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WAARSCHUWINGEN!
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de afzuigkap
installeert/gebruikt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade als
gevolg van installatie die onjuist of niet conform aan de regels is.
Het is raadzaam om alle handelingen met betrekking tot
installatie en afstelling uit te laten voeren door gekwalificeerd
personeel.
Nadat de afzuigkap uit de verpakking is gehaald, controleert u de
integriteit ervan. Indien het product beschadigd is, gebruik deze
dan niet en neem contact op met het servicenetwerk van SMEG.
Controleer, voordat u een aansluiting creëert, of de netspanning
overeenkomt met de spanning die wordt vermeld op het
kenmerkende label aan de binnenkant van het apparaat.
Zorg er bij apparaten van klasse I voor dat de elektrische
installatie voor huishoudelijk gebruik een goede aarding
garandeert.
De minimumafstand tussen de kookplaat en de onderkant van de
afzuigkap moet minimaal 650 mm zijn voor gasfornhuizen en 450
mm voor elektrische of inductiefornuizen.
De lucht die door de kap wordt afgezogen, mag niet door
dezelfde afvoerleiding gaan van toestellen die op gas, of andere
brandstof werken.
Sluit de afvoer van de afzuigkap aan op afvoerkanalen met een
geschikte doorsnede die in ieder geval niet kleiner is dan 120 mm.
Wanneer de afzuigkap tegelijkertijd met andere gastoestellen
functioneert, dient de ruimte na behoren te worden geventileerd.
Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden
vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst of in elk
geval door een persoon met vergelijkbare kwalificaties om geen
risico te nemen.
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Installatie

WAARSCHUWINGEN!
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de afzuigkap
installeert/gebruikt.
•
•

Neem de wettelijke voorschriften in acht m.b.t. het afvoeren
van de lucht die door de werking van de kap wordt afgezogen.
Let op: Het niet installeren van schroeven of
bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in de instructies kan
elektrisch gevaar met zich meebrengen
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Zorg dat er bij het koken of bakken geen steekvlammen
ontstaan die door de afzuigkap kunnen worden meegezogen
met brand als gevolg.
Flambeer geen gerechten onder de afzuigkap: Brandgevaar.
De afzuigkap mag worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar
en door mensen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal
vermogen of zonder ervaring of de nodige kennis, indien dit
onder toezicht gebeurt of nadat ze instructies hebben gekregen
over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht hebben
gekregen betreffende de gevaren die eraan verbonden zijn.
Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze
niet met het apparaat spelen.
Het voorpaneel kan alleen worden geopend voor onderhoud en
moet tijdens gebruik gesloten blijven.

LET OP: de beschikbare onderdelen kunnen zeer heet worden indien
deze worden gebruikt met kookapparatuur.
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Onderhoud

Koppel het apparaat los van de elektrische stroomvoorziening
voordat u een onderhouds- of reinigingshandeling uitvoert.
Vervang de filters met zorg en op tijd volgens de aanbevolen
intervallen van de fabrikant.
Gebruik een vochtige doek en een neutraal vloeibaar
wasmiddel voor de reiniging van de oppervlakken van de
afzuigkap.
Er is sprake van brandgevaar wanneer de reinigingshandelingen
niet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de instructies
De reiniging en het onderhoud dat door de gebruiker moet
worden uitgevoerd, mag niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht.
Gebruik voor alle installatie- en onderhoudshandelingen
werkhandschoenen.
De afzuigkap mag NOOIT als steunvlak worden gebruikt indien
niet expliciet aangegeven.
Gebruik of laat de afzuigkap niet zonder correct gemonteerde
lampen vanwege het mogelijke risico op een elektrische schok.

DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF INDIEN DE
HIERBOVEN
BESCHREVEN
INSTRUCTIES
NIET
WORDEN
OPGEVOLGD.
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Dit apparaat werd ontworpen als afzuigkap met LUCHTAFVOER
(luchtafvoer naar buiten) of LUCHTRECIRCULATIE (interne
recirculatie).

VERSIE MET LUCHTAFVOER
Om de afzuigkap te creëren in de versie met luchtafvoer, koppelt u
de motorinlaat rechtstreeks aan op de externe stoom- en
geurafvoer met behulp van een harde of flexibele buis met een
geschikte interne diameter welke niet minder dan 120 mm is.
OPMERKING. Verwijder eventuele geurfilters met actieve kool.

