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SV Rekommendationer och tips
• Bruksanvisningen refererar till
olika modeller av denna apparat.
Med anledning av detta kan det
;((:= j<=%'~('():% :~ <(='*&:
egenskaper som inte gäller den
=><#';: :>>:%:@<(Q
• Tillverkaren ansvarar inte för
eventuella skador som orsakas
av felaktig installation eller
användning.
• Min. säkerhetsavstånd mellan
=>'=^²**<( $#^ ³=`²@<( ²%
650 mm (vissa modeller kan
installeras på en lägre höjd;
se avsnittet gällande drift- och
installationsmått).
• Kontrollera att nätspänningen
motsvarar den som anges på
/²%>*´@<( '(-@' ³=`²@<(Q
• För apparater i klass I, säkerställ
att bostadens elsystem har en
lämplig jordanslutning. Anslut
³=`²@<( @'** <( %³):=:(:*
med en min. rördiameter på 120
mm. Sträckan där matos avleds
ska vara så kort som möjligt.
• Anslut inte fläkten till
rökgaskanaler för förbränningsrök
från värmepannor, öppna spisar
o.s.v.
• Om köksfläkten används i
kombination med andra apparater
som inte är eldrivna (t.ex.
gasdrivna apparater), ska du
sörja för en tillräcklig ventilation av
*$:*<(z³%:@@z³%^'(&%:%<@-%`³&<
av förbränningsgas. I köket ska
&<@ ;((:= <( ³>>('() ' &'%<@
förbindelse med utsidan för att
):%:(@<%:@'**`³&<@:~%<(*-z@Q²%
³=`²@<(:(~²(&='$/j'(:@'$(
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•

•

•

•

med andra apparater som inte är
eldrivna, får inte lokalens negativa
lufttryck överskrida 0,04 mbar för
att förhindra att rök sugs tillbaka
'( ' *$:*<( ~': ³=`²@<(Q
Om elkabeln skadas, ska den
bytas av tillverkaren eller av
servicecentret för att undvika
varje risk.
Om installationsanvisningarna för
gasspishällen anger ett större
avstånd än det ovan angivna,
måste det beaktas. Följ gällande
lagstiftning angående utsugning
av luft.
Använd endast skruvar och
beslag som är lämpliga för
³=`²@<(Q
Obs! Om det inte installeras
skruvar och fästanordningar som
överensstämmer med dessa
anvisningar kan det leda till risk
för elektrisk stöt.
Anslut köksfläkten till elnätet
genom att använda en tvåpolig
brytare som har min. 3 mm
kontaktavstånd.

Användning
• Köksfläkten har uteslutande
konstruerats för hushållsbruk, för
att avlägsna matos i köket.
• (~²(& :*&%') ³=`²@<( z³%
andra ändamål än vad den är
konstruerad för.
• Se till att det aldrig uppkommer
^³):*´)$%-(&<%³=`²@<((²%
den är igång.
• Justera lågans styrka så att den
endast berör kokkärlets botten
och inte slickar utmed dess sidor.
• Fritöserna ska kontrolleras hela
tiden under användningen. Den

överhettade oljan kan ta eld.
• Stäng av eller frånkoppla
• *:/j<%:'(@<-(&<%³=`²@<(Q apparaten från elnätet före
<@ ;((= %'= z³% <*&=~´&:Q
rengöring eller underhåll.
• Denna apparat får användas av • <()³% $#^<**<% j+@ -@ ;*@%<(
barn (över 8 år), personer med
efter den angivna tidsperioden
nedsatt fysisk, sensorisk eller
(brandrisk).
mental funktionsförmåga eller
- <@ :@'~: $*;*@%<@ :( ~:%<(
personer som saknar erfarenhet
diskas eller regenereras.
eller kunskap om hur den
Filtret ska bytas cirka var 4:e
används, under förutsättning att
månad eller oftare vid intensiv
de övervakas av någon som kan
användning (W).
ansvara för deras säkerhet eller
som har lärt dem hur apparaten
W
används på ett säkert sätt och
gjort dem medvetna om riskerna.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte
utföras av barn utan tillsyn av
en vuxen.
- <@@;*@%<(=:%<()³%:=~:%:((:(
• VARNING! De åtkomliga
månad eller oftare vid intensiv
delarna kan bli mycket varma
användning. De kan diskas i
under användningen av spisar,
diskmaskin (Z).
matlagningsapparater o.dyl.

