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ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
*Dette produkt er konstrueret til
husholdningsbrug.
*Brugsspændingen på dit produkt er 220-240
Volt ~ 50Hz.
*Netledningen til dit produkt er udstyret med
et jordet stik. Denne ledning skal sættes i en
stikkontakt med jordforbindelse.
*Alle elektriske installationer skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
*Installation udført af ikke-certificeret
personale kan føre til drift med lav ydeevne,
beskadigelse af produktet eller ulykker.
*Netledningen må ikke sammenfiltres eller
knuses under installationen. Netledningen
bør ikke trækkes nær ovne, den kan smelte
og forårsage brand.
*Tilslut ikke produktet, før det skal installeres.
*Sørg for, at stikket er placeret på et let
tilgængeligt sted at for at være i stand til at
afskære strømmen til produktet i tilfælde af
fare.
*Rør ikke produktets lamper, når de arbejder i
lang tid. Lamperne kan brænde din hånd, da
de vil være varme.
*Køkken-emhætter er fremstillet til
husholdningsbrug ved normal madlavning
hjemme. Der er risiko for fejlfunktion ved
andre typer af brug, og produktgarantien vil
blive ugyldig.
*Overhold reglerne fra myndigheder om
udvinding af udblæsningsluft. (Denne
advarsel gælder ikke for anvendelse uden
røggasstuds.)
*Fødevarer,, som kan bryde i brand bør ikke
koges under enheden.
*Start dit produkt efter du placerer gryder,
pander osv. på kogepladerne. Ellers kan høj
temperatur forårsage at de samme dele af
dine produkter deformeres.
*Sluk komfuret, før du fjerner gryder, pander
osv.fra kogepladerne.
*Efterlad ikke kogende olie på komfuret.
Gryder der indeholder kogende olie kan
antændes af sig selv.
*Olie kan selvantænde under madlavning
med stegningsmetode osv. vær opmærksom
på dine gardiner og duge.
*Sørg for, at filtrene bliver udskiftet til tiden.
Filtre, der ikke udskiftes til tiden er brandfarlige
på grund af den olie, der samles på dem.
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*Brug ikke brændbare filtermaterialer i stedet
for filtre.
*Brug ikke dit produkt uden filter, og fjern ikke
filtrene, når produktet er i brug.
*I tilfælde opblussende flammer, afbryd
da strømmen til emhætten og komfur.
(Afbryd strømmen ved at tage strømmen fra
enheden.)
Hvis rengøring ikke udføres jævnligt, kan dit
produkt blive brandfarligt.
*Afbryd strømmen til enheden, før
vedligeholdelse. (Afbryd strømmen ved at
tage strømmen fra enheden.) *Når elektriskkomfur emhætter og andre apparater, der
bruger andre end elektriske energikilder kører
samtidigt, må det negative tryk i rummet ikke
overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
*Hvis der er enheder, der kører på brændstof
olie eller gasbrændstoffer i miljøet, hvor dit
produkt skal anvendes, såsom varmeapparat;
skal udstødningen fra denne enhed være
helt isoleret fra den mængde det er indeholdt
i, eller enheden skal være af hermetisk
indelukket type.
*Brug venligst 150mm eller 120mm rørdiameter for tilslutninger af røggasstuds på
dit produkt. Rørtilslutningen skal foretages
med minimum afstand og albue-led.
*Sørg for, at dit barn ikke leger med produktet.
Tillad ikke børn at bruge dit produkt.
*For din sikkerhed, brug “MAX 6A”-sikring i
emhætte-systemet.
*Hold emballagematerialer væk fra børn,
fordi de kan være farlige.
*Hvis netledningen er beskadiget, skal denne
ledning udskiftes af importøren eller dennes
serviceværksted eller et lige så kvalificeret
personale, for at forhindre farlige situationer.
*I tilfælde af flammer begynder, afbryd da
strømmen til emhætte og komfur. tildæk
flammerne.. Brug aldrig vand til at slukke
ilden. *Når kogeapparater er i drift, kan deres
tilgængelige dele være varme.
*Denne enhed er ikke beregnet til brug
af personer med fysiske, sensoriske eller
mentale handicap (herunder børn), eller
personer med mangelfuld erfaring og viden,
medmindre tilsynet leveres af en person, der
er ansvarlig for enhederne sikkerhed.
*Når installationen af emhætten er færdig;
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der skal være mindst 65 cm afstand mellem
produktet og elektriske ovne, og mindst 75
cm afstand mellem produktet og ovne, der
kører på gas eller andet brændstof.
*Emhætten må ikke forbindes til luftkanaler,
hvor der er anden damp.
*Der skal udvises forsigtighed, når enheden
betjenes sammen med enheder, der bruger
den omgivende luft med brændstof (f.eks.
komfurer eller varmeapparater, der kører
på gas, dieselolie, kul eller træ osv.). Fordi
emhætten udtrækker luften i miljøet, kan det
påvirke branden.
*Denne advarsel gælder ikke for anvendelser
uden røggasstuds.

