
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
NOTE:  Refer to supplied Operating Instructions regarding the model you have purchased.

The MAXXFAN installs into a standard RV roof opening of 355mm x 355mm for KI models 
and 400mm x 400mm for KI40 models.

To determine if your roof opening is correctly sized, simply remove the interior ceiling garnish 
trim ring of your existing roof vent and measure the ceiling opening or verify the opening is 
large enough by sliding the MAXXFAN interior garnish trim ring into the opening.

Due to the EXHAUST / INTAKE LOUVERS that face the rear of the vehicle, the MAXXFAN 
requires a roof area clear of obstructions such as air conditioners, storage boxes, etc. for at 
least 203 mm to the rear of the existing standard roof vent flange outer rear edge.

The MAXXFAN is designed for a minimum roof thickness of 25 mm to a maximum of 
90mm.   If your roof thickness is less than 25 mm, build additional thickness at the ceiling 
opening using wood or other suitable material.

The MAXXFAN is designed for a nominal 12 Volt DC system and requires a circuit capable 
of supplying a minimum of 5 amps to the MAXXFAN.   Confirm that the circuit you intend 
to use will accommodate the additional load.   Use the proper gauge stranded wire for 
electrical connections.

INSTALLATION INSTRUCTIONS,
INFORMATION AND OPERATING GUIDE

FOR MAXXFAN® Deluxe MODELS
5100KI • 6200KI • 6200KIT • 7000KI • 7500KI • 7500KIT

5100KI40 • 6200KI40 • 6200KI40T • 7000KI40 • 7500KI40 • 7500KI40T

MAXXFAN®

WARNING!  To reduce risk of fire, injury to persons or damage to property, use only 
in the manner intended by AIRXCEL, INC.   Should you have questions, please contact 
your AIRXCEL/MAXXAIR Distributor.   

P/N: 11D90001KI 08-2017

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH MANUAL
FÖR MAXXFAN® Deluxe MODELLER

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER 

OBS! Se medföljande bruksanvisning angående den modell du har köpt. 

MAXXFAN installeras i en standard RV-öppning på 355 mm x 355 mm för KI-modeller och 400 mm x 
400 mm för KI40-modeller.

För att avgöra om din taköppning är rätt dimensionerad, tar du bara bort innerramen på din befintliga 
takventil och mäter taköppningen eller kontrollerar att öppningen är tillräckligt stor genom att skjuta 
MAXXFAN-innerramens ring in i öppningen.

På grund av att IN- och UTLUFTSPJÄLL vetter mot fordonets baksida, kräver MAXXFAN en takyta fri 
från hinder som luftkonditionering, förvaringsboxar etc. på minst 203 mm på baksidan av den befintliga 
standardventilationsflänsens bakkant.

MAXXFAN är konstruerad för en minsta taktjocklek på 25 mm till maximalt 90 mm. Om din taktjocklek 
är mindre än 25 mm, bygg ytterligare tjocklek vid taköppningen med trä eller annat lämpligt material.

MAXXFAN är konstruerad för ett nominellt 12 Volt DC-system och kräver en krets som kan leverera 
minst 5 ampere till MAXXFAN. Kontrollera att den krets du tänker använda kommer att klara den extra 
belastningen. Använd kabel med rätt kabelarea (mm2).

VARNING! För att minska risken för brand, personskada eller skada på egendom, an-
vänd endast på det sätt som är avsett av AIRXCEL, INC. Om du har frågor, vänligen 
kontakta Campingtillbehör 4U.
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CAUTION:  Connecting the MAXXFAN to a circuit 
other than 12 Volts DC or with incorrect polarity could 
damage the MAXXFAN, cause injury to persons or 
damage to property and void the warranty.

STEP 4
Confirm the 4 metal mounting clips are firmly in place on 
the Roof Receiving Flange.  With the MAXXFAN open 
and the exhaust/intake louvers facing the rear of the 
vehicle, lower the MAXXFAN onto the Roof Receiving 
Flange.
Make sure the power wires slide to the vehicle interior 
and do not become entangled on the Roof Receiving 
Flange’s upward edge.

STEP 5
Verify the MAXXFAN is fully seated down on the Roof 
Receiving Flange and fasten the MAXXFAN to the Roof 
Receiving Flange using the four 19mm #10 stainless 
steel screws provided.

CAUTION: Only use the screws provided/specified 
for this installation or internal damage and/or insecure 
mounting may result.

STEP 1
MAXXFAN requires a roof opening opeining of 355mm 
x 355mm for KI models and a roof opening of 400mm x 
400mm for KI40 models.  If you are replacing another 
type already installed, remove the old existing roof vent.   
Remove all old roof sealant for a minimum of 50mm 
entirely around the roof opening.

