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3  DK

RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.
Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
Hvis ikke installationen er fulgt korrekt eller emhætten ikke er anvendt korrekt og der 
meldes service, vil slutkunden modtage en regning for uberettiget servicebesøg.

INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller 
forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens underside 
er 650 mm (nogle modeller kan installeres lavere, jævnfør afsnittene vedrørende ydre mål 
og installation).
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er angivet mærke-
pladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter på 120 mm. 
Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr, 
brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater (f.eks. gaskom-
fur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er tilstrækkelig, så aftræksgas-
serne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, 
så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren luft. Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse, 
når det maksimale undertryk i rummet ikke overstiger 0,04 mBar.
• Hvis forsyningskablet er defekt, skal det erstattes af fabrikanten eller af det tekniske ser-
vicecenter for at forebygge enhver risiko.

ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske
eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring eller tilstrækkeligt kendskab, med mindre
de overvåges eller oplæres i brug af apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
• ”GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive meget varme, hvis de anvendes med kogeapparater.”

VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller stikket skal tages
ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare).
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel.

Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet 
overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet 
på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers 
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, 
hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
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APPARATBESKRIVELSE
Dimensioner

Komponenter
Ref Stk Produktets komponenter

1 1 Emhættens hoveddel inkl.: betjeningsanordninger, lys, ventilatorenhed, filtre

Stk Dokumentation
1 Brugerhåndbog
1 Fjernbetjening

-

150

150

 board screw 
driver

Screw
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INSTALLATION
Installering af luftudstrømningsmodus

• Emhætten er fra fabrikken, forberedt med aftræk ovenud. 
Det er dog muligt at ændre dette til bagud aftræk. 
Motorkassen afmonteres og motoren drejes. Pladen der 
dækker for hullet til bagud aftræk, monteres hvor motoren 
sad oprindelig. 

• Luftudstrømningen kan rettes bagud ved at løsne skruer-
ne, der holder den øverste del, som omfatter motoren, fra 
resten af emhætten.

BRUG:Korrekt installation: Brug, hvis det er muligt, altid faste aftræksrør i din installation. Vælg den korteste mulige 
rørføring og brug altid samme diameter aftræksrør og taghætte, som diameteren på emhættens aftræk. 
Lav aldrig 90 graders bøjning i flexslange - brug fast aftræksrør i stedet. Korrekt brug af emhætte med aftræk:
Det er vigtigt at du starter din emhætte på niveau 2, mindst 5-10 minutter før du tænder din kogeplade.

Korrekt luftcirkulation:
Åben et vindue eller en dør, mindst 6 meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis ikke det er muligt, kan mindre 
afstand anvendes. Emhætten bør køre ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade. 

Boring af støtteplade og montering af emhætte

• Emhætten kan installeres direkte på køkkenskabenes nederste plade (mindst 
650 mm fra kogepladen) med sidestøtter.

Hvis elektrisk kogeplade: 500-550mm
Hvis gasblus: 650mm

• Udskær plads på køkkenskabenes nederste plade som vist (fig. 1), hvorved der 
skal være mindst 10 mm afstand fra forsiden.
• Indsæt emhætten, indtil sidestøtterne klikker på plads.
• Spænd den endegyldigt ved at stramme skruerne fra emhættens underside. 

Tilslutninge

 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
• Tilslut emhætten til elnettet, idet der indsættes en topolet afbryder med en kontaktafstand på
mindst 3 mm.

1

510-710

270

 board
screw 
driver

Screw
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BRUG

FJERNBETJENING
Denne emhætte kan styres ved hjælp af en fjernbetjener, der fungerer med 1,5V alkaliske carbon-zink batterier af standardtypen 
LR03-AAA
• Fjernbetjeningen må ikke anbringes i nærheden af varmekilder.
• Batterierne må ikke bortskaffes i naturen, men skal lægges i de specielle beholdere.

Betjeningspanel

Tast Funktion Display
Tænder /slukker for emhætte. Led’en på motortasten (emhættens 

betjeningselementer) tændes og slukkes 
sammen med motoren.

- Sætter motorens hastighed ned -

+ Sætter motorens hastighed op -

INTENSIV
- Aktiverer Intensiv hastighed.
Deaktiveres ved at trykke på tasten igen 
eller på  

Led’en på motortasten (emhættens 
betjeningselementer) blinker 1 gang i 
sekundet.

