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EN Please note: The parts marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models, or parts that are not 
supplied and that must be purchased.

DE Bitte beachten: Die mit dem Symbol “(*)” markierten Teile sind optionale Zubehörteile, die nur mit einigen Modellen mitgeliefert werden 
oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind und gekauft werden müssen.

FR Veuillez noter : Les pièces qui affi  chent le symbole « (*) » sont des accessoires facultatifs disponibles sur certains modèles seulement ou 
des pièces qui ne sont pas fournies et qui doivent être achetées.

NL Let op: de onderdelen aangegeven met het symbool “(*)” zijn optionele accessoires die alleen met sommige modellen geleverd worden, 
of onderdelen die niet geleverd worden en apart gekocht moeten worden.

IT Nota: I particolari contrassegnati con il simbolo “(*)” sono accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari non forniti da 
acquistare.    

ES Nota: Las piezas marcadas con el símbolo «(*)» son accesorios opcionales que solo se suministran con algunos modelos o piezas que no 
están incluidas y se deben comprar aparte.

PT Lembre-se: As peças marcadas com o símbolo “(*)” são acessórios opcionais fornecidos apenas com alguns modelos, ou peças que não 
são fornecidas, devendo ser adquiridas em separado.

BG Моля имайте предвид: Частите, отбелязани със символа “(*)”, са допълнителни принадлежности, доставяни само с някои модели, 
или части, които не са доставени и трябва да се закупят отделно.   

CS Vezměte prosím na vědomí: Součásti označené symbolem „(*)“ jsou volitelným příslušenstvím dodávaným pouze k některým modelům, 
popřípadě se jedná o součásti, které nejsou součástí dodávky a které je nutné zakoupit.   

DA Bemærk: De dele, som er afmærket med symbolet “(*)”, er ekstraudstyr, som kun er forudset på visse modeller, eller dele, som ikke 
medfølger og som skal erhverves separat.  

FI Huomaa: Osat, jotka on merkitty symbolilla “(*)”, ovat lisäosia, jotka toimitetaan ainoastaan tiettyjen mallien kanssa, tai osia, joita ei 
toimiteta lainkaan, vaan jotka täytyy ostaa.

HU Megjegyzés: A „(*)” jelzéssel ellátott tartozékok csak bizonyos modellekhez járnak, illetve nincsenek mellékelve, hanem külön vásárolhatók 
meg.

KK Назар аударыңыз: “(*)” таңбасымен белгіленген бөліктер қосымша жабдықтар болып табылады, олар тек кейбір үлгілерде 
ғана ұсынылады немесе олар құрылғымен бірге ұсынылмайды, сондықтан оларды бөлек сатып алу қажет.

NO Vennligst merk: Delene som er merket med symbolet “(*)” er tilleggsutstyr som kun leveres sammen med noen av modellene, eller deler 
som ikke medfølger og som må kjøpes.

PL Uwaga: Części oznaczone symbolem „(*)” są dołączone tylko do niektórych modeli, lub nie są dołączone i należy zakupić je osobno.  

RO Vă rugăm să reţineţi: Componentele marcate cu simbolul „(*)” sunt accesorii opţionale furnizate doar cu unele modele sau componente 
care nu sunt furnizate şi trebuie cumpărate.  

RU Примечание: Детали, обозначенные символом «(*)», — это дополнительные принадлежности, поставляемые только с некоторыми 
моделями или с деталями, которые не поставляются и которые необходимо приобрести отдельно. 

SK Upozornenie: Časti označené symbolom „(*)“ sú voliteľné príslušenstvo dodávané iba s niektorými modelmi alebo časti, ktoré nie sú 
dodávané a je potrebné si ich kúpiť.

SV Observera: Delarna märkta med symbolen “(*)” är valfria tillbehör som bara levereras med vissa modeller eller delar som inte medföljer 
och som måste köpas separat.

UK Зверніть увагу: Деталі, позначені символом «(*)», — це додаткове приладдя, що постачається тільки з деякими моделями або з 
деталями, які не постачаються та які необхідно придбати окремо.

یتم توریدھا ولكن یجب شراؤھا. أو أجزاء ال  المودیالت،  ُتورد إال مع بعض  الممیزة بعالمة ”(*)“ ھي عبارة عن ملحقات اختیاریة ال  ُیرجى مالحظة: األجزاء  AR



NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN
EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn
voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen,
die te allen tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die het gevolg is van het
niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies,
oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute
instelling van de regelknoppen.

Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt
van het apparaat gehouden worden. Jonge
kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het
apparaat gehouden worden, tenzij ze constant
onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde fysieke, sensorische
of mentale vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien
ze onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet
spelen met het apparaat. De reiniging en het
onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.
VOORZICHTIG: Toegankelijke delen van de kap
kunnen heet worden wanneer het wordt gebruikt
met kooktoestellen.
Flambeer niet onder de afzuigkap.
Laat frituurpannen nooit onbeheerd staan tijdens
gebruik. De olie kan vlam vatten.
Gebruik de kap niet om er iets op te zetten, behalve
als het uitdrukkelijk vermeld wordt.
TOEGESTAAN GEBRUIK

VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt
voor inwerkingstelling met een externe schakelaar
zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen
zoals : personeelskeukens in winkels, kantoren
en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven;
klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en
andere residentiële omgevingen.

Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bedoeld. Gebruik het apparaat niet buiten.
INSTALLATIE

Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - gevaar
voor letsel. Gebruik handschoenen tijdens het
uitpakken en installeren - gevaar voor snijwonden.

Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting
op het waternet (indien van toepassing) en de

elektrische aansluitingen en reparaties door een
gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of
vervang geen enkel onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet aangegeven wordt in
de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit
de buurt van de installatieplaats. Controleer
na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact
op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice. Na de installatie moet het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.)
buiten het bereik van kinderen bewaard worden -
risico voor verstikking. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor
te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie.
Activeer het apparaat alleen als de installatie is
voltooid.
De ruimten waarin het apparaat wordt
geïnstalleerd moet voldoende verlucht
wanneer de keukenkap wordt gebruikt met
verbrandingstoestellen die werken met gas of
andere brandstoffen.
De minimumafstand tussen de pannen op de
kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag
niet minder dan 50 cm bedragen bij elektrische
kookplaten en 65 cm voor kookplaten op gas of
gemengde kookplaten. Controleer bovendien de
afstanden die in de handleiding van de kookplaat
zijn vermeld, voordat u de kap installeert. Als
de installatie-instructies voor de kookplaat een
grotere afstand aangeven tussen de kookplaat en
de kap, moet u deze afstand aanhouden.
Uitlaatlucht mag niet door een afvoer worden
geleid die ook wordt gebruik voor de afvoer van
dampen die afkomstig zijn van apparaten die gas
of andere brandstoffen verbranden, maar moet
een afzonderlijke afvoer hebben. Alle nationale
regels wat betreft de afvoer van dampen moeten
in acht worden genomen.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

Het moet mogelijk zijn het apparaat van
het elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via
een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst conform
de bedradingsvoorschriften en het apparaat
dient geaard te zijn conform de nationale
veiligheidsnormen voor elektriciteit.

Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie
voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet
meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Raak
het apparaat niet aan wanneer u nat bent of op
blote voeten staat. Gebruik dit apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het



apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.

Als het netsnoer beschadigd is, moet
het vervangen worden door de fabrikant,
een servicevertegenwoordiger of gekwalificeerd
personeel om risico's te voorkomen - risico voor
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Het nalaten van de installatie
van de schroeven of de bevestigingsmiddelen
in overeenstemming met deze aanwijzingen kan
leiden tot risico's van elektrische aard.
Gebruik de kap niet als de lampen niet correct zijn
geïnstalleerd en laat de kap niet achter zonder
correct geïnstalleerde lampen: risico op elektrische
schok.
Aarding van het apparaat is verplicht. (Aarding
is niet verplicht voor kappen van klasse II die
te herkennen zijn aan het symbool op het
specificatie-etiket).
Gebruik voor de vervanging van de lamp alleen
lampen aangegeven in het deel Onderhoud /
Vervanging lamp van de Snelgids.
Als de kabel niet is voorzien van een stekker, sluit u
de kabels aan overeenkomstig de volgende tabel:
Spanning en 
frequentie net Aansluiting draden

220-240 V
50-60 Hz

     : geel/groen
N    : blauw
L     : bruin

REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden

losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert; gebruik geen
stoomreinigers - risico van elektrocutie.
De kap dient regelmatig te worden gereinigd,
zowel de binnen- als de buitenkant (TENMINSTE
EENS PER MAAND). Dat moet uitgevoerd worden in
overeenstemming met de onderhoudsinstructies
in deze handleiding.
Als de instructies voor het reinigen van de kap en
het vervangen van de filters niet in acht worden
genomen, kan dit leiden tot brand.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven . De diverse onderdelen
van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie,
de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt,
helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid
te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende
documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij
een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Schakel de kap IN met de minimale snelheid als u begint met koken en
laat de kap nog enige minuten aan staan nadat het koken klaar is.
Verhoog de snelheid alleen bij een grote hoeveelheid rook en damp en
gebruik de instelling(en) "Boost" alleen in extreme situaties.
Vervang de koolstoffilter(s) indien nodig, zodat geuren effectief worden
verminderd.
Reinig de vetfilter(s) indien nodig, zodat vet effectief gefilterd wordt.
Gebruik voor het buissysteem de maximale diameter die in deze
handleiding staat vermeld, om de efficiëntie te verhogen en het geluid
tot een minimum terug te brengen.
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de eisen voor ecologisch ontwerp van de
Europese Richtlijnen:
- nr. 65/2014 en nr. 66/2014 conform de Europese norm EN 61591 en EN
60704-2-13. ;
- nr. 327/2011, nr. 244/2009, nr. 245/2009, nr. 1194/2012, n. 2015/1428.
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