Hold produktet fra chassiset og skub det til hullet,
som du tidligere har lavet i overensstemmelse
med produktets tekniske tegning.Figur 2

Figur 2
Produktet har 4 bøjlekroge og 4 (A, B, C, D)
skruer til at stramme disse bøjlekroge. Fastgør
produktet ved at stramme disse skruer med en
skruetrækker. Figur 3

INSTALLATION UDEN MOTOR
Tilbehør

B
A
200/150 mm
adapter til røggasstuds

C

D
Figur 3

Udfør den fleksible røggasstuds-forbindelse.
Figur 4

Placer 200/150 mm røggasstuds-adapter, der
leveres med som tilbehør til produktet. Figur 1

Figur 4
Udfør produktets elektriske forbindelse
ved at forbinde forsyningsledningen til
produktet og forsyningskablet fra den
eksterne motorenhed og fuldfør installationen.

Figur 1
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BRUG AF ENHEDEN

hver 20 sekunder for 5 minutter, to gange for
hver 20 sekunder i 10 minutter, 3 gange for
hver 20 sekunder i 15 minutter og 4 gange pr.
20 sekunder i 20 minutter; sekvensen af LED
1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 3, LED 2, LED
1 blinker. Samme indikation fortsætter for den
1-times periode, hvor motoren er slukket.

Der er ingen kontrolknap på emhætten. Den
styres kun via fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningens knapfunktioner

Rengøring og vedligeholdelse
Sørg for, at enheden er frakoblet eller afbryderen er
lukket før enhver rengøring og vedligeholdelse.
A) Rengørings- og vedligeholdelsestid:
Emhætten skal rengøres og vedligeholdes med
jævne mellemrum, for at sikre anvendelse i dens
levetid og ydeevne.
Ophobning af olie og snavs i emhættens metalfiltre
kan påvirke dens normale drift.
Unødvendige olierester på de indre dele af
indretningen og dens røgkanal øger risikoen for
brand. Kulfilteret(-trer) inde i den indre del, som
er nødvendige for anvendelse uden aftræk, kan
anvendes i en tid. De kan ikke vaskes rene. Således
må kulfilter(-tre) erstattes med regelmæssige
intervaller. Du kan skaffe ekstra kulfiltre fra
autoriserede tjenester.

1- Motor til/fra Aktiverer eller deaktiverer
motoren. Motorens starthastighed er 1.
Motorhastigheden er vist ved lys i antallet af
lysdioder svarende til den hastighed, motoren
kører på. Hastighed 1 er vist med lysdioden
længst til venstre, hastighed 2 vist med de to
venstre lysdioder osv.
2- Aktiv mens motoren kører. Tryk på denne
knap, for at nedsætte motorens hastighed til et
lavere trin. (Minimumhastighed 1).
3- Aktiv mens motoren kører. Tryk på denne
knap, for at øge motorens hastighed til et
højere trin. (Minimumhastighed 4).

- Metalfiltre skal rengøres hver 2-3 uge.
Denne rengøring og vedligeholdelse bør udføres
regelmæssigt, for at forhindre dannelse af olierester
på dine køkkenmøbler og vægge.

4- Hvis du trykker på lampeknappen, mens
belysningen er slukket tænder produktets
komfurlys. Ved at trykke på denne knap igen
slukker produktets komfurlys.

B) Rengøring af apparatet:
-·Afbryd strømmen til din emhætte ved at frakoble
den eller slukke den på afbryderen.
- Rens ikke enheden med damp eller et
rengøringsapparat, der bruger damp.
- Rengør ikke emhættens overflade med
uegnede rengøringsmidler. Ellers kan der opstå
farveforandringer på produktet.
- Den ydre overflade af enheden skal rengøres
ved hjælp af Inox-overfladerenser og en blød
klud. Enheden skal tørres efter rengøring.
Glasdelene af enheder med glas skal rengøres med
glasrensemiddel.

