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DANSK    
 

SIKKERHEDSADVARSEL 
•  Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug i husstanden. Apparatet 
må aldrig bruges til professionel eller industriel brug. 

•  Dette apparat må kun betjenes af børn over 8 år og af personer med 
nedsat fysisk, sensorisk og psykisk evne eller uden den nødvendige 
erfaring og kompetence, såfremt de er behørigt overvåget og tilstrækkeligt 
forsynet med de nødvendige instruktioner vedrørende sikker brug af 
apparatet og informeret om de potentielle tilknyttede risici og advarsler. 

• Børn må ikke lege med apparatet. 
•  Sikkerheds- og advarselsinstruktioner, der er angivet i brugsvejledningen, 
skal følges nøje. 

•  Advarsel: Manglende brug af skruer og fastgørelsesanordninger i henhold 
til instruktionerne i denne vejledning kan medføre elektrisk risiko. 

•  Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, 
sensorisk og psykisk evne eller uden den nødvendige erfaring og 
kompetence, medmindre de er behørigt overvåget og instrueret. 

• Børn må ikke lege med apparatet. 
•  Det er særdeles vigtigt at rengøre apparatet omhyggeligt efter hver brug, 
da manglende regelmæssig rengøring kan medføre brandrisiko. 

•  Sørg for, at alle apparatets komponenter ikke beskadiges. I så fald må du 
ikke færdiggøre monteringen. Kontakt i stedet et kvalificeret teknisk 
hjælpecenter. 

•  Kvalificerede montører skal udføre al påkrævet tømrer- og 
monteringsarbejde i fuld overensstemmelse med gældende direktiver. 

•  Apparatet må ikke tilsluttes elektricitetsnettet under monteringen. 
•  Kobl apparatet fra strømforsyningen, før du rengør eller udfører 
vedligeholdelse på det. 

ADVARSLER VEDRØRENDE ELTILSLUTNINGEN 
•  Eltilslutningerne skal godkendes af en autoriseret elektriker, inden 
apparatet tages i brug. Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret 
elektriker, som er ansvarlig for korrekt eltilslutning af apparatet til 
strømforsyningen. Inden apparatet tilsluttes elektricitetsnettet, skal du 
kontrollere, hvorvidt spænding, frekvens og 



strømværdier anført på apparatets typeskilt, er kompatible med 
strømforsyningen og stikkontakten. 

•  Strømstikket skal tilsluttes en flerpolet magnet-termisk afbryder med et 
kontaktmellemrum på mindst 3 mm. 

•  Afbrydelsesforanstaltninger skal være indbygget i de faste ledninger i 
overensstemmelse med ledningsreglerne. 

• Hvis strømstikket beskadiges, skal det enten udskiftes af producenten, den 
tekniske hjælpeservice eller af specialiseret personale. 

•  Strømstikket må ikke komme i kontakt med overflader, hvis temperatur 
overstiger 50 °C, når apparatet er monteret. 

 
ADVARSLER VEDRØRENDE DRIFT 
•  Sørg for at ventilere rummet tilstrækkeligt, når en emhætte og andre 
apparater, der får strøm fra andre energikilder end elektricitet, anvendes 
samtidigt (dette gælder ikke i tilfælde af emhætter med 
recirkulationsfunktion). 

• Overhold enhver gældende lokal standard for luftudsugning. 
•  Hvis apparatet bruges med recirkulationsfunktionen, skal du sørge for, at 
udsugningsstøvet er i god stand, hvis det ikke er blevet brugt i længere tid. 

• Det er ikke tilladt at tilberede mad over åben ild (flambering) under 
emhætten. 

•  Efterlad aldrig gryder uden opsyn, når kogepladen er tændt, da en gryde 
med olie kan blive overophedet og bryde i brand. Brandrisikoen er højere, 
når der anvendes olie. 

•  Korrekt vedligeholdelse af fedtfiltre og korrekt rengøring er yderst vigtigt. 
•  Rengør emhætten og de øvrige overflader regelmæssigt for at undgå 
brandrisiko. 

•  FORSIGTIG: Når kogepladen er tændt, kan emhættens tilgængelige dele 
blive varme. 

•  Tilslutning af udsugningsanordningen til udsugningskanaler og rør til 
rumventilation er ikke tilladt. 

• Udsuget luft må ikke transporteres til en varmluftscirkulationsenhed. 
•  Luft må ikke udledes i en skorsten, der anvendes til dampe fra 
husholdningsapparater, der drives af gas eller andre brændstoffer (dette 
gælder ikke i tilfælde af emhætter med recirkulationsfunktion) 

•  Sørg for at ventilere rummet tilstrækkeligt, når en emhætte og andre 
apparater, der får strøm fra andre energikilder end elektricitet, anvendes 
samtidigt. 

• Det maksimale negative tryk i rummet må ikke overstige 4 Pa (4x1Q-s bar). 
• Rummet, hvori emhætten monteres, skal være forsynet med et luft- 



indtag, hvis kapacitet skal være større end emhættens udsugningsanordning. 
•  Det er strengt forbudt at anbringe lemmer eller andre dele af 
menneskekroppen samt køkkengrej eller andre genstande i nærheden af 
emhættens udtagelige enhed (hvis dit apparat er udstyret med en sådan). 

 
Kære kunde 
Tak fordi du har valgt os! 

 
Tillykke med købet af din nye emhætte. 

 
For at kunne bruge apparatet på en sikker måde og opnå et bedre kendskab til alle dets funktioner: 

 
• Læs denne brugsvejledning omhyggeligt forud for montering og ibrugtagning af apparatet. 
• Vær særlig opmærksom på sikkerhedsadvarslerne! 
• Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning. 
• Behold denne brugsvejledning for yderligere assistance. 
• Hvis apparatet gives til en tredjepart, skal instruktionsvejledningen medfølge. 

 

GENEREL INFORMATION 
Ved udveksling af oplysninger med PRODUCENTEN af apparatet bedes du oplyse serienummer og 
identifikationsdata, der er anført på typeskiltet. 

 
Dette apparat er konstrueret, testet og fremstillet i fuld overensstemmelse med alle relevante standarder 
vedrørende: 
• Sikkerhed: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31; 
• Ydeevne: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301. 

EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3. 
Anbefalinger til korrekt brug af apparatet med det formål at reducere miljøbelastningen: Når du laver mad, skal 
du tænde for emhætten ved minimumshastighed og slukke for den få minutter efter, at maden er færdig. Forøg 
kun emhættens hastighed i tilfælde af megen damp, og brug kun boosterfunktionen, når det er nødvendigt. 
Rengør kun fedtfiltret, når det er nødvendigt, for at opretholde en lang effektivitet. Brug et rørsystem med den 
maksimale diameter, der er angivet i denne vejledning, for at øge effektiviteten og reducere støjniveauet. 

 
Symbolet på apparatet eller på dets dokumentation angiver, at dette produkt ikke skal behandles 
som husholdningsaffald men afleveres til et bestemt opsamlingssted for genbrug af elektrisk og 
elektronisk udstyr. Korrekt bortskaffelse af dette apparat vil medvirke til at reducere forbruget af 
råmaterialer og miljøforurening. 
Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette apparat ved at kontakte dine lokale 
myndigheder, dit lokale renovationsselskab eller butikken, hvor du købte apparatet. 

 
Reservedele 
Brug kun originale reservedele. 
Udskift komponenterne, før de er opslidte. Udfør regelmæssige vedligeholdelseskontroller, som beskrevet i 
afsnittet "VEDLIGEHOLDELSE". 
Garanti 
For at kunne drage fordel af PRODUCENTENS garanti skal brugerne nøje følge alle de instruktioner, der er 
angivet i denne vejledning, og de skal: 
- kun bruge emhætten til de beregnede formål, 
- udføre løbende og omhyggelig vedligeholdelse, 
- kun tillade brug af emhætten til personer med beviste færdigheder og kendskab. 
Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning vil straks annullere producentens garanti. 