VERSIE MET LUCHTFILTERING
De afzuigkap kan aangepast worden in de versie met luchtfiltering
indien er geen mogelijkheid bestaat voor externe luchtafvoer. In
deze versie worden lucht en dampen door de geurfilters gezuiverd
en via de zijventilatieroosters van het afvoerkanaal weer in de
ruimte gebracht.
Let op: het gebruik van de afzuigkap in filtermodus kan leiden tot
een verhoging van het waargenomen geluidsniveau.
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Instructies voor de installatie

Alle benodigde accessoires voor de installatie worden met de afzuigkap
meegeleverd. Voor de minimale afstand tussen de onderkant van de
afzuigkap en het type kookplaat wordt verwezen naar de afbeelding op
pagina 9. Zorg ervoor dat de rookterugslagklep, die met de afzuigkap
wordt meegeleverd, vrij kan openen en sluiten.

Volg onderstaande stappen voor een eenvoudige installatie:
1)

Centreer de kap t.o.v. de kookplaat zoals afgebeeld op pagina 9.

2)

Neem 2 nivelleringshaken met meegeleverde expansiepluggen.
Dit bevestigingssysteem moet worden gebruikt aan de
achterkant van de afzuigkap in de gaten L1, afbeelding pagina 9.

3)

Verwijder de vetfilters, plaats de kap tegen de wand aan,
markeer de punten van de gaten L1.
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4) Verwijder de afzuigkap van de wand, boor de 2 gaten.
5) Veranker de bevestigingssystemen aan de wand door de
expansiepluggen aan te draaien.
6) Monteer de afzuigkap aan de gaten L1 en zorg dat deze
waterpas hangt m.b.v. de stelschroeven.

7) Markeer de gaten L2 op de muur om de afzuigkap veilig te
bevestigen.
8) Verwijder de afzuigkap van de wand, boor de 2 gaten L2.
9) Veranker de bevestigingssystemen aan de wand door de
expansiepluggen aan te draaien.
10) Monteer de afzuigkap aan de gaten L1 en draai de twee
spreidschroeven in de gaten L2 vast om de bevestiging veilig te stellen.
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Luchtaansluitsystemen
LUCHTFILTERING

Laat de motorinlaat vrij.

Op sommige afzuigkappen zijn de geurfilters al door de fabrikant
gemonteerd.
Raadpleeg de volgende pagina's om te controleren welke modellen
zijn uitgerust met geurfilters.
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LUCHTAFVOER
De maximale lengte van de schoorstenen is 850 mm. Buig de twee
appendages 90° om de onderste schoorsteen te bevestigen, zie
afbeelding pagina 12. Plaats de 2 beugels voor de bovenste schoorsteen
op de aangegeven bovengrens, zie afbeeldingen pagina's 11 en 12.
Markeer de twee gaten op de muur voor het bevestigen van de beugels.
Boor en bevestig de beugels met de meegeleverde expansiepluggen.
Sluit het rookafvoerkanaal met een binnendiameter van Ø150 mm aan
op de motorinlaat. Het afvoerkanaal wordt niet meegeleverd. De
diameter van het afvoerkanaal mag niet kleiner zijn dan 120 mm. Plaats
het schoorsteenpaar voorzichtig op de afzuigkap. Haal de bovenste
schoorsteen er iets af om de onderste schoorsteen met 2 schroeven aan
de afzuigkap te kunnen bevestigen. Breng de bovenste schoorsteen
omhoog tot de bepaalde bovengrens. Bevestig de bovenste schoorsteen
met 2 schroeven aan de beugels, zie afbeelding pagina 13.
LET OP: verwijder de twee geurfilters van de afzuigkap.
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Elektriciteitsverbinding

Het is raadzaam om de elektrische aansluiting uit te laten voeren
door een gekwalificeerde installateur.
Bij een directe elektrische aansluiting op het net moet er een
bipolaire schakelaar tussen het apparaat en het net worden
geplaatst met een minimale opening van 3 mm tussen de contacten,
gedimensioneerd voor de belasting en in overeenstemming met de
geldende normen.
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BEDIENINGSORGAAN
Voor een optimaal gebruik van het toestel adviseren wij de afzuiging
alvast enkele minuten vóór het koken aan te zetten en ten minste 15
minuten na het einde van het koken, of in ieder geval totdat alle
dampen en geuren zijn verwijderd, aan te laten. Aan de voorkant
van de afzuigkap zijn de volgende bedieningstypes aanwezig:

