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UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS

HEEL BELANGRIJK.

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien

van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te

allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.

Dit is het waarschuwingssymbool, met

betrekking tot de veiligheid, waarmee

mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor

anderen worden aangegeven.

Alle berichten met betrekking tot de veiligheid

worden voorafgegaan door het

waarschuwingssymbool en de volgende tekst:

geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig

letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.

geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig

letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet

wordt vermeden.

Alle berichten met betrekking tot de veiligheid

specificeren het potentiële gevaar/ de

waarschuwing waarnaar ze verwijzen en

verduidelijken hoe het risico op letsel, schade en

elektrische schokken bij een onjuist gebruik van het

apparaat beperkt kunnen worden. Houd u strikt aan

de volgende aanwijzingen:

• De installatie moet worden uitgevoerd door een

gespecialiseerde monteur volgens de instructies

van de fabrikant en in overeenstemming met de

plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of

vervang geen enkel onderdeel van het apparaat,

behalve als dit expliciet vereist wordt in de

gebruikershandleiding.

• Het apparaat moet worden losgekoppeld van het

elektriciteitsnet voordat u

installatiewerkzaamheden uitvoert.

• Dit apparaat moet worden geaard. (Dit is niet

noodzakelijk voor afzuigkappen van klasse II

geïdentificeerd met het symbool op het etiket

met de eigenschappen).

• De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het

apparaat aan te kunnen sluiten op het stopcontact.

• Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit

het stopcontact te halen.

• Na de installatie mogen de elektrische onderdelen

niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.

• Raak het apparaat niet aan met vochtige

lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op

blote voeten loopt.

• Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden

door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen

met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of

verstandelijke vermogens of onvoldoende

ervaring en kennis indien zij in de gaten

gehouden worden of indien zij instructies hebben

ontvangen hoe het apparaat veilig te gebruiken en

als zij zich bewust zijn van de gevaren die het

gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De

reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd

worden door kinderen, tenzij zij in de gaten

gehouden worden door volwassenen.

• Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het

apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in

de handleiding. Defecte onderdelen moeten

vervangen worden door originele exemplaren.

Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten

worden uitgevoerd door een gespecialiseerde

monteur.

• Kinderen moeten in de gaten gehouden worden,

om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan

spelen.

• Let er bij het boren van gaten in de muur of het

plafond op dat u geen elektrische aansluitingen

en/of leidingen beschadigt.

• De ventilatiekanalen moeten altijd naar buiten

gericht zijn.

• De afgevoerde lucht mag niet worden geloosd in

een kanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van

rookgassen afkomstig van toestellen op

verbranding van gas of andere brandstoffen, maar

moet een eigen uitgang hebben. Alle nationale

voorschriften betreffende de afvoer van lucht

moeten in acht worden genomen.

• Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met

toestellen die op gas of andere brandstoffen

werken, mag de onderdruk in het vertrek niet

hoger zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Zorg er

daarom voor dat de ruimte voldoende

geventileerd is.

• De fabrikant aanvaardt geen enkele

verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik

van het apparaat of verkeerde instellingen van de

bedieningselementen.

• Regelmatig onderhoud en schoonmaken van het

apparaat is de beste garantie voor een goede

werking en optimale prestaties. Reinig regelmatig

de afzettingen van de vuile oppervlakken om

vetophoping te voorkomen. Verwijder, reinig of

vervang de filters regelmatig.

• Indien de aanwijzingen voor het schoonmaken

van de afzuigkap en voor het vervangen en

schoonmaken van de filters niet worden

opgevolgd, kan dat brandgevaar opleveren.

• De kap voor het afzuigen van dampen mag nooit

geopend worden als de vetfilters niet geïnstalleerd
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zijn en moet continu in de gaten worden

gehouden.

• Apparaten op gas mogen uitsluitend onder de

afzuigkap gebruikt worden als er pannen op staan.

• In geval van gebruik van meer dan drie

gasbranders, moet de kap werken op

vermogensniveau 2 of hoger. Op die manier

wordt het teveel aan warmte in het apparaat

afgevoerd.

• Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld

zijn voordat u ze aanraakt.

• De kap mag niet zonder correct gemonteerde

lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat

er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat.

• Draag bij alle installatie- en

onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen.

• Het product is niet geschikt voor gebruik

buitenshuis.

• Wanneer de kookplaat in gebruik is, kunnen de

toegankelijke delen van de afzuigkap heet

worden.

• Onder de kap mag nooit geflambeerd worden.

Open vuur kan brand veroorzaken.

• Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd

achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten.

Afdanken van elektrische huishoudelijke

apparaten

• Dit product is vervaardigd van materiaal dat

gerecycled of hergebruikt kan worden. Dank het

apparaat af in overeenstemming met plaatselijke

milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Maak

het apparaat, voordat u het afdankt, onbruikbaar

door de voedingskabel door te snijden.

• Voor meer informatie over de behandeling,

terugwinning en recycling van dit product kunt u

contact opnemen met het gemeentehuis, uw

afvalophaaldienst of de winkel waar u het product

hebt aangeschaft.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN

verklaring van overeenstemming 

• Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en in de

handel gebracht in overeenstemming met:

- veiligheidsvoorschriften van de

“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de

richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen

vervangt); 

- de vereisten voor ecologisch ontwerp van de

Europese voorschriften nr. 65/2014, en nr. 66/2014

in overeenstemming met de Europese norm EN

61591

- de beschermingsvereisten van de Richtlijn

“EMC” 2004/108/EC.

De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen

gegarandeerd wanneer het op de juiste wijze op een

efficiënt werkende installatie is aangesloten, die

volgens de wettelijke voorschriften is geaard. 

Tips om energie te bespare

• Schakel de afzuigkap in op de minimumsnelheid

wanneer u met koken begint en laat hem nog

enkele minuten na het beëindigen van het koken

werken.

• Verhoog de snelheid alleen in geval van grote

hoeveelheden rook en damp en gebruik de hoogste

snelheid (snelheden) alleen in extreme

omstandigheden.

• Vervang het/de koolstoffilter(s) wanneer dat nodig

is om onaangename luchtjes efficiënt te laten

afvoeren.

• Maak de/het vetfilter(s) schoon wanneer dat nodig

is om de efficiënte van het vetfilter te behouden.

• Gebruik voor de buizen van het afvoersysteem de

maximale diameter zoals aangegeven in deze

handleiding om de efficiëntie te optimaliseren en

het lawaai te minimaliseren.
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Weggooien van de verpakking

het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar,

hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor

recycling . De diverse onderdelen van de

verpakking mogen niet bij het gewone huisvuil

worden weggegooid, maar moeten worden

afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Afdanken van het apparaat

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken

volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG,

Afgedankte Elektrische en Elektronische

Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product correct

wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve

effecten op 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 naar een speciaal verzamelpunt

voor recycling van elektrische en elektronische

apparatuur moet worden gebracht.

Milieutips

Controleer, nadat u het apparaat uit de verpakking hebt

gehaald, of het niet beschadigd is geraakt tijdens het

transport. Neem in geval van problemen contact op met

de dealer of de Klantenservice. Om eventuele schade te

voorkomen wordt geadviseerd om de oven pas vlak voor

de installatie van de piepschuim bodem te halen.

VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE

dit apparaat is zwaar; de afzuigkap mag alleen door

twee of meer personen worden opgetild en

geïnstalleerd.

De minimumafstand tussen de pannensteunen 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. Indien de installatie-instructies van de

kookplaat een grotere afstand voorschrijven, dan dient u

zich daar aan te houden.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer of de elektrische spanning die aangegeven

staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt

met de voedingsspanning van uw woning. U kunt deze

informatie vinden op de binnenkant van de kap, onder

het vetfilter.

De voedingskabel (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) mag

uitsluitend vervangen worden door een erkend

elektricien. Wend u tot een erkend servicecentrum.

Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze

worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat

aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen

stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet)

of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek

bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te installeren

die aan de geldende voorschriften voldoet en die de

volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de

overspanningscategorie III garandeert, in

overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Voor het gebruik

Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante

folie en stickers van de accessoires. Controleer of het

apparaat tijdens het transport niet beschadigd is geraakt.

Tijdens het gebruik

Leg geen zware voorwerpen op het apparaat, deze

zouden het kunnen beschadigen.

Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden.

WAARSCHUWING:

Installatie
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Het apparaat werkt niet:

• Controleer of er spanning op het elektriciteitsnet

staat en of het apparaat elektrisch aangesloten is.

• Schakel de afzuigkap uit en weer in om te kijken

of het probleem is opgelost.

De afzuigkap zuigt niet voldoende af:

• Controleer of de afzuigsnelheid de gewenste is;

• Controleer of de filters schoon zijn;

• Controleer of de luchtuitgangen niet verstopt zijn;

De verlichting doet het niet:

• Controleer of het lampje moet worden vervangen;

• controleer of het lampje goed gemonteerd is;

Opsporen van storingen

Alvorens de klantenservice in te schakelen:

1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen

aan de hand van de punten die beschreven

worden in ‘Opsporen van storingen’.

2. Schakel de afzuigkap uit en weer in om te

kijken of het probleem is opgelost.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde

klantenservice als na het uitvoeren van deze

controles de storing nog steeds aanwezig is.

Vermeld altijd het volgende:

• de aard van de storing;

• het exacte type en model van het apparaat;

• het servicenummer (dat is het nummer na het

woord SERVICE op het typeplaatje) in het

apparaat. Het servicenummer is ook in het

garantieboekje vermeld;

• uw volledige adres;

• uw telefoonnummer;

neem in geval van reparatie contact op met een

erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant

staat voor gebruik van originele onderdelen en

correct uitgevoerde reparatie).

Klantenservice

- Gebruik geen stoomreinigers.

- Koppel het apparaat los van het

elektriciteitsnet.

BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of

schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk

product per ongeluk in contact komt met het

apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met

een vochtig doekje.

• Maak de oppervlakken schoon met een vochtige

doek. Als de buitenkant erg vuil is, voeg dan een

paar druppels afwasmiddel toe aan het water.

Afdrogen met een droge doek.

BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes,

sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Het

gebruik hiervan kan, in de loop van de tijd, de

geëmailleerde oppervlakken beschadigen.

• Gebruik reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld

zijn voor afzuigkappen en volg de aanwijzingen

van de fabrikant op

BELANGRIJK: reinig de filters minstens

eenmaal per maand om olie- of vetresten te

verwijderen.

WAARSCHUWING:

Reiniging
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Het gebruik

De kap is vervaardigd voor gebruik in de

afzuigversie met afvoer naar buiten, of de

filtrerende versie, met luchtcirculatie.

Uitvoering als afzuigend apparaat 

De aangezogen rook en damp worden naar buiten

geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de

verbindingsring aan de bovenkant van de

wasemkap.

Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd

en moet apart aangekocht worden.

De middellijn van de afvoerpijp moet even groot

zijn als die van de verbindingsring.

De horizontale stukken van de buis moeten

enigszins omhoog hellen (ongeveer 10°) om de

lucht gemakkelijk naar buiten te voeren.

Note. Als de wasemkap reeds is voorzien van

koolstoffilter dan moet u dit verwijderen.

Verbind de wasemkap aan wandafvoerpijpen en

afvoeropeningen met dezelfde diameter als de

luchtuitgang (verbindingsflens).Het gebruik van

wandafvoerpijpen of afvoeropeningen met een

kleinere diameter zal leiden tot een

vermogensverlies en een sterke toename van het

bedrijfsgeluid.

Iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt afgewezen.

- De lengte van het afvoerkanaal moet zo kort

mogelijk zijn.

- Gebruik zo min mogelijk bochten (maximaal

toegestane hoek: 90°).