MONTERINGSVEJLEDNING 
 
• Montering og eltilslutning skal udføres i henhold til disse instruktioner og af kvalificeret og specialiseret 

personale. 
• Brug beskyttelseshandsker før og under monteringen. 
• Kontroller, at der ikke er anbragt tilbehør, der fulgte med apparatet (manualer, tilbehør osv.) inde i emhætten. I 

så fald skal det fjernes og opbevares andetsteds. 
• De angivne tal i denne monteringsvejledning kan også henvise til forskellige strukturer i apparatet. Under alle 

omstændigheder forbliver brugs-, monterings- og vedligeholdelsesinstruktionerne de samme. 
 

MINIMUMSSIKKERHEDSAFSTAND x (*) (fig. 3 - 4- 5) 
Minimumssikkerhedsafstanden mellem den nederste del af emhætten og kogepladen skal minimum være 550 mm 
fra elektriske kogeplader og 650 mm fra gaskomfurer. 
Hvis minimumsafstandene, der er angivet i kogepladens monteringsvejledning, er større, skal apparatet monteres 
under hensyntagen til disse større afstande. 
Vægmontering: 
Brug ekspansionsankre og skruer, der passer til din type væg (armeret beton, gipsplader osv.) til montering af 
apparatet. 

 
- Denne vægmonterede emhætte kan fungere både i UDSUGNINGS-tilstand, hvor dampen udsuges 
udenfor, og i RECIRKULATIONS-tilstand, hvor dampen recirkuleres indvendigt. 

 
RECIRKULATIONS-tilstand (fig. 1 - 14 - 15) 
Advarsel! Kulfiltre skal bestilles hos din forhandler. 

 

SÅDAN FUNGERER EMHÆTTEN 
 

• Berøringskontrol (fig.16) 
PO: Sluk motor-knap 
Pl: 1. hastighedsnap (symbolet "P1" lyser) 
P2: 2. hastighedsnap (symbolet "P2" lyser) 
P3: 3. hastighedsnap (symbolet "P3" lyser) 

4. turbohastighedsknap (**) (symbolet ”P3 blinker) aktiveres ved at trykke på knappen ”P3” igen 
PT: TIMER-knap (symbolet ”PT” blinker) 
PL: TÆND/SLUK LYS-knap (symbolet ”PL” lyser) 

 
• Lyskontrol (fig.17) 
PO: TÆND/SLUK motor-knap (symbolet ”PO” lyser) 
P8: knap til reduktion af motorens hastighed. Når emhætten kører ved første hastighed, slukkes motoren. 
P9: kan til at øge motorhastigheden. Hvis emhætten er slukket, aktiveres 1. hastighed (symbolet ”PO” lyser), ved 

at trykke på den anden gang, aktiveres 2. hastighed (symbolerne ”PO+P8” lyser), ved at trykke på den tredje 
gang aktiveres 3. hastighed (symbolerne ”PO+P8+P9” lyser), ved at trykke på den 4. gang aktiveres 
turbohastigheden (**) (symbolerne ”PO+P8” lyser og symbolet ”P9” blinker) 

PT: TIMER-knap (symbolet ”PT” blinker) 
PL: TÆND/SLUK LYS-knap (symbolet ”PL” lyser) 

 
• Mekanisk kontrol (fig.18) 
PS: motorfunktionsindikator 
PO: Sluk motor-knap 
Pl: 1. 
hastighedsknap 
P2: 2. 
hastighedsknap 
P3: 3. 
hastighedsknap 
PL: TÆND/SLUK lys-knap 

 
(**) Turbohastighed: (hvis tilgængelig). Turbohastigheden varer 6 minutter. Når de er gået, vender motoren 
tilbage til 3. hastighed 
TIMER: Timeren tæller ned fra 15 minutter og kan kun aktiveres, når motoren er tændt. De 15 minutter 



ændres ikke, selvom hastighederne ændres under nedtællingen. Når de 15 minutter er gået, slukker 
emhætten. 
 
Rengøringssignal for metalfedtfiltre 
Efter 30 timers drift begynder "PL"-tasten at blinke hvert andet sekund, hvilket indikerer, at fedtfiltrene skal 
rengøres. 
Fedtfilterlampen må først nulstilles, når filterene er rengjort ved at holde knapperne "PT+PL" nede samtidigt i 4 
sekunder, når emhætten er slukket. 

 
Rengøringssignal for kul- eller langtidsfiltre 
Efter 120 timers drift begynder "PL"-tasten at blinke hvert 0,5 sekund, hvilket indikerer, at fedtfiltrene skal 
udskiftes eller rengøres afhængigt af hvilken type filter, der anvendes. 
Kul- eller langtidsfiltrene må først nulstilles, når filterene er rengjort ved at holde knapperne "PT+PL" nede 
samtidigt i 4 sekunder, når emhætten er slukket. 

 

VEDLIGEHOLDELSE 
FORSIGTIG! Afbryd emhættens strømforsyning, inden der udføres rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, ved 
at fjerne strømstikket eller frakoble hovedafbryderen. 

 
Rengøring 
Apparatet skal rengøres med jævne mellemrum, både udvendigt og indvendigt, med en klud fugtet med lunkent 
vand og et ikke-slibende, neutralt flydende opvaskemiddel. 

 
Metalfedtfiltre (fig. 7) 
De opsamler fedtpartikler fra madlavning og beskytter motoren og kan derfor forårsage blokeringer på forskellige 
tidspunkter afhængigt af brugen af apparatet. Disse filtre kan rengøres i opvaskemaskinen på korte 
vaskeprogrammer ved lav temperatur, maksimalt hver anden måned for at forhindre brandrisiko. Filtrene kan 
skifte farve efter flere vask. Dette giver ikke brugerne ret til at kræve en udskiftning. 

 
Kulfiltre 
De opfanger lugt og renser luften, som derefter recirkuleres ind i rummet. 
- Kulfiltrene er hverken vaskbare eller genanvendelige og skal udskiftes hver 4. måned. Kulfiltrenes mætning 
afhænger af, hvor meget du bruger din emhætte. For at udskifte kulfiltrene skal du åbne panelet, fjerne 
metalfedtfiltret og derefter fjerne kulfiltrene. (fig. 7 - 14) 
- Genanvendelige kulfiltre kan rengøres i opvaskemaskinen med en maksimal temperatur på 65 °C (komplet 
vaskeprogram uden anden opvask) eller håndvaskes ved brug af et ikke-slibende, neutralt opvaskemiddel. Fjern 
overskydende vand og pas på med ikke at beskadige filtret. Sæt det i ovnen i 10 minutter ved 100 °C for at tørre 
det. 
Udskift puden hvert tredje år, eller hver gang kluden beskadiges. (fig. 7 - 15) 

 
Belysning 
Emhætten er udstyret med et LED-teknologibaseret belysningssystem, hvis hovedegenskaber er høj effektivitet, 
lavt forbrug og meget lang levetid ved normale brugsforhold. 
Kontakt den tekniske hjælpeservice for at udskifte belysningen. 

 
PRODUCENTEN frasiger sig enhver forpligtelse for eventuelle skader som følge af ukorrekt 
montering eller brug af dette apparat. 



 
  

NORSK    
 

SIKKERHETSVARING 
•  Dette apparatet er utviklet og skal brukes i husholdningenes omgivelser. 
Apparatet må aldri brukes til profesjonelle eller industrielle formål. 