Place the MAXXFAN Roof Receiving Flange (reference 
photo #2 below) into the roof opening and trace a pencil 
line around it to verify the clean seal area that will be 
required.  Note that the Roof Receiving Flange must be 
centered in the roof opening with the metal clips facing 
the sides of the vehicle (not facing the front or rear of the 
vehicle).

CAUTION: When installing your Roof Flange, only 
use a caulking/sealant compatible with the flange 
(plastic product) and the roof surface.   DO NOT 
use materials containing solvents such as or similar 
to Xylene, Toluene, Methyl Ethyl Ketone, Acetate 
or Acetone as they can damage the flange.  Also, 
Polysulfide (Thiokol) type sealants must be avoided.  
Silicone Sealants such as G.E. Silicone II (non-
paintable) used for outdoor applications have proven 
to be suitable for this installation.

If in doubt, please contact the manufacturer of your 
RV for further information.

STEP 2
Apply Sealant or Caulking within the area you have traced 
on the roof with a pencil.  Apply it carefully to avoid gaps 
that may allow water to enter.
Fasten the Roof Receiving Flange to the roof with 
screws provided.
Apply additional roof sealant over the screw heads and 
around the edge of the roof flange.

CAUTION: Disconnect main vehicle power before 
connecting 12 volt DC power to the MAXXFAN!

NOTE:  The MAXXFAN must be fully opened prior to 
proceeding to STEP 3.  Turn knob to fully raise the vent 
lid.
NOTE:  On the NON-REMOTE controlled models, the 
knob must be pulled out to unlock before turning.

STEP 3
Using the insulated electrical connectors provided, 
connect the vehicle’s 12 volt power to the two MAXXFAN 
power wires.
NOTE:  The MAXXFAN black wire identified with a tag showing 
(+) must be connected to the vehicle 12 volt (+) positive supply.

THIS COMPLETES THE ROOF TOP 
PORTION OF THE INSTALLATION

NOTE:  Re-apply 12 volt vehicle power.   The MAXXFAN will 
emit a beeping sound to indicate power is properly connected.   
In addition, the Remote Control model will automatically 
close the vent cover.   If the MAXXFAN does not beep when 
power is connected, go back to step #3.   Confirm that proper 
connections were made and 12 volt power is on and available.   
This MAXXFAN incorporates a self-resetting fuse on the circuit 
board located in the ceiling assembly.   It can be reset by 
removing and re-applying power.   If your fan fails to operate or 
needs reset, contact your AIRXCEL / MAXXAIR Distributor for 
assistance or solicit the aid of an electrical technician.

RECEIVING FLANGE
UPPER EDGE

METAL MOUNTING
CLIPS
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OPEN / CLOSE 
KNOB

ROOF FLANGE

2

INSTALLATION INSTRUCTIONS - ALL MODELS
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INSTALLATIONSANVISNINGAR - ALLA MODELLER
STEG 1 
MAXXFAN kräver en taköppning på 355 mm x 355 mm 
för KI-modeller och en taköppning på 400 mm x 400 mm 
för KI40-modeller. Om du byter ut en annan fläkt som 
redan är installerad tar du bort den gamla befintliga tak-
ventilen. Ta bort allt gammalt takförseglingsmedel i minst 
50 mm helt runt taköppningen.

Placera MAXXFAN:s takfläns (foto nr 2 nedan) i taköpp-
ningen och märk en blyertslinje runt den för att markera 
det rena tätningsområdet som krävs. Observera att 
takflänsen måste vara centrerad i taköppningen med 
metallklämmorna vända mot fordonets sidor (inte mot 
fordonets fram- eller baksida).

STEG 2 
Applicera tätningsmedel inom området du har märkt upp 
på taket med en penna. Applicera den försiktigt för att 
undvika luckor som kan tillåta vatten att tränga in. Fäst 
takflänsen på taket med medföljande skruvar.
Applicera ytterligare tätning över skruvhuvudena och runt 
takflänsens kant.

STEG 4 
Kontrollera att de fyra monteringsklämmorna i metall 
sitter ordentligt på takflänsen. När MAXXFAN är öppen 
och in/utluftspjällen vetter mot fordonets bakre del, 
sänker du MAXXFAN på takflänsen.

Se till att strömkablarna dras mot fordonets interiör och 
inte fastnar i takflänsens uppåtgående kant. 

STEG 5 
Kontrollera att MAXXFAN sitter helt på takflänsen och 
fäst MAXXFAN på takflänsen med de fyra medföljande 
19 mm # 10 rostfria skruvarna.

OBS: MAXXFAN måste öppnas helt innan du går vidare 
till STEG 3. Vrid på ratten för att helt höja ventilations-
locket. På de icke-fjärrstyrda modellerna måste ratten 
dras ut för att låsa upp innan den vrids.

