
AIDA BETJENINGSFUNKTIONER / KONTROLLFUNKTIONER AIDA

   
Inden ibrugtagning er det nødvendigt at aktivere fjernbetjeningen 
Vid den första användningen måste en inlärning av fjärrkontrollen utföras. 
-Start selvregistreringen af fjernstyringen, når den tages i brug. Hold “  +  “ tasten på emhætten trykket nede, mens 
emhætten er slukket. Hold tasten inde indtil led-lampen begynder at blinke. Selvregistreringen af fjernstyringen signaleres 
ved, at den røde led for alarm blinker. Hvis der indlæses en gyldig kode for fjernstyringen inden for 1 minut (indlæsningen 
sker ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernstyringen), tændes led’en i 3 sekunder, hvorefter den slukkes. Dette 
betyder, at selvregistreringen er sket korrekt.

-Med släckt huv, håll ner knappen “  +  “ på huven. Inlärningen av fjärrkontrollen signaleras genom att en röd lysdiod 
blinkar. Om en giltig kod för fjärrkontrollen erhålls inom en minut (som sänds genom att trycka ner vilken knapp som helst 
på fjärrkontrollen), tänds lysdioden med fast ljus under 3 sekunder och släcks sedan vilket bekräftar en korrekt inlärning.

FJERNSTYRINGENS TASTER / FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR

TAST     “     “
Når der trykkes på tasten, tændes motoren ved 2.hastighed, eller den slukkes. 
När knappen trycks ner tänds motorn på andra hastighet eller släcks. 

TAST     “  -  “
Hver gang der trykkes på tasten, reduceres motorens hastighed med et trin, når motoren er tændt. 
Vid varje nedtryck sänks motorns hastighet med ett steg med sugmotorn tänd. 

TIMER TASTE     “     “
Aktivering af timer-funktionen vises ved at de grønne led’er blinker. Motoren slukkes efter 10 minutter. 
Aktiveringen av timern signaleras genom att de gröna lysdioderna blinkar och sugmotorn släcks efter 10 minuter.

TAST     “  +  “
Hver gang der trykkes på tasten, øges motorens hastighed med et trin, når motoren er tændt. 
Vid varje nedtryck ökas motorns hastighet med ett steg med sugmotorn tänd.

LYSTAST / LJUSKNAPP     
Når der trykkes på tasten, tændes eller slukkes lyset. 
Ljuset tänds eller släcks varje gång knappen trycks ner. 

OBS! BEMÆRK: 
-Når motoren har været i brug i 100 timer, begynder den røde led at blinke for at angive, at det er nødvendigt at vaske 
fedtfiltrene af metal. Ophæv alarmen vedrørende fedtfiltrene ved at holde ON/OFF tasten på emhætten trykket nede, mens 
motoren er slukket. Hold tasten inde indtil led-lampen ophører med at blinke

-Efter 100 funktionstimmar av sugmotorn, börjar den röda lysdioden att blinka vilket betyder att metallfiltren skall rengöras. 
För att annullera filtrens larm, håll ner knappen ON/OFF på huven med släckt motor.

                        DISTANTE BETJENINGSFUNKTIONER

Knappen ON / OFF på emhætten tænder samtidigt både lys og motor på step 2 henholdsvist slukker alt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FJERNBETJENING

TASTE  “ ”
Ved at trykke på tasten, tændes motoren på hastighed step 2 eller den slukkes. 

TASTE “ - ” 
Når emhætten er aktiveret vil motor hastigheden blive reduceret med et trin hver gang der trykkes på 
minustasten.  

TIMER “    ” 
Når TIMER enheden aktiveres i forbindelse med en vilkårlig hastighed vil tasten blinke grønt, og motoren 
slukkes helt efter 10 minutter.

TASTE “ + ”
Når emhætten er aktiveret vil motor hastigheden øges med et trin hver gang der trykkes på plustasten.

TASTE FOR AKTIVERING AF LYS 
Lyset henholdsvis tændes/slukkes på denne taste. 

BEMÆRK!
- Efter at motoren har virket i 100 arbejdstimer vil filterrengøringsenheden blinke rødt og hermed indikere, at 
metal filtrene bør rengøres.   
Filter-alarmen afbrydes: 

- Sluk emhætten 
- Tryk på knappen ON/OFF i emhættekassen og hold den inde indtil led-lampen ophører med at blinke 

Inden ibrugtagning er det nødvendigt at aktivere fjernbetjeningen 
- Emhætten skal være slukket 
- Tryk på knappen ON/OFF og hold den inde indtil led-lampen begynder at blinke 
- Inden et minut herefter, aktiveres fjernbetjeningen ved at trykke på en hvilken som helst tast på 

betjeningen.
- Med denne handling sendes en aktiveringskode til emhætten – dette vises ved at led-lampen vil lyse 

konstant i 3 sekunder.
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