EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SV
NO
FI
DA
RU
PL

COOKER HOOD
DUNSTABZUGSHAUBE
HOTTE DE CUISINE
AFZUIGKAP
CAMPANA
EXAUSTOR
CAPPA
SPISFLÄKT
KJØKKENVIFTE
LIESITUULETIN
EMHÆTTE

OKAP KUCHENNY

AR

KICGR52X

KICGR70X

EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SV
NO
FI
DA
RU
PL
AR

USER MANUAL .....................................................................................................................3
GEBRAUCHSANLEITUNG....................................................................................................8
MANUEL D’UTILISATION ....................................................................................................13
GEBRUIKSAANWIJZING ....................................................................................................18
MANUAL DE USO ...............................................................................................................23
LIVRO DE INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO ...................................................................28
LIBRETTO DI USO ..............................................................................................................33
ANVÄNDNINGSHANDBOK .................................................................................................38
BRUKSVEILEDNING ...........................................................................................................43
KÄYTTÖOHJEET.................................................................................................................48
BRUGSVEJLEDNING..........................................................................................................53
 
     ..............................................................................58
!"............................................................................................64
.......................................................................................................
69

NL Adviezen en suggesties
• De gebruiksaanwijzingen hebben
betrekking op verschillende modellen van dit apparaat. Mogelijk
vindt u dan ook beschrijvingen van
aparte kenmerken die niet over uw
=><#';<< :>>:%::@ )::(Q
• De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg
van een onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik.
• De minimale veiligheidsafstand
tussen de kookplaat en de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen
kunnen op een kleinere afstand
worden geïnstalleerd; zie de paragraaf over de werkafmetingen
en de installatie).
• Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op
het typeplaatje aan de binnenkant
van de afzuigkap staat vermeld.
• Controleer voor apparaten van
klasse I of het elektriciteitsnet in
uw woning over een goede aarding
beschikt. Sluit de afzuiginrichting
op het rookkanaal aan met een
pijp met een minimale diameter
van 120 mm. De rook moet een
$ $%@ /$)<*' @%:<#@ :`<))<(Q
• Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen
afvoeren (bijv. van verwarmingsketels, open haarden, enz.).
• Als de afzuiginrichting in combinatie met niet-elektrische apparaten
wordt gebruikt (bijv. gasapparaten),
moet het vertrek voldoende geventileerd zijn om te voorkomen dat
de uitgestoten gassen terugstromen. De keuken dient over een
opening te beschikken die direct
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•

•

•
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in verbinding staat met de buitenlucht om de toevoer van schone
lucht te garanderen. Wanneer
de afzuigkap in combinatie met
niet-elektrische apparaten wordt
gebruikt, mag de onderdruk in het
vertrek niet groter zijn dan 0,04
mbar om te voorkomen dat de
damp opnieuw door de afzuigkap
in het vertrek gezogen wordt.
Een beschadigd netsnoer moet
door de producent of de technische
servicedienst worden gerepareerd
om elk risico te vermijden.
Als de installatievoorschriften van
de gaskookplaat bepalen dat
een grotere afstand in acht moet
worden genomen dan hierboven
is aangegeven, dan moet daar
rekening mee worden gehoudaen.
Alle regels voor de luchtafvoer
moeten in acht worden genomen.
Gebruik alleen schroeven en kleine
onderdelen die geschikt zijn voor
de afzuigkap.
Waarschuwing: indien de schroeven en bevestigingssystemen niet
volgens deze aanwijzingen worden
geïnstalleerd, bestaat het gevaar
voor elektrische schokken.
Sluit de afzuigkap op het elektriciteitsnet aan met een tweepolige
schakelaar met een afstand tussen
de contacten van minstens 3 mm.

Gebruik
• De afzuigkap is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik om
kookgeuren te verwijderen.
• Gebruik de afzuigkap nooit voor
andere doeleinden dan waarvoor
hij bedoeld is.