- Vermijd grote verschillen in doorsnede.

- Gebruik een buis met een zo glad mogelijke

binnenkant.

- Het gebruikte materiaal moet volgens norm zijn.

Filtrerende versie 

Hiervoor is het voldoende een, bij uw leverancier

verkrijgbare, koolstoffilter te gebruiken.

De afgezogen lucht wordt ontvet en gefilterd

voordat zij weer teruggeblazen wordt in het vertrek

via het bovenste rooster De modellen zonder

afzuigmotor werken alleen als apparaten met afvoer

van de lucht naar buiten, en moeten worden

verbonden met een perifere afzuigunit (niet

meegeleverd).

De instructies voor de aansluiting worden met de

perifere afzuigunit geleverd.

Het installeren

De minimum afstand tussen het kookvlak van het

fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag

niet onder de 30cm liggen, in geval van een

elektrisch fornuis en 35cm, in geval van een gas- of

gemengd fornuis.

Indien in de installatie-aanwijzing van het

gaskooktoestel een grotere afstand wordt

aangegeven moet hiermee rekening worden

gehouden.

Elektrische aansluiting

De netspanning moet corresponderen met de

spanning die vermeld wordt op het etiket met

eigenschappen, aan de binnenkant van de

wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft,

moet deze in een stopcontact worden gestoken dat

voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook

na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de

kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het

net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te

bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar

worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van

het net garandeert in het geval van een

overspanning van klasse III, in overeenstemming

met de installatie normen.

Attentie! Alvorens de wasemkap weer aan het

voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed

functioneert, controleer altijd of de voedingskabel

goed gemonteerd is.

Montage

De wasemkap is voorzien van bevestigingspluggen

die geschikt zijn voor de meeste muurs/plafonds.

Er moet echter contact opgenomen worden met een

gekwalificeerd technicus om u ervan te

vergewissen dat de materialen geschikt zijn voor

het type muur/plafond. Het muur/plafond moet

stevig genoeg zijn om het gewicht van de kap te

houden.

Indien panelen en/of wanden en/of zijkastjes

aanwezig zijn, controleer of er voldoende ruimte is

om de afzuigkap te monteren en controleer of het

bedieningspaneel gemakkelijk bereikt kan worden.

Alleen voor enkele modellen

Als optioneel toebehoren is het mogelijk een

esthetische schouw aan te schaffen, controleer bij

een erkende dealer of voor Uw model deze

mogelijkheid is voorzien.

Er wordt aangeraden de wasemkap na de aanschaf

van de schouw te installeren om de meest geschikte

installatie toe te passen.
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Werking

In geval van een sterkere dampconcentratie een

hogere zuigkracht gebruiken.

We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men

begint te koken aan te doen en deze nog voor

ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan

te laten.

T1. Afzuigkap OFF

Door op deze toets te drukken gaat de afzuigkap

van een willekeurige werking over op de OFF

status.

T2. “Silent” modus

Deze modus is niet verbonden aan een specifieke

kookfunctie.

Druk op de toets om de afzuigkap in de stille

modus aan te zetten.

Door op de toets T1 of T2 te drukken gaat de

afzuigkap op OFF.

T3. “Boost” modus

Deze modus is niet verbonden aan een specifieke

kookfunctie.

Druk op deze toets voor bijzonder sterke rook- en

kookdampen.

Door op de toets T1 of T3 te drukken gaat de

afzuigkap op OFF.

T4. Verlichting ON/OFF

Druk op deze toets om de lichten aan of uit te

schakelen.

T5. Kook modus

Door cyclisch op de toets te drukken worden de

verschillende zuigfuncties geactiveerd.

Iedere modus is verbonden aan een verschillende

kookfunctie.

Dit om een optimale zuiging te verkrijgen

naargelang de verschillende eisen.

Met iedere zuigfunctie komt een signalering LED

overeen.

• “Slow Cooking” modus Led L1 aan

Druk op deze toets tijdens het bereiden van

groenten in de pan, tijdens het verhitten van

voedsel of tijdens het verwarmen van dranken

(melk, koffie, the).

