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REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Bruksanvisningen refererar till olika modeller av denna apparat. Med
anledning av detta kan det finnas beskrivningar av enskilda egenskaper
som inte gäller den specifika apparaten.

INSTALLATION
• Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av felaktig
installation eller användning.
• Min. säkerhetsavstånd mellan spishällen och
köksfläkten är 650 mm (vissa modeller kan
installeras på en lägre höjd; se avsnittet gällande
drift- och installationsmått).
• Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som
anges på märkplåten inuti köksfläkten.
• För apparater i klass I, säkerställ att bostadens
elsystem har en lämplig jordanslutning.
Anslut köksfläkten till en rökgaskanal med en min.
rördiameter på 120 mm. Sträckan där matos avleds ska vara så kort som
möjligt.
• Anslut inte fläkten till rökgaskanaler för förbränningsrök från värmepannor,
öppna spisar o.s.v.
• Om köksfläkten används i kombination med andra
apparater som inte är eldrivna (t.ex. gasdrivna
2°
apparater), ska du sörja för en tillräcklig ventilation
av lokalen för att förhindra returflöde av
förbränningsgas. I köket ska det finnas en öppning
i direkt förbindelse med utsidan för att garantera
tillflödet av ren luft. När köksfläkten används i
kombination med andra apparater som inte är
eldrivna, får inte lokalens negativa lufttryck överskrida 0,04 mbar för att
förhindra att rök sugs tillbaka in i lokalen via köksfläkten.
• Om elkabeln skadas, ska den bytas av tillverkaren eller av servicecentret för
att undvika varje risk.
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• Om installationsanvisningarna för gasspishällen anger ett större avstånd än
det ovan angivna, måste det beaktas. Följ gällande lagstiftning angående
utsugning av luft.
• Använd endast skruvar och beslag som är lämpliga för köksfläkten.
Obs! Om det inte installeras skruvar och fästanordningar som
överensstämmer med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk
stöt.
• Anslut köksfläkten till elnätet genom att använda en tvåpolig brytare som har
min. 3 mm kontaktavstånd.

ANVÄNDNING
• Köksfläkten har uteslutande konstruerats för hushållsbruk, för att avlägsna
matos i köket.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än vad den är konstruerad för.
• Se till att det aldrig uppkommer höga lågor under köksfläkten när den är
igång.
• Justera lågans styrka så att den endast berör kokkärlets botten och inte
slickar utmed dess sidor.
• Fritöserna ska kontrolleras hela tiden under
användningen. Den överhettade oljan kan ta eld.
• Flambera inte under köksfläkten. Det finns risk för
eldsvåda.
• Denna apparat får användas av barn (över 8 år),
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap
om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon som
kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten
används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn får inte
leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan
tillsyn av en vuxen.
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• VARNING! De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen
av spisar, matlagningsapparater o.dyl.

UNDERHÅLL
• Stäng av eller frånkoppla apparaten från elnätet före rengöring eller
underhåll.
• Rengör och/eller byt ut filtren efter den angivna tidsperioden (brandrisk).
• Fettfiltren ska rengöras varannan månad eller oftare vid intensiv användning.
De kan diskas i diskmaskin.
• Det aktiva kolfiltret kan varken diskas eller regenereras. Filtret ska bytas
cirka var 4:e månad eller oftare vid intensiv användning.
• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och ett neutralt flytande
rengöringsmedel.
Symbolen på apparaten eller emballaget anger att apparaten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om apparaten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning av
apparaten bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänsten eller
affären där du köpte apparaten.
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EGENSKAPER
Komponenter (Modell Zoom)
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Filter, Motor.
2
1 Stödplatta för köksfläkt.
4
1 Kabelgenomföring
14
1 Gränsläge spärrhake
Ref. Antal Installationskomponenter
11
4 Expansionspluggar ø 10
12h
4 Skruvar M5 x 70
12g
1 Skruvar för spärrhake
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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ZOOM (15 Kg)
2
4

12g
14

11
12h

1
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Komponenter (Modeller Chic-Vanilla)
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Filter, Motor.
2
1 Stödplatta för köksfläkt (med lamphållare).
4
1 Kabelgenomföring
5
3 Glas
6
3 Plattor för fästning av glas
14
1 Gränsläge spärrhake
Ref. Antal Installationskomponenter
11
4 Expansionspluggar ø 10
12h
4 Skruvar M5 x 70
12d
6 Skruvar M4 x 20
12e
6 Skruvar M4 x 10
12g
1 Skruvar för spärrhake
22
12 Brickor i gummi
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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CHIC / VANILLA (30 Kg)
11
12h

