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SV 3

DIN KÖKSFLÄKT
Inledning
När du läser dessa bruksanvisningar kommer du snart att bli bekant
med denna apparats egenskaper. Läs apparatens säkerhets- och
underhållsinstruktioner.
Behåll drift- och installationsanvisningarna för framtida bruk.

Läs de separata säkerhetsinstruktionerna innan
användning.
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ANVÄNDNING
Beskrivning
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Tänd/släck och dimma belysningen
Minska luftutsugningskapaciteten och stänga av
Indikator för filterrengöring
Närhetssensor
Visa status
Närhetssensor
Slå på och öka luftutsugningskapaciteten
Indikator för timerfunktionen
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ANVÄNDNING
Användning
Sätta på och stänga av fläktutsug
• Tryck på knappen ”+”.
Köksfläkten sätts på med lägsta inställning.
• Tryck på knappen ”+” igen för att ställa in en högre
utsugningsinställning. Tryck och håll in knappen ”+” i 2 sekunder för
att välja högsta inställning (boost) (se slå på boost-inställning).
Utsugningsinställningen kan ställas in med en hastighet mellan 1 och
5 eller 9
• Tryck på knappen ”-” för att välja en lägre inställning.
• Om utsugningsinställningen är 1 kan man stänga av köksfläkten
genom att trycka snabbt på knappen ”-”.
• För att stänga av köksfläkten från vilken inställning som helst trycker
man på knappen ”-” och håller den intryckt i minst 2 sekunder.
Ändra antalet hastighetsinställningar
Du kan välja mellan 9 hastighetsinställningar (standard) eller 5
hastighetsinställningar.
• Tryck och håll in knappen ”-” och knappen ”+” i minst 5 sekunder.
Detta väljer inställningsalternativet med 5 hastigheter. Tryck och håll
in knappen ”-” och knappen ”+” igen i minst 5 sekunder för att välja
inställningsalternativet med 9 hastigheter.
Sätta på återcirkulation
• Tryck samtidigt på och håll in timerknappen och lampknappen tills
filterindikatorn blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.
Stänga av återcirkulation
• Tryck samtidigt på och håll in timerknappen och lampknappen tills
filterindikatorn tänds.
Sätta på och stänga av belysningen
• Tryck på och släpp lampknappen.
Lampan tänds med maximal styrka.
• Tryck och håll in lampknappen för att ställa in belysningsstyrkan.
Belysningen ändras från maximal till minimal styrka och omvänt.
• Släck belysningen genom att trycka på och släppa upp
lampknappen och släppa den medan lampan är tänd.
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ANVÄNDNING

Ändra färgtemperatur
Välj färgtemperatur från varm till kall.
• Tryck och håll in lampknappen. Tryck på knappen ‘+’ för att göra
belysningen ”kallare” eller ”varmare”.
Sätt på boost-inställning:
• Tryck och håll in knappen ”+” i ungefär 2 sekunder.
Boost-inställningen (inställning ”b” eller 7, 8, 9) är på i 10
minuter. Displayen blinkar under denna period. Utsugningens
originalinställning återaktiveras efter denna period.
• Tryck snabbt på knappen ”+” och släpp den igen för att stänga av
boost-inställningen.
Sätta på timern
• Tryck på knappen timer.
Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
• Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (förutom
den för belysning).
Obs!
Om boost-inställningen har valts kan du inte aktivera timerfunktionen.
Funktionen ren luft
Med funktionen ren luft kan du fräscha upp luften i ditt kök i maximalt
24 timmar på nivå 1.
• Stäng av fläkten.
• Tryck och håll in timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med
lägsta hastighetsinställning. Under utsugningen visar displayen en
snabbt roterande ”orm”. När fläkten stängs av efter 10 minuter visar
displayen en långsamt roterande ”orm” tills köksfläkten sätts på igen
efter 50 minuter.
• Stäng av funktionen för ren luft under denna tid genom att trycka
på valfri knapp (förutom den för belysning).
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ANVÄNDNING

Aktivitetsläge
•

Närhetssensorn känner av om en användare står framför
köksfläkten och tänder ikonerna. Efter 3 sekunder tänds
belysningen automatiskt.

Avaktivera aktivitetsläget
• Tryck samtidigt på knapparna ‘+’ och ‘timer’ i 3 sekunder.
Aktivitetsläget är avaktiverat. Displayen visar ett statiskt ”U”.
Aktivera aktivitetsläget
• Tryck samtidigt på knapparna ‘+’ och ‘timer’ i 3 sekunder.
Aktivitetsläget är aktiverat. Displayen visar ett ”U” som blinkar 3
gånger.