T Timer funktion aktiveres. Motor og lys kø-
rer i 15 minutter og slukker efterfølgende.
Deaktiveres ved at trykke på tasten igen 
eller på  

Led’en på motortasten (emhættens 
betjeningselementer) blinker hvert halve 
sekund.

24 ”Ren teknologi” funktion aktiveres.
Emhætten kører i 10 minutter pr. time.
Funktionen deaktiveres ved at trykke 
igen eller på   

Led’en på motortasten (emhættens betje-
ningselementer) blinker hvert 2. sekund.

L Tænder/slukker for lyset.

½ Tænder lyset på halv styrke

Parring af fjernbetjening med emhætte

Når batterierne er monteret i fjernbetjeningen, skal man kontrollere at det lyser i knapperne når disse aktiveres. Når strømmen 
tilsluttes emhætten, giver den et ”bip”. Inden for 2 sekunder skal fjernbetjening parres til emhætten. Dette gøres ved at aktivere 
en tilfældig tast på fjernbetjeningen. Emhætten skal give et ”bip” for at fjernbetjeningen kan aktiveres. Hvis strømmen har været 
afbrudt, skal man vente 2-3 minutter inden strømmen tilsluttes igen, og ”bippet” kan høres.
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VEDLIGEHOLDELSE

Fedtfiltre af metal

De kan vaskes i opvaskemaskine, og de skal renses ca. hver 14. dag ved almindelig anvendelse, helst oftere ved særlig intensiv 
anvendelse.

Rengøring af filtre
• Åbn panelet.
• Fjern filtrene enkeltvist ved at presse dem mod enhedens bagside og samtidigt trække dem nedad.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre, før de sættes på plads igen.
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget vender mod en synlige yderside.
• Luk panelet igen.

Lugtfiltre med aktivt kul (filtrerende version)

Dette filter kan vaskes ca. 3-4 gange, eller til effekten ophører.

Montering/Udskiftning af filter
• Åbn panelet.
• Fjern stålfilteret (60 cm emhætte - 1 stk. / 80 cm emhætte - 2 stk.)
• Monter kulfilteret hvor stålfilteret sad.
• Luk panelet igen.

Lys

Belysningen består af 2 x 3 W LED lys. 
NOTE! De individuelle dioder kan ikke skiftes. 
Hvis det bliver nødvendigt at skifte LED lys, må hele ”spotten” byttes ud.
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ANBEFALINGER OG FORSLAG
Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av 
enkelte deler som ikke gjelder din maskin.
Hvis ikke installationen er fulgt korrekt eller emhætten ikke er anvendt korrekt og der 
meldes service, vil slutkunden modtage en regning for uberettiget servicebesøg.

INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som 
følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 650 med mer (noen 
modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon).
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er angitt på 
merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 
mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må 
det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkke-
net må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft. Apparatet er sikkert 
i bruk når undertrykket i rommet er på maks 0,04 mBar.
• Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller kundeservice for å 
unngå enhver fare.

BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer 
uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet.
• “ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige varme når platetopper/komfyrer er i bruk.”

VEDLIKEHOLD
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko).
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.

Symbolet  på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal der-
imot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du 
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om 
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
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EGENSKAPER
Dimensjoner

Deler
Ref Antall Produktdel

1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, vifteenhet, filter

Antall Dokumentasjon
1 Bruksveiledning
1 Fjernbetjening

-

150

150

 board screw 
driver

Screw
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INSTALLASJON
Installasjon av luftutløp

• Kjøkkenviften er fra fabrikken, forberedt med avtrekk opp. 
Det er dog muligt å ændre til avtrekk bak. 
Motorkassen avmonteres og motoren dreies. Platen der 
dekker for hullet til avtrekk bak, monteres hvor motoren sad 
oprindelig. 

• For å plassere luftutløpet bakut, løsner du de innvendi-
ge skruene (som fester den øvre delen med motoren) fra 
resten av viften.

BRUG:Korrekt installation: Brug, hvis det er muligt, altid faste aftræksrør i din installation. Vælg den korteste mulige 
rørføring og brug altid samme diameter aftræksrør og taghætte, som diameteren på emhættens aftræk. 
Lav aldrig 90 graders bøjning i flexslange - brug fast aftræksrør i stedet. Korrekt brug af emhætte med aftræk:
Det er vigtigt at du starter din emhætte på niveau 2, mindst 5-10 minutter før du tænder din kogeplade.