• Laat nooit hoog brandende branzouden kunnen voordoen in geval
ders onbedekt onder een werkenvan verkeerde afvalbehandeling.
de afzuigkap.
Neem voor meer details over het
• Regel de vlammen altijd zo dat
recyclen van dit product contact op
ze niet langs de pannen omhoogmet uw gemeente, de plaatselijke
komen.
vuilophaaldienst of de winkel waar
• Controleer frituurpannen tijdens
u het product hebt gekocht.
het gebruik: de oververhitte olie • Schakel het apparaat uit of koppel
zou vlam kunnen vatten.
het los van het elektriciteitsnet al• Er mag niet onder de afzuigkap gevorens reinigings- of onderhouds`:/j<<%& $%&<( j%:(&)<~::%Q
werkzaamheden uit te voeren.
• Het apparaat mag worden gebruikt • < ;*@<%= %<'(')<( <(~<%~:()<(
door kinderen ouder dan 8 jaar en
na de aangegeven tijdsperiode
door personen met een lichamelij(brandgevaar).
ke, zintuiglijke of geestelijke beper- ¤<@ :#@'<~< $$*=@$z;*@<% '= ('<@
king of met onvoldoende ervaring
afwasbaar of regenereerbaar
en kennis, mits ze onder toezicht
en moeten ongeveer om de 4
staan en goed geïnstrueerd zijn
maanden worden vervangen, of
over een veilig gebruik van het
vaker bij zeer intensief gebruik
apparaat en de gevaren die ermee
(W).
samenhangen. Zorg ervoor dat
kinderen niet met het apparaat
W
spelen. Reiniging en onderhoud
door de gebruiker mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd, tenzij
ze onder toezicht staan.
• “LET OP: tijdens het gebruik van
- < ~<@;*@<%= /$<@<( $/ &< 
de kooktoestellen kunnen de toemaanden worden schoongegankelijke delen erg heet worden”.
maakt, of vaker bij zeer intensief
Onderhoud
gebruik. Ze kunnen in de afwasmachine worden gewassen (Z).
• Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een speciaal
verzamelcentrum worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de • Maak de afzuigkap schoon met
een vochtige doek en een mild
correcte manier wordt verwijderd,
vloeibaar schoonmaakmiddel.
voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
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Bedieningselementen

Toets

Functie

Display

A

Schakelt de eerste snelheid van de zuigmotor in en uit.

Toont de ingestelde snelheid

B

Verlaagt de bedrijfssnelheid.

Toont de ingestelde snelheid

C

Verhoogt de bedrijfssnelheid.

Toont de ingestelde snelheid

D

Activeert de Hoge snelheid vanuit elke snelheidsstand,
ook vanuit de uitgeschakelde stand van de motor. Deze
snelheid wordt 6 minuten aangehouden en daarna keert
het systeem terug naar de eerder ingestelde snelheid.
Geschikt voor het opvangen van de maximale uitstoot
van kookdampen.

Toont eenmaal per seconde afwisselendHI en de overige
tijd.

Als de toets ongeveer 5 seconden ingedrukt wordt
gehouden als alle belastingen (motor+lamp)
uitgeschakeld zijn, dan wordt het alarm van de actieve
#   [4 # 

FC+Punt #<<  
FC+Punt #<<  

24H-functie
Schakelt de eerste snelheid van de motor in en stelt de
afzuiging elk uur 10 minuten in werking.

Toont 24 en de punt rechtsonder knippert eenmaal per
seconde tijdens de werking van de motor. Deze functie
wordt uitgeschakeld met een druk op de toets.

\      $ ]  <
deze toets wordt gedrukt, wordt het alarm gereset.
Deze signaleringen zijn alleen zichtbaar als de motor
uit staat.

FF knippert driemaal.

F

Delay-functie
Activeert de automatische uitschakeling met een uitstel
van 30'. Geschikt om restgeurtjes te verwijderen.
Kan vanuit elke stand worden geactiveerd, wordt
uitgeschakeld door op de toets te drukken of door de
motor uit te schakelen.
Deze stand werkt niet als Hoge snelheid of 24h
ingeschakeld zijn.

Toont de bedrijfssnelheid en de punt rechtsonder knippert
eenmaal per seconde.

G

Schakelt de verlichtingsinstallatie op de hoogste
lichtsterkte in en uit.

H

Schakelt de verlichtingsinstallatie in de stand
‘comfortverlichting' in en uit.

E


4

Na de procedure gaat de eerder getoonde signalering uit:
FG    $     " 
 " !  "^^ \4 $ 
afzuigkap ingeschakeld.
FC    $ #     " 
$ $  #   $     " 
 " !  "^^ \4 $ 
afzuigkap ingeschakeld.

Bij inschakeling herkent de kaart de netfrequentie.
De herkenning wordt op het display gesignaleerd:
50Hz: op het display verschijnt gedurende een seconde de melding ‘50’
60Hz: op het display verschijnt gedurende een seconde de melding ‘60’
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Verlichting

$XWRPDWLVFKHPRGL

• Neem voor de vervanging contact
op met de klantenservice (‘Wend
u voor de aankoop tot de klantenservice’).

$XWR9HQW
+HWLVHHQJHDYDQFHHUGHDXWRPDWLVFKH
IXQFWLHGLHGHNRRNSODDWRSHHQVSHFLDOH
DI]XLJNDSDDQVOXLW=RZHOGHNRRNSODDWDOV
GHDI]XLJNDSKHHIWHHQ
LQIUDURRGRQWYDQJHU'HVQHOKHLGYDQGH
YHQWLODWRUZRUGWDXWRPDWLVFKEHSDDOGRS
EDVLVYDQGHPRGXVLQVWHOOLQJHQGH
WHPSHUDWXXUYDQGHKHHWVWHSDQRSGH
NRRNSODDW8NXQWGHYHQWLODWRUYDQGH
NRRNSODDWKDQGPDWLJEHGLHQHQ

