycisk powoduje wyjście z trybu automatycznego, wyłączenie wentylatora i 
zamknięcie pokrywy.

IN/OUT: Użycie tego klawisza spowoduje odwrócenie kierunku wentylatora, 
wentylator zwolni i zatrzyma się na dwie sekundy przed wznowieniem pracy w 
przeciwnym kierunku. 
Uwaga: W trybie automatycznym kierunek wentylatora jest automatycznie ustawiany
na Wylot, naciskając ten przycisk można zmienić kierunek na Wlot.

AUTO: Tryb automatyczny umożliwia termostatowi włączanie i wyłączanie 
wentylatora w zależności od ustawienia termostatu. Naciśnij przycisk AUTO raz na 
mniej niż trzy sekundy, aby wejść w tryb automatyczny- trzy szybkie sygnały 
dźwiękowe potwierdzą, że MAXXFAN wszedł w tryb automatyczny. Aby wyjść z 
trybu automatycznego, naciśnij przycisk ON / OFF. Termostat jest fabrycznie 
ustawiony na 25 °C (78 °F). Zielona dioda LED zaświeci się wskazując, że 
MAXXFAN jest w trybie automatycznym. 

W celu zmiany ustawień fabrycznych temperatury, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
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Jeśli chcesz zmienić ustawioną temperaturę, przytrzymaj wciśnięty przycisk HOLD TO SET przez 
ponad trzy sekundy, aż usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy i termostat zostanie zresetowany do 
78°F (25°C). 

Aby dodatkowo wyregulować ustawioną temperaturę, użyj klawiszy strzałek (+) lub (-), aby ustawić 
temperaturę z przeskokiem o 1° na naciśnięcie. Wentylator wyemituje sygnał dźwiękowy 
potwierdzający to ustawienie. Jeśli ustawiono porządaną temperaturę na termostacie, wentylator 
zapamięta ustawienie temperatury i przy następnym wejściu w tryb automatyczny rozpocznie 
wentylację automatycznie zgodnie z zaleceniami termostatu. Prędkość wentylatora dostosuje się 
automatycznie na podstawie panującej temperatury w pojeździe. Wraz ze wzrostem temperatury 
wewnątrz pojazdu, prędkość wentylatora wzrasta. 

Uwaga: Jeśli zasilanie 12 V pojazdu zostanie odłączone od MAXXFAN, termostat zostanie 
zresetowany do 78°F / 25°C.

STRZAŁKI - W trybie automatycznym: Użyj klawiszy strzałek (+) i (-), aby ustawić temperaturę w 
górę lub w dół z przeskokiem o 1 ° na naciśnięcie.

W trybie ręcznym: użyj klawiszy strzałek (+) i (-), aby zwiększyć lub zmniejszyć 
prędkość wentylatora. Gdy prędkość wentylatora osiągnie maksymalną lub 
minimalną prędkość, wentylator zasygnalizuje to dwoma szybkimi sygnałami 
dźwiękowymi.

Wciśnięcie obu strzałek jednocześnie: Tylko modele z automatycznym 
podnoszeniem.

Naciśnij klawisze (+) i (-) jednocześnie, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę. Silnik wentylatora 
pozostanie w obecnym stanie.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
BEZPRZEWODOWY PILOT DO MAXXFAN® Deluxe 

MODELE 7000K • 7500K 
Opcjonalnie dla modeli 8000K, 8500K, 8700K, 8900K 
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FAN ON/OFF: 
Naciśnięcie przycisku spowoduje:

• Uruchomienie wentylatora
• Wyłączenie wentylatora
• Wyjście z trybu automatycznego 

POŁOŻENIE POKRYWY WENTYLACJI:
Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie lub zamknięcie pokrywy wentylacyjnej.

Gdy wentylator pracuje w trybie ręcznym, naciśnij raz, aby zamknąć pokrywę 
wentylatora i wejść w tryb „Wentylator sufitowy”.

UWAGA: Ten przycisk nie jest aktywny w trybie automatycznym. Jeśli wentylator 
straci zasilanie, należy użyć pokrętła znajdującego się przy suficie aby w razie potrzeby ręcznie 
otworzyć lub zamknąć pokrywę MAXXFAN.

WYLOT / WLOT POWIETRZA:
Naciśnięcie przycisku powoduje odwrócenie kierunku pracy wentylatora: wlot lub 
wylot.

UWAGA: W trybie automatycznym kierunek wentylatora jest automatycznie 
ustawiany na wylot (wywiew), ale może zostać zastąpiony i zmieniony na wlot przez 

naciśnięcie klawisza.

TRYB AUTOMATYCZNY WENTYLATORA:
Naciśnięcie przycisku włącza tryb automatyczny MAXXFAN.

Tryb ten umożliwia automatyczną pracę pokrywy wentylatora oraz silnika 
wentylatora, które działają zgodnie według wskazań termostatu. W momencie 
osiągnięcia wewnątrz pojazdu temperatury ustawionej na termostacie, pokrywa 
wentylatora zamknie się a silnik wentylatora wyłączy się.

Naciśnięcie przycisku w trybie automatycznym spowoduje wyłączenie trybu automatycznego: 
zamknięcie pokrywy wentylacyjnej oraz wyłączenie silnika wentylatora.

TEMPERATURA USTAWIONA NA TERMOSTACIE:

TEMP + : Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć ustawioną temperaturę w trybie 
automatycznym.

TEMP - : Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę w trybie 
automatycznym.

UWAGA: Zakres temperatury termostatu wynosi od 29°F do 99°F lub od -2°C do 37°C.
Aby zmienić temperaturę w st. Fahrenheita na st. Celsjusza na wyświetlaczu, naciśnij i 

przytrzymaj jednocześnie oba przyciski ustawiania temperatury.

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA:
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Prędkość wentylatora + : Naciśnięcie przycisku zwiększa prędkość wentylatora. Wentylator posiada 
dziesięć prędkości.

Prędkość wentylatora - : Naciśnięcie przycisku zmniejsza prędkość wentylatora. Wentylator posiada 
dziesięć prędkości.

UWAGA: Gdy wentylator osiągnie maksymalną lub minimalną prędkość, MAXXFAN zasygnalizuje to 
dwoma szybkimi sygnałami dźwiękowymi.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII:

Gdy bateria jest w pełni naładowana, wyświetlane są trzy czarne paski. Jeden lub zero wyświetlonych 
pasków oznacza, że baterie wymagają wymiany.

WSKAŹNIK TRANSMISJI SYGNAŁU:

Ten symbol jest wyświetlany na ekranie pilota po naciśnięciu dowolnego przycisku w celu 
wskazania, że sygnał został wysłany do wentylatora.

Sygnał dźwiękowy wydany przez MAXXFAN oznacza, że wentylator odebrał sygnał z pilota.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
2-PRZYCISKOWY ŚCIENNY PANEL STEROWANIA

DO MAXXFAN® Deluxe, MODELE OTWIERANE ELEKTRYCZNIE
7000K, 7001K, 7500K, 7501K, 8000K, 8001K, 8500K, 8501K, 8700K, 8751K, 8900K, 8951K
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
6-PRZYCISKOWY ŚCIENNY PANEL STEROWANIA

DO MAXXFAN® Deluxe 8700K, 8900K
OPCJONALNIE DO MAXXFAN® Deluxe 7000K, 7500K, 7501K, 8000K, 8500K
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For additional product information please visit www.AIRXCEL.com
AIRXCEL, INC. - RV Products Division / MAXXAIR

3050 N. St. Francis St. • Wichita, KS 67219 • 316.832.3400
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