Bedieningspaneel 6 toetsen

Bedieningspaneel 9 toetsen
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Gebruiksaanwijzingen
Bedieningspaneel 6 toetsen

_______________________________________________________
A) Uitschakeltimer
B) Selectie snelheid
C) Functie Turbo
G) Aanpassing lichtsterkte
Aanpassing lichtkleur

Touch-technologie
_______________________________________________________
Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren
met behulp van de capacitieve detectiemethode.
Aanschakeling
_______________________________________________________

Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop
is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop
zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen
verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in StandBymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn
toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een
hoge helderheid.
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Functies van de knoppen
_______________________________________________________
Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de
motor en de lampen zijn ingeschakeld.
Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt
op snelheid 1.
Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt
op snelheid 2.

Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt
op snelheid 3.
Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor
werkt op snelheid 4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van
de 4e naar de 3e snelheid. Wanneer de functie Turbo actief is,
licht gedurende deze periode de knop knipperend op en is de
timer-functie niet actief.
Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.
Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt,
wordt de timer geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden
geactiveerd wanneer de motor in werking is. Eenmaal
geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het einde van
de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze
periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden
geannuleerd door op dezelfde knop te drukken.
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Aanpassing lichtsterkte
_______________________________________________________
Korte drukken op de knop
zorgt voor het onmiddellijk en snel in- of
uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1 seconde
wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te verhogen tot het
maximum en vervolgens af te nemen tot het minimumniveau. Dit
herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Zodra u het
gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de knop los. Dit lichtniveau
wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer
dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast. Wanneer u twee
keer op de knop van de lamp drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is,
schakelt de lamp zich in met maximale helderheid. De fabrieksinstelling
is het maximale lichtniveau.
Reset alarmen filters
_______________________________________________________
Na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen
,
,
, knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor
het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop
On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om
aan te geven dat de filtertijd is gereset.

24 uur luchtverversing
_______________________________________________________
Met de functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer
gereinigd. Houd de knop
3 seconden ingedrukt om de functie
24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot
maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de
knoppen
en
knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd.
Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop
uitgezonderd).
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Bedieningspaneel 9 toetsen
_______________________________________________________
A) Uitschakeltimer
B) Selectie snelheid
C) Functie Turbo
D) 24 uur luchtverversing
E) Automatisch uitschakelen

F) Reset alarmen filters
G) Aanpassing lichtsterkte
Aanpassing lichtkleur
Verbinding kookplaat en afzuigkap
Touch-technologie
_______________________________________________________
Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren
met behulp van de capacitieve detectiemethode.
Aanschakeling
_______________________________________________________

Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop
is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop
zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen
verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in StandBymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn
toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een
hoge helderheid.
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Functies van de knoppen
_______________________________________________________
Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de motor en de
lampen zijn ingeschakeld.

Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1.
Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 2.
Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 3.
Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid
4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van de 4e naar de 3e snelheid.
Wanneer de functie Turbo actief is, licht gedurende deze periode de knop
knipperend op en is de timer-functie niet actief.
Knop 24 uur luchtverversing. Gaat branden wanneer de motor werkt op
snelheid 1. Kort drukken
activeert de motor op de eerste snelheid en maakt
extractie gedurende 10 minuten per uur voor 24 uur mogelijk. Druk nogmaals
op de toets om uit te schakelen.
Knop automatisch uitschakelen. De knop is verlicht terwijl de ventilator op de
geselecteerde snelheid werkt (1-2-3). Kort drukken
activeert de
uitschakelvertraging met 15’. Geschikt voor het verwijderen van overblijvende
geuren. Het kan worden geactiveerd bij zuigsnelheden 1,2 of 3. Schakelt zich uit
door op de toets te drukken of door de motor uit te schakelen.
Knop reset alarmen filters. Het alarm activeert zich na 100 effectieve bedrijfsuren van
de afzuigkap. Druk bij een filteralarm op de toets
voor circa 3 seconden om het
alarm te resetten. Indien het filteralarm niet aanwezig is, heeft het indrukken van de
toets
geen functie (onderdeel van de functie Aanpassing lichtkleur hieronder).
Voordat het resetten van het signaal moeten de actieve koolfilters worden vervangen
en moeten ook de metalen vetfilters worden gewassen.
Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.
Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt, wordt de timer
geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer de motor
in werking is. Eenmaal geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het
einde van de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze
periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden geannuleerd
door op dezelfde knop te drukken.
27

