
KORTE HANDLEIDING AFZUIGKAP WS6211IM

Beschrijving

 

Bediening

Afzuigkap inschakelen  
• Druk op de OFF toets B.

 ▷ De afzuigkap schakelt in op de laagste stand.

Afzuigkap uitschakelen  
• Druk gedurende minimaal twee seconden op de OFF toets B.

 ▷ De afzuigkap schakelt uit.

Snelheid regelen
• Druk op de + toets C.

 ▷  De afzuigkap schakelt over op een hogere snelheid. Na snelheid 3 schakelt de afzuigkap op 
intensiefstand.

Timer inschakelen
• Druk op de toets D.

 ▷  De timer wordt ingeschakeld. De afzuigkap blijft 15 minuten ingeschakeld op de ingestelde stand. 
Daarna schakelt de afzuigkap uit.

Timer uitschakelen
• Druk nogmaals op de toets D.

 ▷ De timer wordt uitgeschakeld.
 ▷ De timer werkt niet op de intensiefstand!

Verlichting inschakelen 
• Druk op de verlichtingstoets A.

 ▷ De verlichting gaat branden.

Verlichting uitschakelen
• Druk nogmaals op de toets A.

 ▷ De verlichting gaat uit.

Clean air
• Druk (in uitgeschakelde stand) 2 seconden op toets D.

 ▷ De Clean air functie is geactiveerd. 

De afzuigkap wordt elk uur 10 minuten ingeschakeld. In de  
display wordt deze functie aangegeven met 2 draaiende segmenten.  
Na 10 minuten schakelt de afzuigkap uit en verschijnt ‘C’ in de display.

A   Verlichting
B  Aan- uittoets
C  Weergave gekozen snelheid en reiniging
D  Inschakelen ventilator / verhogen snelheid
E   Timer
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Vervangen filters
Als in de display letter ‘F’ verschijnt afwisselend met de gekozen stand, moeten de vetfilters 
gereinigd worden. Als in de display letter ‘A’ verschijnt afwisselend met de gekozen stand, moeten de 
koolstoffilters vervangen worden. 

 Reset de besturing na het vervangen of reinigen van de filters. 
• Druk 5 seconden op de verlichtingstoets A.

 ▷ Letter ‘F’ of ‘A’ verdwijnt uit de display.
Verlichting

Let op!
Deze afzuigkap is uitgevoerd met LED verlichting. LED verlichting mag alleen vervangen worden door 
een erkend installateur. Vervang de LED verlichting niet zelf.

Vetfilters
Vetfilters verwijderen
1.  Schakel de netspanning uit! Neem de stekker uit het stopcontact of zet de schakelaar in de 

meterkast op nul.
2. Druk het filter bij de uitsparing naar voren en kantel de voorzijde omlaag.
3. Verwijder het filter uit de kap.

Reinigen

Attentie! Maak, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap spanningsloos door de stekker uit het 
stopcontact te verwijderen of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet 
regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat 
waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.  
Gebruik geen alcohol!

Attentie! Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van het apparaat en het reinigen of 
vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!  
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade ten gevolge van brand 
die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde 
veiligheidsvoorschriften.

Afzuigkap
•  Maak de afzuigkap schoon met een sopje en een zachte doek. Daarna met schoon water 

nabehandelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. 
•  Behandel roestvrijstalen schouwkappen niet met schuursponsjes of andere schuurmiddelen. 

Behandel na met een niet schurend, niet polijstend middel en poets met de structuur van het 
roestvrijstaal mee.

Metalen vetfilters
•  Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de filter reinigingsindicatie – 

indien aanwezig op het model – dit aangeeft) met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de 
vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. 

•  Plaats de vetfilters met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water eruit kan 
lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen in de vaatwasser dof. Dit is normaal 
en beïnvloedt de werking niet.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en 
storingen.
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