•  Dette apparatet kan betjenes av barn over 8 år og av personer med 
nedsatt fysiske, sensoriske og sjelsevner eller uten nødvendig erfaring og 
kompetanse kun hvis de er overvåket og dersom de har fått de nødvendige 
instruksjonene om sikker bruk av apparatet og de har vært informert om 
potensielle risikoer og advarsler. 

• Barn må ikke leke med produktet. 
•  Sikkerhets- og advarselsinstruksjoner som finnes i brukerhåndboken, skal 
følges nøye. 

•  Advarsel: Hvis skruer og festemidler brukes ikke i henhold til 
instruksjonene som finnes i denne håndboken, kan det føre til elektrisk 
risiko. 

•  Apparatet skal ikke brukes av personer (inkl. barn) med nedsatt fysiske, 
sensoriske og sjelsevner eller uten nødvendig erfaring og kompetanse, 
med mindre de har blitt overvåket og instruert på en ordentlig måte. 

• Barn må ikke leke med produktet. 
•  Det er svært viktig å rengjøre apparatet etter hver bruk. Unnlatelse av å 
utføre regelmessig rengjøring kan medføre brannfare. 

•  Bekreft alltid at komponentene er ikke skadet. Hvis det finnes skadede 
komponenter, må du ikke utføre installasjon og kontakte et kvalifisert 
teknisk assistansesenter. 

•  Kvalifiserte installatører skal foreta nødvendige snekker- og 
installasjonsarbeid ved å være i samsvar med gjeldende direktiver. 

•  Apparatet skal ikke kobles til det elektriske nettverket under 
installasjonen. 

•  Koble apparatet fra strømforsyningen før rengjørings- og 
vedlikeholdsoperasjoner utføres. 

ADVARSEL FOR ELEKTRISK TILKOBLING 
•  Elektriske tilkoblinger skal godkjennes av en kvalifisert elektriker før 
apparatet brukes. Elektrisk tilkobling skal kun utføres av en kvalifisert 
elektriker, som vil være ansvarlig for riktig elektrisk tilkobling av apparatet til 
strømforsyningen. Før apparatet kobles til det elektriske nettverket, bekreft 
at spenning, frekvens og 



strømverdier som er angitt i apparatets merkelappene, er kompatible med 
strømforsyning og stikkontakt. 

•  Strømledningen skal kobles til en omnipolar magnetotermisk bryter med et 
bryter-kontakt-åpning på minst 3 mm. 

•  Midler for frakobling må inkorporeres i faste ledninger i henhold til reglene 
for ledninger. 

• Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller den 
tekniske assistenten eller spesialisert personell. 

•  Strømledningen skal aldri komme i kontakt med overflater som har et 
temperatur som overstiger 50° C når apparatet er installert. 

 
ADVARSEL FOR BRUK 
•  Rommet må være tilstrekkelig ventilert når en avtrekkshette og andre 
energibesparende apparater, bortsett fra strøm, brukes på same tid (dette 
gjelder ikke hvis avtrekkshetter brukes i resirkuleringsmodus). 

• Følg alle lokale standarder som gjelder for operasjoner knyttet til luftutslipp. 
•  Hvis apparatet er i resirkuleringsmodus, bekreft at eksosstøv er i gode 
forhold hvis det ikke brukes i lang tid. 

• Mat må aldri lages over åpen flamme (flambé) under avtrekkshetten. 
•  Aldri la potter uten tilsyn når koketoppen er på: oljen som finnes i potten 
kan overopphetes og brennes. Brannrisiko er ganske høyere ved bruk av 
olje. 

•  Riktig vedlikehold og nøyaktig rengjøring av fettfiltre er ekstremt viktig. 
•  Brannfare unngås ved å rengjøre avtrekkshetten og andre overflater 
regelmessig. 

•  FORSIKTIG: Når kokeplaten er på, kan de tilgjengelige delene av 
avtrekkshetten bli varm. 

•  Det er ikke tillat å koble avtrekkshetten til eksosduker eller kanaler og rør 
som brukes for romventilasjon. 

• Uttrekksluft skal ikke overføres til en varmluftssirkulasjonsduett. 
•  Luft skal ikke slippes ut i en skorsteinsrør som brukes til røyk fra 
husholdningsapparater som er drevet av gass eller andre drivstoff (dette 
gjelder ikke hvis avtrekkshetter brukes i resirkuleringsmodus) 

•  Rommet må være tilstrekkelig ventilert når en avtrekkshette og andre 
energibesparende apparater, bortsett fra strøm, brukes på same tid. 

• Det maksimale negative trykket i rommet skal ikke overstige 4 Pa (4x1Q-s 
bar). 

• Rommet hvor avtrekkshetten installeres skal være utstyrt med et luftinntak 
som har en kapasitet større enn kapasiteten til avtrekkshetten. 

•  Det er strengt forbudt å plassere lemmer eller annen del av 
menneskekroppen, samt objekter som brukes til matlaging eller andre 



gjenstander, i nærheten av den ekstraherbare enheten av avtrekkshetten 
(hvis apparatet er utstyrt med det). 

 
Kjære kunde, 
takk for at du valgte oss! 

 
Gratulerer med at du har kjøpt den nye kjøkkenhetten. 

 
For en sikker bruk av apparatet og for å kjenne alle dens funksjoner og forestillinger bedre: 

 
• Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet installeres og slås på. 
• Vær særlig oppmerksom på sikkerhetsadvarsler! 
• Apparatet må bare brukes i henhold til instruksjonene som finnes i denne brukerhåndboken. 
• Denne bruksanvisningen må oppbevares for ytterligere referanse. 
• Hvis apparatet gis til tredjepart, skal bruksanvisningen også følges med. 

 

GENERELL INFORMASJON 
Ved utveksling av informasjon med PRODUSENTEN av apparatet, se serienummer og identifikasjonsdata som 
kan finnes på merketiketten. 

 
Apparatet er designet, testet og produsert i full overensstemmelse med alle relevante standarder som gjelder: 
• Sikkerhet: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31; 
• Ytelse: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301. 

EMC (elektromagnetiske kompatibilitetsstandarder): EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 
61000-3-3. 

Anbefalinger for riktig bruk av apparatet med det formål å redusere miljøbelastning: når du begynner å lage mat, 
slå på avtrekkshette ved minimum hastighet og slå av bare noen få minutter etter at du er ferdig med matlaging. 
Øk hastigheten på avtrekkshetten bare ved store mengder damp og røyk og bruk bare booster-funksjonen når 
det er nødvendig. Rengjør fettfilteret bare når det er nødvendig, for å holde effektiviteten over tid. Øk 
effektiviteten og reduser støynivåene ved å bruke et rørsystem med den maksimale diameteren som er angitt i 
denne håndboken. 

 
Symbolet på apparatet eller dokumentasjonen angir at produktet skal ikke behandles som 
husholdningsavfall, men skal overleveres til et bestemt oppsamlingssted for gjenvinning av 
elektrisk og elektronisk utstyr. Riktig avhending av apparatet vil bidra til å redusere råvareforbruk 
og miljøforurensning. 
For mer informasjon om gjenvinning av apparatet, ta kontakt med ditt lokale kontor, selskap som 
er ansvarlig for husholdningsavfall eller butikk der du kjøpte apparatet. 

