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BEDIENINGS-, ONDERHOUD EN INSTALLATIEHANDLEIDING 

LET OP! De afzuigkap mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.  

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ondeskundige montage! voor de 

Installatie van de afzuigkap, deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen. 

Deze handleiding moet gedurende de gehele levensduur van de afzuigkap worden bewaard. 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 

Het reinigen en het onderhoud die door de gebruiker worden uitgevoerd mogen niet door kinderen 

uitgevoerd worden zonder toezicht. 

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert (gewone of buitengewone onderhoud) 

moet de stroom naar de afzuigkap zijn uitgeschakeld. 

Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de informatie op het zilveren typeplaatje binnen in 

de kap. Zorg ervoor dat het elektrische systeem correct is geaard. Bij het koken geen stoffen 

gebruiken die hoge of abnormale vlammen kunnen produceren. 

Geflambeerde gerechten mogen niet onder de afzuigkap worden bereid. 

De afvoer van de installatie moet voldoen aan de geldende en door de plaatselijke autoriteiten 

voorgeschreven voorschriften. 

Er wordt expliciet verwezen naar de in het handboek voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden, 

indien hier niet aan wordt voldaan bestaat kans op ernstig brandgevaar. 

 



INSTALLATIE  
De afstand tussen de onderkant van de afzuigkap en de kookplaat moet minimaal 45 cm zijn.  
 

MONTAGE-INSTRUCTIES 

LET OP! Zorg ervoor dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor montage tegen de wand. 

Stap 1.  Bepaal de locatie waar de afzuigkap wordt geïnstalleerd. 

Stap 2.  Haal de kap uit de verpakking. 

Stap 3.  Controleer de werking van de afzuigkap, sluit deze aan op het lichtnet en controleer alle 

  functies 

Stap 4.  Markeer de montagegaten voor het apparaat op de keukenmuur. 

  (Punten A, B, C, D zie figuur B) 

Stap 5.  Teken en boor 4 gaten (Ø7 boor) diepte - 40 mm op punten A, B, C, D. 

Stap 6.  Steek de pluggen in de boorgaten en draai de twee schroeven  4,5x40 op de punten A, B 

  zodat de afstand tussen de muur en de schroefkop 5 mm is. 

Stap 7.  Hang het apparaat aan de schroeven op de referentiepunten A, B. 

Stap 8.  Plaats indien nodig het verloopstuk op de luchtafvoermof (Ø150 / 125) en monteer het 

  luchtafvoersysteem. 

Stap 9.  Draai de twee schroeven 4.5x40 vanaf de binnenkant van de kap in de punten C, D. 

Stap 10. Plaats de telescopische schouw op de kap. Til het bovenste gedeelte omhoog en 

   markeer de  2 gaten voor bevestiging bovenbeugel (E, F) (Figuur B). 

Stap 11. Boor 2 gaten Ø7, plaats pluggen en bevestig de beugel aan de muur met de schroeven 

   4,5х40. 

Stap 12. Bevestig de afvoerslang van de gekozen diameter volgens de instructies. 

Stap 13. Bij recirculatie is de afvoerslang niet nodig. De koolstoffilters worden op de T-vormige 

   pennen van de motor geplaatst. 

Stap 14. Plaats de buitenste schouw op de afzuigkap en til de binnenste omhoog tegen de 

   bovenbeugel bevestig deze met 2 schroeven 2,9х 9,5. 

 

Als u de motor 90° wilt draaien om de afvoerlucht direct naar achteren te leiden, volg dan de 

onderstaande stappen: 

1. Draai de 16 schroeven los en verwijder deksel 1 en deksel 2 van de afzuigkap (afbeelding E). 

2. Draai de 4 schroeven los waarmee het deksel 1 aan de motor is bevestigd (afbeelding F). 

3. Verander de positie van de motor 90 graden. Plaats de behuizingsdeksels terug (afbeelding G). 

4. Bevestig het deksel 1 aan de motor. 

5. Installeer de deksels (afbeelding H). 

 

 

 



ELEKTRICITEITSAANSLUITING 

De stroomaansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien 

en moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de op de plaats van installatie geldende 

voorschriften. 

Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de informatie op het typeplaatje. 

Zorg ervoor dat het elektrische systeem in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en is 

uitgevoerd met de juiste aarding.  

De stroomkabel van de afzuigkap moet met bijzondere zorg worden geplaatst en mag in geen geval 

worden geleid door gaten die geen kabelgeleiding hebben. 

Als het apparaat direct op het lichtnet wordt aangesloten, moet er een apparaat aanwezig zijn 

waardoor de stroom snel uitgeschakeld kan worden. 

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een nieuwe speciale kabel. 

Deze kabel moet zijn het type HOSVV-F met een minimale doorsnede van 3x0,75 mm². 

Fabrikant overneemt geen aansprakelijkheid bij het niet naleven van de op de plaats van installatie 

geldende veiligheidsvoorschriften die vereist zijn voor goede werking van het elektrische systeem. 

AFSTANDBEDIENING 

 

Toets 1 aan/uit 

Toets 4+5 +of- afzuiging 

Toets 2 verlichting 

Toets 3 geen functie 

Toets 6 timer 

Na het instellen van der timer kunt u de timertijd wijzigen door indrukken van de + en – toets. 

Timer is in te stellen van 15 tot 90 minuten, na instellen timertoets nogmaals indrukken om 

geselecteerde tijd te activeren. 

Als uw model een uurwerk heeft, wordt deze als volgt ingesteld: 

Als de afzuigkap niet in gebruik is druk op de timertoets op de afstandsbediening. Hierdoor lichten de 

+ en - knoppen op. Nu kunt u de uren instellen door herhaaldelijk op de - toets te drukken en de 



minuten door herhaaldelijk op de + toets te drukken totdat de huidige tijd is ingesteld. Druk 

vervolgens nogmaals op de timerknop. Hierdoor wordt de verlichting van de + en - knoppen 

gedeactiveerd en gaat de tijd lopen. 

 

GEBRUIK EN ONDERHOUD 

Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden van welke aard dan ook uit te voeren, moet de 

stroom van de afzuigkap uitgeschakeld zijn. 

De metalen filters reinigen 

De metalen filters van de afzuigkap moeten om de 2-3 weken gereinigd worden met warm water en 

een geen agressief reinigingsmiddel. Plaats de filter pas terug als ze helemaal droog is. 

Als alternatief kan het ook in de vaatwasser worden gereinigd. Houd er rekening mee dat na verloop 

van tijd door de werking van verschillende chemicaliën/spoeltabletten het oppervlak van het filter 

kan verkleuren. Dit is geen reden tot reclamatie. 

De afzuigkapkap schoonmaken 

Regelmatige reiniging van de oppervlakken vermijdt achteraf het moeizame verwijderen van 

aangekoekte vervuilingen. Gelakte afzuigkappen reinigen met lauw water en een neutraal 

schoonmaakmiddel. Het is verboden om direct vloeistoffen op de afzuigkap te gieten. Gebruik geen 

schuurmiddelen. Gebruik rvs reinigers voor rvs afzuigkappen. Veeg met de doek in de richting van het 

oppervlaktestructuur. (gebruik geen schuurmiddelen, bijtende producten of producten die chloor 

bevatten). 

Condensatie in de afzuigkap 

Inductie- of glaskeramische oppervlakken verwarmen zeer snel waardoor er condens ontstaat op de 

afzuigkap, deze condens kan naar beneden druppelen. Wij adviseren de afzuigkap 3-4 minuten voor 

het koken in te schakelen om een luchtstroom naar de afzuigkap te creëren. 

Na het koken de timer inschakelen om condens na het koken te voorkomen. 

Daarnaast is een regelmatige reinigen van het filter belangrijk om condens te voorkomen.  

Fabrikant is niet aansprakelijk indien bovengenoemde punten niet in acht genomen worden. 

 


