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DA 3

DIN EMHÆTTE

Indledning
Du vil hurtigt blive fortrolig med emhættens funktioner ved at læse
disse brugsanvisninger. Du bedes læse emhættens sikkerheds- og
vedligeholdelsesanvisninger.
Gem brugs- og installationsanvisningerne, da de kan være nyttige til
fremtidig brug.

Læs de særskilte sikkerhedsinstruktioner,
før du tager apparatet i brug.
Beskrivelse
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1. Tænde/slukke for lyset og dæmpe belysningen
2. Tænde/slukke for blæseren
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hastighedsindstilling 1
Hastighedsindstilling 2
Hastighedsindstilling 3
Intensive mode
Timerfunktion/Ren luft-funktion
Filterindikator

Bemærk!
Hvis din emhætte har kulfilter, skal du aktivere kulfilterindikatoren som
beskrevet i afsnittet "Rengøring af filtre".

DA 4

BRUG

Betjening
Tænde og slukke lys
1. Tryk og slip hurtigt lysknappen.
Lyset tændes på højeste styrke.
2. Tryk og hold lysknappen i ca. 3 sekunder for at dæmpe lysstyrken.
3. Tryk og slip lysknappen hurtigt for at stille lyset tilbage til højeste styrke.
4. Tryk og hold lysknappen i ca. 3 sekunder for at slukke for lyset, når
lyset er dæmpet.
5. Tryk og slip lysknappen hurtigt for at slukke lyset, når lyset er på
højeste styrke.
Tænde og slukke for udsugning
1. Tryk og slip hurtigt tænd/sluk-knappen.
Emhætten starter på den laveste hastighed.
2. Vælg den ønskede udsugningsstyrke ved at trykke på knappen med
den tilsvarende hastighed.
3. Tryk på intensive mode-knappen for at vælge den højeste indstilling
(boost) (se tænde for intensiv-indstilling).
Tænde for intensiv-indstilling
1. Tryk og slip hurtigt intensive mode-knappen.
Den intensive indstilling (boost-indstilling 'B') er tændt i 6 minutter.
Intensive mode-knappen vil blinke i dette tidsrum.
Efter dette tidsrum aktiveres den oprindelige udsugningsindstilling.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen eller intensive mode-knappen for at
slukke for den intensive indstilling.
Slå timeren til
1. Tryk og slip hurtigt timer-knappen.
Timerknappen tænder.
Emhætten slukker automatisk efter 15 minutter.
Hvis lyset er tændt, slukkes det automatisk, når timeren slutter.
2. Sluk for timerfunktionen, mens den er i gang, ved at trykke på
timer-knappen igen.
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BRUG

Bemærk!
Timerfunktionen kan ikke aktiveres, når den intensive indstilling er tændt.
Ren luft-funktion:
Ren luft-funktionen giver dig mulighed for at rense luften i dit køkken
i maksimalt 24 timer.
1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold Ren luft-knappen i ca. 3 sekunder.
Emhætten tændes automatisk i 10 minutter hver time på den laveste
hastighedsindstilling.
I dette tidsrum vil tænd/sluk-knappen lyse uafbrudt, mens
hastighedsindstilling 1-knappen og Ren luft-knappen vil blinke.
3. For at slukke for Ren luft-funktionen, mens den er aktiveret, skal du
trykke og holde Ren luft-knappen i ca. 3 minutter eller slukke for
emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Bemærk!
Ren luft-funktionen kan ikke aktiveres, når den intensive indstilling eller
timerfunktionen kører.
Låseknap-funktion
Med Låseknap-funktionen kan du låse knapperne, hvis du rengør
emhætten, eller bruge den som børnesikring.
1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder, indtil alle knapper
blinker fra venstre til højre.
Alle knapper er låst.
3. For at låse alle knapper op skal du trykke og holde tænd/
sluk-knappen igen i ca. 5 sekunder.
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BRUG