Timerfunktion
Ved at trykke på +knappen på kontrolenheden
i 2 sekunder, mens motoren kører aktiveres
luftrensning. Dette betyder, at motoren kører i 5
minutter på dens hastighed og stopper i 1 time,
og gentager dette. Aktiv luftrensning indikeres
ved sekventielt blink i lysdioderne cirka hvert
20. sekund. Motorhastigheden kan ikke
ændres, mens denne tilstand er aktiv, tryk på
+ eller - knapperne sætter varigheden mellem
5 og 20 minutter. Den aktive varighed angives
af antallet af blinkende lysdioder. En gang for
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· Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at
sikringerne er intakte.
· Kontroller knapperne på frontpanelet. (Der samler
sig snavs omkring disse knapper, når de ikke er
renset i lang tid, og kan forhindre drift).
· Hvis hastighedsknapper ikke fungerer:
· Kontroller knappens omkreds. Rens snavs, der
kunne forhindre nem betjening af knapperne.
Hvis lyset ikke virker:
· Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at
sikringerne er intakte.
· Tjek om belysningsknappen fungerer.
Hvis der kommer snavset luft ind
gennem røggasstudsen:
· Kontroller aluminiumsklappen på røgggasstudsen.
Klappen bør dække luftudgangen, når enheden
ikke kører. Fjern de hindringer, der forhindrer denne
lukning.

B) Fjernelse af side-sugepladen:
For at fjerne side-sugepladen, hold i højre og
venstre forreste punkt og træk ned.
C) Fjernelse af metalfilter:
Tryk på låsebeslaget på metalfiltre bagud og træk
ud under enheden for at fjerne det.
D) Rengøringsoperation:
Nedsænk metalfilteret i varmt vand med
opvaskemiddel og vent et stykke tid; rens
derefter med en blød børste. Skyl med varmt
vand efter rengøring. Gentag denne operation,
hvis nødvendigt. Du kan vaske metalfilteret i
opvaskemaskinen på normalt program ved 55
grader.
Pas på ikke at beskadige netværket, når
du renser metalfiltre. Der kan observeres
farveændringer på filtrene, når hårde
rengøringsmidler anvendes. Dette vil ikke
påvirke enheden negativt, og er ikke en årsag til
fejl. Efter rengøring sættes det tørrede filter korrekt
tilbage i enheden.

Hvis du har udført den nødvendige kontrol, men
problemet fortsætter, skal du ringe til den nærmeste
service fra service-listen, der leveres med enheden.
Kontakt os venligst, når dit problem ikke kan løses.

Før du går til autoriseret
service

Mulige fejl og hvad du kan gøre, før du
ringer efter service:

· Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at
sikringerne er intakte.
· Kontroller knapperne på frontpanelet. (Der samler
sig snavs omkring disse knapper, når de ikke er
renset i lang tid, og kan forhindre drift).
· Hvis hastighedsknapper ikke fungerer:
· Kontroller knappens omkreds. Rens snavs, der
kunne forhindre nem betjening af knapperne.
Hvis lyset ikke virker:
· Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at
sikringerne er intakte.
· Tjek om belysningsknappen fungerer.
· Kontroller pærerne. Sørg for at frakoble enheden,
før du udfører denne kontrol. Spænd pærerne fast,
hvis de er løse; du kan udskifte pærer, hvis de stadig
ikke virker.

A) Hvis apparatet ikke fungerer på
nogen måde:
- Kontroller afbryderen som dit produkt er tilsluttet
samt hovedafbryderen til dit hus.
- Kontroller om emhætten er tilsluttet, eller om stikket
passer godt ind i stikkontakten.
B) Hvis apparatets ydeevne ikke er
tilstrækkelig, og den skaber meget støj,
mens den kører:
- Er diameteren til røggasstudsen passende?
(min.120 mm).
Er metalfiltrene rene? Kontroller.
- Hvis du bruger emhætten uden aftræk, så sørg
for at kulfilteret(-trene) er ikke mere end 6 måneder
gamle.
- Sørg for at ventilere dit køkken tilstrækkeligt for at
sikre luftgennemstrømning.
Hvis du ikke er tilfreds med enhedens ydeevne, skal
du kontakte autoriseret service.
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