STEG 3 
Använd de medföljande isolerade elektriska kontak-
terna för att ansluta fordonets 12 volt till de två MAXX-
FAN-strömkablarna.
 
OBS! Den svarta MAXXFAN-ledningen som identifieras 
med en tagg som visar (+) måste anslutas till fordonets 
12 volt (+) positiva matning.

OBS! Använd endast ett tätningsmedel som är kom-
patibelt med flänsens material (plastprodukten) och 
takytan när du installerar takflänsen. Använd INTE 
material som innehåller lösningsmedel som eller 
liknande Xylen, Toluen, Metyletylketon, Acetat eller 
Aceton eftersom de kan skada flänsen. Tätnings-
medel av polysulfid (Thiokol) måste också undvikas. 
Silikontätningsmedel som G.E. Silicone II (icke-lack-
erbar) som används för utomhusapplikationer har 
visat sig vara lämplig för denna installation.
Om du är osäker, kontakta tillverkaren av din husbil 
för mer information.

VARNING: Koppla bort huvudfordonsströmmen 
innan du ansluter 12 volt likström till MAXXFAN!

OBS: Använd endast de skruvar som medföljer / 
specificeras för den här installationen, annars kan 
inre skador och / eller osäker montering uppstå.

OBS: Återanslut 12 volt  MAXXFAN avger ett pip som indi-
kerar att strömmen är korrekt ansluten. Dessutom stänger 
fjärrkontrollmodellen automatiskt ventilationshöljet. Om 
MAXXFAN inte piper när strömmen är ansluten, gå tillbaka 
till steg 3. Bekräfta att korrekta anslutningar gjordes och att 
12 volts ström är på och tillgänglig. Denna MAXXFAN har en 
självåterställningssäkring på kretskortet i takmonteringen. Det 
kan återställas genom att ta bort och slå på strömmen igen. 
Om din fläkt inte fungerar eller behöver återställas, kontakta 
din AIRXCEL / MAXXAIR-distributör för hjälp eller begära hjälp 
av en elektriker.

MONTERINGEN PÅ YTTERTAKET
ÄR NU SLUTFÖRD

OBS: Anslutning av MAXXFAN till en annan krets 
än 12 Volt DC eller med fel polaritet kan skada 
MAXXFAN, orsaka personskador eller skada på 
egendom och upphäva garantin.

➡︎

➡︎

VRED
ÖPPNA / STÄNG

2

TAKFLÄNS

➡︎

➡︎

TAKFLÄNS 
UPPÅTGÅENDE
KANT4

MONTERINGS-
KLÄMMOR
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GARNISH RING

GARNISH RING

STEP 7
Complete the installation by placing any excess wiring 
to the inside of the roof opening and sliding the Garnish 
Ring into position.   Fasten in place by using the four 
painted flat head screws provided.

NOTE: DO NOT probe or tamper with the thermostat 
sensor or IR sensor shown in illustration #6 above.

7

CONGRATULATIONS!!!
You have successfully completed the 
installation of your new MAXXFAN.

If you have questions, please visit
AIRXCEL.com or contact your

AIRXCEL / MAXXAIR Distributor.

6A

6B

STEP 6
The interior Garnish Trim Ring must be trimmed to fit 
your particular RV roof thickness.   To accomplish this, 
measure the distance from the vehicle ceiling surface to 
each corner of the MAXXFAN Control Plate.

Most RV roofs have some slope, so measuring each 
corner is necessary.   The Garnish ring should be cut 
6mm to 12.5mm longer than the dimensions measured 
at each corner.

In Picture #6 below, the installation measures 90mm 
from the ceiling (this is an example only) to the Control 
Plate.   After adding 12mm as in this example, using a 
ruler, place a mark at 102mm on each corner of each 
side of the Garnish Ring (refer to 6A, right).   Once 
marked, draw a line connecting all 102 mm marks on the 
outside of the Garnish ring and trim accordingly (refer 
to 6B, right).

FOR REMOTE CONTROL MODELS:  Refer 
to the Operating Instructions for use and testing of 
your remote control.   Install the two AAA batteries 
included, follow instructions, aim remote at the ceiling 
unit and test your fan.   The Remote Control comes 
with a cradle for wall mount storage of the Handheld 
Remote Control.   Mount the cradle to your wall using 
the  (2) #6 screws provided.  Remote may be placed 
into the wall cradle for storage.

THERMOSTAT
SENSOR

90mm

CEILING
6

MEASUREMENTS STATED IN STEP 
6 ARE USED AS AN EXAMPLE FOR 
ILLUSTRATION PURPOSES ONLY
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STEG 6
Den inre ramen måste trimmas för att passa just din 
taktjocklek. För att uppnå detta mäter du avståndet från 
fordonets takyta till varje hörn på MAXXFAN-kontroll-
plattan.