Korrekt luftcirkulation:
Åben et vindue eller en dør, mindst 6 meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis ikke det er muligt, kan mindre 
afstand anvendes. Emhætten bør køre ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade.

Boring av hull i støtteplaten og montering av kjøkkenviften

• Emhætten kan installeres direkte på køkkenskabenes nederste plade (mindst 
650 mm fra kogepladen) 

Hvis elektrisk kogeplade: 500-550mm
Hvis gasblus: 650mm

• Utskjær en åpning i veggskapets bunnplate (som vist i fig. 1). Avstanden til 
frontpanelet skal være minst 10 mm.
• Sett inn kjøkkenviften helt til sidestøttene hektes på plass
• Fest med skruene fra undersiden av kjøkkenviften

Tilkoplinger

 ELEKTRISK TILKOBLING
• Fest panseret til strømnettet imellem en bryter i bipolar-kontakt dekning på minst 3 mm.

1

510-710

270

 board
screw 
driver

Screw
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BRUK

FJERNKONTROLL
Dette apparatet kan styres med en fjernkontroll med alkaliske sink-kull batterier på 1,5 V av standardtypen LR03-AAA .
• Ikke plasser fjernkontrollen i nærheten av varmekilder.
• Ikke kast batteriene i naturen, men kasser dem i de dertil bestemte beholderne.

Kontrollpanel

Knapp Funksjon Display
Slår ventilatoren på/av. LED-lampen på motorknappen

(kontrollpanelet) tennes og slukkes
når motoren slås på og av.

- Reduserer motorens hastighet -

+ Øker motorens hastighet -

INTENSIV
- Aktiverer den intensive hastigheten.
Funksjonen deaktiveres ved å trykke igjen eller på 

  

LED-lampen på motorknappen
(kontrollpanelet) blinker 1 gang i
sekundet.

T Timer funksjon aktiveres. Motor + lys er aktiv i 15 
minutter og slår av etterpå. 
Funksjonen deaktiveres ved å trykke igjen eller på 

  

LED-lampen på motorknappen
(kontrollpanelet) blinker hvert 0,5
sekund.

24 ”Ren teknologi” funksjon aktiveres
Ventilator er aktiv i 10 minutter pr. time.
Funksjonen deaktiveres ved å trykke igjen eller på 

  

LED-lampen på motorknappen
(kontrollpanelet) blinker hvert 2.
sekund.

L Slå belysningen til viften på/av.

½ Slå belysning på - halv styrke

Parring av fjernbetjening med ventilator

Når batterierne er monteret i fjernbetjeningen, skal man kontrollere at det lyser i knapperne når disse aktiveres. Når strømmen 
tilsluttes ventilatoren, gir den et ”bip”. Innen for 2 sekunder skal fjernbetjening parres til hetten. Dette gjøres ved å aktivere en 
tilfældig tast på fjernbetjeningen. Ventilatoren skal gi et ”bip” for å fjernbetjeningen kan aktiveres. Hvis strømmen har vært afbrudt, 
skal man vente 2-3 minutter inden strømmen tilsluttes igen, og ”bippet” kan høres.
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VEDLIKEHOLD
Metalliske fettfiltre

Filtrene kan vaskes i oppvaskmaskin. De må vaskes ca. hver 14. dag eller oftere (avhengig av bruksforholdene).

Rengjøring av filtre
• Åpne panelet.
• Fjern ett filter om gangen ved å skyve dem mot baksiden av enheten og samtidig trekke dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på å ikke bøye dem, og tørk dem før du setter dem tilbake.
• Sett på plass filtrene. Pass på at håndtaket vender mot den synlige utsiden.
• Lukk panelet igjen.

Aktive kullfiltre (filtreringsversjon)

Dette filteret kan ikke vaskes eller brukes på nytt. Det skal byttes ut minst hver 4. måned.

Montering/Bytte filter
• Åpne panelet.
• Ta ut det metalliske fettfilter (60 cm ventilator - 1 stk. / 80 cm ventilator - 2 stk.)
• Monter kulfilteret hvor stål fettfilteret sad.
• Lukk panelet igjen.

Lys

Belysningen består av 2 x 3 W LED lys. 
NB! De individuelle diodene kan ikke skiftes. 
Dersom det blir nødvendig å skifte LED-lys må hele spotten skiftes.
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REKOMMENDATIONER OCH TIPS
Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten.
Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat.
Hvis ikke installationen er fulgt korrekt eller emhætten ikke er anvendt korrekt og 
der meldes service, vil slutkunden modtage en regning for uberettiget servicebesøg.