Underhåll
• Symbolen
på apparaten
eller emballaget anger att
apparaten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället
lämnas in på en uppsamlingsplats • <()³%³=`²@<(/<&<(z-@')
för återvinning av el- och
@%:=: $#^ <@@ (<-@%:*@ `+@:(&<
elektronikkomponenter. Genom
rengöringsmedel.
att säkerställa att apparaten
hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om apparaten
kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare upplysningar om
återvinning av apparaten bör
du kontakta lokala myndigheter,
sophämtningstjänsten eller affären
där du köpte apparaten.
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Kommandon

Knapp

Funktion

Display

A

Slår på och stänger av utsugningsmotorn med den
första
hastigheten.

Visar den inställda hastigheten

B

# #  

Visar den inställda hastigheten

C

##  

Visar den inställda hastigheten

D

Aktiverar den Intensiv hastigheten från vilken
hastighet som helst även från avstängd motor. Denna
hastighet är tidsinställd på 6 minuter. När denna tid
 4 J      
hastigheten. Lämplig att hålla stånd mot max.
spridning av matos.

Visar växelvis HI och den återstående tiden en gång per
sekund.

Tryck på knappen i cirka 5 sekunder, när alla
belastningar är avstängda (motor + belysning), för att
#$ %$#$       #$# 

FC+punkt #  H#$ 
FC+punkt #  H$#$ 

Funktion 24H
Aktiverar motorn med den första hastigheten och
tillåter en utsugning på 10 minuter varje timme.

Visar 24 och punkten i den nedre delen till höger blinkar
en gång per sekund, medan motorn är igång. Den
avaktiveras genom att du trycker på knappen.

Tryck på knappen i cirka 3 sekunder under pågående
        *    
är enbart synliga med avstängd motor.

FF blinkar tre gånger.

F

Funktion Delay
Aktiverar den automatiska avstängningen med 30
minuters fördröjning. Lämplig för att komplettera
avlägsnandet av resterande matos. Den kan aktiveras
från vilket läge som helst, den avaktiveras genom att
du trycker på knappen eller stänger av motorn.
Denna funktion kan inte aktiveras om Intensiv eller
24h är aktiverad.

#  <4#    
höger blinkar en gång i sekunden.

G

Tänder och släcker belysningen med max. intensitet.

H

Tänder och släcker innerbelysningen.

E

Efter avslutad procedur släcks det tidigare visade
meddelandet:
FG       #H 
träder i funktion efter 100 timmar av effektivt arbete av
# ## 
FC     #$#  J
$       #H 
träder i funktion efter 200 timmar av effektivt arbete av
# ## 

Vid påslagning känner kortet av nätfrekvensen.
Avkänningen signaleras på displayen:
50 Hz: Displayen visar texten ”50” i 1 sekund
60 Hz: Displayen visar texten ”60” i 1 sekund
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Belysning

$XWRPDWLVNDO¦JHQ

• För byte kontakta servicecenter
(”För inköpet vänd dig till ett
servicecentra”).

$XWR9HQW
'HW¦UHQDYDQFHUDGDXWRPDWLVNIXQNWLRQ
VRPNRSSODUK¦OOHQWLOOHQVSHFLHOO
N¸NVIO¦NW%§GHK¦OOHQRFKN¸NVIO¦NWHQKDU
HQLQIUDU¸GVLJQDONRPPXQLNDWRU)O¦NWHQV
KDVWLJKHWGHILQLHUDVDXWRPDWLVNWPHG
XWJ§QJVSXQNWIU§QO¦JHVLQVW¦OOQLQJHQRFK
WHPSHUDWXUHQI¸UGHWKHWDVWHNRNN¦UOHWS§
K¦OOHQ'XNDQRFNV§DQY¦QGDIO¦NWHQIU§Q
K¦OOHQPDQXHOOW

$QY¦QGDIXQNWLRQHQDXWRPDWLVNW
2PIXQNWLRQHQVNDDQY¦QGDVDXWRPDWLVNW
VW¦OOHUGXLQGHWDXWRPDWLVNDO¦JHWS§+ದ
++¦OOHQ¦UXUVSUXQJOLJHQLQVW¦OOGS§
+)O¦NWHQUHDJHUDUQ¦UK¦OOHQDNWLYHUDV
+¦OOHQN¦QQHUDYNRNN¦UOHWVWHPSHUDWXU
DXWRPDWLVNWRFKMXVWHUDUIO¦NWHQVKDVWLJKHW
G¦UHIWHU

