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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 före
användning.
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ANVÄNDNING
Beskrivning av köksfläkt
1.
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4.
5.

Knappstyrning
LED-belysning
Panel för kantluftsug
Fettfilter
Magnet
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Beskrivning av knappstyrning
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Knapp för filteråterställning, signalerar när filtren behöver rengöras
Filterindikator
Strömbrytare/dimmer för belysningen
Ljusindikator
Knapp för att minska hastigheten, minskar och stänger av luftutsugskapaciteten
Knapp för att öka hastigheten, sätter på och ökar luftutsugskapaciteten
Indikator för hastighetsnivå 1
Indikator för hastighetsnivå 2
Indikator för hastighetsnivå 3
Indikator för hastighetsnivå 4/boost
Timerfunktion, stänger av köksfläkten efter tidsinställning
Tidtagarindikator
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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 i för en högre fläktinställning. Tryck på
och håll ner knappen ”+” i 1 sekund för att välja högsta inställningen
(boost).
• Tryck på knappen ”-” för att välja en lägre inställning.
Utsugsinställningen anges av indikatorerna för hastighetsnivå på
fläkten.
Varje ljusområde representerar en hastighetsnivå. Indikator för
hastighetsnivå 4 fungerar även som en boost-indikator när den
blinkar.
• Om utsugsinställningen är 1 kan du stänga av köksfläkten genom
att hastigt trycka på knappen ”-”.
• För att stänga av köksfläkten oavsett inställning, trycker du på och
håller ner knappen ”-” och i minst 1 sekund.

Sätt på boost-inställning:
• Tryck på och håll ner knappen ”+” i minst 1 sekund.
Boost-inställningen aktiveras och är på i 10 minuter. Indikator för
hastighetsnivå 4 blinkar under denna tidsperiod. Originalinställning
för utsug återaktiveras efter denna period.
• Tryck på knappen ”-” och släpp upp den igen för att stänga av
boost-inställningen.

Obs!
Om boost-inställningen har valts kan du inte aktivera timerfunktionen.
Sätta på timern
• Tryck på timerknappen.
Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
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ANVÄNDNING
• Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (utom
belysningsknappen).

Köksfläkten kan användas i utsugsläge eller cirkulationsläge.
Luftutsugskapaciteten anpassas efter valt läge. Köksfläkten startar som
standard i utsugsläget. Den måste återställas för cirkulationsläget.
Med ett RMS-kit (Recirculation Modification Set) rengörs först luften
av fettfiltren och sedan filtreras oönskade lukter bort av kolfiltret. Den
renade luften återcirkuleras sedan till köket.
Sätta på cirkulationsläge
• Tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och
belysningsknappen tills filterindikatorn blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.
Stänga av cirkulationsläge
• Tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och
belysningsknappen tills filterindikatorn tänds i 3 sekunder och
sedan släcks.
Ren luft-funktion
Med funktionen ren luft kan du fräscha upp luften i ditt kök i maximalt
24 timmar på nivå 1.
• Stäng av fläkten.
• Tryck på och håll ner timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med lägsta
hastighetsinställning. Under utsugsprocessen visas i displayen en
”orm” som rör sig snabbt. När fläkten stängs av efter 10 minuter
visas i displayen en ”orm” som rör sig långsamt tills köksfläkten
sätts på igen efter 50 minuter.
• Stäng under tiden av Ren luft-funktionen genom att trycka på valfri
knapp (utom belysningsknappen).
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ANVÄNDNING
Tända och släcka belysningen
• Tryck hastigt på belysningsknappen.
Lampan tänds med maximal styrka.
• Tryck på och håll ner belysningsknappen för att ställa in ljusstyrkan.
• Släck belysningen genom att trycka hastigt på belysningsknappen
och släppa upp den medan belysningen är tänd
Belysningen ändras från maximal till minimal styrka och omvänt.

Ändra färgtemperatur
Du kan ändra belysningens temperatur.
• Tryck på och håll ner belysningsknappen. Tryck på knappen ‘+’ för
att göra belysningen ”kallare” eller ”varmare”.

Rengöra filter

Mättade fett- och kolfilter
Filtren bör bytas ut eller rengöras när filterindikatorn lyser. Se kapitlet
“Underhåll”.
Fettfilter
Filterindikatorn tänds efter 30 driftstimmar.
• Då ska fettfiltren rengöras.
• Återställ minnet genom att trycka på och hålla ner knappen ”-” tills
filterindikatorn slutar blinka.
Kolfilter
Filterindikatorn blinkar efter 120 driftstimmar.
• Då ska kolfiltret rengöras eller bytas ut.
• Återställ minnet genom att trycka på och hålla ner knappen ”-” tills
filterindikatorn slutar blinka.
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ANVÄNDNING
Beskrivning av fjärrkontroll

Fjärrkontrollen finns som tillval till den här köksfläkten och
medföljer inte apparaten.
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Tidtagarfunktion
Öka ljusintensitet
Kallare ljustemperatur
Minska ljusintensitet
Minska luftutsugskapacitet
Ren luft-funktion
Varmare ljustemperatur
Tända/släcka belysning
Öka luftutsugskapacitet
Fläkt på/av
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ANVÄNDNING
Du måste trycka på och hålla ner knapparna. Detta förhindrar att
funktioner kan råka slås av eller på av misstag.

