
 

 

 

Handleiding plafond afzuigkap Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

VEILIGHEID 

 

Bij onderhoud en/of reinigingswerkzaamheden het apparaat spanningsloos maken. (stekker 

verwijderen uit wandcontactdoos of zekering uitschakelen) 

Flamberen is niet toegestaan onder de afzuigkap. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet  

opvolgen van de gebruiksaanwijzing cq ondeskundig gebruik. 

Reparatie mag alleen door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden, zoniet vervalt alle garantie. 

Brandgevaar kan ontstaan indien niet aan de voorgescheven onderhoudswerkzaamheden wordt 

gehouden. 

 

 

 

 

 

 



Montage 

 

Stap 1: Open de afzuigkap. Boven het zwarte scharnier ziet u 2 schroeven, deze 4 schroeven 

demonteren. 

 

Stap 2: De afzuigkap en het plafond gedeelte (waarin de techniek zich bevind) zijn met 2 

staalkabeltjes met elkaar verbonden. 



 

Stap 3: Demonteer afgebeelde stekker uit de zwarte elektronicabox. 

 

Stap 4: Demonteer de connector van de verlichting. 

 

 



 

Stap 5: Demonteer beide karabijnhaken, afzuigkap en plafondgedeelte zijn nu los van elkaar. 

Bevestig het plafondgedeelte middels afgebeelde montagegaten aan de zijkant of aan de bovenzijde 

van uw plafond. 

 

Stap 6: Nadat u het plafondgedeelte heeft gemonteerd kunt u de afzuigkap middels beide 

karabijnhaken bevestigen aan het plafondgedeelte. U heeft nu beide handen vrij voor de resterende 

montage werkzaamheden. 

 



  

Stap 7: Monteer beide stekkerverbindingen, eerst de zwarte aan de elektronicabox daarna de witte 

van de verlichting. Beide kunnen maar op één manier verbonden worden. 

 

Stap 8: Plaats de 4 schroeven kruiselings terug. 

 

 

 



 

Links boven de aan/uit knop, automatisch stand 2 

Rechts boven de timer, wordt deze 1x gedrukt is de timer geactiveerd na 10 min schakelt de 

afzuigkap zich automatisch uit. Wij adviseren deze na elk gebruik te activeren om nog aanwezig vocht 

geheel te verwijderen. Met schakelaar + en – regelt u het afzuigvolume. De onderste schakelaar is 

voor de verlichting. 

De 3 langwerpige schakelaars niet in het midden drukken maar op de uiteinden. 

 

Stroom aansluiting 

De 220V aansluiting mag alleen door gekwalificeerde personen aangesloten worden. 

Reinigen vetfilter 

Het vetfilter moet elke 2-3 weken gereinigd worden met warm water en een reinigingsmiddel of door 

de vaatwasser.  

Terug plaatsen nadat het filter geheel droog is. 

Reinigen afzuigkap 

Regelmatig met een zachte doek, warm water en een neutraal reinigingsmiddel. 

Geen vloeistof direct op de afzuigkap schudden, geen schuurmiddel gebruiken. 

Condens in de afzuigkap 

Om condens in de afzuigkap te voorkomen adviseren wij u om de afzuigkap een aantal minuten 

voordat u met koken begint in te schakelen. 

Ook  de timer te gebruiken na elke kookbeurt. 

 

De fabrikant is niet aansprakelijk indien bovenstaande punten genegeerd worden. 


