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1 Oversikt over produktet
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Fig. 1

1- Dekorasjonsplate
2- Fettfilter
3- Lokk til kullfilter
4- Kullfilter (ekstra tilbehør)
5- Luftinntak

6- Betjeningspanel
7- Dryppbakke
8- 90° vertikalt knekk
9- Flatkanal
10- Flexkanal

Oversikt over produktet
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2 Tekniske spesifikasjoner
Produkt spesifikasjoner

Forsyningsspenning 220-240 V(~) 50/60 Hz - 380-415 V(~)
2N(~) 50/60 Hz

Totaleffekt  7360 W

Sikringer  2x16 A /1x32 A

Produkt mål (Bredde/dybde/høyde)  780x520x210

Platetopp

Effekt trinn 1-9 P

Forreste sone størrelse  190mm

Forreste sone effekt  2000 W / 2800 W

Bakerste sone størrelse  190mm

Bakerste sone effekt  1500 W / 2000 W

Tekniske spesifikasjoner
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3 Teknisk tegning

Fig. 2

Fig. 3

Teknisk tegning
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Fig. 4: Flow-in Pro topp / front / bak

Teknisk tegning
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4 Kontrollpanel
Kontroll av platetoppen samt ventilatoren skjer på fronten av produktet hvor 
betjeningspanelet er.

2

3

Fig. 5: Betjeningspanel

1- Kontrol av ventilator
2- Timerkontroll
3- Kontroll av platetopp
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Fig. 6: Betjeningspanel forklart

Bemerk; det må ikke settes gjenstander på betjeningspanelet.

Kontrolpanel
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4.1 Symboler
Nummer Symbol Beskrivelse

Ventilator

1 Automatisk utlufting

2 Aktivering av ventilator

3 Kontroll av ventilatorsug

4 Boost av sug

5 Timer

Platetopp

6 3 trinns tilberedning

7 Sonevalg

8 Effekt valg

9 Boost nivå sone

10 Flexsone (brofunksjon)

11 Timer

12 Pausefunksjon

13 Tenn/Slulk platetopp

14 Barnelås

Kontrollpanel

Symboler 
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4.2 Display
Symbol Beskrivelse

Effekt nivå

Boost effekt

Funksjon inaktiv

Auto funksjon

Kogegrej registreret

3 trins tilberedning

Standby tilstand

Pausefunksjon

Rengjøring av fettfilter - advarsel

Rengjøring av kullfilter - advarsel

Visning av tid

Feilkode

Kontrollpanel

Display 
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5 ADVARSLER OG SIKKERHETSTILTAK

Dette produkt må kun benyttes av barn 
over 8 år og personer uten fysiske, 
sensoriske eller mentale mangler eller 
ingen erfaring og viten, når de er under 
tilsyn eller de er instruert om sikker 
bruk.

Produktet er beregnet til husholdnings-
bruk.

Spenningen på produktet er 220-240 
Volt~50 Hz.

Produktet er montert med et kabel 
med kabeljording. Kabelen skal 
tilkobles stikkontakt med 
jordforbindelse.

Alle elektriske tilkoblinger skal utføres 
av en elektriker. Uautorisert installa-
sjon kan medføre dårlig ytelse, skader 
på produktet eller ulykker.

Produktets kabel må ikke klemmes 
eller knekkes under installasjonen. 
Strømledning må ikke komme i 
nærheten av komfyrer. Dette kan 
medføre smelting og brann.

Koble ikke til produktet før 
monteringen er fullført.

Sørg for at stikkontakten er lett tilgjen-
gelig hvis du må avbryte strømmen i 
tilfelle av en nødssituasjon.

Produktet er designet til bruk i hjemmet 
til konvensjonell matlaging. Hvis pro-
duktet brukes til andre formål, kan 
reklamasjonsretten bortfalle. Følg 
regler og lover udstedt av myndigheter 
om avtrekk for utsugingsluft. (Dette 
gjelder ikke for bruk uten avtrekk (resir-
kulasjon)).

Ikke etterlat varm olje på platetoppen. 
Panner med varm olie kan tennes 
spontant og begynne brenne. Olje kan 
antennes under steking osv. Vær for-
siktig med gardiner og tepper. Sørg for 
å rengjøre & skifte filtre i tide. Filtre 
som ikke rengjøres eller skiftes i tide, 
utgjør brannfare på grunn av 
akkumulert fettstoff i dem. Benytt kun 
de originale aluminium fettfiltre i 
ventilatoren. Ikke bruk produktet uden 
et fettfilter. Unngå å fjerne filtre mens 
produktet er i bruk. I tilfelle av en 
brann, koble fra ventilatoren og 
platetoppen. (Koble fra produktet eller 
slukk hovedbryteren). Produktet kan 
utgjøre en brannfare hvis det ikke 
rengjøres regelmessig.

Avbryt enheten før vedlikeholdsarbeid. 
(Koble fra produktet eller slukk 
hovedbryteren). Undertrykk i rommet 
mens ventilator og utstyr som opererer 
på andre kilder end elektrisitet som 
brukes samtidig, må ikke overstige 4 
Pa (4 x 10 bar).

Hvis det er enheter som brukes med 
brennstoff eller gass, som varmepro-
dukter i det område hvor produktet 
brukes, skal avtrekket fra disse enheter 
være helt isolert eller enheten skal 
være lufttett.

ADVARSLER OG SIKKERHETSTILTAK
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Bruk avtrekkskanal med en maksimal 
diameter til montering på ventilatorer /
motorer. Effekten vil minskes og lydni-
vået vil stige hvis avtrekkskanalens 
diameter er mindre enn produktets inn-
gang/utgang. Avtrekkskanalen skal 
være så kort som mulig med færrest 
mulige knekk/bøyninger. Fast avtrekks-
kanal anbefales, eller bruk isolert 
aluminium kanal.

Barn må ikke leke med produktet.

Hold emballasjematerialene vekk fra 
barn da det kan være farlig for dem.

Alle materialene som er brukt til 
emballering av produktet er velegnet til 
gjenbruk.

Følg anvisningene på produktets 
kasse under transport.

Hvis du får bruk for å transportere 
varen igjen:

Behold den originale kasse. Bær og 
frakt produktet i den originale kasse. 
Hvis forsyningskabelen er skadet, skal 
det skiftes av produsenten, dems 
serviceavdeling eller annet personale 
med tilsvarende kvalifikasjoner for å 
unngå farlige situasjoner.

