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Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere typen afzuigkappen en kunnen per
model afwijken.

GARANTIE
Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum.
Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan
door een gebrekkig gemonteerde afvoerleiding of foutieve montage.
Beschadigingen die na de montage worden opgemerkt zijn eveneens
uitgesloten.

SERVICEDIENST
Onze kwaliteitsproducten worden naar de modernste technieken vervaardigd,
en gecontroleerd volgens een strenge norm. Desondanks, maar uiterst zelden,
kan er een storing ontstaan. Meestal een kleine storing die u snel zelf kunt
oplossen.
Indien u de storing niet verholpen krijgt neemt u contact op met onze
servicedienst.
Noteert u het model en het serie nr. voordat u contact opneemt met de
servicedienst.
Het model en serie nr. bevind zich aan de binnenkant van de afzuigkap en is
zichtbaar na verwijdering van het filter.

Design Afzuigkappen
06-47402074
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VEILIGHEID
Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik is
niet toegestaan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet
opvolgen van de gebruiksaanwijzing cq ondeskundig gebruik.
Bij onderhoud en/of reinigingswerkzaamheden het apparaat
spanningsloos maken. (stekker verwijderen uit wandcontactdoos of
zekering uitschakelen)
Reparatie mag alleen door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden,
zoniet vervalt alle garantie.
Deze afzuigkap mag alleen boven juist gemonteerde gaskookplaten of
elektrische kookplaten worden gebruikt.
Belangrijk is de minimum voorgeschreven afstand aan te houden:
Afstand onderkant afzuigkap tot elektrische kookplaat:
MINIMAAL 65 CM
Afstand onderkant afzuigkap tot gas-kookplaat:
MINIMAAL 75 CM
Bij gaskookplaten opletten voor brandgevaar.
 Door de hitte van open vuur kan de afzuigkap beschadigd raken.
 Vetresten in het filter kunnen ontbranden, daarom zijn flamberen
of andere werkzaamheden met vuur onder de afzuigkap niet
toegestaan.
Werkzaamheden met vetten en oliën alleen onder constant toezicht.
Zorgdragen voor voldoende frisse lucht.
Gebruik van de afzuigkap alleen met filter.
Het op tijd reinigen van het filter is belangrijk, door vetophoping in het
filter presteert het apparaat minder en verhoogd de kans op brandgevaar.
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Het gebruik van stoomreinigers om te reinigen is niet toegestaan.
7 77
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A.
B.
C.
D.

Onderste schouw
Bovenste schouw
Bevestigingsframe
Afzuigunit
7
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BEDIENINGSPANEEL

Naar gelang de uitvoering heeft u Soft-Touch toetsen of Touch-Screen
bediening.
 LED aanduiding, geeft informatie over afzuigstand en/of timer
 “+”, “-“ hiermee wijzigt u het afzuigvermogen
 “T” timer, hiermee kunt u de afzuigkap automatisch uitschakelen.
Door toets “T” te bedienen programmeert u het automatisch
uitschakelen, LED-aanduiding knippert, een punt geeft aan dat u kunt
programmeren.
Drukt u één of meerdere malen de “+”toets.
1x drukken = 10 min, 2x drukken =20 min, 3x drukken = 30 min enz.
maximaal 90 min.
Nadat u geprogrammeerd heeft drukt u toets “T” om te bevestigen,
LED-aanduiding knippert niet meer, nu knippert alleen de punt.
U kunt de timer stoppen door de “T” toets te drukken
AANDACHT: het programma slaat altijd de laatste instelling van de
timer op.
De timer-functie binnen 20 sec instellen, anders gaat afzuigkap
automatisch op normaal instelling over.
 “L” verlichting aan/uit, verlichting kunt u dimmen door toets 2 sec.
gedrukt te houden.
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Metaalfilter
Reinigen.
Bij normaal gebruik elke 2 maanden het metaalfilter reinigen in de vaatwasser
of met niet agressief reinigingsmiddel of met vloeibare zeep.