 
Reservedeler 
Bruk kun originale reservedeler. 
Bytt ut komponenter før de slittes ut. Utfør regelmessige vedlikeholdskontroller i henhold til avsnittet 
«VEDLIKEHOLD». 
Garanti 
For å nyte PRODUKTERENS garanti, skal brukerne følge alle instruksjonene som finnes i denne håndboken, og 
de skal: 
- bruke avtrekkshetten kun for de tiltenkte formålene; 
- utføre kontinuerlig og omhyggelig vedlikeholdsoperasjoner 
- tillate bruk av avtrekkshetten kun til personer med dokumentert kompetanse og kunnskap. 
Manglende overholdelse av instruksjonene som finnes i denne håndboken vil straks annullere produsentens 
garanti. 



INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 
 
• Installasjon og elektrisk tilkobling skal utføres i henhold til disse instruksjonene og kun av kvalifisert og 

spesialisert personell. 
• Bruk alltid vernehansker før og under installasjon. 
• Bekreft at ingen tilbehør som leveres med apparatet (håndbøker, tilbehør osv.) finnes inne i avtrekkshetten: i 

dette tilfellet, må disse fjernes og beholdes. 
• Figurene som vises i denne installasjonshåndboken, kan også gjelde til ulike estetiske egenskaper til apparatet: 

i alle tilfeller er bruk, installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner de samme. 
 

SIKKERHETSMINIMUMAVSTAND x (*) (fig. 3 - 4 - 5) 
Minimum installasjonsavstand mellom den laveste delen av avtrekkshetten og kokeplaten skal ikke være mindre 
enn 550 mm fra elektriske kokeplater og 650 mm fra gassplater. 
Hvis minimumsavstandene som er angitt i installasjonshåndboken til kokeplaten er høyere, skal apparatet 
installeres med hensyn til disse største avstandene. 
Vegginstallasjon: 
Installer apparatet ved å bruke ekspansjonsankre og skruer som passer for din type vegg (armert betong, 
gipsplater, osv.) 

 
- Denne veggmonterte avtrekkshetten kan brukes både i SUCTIONING-modus (sugemodus), ved å tømme 

røykene utenfor og i RECIRCULATION-modus (resirkuleringsmodus), med intern gjenvinning av røyk. 
 

RECIRCULATION-modus (fig. 1 - 14 - 15) 
Advarsel! Kullfilter skal bestilles fra forhandleren. 

 

HVORDAN AVTREKKSHETTEN FUNGERER 
 

• Berøringskontroll (fig.16) 
PO: Motor OFF-tast (Motorens AV-tast) 
Pl: 1ste hastighetstast («P1»-symbolet 
lyser) P2: 2dre hastighetstast («P2»-
symbolet lyser) P3: 3dje hastighetstast 
(«P3»-symbolet lyser)  

4rde intensiv hastighetstast (**) («P3»-symbolet blinker) aktiveres ved å trykke på «P3»-tasten 
igjen PT: TIMER-tast («PT»-symbolet blinker) 
PL: LIGHT ON/OFF-tast (LYS PÅ/AV) («PL»-ikonet lyser) 

 
• Lysstyring (fig.17) 
PO: Motor ON/OFF-tasten («PO»-symbolet lyser) 
P8: tast for å redusere motorhastigheten: når avtrekkshetten fungerer ved første hastighet, slår motoren av. 
P9: nøkkel for å øke motorhastigheten: hvis avtrekkshetten er slått av, aktiverer den første hastighet («PO»-

symbolet lyser), ved å trykke det for andre gang, er 2ndre hastighet aktivert («PO+P8»-symbolene lyser), ved 
å trykke på den for tredje gang, aktiveres 3dje hastighet («PO+P8+P9»-symbolene lyser), ved å trykke på 
den for fjerde gang, blir intensiv hastighet aktivert (**) («PO+P8»-symbolene lyser opp og «P9»-symboler 
blinker) 

PT: TIMER-tast («PT»-symbolet blinker) 
PL: LIGHT ON/OFF-tast (LYS PÅ/AV) («PL»-ikonet lyser) 

 
• Mekanisk kontroll  (fig.18) 
PS: motorens 
arbeidsindikator PO: motor 
OFF-tast 
Pl: 1ste 
hastighetstast 
P2: 2dre 
hastighetstast 
P3: 3dje 
hastighetstast 
PL: LIGHT ON/OFF-tast 

 
(**) Intensiv hastighet: (hvis tilgjengelig). Intensiv hastighet varer i 6 minutter:  når den er gått, nullstiller 



elektronikken automatisk motoren med 3dje hastighet 
TIMER: timeren utfører en nedtelling på 15 minutter og kan kun aktiveres når motoren er slått på. 
Timervarigheten på 15 minutter vil ikke endres selv om hastigheten endres under nedtellingen. Når 15 
minutter er over, deaktiveres avtrekkshetten. 
 
Rengjøringssignal for metallfettfilter 
Etter 30 timers drift, blinker «PL»-tasten hvert 2. sekund, og fettfiltre må vaskes. 
Tilbakestilling av fettfilterets pilotlampen skal kun utføres etter rengjøring av filterene, ved samtidig trykk på 
«PT+PL»-tastene i 4 sekunder mens avtrekkshetten er slått av. 

 
Rengjøringssignal for trekull eller filter for lang levetid 
Etter 120 timers drift, blinker «PL»-tasten hvert 0,5 sekund, og filtrene må byttes ut eller vaskes i henhold til type 
filter som brukes. 
Tilbakestilling av pilotlampen for kull eller filter for lang levetid skal kun utføres etter rengjøring av filterene, ved 
samtidig trykk på «PT+PL»-tastene i 4 sekunder mens avtrekkshetten er slått av. 

 

VEDLIKEHOLD 
FORSIKTIG! Koble av avtrekkshetten fra strømforsyningen før rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjoner utføres, 
ved å fjerne strømledningen eller koble fra strømbryteren. 

 
Rengjøring 
Apparatet skal rengjøres ganske ofte, både internt og eksternt, med en klut som er fuktet med lunkent vann og 
ikke-slipende, nøytrale flytende vaskemidler. 

 
Metallfettfiltre (fig. 7) 
De fanger fettpartikler fra kokende røyk og beskytter motoren, derfor kan de hindre seg på forskjellige 
tidspunkter, avhengig av apparatets bruk. Disse filtrene kan vaskes i oppvaskmaskinen, ved korte vaskesykluser 
og lav temperatur, maksimalt annenhver måned for å forhindre brannfare. Filtrene kan skifte farge etter flere 
vasker: dette gir ikke brukere retten til å kreve erstatning. 

 
Kullfilter 
De fanger lukt og renser luften som føres inn i rommet igjen. 
- Kullfilter kan ikke vaskes eller fornyes og skal byttes hver 4. måned. Kullfiltrets metning avhenger av hvor mye 
avtrekkshetten brukes. For å erstatte kullfiltre, åpne panelet, fjern metallfettfilteret og fjern kullfiltrene. (fig. 7 - 14) 
- Fornybare kullfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen ved en maksimal temperatur på 65° (fullstendig vaskesyklus 
uten servise) eller håndvaskes med ikke-slipende nøytrale vaskemidler.  Fjern overflødig vann ved å bekrefte at 
du ikke skader filteret, plasser det i ovnen i 10 minutter ved 100° C for å tørke det. 
Puten må byttes hvert tredje år eller hver gang kluten er ødelagt. (fig. 7 - 15) 

 
Belysning 
Avtrekkshetten er utstyrt med et LED-teknologibasert belysningssystem med hovedfunksjoner som høy 
effektivitet, lavt forbruk og svært lang levetid under normale bruksforhold. 
Ta kontakt med serviceavdelingen hvis belysningen må skiftes ut. 

 
PRODUSENTEN fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av feil installasjon eller bruk av 
apparatet. 