2

5

12d
22

12d

12g
22

14
22
12e

22

12d
22

6

12e

6

12d

22
22

12d

12d
22

4

5

5
12e
22

6
22
12e

12e
22

1
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Komponenter (Modeller Nest)
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Filter, Motor.
2
1 Stödplatta för köksfläkt (med lamphållare)
2.1
2 Förlängd stödplatta för köksfläkt
4
1 Kabelgenomföring
5
4 Glas (manuellt tillverkat glas)
14
1 Gränsläge spärrhake
Ref. Antal Installationskomponenter
7.1
8 Fästkonsoler för glas med bussning
11
10 Expansionspluggar ø 10
12h
10 Skruvar M5 x 70
12d
24 Mutter M4 (fastsättning konsoler med förlängd platta)
12e
8 Kulgrepp fastsättning glas
12f
8 Tätningar glasskydd
12g
1 Skruvar för spärrhake
12h
8 Tätningar glasskydd
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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NEST (39 Kg)
11

11
12h

12h

11

11
12h

11

12h

2.1

12h

2
7.1
7.1

7.1
7.1

11

11
12h

12h
2.1

12d
12g
14

12e

12e

12f

7.1

7.1

12f

7.1
12e

4

12h

12f
12e

12d

5

12f
5

12d

12d

12e

12h

12h

12f
12e

12f
12f
12e

12f
12e

5
5

1
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Komponenter (Modell Vertigo)
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Filter, Motor.
2
1 Stödplatta för köksfläkt (med lamphållare).
4
1 Kabelgenomföring
5
1 Glas eller paneler i annat material
14
1 Gränsläge spärrhake
Ref. Antal Installationskomponenter
11
4 Expansionspluggar ø 10
12h
4 Skruvar M5 x 70
12d
4 Stift /kromad fästskruv Glas
12g
1 Skruvar för spärrhake
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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VERTIGO (20 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d

12d

5

1
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Komponenter (Modell Kaleidos)
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Filter, Motor.
2
1 Stödplatta för köksfläkt (med lamphållare)
4
1 Kabelgenomföring
5
1 Glas eller paneler i annat material
14
1 Gränsläge spärrhake
Ref. Antal Installationskomponenter
11
4 Expansionspluggar ø 10
12h
4 Skruvar M5 x 70
12d
4 Stift /kromad fästskruv Glas
12g
1 Skruvar för spärrhake
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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KALEIDOS (18 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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Komponenter (Modell Luxia)
Ref. Antal Produktkomponenter
1
1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Filter, Motor.
2
1 Stödplatta för köksfläkt (med lamphållare)
4
1 Kabelgenomföring
5
1 Glas
14
1 Gränsläge spärrhake
Ref. Antal Installationskomponenter
11
4 Expansionspluggar ø 10
12h
4 Skruvar M5 x 70
12d
4 Stift /kromad fästskruv Glas
12g
1 Skruvar för spärrhake
Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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LUXIA (30 Kg)
2

11
12g

4

14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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Mått

KALEIDOS

ZOOM

LUXIA
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VERTIGO
CHIC / VANILLA

NEST
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INSTALLATION
Denna köksfläkt är förberedd för att installeras i taket/hyllan, (min. 650 mm) över en spishäll i en
köksö som:
• Utsugande version: Extern evakuering.
• Filtrerande version: Intern återcirkulation.
Varning:

Köksfläkten F-Light är ett system bestående av köksfläkt + taklampa, därför ska två
separata elkablar förutses, en för köksfläkten och en för taklampan.
Modellen Zoom är inte utrustad med taklampa.

Följd av installationsmoment
•
•
•
•
•
•

Förberedning vid installation
Borrning i tak/hylla och fastsättning av stödplatta
Anslutningar
Montering av köksfläktsstomme
Funktionskontroll
Avyttring av emballage

Montering gränslägespärrhake

• Lossa de 3 skruvarna som förenar plattans delar (av olika form och/eller mått) med den
medföljande nyckeln.
• Ta spärrhaken och fäst den på plattan på den lilla konsolen med medföljande skruv i läget
angivet på bilden.
• Om närvarande ta lamphållarna och passa
in dem på de förberedda konsolerna som
känns igen av hårnålsformen på ändarna.
Varning: banden som fäster trådarna ska
inte kapas.
• Skruva åt lamphållarnas fästskruv på
konsolen för att ta den senare emellan de
2 brickorna.
• Modellen Zoom är inte utrustad med
taklampa.