Användning
Para fjärrkontrollen
Den här fjärrkontrollen måste paras med köksfläkten före första
användningstillfället.
• Starta apparaten (strömbrytaren). Tryck på och håll ner knappen
”-” och “+” i 3 sekunder. Fläkten startar ”parningsläget” vilket pågår
i 5 minuter.

• Aktivera ”fjärrparningsläge” genom att trycka på och hålla ner ”c”
och ”w” i 3 sekunder.
• Under parning blinkar alla indikatorlampor på fläkten och på
fjärrkontrollen. Alla indikatorer släcks när anslutning har upprättats.
Om anslutning inte upprättats, upprepa hela parningsprocessen.

Fjärrkontrollen går i standby-läge efter 30 sekunder. Fjärrkontrollen
vaknar när den plockas upp eller känner av rörelse.
Sätta på och stänga av fläktutsug
• Tryck på och håll ner knappen ”Fläkt” i ungefär 1 sekund.
Köksfläkten sätts på med lägsta inställning.
• Tryck på knappen ”+” igen för att ställa in en högre fläktinställning.
Tryck på och håll ner knappen ”+” i 1 sekund för att välja högsta
inställningen (boost).
• Tryck på knappen ”-” för att välja en lägre inställning.
Utsugsinställningen anges av indikatorerna för hastighetsnivå på fläkten.
• För att stänga av köksfläkten, tryck på knappen ”Fläkt” och håll ner
den i minst 1 sekund.
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ANVÄNDNING
Sätta på boost-inställningen
• Tryck på och håll ner knappen ”+” i minst 1 sekund.
Boost-inställningen aktiveras och är på i 10 minuter. Indikator för
hastighetsnivå 4 blinkar under denna tidsperiod. Den ursprungliga
utsuginställningen återaktiveras efter denna period.
• Tryck på knappen ”-” och släpp upp den igen för att stänga av
boost-inställningen.

Obs!
Om boost-inställningen har valts, kan timerfunktionen inte aktiveras.
Sätta på timern
• Tryck på timerknappen.
Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
• Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (utom
belysningsknappen).

Köksfläkten kan användas i utsugsläge eller cirkulationsläge.
Luftutsugskapaciteten anpassas efter valt läge. Köksfläkten startar som
standard i utsugsläget. Den måste återställas för cirkulationsläget.
Med ett RMS-kit (Recirculation Modification Set) rengörs först luften
av fettfiltren och sedan filtreras oönskade lukter bort av kolfiltret. Den
renade luften återcirkuleras sedan till köket.
Sätta på cirkulationsläge
• När belysningen och fläkten är avstängda, tryck samtidigt på och
håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn
blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.
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ANVÄNDNING
Stänga av cirkulationsläge
• När belysningen och fläkten är avstängda, tryck samtidigt på och
håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn
tänds i 3 sekunder och sedan släcks.

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 på och håll ner timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med lägsta
hastighetsinställning. Under utsugsprocessen visas i displayen en
”orm” som rör sig snabbt. När fläkten stängs av efter 10 minuter
visas i displayen en ”orm” som rör sig långsamt tills köksfläkten sätts
på igen efter 50 minuter.
• Stäng av Ren luft-funktionen genom att trycka på någon av
knapparna timer, ren luft, ”-” eller ”+” (valfri knapp utom
belysningsknappen).
Tända och släcka belysningen
• Tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.
Lampan tänds med maximal styrka.
• Tryck på och håll ner knappen ”öka ljusintensitet” eller ”minska
ljusintensitet” för att ställa in styrkan på belysningen.
• För att stänga av belysningen, tryck på och håll ner
belysningsknappen i 1 sekund.
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ANVÄNDNING
Ändra belysningens färgtemperatur
Du kan ändra belysningens temperatur.
• Tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.
Lampan tänds med maximal styrka.
• Tryck på knappen ”C” för ett ”kallare” ljus eller på knappen ”W” för
ett ”varmare” ljus.

Rengöra filter
Mättade fett- och kolfilter
Filtren bör bytas ut eller rengöras när filterindikatorn lyser. Se kapitlet
“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 ”-” tills
filterindikatorn slutar blinka.
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UNDERHÅLL
Rengöring
Viktigt!
Vid allt underhåll måste du först koppla bort köksfläkten från elnätet
genom att dra ut kontakten ur uttaget eller stänga av bostadens
huvudströmbrytare. Fläkten måste rengöras regelbundet, både på
insidan och utsidan (minst lika ofta som fettfiltret).
Använd inte slipande rengöringsmedel. Använd inte alkohol!
Viktigt!
Underlåtelse att följa instruktionerna vid rengöring av apparaten eller
byte av filter kan förorsaka brand. Dessa instruktioner måste följas!
Tillverkaren är inte ansvarig för skador på fläkten eller brandskador till
följd av inkompetent underhåll eller underlåtelse att följa ovanstående
säkerhetsinstruktioner.
Köksfläkt
Rengör köksfläkten med tvålvatten och en mjuk trasa.
Skölj sedan 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
Borttagning av filterkassett
1
Stäng av motorn och släck belysningen.
2	Dra omsorgsfullt ut panelen för kantluftsug ur den magnetiska
tätningen. Tippa panelen för kantluftsug nedåt.
3	Lossa filtrets åtkomstspärr. Stöd filtret med handen
4
Ta bort filtret från köksfläkten.