 
  

SVENSKA    
 

SÄKERHETSVARNING 
•  Den här apparaten har konstruerats för användning i hushållsmiljö. 
Använd aldrig apparaten i yrkes- eller industrisammanhang. 

•  Den här apparaten kan hanteras av barn över 8 års ålder samt av 
personer med fysiska, sensoriska och mentala funktionsnedsättningar. 
Apparaten kan även användas av personer som saknar erfarenhet förutsatt 
att personerna har tillsyn och tillgång till anvisningar om säker användning 
av apparaten. De måste också informeras om potentiella risker och 
varningar. 

• Barn får inte leka med apparaten. 
•  Säkerhetsanvisningar och varningar som förekommer i bruksanvisningen 
måste följas noggrant. 

•  Se upp: Om skruvar och fästelement inte har monterats enligt 
anvisningarna i den här bruksanvisningen finns risk för elchock. 

•  Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med fysiska, 
sensoriska och mentala funktionsnedsättningar, eller personer som saknar 
nödvändig erfarenhet och behörighet, såvida personerna inte har lämplig 
tillsyn och fått lämpliga instruktioner. 

• Barn får inte leka med apparaten. 
•  Det är mycket viktigt att apparaten rengörs noggrant efter varje 
användningstillfälle. Om regelbunden rengöring inte utförs finns risk för 
brand. 

•  Kontrollera att apparatens alla komponenter inte har skadats. I sådana fall 
får du inte utföra någon installation. Kontakta behörigt tekniskt 
servicecenter. 

•  Behöriga installatörer ska utföra alla nödvändiga snickeriarbeten och 
installationsarbeten så att dessa överensstämmer fullt ut med gällande 
direktiv. 

•  Anslut inte apparaten till elnätet under installationen. 
•  Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du utför rengöring 
eller underhåll. 

VARNINGAR VID ELANSLUTNING 
•  Elektriska anslutningar måste ha godkänts av en behörig elektriker innan 
apparaten används. Elektrisk anslutning måste utföras av en enda behörig 
elektriker, som ansvarar för att apparaten ansluts korrekt till 
strömförsörjningen. Innan du ansluter apparaten till elnätet ska du 
kontrollera om spänning, frekvens och 



effekt enligt apparatens märkskylten passar hemmets strömförsörjning och 
strömuttag. 

•  Strömkabeln ska anslutas till en omnipolär magnet-termobrytare med ett 
kontaktavstånd på minst 3 mm. 

•  Frånkopplingsanordning måste finnas inbyggd i det fasta kablaget i 
enlighet med kablageföreskrifterna. 

• Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut antingen av tillverkaren, 
tillverkarens servicerepresentant eller specialiserad personal. 

•  Strömkabeln får inte komma i kontakt med ytor där temperaturen 
överskrider 50°C när apparaten har installerats. 

 
VARNINGAR VID DRIFT 
•  Ventilera rummet ordentligt när en fläktkåpa och andra apparater som 
drivs med annan energi än elektricitet används samtidigt (gäller inte för 
fläktkåpor som körs i recirkulationsläge). 

• Se till att alla lokala standarder uppfylls avseende luftutblås. 
•  Om apparaten används i recirkulationsläge måste du kontrollera att 
utsuget är i gott skick, särskilt om det inte har använts på länge. 

• Du får inte laga mat över öppna flammor (flambering) under fläktkåpan. 
•  Lämna aldrig grytor utan tillsyn när spishällen är på: om det finns olja i 
någon gryta kan den överhettas och antändas. Brandrisken är betydligt 
högre när olja används. 

•  Korrekt underhåll och noggrann rengöring av fettfiltren är extremt viktigt. 
•  Rengör fläktkåpan och övriga ytor regelbundet för att undvika brandrisk. 
•  SE UPP: när hällen är på kan de åtkomliga delarna vara heta. 
•  Utsugsanordningen får inte anslutas till kanaler eller rör för 
rumsventilation. 

• Luft som sugs ut får inte ledas vidare till system för varmluftscirkulation. 
•  Luft får inte släppas ut i skorstensrör avsedda för rök från 
hushållsapparater som drivs av gas eller andra bränslen (gäller inte för 
fläktkåpor som körs i recirkulationsläge) 

•  Ventilera rummet ordentligt när en fläktkåpa och andra apparater som 
drivs med annan energi än elektricitet används samtidigt. 

• Maximal undertryck i rummet får inte överstiga 4 Pa (4x1Q-s bar). 
• Rummet där fläktkåpan installeras ska ha ett luftintag 



vars kapacitet ska överstiga fläktkåpans utsugssystem. 
•  Det är strängt förbjudet att hålla armar, ben eller andra delar av 
människokroppen nära utsuget, och samma sak gäller matlagningsredskap 
eller andra föremål (om din apparat har sådan utrustning). 

 
Bästa kund, 
tack för att du har valt oss! 

 
Grattis till köpet av en ny köksfläktkåpa. 

 
Gör så här för att använda apparaten på säkert sätt och för att lära dig dess funktioner och prestanda: 

 
• Läs den här bruksanvisningen noggrant innan apparaten installeras och startas. 
• Var särskilt uppmärksam på säkerhetsvarningarna! 
• Apparaten får endast användas i enlighet med instruktionerna i den här bruksanvisningen. 
• Spara den här bruksanvisningen som referens i framtiden. 
• Om apparaten säljs vidare till tredje part måste bruksanvisningen också överlämnas. 

 

ALLMÄN INFORMATION 
Vid informationsutbyte med apparatens tillverkare ber vi dig uppge serienumret och identifieringsuppgifterna från 
märkskylten. 

 
Den här apparaten har konstruerats, testats och tillverkats i fullständig överensstämmelse med alla gällande 
standarder inom: 
• Säkerhet: CEI/SS-EN 60335-1; CEI/SS-EN 60335-2-31; 
• Prestanda: CEI/SS-EN 61591; CEI/SS-EN 60704-1; CEI/SS-EN 60704-2-13; SS-EN 50564; CEI 62301. 

EMC: SS-EN 55014-1; SS-EN 55014-2; CEI/SS-EN 61000-3-2; CEI/SS-EN 61000-3-3. 
Rekommendationer för korrekt användning av apparaten med syfte att reducera miljöpåverkan: när du påbörjar 
tillagningen ska du starta fläkten på lägsta varvtalet och stänga av den ett par minuter efter avslutad matlagning. 
Fläktvarvtalet ska bara ökas vid stora mängder matos eller ånga. Boosterfunktionen ska bara användas vid 
behov. Fettfiltret ska bara rengöras vid behov, för att bevara dess effektivitet över tiden. Rörsystemet ska ha den 
maximala diameter som anges i den här bruksanvisningen så att du får högsta effektivitet och låga ljudnivåer. 

 
Symbolen på apparaten eller dess dokumentation visar att produkten inte ska hanteras som 
hushållsavfall utan att den måste lämnas in på en särskild återvinningsstation för elektrisk och 
elektronisk utrustning. Korrekt bortskaffande av den här apparaten hjälper till att minska 
råmaterialförbrukning och miljöföroreningar. 
Mer detaljerad information om hantering, uppsamling och återvinning av den här produkten kan du 
få från kommunen, renhållningsbolaget eller butiken där du köpte produkten. 

 
Reservdelar 
Använd endast originalreservdelar. 
Byt ut komponenter innan de är utslitna. Utför regelbundet underhåll och kontroller enligt avsnittet ”UNDERHÅLL”. 
Garanti 
För att TILLVERKARENS garanti ska gälla måste användarna följa alla anvisningar i den här bruksanvisningen 
noggrant, och: 
- endast använda fläktkåpan för sitt avsedda syfte, 
- utföra regelbundet och noggrant underhåll, 
- endast tillåta personer med bevisade färdigheter och kunskaper använda fläktkåpan. 
Om anvisningarna i den här bruksanvisningen inte efterföljs upphör tillverkarens garanti omedelbart att gälla. 