I tilfelle av brann, koble fra produktet 
og dekk til flammene. Bruk aldri vann til 
slukking. Tilgjengelige deler kan være 
varme når platetoppen er tent.

Ventilatorens avtrekk må ikke kobles til 
avtrekkskanaler som omfatter andre 
røykprodukter.

Det skal utvises forsiktighet når 
ventilatoren samtidig benyttes med 
enheter som bruker luft og brennstoff 
(f.eks. varmeprodukter, vannvarmere 
som opererer på gass, dieselolje, kull 
eller tre). Dette skyldes at det kan 
redusere forbrenningen da ventilatoren 
leder luft ut fra rommet. Dette gjelder

ikke for bruk av ventilator med kullfilter 
(resirkulasjon) Rommet skal ha til-
strekkelig ventilasjon når platetopp, 
ventilator og enheter som bruker gass 
og annen brensel brukes samtidig (kan 
ikke brukes på enheter som sirkulerer 
luft i rommet). Forskjellige materialer 
krever forskjellige rawlplugs og skruer. 
Bruk rawlplugs og skruer som passer til 
det materiale ventilatoren skal 
monteres i.

Beskyttelse mot skader

Ikke bruk gryter eller panner med upo-
lerte eller skadete bunner (som 
støpejern). Disse kan ripe den 
glasskeramiske overflaten.

Bemerk at sandkorn, salt og sukker kan 
lage ripser hvis det kommer i mellom 
den glasskeramiske overflaten og 
gryten/ pannen.

Den glasskeramiske overflaten er ufø-
lsom for temperatursjokk og veldig 
morstandsdyktig, men ikke uknuselig. 
Særlig skarpe og harde gjenstander 
som faller på platetoppen kan skade 
den.

Ikke slå gryter og panner mot kanten av 
glasset.

ADVARSLER OG SIKKERHETSTILTAK
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6 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFT-
NING
L FARE

Risiko for forgiftning på grunn av 
forbrenningsgasser som resorberes. 
Med mindre tilstrekkelig lufttilførsel 
sikres, må enheten ikke brukes 
samtidig med apparater som utviser 
giftige gasser som ovner, brennere, 
vannvarmere osv. som bruker 
sirkulerende luftgass, brennstoff, tre 
eller kull.

Fig. 7: Risiko for forgiftning

Luftsirkulasjonsapparater (f.eks. ovner, 
brennere, vannvarmere o.lign. som 
bruker gass, olje, tre eller kull) tar 
forbrenningsluften og sender gassene 
gjennom en skorsten eller lignende. En 
ventilator med kraftig effekt vil risikere å 
kunne snu luftstrømmen og trekke 
gassene gjennom boligen og ut 
gjennom ventilatorens avtrekkskanal. 
Dette innebærer risiko for forgiftning for 
personer som oppholder seg i nær-
heten av denne luftstrøm (Fig. 7).

Derfor bør det alltid sikres tilstrekkelig 
inntak av frisk luft. Fig. 8

Bemerk! Dette gjelder ikke for bruk av 
ventilator med kullfilter (resirkulasjon), 
da luften ikke ledes ut, men i stedet 
resirkuleres.

Fig. 8: Korrekt ventilasjon

L FARE

Brannfare! Hvis enheten ikke ren-
gjøres i overensstemmelse med 
rengjøringsinstruksjoner kan det 
forårsake brann da det kan samle 
seg fettstoffer i ventilatoren som kan 
være lettantennelige.

L FARE

Risiko for elektrisk støt! Grunnet 
skadet kabel. Unngå å knekke eller 
presse kabelen under installasjon.

LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
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L FARE

– Det er risiko for skader under
installasjonen på grunn av
skarpe kanter. Bruk for din sik-
kerhet arbeidshansker under
montering av ventilatoren.

Risiko for skade!

L FARE

– Vent til enheten er nedkjølt
før rengjøring eller vedlikehold.
Avbryt sikring eller koble
enheten fra lysnettet.

–

–

–

Det er risiko for skader på grunn
av fukt ved elektroniske deler.
Rengjør aldri betjeningspanelet
med en dryppende våt klut, men
med en fuktig klut.
Overflater kan bli skadet som
følge av feil rengjøring. Rengjør
kun overflater av børstet stål i
samme retning som børstingen.
Ikke bruk rengjøringsmidler
beregnet til stål til betje-
ningspanelet.
Overflater kan bli skadet av
skarpe eller skurende rengjø-
ringsmidler tilsatt skurepulver
eller med slipende effekt. Aldrig
bruk skarpe rengjøringsmidler
som kan skade produktet.

– Avbryt sikring eller koble  fra
enheten ved stikkontakt ved feil
eller skade på produktet.
Reparasjoner bør alltid utføres
av autorisert eller godkjent spe-
sialist.

Risiko for forbrenning & fare for 
elektrisk støt!

I tilfelle feil eller skader på enheten, 
skal du avbryte sikringen eller koble 
enheden fra stikkontakten og kontakte 
autorisert service. Hvis strømkabelen 
er skadet, skal det skiftes av 
produsenten, dems serviceavdeling 
eller annet personale med tilsvarende 
kvalifikasjoner for å unngå farlige 
situasjoner. Når lyskilder i enheten er 
skadet skal du skru av sikringen eller 
koble enheten fra lysnettet. For å 
unngå å overbelaste evt. andre 
lyskilder i ventilatoren skal du 
umiddelbart skifte den defekte (vent til 
lyskilden er nedkjølt for å unngå 
skader).

L FORSIKTIG

Når produktet brukes sammen med 
platetopp, kan tilgjengelige deler bli 
varme.

L FARE

Avtrekk fra ventilatoren må aldri 
kobles til skorstein fra brenneovn 
eller andre avtrekkskanaler som 
brukes til å sende ut potensielt 
giftige eller varme luftarter/gasser.

LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
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7 AVTREKK TIL DET FRI ELLER KULL-
FILTER

7.1 Bruk med avtrekk
Hvis ventilatoren kan brukes med en 
avtrekkskanal som kan føre luften ut av 
boligen, skal man helst bruge denne 
løsning. Vær oppmerksom på at ved 
denne løsning kreves mulighet for en 
tilsvarende lufttilførsel inn i boligen. Ved 
nyere isolerte hus hvor det er tett og 
luften ikke kan trene inn, krever det at 
man åpner et vindu eller en dør for å 
tilføre ny luft inn i boligen som 
ventilatoren kan ventilere med. 
Ventilatoren kan ikke fungere optimalt 
uten erstatningsluft i boligen.