2

1

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. För instruktioner, se sida 13 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. Lossa
filtrets åtkomstspärr. Skårorna på framsidan av filtret passar in. Håll
åtkomstspärren 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 panelen för kantluftsug ordentligt i tätningen igen (du hör
ett klick).
Panelen för kantluftsug kan tas bort för rengöring.
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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, o.s.v. i
maskinen). Använd inte diskmedel.
Avlägsna överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort hållaren och låt
filtret torka i ugnen i minst 40 minuter vid en maximal temperatur på
70 °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
fullständigt torra innan de sätts tillbaka igen.
Byta ut kolfiltret:
För att byta kolfiltret – läs i bruksanvisningen för RMS-kitet.

Belysning
Uppmärksamma!
Denna köksfläkt är utrustad med LED-belysning. LED-lampor måste
bytas av en behörig servicetekniker. Försök inte att byta LED-lamporna
på egen hand.

Batteri till fjärrkontrollen
Viktigt!
Anslutningen som upprättades vid parningen försvinner inte vid
batteribyte.
Byt batterier i tid eftersom signalen från fjärrkontrollen försvagas om
spänningen i batteriet är för låg.
Glöm inte att ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska
användas på ett tag.
Lämna inte fjärrkontrollen liggande upp och ner på en ledande yta.
Garantin täcker inte batterierna.
Batteriet kan förbrukas snabbare i samband med de upplysta ikonerna.
Batterispecifikationer: Två AAA-batterier
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TEKNISKA DATA
EU Produktblad
Uppgifterna fastställda i enlighet med:
Standard EN61591 och kommissionens förordningar (EU) Nr 65/2014
samt (EU) Nr 66/2014.

Varumärke
Typ av modell
Årlig energiförbrukning (AEChood)
Energieffektivitetsklass
Flödesdynamisk effektivitet (FDEhood)
Flödesdynamisk effektivitetsklass
Belysningseffektivitet (LEhood)
Belysningseffektivitetsklass
Fettfiltreringseffektivitet (GFEhood)
Fettfiltreringseffektivitetsklass
Luftflöde vid lägsta och högsta hastighet, vid normal
användning
Luftflöde vid intensiv- eller boost-läge
Luftburen, akustisk A-viktad ljudeffektnivå vid lägsta och
högsta hastighet, vid normal användning
Luftburen, akustisk A-viktad ljudeffektnivå vid lägsta och
högsta hastighet, vid intensiv- eller boost-läge
Strömförbrukning vid läge av (Po)
Strömförbrukning vid standby-läge (Ps)

CBB761S
ASKO
BU70BA-ADC01
36,1 kWh/a
A+
35,1 %
A
186,4 lux/W
A
94,2 %
B
258 / 415 m3/h

CBB861S
ASKO
BU90BA-ADC01
36,8 kWh/a
A+
35,5 %
A
186,4 lux/W
A
91,6 %
B
242 / 387 m3/h

723 m3/h
42 / 52 dB(A)

716 m3/h
43 / 53 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

0,38 W

0,38 W

CBB761S
0,7
40
350 m3/h
481 Pa
133 W

CBB861S
0,7
40
353 m3/h
493 Pa
136 W

2,8 W
522 lux

2,8 W
522 lux

EU Informationsblad

Tidsökningsfaktor (f)
Energieffektivitetsindex (EEIhood)
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt (QBEP)
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt (PBEP)
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt
(WBEP)
Belysningssystemets nominella effekt (WL)
Genomsnittlig belysningsstyrka från belysningssystemet
vid matlagningsytan (Emiddle)

SV 17

MILJÖASPEKTER
Tips för energieffektiv matlagning med köksfläktar
• Använd en låg fläktinställning och den högsta inställningen (boost)
vid behov.
• En välventilerat kök gör att köksfläkten blir effektivare.
• Rengör filter regelbundet och byt dem när det behövs för att behålla
filtereffektiviteten hög, ett mättat filter gör att fläkten måste köras
längre.
Kassering av emballage och apparat
Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna
apparat. Denna apparat ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt när dess
livslängd är slut. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om
hur du 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 insamling av hushållsapparater hjälper till att förhindra
eventuell negativ påverkan på miljön och på människors hälsa till följd
av felaktig kassering. Det säkerställer att materialen som apparaten
består av kan återvinnas för att uppnå väsentliga besparingar av energi
och råmaterial.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska
direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade
standarder.
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Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:
www.asko.com