Rengöra filter

Mättade fett- och kolfilter
Filtren bör bytas ut eller rengöras när fettfilterindikatorn eller
kolfilterindikatorn lyser. Se kapitel “Underhåll”.
Fettfilter
Filterindikatorn tänds efter 30 driftstimmar.
• Då ska fettfiltren rengöras.
• Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen ”-” tills
filterindikatorn slutar blinka.
Kolfilter
Filterindikatorn blinkar efter 120 driftstimmar.
• Då ska kolfiltret rengöras eller bytas ut.
• Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen ”-” och ”+”
samtidigt tills filterindikatorn slutar blinka.
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UNDERHÅLL

Rengöring
Viktigt!
Vid allt underhåll ska man först koppla bort köksfläkten från elnätet
genom att dra ut kontakten från uttaget eller stänga av bostadens
huvudströmbrytare. Fläkten måste rengöras regelbundet, både på
insidan och utsidan (åtminstone lika ofta som rengöring av fettfiltret).
Använd inte slipande rengöringsmedel. Använd inte alkohol!
Viktigt!
Om man inte följer instruktionerna vid rengöring av apparaten
eller byte av filter kan detta förorsaka brand. Dessa instruktioner
måste följas! Tillverkaren är inte ansvarig för skador på fläkten eller
brandskador till följd av inkompetent underhåll eller av att ovanstående
säkerhetsinstruktioner inte följs.
Köksfläkt
Rengör köksfläkten med tvålvatten och en mjuk trasa.
Tvätta sedan av med rent vatten. Använd inte aggressiva
rengöringsmedel som till exempel kaustiksoda. Köksfläktens yta
bibehåller sitt goda skick om den poleras med sämskskinn efter den
har vaxats.
Köksfläkt av rostfritt stål
Använd inte skursvamp eller andra slipande rengöringsmedel på
köksfläktar av rostfritt stål. Avsluta med ett icke-slipande, ickepolerande medel och polera det rostfria stålet längs med strukturen.
Metallfettfilter
Metallfettfilter ska rengöras en gång i månaden (eller när det indikeras
av filterrengöringsindikatorn – om sådan finns på modellen) med
ett neutralt rengöringsmedel, antingen för hand eller i diskmaskin
med ett kort program på låg temperatur. Placera fettfiltren med
öppningarna nedåt i diskmaskinen så att vattnet kan rinna ut ur filtret.
Aluminiumfettfilter blir matta på grund av diskmedel. Det är normalt och
påverkar inte deras funktion.
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UNDERHÅLL
Ta bort filterkassett
1
Stäng av motorn och släck belysningen.
2	Tryck på låsflikarna på framsidan bakom glasplattan och dra
glasplattan försiktigt ur tätningen. Luta glasplattan neråt.
3	Öppna filtrets åtkomstlucka.
4
Ta bort filtret från köksfläkten.
Rengöring
Filtren kan rengöras i diskmaskin. Låt filtren rinna av ordentligt innan du
byter ut dem.
Filtren kan även rengöras för hand.
Rengör filtren i såpvatten med diskmedel och skölj. Låt filtren rinna av
ordentligt. Konsultera kapitlet ”Rengöring”. Undersidan av köksfläkten
kan rengöras med milt rengöringsmedel och fuktig trasa. Torka av med
hushållspapper.
Sätt tillbaka filterkassetten
Filtret ska placeras med låsmekanismen på framsidan. Öppna
filtrets åtkomstlucka. Skårorna på framsidan av filtret passar in. Håll
åtkomstluckan i denna position när du placerar filtren.
1	Passa in skårorna bak på filtret i den specialdesignade öppningen
på köksfläkten.
2	Tippa filtret uppåt.
3	Släpp filtrets åtkomstlucka. Skårorna bak på filtret skjuts utåt och
passar in i köksfläktens specialdesignade öppningar.
Filtret är nu i position igen.
4	Tryck in glasplattan ordentligt i tätningen igen (du hör ett klick).
Glasplattan kan tas bort för rengöring. Två personer ska alltid
hjälpas åt när glasplattan tas bort (på grund av vikten)!
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UNDERHÅLL
Aktiva kolfilter
Det regenererbara aktiva kolfiltret måste tvättas för hand med neutrala
rengöringsprodukter, eller i diskmaskin med en maximal temperatur på
65 °C (diskningen ska utföras utan tallrikar, fat, koppar, etc i maskinen).
Avlägsna överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort hållaren och
låt filtret torka i ugnen i minst 15 minuter vid en maximal temperatur
på 100 °C. För att hålla det regenererbara kolfiltret effektivt ska
denna procedur upprepas varannan månad eller när det indikeras av
filterindikatorn.
Filtret måste bytas ut efter minst 3 år eller om det har skadats.
Det är viktigt att fettfiltren och det regenererbara aktiva kolfiltret är
riktigt torra innan de sätts tillbaka igen.
Byta ut kolfiltret:
Man ska ta bort fettfiltren innan man byter ut kolfiltret.
1. Öppna filtrets åtkomstlucka.
2. Tippa kolfiltret nedåt för att ta bort det.
3. Upprepa stegen ovan i omvänd ordning för byte av kolfilter
Användning:
• Det låter mer när man använder köksfläkten med ett kolfilter än med
ett utsläpp.
•