INSTALLATION
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.
• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan installeras på 
en lägre höjd, se avsnitten mått och installation).
• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm. Anslutningsröret 
skall hållas så kort som möjligt.
• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig 
ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha 
ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av friskluft. Korrekt är riskfri 
användning säkerställas när det maximala undertryck i lokalen inte överstiger 0,04 mbar
• I händelse av skada på kabeln, måste den bytas av tillverkaren eller av den tekniska serviceav-
delning, för att undvika risker.

ANVÄNDNING
• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.
• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte tränger upp längs dess sidor.
• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan fatta eld.
• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insatta i korrekt användning.
• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.
• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av 
personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer 
ansvariga för deras säkerhet.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
• “VARNING: De åtkomliga delarna kan bli mycket varma om de används med matlagningsapparater.”.

UNDERHÅLL
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval (Brandbare).
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel.

Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet 
overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet 
på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers 
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, 
hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

EGENSKAPER
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Mått

Komponenter
Ref Antal Produktets komponenter

1 1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Fläktenhet, Filter

Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
1 Fjärrkontroll

-

150

150

 board screw 
driver

Screw
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INSTALLATION
Installation av luftutsläppssättet

• Köksfläkten er från fabrikken, forberedt med luftutsläpp i 
övre läge. Det er dog muligt att ändra dette til bagud aftræk. 
Motorkassen afmonteres og motoren drejes. Pladen der 
dækker for huldet til bagud aftræk, monteres hvor det moto-
ren sad oprindelig. 

• För att rikta luftutsläppet till bakåt lossa från insidan 
skruvarna som fäster den övre delen som innehåller mo-
torn, från resten av köksfläkten.

BRUG:Korrekt installation: Brug, hvis det er muligt, altid faste aftræksrør i din installation. Vælg den korteste mulige 
rørføring og brug altid samme diameter aftræksrør og taghætte, som diameteren på emhættens aftræk. 
Lav aldrig 90 graders bøjning i flexslange - brug fast aftræksrør i stedet. Korrekt brug af emhætte med aftræk:
Det er vigtigt at du starter din emhætte på niveau 2, mindst 5-10 minutter før du tænder din kogeplade.

Korrekt luftcirkulation:
Åben et vindue eller en dør, mindst 6 meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis ikke det er muligt, kan mindre 
afstand anvendes. Emhætten bør køre ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade. 

Borrning i stödplan och montering av köksfläkt

• Köksfläkten kan installeras direkt på väggskåpens undre del (min. 650 mm från 
spishällen) 

Hvis elektrisk kogeplade: 500-550mm
Hvis gasblus: 650mm

• Gör en infattning på väggskåpets undre del, som visas på (fig.1), genom att 
lämna ett utrymme på minst 10 mm från framsidan.
• Sätt i köksfläkten tills den hakar fast klicksidostöden.
• Blockera definitivt genom att dra åt skruvarna underifrån på köksfläkten. 

Anslutningar

ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut köksfläkten till eluttaget och installera en tvåpolig brytare med en öppning på minst 3 mm emellan kontakterna.

1
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ANVÄNDING

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

Kontrollpanel

Tast Funktion Display
Slår på/stänger fläkten. Lysdioden på motorknappen (på kom-

mandona för köksfläkten) slår på och 
stänger av motorn.

- Sänker motorns hastighet. -

+ Ökar motorns hastighet. -

INTENSIV
- Aktiverar den intensiva hastigheten 
För att koppla från den är det tillräckligt att trycka på sam-
ma knapp på nytt eller på  

Lysdioden på motorknappen (på kom-
mandona för köksfläkten), blinkar 1 gång 
per sekund.

T - Aktiverar och disaktiverar köksfläktens timer funktion
Motor+belysning är aktiv i 15 minuter: När de 15 minuterna 
har förflutit slutter systemet automatiskt
För att disaktivera Delay kan du trycka på samma knapp på 
nytt eller på  

Lysdioden på motorknappen (på kom-
mandona för köksfläkten), blinkar var 0.5 
sekund.

24 ”Ren teknologi” funktion aktiveras
Motor+belysning är aktiv i 10 minuter varje timma
För avaktivera funktionen tryck på samma knapp eller tryck 
på knappen  

Lysdioden på motorknappen (på kom-
mandona för köksfläkten), blinkar var 2 
sekund.