De flesta husbilstak har en viss lutning, så det är nödvän-
digt att mäta varje hörn. Innerramen ska skäras 6 till 12,5 
mm längre än de mått som mäts i varje hörn.

På bild #6 nedan mäter installationen 90 mm från taket 
(detta är endast ett exempel) till kontrollplattan. Efter att 
ha lagt till 12 mm som i det här exemplet, använd en 
linjal, placera en markering på 102 mm på varje hörn på 
varje sida av ramen (se 6A, höger). 

När du har markerat, ritar du en linje som förbinder alla 
102 mm-märkena på utsidan av ramen och trimma däref-
ter (se 6B, höger).

OBS! Manipulera INTE termostatsensorn eller 
IR-sensorn som visas i illustration #6 ovan

MÅTTEN I STEG 6 ANVÄNDS
ENDAST SOM EXEMPEL 

STEG 7 
Slutför installationen genom att placera överflödiga led-
ningar på insidan av taköppningen och skjut in i innerra-
men. Fäst på plats med de fyra målade platta skruvarna 
som medföljer.

FÖR FJÄRRKONTROLLMODELLER: 
Se bruksanvisningen för användning och testning av din 
fjärrkontroll. Installera de två medföljande AAA-batterierna, 
följ instruktionerna, rikta fjärrkontrollen mot takenheten och 
testa din fläkt. Fjärrkontrollen levereras med en hållare för 
förvaring av den handhållna fjärrkontrollen. 
Montera hållaren på din vägg med de medföljande (2) 
skruvarna #6. Fjärrkontrollen kan placeras i vägghållaren 
för förvaring. 

GRATTIS! 
Du har slutfört installationen

av din nya MAXXFAN.

Om du har frågor, besök AIRXCEL.com eller 
kontakta Campingtillbehör 4U.

TERMOSTAT-
SENSOR ➡︎

➡︎
TAK6

90 mm

7

INNERRAM

6A

INNERRAM

6B



AIRXCEL, INC.  - RV PRODUCTS DIVISION / 
MAXXAIR Ventilation Solutions warrants to 
be free of manufacturing defects, regardless 
of ownership for a period of one (1) year from 
the original date of purchase.  You must keep 
your original sales receipt.   This Limited 
Warranty does not include “Acts of God,” 
failure due to misuse, improper installation 
or accidental / incidental damages.   Please 
call your AIRXCEL / MAXXAIR Distributor if 
you have any questions or need assistance.   
Please have your original sales receipt 
and MAXXFAN Serial Number readily 
available.  This limited warranty does not 
cover labor or any freight costs for the return 
of the product to or from AIRXCEL, INC.  or 
costs associated with installation, removal or reinstallation of the product.

For WARRANTY INFORMATION on products purchased in Australia or New Zealand,
please visit www.CoastRV.com.au • www.coastrv.co.nz

The Serial Number for your MAXXFAN is located on the fan control plate under the round 
insect screen frame.  Actual locacation may differ from image shown.  Reference your 
operating guide.   Rotate the four retaining knobs 180° and remove the screen to view.   
DO NOT OPERATE the MAXXFAN with the screen removed.

CAUTIONS AND CARE OF YOUR MAXXFAN®

This product has been manufactured using prime UV stabilized Polymers for maximum 
toughness and durability.  However, the use of caustic or solvent based chemicals can 
cause cracking and product failure.

PLEASE CLEAN ALL PARTS WITH MILD SOAP AND WATER ONLY.
Do not use Petroleum Containing Additives or Solvent Based Products on any of the 
MAXXFAN’s components or its corrosion resistant hardware.

LISTED BELOW ARE SOME KNOWN CHEMICAL PRODUCTS TO BE 
AWARE OF:
NON COMPATIBLE CHEMICALS - DO NOT USE THESE:
Ketones, Esters, Acetone or other like solvents, Halogenated Hydrocarbons, 
Amines, Aromatic Hydrocarbons, (Loctite Formulas), or any products containing 
references to: chemicals that are not to be used on plastics.

GENERALLY COMPATIBLE (But should be used in low concentration 
where possible)
Acids, Alcohol, Alkalis, Aliphatic Hydrocarbons, Mild Soap Solution (avoid strong 
Alkaline Material), Silicone Oil or Greases (avoid those containing Aromatic 
Hydrocarbons or other additives).   Review the contents of your cleaning materials 
carefully.

For additional information regarding your NEW MAXXFAN Deluxe, please refer to the 
INFORMATION AND OPERATING GUIDES for your particular model on the following pages.