Rengøring af filtre
Tilstoppede fedt- og kulfiltre
Filtrene skal udskiftes eller rengøres, når filterindikatoren er tændt
eller blinker.
Fedtfilter
Filterindikatoren vil lyse efter 100 driftstimer.
• Derefter bør fedtfiltrene rengøres.
Kulfilter
Filterindikatoren vil blinke efter 200 driftstimer.
• Derefter bør kulfiltret udskiftes.
Nulstil filterindikatoren
1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Sluk for belysningen ved at trykke på lysknappen.
Nulstil hukommelsen ved hurtigt at trykke på filterindikatorknappen.
Alle indikatorer vil blinke tre gange.
Hvis din emhætte har kulfilter, skal du aktivere kulfilterindikatoren.
Tænde for kulfilterindikator
1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold filterindikatorknappen i ca. 5 sekunder, indtil alle
knapper blinker to gange.
Nu er kulfilterindikatoren aktiveret.
Slukke for kulfilterindikatoren
1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold filterindikatorknappen i ca. 5 sekunder, indtil alle
knapper blinker én gang.
Nu er kulfilterknapperne deaktiveret.
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VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring
Vigtigt!
Inden nogen form for vedligeholdelse udføres, skal emhætten frakobles
elforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten, eller ved at slukke
hjemmets hovedkontakt. Emhætten skal rengøres regelmæssigt, både
indvendigt og udvendigt (mindst lige så ofte som fedtfiltret rengøres).
Brug ikke slibende rengøringsmidler. Brug ikke alkohol!
Vigtigt!
Hvis instruktionerne for rengøring af apparatet eller udskiftning af
filtrene ikke følges, kan det resultere i brand. Disse instruktioner skal
overholdes! Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader på emhætten eller
brandskader, der opstår som resultat af ukorrekt vedligeholdelse eller
fra ikke-overholdelse af de ovennævnte sikkerhedsinstruktioner.
Emhætte
Rengør emhætten med sæbevand og en blød klud. Skyl derefter efter
med rent vand. Brug ikke stærke rengøringsmidler såsom kaustisk
soda. Emhættens finish vedligeholdes bedst, hvis den pudses
regelmæssigt efterfølgende påføringen af voks.
Emhætte af rustfrit stål
Brug ikke skuresvampe eller stærke rengøringsmidler på emhætter af
rustfrit stål. Afslut med et rengøringsmiddel, som hverken sliber eller
polerer, og gnid det rustfri stål i kornenes retning.
Metal fedtfiltre
Fedtfiltre i metal bør rengøres en gang om måneden (eller når det
indikeres af filterrengøringsindikatoren - hvis en sådan forefindes på
modellen) ved brug af et neutralt rengøringsmiddel, enten i hånden eller
i opvaskemaskinen på det korte program ved lav temperatur. Placer
fedtfiltrene med åbningerne nedad i opvaskemaskinen, så vandet kan
løbe ud af filtret. Fedtfiltre i aluminium bliver matte som et resultat
af rengøringsmidler til opvaskemaskinen. Dette er normalt, og det
påvirker ikke funktionen.
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VEDLIGEHOLDELSE

Fedtfiltre
Fjernelse af fedtfiltre
Sluk motoren og belysningen.
1. Åbn panelet.
2. Fjern fedtfiltrene fra emhætten ved at trække i det særlige håndtag.

Kulfilter
Udskiftning af kulfilter
1. Åbn panelet.
2. Fjern fedtfiltret.
3. Montér kulfiltrene på motorens kabinet.
Bemærk!
• Kulfiltret skal altid anvendes, hvis emhætten ikke har noget udsug.
• Brugen af kulfilter udsender mere støj, end hvis emhætten bruges
med udsug.
• Kulfiltret fungerer optimalt med lavere motorhastigheder.
Du bør derfor undgå brug af boost-funktionen.
• Der kan forekomme mætning af kulfiltret efter langvarig brug,
afhængigt af madlavningstypen og hvor ofte fedtfiltret rengøres.
• Kulfiltret skal udskiftes, når det angives af filterindikatoren.
• Kulfiltret må ikke vaskes eller genbruges. Mættet kul er ikke
miljøvenlig, og filtret skal udskiftes regelmæssigt.

Belysning

Bemærk!
Denne emhætte er forsynet med LED-lys! LED-lamper skal udskiftes af
en autoriseret tekniker. Forsøg ikke selv at udskifte LED-lamper.
Lampen i dette husholdningsapparat er kun egnet til brug i dette
apparat. Lampen er ikke egnet til brug som rumbelysning.
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BILAG

Bortskaffelse
Bortskaffelse af apparat og emballage
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert affaldshåndtering af dette produkt.
De lokale myndigheder kan give dig alle relevante oplysninger.
Apparatets emballage kan genbruges. Den kan være lavet af:
• karton;
• polyethylenfolie (PE);
• CFK-fri polystyren (PS hårdt skum).
Du skal bortskaffe disse materialer ansvarligt i henhold til de
officielle regler.
Apparatet er forsynet med et symbol af en affaldscontainer med
et kryds over for at angive, at segregationen af elektrisk affald er
obligatorisk. Det betyder, at når apparatet skal kasseres, må det ikke
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Apparatet
skal bringes til et opsamlingssted for genbrug af elektriske og
elektroniske apparater.
Segregationen af husholdningsapparater forhindrer de eventuelle
negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, der
ellers kunne opstå.
Segregationsprocessen muliggør genopretning af materialer, der
anvendes i produktionen af dette apparat, hvorved der spares
betydeligt i form af råvarer og energi.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende
europæiske direktiver, ordrer og vedtægter, såvel som de krav der
er angivet i de refererede standarder.

DA 10

DA 11

574389

574389 / VER 3 / 28-03-2018

*574389*