Kolfiltret fungerar optimalt vid lägre motorhastigheter.
Därför bör du undvika att använda boost-funktionen.

Belysning
Varning!
Denna köksfläkt är utrustad med LED-lampor! Dessa skall bytas ut av
en behörig servicetekniker. Försök inte byta LED-lampor själv.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Typ av köksfläkt
Typ/Godkännande
Styrningstyp
Bredd
Försörjning
Spänning, frekvens
Effekt
Effekt motor
Effekt lampor
Nivå 1
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 2
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 3
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 4
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 5
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 6
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 7
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 8
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 9
Luftflöde, buller, tryck
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CW4930G
Vägg/WS90CETHJ
Pekstyrning
90 cm

CW41230G
Vägg/WS12CETHJ
Pekstyrning
120 cm

220-240 V, 50/60 Hz

220-240 V, 50/60 Hz

177,6 W
170 W
2 x LED 3,8 W

177,6 W
170 W
2 x LED 3,8 W

240 m³/h, 44 dB(A), 69 Pa

246 m³/h, 44 dB(A), 67 Pa

315 m³/h, 50 dB(A), 124 Pa

331 m³/h, 50 dB(A), 125 Pa

347 m³/h, 51 dB(A), 155 Pa

366 m³/h, 52 dB(A), 157 Pa

375 m³/h, 52 dB(A), 180 Pa

395 m³/h, 53 dB(A), 173 Pa

398 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa

418 m³/h, 55 dB(A), 197 Pa

457 m³/h, 57 dB(A), 272 Pa

475 m³/h, 56 dB(A), 261 Pa

617 m³/h, 63 dB(A), 390 Pa

642 m³/h, 63 dB(A), 391 Pa

713 m³/h, 66 dB(A), 389 Pa

694 m³/h, 66 dB(A), 390 Pa

786 m³/h, 69 dB(A), 391 Pa

818 m³/h, 69 dB(A), 389 Pa

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Typ av köksfläkt
Typ/Godkännande
Styrningstyp
Bredd
Försörjning
Spänning, frekvens
Effekt
Effekt motor
Effekt lampor
Nivå 1
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 2
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 3
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 4
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 5
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 6
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 7
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 8
Luftflöde, buller, tryck
Nivå 9
Luftflöde, buller, tryck

CW4930G
Ö/ ES12CETIJ
Pekstyrning
120 cm
220-240 V, 50/60 Hz
179 W
170 W
2 x LED 4,5 W
272 m³/h, 45 dB(A), 70 Pa
355 m³/h, 49 dB(A), 127 Pa
383 m³/h, 54 dB(A), 151 Pa
419 m³/h, 52 dB(A), 184 Pa
443 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa
496 m³/h, 57 dB(A), 266 Pa
674 m³/h, 65 dB(A), 386 Pa
728 m³/h, 66 dB(A), 388 Pa
865 m³/h, 69 dB(A), 382 Pa
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BILAGA

Kassering
Kassering av emballage och apparat
Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna
apparat. Denna apparat måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt efter
dess livscykel. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om
hur man gör detta.
Emballaget är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:
• kartong;
• polyetylenfilm (PE);
• CFC-fri polystyren (PS fast skum);
Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med
myndigheternas föreskrifter.
Produkten är märkt med symbolen överkryssad soptunna för att
påminna dig om skyldigheten att kassera elektriska hushållsapparater
separat. Detta betyder att apparaten inte får ingå i normalt hushållsavfall
när dess livslängd är slut.
Apparaten måste tas till en särskild lokal återvinningscentral för separat
avfallshantering eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna
tjänst.
Separat behandling av hushållsmaskiner motverkar potentiellt negativa
konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppstå som resultat av
olämplig behandling. Det garanterar att materialen som apparaten
består av kan återvinnas för att uppnå signifikanta energibesparingar av
energi och råmaterial.
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