L Tänder/släcker köksfläktens belysning.

½ Tänder/släcker köksfläktens belysning på halv styrke

Parring af fjärrkontroll med fläkt

Når batterierne er monteret i fjernbetjeningen, skal man kontrollere at det lyser i knapperne når disse aktiveres. Når strømmen 
tilsluttes emhætten, giver den et ”bip”. Inden for 2 sekunder skal fjernbetjening parres til emhætten. Dette gøres ved at aktivere 
en tilfældig tast på fjernbetjeningen. Emhætten skal give et ”bip” for at fjernbetjeningen kan aktiveres. Hvis strømmen har været 
afbrudt, skal man vente 2-3 minutter inden strømmen tilsluttes igen, og ”bippet” kan høres.
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UNDERHÅLL

Metallfettfilter

Filtren kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas hver 14. dag cirka eller oftare vid speciellt intensiv användning.

Rengöring av filter
• Öppna panelen.
• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och dra dem samtidigt nedåt.
• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka före återmonteringen.
• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder mot den synliga utsidan
• Stäng panelen på nytt.

Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)

Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas minst var 4:e månad.

Montering/Byte av filter
• Öppna panelen.
• Ta bort metallfettfiltren (60 cm fläkt - 1 styck. / 80 cm fläkt - 2 styck.)
• Montera luktfiltret der metallfettfiltren sad.
• Stäng panelen på nytt.

Ljus

Belysningen består av 2 x 3 W LED ljus.
OBS! De individuella dioderna kan inte bytas ut.
Om det blir nödvändigt att byta ut LED ljusen måste hela ”spotten” bytas ut.
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OHJEITA JA SUOSITUKSIA
Tämä käyttöohje soveltuu useille eri liesituuletinmalleille. 
Jotkut yksittäiset laitetiedot eivät välttämättä koske liesituuletintasi.
Jos laite on asennettu väärin tai käyttöohjeita ei ole noudattetu, huoltokäynneistä lasku-
tetaan loppuasiakasta. Huoltokäynti ei mene takuuhuollon piiriin, vaikka takuu olisi vielä 
voimassa.

ASENNUS
• Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai 
käytöstä.
• Asennusetäisyys on 650 mm lieden tai liesitason yläpuolelle(jotkut liesituuletinnallit voidaan asen-
taa myös lähemmäs keittotasoa, katso mallikohtaiset asennusohjeet).
• Tarkista, että verkkojännite laitteen asennussijainnissa vastaa jännitettä, joka on merkitty laitteen 
sisällä olevaan tyyppikilpeen.
• Luokitus I merkityissä laitteissa on myös tarkistettava, että sähköverkossa on tehokas maadoitus.
• Kytke tuuletin poistoilmakanavaan poistoputken kautta, jonka halkaisija on vähintään 120 mm. 
Liitäntäputken tulee olla mahdollisimman lyhyt.
• Liesituuletinta ei saa koskaan kytkeä kanavaan, joka johtaa ilmaan palamiskaasuja (öljykattilat, 
takat jne.)
• Jos liesituuletina käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuliesi, kaasukeittotaso) kans-
sa, tulee huoneeseen johtaa raikasta vaihtoilmaa. Keittiössä on aina oltava riittävä ilmanvaihto ja 
suoraan yhteys ulkoilmaan, jotta vaihtoilmaa on aina tarpeeksi. Asianmukainen käyttö varmisteta-
an, kun huoneen alipaine ei ylitä 0,04 mbar.
• Jos sähkökaapeli vaurioituu, valmistajan tai huoltoliikkeen on vaihdettava se vaarojen aiheutumi-
sen välttämiseksi.

LAITTEEN KÄYTTÖ
• Liesituuletin on suunniteltu puhdistamaan höyryä ja käryä ilmassa, jota syntyy ruoanvalmistuksen aikana  
  liesituulettimen alla olevaa keittotasoa tai liettä ruoanvalmistukseen käytettäessä.
• Älä käytä liesituuletinta muuhun kuin yllämainittuun tarkoitukseen.
• Vältä ruoanvalmistamista avotulella ja liekkejä tuulettimen läheisyydessä.
• Säädä kaasulieden poltin siten, että liekit suuntautuvat suoraan kattilan tai keittoastian pohjaan.  
  Liekit eivät saa päästä astian reunan yli..
• Rasvassa kypsennettyjä ruokia on aina tarkkailtava huolellisesti, sillä lämmitetyt rasvat ovat tulenarkoja..
• Älä liekitä ruokia liesituulettimen alla, e voi aiheuttaa palovaaran.
• Lapset, valvottavat henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai riittäviä tietoja liesituulettimen käyttämisestä,  
  eivät saa käyttää liesituuletinta yksin valvomatta.
• “VAROITUS: Laitteen ulkoiset osat voivat lämmetä ruoanvalmistuksen aikana.”