MAXXFAN® 1 YEAR LIMITED WARRANTY
SERIAL NUMBERRETAINING KNOB
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MAXXFAN® 1 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
AIRXCEL, INC. - AVDELNING AV RV-PRODUK-
TER / MAXXAIR Ventilationslösningar garanterar 
att de är fria från tillverkningsfel, oavsett äganderätt 
under ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatu-
met. Du måste behålla ditt ursprungliga kvitto. 

Denna begränsade garanti inkluderar inte force  
majeure, fel på grund av felaktig användning, felak-
tig installation eller oavsiktlig / tillfällig skada. 

Ring Campingtillbehör 4U om du har några frågor 
eller behöver hjälp. Vänligen ha ditt ursprungliga 
försäljningskvitto och MAXXFAN-serienummer 
tillgängliga. 

Denna begränsade garanti täcker inte arbetskraft 
eller fraktkostnader för retur av produkten till Cam-
pingtillbehör 4U. Eller kostnader för installation, 
borttagning eller ominstallation av produkten.

Serienumret för din MAXXFAN finns på fläktens kontrollplatta under den runda insektsskärmsramen. 
Faktisk lokalisering kan skilja sig från bilden som visas. Se din bruksanvisning. Vrid de fyra fästknapparna 

180° och ta bort skärmen för att se. ANVÄND INTE MAXXFAN när skärmen är borttagen.

Mer information om din nya MAXXFAN Deluxe finns i MANUAL
för din specifika modell på följande sidor.

VARNINGAR OCH SKÖTSEL AV DIN MAXXFAN® 
Denna produkt har tillverkats med UV-stabiliserade polymerer för maximal härdighet 
och hållbarhet. Användning av kaustiska eller lösningsmedelsbaserade kemikalier 
(ex. rengöringsmedel) kan dock orsaka sprickor och produktfel. 

RENGÖR ALLA DELAR ENDAST MED MILD SÅPA OCH VATTEN. 
Använd inte petroleuminnehållande tillsatser eller lösningsmedelsbaserade produkter 
på någon av MAXXFAN-komponenterna eller dess korrosionsbeständiga hårdvara.

LISTAD NEDAN ÄR NÅGRA KÄNDA KEMISKA PRODUKTER SOM DU SKALL 
VARA MEDVETEN OM: INTE KOMPATIBLA KEMIKALIER - ANVÄND DEM INTE: 
Ketoner, estrar, aceton eller andra liknande lösningsmedel, halogenerade kolväten, 
aminer, aromatiska kolväten, (Loctite-formler) eller produkter som innehåller kemika-
lier som inte ska användas på plast. 

ALLMÄNT KOMPATIBLA (men bör användas i låg koncentration där det är möjligt).
Syror, alkohol, alkalier, alifatiska kolväten, mild tvållösning (undvik starkt alkaliskt ma-
terial), silikonolja eller fetter (undvik sådana som innehåller aromatiska kolväten eller 
andra tillsatser). Granska innehållet i dina rengöringsmedel noggrant.

➡︎

➡︎
FÄSTKNAPP

SERIENUMMER



INFORMATION AND OPERATING GUIDE
FOR MAXXFAN® Deluxe MODELS

5100KI • 6200KI • 6200KIT • 7000KI • 7500KI • 7500KIT
5100KI40 • 6200KI40 • 6200KI40T • 7000KI40 • 7500KI40 • 7500KI40T

KNOB, VENT LID OPEN/CLOSE
Manual Opening Models
Pull to unlock prior to turning.  Rotate Knob 
clockwise to Close Vent Lid; Rotate Knob 
counter-clockwise to Open Vent Lid.  Push 
“IN” to lock when Vent Lid is open or closed.

Automatic Opening Models
Allows closing of the vent lid in the event 
of RV power loss.  This knob does not 
lock.  Do not push in or pull out.  Rotate 
knob clockwise to close vent lid; rotate knob 
counter-clockwise to open vent lid.

Do not use excessive force when operating 
Knob.

KEYPAD CONTROLS
Use Keys on Keypad to control 
MAXXFAN
functions (see descriptions on next page).

INSECT SCREEN RETAINER KNOB
Rotate all 4 knobs 1/2 turn to remove screen.
Caution: Never operate fan with screen removed

THERMOSTAT TEMPERATURE SENSOR

CEILING FAN MODE
With the fan motor running, close the Vent Lid to enter Ceiling Fan Mode.  The fan 
motor will continue to run and circulate air within the RV cabin.

SERIAL NUMBER LABEL
The serial number label is located underneath the round insect screen.

NOTE:  The MAXXFAN is designed to be fully opened or fully closed when the 
vehicle is moving.

