Bruksanvisning
Kjøkkenvifte

CD4634B / 4000
CD4934B / 4000
CD4634S / 4000
CD4934S / 4000
CD4634G / 4000
CD4934G / 4000

NO

Brukerhåndbok

Symboler som brukes:
Viktig informasjon

Tips

NO 3 - NO 10

INNHOLD

Din kjøkkenvifte
Innledning						4
Beskrivelse						4

Bruk
Drift							5
Rengjøre filtre						6

Vedlikehold
Rengjøring						8
Fettfiltre						9
Kullfilter						9
Belysning						9

Vedlegg
Avfallsbehandling					10

NO 3

DIN KJØKKENVIFTE

Innledning
Ved å lese brukerhåndboken vil du snart bli kjent med apparatets
funksjoner. Les apparatets sikkerhets- og vedlikeholdsanvisninger.
Ta vare på bruks- og installasjonsanvisningene. De kan bli nyttige senere.

Les sikkerhetsanvisningene i eget hefte før du
bruker enheten!
Beskrivelse
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Slå på/av og dempe lampen
Slå vifte på/av
Hastighet-innstilling 1
Hastighet-innstilling 2

5.
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Hastighet-innstilling 3
Intensivmodus
Tidsurfunksjon/Ren luft-funksjon
Filterindikator
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Merk!
Hvis du har en kjøkkenvifte med kullfilter, må du aktivere
kullfilterindikatoren som beskrevet i avsnittet "Rengjøre filtre".
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8

BRUK

Drift
Slå belysningen på og av
1. Trykk og slipp lampeknappen raskt.
Lampen slås på med maksimal styrke.
2. Trykk og hold lampeknappen i ca 3 sekunder for å stille lysstyrken.
3. For å sette lyset tilbake til maksimal styrke trykker du raskt
og slipper lampeknappen.
4. Trykk og hold lampeknappen i ca 3 sekunder når lyset er dempet,
for å slå det av.
5. Trykk og slipp lampeknappen raskt når lyset er på maksimal styrke,
for å slå det av
Slå avtrekket på og av
1. Trykk og slipp av/på-knappen raskt.
Kjøkkenviften vil slås på med laveste innstilling.
2. Velg ønsket ekstraksjon-innstilling ved å trykke de tilsvarende
hastighetsinnstilling-knapper.
3. Trykk på intensivmodus-knappen for å velge høyeste innstilling
(boost) (se "Slå på intensiv innstilling").
Slå på intensiv innstilling:
1. Trykk og slipp intensivmodus-knappen raskt.
Intensiv innstilling (hastighet-innstilling "B") slås på i 6 minutter.
Intensivmodus-knappen vil blinke i denne perioden.
Den opprinnelige avtrekksinnstillingen vil bli aktivert igjen etter
denne perioden.
2. Trykk av/på-knappen eller intensivmodus-knappen for å slå av
intensivinnstillingen.
Slå på tidsuret
1. Trykk og slipp tidsur-knappen raskt.
Tidstellerknappen vil lyse.
Kjøkkenviften vil slå seg av automatisk etter 15 minutter.
Hvis lampen er tent, vil den slåes av automatisk når tidstelleren
er ferdig.
2. Slå av tidstellerfunksjonen i mellomtiden ved å slå på timer
knappen igjen.
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Merk!
Tidstellerfunksjonen kan ikke aktiveres mens intensiv-innstilling er slått på.
Ren luft-funksjon:
Ren luft-funksjonen lar deg friske opp luften på kjøkkenet i opptil 24 timer.
1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk og hold ren luft-knappen i ca. 3 sekunder.
Kjøkkenviften vil slå seg på automatisk i ca. 10 minutter hver time,
med laveste hastighet.
I løpet av denne perioden, vil av/på-knappen lyse kontinuerlig mens
hastighetsinnstilling-knappen 1 og ren luft-knappen vil blinke.
3. Slå av ren luft-funksjonen i mellomtiden ved å trykke og holde inne
ren luft-knappen i ca. 3 sekunder, eller ved å slå av ventilatoren ved
å trykke på av/på-knappen.
Merk!
Ren luft-funksjonen kan ikke aktiveres når intensiv-innstilling eller timer
funksjonen er slått på.
Funksjon for blokkering av knapper
Funksjon for blokkering av knapper lar deg låse knappene for rengjøring
eller for barnesikkerhet.
1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk og hold inne av/på-knappen i omtrent 5 sekunder til alle
knapper blinker fra venstre til høyre.
Alle knappene er nå inaktive.
3. For å aktivere alle knappene, trykk og hold av/på-knappen igjen
i omtrent 5 sekunder.
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Rengjøre filtre
Fett- og kullfiltre
Filtrene må skiftes eller rengjøres når filterindikatoren lyser eller blinker.
Fettfilter
Filterindikatoren vil lyse etter 100 driftstimer.
• Fettfiltrene må deretter rengjøres.
Kullfilter
Filterindikatoren vil blinke etter 200 driftstimer.
• Karbonfilteret må deretter skiftes ut.
Tilbakestill filterindikatoren.
1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Slå av belysning ved å trykke på belysningsknappen.
Tilbakestill minnet ved raskt å trykke på filterindikator-knappen.
Alle indikatorene skal blinke tre ganger.
Hvis du har en kjøkkenvifte med kullfilter, må du aktivere
kullfilterindikatoren.
Slå på kullfilterindikatoren
1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk og hold filterindikatorknappen i omtrent 5 sekunder til alle
knapper blinker to ganger.
Kullfilterindikatoren er aktivert.
Slå av kullfilterindikatoren
1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk og hold filterindikator-knappen i ca 5 sekunder til alle knapper
blinker en gang.
Kullfilterindikatorens knapper er deaktivert.
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Rengjøring
Viktig!
For alt vedlikehold må du først slå av nettstrømmen til kjøkkenviften ved
å trekke ut støpslet fra stikkontakten, eller ved å slå av hovedbryteren
hjemme. Kjøkkenviften må rengjøres jevnlig, både innvendig og
utvendig (minst like ofte som du rengjør fettfilteret). Ikke bruk skurende
rengjøringsprodukter. Ikke bruk alkohol!
Viktig!
Hvis du ikke følger instruksjonene om hvordan du rengjør apparatet
eller skifter filtrene, kan det føre til brann. Disse instruksjonene må
følges! Produsenten tar ikke ansvar for skade på kjøkkenviften eller
brannskader som skyldes feilaktig vedlikehold eller at ovenstående
sikkerhetsinstruksjoner ikke følges.
Kjøkkenvifte
Rengjør kjøkkenviften med såpevann og en myk klut. Skyll deretter
med rent vann. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som kaustisk
soda. Kjøkkenviftens overflate vil holde seg godt hvis den pusses og
vokses jevnlig.
Kjøkkenvifter i rustfritt stål
Ikke bruk skureputer eller andre skurende rengjøringsmidler på
kjøkkenvifter av rustfritt stål. Avslutt med et ikke-skurende, ikkepolerende middel og puss det rustfrie stålet i teksturens retning.
Fettfiltre av metall
Fettfiltre av metall skal rengjøres en gang i måneden (eller når
det indikeres av filterrengjøringslampen - hvis en slik finnes på
modellen) med et nøytralt rengjøringsmiddel, enten for hånd eller
i en oppvaskmaskin på et kort program med lav temperatur. Plasser
fettfiltrene i oppvaskmaskinen med åpningen ned, slik at vannet kan
renne ut av filteret. Fettfiltre av aluminium blir matte av oppvaskmidler.
Dette påvirker normalt ikke funksjonen.
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Fettfiltre
Ta ut fettfiltrene
Slå av motoren og lampen.
1. Åpne panelet.
2. Fjern fettfilteret fra hetten ved å trekke i det spesielle håndtaket.