SE

202
0

Borrning i tak/hylla och monteringsplatta
BORRNING I TAK/HYLLA
• Med hjälp av ett lod markera spishällens mitt i taket/stödhyllan.
• Luta plattan mot taket/hyllan och se till att hålla gränslägespärrhaken, nyss monterad, i
frontläge i förhållande till installatören och spishällen (gränslägespärrhaken får inte
förväxlas med de andra 4 för fastsättning av stålvajrarna för flytt av köksfläkten).
• Markera mitten av plattans hål.
• Borra i följande punkter:
• Tak i massiv betong: enligt använda expansionspluggar för betong.
• Tak i tegel med luftkammare, med motståndskraftig tjocklek på 20 mm: Borra ett hål med
10 mm ø (sätt genast i de medföljande expansionspluggarna 11).
• Tak i träbjälklag: enligt använda träskruvar (ej levererade).
• Hylla i trä, med motståndskraftig tjocklek på 15 mm: borra ø 7 mm hål.
• Passage för elkabel: Borra ø 10 mm hål.
(Varning: ifall av köksfläkt med medföljande taklampa kommer det att finnas en direkt
elektrisk linje för strömförsörjningen av köksfläkten och en annan med brytare för
taklampan).
• Luftutsläpp (Utsugande version) enligt anslutningsdiametern på röret för utvändig
evakuering.
• Skruva fast, genom att korsa dem och lämna 4-5 mm från taket, två skruvar:
• för massiv betong, expansionspluggar för betong , medföljer inte.
• för tegel med luftkammare, med motståndskraftig tjocklek på cirka 20 mm, medföljande
skruvar 12h.
• för träbjälklag, träskruvar, medföljer inte.
• för hylla i trä, skruvar med brickor och muttrar, medföljer inte.
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FASTSÄTTNING AV PLATTA
• Lyft monteringsplattan och se till att gränsläge spärrhaken är
placerad frontalt.
• Passa in de avlånga hålen på skruvarna tidigare förberedda i
taket och vrid tills mitten av regleringsurtaget.
• Dra åt de två skruvarna och skruva åt de andra två medföljande
skruvarna; innan du definitivt skruvar åt skruvarna är det
möjligt att utföra justeringar genom att vrida stycket, och se till
att skruvarna inte lämnar regleringsurtaget.
• Fastsättningen ska vara säker såväl i förhållande till
köksfläktens vikt som stötar orsakade av tillfälliga laterala
tryck på den monterade apparaten. Vid slutförd fastsättning
kontrollera därför att plattan är stabil.
• I samtliga fall där taket inte är tillräckligt starkt i
upphängningspunkten, ska installatören se till att förstärka den
med lämpliga plattor och motplattor förankrade i strukturellt
motståndskraftiga delar.

•
•
•
•
•

FASTSÄTTNING AV FÖRLÄNGD PLATTA (MODELL NEST)
Ta de 2 förlängningarna 2.1 och haka fast dem i de speciella
avlånga hålen på den redan monterade plattan 2.
Markera mitten av plattornas hål.
Avlägsna förlängningarna.
Borra ett hål med 10 mm ø (sätt genast i de medföljande
pluggarna 11).
Haka fast förlängningarna på nytt och fäst dem med de
medföljande skruvarna 12h.
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1

2

2

11
2.1

11

2.1
12h

12h

2
2.1
2.1
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ANSLUTNING KABLAR KÖKSFLÄKTS-PLATTA

N.B. Innan du påbörjar installationen är det nödvändigt att föra köksfläkten till
höjden på 650 mm från spishällen med ett stöd eller med hjälp av en annan
person.
Detta är fundamentalt eftersom vi ska ansluta köksfläktens kablar till plattan monterad i
taket nödvändigtvis utan att ha vikten av köksfläkten som belastar strukturen.