CAUTION:  When removing screen for cleaning, turn the MAXXFAN OFF and 
remove the vehicle 12 volt power to the MAXXFAN.  When cleaning your 
MAXXFAN, use only a mild detergent solution.
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MANUAL
FÖR MAXXFAN® Deluxe MODELLER

VREDE, VENTILLOCK ÖPPET/STÄNGT 

Modeller med manuell öppning 
Dra för att låsa upp innan du vrider. Vrid ratten 
medurs för att stänga ventilationslocket; Vrid 
ratten moturs för att öppna ventilationslocket. 
Tryck “IN” för att låsa när ventilationslocket är 
öppet eller stängt.
 
Modeller med automatisk öppning 
Tillåter stängning av ventilationslocket vid 
strömförlust. Ratten låses inte. Tryck inte in el-
ler dra ut den. Vrid ratten medurs för att stänga 
ventilationslocket. vrid ratten moturs för att 
öppna ventilationslocket.

Använd inte för mycket kraft när du använder 
vredet.

KNAPPSATS

Använd knapparna på knappsatsen för att 
styra MAXXFAN-funktioner (se beskrivningar 
på nästa sida).

TAKFLÄKTLÄGE 

När fläktmotorn är igång stänger du ventilationslocket för att gå in i takfläktläge. Fläktmotorn kom-
mer att fortsätta att gå och cirkulera luft i husbilen.

SERIENUMMERETIKETT

Serienummeretiketten finns under det runda insektsnätet.

OBS: MAXXFAN är konstruerad för att vara helt öppen eller helt stängd när fordonet rör sig.

VARNING: När du tar bort nätet för rengöring, stäng av MAXXFAN och ta bort fordonets 
12 volts ström till MAXXFAN. Använd endast ett milt rengöringsmedel när du rengör 
MAXXFAN.

TERMOSTAT TEMPERATURSENSOR

INSEKTSNÄT

Vrid alla 4 rattar 1/2 varv för att ta bort skär-
men.Varning: Använd aldrig fläkten när nätet är 
borttagen.



KEYPAD CONTROLS
FOR

MAXXFAN® Deluxe MODELS
5100KI • 6200KI • 6200KIT
7000KI • 7500KI • 7500KIT

5100KI40 • 6200KI40 • 6200KI40T
7000KI40 • 7500KI40 • 7500KI40T

NOTE: A beeping sound will confirm 
each key press

ON/OFF:   Use this key to 
start the fan or to turn off the fan.  On Automatic Opening Models the lid will 
also open or close when the fan is turned on or off.   On Manual Opening 
Models pushing this key while in Auto Mode will exit Auto Mode, turn off the 
fan and the lid will stay in the position you selected.  On Automatic Opening 
Models this button will exit Auto mode, turn the fan off, and close the lid.

IN/OUT:   Use this key to reverse the direction of the fan, the fan will slow 
down and pause for two (2) seconds before resuming operation in the opposite 
direction.  Note: In Auto Mode the fan direction is automatically positioned to 
Exhaust, but may be overridden and changed to Intake by depressing this key.  
Note: Some models are Exhaust Only.  On these models this key is deleted.

AUTO:   Auto Mode allows the thermostat to turn the fan ON and OFF 
depending on the thermostat setting.   Press this key once for less than three (3) 
seconds to enter Auto Mode, three (3) quick beeps will confirm the MAXXFAN 
has entered Auto Mode.  To EXIT Auto Mode, press the ON/OFF key.  Initial 
factory set point for the thermostat is 26°C.  The green LED will light to indicate 
the MAXXFAN is in Auto Mode.  To adjust, follow instructions below:
If no previous thermostat temperature was entered, or you wish to change a 
previous set temperature, press the HOLD TO SET key for more than 3 seconds 
and you will hear one long beep and the thermostat will be reset to 26°C.  To 
further adjust the set temperature, if desired, use the (+) or (-) Arrow keys to 
adjust at 0.5°C increments per press.  The fan will emit a beeping sound to 
confirm this setting.  If a previous thermostat temperature was entered, the fan 
will remember this temperature setting and the next time you enter Auto Mode, 
the fan will start ventilating automatically as directed by the thermostat.  The 
fan speed will automatically adjust based on the cabin temperature.  As cabin 
temperature rises, the fan increases in speed.  Note: If 12 volt RV power is 
removed from the MAXXFAN, the thermostat will be reset to 26°C.

ARROW
When in Auto Mode:  Use the (+) & (-) Arrow keys to adjust the thermostat 
set temperature up or down in 1° increments per press.
When in Manual Mode:  Use the (+) & (-) Arrow keys to adjust the fan speed 
up or down.  When the fan speed reaches either the maximum or minimum 
speed, the fan will respond with 2 quick beeps to indicate this.