Vær oppmrrksom på installasjon av 
avtrekkskanalen. Les under ”Gode 
Råd”

Bruk med kullfilter (Resirkula-
sjon) Man skal bruke ventilatoren med 
kullfilter hvis man ikke kan føre luften ut 
av boligen via en avtrekkskanal. 
Kullfilter er ekstra tilbehør som man kan 
kjøpe hos forhandlere. Se hvilket 
kullfilter/kullfiltre din ventilator bruker på 
www.silverlinenorge.no. Hvis man 
bruker denne løsning, minimerer man 
lukten gjennom kullfilteret. Bemerk at 
fettfiltreret stadig skal brukes til å fange 
opp fettet i matosen. Det er viktig at 
ventilatoren kan få inn samme mengde 
luft tilbake i kjøkkenet som den suger. 
Ellers vil man kunne oppleve trykktap 
og dermed mer støy og mindre suge-
evne. F.eks. hvis ventilatoren sender 
luften tilbake inn bak et krydderskap, 
anbefales det at man har lufttilførsel 
derfra inn i kjøkkenet. Vi anbefaler man 
setter en avtrekkskanal på som kan 
føre luften bak skapet opp til der hvor 
luften kommer inn i kjøkkenet for å 
unngå fukt bak skapet. 

Bemerk modeller som henger fritt på 
veggen eller ned fra taket 
(fritthengende): Den medfølgende 
skorstein med de avlange ventilasjons 
hull skal monteres så de blir synlige 
etter installasjon. Luften vil nemlig 
resirkulere gjennom disse hull.

Avbryt enheten innen utskifting av 
kullfilteret.

AVTREKK TIL DET FRI ELLER KULLFILTER

Bruk med avtrekk 
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8 Kullfilter (ekstra tilbehør)

1

Fig. 9

1- Dryppbakke

Dryppbakken kan trekkes ut og ren-
gjøres. (Fig. 9).

Fig. 10

Hvis produktet skal resirkulere og 
brukes med kullfilter

Fjern lokket til kullfilterinngang (Fig. 10).

1

Fig. 11

1- Kullfilter

Kullfilteret kan bøyes og settes inn i 
hullet. (Fig. 11).

L FORSIKTIG

Bemerk kullfilteret er engangs og 
kan ikke bli gjenbrukt. 
Dekorasjonslokket kan tørkes av 
med en fuktig klut og må ikke 
vaskes i oppvaskmaskinen.

Kullfilter (ekstra tilbehør)
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9 Vedlikehold, rengjøring og pleie
9.1 Vedlikehold
Rengjøringsmidler/redskaper

Materielle skader kan oppstå som 
følge av uegnede rengjøringsprose-
dyrer! Uegnede rengjøringsmidler kan 
medføre materielle skader. Bruk kun 
rengjøringsmidler/verktøy som er angitt 
i denne manual. Ikke bruk høyt-
rykksrenser eller damprenser. Bruk 
aldri aggressive og slipende rengjø-
ringsmidler eller skarpe og spisse gjen-
stander. Før du begynner 
rengjøringen, skal du ta av enhver 
form for smykker for å unngå risser på 
overflatene.

Rengjøring og vedlikehold må ikke 
utføres av barn uten tilsyn.

Overflaten kan bli skadet av skarpe 
eller skrubbende rengjøringsmidler. 
Bruk aldri skarpe eller skrubbende 
rengjøringsmidler. Bruk rengjørings-
midler som er passende til bruk på 
ventilatoren. Overflaten og 
kontrollenheter er følsomme for riper.

Rengjør overflatene med en fuktig bløt 
klut, oppvaskmiddel eller et mildt 
rengjøringsmiddel til glass. Bløtgjør 
inntørket og fastgrodd skitt med en 
fuktig klut. Ikke skrap!

Bruk av tørr klut, svamp som kan ripe, 
rengjøringsmidler som krever gnidning, 
rengjøringsmidler som inneholder 
sand, kullsyre, syre, klorin eller andre 
sterke materialer er ikke 
hensiktsmessige. Disse kan skade pro-
duktet.

Rengjør børstet stål, kun i retning av 
børsting.

Ikke bruk rengjøringsmiddel for rust-
fritt stål på glass og betjeningspanel.

Rustfritt stål MÅ IKKE komme i kontakt 
med rengjøringsmidler. Fett og olje må 
fjernes med fuktig klut eller spesiell 
stålpleie til rustfritt stål på ventilatorer. 
Feil vedlikehold vil gi rust og andre 
merker på overflaten. I denne 
forbindelse kan reklamasjonsretten 
bortfalle. 

Elektrisk spenning

L FARE

Der er fare for liv, da det kan oppstå 
elektrisk støt ved kontakt med 
strømførende deler av enheten. 
Koble fra apparatet eller slå av 
sikringen i sikringsboksen før du 
utfører vedlikehold- eller 
rengjøringsarbeid.

Rengjøringsintervaller

Ytelsen og kvaliteten til enheten kan 
bli påvirket hvis rengjøringsintervallen 
ikke overholdes. 

Vedlikehold, rengjøring og pleie

Vedlikehold 
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9.2 Rengjøring av fettfil-
tret

L ADVARSEL

BRANNFARE
– Rens fettfilteret nå meldingen

"C" vises på displayet, 1 gang
hver 14. dag (ved daglig bruk)
eller ved svekket ytelse.

– Bruk aldri apparatet uten fett-
filter.

Risiko for brann ved samling av fett i 
fettfilter

Avmontering av fettfilter

2

c

1

Fig. 12

1- Dekorativ frontplate
2- Fettfilter

1. n For å demontere fettfilteret
skal den dekorative front-
platen først fjernes i 
pilens retning (Fig. 12).

Vask for hånd

2. BEMERK! Materielle skader
kan oppstå ved bruk av ueg-
nede rengjøringsmidler.
Bløtgjør fettfilteret i varmt
såpevann, og rengjør med en
myk børste.

3. Bruk kun såpevnn eller mildt
oppvaskmiddel.

Vask i oppvaskmaskin

4. 

 

Ved rengjøring i oppva-
skmaskinen kan fettfilteret få 
misfarginger. Dette påvirker 
ikke fettfilterets funksjon eller 
ytelse.

Etter rengjøring

6. La fettfilteret ligge og tørke
innen bruk.

Montering av filter

Når fettfilteret er tørt skal det
settes tilbake i beholderen.

Vedlikehold, rengjøring og pleie

Rengjøring av fettfiltret 
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7.

