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Bemærk "L1"  skal   bruges for at aktivere "L2" og "L3".
Brug derfor altid "L1" som standard (Fig.1)

Fig. 2:  LED indikatorer på emhætte

Nulstilling

1. Tilslut emhætten til strøm og vær obs på, om afbryderen inde i emhætten er tændt. 
Afbryderen finder du bag dine fedt filtre. Når emhætten er tændt vil der kunne ses på LED 
indikatorerne (Fig. 2) at de blinker konstant i forbindelse med hinanden. Når emhætten er 
tændt, har man 20 sekunder for at nulstille den. Hvis ikke man når at nulstille inden, så kan man 
afbryde strømmen og vente 5 sekunder, for igen at tænde den og prøve forfra.

2. For at nulstille emhætten, skal den være i slukket position (motor og lys slukket), men dog 
stadig med LED indikatorerne (Fig. 2) som blinker i  rækkefølge. 
Tryk og hold "tænd/sluk" tasten på fjernbetjeningen nede indtil du hører 2 "bip" lyde fra 
emhætten. Du må ikke give slip, før de 2 "bip" lyde er hørt fra emhætten. 
Efter to "bip" lyde er emhætten nu nulstillet.

Aktivering af "auto-tilstand" på emhætten
 3. LED indikatorerne (Fig. 2) skulle gerne være slukket. 
Hvis LED indikatorerne (Fig.2) blinker i rækkefølge springer du dette step over:
Tryk nu på "tænd/sluk" knappen på fjernbetjeningen og hold denne inde indtil et "bip" høres.
Nu skulle LED indikatorerne blinke konstant i rækkefølge. 

Emhætten er nu klar til at blive parret med Silverconnect.

Forbindelse af emhætte og kogeplade
1.  Sørg for at emhætten er i parrings tilstand, som forklaret ovenstående.

2.  Tilslut Silverconnect til kogepladen og sørg for at den er tilsluttet til strøm. 
Den skulle nu blinke med blå lys ved alle 3 knapper på Silverconnect (Fig. 1/nr.2).

3.  Tryk nu på knappen "clear" indtil det blå lys slukker og slip herefter. 
Nu er kortet nulstillet og klar til forbindelse.

4. Tryk nu igen på knappen "clear" i 2-3 sekunder og slip herefter. 
Nu skulle de blå lys, lyse konstant (Fig. 1). LED indikatorerne på emhætten vil begynde at 
blinke konstant i 2 grupper (emhætten spørger om lov til at forbinde med silverconnect (Fig. 2)

5. Tryk nu på "tænd/sluk" knappen på fjernbetjeningen og hold den inde indtil du hører en 
"bip" lyd fra emhætten. Nu giver vi lov til at emhætten må forbinde til Silverconnecten. 
Nu skulle emhætten blinke i grupper nogle få sekunder mere og derefter skifte over til kun at 
lyse på 1 LED indikator (Fig.2).

Nulstilling af apparater inden forbindelse
Både emhætte og silverconnect skal nulstilles inden forbindelse, se instrukser 
længere nede.



6. Nu er forbindelsen mellem emhætten og Silverconnect klar til indstilling af minimum 
og maksimum niveau mellem emhætte og kogeplade. 
Følg nedenstående for at justere min og maks niveau; 

7. Kogegrej på zonerne: Sæt kogegrej på alle zoner på kogepladen og sørg for at zonerne er 
fyldt ud. Hvis kogegrejet ikke dækker hele den enkelte zone, vil kogepladen ikke udnytte hele 
styrken. Fyld al kogegrej halvt op med vand.

NB: vær opmærksom på om kogegrejet er godkendt til brug på induktionskogeplade (hvis dette 
er aktuelt). 

8.  JUSTERING AF MIN. NIVEAU: Vælg en zone på din kogeplade og skrue op på minimal 
styrke som muligt. Tryk herefter på "MIN" knappen og hold den inde indtil det blå lys 
forsvinder på Silverconnecten. Nu er min. niveauet indstillet.

9.  GENKENDELSE AF MAKS. NIVEAU Sørg for at alle zoner er tændt på kogepladen og at der 
er fuld styrke på alle zoner, brug gerne power/boost niveau, hvis det er aktuelt. 
Tryk og hold nu "MAX" knappen inde indtil din emhætte tænder med lys og motor. 
Nu er din emhætte parret med din kogeplade og kører automatisk.

