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DIN KÖKSFLÄKT

Inledning
När du läser dessa bruksanvisningar kommer du snart att bli bekant
med enhetens egenskaper. Läs igenom enhetens säkerhets- och
underhållsinstruktioner.
Behåll användnings- och installationsanvisningarna för framtida bruk.

Läs de separata säkerhetsinstruktionerna innan
du använder enheten!
Beskrivning

1

2
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1. Slå på/av och dämpa belysningen
2. Slå på/av fläkten
3. Hastighetsinställning 1
4.
5.
6.
7.
8.

Hastighetsinställning 2
Hastighetsinställning 3
Intensivläge
Timerfunktion/ren luft-funktion
Filterlampa

Obs!
Om du har en köksfläkt med kolfilter ska du aktivera kolfilterlampan
enligt beskrivningen i avsnittet ”Rengöring av filtret”.
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ANVÄNDNING

Funktioner
Sätta på och stänga av belysningen
1. Tryck och släpp snabbt belysningsknappen.
Ljuset slås på med maximal styrka.
2. Tryck och håll belysningsknappen nedtryckt i cirka 3 sekunder för
att dämpa ljusstyrkan.
3. Tryck och släpp snabbt belysningsknappen för att återställa
maximal ljusstyrka.
4. För att stänga av belysningen när ljuset redan är dämpat trycker du
och håller belysningsknappen nedtryckt i cirka 3 sekunder.
5. För att stänga av belysningen när ljusstyrkan är på högsta styrkan
trycker du och släpper snabbt belysningsknappen.
Sätta på och stänga av utsugning
1. Tryck och släpp snabbt av/på-knappen.
Köksfläkten startar på den lägsta inställningen.
2. Välj önskad hastighet genom att trycka på knapparna för
hastighetsinställning.
3. Tryck på knappen för intensivläget för att välja den högsta
inställningen (boost) (se ”Slå på intensivinställningen”).
Slå på intensivinställningen
1. Tryck och släpp snabbt knappen för intensivläget.
Intensivinställningen (boost-inställning ”B”) är aktiv under 6 minuter.
Knappen för intensivläget blinkar under tiden.
Utsugningens originalinställning återaktiveras efter denna period.
2. Tryck på av/på-knappen eller knappen för intensivläget för att
stänga av intensivinställningen.
Sätta på timern
1. Tryck och släpp snabbt timerknappen.
Timerknappen tänds.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 15 minuter.
Om belysningen är tänd stängs den av automatiskt när timern
stänger av.
2. Du kan stänga av timerfunktionen i förtid genom att trycka på
timerknappen igen.
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Obs!
Timerfunktionen kan inte aktiveras om fläkten är i intensivläget.
Ren luft-funktionen:
Med ren luft-funktionen kan du fräscha upp luften i ditt kök i upp
till 24 timmar.
1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll ren luft-knappen nedtryckt i cirka 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme på den
lägsta hastighetsinställningen.
Vid dessa tillfällen lyser på/av-knappen kontinuerligt medan knappen
för hastighetsinställning 1 och ren luft-knappen blinkar.
3. Stäng av ren luft-funktionen i förtid genom att trycka och hålla ren
luft-knappen nedtryckt i cirka 3 sekunder, eller genom att stänga av
fläkten med av/på-knappen.
Obs!
Ren luft-funktionen kan inte aktiveras när intensivläget eller
timerfunktionen är på.
Knapplåsfunktionen
Knapplåsfunktionen gör att du kan barnsäkra knapparna eller låsa dem
vid rengöring.
1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll av/på-knappen nedtryckt i cirka 5 sekunder tills alla
knappar blinkar från vänster till höger.
Alla knappar är nu låsta.
3. Tryck och håll av/på-knappen nedtryckt igen i cirka 5 sekunder för
att låsa upp knapparna.
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Rengöring av filtret
Mättade fett- och kolfilter
Filtren ska bytas ut eller rengöras när filterlampan lyser eller blinkar.
Fettfiltret
Filterlampan tänds efter 100 driftstimmar.
• Då ska fettfiltren rengöras.
Kolfilter
Filterlampan blinkar efter 200 driftstimmar.
• Då ska kolfiltret bytas ut.
Återställ filterlampan
1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Stäng av belysningen genom att trycka på belysningsknappen.
Återställ minnet genom att snabbt trycka på knappen till
filterlampan. Alla lampor kommer att blinka tre gånger.
Om du har en köksfläkt med kolfilter ska du aktivera kolfilterlampan.
Slå på kolfilterlampan
1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll knappen till filterlampan nedtryckt i cirka 5 sekunder
tills alla knappar blinkat två gånger.
Kolfilterlampan är aktiverad.
Stänga av kolfilterlampan
1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll knappen till filterlampan nedtryckt i cirka 5 sekunder
tills alla knappar blinkat en gång.
Kolfilterknapparna är nu inaktiverade.
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UNDERHÅLL