Sett fettfilteret i oppvaskmaskinen 
uten annet service.

Start oppvaskmaskinen på et 
program med max 55 grader.

5.

Bruger
Notat
får ikke denne til at starte længer indSvar: Rettet

Bruger
Notat
7 tallet skal ned under ved "når fettfilteret.."Svar: Rettet



For å sikre at væske og smuss ikke 
kommer direkte inn i motoren, samles 
det i bunnen av beholderen, som kan 
inneholde opptil 1,7 l væske/smuss.

Rengjør beholderen ca. 1 gange i 
uken.

L ADVARSEL

– Beholderen kan vaskes for hånd
med såpevann og en bløt børste.

Beholderen må IKKE vaskes i 
oppvaskmaskin.

Vedlikehold, rengjøring og pleie

Rengjøring av fettfiltret 

29.06.2021Bordemfang (med intern motor)20

Rengjøring av beholderen.



10 Hva er induksjon og hvordan fun-
gerer det?

Under hver kokesone er det en 
induksjonsspole. Når kogesonen er tent 
genererer spolen et magnetfelt. 
Magnetfeltet induserer virvelstrømmer i 
bunnen av gryten som skal være 
magnetisk. Dette varmer opp bunnen 
på gryten. Kogesonen varmes indirekte 
opp av varme som kommer fra gryten/
pannen. Induksjonskokesoner fungerer 
kun med magnetisk kokekar:

Kokekar med egnet magnetisk bunn 
f.eks. støpejern, stål, emaljert stål, 
rustfritt stål med magnetisk base.

Uegnede induksjonsgryter: Kobber, 
aluminium, glass, tre, stein, keramikk, 
ikke-magnetisk rustfritt stål. Kokesonen 
til induksjon justeres automatisk til 
kokekarets størrelse. Kokekar må ikke 
falle under en viss bunndiameter, ellers 
vil ikke induksjonen slås på. 
Diameteren på hver grytebunn må ha 
en minimumsstørrelse, avhengig av 
størrelsen på kokesonene. Hvis 
induksjonsgryten ikke er egnet, viser 
displayet [U].

  Bruk kun kokekar med ( ) sym-
bolet.

10.1 Beskyttelse mot
skader

n Ikke bruk gryter eller panner med 
upolerte eller skadet bunn (som 
støpejern). Disse kan ripe den 
glasskeramiske overflaten.

n Bemerk at sandkorn, salt og 
sukker kan gi riper hvis det 
kommer mellom den glasskera-
miske overflaten og gryten/
pannen.

n Den glasskeramiske overflaten er 
ufølsom for temperatursjokk og 
meget motstandsdyktig, men ikke 
uknuselig. Spesielt skarpe og 
harde gjenstander som faller på 
platetoppen kan skade den.

n Ikke slå gryter og panner mot 
kanten av glasset.

n Ikke bruk kokesoner med tomme 
kokekar.

n Unngå sukker, plast eller alumini-
umsfolie på de varme 
kokesonene. Disse stoffer smelter, 
fester seg og kan forårsake 
sprekker, brudd eller andre 
permanente endringer i glasset 
når de avkjøles. Hvis disse 
kommer i kontakt med de varme 
kokesonene, slå av apparatet og 
fjern det mens kokesonene fortsatt 
er varme. Men siden kokesonene 
fortsatt er varme, er der fare for 
forbrenninger, så du bør være 
forsiktig. 

n Plasser aldri varme kokekar på 
kontrollpanelet. Elektronikken 
under glasset kan bli skadet.

Hva er induksjon og hvordan fungerer det?

Beskyttelse mot skader  
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n Ikke plasser andre gjenstander på 
apparatet.

n Hvis det er en skuff under den 
innebygde enheten, må det sikres 
en minimumsavstand på 2 cm 
mellom undersiden av enheten og 
skuffens innhold, ellers garanteres 
ikke ventilasjon av enheten .

n Ikke oppbevar brennbare gjen-
stander (f.eks. spraybokser) i 
denne skuffen. Eventuelle bestikk-
brett ved siden av platetoppen må 
være laget av varmebestandig 
materiale. Hvis bestikk plasseres 
under platetoppen, kan dette bli 
veldig varmt, til tross for riktig 
ventilasjon.

n Ikke varm opp lukkede beholdere 
(f.eks. bokser) på platetoppen. På 
grunn af overtrykk kan beholderne 
eller boksene sprekke og det er 
fare for skade!

Hva er induksjon og hvordan fungerer det?

Beskyttelse mot skader  
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10.2 Beskyttelse mot ytterligere farer

Fig. 13

Hva er induksjon og hvordan fungerer det?

Beskyttelse mot ytterligere farer  
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Fig. 14

n Sørg for at kokekar alltid er sentrert på kokesonen. Fig. 13
n Grytens/pannens bunn skal dekke så mye som mulig av kokesonen.

Hva er induksjon og hvordan fungerer det?

Beskyttelse mot ytterligere farer  
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n For personer med pacemaker: Det er et elektromagnetisk felt rundt den til-
koblede enheten som kan forstyrre pacemakeren. Hvis du er i tvil, kontakt 
produsenten av pacemakeren eller legen din.

n Forsøk aldri å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk 
deretter flammene med f.eks. et lokk eller et brannteppe.

L FORSIKTIG

BRUK AV GRYTER OG PANNER SOM IKKE ER BEREGNET TIL INDUKSJON 
KAN RESULTERE I AT GARANTIEN BORTFALLER. PRODUSENTEN ER IKKE 
ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER FORÅRSAKET AV FEIL BRUK AV 
PRODUKTET.

Hva er induksjon og hvordan fungerer det?

Beskyttelse mot ytterligere farer  
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11 Beskrivelse av enheten

Fig. 15

1- Produkt
2- Fettfilter
3- Dekorasjonslist
4- Dryppbakke
5- Flatkanal
6- Vertikalt knekk

7- Flexkanal
8- Ventilasjonstape
9- Tetningslist
10- Lokk
11- Bruksveiledning

Beskrivelse av enheten
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12 Montering/Installasjon av produktet

Fig. 16

n Det kan være skarpe kanter så det 
anbefales derfor bruk av beskyttel-
seshansker ved montering.

L FORSIKTIG

– Montering og tilkobling må kun
bli utført av en autorisert 
fagperson. Fagpersonen/
sluttbrukeren skal sørge for at 
de gjeldende standarder på 
bostedet overholdes.