• Fastsättningssystemet för de 4 kablarna består av 3 delar:
• Gängad spärrhake (a) redan monterad på plattan i taket.
• Skruv för kabelklämma (b) medföljer.
• Säkerhetskulgrepp (c) medföljer.

a

b

c
• Dra de 4 kablarna (fasthakade vid
köksfläktsstommen) i respektive hål på
plattlocket som tidigare har
demonterats.

• Sätt i kabelgenomföringen
4 i hålet på plattlocket och dra igenom
matarkabeln för köksfläkten.

4

Varning: Gör inte sönder eller ta bort
klämman som fäster elkabeln vid
köksfläkten.
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• Se till riktningen på plattan fästad i
taket (plattans gränslägespärrhake har
sitt hål motsvarande plattlocket och på
köksfläktsstommen).

B

C

• Sätt i säkerhetskulgreppen (c) på
respektive kablar med gängningen
uppåt.
• Sätt i skruvarna för kabelklämman (b)
på respektive kablar.
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• Passera kablarna i de gängade spärrhakarnas avlånga hål (a)
pch skruva fast skruvarna på kabelklämman (b) vid
spärrhakarna.

• Vid slutfört moment ska resultatet
vara som anges på bilden för alla
4 kablarna.

• Nu har vi alla 4 kablarna anslutna till
plattan.

Sätt kablarna under spänning genom att
trycka dem uppåt så att de glider in i
skruven på kabelklämman och utanför
det avlånga hålet på den gängade
spärrhaken.
Detta är möjligt eftersom skruven på
kabelklämman har ett system som
tillåter glidningen av kabeln invändigt i
bara en riktning och blockerar
glidningen i motsatt riktning.
Se till att alla kablar har samma längd
för att underlätta det slutliga
livelleringsmomentet, och att den
främre vajern ska vara lösare än de
andra.
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LIVELLERING AV KÖKSFLÄKT
• Det är nödvändigt att utföra livelleringen av köksläktens rörliga
kroppen för att tillåta korrekt funktion av förflyttningen.
• Nivellering av köksfläkten sker genom att ingripa på
säkerhetsspärrhakarna.

• Placera ett vattenpass på köksfläkten.

• Genom att utöva ett tryck, uppåt, på
säkerhetskulgreppen “låses” kabelns rörelse upp.
Genom att sätta i eller dra ut kabeln ur
kabelklämman är det möjligt att utföra
justeringarna som möjliggör nivellering av
köksfläktens rörliga kropp.
• Efter att ha livellerat köksfläkten enligt mått,
skruvas säkerhetskulgreppen åt.

Varning:
• Säkerställ att alla 4 stödkablar är under spänning.
• Säkerställ att alla 4 stödkablar inte har skadats under installationen.
• Kom ihåg att minimumavståndet emellan köksfläkt och kökets spishäll måste vara 650
mm.
• Den rörliga kroppen (köksfläktsstomme) ska ha ett slag på max. 900 mm i filtrerande
konfiguration och 750 mm med installation av utsugningskit.
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Anslutningar
LUFTUTSLÄPP UTSUGANDE VERSION
För installationen av köksfläkten i utsugande version se
anvisningarna i det specifika utsugningskitet för köksfläkten.

LUFTUTSLÄPP FILTRERANDE VERSION
• Öppna belysningsenheten genom att dra den i den avsedda
skåran
• Avlägsna fettfiltret.
• Säkerställ att luktfiltren med aktivt kol är isatta.

SE

272
7

FASTSÄTTNING AV ELKABEL
• Spänn elkabeln och fäst den vid bygeln på plattan
i taket med hjälp av fliken som är monterad med
två skruvar.
• Passa in kabelgenomföringen av gummi, som
redan sitter på elkabeln, i det avlånga hålet för att
undvika framtida skador.
• Anslut köksfläkten till
elnätet genom att
installera en bipolär
brytare som har min. 3
mm kontaktavstånd.
• Ta bort fettfiltren (se
avsn. ”Underhåll”) och
kontrollera att
elkabelns kontaktdon
är korrekt isatt i
sugsystemets uttag.
• Skär nu av klämman
som låser elkabeln vid
köksfläktsstommen.