Gebruiksaanwijzingen

NL

Aanpassing lichtsterkte
_______________________________________________________

Korte drukken op de knop
zorgt voor het onmiddellijk en snel inof uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1
seconde wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te
verhogen tot het maximum en vervolgens af te nemen tot het
minimumniveau. Dit herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt
gehouden. Zodra u het gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de
knop los. Dit lichtniveau wordt opgeslagen in het niet-vluchtig
geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt
wordt toegepast. Wanneer u twee keer op de knop van de lamp
drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is, schakelt de lamp zich in met
maximale helderheid. De fabrieksinstelling is het maximale
lichtniveau.
Aanpassing lichtkleur
_______________________________________________________
Druk nogmaals
, houd de knop
langer dan 1 seconde
ingedrukt om de functie voor het aanpassen van de lichtkleur te
activeren. De temperatuur van het licht verandert geleidelijk van
koud naar warm en weer terug; dit herhaalt zich. Zodra u de
gewenste temperatuur heeft bereikt, laat u de knop los. Deze
temperatuur van het licht wordt opgeslagen in het niet-vluchtig
geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt
wordt toegepast.
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Functie GHOST
_______________________________________________________

Wanneer dit product is uitgeschakeld, is alleen de toets
verlicht
(met een lage intensiteit). Als de toets
wordt ingedrukt, staat de
afzuigkap in stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit
van 5%. Als in stand-by een functie is geactiveerd, licht de
betreffende knop op met een intensiteit van 100%. Als de toets
gedurende deze periode wordt ingedrukt, gaat de afzuigkap terug
naar stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit van 5%.
Reset alarmen filters
_______________________________________________________
Na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen
,
,
,
knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor
het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop
On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om
aan te geven dat de filtertijd is gereset.
24 uur luchtverversing
_______________________________________________________
Met de functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer
gereinigd. Houd de knop
3 seconden ingedrukt om de functie
24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot
maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de
knoppen
en
knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd.
Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop
uitgezonderd).
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Verbinding kookplaat en afzuigkap
_______________________________________________________
Specificaties automatische werking - Auto-Vent 2.0
Sommige modellen zijn uitgerust met een draadloos
communicatiesysteem dat wordt gebruikt voor de automatische
bediening door een inductiekookplaat.
Automatisch inschakelen
Bij het inschakelen van de kookplaat schakelt de afzuigkap zich in
wanneer deze in STANDBY-modus staat (alle toetsen lichten op met
lage helderheid).
Functie van de automatische modus
De functie van de automatische modus wordt als volgt weergegeven
op de gebruikersinterface van de afzuigkap.
Stel dat de motor op niveau 2 draait en het apparaat in de
automatische modus staat:

iedere 5 seconden

500 ms later

Automatisch uitschakelen
Bij het uitschakelen van de kookplaat gaat de afzuigkap in STANDBYmodus (alle toetsen lichten op met lage helderheid).
30

NL

Gebruiksaanwijzingen

Verbinding kookplaat en afzuigkap
_______________________________________________________
Automatische/handmatige functie
Indien de afzuigkap in de automatische modus werkt en de klant
bepaalde parameters van de afzuigkap wijzigt via de
gebruikersinterface, wordt de automatische functie uitgeschakeld
en reageert de afzuigkap niet meer op het Auto-Vent 2.0commando op de kookplaat.

