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1. OPLYSNINGER OM 
 SIKKERHED

For din sikkerhed og for at 
sikre korrekt brug af appara-

tet anbefaler vi, at du læser 
denne brugsanvisning omhyg-
geligt inden installation og brug 
af apparatet. Opbevar omhyg-
geligt denne brugsanvisning 
sammen med apparatet, så den 
kan overdrages til en eventuel 
ny ejer. Det er vigtigt, at bruger-
ne er bekendt med alle appara-
tets funktions- og sikkerhedska-
rakteristika.

 Kablerne skal tilsluttes af 
specialuddannet persona-
le.

• Producenten kan ikke gøres 
ansvarlig for eventuelle ska-
der, som skyldes forkert in-
stallation eller brug.

• Af sikkerhedsgrunde skal 
afstanden mellem kogepladen 
og emhætten være mindst 
650 mm (enkelte modeller kan 
installeres i en lavere højde; 
se afsnittet vedrørende ar-
bejdsmål og installation).

• Hvis der i gaskomfurets instal-
lationsvejledning er angivet 
en større afstand end den 
ovenstående, skal der tages 
højde for dette. 

• Kontrollér, at netspændingen 
svarer til angivelserne på skil-
tet inden i emhætten.

• Det er nødvendigt at installe-
re hovedafbrydere i det faste 

elanlæg i henhold til forskrif-
terne om kabelsystemer.

• For apparater i klasse I: 
Kontrollér, at husstandens 
strømforsyning har en pas-
sende jordforbindelse.

• Forbind emhætten med røgka-
nalen med et rør med min. 
diameter på 120 mm. Røgaf-
trækket skal være så kort som 
mulig.

• Overhold alle lovbestemmel-
ser vedrørende luftudledning.

• Emhætten må ikke forbindes 
med røgaftrækket til udledning 
af røggas fra forbrændingspro-
cessen (eksempelvis kedler, 
pejse osv.).

• Hvis emhætten benyttes sam-
men med apparater, som ikke 
er elektriske (eksempelvis 
gasdrevne apparater), skal 
der sikres en tilstrækkelig 
udluftning i lokalet for at hin-
dre tilbagestrømning af den 
udledte gas. Når emhætten 
benyttes sammen med appa-
rater, som ikke er elektriske, 
må det negative tryk i lokalet 
ikke overskride 0,04 mbar for 
at undgå, at emhætten suger 
røgen tilbage til lokalet.

• Luften må ikke bortledes gen-
nem et røgaftræk til udledning 
af røggas fra apparater med 
forbrænding af gas eller andre 
former for brændstof.

• Hvis forsyningskablet beskadi-
ges, skal det udskiftes af pro-
ducenten eller et autoriseret 
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servicecenter.
• Slut stikket til en lettilgængelig 

stikkontakt, der opfylder de 
gældende lovbestemmelser.

• Hvad angår de tekniske tiltag 
og sikkerhedsforanstaltnin-
gerne, der skal træffes for 
udledningen af røggassen, er 
det vigtigt at overholde de loka-
le myndigheders reglementer 
helt nøjagtig.

ADVARSEL: Fjern beskyt-
telsesfilmen, før emhætten 
installeres.

• Brug kun skruer og beslag, 
som er egnede til emhætten.

ADVARSEL: Manglende 
installation af skruerne eller 
beslagene i overensstem-
melse med disse instruktio-
ner kan medføre risiko for 
elektrisk stød.

• Betragt ikke lysdioden med 
brug af optisk udstyr (kikkert, 
forstørrelsesglas osv.).

• Flambér ikke under emhætten: 
Der er risiko for brand.

• Dette apparat må ikke anven-
des af børn under 8 år, af per-
soner med psykiske, fysiske 
og sansemæssige handicaps 
eller af personer med man-
glende erfaring eller kendskab, 
medmindre de overvåges og 
instrueres vedrørende sikker 
brug af apparatet og de farer, 
der er forbundet hermed. Sørg 
for, at børn ikke har mulighed 
for at lege med apparatet. Den 

rengøring og vedligeholdelse, 
som skal udføres af brugeren, 
må ikke udføres af børn, med-
mindre de er under opsyn.

• Der skal holdes øje med bør-
nene for at sørge for, at de ikke 
har mulighed for at lege med 
apparatet.

• Dette apparat må ikke anven-
des af personer (herunder 
børn) med psykiske, fysiske 
og sansemæssige handicaps 
eller af personer med man-
glende erfaring eller kendskab, 
medmindre de overvåges og 
instrueres.

De tilgængelige dele kan 
blive meget varme i forbin-
delse med brug af kogepla-
der, komfurer og andre 
madlavningsapparater.

• Rengør og/eller udskift filtrene 
efter den angivne periode 
(brandfare). Der henvises til 
afsnittet Vedligeholdelse og 
rengøring.

• Der skal være en passen-
de udluftning i lokalet, når 
emhætten benyttes sammen 
med apparater med forbræn-
ding af gas eller andre former 
for brændstof (vedrører ikke 
apparater, som udelukkende 
leder luften ind i lokalet).

• Symbolet  på apparatet 
eller på pakningen betyder, 
at apparatet ikke skal be-
tragtes som almindeligt 
husholdningsaffald. Det skal 
derimod indleveres på et op-
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samlingscenter, der tager sig 
af genanvendelse af elektrisk 
og elektronisk udstyr. Ved at 
sørge for, at dette apparat 
bortskaffes korrekt, bidrager 
du til at forebygge alvorlige 
følger for miljøet og men-
neskers helbred; disse kan 
derimod opstå, hvis dette 
apparat bortskaffes forkert. 
Ret venligst henvendelse til 
kommunen, den lokale affal-
dsbortskaffelsesordning eller 
den forretning, hvor du har 
købt apparatet, for udførlige 
oplysninger om genanvendel-
se af dette apparat.

2. ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende projekte-

ret til husholdningsbrug for at fjerne 
mados.

• Brug aldrig emhætten til andre formål 
end de, hvortil den er projekteret.

• Sørg for, at der aldrig er høje flammer 
under emhætten, når den er tændt.

• Regulér flammens intensitet, så den 
udelukkende rettes mod grydens/
pandens bund. Sørg for, at den ikke 
kommer omkring siderne.

• Hold hele tiden øje med frituresteger-
ne, mens de er i brug. Der er fare for, 
at der går ild i den hede olie.

3. RENGØRING OG 
 VEDLIGEHOLDELSE

 - Det aktive kulfilter kan ikke afvaskes 
eller genbruges. Det skal udskiftes 
ca. hver 4. måned eller hyppigere i 
tilfælde af meget intensiv brug (W).

W
 - Fedtfiltrene skal rengøres hver 1. 
måned eller hyppigere i tilfælde af 
meget intensiv brug. De kan vaskes 
i opvaskemaskine (Z).

Z

• Rengør emhætten ved hjælp af en 
fugtig klud og flydende skånsomt 
rengøringsmiddel.
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4. BETJENINGSANORDNINGER

L M - V

L Lys Tænder og slukker for belysningen.

M Motor Tænder og slukker udsugningsmotoren.

V Hastighed Bestemmer driftshastigheden:
Laveste hastighed, velegnet for en kontinuerlig og særlig
lydløs udskiftning af luften, når der kun forefindes lidt
stegeos.
Højeste hastighed, som kan klare meget kraftig os og
damp, også over længere tid.

5. BELYSNING
• Udskiftning skal ske hos det tekniske 

servicecenter. Bestilling kan ske hos det 
tekniske servicecenter.
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