• Nu är det möjligt att utföra den elektriska anslutningen för köksfläkten och om taklampa
finns med respektive elledningar.
MONTERING AV PLATTLOCK
• Stäng plattan med plattlocket med de 3
skruvarna som tidigare har avlägsnats och
den medföljande nyckeln.
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MONTERING AV GLAS (MODELLER CHIC-VANILLA)
• Ta lamporna och sätt i dem i lamphållarna.
• De ska inte skruvas men enbart sättas i till botten.

12d

12d
22

22

• Fäst glasen 5 på plattan med skruvarna 12d och brickorna 22 i
den övre delen.
• Fäst emellan dem glasen i den undre delen genom att använda
de små glasfästplattorna 6 med skruvarna 12e och brickorna
22.

•
•
•
•
•

•

MONTERING AV GLAS MODELL NEST
Ta lamporna och sätt i dem i lamphållarna.
De ska inte skruvas men enbart sättas i till botten.
Fäst vinklarna 7.1 på plattan med muttrarna 12d.
Sätt i tätningarna 12f i hålen för glasen.
Sätt sedan i tätningen 12f i kulgreppet 12e, sätt sedan i glaset 5
och den andra tätningen 12h fäst alltsammans med en mutter
12d.
Sätt i änden av kulgreppet 12e i vinklarnas 7.1 avlånga hål och
alltsammans med en annan mutter 12d.

5
6

12e

12e
22

22

2.1

2 2.1

7.1
12d

12e

12e

12f

12f
12f

3
12e

12c

12d

5

12e

4

12h

12f
5

12d
12e

12d
12h

12h

12f
12e

12f
12f
12e

12f
12e

5
5

7.1

• Genom att lossa muttrarna 12d som klämmer på konsolen är
det möjligt att utföra små justeringar på glaset.

12h

12f

12e

5
12d
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MONTERING AV GLAS MODELLER VERTIGOKALEIDOS-LUXIA
• Ta lamporna och sätt i dem i lamphållarna.
• De ska inte skruvas men enbart sättas i till
botten.
• Fäst glaset (eller annat material) 5 på
plattan med kulgreppen för fastsättningen
12d.

12d

12d

5

5

12d

5

SE

303
0

ANVÄNDING
Kontrollpanel

L

T1

Knapp Funktion
Tänder/släcker belysningen.
L
T1
Köksfläkt nere
Tryckt i 2 sekunder lyfts köksfläkten. Genom
ett ytterligare kort tryck, on/off motor.
Köksfläkt uppe
Första tryckning: Köksfläkten sänks. Andra
tryckning: Stopp köksfläkt.
När rörelsen är avslutad startar motorn med den
andra hastigheten.

Display
Påslagen/avstängd

Avstängd/avstängd

Varning: Köksfläktens reglage styr enbart köksfläktens funktioner, taklampan har en
strömförsörjning och en strömbrytare helt oberoende av köksfläkten.

Elektroniken känner igen två avvikelsetyper och se till att signalera detta.
Lysdiod T1
Långsam
blinkning

Snabb blinkning

SE

Överskridande av tröskeln för absorptionsström:
Om ett överbelastningstillstånd skulle inträffa, signaleras denna
avvikelse med en blinkning var annan sekund av lysdioden T1 på
tangentbordet. Kontrollera att det inte finns några hinder under
köksfläktens rörelse. Den här signaleringen förblir aktiv tills ett nytt
öppnings-/stängningskommando av köksfläkten.
Ingrepp av säkerhetsmikrobrytaren under öppningsfasen:
Ifall av ingrepp av säkerhetsmikrobrytaren, signaleras avvikelsen av
lysdioden T1 som blinkar snabbt (varje 250ms) och betyder att
köksfläkten har överskridit gränsläget…….. Kontakta teknisk
service!
Under denna avvikelse är det alltid möjligt att komma åt
köksfläktens funktioner (belysning och motor) och om motorn är
påslagen fortsätter lysdioden T1 att blinka för att signalera att
avvikelsen kvarstår.

313
1

FJÄRRKONTROLL
Den här apparaten kan kontrolleras med en
fjärrkontroll, driven med alkaliska zink-kol batterier på
1,5 V av standardtyp LR03-AAA (medföljer ej).
• Lägg inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor.
• Kasta inte batterier i naturen, lägg dem i de speciella
behållarna.

Kontrollpanel

Knapp

Funktion

Display

Slår på/stänger av motorn.
Köksfläkt stängd:
Genom ett lätt tryck börjar köksfläkten att sänka sig
Vid nästa tryck stannar den.
När rörelse är avslutad startar motorn med den andra hastigheten.