HUOLTO
• Ennen laitteen huoltoa tai puhdistamista, kytke se pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Puhdista ja / tai vaihda suodattimet määrätyin aikavälein (suodattimissa syttymisvaara niihin kerääntyneen rasvan vuoksi).
• Puhdista Laite kostealla liinalla ja neutraalilla nestemäisellä pesuaineella.

Symboli  : elektroniikka ja elektroniikkatuotteet on merkittävä yliviivatulla roskakorilla. Tämä symboloi sitä, että elektroniikkaa 
ja elektroniikkatuotteita ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä erillisenä jätteenä.
Kaikilla kunnilla ja kaupungeilla on laitteen hävittämiseen tarkoitettuja keräyskeskuksia, jonne elektroniikkaa ja elektroniikkatuot-
teita voi viedä. Kysy kierrätysmahdollisuutta myös kodinkonemyyjäliikkeesi kautta. 

 

FI
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Mitat

Komponentit
Viite Määrä Laitteen komponentti

1 1 Liesituulettimen runko ja sen osat: valitsimet, valaistus, tuuletinyksikkö, suodattimet

Määrä Dokumentit
1 Käyttöohje
1 Kaukosäädin

-

150

150

 board screw 
driver

Screw
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ASENNUS
Poistoilmaputken asennus

•Liesituuletimessa on tehdasvalmisteisesti ilman-
päästöaukot sen yläosassa. Tämä on kuitenkin mahdollista 
vaihtaa takaosaan. Poista moottorikotelo ja käännä mootto-
ri. Takakannen aukon peittävä levy on asennettu alunperin 
moottoriin sopivaksi.

•Jos haluat vaihtaa ilmanpoistoaukon taakse, löysää ruuvit, 
jotka kiinnittävät moottorin sisältävän yläosan, laitteen 
sisäpuolelta.

KÄYTTÖ: Oikea asennus: Jos mahdollista, käytä aina yhtenäisiä poistoputkia asennuksessa.  
Valitse lyhyin mahdollinen putki, jonka halkaisija on sama kuin imuputken halkaisija. Älä koskaan tee 90 asteen taivutusta atket-
tavissa putkissa - käytä sen sijaan kiinteää poistoputkea.  
Liesituulettimen oikea käyttö: on tärkeää, että käynnistät liesituulettimen tehotasolta 2 vähintään 5-10 minuuttia ennen lieden 
keittotason kytkemistä päälle.

Optimaalinen ilmankierto:
Liesituulettimen oikea käyttö huoneilmaan poistavana: jos sinulla ei ole mahdollisuutta kytkeä liesituuletinta hormiin poistavaksi, 
voidaan laitetta käyttää aktiivihiilisuodattimilla huoneilmaan poistavana. Tällöin kaikki raittiin ilman tulokanavat on suljettava käytön 
aikana. Useimmissa EICO-liesituulettimissa on tällainen käyttömahdollisuus. Avattavan oven tai ikkunan tulisi olla vähintään 6  
metrin päässä liesituulettimesta. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää pienempää etäisyyttä. Liesituulettimen tulisi olla 
päällä n. 15 minuuttia imuteholla 2 ennenkuin käytät keittotasoa.

Tukitason poraus ja  
liesituulettimen asennus

• Liesituuletin voidaan asentaa keittiön seinäkaapin alaosaan (min. etäisyys 650 
mm iedestä tai keittotasosta) 
Etäisyys sähkölieteen tai -liesitasoon: 500-550mm
Etäisyys kaasulieteen tai -tasoon: 650mm

• Asenna seinäkaapin alaosaan (kuva 1), jättämällä vähintään  
  10 mm:n tila eteen.
• Työnnä liesituuletin kaappiin, kunnes se napsahtaa vastakappaleeseen. 
• Lukitse laite paikalleen kiristämällä ruuvit liesituulettimen pohjasta.