12.1 Montering
Utskjæring og installasjon
Følg målene ved forberedelse til pro-
duktet

n Avstanden fra utskjæringen til en 
vegg og/eller et møbel skal være 
minst 50 mm.

n Avstanden til sideskapene bør 
være minst 300mm. på begge 
sider.

n Bordplaten bør være minst 600mm 
dyp.

600
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Fig. 17
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Fig. 18: Mål brukes i forbindelse med 
planliming.

Montering/Installasjon av produktet

Montering  
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For planliming kan man ta 
utgangspunkt i

15
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Fig. 19: Mål for montering oppå 
benkeplaten

For montering oppå benkeplaten, følg :

12.2 Montering

Fig. 20

Standard ventilasjon-/kanalsett 
medfølger. Brug gjerne disse til monte-
ring med disse mål: (Fig. 20).

Flere kanaler og adaptere kan kjøpe 
hvis installasjonen skal gjøres 
annerledes enn figuren viser. 

Ventilasjonskanaler & montering:

* For å kunne ta ut dryppbakken 
krever det 450 mm plass foran drypp-
bakken.

Montering/Installasjon av produktet

Montering 
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Fig. 21: Eksempel på montering
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Fig. 22: Eksempel på montering

Bemerk at alle figur og tegninger er 
eksempler på montering. På det 
enkelte kjøkken kan det være 
begrensninger og/eller andre 
muligheter for ulik montering i forhold 
til ventilasjon og kanaler.

1

2

3

Fig. 23

1- Dekorasjonslist
2- Fettfilter
3- Dryppbakke

Fjern dekorasjonslisten, fettfilter og 
dryppbakken under 
monteringsprosessen for å unngå at 
disse går tapt og forårsaker skader

Montering/Installasjon av produktet

Montering 
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Fig. 24

Snu platetoppen så toppen ligger ned 
og legg den forsiktig på en rett 
overflate. (Fig. 24).

Vær oppmerksom så platetoppen ikke 
får skader under prosessen. Legg evt. 
noe mykt mellom platetoppen og 
overflaten den ligger på.

Fig. 25

Sett på tetningslist som vist 
(Fig. 25).

1

Fig. 26

1- 90* knekk (tilpasset i inngangs-
siden)

Sett den tilpassede siden på 
platetoppen. (Fig. 26).

1

Fig. 27

1- Teip

Isoler det markerte punkt hele veien 
rundt med ventilasjonstape. (Fig. 27).

Montering/Installasjon av produktet

Montering 
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A B

1

2

Fig. 28

1- Platetoppen
2- Bord

n Løft platetoppen og sett denne
ned i bordet, først venstre side (A)
og deretter høyre side (B) (Fig. 28)

1

2

Fig. 29

1- 90* knekk
2- Flatkanal

Sett flatkanalen på adapteren 
(Fig. 29).

Fig. 30

Sett flexkanalen på flatkanalen 
(Fig. 30).

Isoler alle samlingspunktene med ven-
tilasjonstape.

Montering/Installasjon av produktet

Montering 
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1

Fig. 31

1- Beskyttelsesfolie

Fjern beskyttelsesfolien etter 
montering (Fig. 31).

Montering/Installasjon av produktet

Montering 
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13 EL-FORBINDELSE

1 2

4

L

N

2
2
0
-2

4
0
V

 ~
 5

0
/6

0
H

z

1 2 3

4

L2

N2

220-240V

L1

5

5

3

PE

PE

3
8
0
-4

1
5
V

 ~
 2

N
~

 5
0
/6

0
H

z

220-240V

PE

PE

220-240V

N1

B
L
U

E

B
L
A

C
K

B
R

O
W

N

G
R

E
Y

B
L
U

E

B
L
A

C
K

B
R

O
W

N

G
R

E
Y

Fig. 32: EL-FORBINDELSE
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14 Betjening
14.1 Betjening av ventilator

Fig. 33

Symbol Beskrivelse Handling

Auto sug Denne funksjonen sørger 
for at sugenivået automa-
tisk reguleres under bruk.

Funksjonen er aktiv mens 
kokesonene brukes.

Aktivering/deaktivering Brukes til å aktivere eller 
deaktivere autosug samt 
brukes til å annulere et 
program.

Sugenivå regulering Sliderbetjening til å regu-
lere sugenivået.

Boost sug Boost sug funksjonen 
sørger for at motor kjører 
på høyeste nivå. Denne 
funksjon kan maks kjøre 
9 minutter av gangen.

Timer Denne aktiverer timer 
funksjonen

Fig. 34

Betjening

Betjening av ventilator 
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For å slå av og på ventilatoren trykker man på    ( ) i 3 sek. Når produktet er slått
på høres et pip (Fig. 34) og produktet vil være i standby posisjon.

Fig. 35

Trykk på aktiveringsknappen for å kunne regulere suget (Fig. 35).

Hvis suget ikke reguleres innenfor 30 sek., vil produktet gå tilbake til standby 
posisjon (Fig. 34).

) slides

Fig. 36

For å regulere suget skal det på betjeningen   ( 
mot høyre for å økt sugenivået og venstre for å skru ned. (Fig. 36).

Fig. 37

For å aktivere boost nivået skal man trykkes på ( ) (Fig. 37).

Etter 9 minutters boost nivå vil suget automatisk reguleres til nivå 9.

14.1.1 Automodus

Fig. 38

For å aktivere automodus skal man 
først trykke på aktiveringsknappen og 
deretter automodus knappen.    ( ).

Sugeeffekten vil reguleres avhengig av 
kokeeffekten.

Når produktet er i automodus vil 
sugeeffekten være aktiv så lenge 
kokesonene er aktive.

Fig. 39

Betjening

Betjening av ventilator > Automodus
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Når alle kokesoner slukkes vil sugeef-
fekten fortsette i 5 minutter for å fjerne 
rest fra os/lukt. Sugeeffekten vil 
trinnvis regulere ned i de 5 minutter. 
Timer symbolet vil være aktivt under 
prosessen.(Fig. 39).

For å deaktivere automodus skal man 
trykke på knappen: ( ).

Fig. 40

Hvis det justeres på sugenivået på 
regulerings funksjonen
(      ), 
imens automodus er aktiv, vil det valgte 
nivå være aktiv i 5 minutter, hvoretter 
auto-tilstand vil ta over igjen. (Fig. 40).

Når du justerer sugenivået manuelt, 
mens automodus er aktiv, vil symbolet 
( ) vises på platen, og det valgte 
sugenivået vil blinke i 5 sekunder.