INSTALLATIONSANVISNINGAR 
 
• Installation och anslutning av elektrisk anslutning måste utföras i enlighet med dessa anvisningar och endast av 

behörig och specialiserad personal. 
• Använd skyddshandskar före och under installationen. 
• Kontrollera att inget extramaterial som medföljde apparaten (bruksanvisningar, tillbehör, osv.) ligger kvar inuti 

kåpan: ta i så fall bort dem och förvara dem på säker plats. 
• Siffror som visas i den här installationshandboken kan också avse olika utseendefunktioner på apparaten: 

anvisningarna för installation och underhåll är desamma. 
 

MINSTA SÄKERHETS-AVSTÅND x (*) (fig. 3-4-5) 
Kortaste avstånd mellan den lägsta punkten på fläktkåpan och spishällen måste vara minst 550 mm för elspisar 
och 650 mm för gasspisar. 
Om minsta avstånd är ännu större enligt spishällens installationshandbok måste apparaten monteras enligt de 
större värdena. 
Väggmontering: 
Montera apparaten med expansionsförankringar och skruvar som passar din typ av vägg (förstärkt betong, gips 
osv.) 

 
- Den här väggmonterade fläktkåpan kan fungera i både SUGLÄGE, där matoset sugs ut till utomhusmiljön och 

RECIRKULATIONSLÄGE, där matoset återvinns och recirkuleras. 
 

RECIRKULATIONSLÄGE (fig. 1-14-15) 
Se upp! Kolfilter ska beställas från återförsäljaren. 

 

SÅ FUNGERAR FLÄKTKÅPAN 
 

• Beröringsreglage (fig. 16) 
PO: Motor AV 
Pl: Varvtal 1 (symbolen "P1" tänds) P2: 
Varvtal 2 (symbolen "P2" tänds) P3: 
Varvtal 3 (symbolen "P3" tänds) 

Intensivvarvtal 4 (**) (symbolen "P3" blinkar) – aktivera genom att trycka på "P3" en gång till 
PT: TIMER (symbolen "PT" blinkar) 
PL: LJUS PÅ/AV (symbolen "PL" tänds) 

 
• Ljusreglering (fig. 17) 
PO: Motor PÅ/AV (symbolen "PO" tänds) 
P8: tangent för sänkning av motorvarvtal: när fläktkåpan går på första varvtalet stängs motorn av. 
P9: tangent för att öka motorvarvtalet: om fläktkåpan är avstängd aktiveras första varvtalet (symbolen "PO” 

tänds), ytterligare en tryckning aktiverar varvtal 2 (symbolerna "PO+P8" tänds), tredje tryckningen aktiverar 
varvtal 3, (symbolerna "PO+P8+P9" tänds), fjärde tryckningen aktiverar intensivvarvtalet (**) (symbolerna 
"PO+P8" tänds och symbolerna "P9" blinkar) 

PT: TIMER (symbolen "PT" blinkar) 
PL: LJUS PÅ/AV (symbolen "PL" tänds) 

 
• Mekanisk reglering
 (fig. 18) PS: motorns 
funktionsindikator PO: motor 
AV 
Pl: Varvtal 1 P2: 
Varvtal 2 P3: 
Varvtal 3 
PL: BELYSNING PÅ/AV 

 
(**) Intensivvarvtal: (om sådant finns). Intensivvarvtalet körs under 6 minuter:  när funktionen har avslutats 
återställer elektroniken motorn automatiskt på varvtal 3 
TIMER: timern kör en nedräkning på 15 minuter och kan bara aktiveras när motorn är på. Den 
15 minuter långa timertiden ändras inte även om varvtalen ändras under nedräkningen. När den 
15 minuter långa timertiden har förflutit stängs fläktkåpan av. 



Signal för rengöring av fettfilter i metall 
Efter 30 timmars drift blinkar "PL" med två (2) sekunders intervall vilket betyder att fettfiltren behöver rengöras. 
Återställningen av fettfiltrens pilotlampa får bara göras efter slutfört filterrengöring. Tryck samtidigt på "PT+PL" i 
fyra (4) sekunder medan fläktkåpan är avstängd. 

 
Signal för rengöring av kolfilter eller filter med extra lång livslängd 
Efter 120 timmars drift blinkar "PL" med 0,5 sekunders intervall. Filtren måste då bytas ut eller rengöras beroende 
på filtertyp. 
Återställningen av kolfiltrens eller andra filters pilotlampa får bara göras efter slutfört filterrengöring. Tryck 
samtidigt på "PT+PL" i fyra (4) sekunder medan fläktkåpan är avstängd. 

 

UNDERHÅLL 
SE UPP! Koppla bort fläktkåpan från strömförsörjningen innan du utför rengöring eller underhåll, genom att dra ur 
strömkabeln eller koppla från huvudströmbrytaren. 

 
Rengöring 
Apparaten ska rengöras relativt ofta, både invändigt och utvändigt, med en trasa fuktad i ljummet vatten och ett 
neutralt vätskeformigt rengöringsmedel utan slipverkan. 

 
Fettfilter i metall (fig. 7) 
Dessa filter tar upp fettpartiklar från matlagningsoset och skyddar motorn. De kan ibland igensättas beroende på 
hur apparaten används. Dessa filter kan diskas i diskmaskin med korta diskprogram och låga temperaturer. 
Detta ska göras minst varannan månad för att undvika brandrisk. Filtren kan ändra färg efter flera diskningar. 
Detta berättigar inte användarna till något utbyte. 

 
Kolfilter 
Dessa filter suger upp lukt och renar luften som sedan leds tillbaka in i rummet. 
- Kolfilter kan varken diskas eller rengöras på annat sätt utan de måste bytas ut var 4:e månad. Kolfiltrens 
igensättning beror på användningen. Om du behöver byta ut kolfiltren öppnar du panelen, tar ut metallfettfiltret 
och därefter kolfiltren. (fig. 7-14) 
- Om kolfiltret är av förnybar typ kan det diskas i diskmaskin vid högst 65° (komplett diskprogram utan bestick 
eller porslin) eller handdiskas med ett neutralt rengöringsmedel utan slipverkan.  Ta bort överskottsvatten och 
var försiktig så att du inte skadar filtret, sätt in det i ugnen i 10 minuter på 100°C för att torka det. 
Byt ut insatsen var 3:e år eller varje gång tyget har skadats. (fig. 7-15) 

 
Belysning 
Fläktkåpan har LED-belysning med hög effektivitet, låg energiförbrukning och mycket lång livslängd under normal 
användning och normala förhållanden. 
Kontakta teknisk service om belysningen behöver bytas ut. 

 
TILLVERKAREN frånsäger sig allt ansvar för alla skador som uppstår vid felaktig installation eller felaktig 
användning av den här apparaten. 



 
  

SUOMI    
 

TURVALLISUUSVAROITUS 
•  Tämä laite on suunniteltu kotitalouksien käyttöön kotitalousympäristössä. 
Laite ei sovellu ammatti- tai teollisuuskäyttöön. 

•  Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja ihmiset, joiden fyysinen, 
sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu 
tarvittava kokemus ja osaaminen, vain jos heitä valvotaan asianmukaisesti, 
heille on annettu tarvittava opastus laitteen turvalliseen käyttöön ja heille 
on kerrottu mahdollisista riskeistä ja varoituksista. 

• Lasten ei saa antaa leikkiä tällä laitteella. 
•  Käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja varoituksia on 
ehdottomasti noudatettava. 