'HIXQFWLHDXWRPDWLVFKEHGLHQHQ
6WHOGHDXWRPDWLVFKHPRGXVLQRS+ದ
+RPGHIXQFWLHDXWRPDWLVFKWH
EHGLHQHQ'HNRRNSODDWZRUGW
RRUVSURQNHOLMNLQJHVWHOGRS+'H
DI]XLJNDSUHDJHHUWDOVXGHNRRNSODDWLQ
JHEUXLNQHHPW'HNRRNSODDWKHUNHQWGH
WHPSHUDWXXUYDQGHSDQQHQDXWRPDWLVFK
HQVWHOWGHVQHOKHLGYDQGHYHQWLODWRUHURS
DI

$XWR഻
PDWL഻
VFKH
YHU഻
OLFK഻
WLQJ

.R഻

%DN഻

NHQ

NHQ

0RGXV
+

2II

2II

2II

0RGXV
+

2Q

2II

2II

0RGXV

2Q

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

0RGXV
+

2Q

2II

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

0RGXV
+

2Q

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

0RGXV
+

2Q

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

0RGXV
+

2Q

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

9HQWLODಣ
WRUVQHOಣ
KHLG

+

 'HNRRNSODDWGHWHFWHHUWKHWNRRNSURFHVHQDFWLYHHUW
GHYHQWLODWRUVQHOKHLGRYHUHHQNRPVWLJGHDXWRPDWLVFKH
PRGXV
 'HNRRNSODDWGHWHFWHHUWKHWEDNSURFHVHQDFWLYHHUW
GHYHQWLODWRUVQHOKHLGRYHUHHQNRPVWLJGHDXWRPDWLVFKH
PRGXV
 'H]HPRGXVDFWLYHHUWGHYHQWLODWRUHQGHYHUOLFKWLQJ
HQUHDJHHUWQLHWRSGHWHPSHUDWXXU

'HDXWRPDWLVFKHPRGXVYHUDQGHUHQ
 6FKDNHOKHWDSSDUDDWXLW
 5DDN VHFRQGHQDDQ+HWGLVSOD\
JDDWDDQHQXLW
 5DDN
VHFRQGHQDDQ
 5DDN
HHQSDDUNHHUDDQWRW
DDQJDDW
 5DDN YDQGHWLPHUDDQRPHHQ
DXWRPDWLVFKHPRGXVWHVHOHFWHUHQ

21

6FKDNHOGHDXWRPDWLVFKH
PRGXVYDQGHIXQFWLHXLWRPGH
NRRNSODDWGLUHFWWHEHGLHQHQRS
KHWNRRNSODDWSDQHHO
$OVXVWRSWPHWNRNHQHQGH
NRRNSODDWXLWVFKDNHOWNDQGH
YHQWLODWRUQRJHYHQEOLMYHQ
ZHUNHQ'DDUQDVFKDNHOWKHW
V\VWHHPGHYHQWLODWRU
DXWRPDWLVFKXLWHQZRUGW
YRRUNRPHQGDWXGHYHQWLODWRU
SHURQJHOXNGHNRPHQGH
VHFRQGHQDFWLYHHUW
'HYHQWLODWRUVQHOKHLGKDQGPDWLJ
EHGLHQHQ
8NXQWGHIXQFWLHRRNKDQGPDWLJ
EHGLHQHQ5DDNGDDUWRH DDQDOVGH
NRRNSODDWDFWLHILV'LWVFKDNHOWGH
DXWRPDWLVFKHEHGLHQLQJYDQGHIXQFWLHXLW
]RGDWXGHYHQWLODWRUVQHOKHLGKDQGPDWLJ
NXQWYHUDQGHUHQ$OVXRS GUXNWZRUGW
GHYHQWLODWRUVQHOKHLGPHW««QYHUKRRJG
$OVXHHQLQWHQVLHIQLYHDXEHUHLNWHQZHHU
RS GUXNWVWHOWXGHYHQWLODWRUVQHOKHLGLQ
RSZDDUGRRUGHDI]XLJNDSYHQWLODWRU
XLWVFKDNHOW2PGHYHQWLODWRUZHHUWH
VWDUWHQPHWYHQWLODWRUVQHOKHLGUDDNWX
DDQ
6FKDNHOGHNRRNSODDWXLWHQ
ZHHUDDQRPGHDXWRPDWLVFKH
EHGLHQLQJYDQGHIXQFWLHWH
DFWLYHUHQ
'HYHUOLFKWLQJDFWLYHUHQ
8NXQWGHNRRNSODDWLQVWHOOHQRPGH
YHUOLFKWLQJDXWRPDWLVFKWHDFWLYHUHQDOVX
GHNRRNSODDWDDQ]HW=HWGDDUYRRUGH
DXWRPDWLVFKHPRGXVRS+ದ+
'HYHUOLFKWLQJYDQGHDI]XLJNDS
JDDWXLWPLQXWHQQDGDWXGH
NRRNSODDWKHHIWXLWJHVFKDNHOG

22