Etter 5 sekunder vil det valgte nivået 
samt timer symbolet være synlig under 
prosessen.

Automodus kan kun aktiveres når 
kokeseksjonen er slått på.

14.1.2 Timer
Timer funksjonen til ventilatoren kan 
settes mellom 5 til 95 minutter. Funksj-
onen kan reguleres 5 minutter av 
gangen.

Ved å holde pluss og minus tasten 
samtidig kan reguleringen av timeren 
økes til 10 minutter av gangen.

Fig. 41

For å aktivere timeren skal man 
trykke på:  ( ). ved å trykke på ( /

) kan tiden endres på timer funksj-
onen (Fig. 41).

Fig. 42

Innstillet timer-tid vil blinke 3 
sekunder på skjermen, deretter vil 
den gjenværende tiden være synlig 
(Fig. 42).

Fig. 43

Betjening

Betjening av ventilator > Timer
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Hvis timeren er innstilt til 10 min. eller 
mer vil ventilatoren regulere sugeni-
vået de siste 5 minuttene,etter det vil 
den slukke helt (Fig. 43).

Fig. 44

Hvis timeren er aktiv, kan den deakti-
veres ved å holde minustasten nede 
(  ). Ved å trykke på tastene:   (  /

) kan tiden endres på timeren
(Fig. 44).

Fig. 45

14.1.3 Fettfilter rengjø-
ring

Advarselsikonet for fettfilter kommer 
på etter 60 timers bruk av 
ventilatoren. Ikonet vil bli synlig og 
blinke på skjermen 5 sekunder hvert 
sekund. Symbolet vil bli på skjermen 
til den blir nullstilt manuelt.

Fig. 46

Når fettfilteret er rengjort kan advar-
selssymbolet nullstilles ved å trykke på 
( ) i 3 sekunder (Fig. 46).

14.1.4 Aktiv kullfilter
(ekstra tilbehør)

Kullfilter
Produktet er som standard uten kull-
filter. Derfor er kullfilter timeren 
deaktivert som fabrikkinnstilling.

For å aktivere kullfilter timer

Fig. 47

Mens ventilatoren er slått på trykker man 
på ( ) samt (  ) i 5 sekunder samti-
dig (Fig. 47). Man hører en lyd fra 
produktet som indikerer at kullfilter 
timeren er aktiv. Nå kan man også se 
kullfiltertimer symbolet      (  ) i 20 
sekunder på skjermen (Fig. 48). 
Kullfiltertimeren er nå aktiv (ved å trykke 
på samme taster på samme måte kan 
kullfiltertimeren deaktiveres igjen).

Betjening

Betjening av ventilator > Aktivt kullfilter (ekstra tilbehør)
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Når ventilatoren har vært aktiv i 150 
timer, vil kullfiltertimer symbolet blinke 
på skjermen for å minne på på at kull-
filter nu skal skiftes. Dette påminn-
elsessymbolet skal nullstilles manuelt 
og kan ikke registrere et eventuelt nytt  
kullfilter som blir satt i.

Fig. 48

Når kullfilteret er skiftet/vasket
(vaskes kun hvis det er en vaskbar 
versjon), skal kullfiltertimeren nullstilles. 
Dette gjør man ved å trykke på tasten

 i 3 sekunder. Nå er kullfiltertimeren 
nullstillet, og vil telle ned fra 150 timer 
igjen.

Betjening

Betjening av ventilator > Aktivt kullfilter (ekstra tilbehør)
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14.2 Betjening av platetopp

Fig. 49

Symbol Beskrivelse Handling

3 trinns tilberedning Smelting, holde varm & 
under kokepunkt

Sonevalg Valg av sone

Effekt valg Valg av effekt på den 
enkelte sone

Powerboost Når kokesonen skal gå 
på det høyeste nivå

Flexsone (brofunksjon) Aktivering av flexsone 
(brofunksjon mellom 2 
soner)

Pause funksjon Setter sonen/sonene på 
pause

Tenn/Slukk platetopp Kan tenne/slukke plate-
toppen og ventilatoren

Barnelås Når barnelåsen er aktiv 
kreves det at denne slås 
av før platetoppen kan 
aktiveres

Timer tast minus Bruk denne tast for å 
redusere timertiden

Timer tast pluss Bruk denne tast for å 
øke timertiden

Betjening

Betjening av platetopp 
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Fig. 50

For å aktivere produktet, trykk og hold 

(

) i 3 sekunder. Når produktet aktiveres vil
man kunne høre en pipelyd(Fig. 50). Produktet vil stå i standby posisjon.

Hvis man ikke trykker på flere taster innen 1 minutt under standby posisjon, vil 
produktet automatisk slukke.

14.2.1 Forhåndsinnstilte funksjoner

Tilberedning på 3 forhåndsinnstilte kokenivåer

Symbol Beskrivelse Grader (˚C)

Brukes for eksempel til 
smelting samt tining

50

Brukes for eksempel til å 
holde varmen

70

Brukes for eksempel til å 
koke rett under koke-
punktet

90

14.2.2 Barnelås
Ved å trykke på  ( )i 3 sekunder, vil 
barnelås aktiveres. Man ser "Lo" 
indikasjonen på skjermen hvis man 
trykker på en tast.

Når barnelås er aktivert, er alle taster 
inaktive bortsett fra:      ( ).

14.2.3 Powerboost

Fig. 51

For å aktivere powerboost skal man 
trykke på   (Fig. 51).

Betjening

Betjening av platetopp > Powerboost
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Powerboost kan aktiveres i 5 minutter.

Powerboost kan ikke aktiveres på alle 
soner på en gang.

De forreste sonene har de største 
effekter. Hvis powerboost aktiveres på 
de forreste sonene kan de bakre 
sonene bli begrenset.

14.2.4 Brofunksjon

1

2

4

3

1 2 3 4

1-2 3-4

Fig. 52

Man kan aktivere brofunksjonen mellom 
sone 1 og 2 samt mellom sone 3 og 4. 
Brofunksjonen gjør det mulig å styre 
begge soner på samtidig med samme 
effektnivå.

Fig. 53

For å aktivere brofunksjonen skal man 
trykke på   ( ) (Fig. 53).

14.2.5 Timer
Timeren kan innstilles til max 90 
minutter og kan justeres 1 minutt av 
gangen.

Fig. 54

Betjening

Betjening av platetopp > Timer
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For å aktivere timer for den enkelte 
sone, skal sonen aktiveres og nivået 
settes i gang. Derefter skal der trykkes 
på  / for å velge tiden for timeren 
(Fig. 54).