•  Huomio: Jos ruuveja ja kiinnitysvälineitä ei käytetä tässä oppaassa 
annettujen ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla sähköiskun vaara. 

•  Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, 
sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu riittävä 
kokemus ja osaaminen, ellei heitä valvota ja opasteta asianmukaisesti. 

• Lasten ei saa antaa leikkiä tällä laitteella. 
•  On hyvin tärkeää puhdistaa laite huolellisesti aina käytön jälkeen, sillä 
säännöllisen puhdistuksen puute voi aiheuttaa tulipalon vaaran. 

•  Varmista, että kaikki laitteen osat ovat ehjiä. Jos jokin osa on 
vahingoittunut, älä asenna laitetta, vaan ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. 

•  Tarvittavat kirvesmies- ja asennustyöt saa tehdä vain pätevä asentaja 
voimassa olevia direktiivejä noudattaen. 

•  Älä kytke laitetta sähköverkkoon asennuksen aikana. 
•  Irrota laite aina virransyötöstä ennen mitään puhdistus- tai huoltotöitä. 

SÄHKÖKYTKENTÄÄN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA 
•  Ennen laitteen käyttöä pätevän sähköasentajan on hyväksyttävä 
sähkökytkennät. Sähkökytkennän saa tehdä vain yksi pätevä 
sähköasentaja, joka vastaa laitteen asianmukaisesta kytkennästä 
sähkönsyöttöön. Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon on tarkistettava, 
että 



laitteen arvokilvessä annetut voltti-, taajuus- ja tehoarvot vastaavat kodin 
sähkönsyöttöä ja pistorasiaa. 

•  Virtajohto on kytkettävä moninapaiseen magnetotermiseen katkaisimeen, 
jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm. 

•  Kiinteään johdotukseen on sisällytettävä johdotussääntöjen mukainen 
irtikytkentämenetelmä. 

• Jos virtajohto on vahingoittunut, täytyy valmistajan, huoltoliikkeen tai 
pätevän korjaajan vaihtaa se. 

•  Virtajohto ei saa koskettaa pintoja, joiden lämpötila ylittää 50° C, kun laite 
on asennettu. 

 
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA 
•  Tuuleta huonetilaa asianmukaisesti, kun liesikupua käytetään 
samanaikaisesti muiden kuin sähköllä toimivien laitteiden kanssa (tämä ei 
koske tilannetta, jossa liesikupua käytetään kierrätystilassa). 

• Noudata kaikkia ilmanpoistoa koskevia paikallisia määräyksiä. 
•  Jos laitetta käytetään kierrätystilassa, varmista, että poistokanava on 
hyvässä kunnossa, jos sitä ei ole käytetty vähän aikaan. 

• Ruoan liekittäminen (flambé) liesikuvun alla on kielletty. 
•  Älä jätä keitto- ja paistoastioita koskaan valvomatta levyn ollessa päällä: 
astiassa oleva öljy voi ylikuumentua ja palaa. Tulipalon vaara on merkittävä 
öljyä käytettäessä. 

•  Rasvasuodattimien asianmukainen huolto ja tarkka puhdistus on 
äärimmäisen tärkeää. 

•  Puhdista kupu ja muut pinnat säännöllisesti tulipalon vaaran välttämiseksi. 
•  HUOMIO: kun liesi on päällä, liesikuvun ulottuvilla olevat osat voivat 
kuumentua. 

•  Poistolaitetta ei saa liittää huonetilan ilmanvaihtoon käytettäviin 
poistokanaviin tai putkiin. 

• Poistoilmaa ei saa johtaa kuumaa ilmaa kierrättävään kanavaan. 
•  Ilmaa ei saa poistaa savuhormiin, jota käytetään kaasua tai muita 
polttoaineita käyttävien kodinkoneiden höyryjen poistoon (tämä ei koske 
tilannetta, jossa liesikupua käytetään kierrätystilassa). 

•  Tuuleta huonetilaa asianmukaisesti, kun liesikupua käytetään 
samanaikaisesti muiden kuin sähköllä toimivien laitteiden kanssa. 

• Huoneen alipaine ei saa olla suurempi kuin 4 Pa (4 x 1Q-s bar). 
• Huoneessa, johon liesikupu asennetaan, on oltava ilman 



sisäänotto, jonka kapasiteetti on suurempi kuin liesikuvun poiston. 
•  On ehdottoman kiellettyä laittaa raajaa tai muuta kehon osaa, 
ruoanlaittovälineitä tai jotain muuta kuvun ulos vedettävän osan lähelle (jos 
laitteessasi on sellainen). 

 
Hyvä asiakas 
Kiitos, että valitsit meidät! 

 
Onnittelemme uuden liesikuvun hankkimisesta. 

 
Jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja tunnet paremmin sen ominaisuudet ja toiminnot: 

 
• Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen asentamista ja päälle kytkemistä. 
• Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusvaroituksiin! 
• Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. 
• Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten. 
• Jos laite annetaan kolmannelle osapuolelle, myös opas täytyy antaa mukana. 

 

YLEISTÄ TIETOA 
Kun olet yhteydessä laitteen VALMISTAJAAN, mainitse arvokilvessä näkyvät sarjanumero ja tunnistetiedot. 

 
Tämä laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavia standardeja noudattaen: 
• Turvallisuus: CEI/EN 60335-1; CEI/EN 60335-2-31; 
• Toiminta: CEI/EN 61591; CEI/EN 60704-1; CEI/EN 60704-2-13; EN 50564; CEI 62301. 

EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; CEI/EN 61000-3-2; CEI/EN 61000-3-3. 
Laitteen käyttöä koskevia suosituksia, joilla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia: kun aloitat ruoanlaiton, kytke 
liesikupu pienimmälle nopeudelle, ja sammuta se jo muutaman minuutin kuluttua ruoanlaiton lopettamisesta. 
Kasvata liesikuvun nopeutta vain, jos höyryä tai käryä syntyy paljon, ja käytä tehostintoimintoa vain tarvittaessa. 
Puhdista rasvasuodatin vain tarvittaessa, jotta se säilyttää tehokkuutensa pitkään. Voit parantaa tehokkuutta ja 
alentaa melutasoa käyttämällä tässä oppaassa annetun enimmäishalkaisijan mukaista putkistoa. 

 
Tämä merkintä tuotteessa ja siihen liittyvissä ohjeissa tarkoittaa, ettei tuotetta voi hävittää 
kotitalousjätteenä, vaan se pitää toimittaa lähimpään keräyspisteeseen kierrätettäväksi sähkö- ja 
elektroniikkajätteenä. Laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään raaka-aineiden 
kulutusta ja ympäristön saastumista. 
Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyritykseltä tai laitteen 
myyneestä liikkeestä. 

 
Varaosat 
Käytä vain alkuperäisiä varaosia. 
Vaihda osat ennen kuin ne ovat loppuunkuluneita. Tee huoltotarkistukset säännöllisesti kohdan "HUOLTO" 
mukaisesti. 
Takuu 
Jotta VALMISTAJAN takuu säilyy voimassa, on käyttäjien noudatettava tarkasti tässä oppaassa annettuja ohjeita. 
Käyttäjän täytyy 
- käyttää kupua vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen 
- huoltaa laitetta jatkuvasti ja tunnollisesti 
- antaa vain sellaisten henkilöiden, joilla on todistetusti riittävät taidot ja osaaminen, käyttää liesikupua. 
Jos tässä oppaassa annettuja ohjeita ei noudateta, valmistajan takuu mitätöityy välittömästi. 