Om de automatische functie opnieuw te activeren, moet de
afzuigkap in de OFF-modus worden gebracht en vervolgens in de
STANDBY-modus.
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Koppel de afzuigkap altijd los van de elektrische stroomvoorziening
voordat u een onderhouds- of reinigingshandeling uitvoert.
Constante reiniging zorgt voor een goede werking en een lange
levensduur van het apparaat. Er moet bijzondere aandacht worden
besteed aan de vetfilters en de koolstoffilters.
Opmerking: de vetophopingen in de metalen filters doen niet
alleen afbreuk aan de prestaties van de afzuigkap, maar kunnen
ook brandgevaar met zich meebrengen.
EXTERNE REINIGING
De externe en interne reiniging van de afzuigkap moet worden
uitgevoerd met behulp van een vochtige doek en een neutraal
vloeibaar reinigingsmiddel, waarbij het gebruik van oplosmiddelen
of schurende stoffen absoluut moet worden vermeden. Het is
raadzaam om specifieke producten te gebruiken, waarbij u de
instructies op het product opvolgt. Het is aanbevolen om de kap te
reinigen door het staal altijd in de richting van de oppervlakteafwerking te wrijven.
REINIGING METALEN FILTERS
De metalen vetfilters vereisen
bijzondere zorg. De vetophopingen in
de metalen filters doen niet alleen
afbreuk aan de prestaties van de
afzuigkap,
maar
kunnen
ook
brandgevaar met zich meebrengen.
Om brand te voorkomen dienen de
filters
regelmatig
te
worden
gereinigd, d.w.z. minstens één keer
per maand, of zelfs vaker als de kap
intensiever gebruikt wordt.
Verwijder één filter per keer zoals weergegeven in de afbeelding.
Was de filters met een neutrale wasmiddel, op de hand of in de
vaatwasser. Zet de droge filters terug en let erop dat het handvat
naar de buitenkant van de kap gericht is.
32

NL

Reiniging en onderhoud

VERVANGING GEURFILTERS
(enkel voor de versie met luchtfiltering)
Dit type filters kan geuren vasthouden totdat het materiaal het
verzadigingsniveau bereikt. Ze kunnen niet worden gewassen of
geregenereerd en daarom is het raadzaam om ze ten minste één
keer per zes maanden te vervangen of vaker bij bijzonder zwaar
gebruik van de afzuigkap.
Controleer voordat u begint met de handelingen of de afzuigkap is
losgekoppeld van het elektrisch net. Er zijn er twee filtertypes
afhankelijk van het model van de afzuigkap: op de motor en op de
vetfilters.
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GEURFILTERS OP DE MOTOR

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Open het paneel
Verwijder het vetfilter
Draai de uitgeputte geurfilters 90° en verwijder ze uit hun
behuizing
Neem 2 nieuwe filters, plaats deze op de motor en draai 90°
Herplaats het vetfilter
Sluit het paneel

Betreffende modellen
KV26 – KV28 – KV394 - KVFAB

34

NL

Reiniging en onderhoud
GEURFILTERS OP VETFILTERS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Open het paneel
Verwijder de vetfilters
Verwijder de afdichtingsveren
Vervang het geurfilter
Plaats de veren op de juiste manier
Herplaats de vetfilters
Sluit het paneel
Betreffende modellen

KV194 – KV694
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Lampen vervangen

NL

Koppel de afzuigkap altijd los van de elektrische stroomvoorziening
voordat u een onderhouds- of reinigingshandeling uitvoert.
De afzuigkap is voorzien van een verlichtingssysteem op basis van
LED technologie.
De LED's garanderen een optimale verlichting, gaan tot 10 keer
langer mee dan traditionele lampen en besparen 90% aan
elektriciteit.
Dit apparaat is voorzien van LED-verlichting, kleur wit, klasse 1M
volgens norm EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001; maximaal
uitgestraald optisch vermogen @439nm: 7μW.
Kijk nooit direct in het licht d.m.v. optische instrumenten (zoals
verrekijker, vergrootglas enz...).
Voor de vervanging richt u zich tot het technisch servicecentrum.
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Lampen vervangen
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Verwerking van AEEA

NL

In overeenstemming met art. 26 van wetsdecreet nr. 49 van 14
maart 2014
"Implementatie van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)”
Het symbool van de doorkruiste vuilbak, aangebracht op de
apparatuur of op de verpakking ervan, duidt aan dat het product op
het einde van zijn gebruiksduur afzonderlijk verzameld moet worden.
De gebruiker moet de apparatuur daarom aan het einde van de
levensduur inleveren bij daarvoor bestemde gemeentelijke centra voor
de gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval.
Naast autonoom beheer is het mogelijk om het te verwijderen
materiaal af te geven bij de verkoper bij aanschaf van nieuw
materiaal van een gelijkwaardig type. Daarnaast is het mogelijk om
bij verkopers van elektronische producten die over een oppervlakte
van minimaal 400 m2 beschikken de te verwijderen elektronische
producten met een afmeting kleiner dan 25 cm gratis af te leveren.
Een correcte gescheiden afvalinzameling van de recycleerbare
apparatuur, behandeling en milieuvriendelijke verwerking draagt bij
tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
en voor de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of
recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is.
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