-

Köksfläkt öppen:
Om den hålls tryckt i 2 sekunder aktiveras den uppåtgående rörelsen som stannar vid gränsläget.
Genom ett (kort) tryck stannar förflyttningen (före gränsläget).
- Genom ett ytterligare kort tryck, on/off motor.
- Genom att hålla den intryckt i 2 sekunder aktiveras den uppåtgående rörelsen.
Om motorn är påslagen, stannar först motorn och sedan startar rörelsen.

-

Sänker motorns hastighet.

-

Ökar motorns hastighet.

-

INTENSIV
Aktiverbar enbart med nedsäkt köksfläkt och när delay eller 24h inte är aktiverade.
Aktiverar den intensiva hastigheten från vilken hastighet som helst.
För att koppla från den är det tillräckligt att trycka på samma knapp på nytt eller stänga av motorn.
Intensivhastigheten är tidsinställd på 10 minuter. När de 10 minuterna har förflutit återgår systemet
automatiskt till den tidigare inställda hastigheten.

Lysdioden på
motorknappen (på
kommandona för
köksfläkten), blinkar 1
gång per sekund.

Lysdioden på
motorknappen (på
kommandona för
köksfläkten), blinkar var
0.5 sekund.
Lysdioden på
Hållen intryckt i 2 sek Funktion 24H:
motorknappen (på
Kan enbart aktiveras när Intensiv eller Delay inte är aktiverade.
kommandona för
Aktiverar och avaktiverar funktionen 24 10 minuter varje timma, i 24 timmar. När tiden förflutit avaktiveras
köksfläkten), blinkar var
den.
2 sekund.
Ett kort tryck Funktion Delay:
Kan enbart aktiveras när Intensiv eller 24h inte är aktiverade.
Aktiverar och disaktiverar köksfläktens (motor+belysning) totala stoppläge efter 30 minuter:
För att disaktivera Delay kan du trycka på samma knapp på nytt eller stänga av motorn.

Tänder/släcker köksfläktens belysning.

SE
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UNDERHÅLL
Metallfettfilter
Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan
månad cirka eller oftare vid intensiv användning.
RENGÖRING AV METALLFETTFILTER
• Öppna belysningsenheten genom att dra den i den avsedda
skåran
• Ta bort filtret, tryck det bakåt och dra det samtidigt nedåt.
• Diska filtret och undvik att böja det, och låt de torka innan du
återmontera det.
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder mot den
synliga utsidan.
• Stäng belysningsenheten.

Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)
Det kan inte diskas eller regenereras, det ska bytas varje 4:e
månad cirka eller oftare, för en speciellt intensiv användning.
BYTE
• Öppna belysningsenheten.
• Avlägsna fettfiltret.
• Avlägsna de mättade luktfiltren med aktivt kol, som angivet på
figur (A).
• Montera de nya filtren, som angivet på figur (B).
• Återmontera fettfiltret och belysningsenheten.

SE
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Belysning
• För byte kontakta servicecenter. ("För inköpet vänd dig till ett
servicecentra").

Belysning taklampa
Chic

G9 -- Lågenergi 9W

Vanilla

G9 -- Lågenergi 9W

Luxia

G9 -- Högenergi 40W

Kaleidos

G9 -- Lågenergi 9W

Nest

G9 -- Högenergi 40W

Vertigo

G9 -- Lågenergi 9W

Varning: Lampor medföljer inte

SE
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Extra anvisningar för installatör
• Öppna belysningsenheten genom att dra den i den avsedda skåran.
• Applicera etiketten, som anger typ av taklampa, på köksfläkten som visas på bilden (Ref. A)

B

A

Ingreppsprocedur ifall av avvikelser på rörelsen
1.

2.
3.

4.

SE

Kontrollera att säkringen är korrekt isatt och att den inte är bränd, för ett
eventuellt byte öppna belysningsenheten och lossa säkringshållaren och ersätta
den med en annan med samma egenskaper (Ref.B).
Kontrollera att köksfläktsstommen är installerad i våg (användning av
vattenpass rekommenderas).
Kontrollera att de fyra vajrarna är likadant sträckta. Den främre vänstra
vajern ska inte vara lösare än de andra.

Om de föregående åtgärderna inte har löst problemet kontakta teknisk service.
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