Når tiden er valgt vil denne blinke 3 
ganger og timerfunksjonen blir aktivert 
(Fig. 54).

Når timeren har vært aktivert og den 
innstilte tiden avsluttes vil man høre en 
alarm i 30 sekunder.

Etter 30 sekunders alarm vil den aktu-
elle sonen slukke.

Betjening

Betjening av platetopp > Timer
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15 Tilbehør
15.1 Tilbehør

L ADVARSEL

Les gjerne anbefalinger om montering av ventilasjonskanaler under: 
Service, feilsymptomer og løsninger ---> Avtrekkskanal

1 2 3 4

Fig. 55

YT207.1001.9
4

Kanalsett

Nummer Kode Beskrivelse Antall Mål (mm)

1 YT207.1001.1
3

F-RBV 150
Pipe Bend
Ver-
tical90°(40430
78)

1 227x174x94
-10

2 YT207.1001.1
4

F-VRO 500
150 flat
duct(4040075
)

2 500x222x89

3 YT207.1001.9
4

F-RBFLEX 1
system 150
pipe
bend(4043042
)

1 550x227x94

4 YT207.1001.1
1

" N-KLEB
PVC duct
tape"

1 10.000X50

Tilbehør

Tilbehør 
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16 Gode Råd
Jeg har kjøpt produktet, hva skal 
jeg være oppmerksom på?

1. Sjekk det synlige på produktet
innen montering. Det kan være
for riper eller andre merker osv.

2. Sjekk at det er den riktige
modell med bredde, farge,
intern/ekstern motor.

3. Vi anbefaler en montør/
fagperson til monteringen av
produktet.

NB: Vi tar ikke ansvar for produkter 
som er montert og tatt i bruk hvor 
man konstaterer synlige feil med 
mindre feilen kan konstanteres at er 
fabrikksfeil/transportskade.

Effektiv ventilasjon

Start alltid suget 10 min. før matlag-
ingen. Ved å gjøre dette oppnår du:

n Sirkulasjon så suget enklere kan
fange opp matosen og dampen

Husk å la ventilatoren gå i 15 min. 
etter endt matlaging så den kan suge 
det resterende av matosen og 
dampen. Bruk evt. 
ettersugsfunksjonen på ventilatoren.

Gode Råd
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17 Service, feilsymptomer og løsninger
Er det udfordringer med produktet?

Før servicemontør kontaktes:

Sikre deg at enheten er koblet til strøm og at sikringen ikke har gått. Ikke foreta 
noen handlinger som kan skade enheten.

Les under FAQ (ofte stilte spørsmål) på www.silverlinenorge.no for å finne svar 
og løsninger. Før servicemontør kontaktes kontrolleres ventilatoren for 
nedenstående punkter.

Service, feilsymptomer og løsninger

Beskrivelse av 
feil

Årsak Utbedring

Ikke liv i pro-
duktet?

Strøm, løs forbin-
delse, defekt 
reservedel.

Sjekk om produktet er koblet til 
korrekt strøm (230v - 400v), sjekk om 
evt. ledninger sitter løst. Reservedel 
skal evt. skiftes ut.

Produktet bråker, 
produktet suger 
ikke tilstrekkelig?

Se: Støy (fra 
motor)* på de 
neste sidene.

Se:Støy (fra motor)* på de neste 
sidene.

Mine fettfiltre er 
misfarget?

Filterrens i 
oppvaskmaskin-
en.

Ved rens av fettfilterne i oppvaskma-
skinen er det helt normalt at filterne 
kan bli misfarget. Dette har ingen 
innflytelse på deres funksjon. (Se 
evt. kapittelet om Rengjøring og 
vedlikehold).

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Silverline på
www.jgnordic.com / www.silverlinenorge.no Du kan kjøpe/få reservedeler hos 
din lokale forhandler eller autorisert servicemontør. Det nødvendige serie nr. står 
inni ventilatoren eller på emballasjen. Husk å alltid opplyse dette nummer sammen 
med modelltypen ved bestilling av service eller reservedeler. Opprettelse av 
servicesak kan også gjøres på www.jgnordic.com / www.silverlinenorge.no 
under "Serviceformular".
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Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgjengelig for montøren. 
Produkter som er innelukket/isolert skal gjøres fritt tilgjengelig innen montøren 
kommer. Produktet må gjerne rengjøres innen montørens ankomst.

*Støy (fra motor)

*Støy (fra motor)

Innebygget motor

Vær oppmerksom på at støy fra motoren kan skyldes flere ting. Det er ikke sikkert 
utfordringen skyldes ventilatoren. Defekt i motoren kan typisk høres tydelig. 
Feilene/forhindringene kan være som nedenfor:

1. Støy i motor.

Her vil man typisk kunne høre at noe er defekt i motoren. Det kan være noe som 
treffer mot møllen i motoren. Motor kan også kjøre ujevnt, og det kan gi en kraftig 
resonans/vibrasjon. Sjekk om det kunne være en installasjonsfeil
(skrue osv.) eller om noe kan ha falt ned i motoren.

2. Avtrekkskanal.
Det er her man typisk opplever en forhindring. Avtrekkskanalen er en veldig stor 
og viktig faktor for lyden/støyen og sugeevnen på ventilatoren. Man skal bruke 
ventilatorens maksimale avtrekksdimensjon (Ø150 mm på de fleste ventilatorer og 
Ø120 mm på de resterende). Det er veldig viktig at avtrækket har samme 
dimensjon hele veien gjennom, dvs. fra ventilatoren og opp til taket/veggen og 
evt. opp til skorsten. Vær oppmerksom på at de gamle skorstein typisk er med 
mindre dimensjon og denne minsking vil gi motoren trykktap og presse den til å 
lage mer lyd enn nødvendig. Her vil man kunne høre kraftigere motorstøy enn 
normalt. Knekk i avtrekkskanalen vil også resultere i trykktap og mer støy, unngå 
knekk på avtrekket så langt det lar seg gjøre, og unngå alt for skarpe knekk. 

Avtrekkskanalens materiale; bruk fast avtrekkskanal (PVC) eller lyd og varme 
isolert aluminium avtrekkskanal. For å kunne teste om det er pga. avtrekkskanalen 
støyen kommer, kan man ta av avtrekkskanalen nede ved ventilatoren. Hvis 
støyen minskes så er det avtrekkskanalen, hvis støyen ikke endrer seg, skal man 
lese nedenstående.