$XWR഻
PD഻
WLVNW
OMXV

.RN഻

6WHN഻

QLQJ

QLQJ

/¦JH
+

2II

2II

2II

/¦JH
+

2Q

2II

2II

/¦JH

2Q

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

/¦JH
+

2Q

2II

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

/¦JH
+

2Q

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

/¦JH
+

2Q

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

/¦JH
+

2Q

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

)O¦NWಣ
KDVWLJಣ
KHW

+

 +¦OOHQN¦QQHUDYNRNQLQJVSURFHVVHQRFKDNWLYHUDU
IO¦NWKDVWLJKHWHQHQOLJWGHWDXWRPDWLVNDO¦JHW
 +¦OOHQN¦QQHUDYVWHNQLQJVSURFHVVHQRFKDNWLYHUDU
IO¦NWKDVWLJKHWHQHQOLJWGHWDXWRPDWLVNDO¦JHW
 ,GHWK¦UO¦JHWDNWLYHUDVIO¦NWHQRFKODPSDQRFKJ§U
LQWHHIWHUWHPSHUDWXUHQ

QGUDGHWDXWRPDWLVNDO¦JHW
 6W¦QJDDYSURGXNWHQ
 7U\FNS§ LVHNXQGHU'LVSOD\HQ
W¦QGVRFKVO¦FNV
 7U\FNS§
LVHNXQGHU
 7U\FNS§
Q§JUDJ§QJHUWLOOV
W¦QGV
 7U\FNS§ S§WLPHUQI¸UDWWY¦OMDHWW
DXWRPDWLVNWO¦JH
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,QDNWLYHUDIXQNWLRQHQV
DXWRPDWLVNDO¦JHRPGXYLOO
DQY¦QGDN¸NVIO¦NWHQGLUHNWS§
IO¦NWSDQHOHQ
1¦UGX¦UNODUPHG
PDWODJQLQJHQRFKVW¦QJHUDY
K¦OOHQNDQN¸NVIO¦NWHQIRUWV¦WWD
J§XQGHUHQYLVVWLG(IWHUGHQ
WLGHQVW¦QJHUV\VWHPHWDY
IO¦NWHQDXWRPDWLVNWRFK
I¸UKLQGUDUDWWGXRDYVLNWOLJWVO§U
S§IO¦NWHQXQGHUNRPPDQGH
VHNXQGHU
6W\UDIO¦NWKDVWLJKHWHQPDQXHOOW
'XNDQ¦YHQVW\UDIXQNWLRQHQPDQXHOOW
'HWJ¸UGXJHQRPDWWWU\FNDS§ Q¦U
K¦OOHQ¦ULJ§QJ'§LQDNWLYHUDVDXWRPDWLVNW
VW\UQLQJDYIXQNWLRQHQRFKGXNDQ¦QGUD
IO¦NWKDVWLJKHWHQPDQXHOOW1¦UGXWU\FNHU
S§ ¸NDUGXIO¦NWKDVWLJKHWHQPHGHWW
1¦UGXQ§UHQLQWHQVLYQLY§RFKWU\FNHUS§
LJHQVW¦OOVIO¦NWKDVWLJKHWHQLQS§LJHQ
RFKG§VW¦QJVN¸NVIO¦NWHQDY6WDUWD
IO¦NWHQLJHQPHGIO¦NWKDVWLJKHWJHQRP
DWWWU\FNDS§ 
$NWLYHUDDXWRPDWLVNWVW\UQLQJ
DYIXQNWLRQHQJHQRPDWWVW¦QJD
DYK¦OOHQRFKVHGDQVO§S§GHQ
LJHQ
$NWLYHUDEHO\VQLQJHQ
'XNDQVW¦OODLQK¦OOHQS§DWWDNWLYHUD
EHO\VQLQJHQDXWRPDWLVNWQ¦UGXVO§US§
K¦OOHQ'HWWDJ¸UGXJHQRPDWWVW¦OODLQGHW
DXWRPDWLVNDO¦JHWS§+ದ+
%HO\VQLQJHQLN¸NVIO¦NWHQ
VO¦FNVWY§PLQXWHUHIWHUDWW
K¦OOHQVW¦QJWVDY
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