ARROW KEYS PRESSED TOGETHER:   Automatic Lift Models Only
Press the (+) & (-) Arrow keys at the same time to Open or Close the lid.  The 
fan motor will remain in its current state.

HOLD

TO SET

26
°C
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KNAPPSATS

OBS: Ett pipljud bekräftar varje tangenttryckning 

ON / OFF: 
Använd den här knappen för att starta fläkten eller stänga av fläkten. På automatiska 
öppningsmodeller öppnas eller stängs locket också när fläkten slås på eller av. På 
modeller för manuell öppning: när du trycker på den här knappen när du är i autoläge 
stängs automatiskt läge, stänger av fläkten och locket förblir i det läge du valt. På au-
tomatiska öppningsmodeller stänger den här knappen av automatiskt läge, stänger av 
fläkten och stänger locket.

IN / OUT: Använd den här knappen för att vända fläktens riktning, fläkten saktar ner och 
pausar i två (2) sekunder innan den återupptar driften i motsatt riktning. Obs: I autolä-
get positioneras fläktriktningen automatiskt till utluft, men kan åsidosättas och ändras 
till intag genom att trycka på denna knapp. Obs! Vissa modeller finns endast utluft. På 
dessa modeller raderas denna symbol.

AUTO: 
Automatiskt läge gör att termostaten kan slå på och stänga av fläkten beroende på den 
inställning som ställs in. Tryck in en gång i 3 sekunder för att gå in i autoläge, tre (3) 
snabba pip kommer att bekräfta att MAXXFAN har gått in i autoläge. För att AVSLUTA 
autoläge, tryck på ON / OFF-knappen. Fabriksinställt börvärde för termostaten är 26°C. 
Den gröna lysdioden tänds för att indikera att MAXXFAN är i autoläge. Följ instruktio-
nerna nedan för att justera:

Om ingen tidigare termostat temperatur har matats in, eller om du vill ändra en tidigare 
inställd temperatur, tryck på HOLD TO SET-knappen i mer än 3 sekunder så hör du 
en lång pip och termostaten återställs till 26°C. För att justera den inställda tempera-
turen ytterligare, om så önskas, använd (+) eller (-) piltangenterna för att justera i steg 
om 0,5°C per tryck. Fläkten avger ett pipljud för att bekräfta denna inställning. Om en 
tidigare termostattemperatur har angetts kommer fläkten att komma ihåg denna tempe-
raturinställning och nästa gång du går in i autoläge kommer fläkten att börja ventilera 
automatiskt enligt anvisningarna från termostaten. Fläkthastigheten justeras automa-
tiskt utifrån kabinens temperatur. När kabintemperaturen stiger ökar fläkten i hastighet. 

OBS: Om fordonets 12 volt tas bort från MAXXFAN återställs termostaten till 26°C.

PIL 
Autoläge: Använd (+) & (-) piltangenterna för att justera termostatens inställda tempe-
ratur upp eller ner i steg om 1° per tryck. 

Manuellt läge: Använd (+) & (-) piltangenterna för att justera fläkthastigheten uppåt 
eller nedåt. När fläkthastigheten når antingen maximal eller lägsta hastighet svarar fläk-
ten med två snabba pip för att indikera detta.

PILTANGENTER INTRYCKTA SAMTIDIGT 
Endast automatiska modeller. Tryck på (+) & (-) piltangenterna samtidigt för att öppna 
eller stänga locket. Fläktmotorn förblir i sitt nuvarande tillstånd.

FÖR
MAXXFAN® Deluxe MODELLER



REMOTE CONTROL OPERATING GUIDE
WIRELESS REMOTE CONTROL FOR

MAXXFAN® Deluxe MODELS
7000KI • 7500KI • 7500KIT • 7000KI40 • 7500KI40 • 7500KI40T

FAN ON & POWER OFF - Press this button:
•  To start the fan
•  To turn the fan off
•  To exit Auto Mode

VENT LID POSITION - Press this button to open or close the vent lid
• While the fan is running in Manual Mode press once to close the vent lid and 
enter “Ceiling Fan” Mode.

NOTE: This button is not active in Auto Mode.  If the fan loses 12volt RV 
power or power is removed from the fan, use the knob located at the ceiling 
to manually open or close the vent lid if desired.

AIR EXHAUST / INTAKE - Press this button to reverse the fan from 
intake or exhaust
NOTE: In Auto Mode, the fan direction is automatically positioned to Exhaust, 
but may be overridden and changed to Intake by depressing this key.

FAN AUTO MODE - Press this button to enter Auto Mode
• Auto Mode allows the fan lid to automatically open and the fan motor to 
operate as dictated by the thermostat set point temperature. Once the cabin 
temperature cools and reaches the set point temperature, the fan lid will close 
and the fan motor will shut off.