3. Undertrykk.
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I mange isolerte boliger glemmer man å få inn frisk luft. Hvis ventilatoren er i gang 
og suger alt luften ut av boligen, er det viktig at det kan komme frisk luft inn i 
boligen utefra da ventilatoren ellers ikke kan fungere optimalt i for stort undertrykk. 
Her vil man kunne oppleve at motoren vil støye mer enn normalt hvis den ikke kan 
trekke inn nok luft, samt gir dårlig sug vil kunne ses og merkes ved bruk. Hvis 
boligen har varmegjenvinningsanlegg kan dette også resultere i undertrykk som 
kan forstyrre ventilatoren. Her skal man også huske å slippe inn luft i boligen 
jevnlig eller koble varmegjenvinningsanlegget til ventilatoren med potensialfritt relé 
(ikke alle modeller).

4. Fettfilter & Kullfilter.

Husk å vedlikeholde filtrene for optimert sug og mindre støy. Fettfilterne skal bli 
rengjort regelmessig ellers vil det resultere i trykk- og funksjonstap til de blir 
rengjort igjen. Fettfilter som ikke blir rengjort jevnlig kan også utgjøre en brannfare. 
Kullfilteret skal også rengjøres ellers erstattes avhengig av modell.

5. Sammenligning.

Bemerk at ventilatorer måles etter samme normer i Europa. I normen tas det 
hensyn til avstand til ventilatoren, måleapparat, rommets størrelse og isolering, 
avtrekksrør og knekk samt mye annet. Dette gjøres for å gjøre det så presist som 
mulig. Det er ikke mulig å sammenligne den opplyste dB måling med en måling 
gjort hjemme eller ute hos forhandleren. Hvis man følger ovenstående anbefa-
linger mht. til avtrekkskanalen vil støy forminskes til minimum.

"Jeg har ekstern motor og min ventilator/motor bråker"
Man skal stadig følge anbefalingene med hensyn til avtrekkskanal forbindelsen, 
som beskrevet over..

Men det kan også være et par andre grunner til at man opplever "støy".

1. Luftstøy. Bemerk at luftstøyen skjer av helt naturlige grunner da det er helt 
naturlig at luften som kommer gjennom ventilatoren vil gi lyd. Men luftstøyen vil 
være langt under min. dB'en som ventilatoren er lovet å støye med innebygget 
motor (Krever anbefalt avtrekksinstallasjon).

2. Isolering. Den eksterne motoren skal isoleres i uoppvarmet rom (gjelder kun 
loftmotor). Lyd- og varmeisolering anbefales. Lydisoleringen vil dempe støy og 
varmeisoleringen vil holde kulden vekk fra motoren, så man unngår kondensvann i 
motoren / avtrekkskanalen.

Den eksterne loftmotoren må ikke plasseres direkte på harde overflater da dette 
kan gi resonans og vibrasjoner som man tydelig kan høre i kjøkkenet.

Man kan kjøpe en lyddemper (modell 4043029 - ekstra tilbehør) for ekstra 
demping av motorstøy i den eksterne motoren.

Service, feilsymptomer og løsninger

29.06.2021Bordemfang (med intern motor)48



JG Nordic - Silverline tar forbehold for eventuelle trykkfeil i denne 
brukerveiledning. Bemærk brukerveiledningen kan være gjeldende for flere 
modeller, derfor kan det i noen avsnitt nevnes forhold som ikke er gjeldende for 
din modell.

I vår jobb for produktforbedringer forbeholder JG Nordic - Silverline seg retten til 
uten varsel å endre produktspesifikasjoner.
17.1 Feilkoder (platetopp)
Hvis platetoppen kommer frem med en feilkode, kan denne finnes under.

Feilkode

Nr.

Årsak Løsning

ØIntet kokekar på sonen, 
eller uegnet kokekar på 
sonen

ØElektronisk print defekt

ØMagnetspole defekt

ØBruk kokekar egnet til 
induksjon

ØSkift elektronisk print 

ØSkift magnetspolen

Er03 ØBetjeningspanel blo-
kkert av en gjenstand 
eller skitt

ØRengjør betjenings-
panelet / Fjern 
blokkerende gjenstander

F1 ØForbindelseskabel 
defekt eller løs

ØElektronisk print defekt 

ØBetjeningspanel defekt

ØSjekk eller skift kabel 
ml. betjeningspanel og 
elektronisk print.

ØSkift elektronisk print

ØSkift ut betjeningspanel

F3E ØSpole sensor defekt ØSkift spole sensor

F4E ØSensor på 
elektronisk print defekt

ØSkift elektronisk print
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E1E ØOveroppheting på 
sonen

ØElektronikkort defekt

ØVent til platetoppen er 
kjølt ned

ØHvis E1E feilkoden fort-
setter etter nedkjøling, 
skift elektronikkort

E2E ØSonen varmer ikke nok

ØKjølevifte defekt

ØSjekk inngangen til 
nedkjølingsviftene

ØSjekk utgangen til 
nedkjølingsviftene

ØSkift kjølevifter

ØHvis E2E ikke forsv-
inner etter utskifting av 
vifte; skift elektronisk 
print.

E3E ØInngangsspenning for 
høyt

ØSjekk strøm/
spenningsforbindelse

ØHvis E3E ikke forsv-
inner etter strømsjekk; 
skift elektronisk print

E4E ØInngangsspenning for 
lavt

ØSjekk strøm/
spenningforbindelse

ØHvis E4E ikke forsv-
inner etter strømsjekk; 
skift elektronisk print
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E5E ØSpole temperatur 
sensor defekt

ØElektronisk print 
defekt

ØSjekk kabler til tempe-
ratursensor

ØSkift temperatursensor

ØHvis E5E ikke forsv-
inner etter sjekk/utskift-
ing av temperatursensor; 
bytt elektronisk print.

Hvis produktet ikke 
slår seg på og er helt 
"død"

1.Feil på elektronisk for-
bindelse

2.Elektronisk hovedkort 
defekt

3.Betjeningspanel defekt

4.Løs forbindelse mellom 
hovedkort og 
betjeningspanel

ØSjekk strømforbindelse 

ØSkift elektronisk kort 

ØSkift betjeningspanel 

ØSjekk kabelforbindelser

17.2 Teknisk tabell
Forsyningsspen-
ning

220 - 240 V 50Hz

Isoleringsklasse
for motor

F

Isoleringsklasse KLASSE I
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