ASENNUSOHJEET 
 
• Asennuksen ja sähkökytkennät saa tehdä vain pätevä ja asiantunteva henkilö näiden ohjeiden mukaisesti. 
• Käytä suojakäsineitä ennen asennusta ja sen aikana. 
• Tarkista, ettei kuvun sisällä ole mitään laitteen mukana toimitettuja lisämateriaaleja (oppaita, tarvikkeita jne.). 

Jos on, irrota ja säilytä ne. 
• Tämän asennusoppaan kuvissa näkyvä laite voi olla ulkonäöltään erilainen kuin omasi. Käyttö-, asennus- ja 

huolto-ohjeet ovat kuitenkin samat. 
 

PIENIN TURVALLINEN ETÄISYYS x (*) (kuva 3 - 4- 5) 
Liesikupu on asennettava niin, että sen alimman osan ja lieden väli on vähintään 550 mm sähköliettä ja 650 mm 
kaasuliettä käytettäessä. 
Jos lieden asennusoppaassa annetaan suurempi vähimmäisetäisyys, laite on asennettava suuremman 
vähimmäisetäisyyden mukaisesti. 
Seinälle asennus: 
Käytä laitteen asennukseen seinämateriaalille (teräsbetoni, kipsilevy jne.) soveltuvia kiila-ankkureita ja ruuveja. 

 
- Tämä seinälle asennettava liesikupu voi toimia sekä IMUTILASSA, jolloin höyryt poistetaan ulkopuolelle, että 

KIERRÄTYSTILASSA, jolloin höyryt kierrätetään takaisin sisätilaan. 
 

KIERRÄTYSTILA (kuva 1 - 14 - 15) 
Huomio! Hiilisuodattimet täytyy tilata jälleenmyyjältä. 

 

KUINKA LIESIKUPU TOIMII 
 

• Kosketusohjain (kuva 16) 
PO: Moottorin sammutusnäppäin 
Pl: 1. nopeuden näppäin (symboli "P1" 
syttyy) P2: 2. nopeuden näppäin (symboli 
"P2" syttyy) P3: 3. nopeuden näppäin 
(symboli "P3" syttyy) 

4. tehostetun nopeuden näppäin (**) (symboli "P3" vilkkuu) aktivoituu painamalla P3-näppäintä 
uudelleen PT: AJASTIN-näppäin (symboli "PT" vilkkuu) 
PL: VALOKYTKIN-näppäin (symboli "PL" syttyy) 

 
• Valonohjain (kuva 17) 
PO: Moottorin virtanäppäin (symboli "PO" syttyy) 
P8: näppäin moottorin nopeuden vähentämiseen: kun liesikupu toimii pienimmällä nopeudella, sammuttaa 
moottorin. 
P9: näppäin moottorin nopeuden kasvattamiseen: jos liesikupu on sammutettu, aktivoi alimman nopeuden 

(symboli "PO" syttyy), toinen painallus aktivoi 2. nopeuden (symbolit "PO+P8" syttyvät), kolmas painallus 
aktivoi 3. nopeuden (symbolit "PO+P8+P9" syttyvät), neljäs painallus aktivoi tehoimun (**) (symbolit "PO+P8" 
syttyvät ja symboli "P9" vilkkuu) 

PT: AJASTIN-näppäin (symboli "PT" vilkkuu) 
PL: VALOKYTKIN-näppäin (symboli "PL" syttyy) 

 
• Mekaaninen ohjain (kuva 
18) PS: moottorin toiminnan 
ilmaisin PO: moottorin 
sammutusnäppäin 
Pl: 1. nopeuden 
näppäin P2: 2. 
nopeuden 
näppäin P3: 3. 
nopeuden 
näppäin 
PL: VALOKYTKIN-näppäin 

 
(**) Tehoimu: (jos mallissa). Tehoimu kestää 6 minuuttia,  minkä jälkeen elektroniikka palauttaa moottorin 
automaattisesti 3. nopeudelle. 
AJASTIN: ajastin laskee 15 minuutista alaspäin ja voidaan aktivoida vain, kun moottori on käynnissä. 



15 minuutin ajastus ei muutu, vaikka nopeutta muutettaisiin kesken laskennan. Kun 15 minuuttia on 
kulunut, liesikupu sammuu. 
 
Metallisten rasvasuodatinten puhdistuksen ilmaisin 
30 tunnin käytön jälkeen PL-näppäin alkaa vilkkua 2 sekunnin välein merkiksi siitä, että rasvasuodattimet täytyy 
pestä. 
Rasvasuodatinten merkkivalo voidaan nollata, kun suodattimet on puhdistettu, painamalla näppäimiä PT+PL yhtä 
aikaa 4 sekunnin ajan liesikuvun ollessa sammutettuna. 

 
Hiili- tai long-life-suodatinten puhdistuksen ilmaisin 
120 tunnin käytön jälkeen PL-näppäin alkaa vilkkua 0,5 sekunnin välein merkiksi siitä, että suodattimet täytyy 
vaihtaa tai pestä suodattimen tyypistä riippuen. 
Hiili- tai long-life-suodatinten merkkivalo voidaan nollata, kun suodattimet on puhdistettu, painamalla näppäimiä 
PT+PL yhtä aikaa 4 sekunnin ajan liesikuvun ollessa sammutettuna. 

 

HUOLTO 
HUOMIO! Irrota liesikupu aina virransyötöstä ennen mitään puhdistus- tai huoltotöitä irrottamalla virtajohto tai 
katkaisemalla sähkönsyöttö pääkytkimestä. 

 
Puhdistus 
Puhdista laitteen sisä- ja ulkopuoli säännöllisesti liinalla, joka on kostutettu haalealla vedellä ja hankaamattomalla, 
neutraalilla puhdistusnesteellä. 

 
Metalliset rasvasuodattimet (kuva 7) 
Nämä keräävät rasvahiukkaset ruoanlaitossa syntyvistä höyryistä ja suojaavat moottoria. Ne voivat aika ajoin 
tukkeutua laitteen käytöstä riippuen. Suodattimet voidaan pestä tulipalon vaaran välttämiseksi 
astianpesukoneessa lyhyellä pesuohjelmalla matalassa lämpötilassa enintään kahden kuukauden välein. 
Suodattimien väri voi muuttua usean pesukerran jälkeen. Tämä ei oikeuta käyttäjää vaihtosuodattimeen. 

 
Hiilisuodattimet 
Nämä keräävät hajuja ja puhdistavat ilmaa, joka sitten johdetaan takaisin huonetilaan. 
- Hiilisuodattimet eivät ole pestäviä, vaan ne täytyy vaihtaa 4 kuukauden välein. Hiilisuodattimien täyttyminen 
riippuu siitä, paljonko liesikupua käytetään. Kun vaihdat hiilisuodattimet, avaa paneeli, irrota metallinen 
rasvasuodatin ja irrota sitten hiilisuodattimet. (kuva 7 - 14) 
- Pestävät hiilisuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa enintään 65° lämpötilassa (pesuohjelma on 
suoritettava loppuun eikä koneessa saa olla astioita) tai käsin hankaamattomilla neutraaleilla pesuaineilla.  
Poista ylimääräinen vesi varoen vahingoittamasta suodatinta ja kuivata suodatinta uunissa 10 minuuttia 100 
°C:ssa. 
Vaihda suodatinkangas 3 vuoden välein tai aina, kun se on vahingoittunut. (kuva 7 - 15) 

 
Valaistus 
Liesikuvussa on LED-valaistus, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia ovat tehokkuus, pieni virrankulutus ja erittäin pitkä 
kesto normaaleissa käyttöolosuhteissa. 
Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos valo tarvitsee vaihtaa. 

 
VALMISTAJA ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai väärinkäytöstä. 
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