• Pressing this button while in Auto Mode will shut off Auto Mode, close the vent lid 
and shut off the fan motor.

THERMOSTAT SET TEMPERATURE
TEMP + ~ Press this button to increase the Set Temperature for Auto Mode.
TEMP - ~ Press this button to decrease the Set Temperature for Auto Mode.
NOTE: The thermostat temperature range is from -2°C to 37°C. To change from Celsius to Fahrenheit 
on the temperature display, press and hold both set temperature keys simultaneously.

FAN SPEED
Fan Speed UP ~ Press 
this button to increase 
the fan speed. The fan 
has ten speeds.
Fan Speed - ~ Press this 
button to decrease the 
fan speed. The fan has 
ten speeds.
NOTE: When the fan 
speed reaches either the 
maximum or minimum 
speed, the fan will 
respond with 2 quick 
beep sounds to indicate 
this.

LOW BATTERY 
INDICATOR
• When the battery is at full charge, three black power bars are displayed.
• One or zero power bars displayed indicates the batteries need replacement.

TRANSMISSION SIGNAL
• This symbol is displayed on the screen when any button is pressed to indicate the signal was transmitted 
to the fan.

• A beep sound from the ceiling unit indicates the signal from the remote control was received by the fan.
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FJÄRRKONTROLL MANUAL
TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL FÖR 
MAXXFAN® Deluxe MODELLER

FLÄKT PÅ & STRÖM AV  – Tryck på den här knappen för att: 
• Starta fläkten 
• Stänga av fläkten 
• Avsluta autoläget

Ta bort skyddsfilmen
från skärmen

POSITION VENTILATIONSLUCKA - Tryck på den här knappen för att 
öppna eller stänga ventilationslocket • Medan fläkten körs i manuellt 
läge trycker du en gång för att stänga ventilationslocket och går in i läget 
”Takfläkt”. 
OBS! Den här knappen är inte aktiv i autoläge. Om fläkten tappar 12 volt 
eller om strömmen tas bort från fläkten, använd vredet i taket för att manu-
ellt öppna eller stänga ventilationslocket om så önskas.

FRÅNLUFT / TILLUFT - Tryck på den här knappen för att vända fläkten 
från insug eller utluft. 
OBS: I autoläge positioneras fläktriktningen automatiskt till utluft, men kan 
åsidosättas och ändras till intag genom att trycka på denna knapp.

TERMOSTAT STÄLL IN TEMPERATUR 
TEMP + ~ Tryck på den här knappen för att öka inställd temperatur för autoläge.
TEMP - ~ Tryck på denna knapp för att sänka inställd temperatur för autoläge.
OBS: Termostatens temperaturintervall är från -2°C till 37°C. För att ändra från Celsius till Fahrenheit 
på temperaturdisplayen, håll ned båda inställda temperaturknapparna samtidigt.

FLÄKTHASTIGHET 
Fläkthastighet UPP ~ 
Tryck på denna knapp för 
att öka fläkthastigheten. 
Fläkten har tio hastigheter.
Fläkthastighet - ~ Tryck 
på den här knappen för att 
minska fläkthastigheten. 
Fläkten har tio hastigheter.
OBS: När fläkthastigheten 
når antingen maximal eller 
minsta hastighet, svarar 
fläkten med två snabba pip-
ljud för att indikera detta.

BATTERIINDIKATOR
• När batteriet är fulladdat visas tre svarta strömkällor. 
• En eller noll effektstaplar som visas visar att batterierna behöver bytas ut.

ÖVERFÖRINGSSIGNAL 
• Denna symbol visas på skärmen när någon knapp trycks in för att indikera 
att signalen överfördes till fläkten.
• Ett pip från takenheten indikerar att fjärrkontrollens signal mottogs av fläkten.

FLÄKT AUTOLÄGE - Tryck på den här knappen för att gå in 
i autoläge • Automatiskt läge låter fläktlocket öppnas automatiskt och 
fläktmotorn fungerar som dikterad av termostatens inställda temperatur. När 
kabintemperaturen har svalnat och nått den inställda temperaturen stängs 
fläktlocket och fläktmotorn stängs av. 
• Genom att trycka på denna knapp i autoläget stängs automatiskt läge av, 
ventilationslocket stängs och fläktmotorn stängs av.

STÄLL
TEMPERATUR BATTERINIVÅ

ÖVERFÖR

AUTOLÄGE RUMS-
TEMPERATUR

AUTOLÄGE
LUCKA

POSITION
LUCKA

LUFTRIKTNING

FLÄKT PÅ

FLÄKT AV

FLÄKTHASTIGHET TAKFLÄKTLÄGE