Kullfilter
Skifte kullfilteret
1. Åpne panelet.
2. Ta ut fettfilteret.
3. Installer kullfilteret på motorhuset.
Merk!
• Kullfilteret må alltid brukes hvis kjøkkenviften ikke har en utløpskanal.
• Bruken av kullfilter skaper mer støy enn når du bruker kjøkkenviften
med et utløp.
• Kullfilteret virker best ved lav motorhastighet.
Du bør derfor unngå å bruke boost-funksjonen.
• Metning av kullfilter vil etter hvert oppstå etter mer eller mindre
lang tids bruk, avhengig av typen matlaging og hvor ofte
fettfilteret rengjøres.
• Det er nødvendig å skifte ut kullfilteret når dette indikeres
av filterindikatoren.
• Ikke vask eller bruk karbonfilteret på nytt. Mettet karbon er ikke
miljøvennlig. Filteret skal skiftes ut regelmessig.

Belysning

OBS!
Denne hetten er utstyrt med LED-lys! Disse må skiftes ut av
autorisert tekniker. Ikke forsøk å skifte ut LED-lyset selv.
Lampen i dette husholdningsapparatet er bare egnet for
belysning av dette apparatet. Lampen er ikke egnet for
belysning av rom hjemme.
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Avfallshåndtering
Avhending av apparatet og emballasje
Ved å avhende skapet på riktig måte bidrar du til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljø og helse, noe som ellers kan oppstå
når dette produktet avhendes på en måte som ikke egner seg for denne
typen avfall. Kommunen kan gi deg relevant informasjon.
Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar. Det kan ha vært
laget av:
• kartong;
• polyetenfolie (PE),
• CFK-fri polystyren (PS-hard skum).
Du må kaste disse materialene ansvarlig i henhold til
myndighetenes forskrifter.
For å trekke oppmerksomheten mot det faktum at segregerte
behandling av husholdningenes elektriske apparater er obligatorisk,
bærer dette apparatet symbolet en strek over en søppelkasse. Det
betyr at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall
etter endt levetid. I stedet bør det leveres til en spesiell segregert
innsamling som drives av kommunen eller til en forhandler som tilbyr
denne tjenesten.
Segregert behandling av husholdningsapparater hindrer negativ
innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som ellers kan oppstå.
Det muliggjør gjenvinning av materialene som brukes i produksjonen av
dette apparatet, og fører dermed til betydelig redusert bruk av råvarer
og energi.
Samsvarserklæring
Vi bekrefter at produktene våre oppfyller gjeldende europeiske
direktiver, beslutninger og reguleringer, samt kravene som fremgår
i standardene det henvises til.
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