Rengöring
Obs!
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 rengöringsprodukter. Använd inte alkohol!
Obs!
Om man inte följer reglerna för rengöring av enheten eller byte av filtren
kan detta förorsaka brand. Dessa instruktioner måste följas! Tillverkaren är
inte ansvarig för skador på fläkten eller brandskador till följd av olämpligt
underhåll eller för att ovanstående säkerhetsinstruktioner inte följts.
Köksfläkt
Rengör köksfläkten med tvålvatten och en mjuk trasa. Skölj 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,
icke-polerande medel och polera det rostfria stålet med sämskskinn
längs med strukturen.
Metallfettfiltren
Metallfettfiltren ska rengöras en gång i månaden (eller när det
indikeras av filterrengöringslampan – 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 maskindiskmedlet. Det är
normalt och påverkar inte deras funktion.
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Fettfilter
Avlägsnande av fettfiltren
Stäng av motorn och belysningen.
1. Öppna panelen.
2. Avlägsna fettfiltren från köksfläkten genom att dra i handtaget.

Kolfilter
Byte av kolfiltret
1. Öppna panelen.
2. Ta bort fettfiltret.
3. Montera kolfiltren i motorhuset.
Obs!
• Kolfiltret måste alltid användas om köksfläkten inte har ett luftutsläpp.
• Det låter mer när man använder köksfläkten med ett kolfilter
än med ett utsläpp.
• Kolfiltret fungerar optimalt vid lägre motorhastigheter.
Du bör därför undvika att använda boost-funktionen.
• Efter en kortare eller längre tids användning kommer kolfiltret
att bli mättat, beroende på typ av matlagning och hur ofta
fettfiltret rengörs.
• Kolfiltret måste bytas ut när filterlampan anger detta.
• Du ska inte tvätta eller återanvända kolfiltret. Mättat kol är inte
miljövänligt. Byt ut filtret regelbundet.

Belysning

Observera!
Köksfläkten är utrustad med LED-lampor! Dessa måste bytas ut av en
behörig servicetekniker. Försök inte att byta LED-lampor själv.
Lampan i denna hushållsprodukt är endast avsedd för
belysning i denna enhet. Lampan är inte lämplig för upplysning
av rum i hemmet.
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Avfallshantering
Bortskaffande av enheten och förpackningen
Genom att se till att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt
hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljö
och hälsa som annars kan uppstå till följd av olämplig avfallshantering
av produkten. Lokala myndigheter kan ge dig relevant information.
Apparatens förpackning är återvinningsbar. Den kan ha tillverkats av:
• kartongpapper,
• polyetenfilm (PE),
• CFK-fritt polystyren (PS-hårdskum).
Du måste bortskaffa dessa material på ett ansvarsfullt sätt i enlighet
med myndigheternas föreskrifter.
För att uppmärksamma om det faktum att särskild behandling
av elektriska hushållsapparater är obligatorisk bär denna apparat
symbolen med en överkryssad soptunna. Det innebär att du inte får
slänga apparaten med hushållssoporna när dess livslängd är slut.
Istället ska den tas till ett avsett sophämtningscentrum som drivs av
kommunen, eller till en återförsäljare som tillhandahåller en sådan tjänst.
Särskild bearbetning av hushållsapparater förhindrar eventuell negativ
påverkan på miljön och på människors hälsa som annars skulle kunna
uppkomma.
Det möjliggör återvinning av materialet som används vid tillverkningen
av denna enhet, vilket ger en betydlig besparing vad gäller
råmaterial och energi.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska
direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i de
standarder som det hänvisas till häri.
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