Liitännät

SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Kytke laiteeseen sähkökaapeli ja asenna kaksinapainen plugi, jonka aukko on vähintään 3 mm koskettimien väliin.

1
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KÄYTTÖ

KAUKOSÄÄDIN
Tätä laitetta voidaan ohjata kaukosäätimellä, joka toimii  1,5 V alkali-sinkki-hiili-paristoilla LR03-AAA.
• Älä sijoita kaukosäädintä lämmönlähteiden läheisyyteen.
• Vaihtaessasi paristot, hävitä vanhat niille tarkoitettujen kierrätyspisteiden kautta.

Ohjauspaneeli

Symboli Toiminto Näyttö
Kytkee liesituulettimen päälle / pois päältä. Moottorin painikkeen merkkivalo, kytkee 

päälle ja sammuttaa moottorin.

- Pienentää imutehoa. -

+ Kasvattaa imutehoa. -

INTENSIIVINEN
- Aktivoi ntensiivisen imutehon
Pois päältä, paina samaa painiketta uudelleen tai paina 

 

Moottorin painikkeen merkkivalo, valo 
vilkkuu kerran sekunnissa

T - Kytkee päälle / pois päältä ajastin toiminnon
Moottori +valaistus ovat aktivoituina 15 min, jonka  jälkeen 
toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Pois päältä tai poistaaksesi ajastinasetuksen, paina samaa 
painiketta uudelleen tai paina  

Moottorin painikkeen merkkivalo, valo 
vilkkuu 0,5 sekunnin välein

24 ”Ren teknologi- puhdas teknologia” toiminnon aktivointi
Moottori +valaistus ovat aktivoituina 10 min tunnin aikana
Saadaksesi toiminnon pois päältä, paina samaa painiketta 
uudelleen tai paina   

Moottorin painikkeen merkkivalo, valo 
vilkkuu joka toinen sekunti

L Kytkee liesituulettimen valon päälle / pois päältä.

½ Kytkee liesituulettimen valon päälle / pois päältä puolella 
teholla.

Kaukosäätimen ja liesituulettimen parittaminen

Kun paristot on asetettu kaukosäätimeen, varmista että kaukosäätimen painikkeet toimivat. Kun virta on kytketty liesituulettimeen, 
se antaa ”äänimerkin”. Kaukosäädin on liitettävä kahden sekunnin sisällä pariksi liesituulettimen kanssa. Tämä tapahtuu painamal-
la mitä tahansa näppäintä kaukosäätimessä. Liesituulettimen tulee  antaa merkkiääni,  ”piippaus”, kaukosäätimen aktivoimiseksi. 
Jos virta kytketään kesken tämän pois, odota 2–3 minuuttia ennen virran uudelleen kytkemistä, jolloin änimerkki kuuluu.
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HUOLTO

Metallinen rasvasuodatin

Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa matalassa lämpötilassa kahden viikon välein tai useammin, jos liesituuletinta  
käytetään hyvin aktiivisesti.

Suodattimen puhdistus
• Avaa kotelo painamalla jousilukitsinta eteenpäin.
• Poista yksi suodatin kerrallaan, työnnä suodatinta taaksepäin ja vedä alas samanaikaisesti.
• Pese suodattimet taivuttamatta niitä. Anna suodattimien kuivua ennen takaisin asettamista.
• Laita suodattimet takaisin paikalleen. Varmista, että lukitusosa on näkyvää ulkopintaa kohti.
• Laita kotelo lopuksi kiinni.

Aktiivihiilisuodatin (aktiivihiilisuodatin mallit)

Suodatinta ei voi pestä tai uudelleen käyttää. Suodattimet tulisi vaihtaa noin neljän kuukauden välein - tai käytöstä riippuen. 

Asennus/ suodattimen vaihto
• Avaa kotelo.
• Ota ensin pois rasvasuodatin (60 cm liesituuletin - 1 kpl. / 80 cm liesituuletin - 2 kpl.)
• Asenna aktiivihiilisuodatin rasvasuodattimen alle.
• Laita rasvasuodatin takaisin paikalleen.
• Sulje kotelo.

Valaistus - lamput

Laitteeseen sopii  2 x 3 W LED lamppu.
HUOM! Yksittäisiä diodeja ei voida korvata. Jos joudutaan vaihtamaan LED-lamput, koko ”spotti” on vaihdettava.
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