Justering af auto-tilstand niveau: 

1.  Auto-tilstand har  niveauer. Niveau "1" er laveste niveau og "4" er højeste niveau. 
Produktet er fra fabrikken indstillet på niveau "2". For at ændre niveauet, skal emhætten 
slukkes med motor og lys. Tryk nu på trin på symbolet "-" på fjernbetjeningen og hold den nede 
indtil et "bip" høres. Nu skulle der kunne ses en enkelt LED indikator som lyser. Denne viser hvilken
niveau "auto-tilstand" er på.

2. 1. LED indikator svarer til niveau 1. 2. LED indikator svarer til niveau 2, osv. 
Ved hvert tryk på symbolet "-" på fjernbetjeningen hopper den et niveau frem.

AUTO-TILSTAND
Når kogepladen kommer i drift og bruger en bestemt mængde strøm, vil emhætten tænde lyset og 
starte motor på trin 2. Alt efter styrke på kogepladen vil emhætten nu regulere hastigheden. 

Aktivering/deaktivering af Auto-Tilstand: 
Selvom emhætten er forbundet til silverconnect, kan den dog efter eget ønske  
aktiveres eller deaktiveres. Hvis der trykkes og holdes på "tænd" knappen på 
fjernbetjeningen i sekunder vil man kunne aktivere deaktivere "auto-tilstand". 
Når "auto-tilstand" er aktiveret vil den. LED indikator konstant lyse.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt med motor tilslutning til emhætten 
under tilslutning/forbindelse mellem Silverconnect og emhætte.

Justering af auto-tilstand niveau: Det er muligt at ændre Auto-
tilstand niveauet, for at ændre emhættens reaktionsstyrke. 
Følg nedenstående for ændring af dette 



. 3. Når man finder det niveau man ønsker, venter man indtil programmet automatisk hopper ud

4. Hvis ikke man når at vælge ønsket niveau i de 10 sekunder man har, skal man gentage 
processen. Ved valg af laveste niveau, vil emhætten reagere med lavere styrke til kogepladens 
komandoer og omvendt ved højeste niveau. 
Tabellen nedenstående viser emhættens reaktion i forhold til strømforbruget på kogepladen.

Når kogepladen slukkes: 

1. Hvis kogepladen har været i drift under 1 minut og slukkes derefter, vil lyset i emhættes 
slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og operere i 1 min, hvorefter den 
slukker.

2.  Hvis kogepladen har været i drift mellem 1-8 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes 
slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og aktivere timer funktionen, som vil 
lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.

3. Hvis kogepladen har været i drift mellem 8-13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i 
emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert 
30. sekund. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten 
operere i 15 min, hvorefter den slukker.

4. Hvis kogepladen har været i drift mere end 13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i 
emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert 
minut. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade 
emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.

Auto deaktivering af auto-tilstand Bemærk, hvis fjernbetjeningen bruges når 
emhætten er i auto-tilstand, vil auto-tilstanden automatisk deaktiveres i 4 timer. 
Dette betyder at autotilstand ikke er i drift i 4 timer.  Auto-tilstand vil automatisk 
aktiveres efter 4 timer. Autotilstand kan også manuelt aktiveres ved at bruge 
fjernbetjeningen (sluk emhætte, tryk derefter tænd/sluk knappen på 
fjernbetjeningen i ca. 4 sekunder, indtil et bip kan høres, nu er auto-tilstand 
aktiveret igen).

AUTO-TILSTAND: Når auto-tilstand er aktiv vil det kunne ses på 4. LED 
indikator (Fig 2) som konstant vil lyse, når emhætten ikke er i drift. 
Denne slukkes hvis "auto-tilstand" bliver slået fra manuelt eller automatisk.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

-

-

-

-

0% og opefter

0% og opefter

0% og opefter

0% og opefter

60% og opefter

50% og opefter

40% og opefter

30% og opefter

95% og opefter

90% og opefter

85% og opefter

80% og opefter

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4



Bemærk at der sidder en bluetooth antenne i din Silverconnect, den er med til 
at forstærke signalet i mellem din kogeplade og emhætte. 
Den kan falde af, når man åbner for lågen, så vær venligst forsigtig ved den. 
I tilfælde af at den falder af, kan man roligt klikke den på igen.
Den er vist på billedet over teksten.
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