Koolstoffilter
Functie.
Het koolstoffilter moet aangebracht worden indien u de afzuigkap gebruikt als
recirculatie. Het koolstoffilter absorbeert geuren, het koolstoffilter kan niet
gereinigd worden en moet bij normaal gebruik elke 2 maanden uitgewisseld
worden.
a. Metaalfilter demonteren
b. Het koolstoffilter onder de rand van het metaalfilter plaatsen
c. Het koolstoffilter op het metaalfilter drukken totdat filter blokkeert
d. Het metaalfilter plaatsen in de afzuigkap
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Verlichting
De verlichting bestaat uit 4 halogeenlampen elk 20W.
Verwisselen peertje
- Met een niet scherp voorwerp (kleine platte schroevendraaier) de
binnenste ring voorzichtig verwijderen
- Het peertje met een doek/papier verwijderen
- Montage in omgekeerde volgorde
OPMERKING: halogeen lampen mogen niet met de hand aangeraakt worden

Reiniging
Het volgende bij reiniging vermijden:
- Natte doeken, spons en een directe waterstraal
- Oplosmiddel en alcohol, maakt de oppervlakte mat
- Schuurmiddel, met name rvs oppervlakte
- Harde grove doeken
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VOOR MONTAGE
Afvoer of recirculatie?
Wij adviseren de afzuigkap aan te sluiten op een afvoer welke in
verbinding staat met de buitenlucht. Is dit niet mogelijk dan kunt u de
afzuigkap m.b.v. een koolstoffilter (wordt niet standaard meegeleverd)
als recirculatie gebruiken.
Belangrijke opmerking:
De afstand tussen onderkant afzuigkap en kookplaat moet bij
Elektrische kookplaten minimaal 65 cm en bij gaskookplaten
minimaal 75 cm bedragen.
Controleer of de spanning (V) overeenkomt.
Voor een optimale afzuiging moet een afvoer met een diameter van
Minimaal 125 mm gebruikt worden, beter is 150 mm.
Aandacht voor montage
Zorg dat er voldoende frisse lucht toevoer is de ruimte (opening toevoer
minstens zo groot als opening afvoer), er mag geen onderdruk ontstaan.
Bij onderdruk functioneert de afzuigkap onvoldoende.
Belangrijk:
In woningen met open vuur zoals open haarden ed moet voldoende
aanvoer zijn van frisse lucht. Het beste gebeurt dit automatisch.
Vraag dit na bij de leverancier van open haard vuur.
De afvoer van de afzuigkap mag niet op andere afvoersystemen
gekoppeld worden.
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Montage
De afvoerleiding moet minimaal Ø 125mm zijn, beter is Ø 150mm.
Met pluggen wordt de afzuigkap in beton gemonteerd. Houten plafonds zijn
minder geschikt omdat deze resonanties kunnen veroorzaken.
Let op dat u bij het boren niet in onzichtbare leidingen ( stroom, gas, water)
boort.
Elektrische aansluiting
U kunt de afzuigkap op elke volgens voorschrift gemonteerde
wandcontactdoos met randaarde (230V / 50 Hz). Is de wandcontactdoos na
montage van de afzuigkap niet meer bereikbaar moet er wel de mogelijkheid
zijn om de afzuigkap spanningsvrij te maken voor onderhoud en
reinigingswerkzaamheden.
Afvoer
Voordat u de afzuigkap monteert moet de afvoerleiding klaar zijn.
Gebruik min. 125 mm afvoerpijp of slang. Beter 150 mm.
Indien u slang gebruikt zorg ervoor dat deze niet knikt.
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Montage afzuigkap

 Beschermfolie als laatste verwijderen
 Montage frame
Bepaal de plaats van de afzuigkap en monteer het frame aan het
plafond. Bevestigingsmateriaal niet meegeleverd.
 Indien nodig afvoerleiding monteren
 Monteer bovenste schouw (4 schroeven G)
 Schuif onderste schouw over bovenste (met tape vastzetten)
 Monteer afzuigunit aan frame (4 schroeven E). Let op minimale
afstand tussen kookplaat en afzuigkap.
 Sluit kabels aan 2x (vetfilters verwijderen), afvoerleiding monteren
stekker in wandcontactdoos steken.
 Plaats onderste schouw (wordt niet geschroefd).
 Verwijder folie.
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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