• “Boiling” modus Led L2 aan

Druk op deze toetst tijdens het bereiden van

sauzen, bouillon, gekookte groente en soep of

voor het koken van gerechten (zoals pasta).

• “Grilling” modus Led L3 aan

Druk op deze toets als de gerechten op het

rooster of op de plaat bereidt worden.

• “Frying” modus Led L4 aan

Druk op deze toets als er gefrituurd wordt (bijv.

vlees, patat, groente).

Om de geselecteerde zuigfunctie te verlaten druk

op de volgende toetsen.

Toets T1 kap op OFF

Toets T2 activering “Silent” modus

Toets T3 activering “Boots” modus

Storing alarm

In het geval van motordefecten (blokkering,

oververhitting, enz.) zullen alle functies van de

motoren geblokkeerd worden (behalve de

verlichting) de toetsen T2, T3, T5 en de Ledden L1,

L2, L3, L4 knipperen.

Als de alarmtoestand eindigt keert de kap op OFF.

Door op de toets T1 te drukken gaat de afzuigkap

op OFF.

Indien de storing voort blijft bestaan, zal de kap in

de alarmtoestand blijven en alle functies zullen

geblokkeerd

blijven. Neem contact op met de technische

assistentie

dienst.
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Onderhoud

Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de

wasemkap van het elektriciteitsnet af door de

stekker weg te trekken of door de

hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen.

Schoonmaak

De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden,

zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde

regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden).

Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig

maakt met een beetje neutraal vloeibaar

reinigingsmiddel. Gebruik geen producten die

schuurmiddelen bevatten.

GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!

Attentie: Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging

van het apparaat en vervanging resp. reiniging van

de filters niet opvolgt, kan dat tot brand leiden.

Deze aanwijzingen beslist opvolgen!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan

de motor of schade t.g.v. brand die het gevolg zijn

van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van

de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

Dampscherm

Het dampscherm moet altijd dicht blijven en mag

alleen voor het onderhoud geopend worden (bijv.:

Voor de reiniging of vervanging van de filters).

Vetfilter (afb. 8-24)

Houdt de vetdeeltjes vast.

Moet eenmaal per maand worden gereinigd (of als

de aanwijzer verzadigde filters – indien aanwezig

op het model in Uw bezit – deze noodzaak

aangeeft) met neutrale reinigingsmiddelen, met de

hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen

en met een kort programma. Door hem in de

vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter

ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de

eigenschappen, die beslist niet veranderen.

Maak het dampscherm open.

Om het vetfilter te demonteren trekt u aan de

veerbelaste ontgrendelingshandgreep.

Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat)

afb. 23

Houdt de lastige kookgeuren vast.

De koolstoffilter kan om de twee maanden

gewassen worden in warm water en met geschikte

wasmiddelen of in de vaatmachine op 65°C (in het

geval van een reiniging in de vaatmachine voer een

volledige wascyclus uit en zonder vaten).

Verwijder het overtollige water zonder de filter te

beschadigen, daarna en om deze goed te drogen doe

het matje in de over voor 10 minuten op 100°C.

Vervang het matje om de 3 jaar en elke keer dat het

doek beschadigt is.

• Montage

Maak het dampscherm open en verwijder het

vetfilter.

Plaats het koolstoffilter achter het vetfilter en

maak het met twee staven vast.

Attentie! De staven zijn inbegrepen in de

verpakking van het koolstoffilter en niet bij de

wasemkap.

• Voor de demontage van het filter in de

tegengestelde volgorde handelen.

Vervanging lampjes

De kap is voorzien van een verlichtingssysteem

gebaseerd op de LEDDEN technologie.

De Ledden zorgen voor een optimale verlichting,

voor een 10 maal langere tijdsduur ten opzichte van

de traditionele lampjes en een elektriciteitsbesparing

van wel 90%.

Voor de vervanging neem contact op met de

technische assistentie.
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