
KORTE HANDLEIDING

Toestelbeschrijving

De afzuiging inschakelen, instellen en uitschakelen

1. Druk op toets ‘+’.
De afzuiging schakelt in op stand 1, in de display verschijnt de afzuigstand.

2.  Druk op toets ‘-’ of toets ‘+’ om een hogere of een lagere stand te kiezen. De maximale stand die u kunt kiezen is 4; dit is de 
intensiefstand.
 In de display verschijnt de gekozen afzuigstand.

3. Druk (meerdere keren) op toets ‘-’ totdat stand 0 in de display verschijnt.
 De afzuiging schakelt uit. In de display verdwijnt stand 0 automatisch na 1 minuut.

De intensiefstand

Stand 4 is de intensiefstand. De afzuiging werkt gedurende 7,5 min. op de hoogste stand en schakelt daarna automatisch naar 
een lagere stand.

De automatische naloopstand inschakelen

1. Druk na het kiezen van de gewenste afzuigstand op de timertoets.
 De afzuiging werkt nog 20 minuten op de ingestelde stand en schakelt daarna automatisch uit. In de display knippert 
gedurende de naloopstand de ingestelde afzuigstand.

2. Schakel de naloopstand eerder uit door (meerdere keren) op toets ‘-’ te drukken totdat stand 0 in de display verschijnt.

De verlichting inschakelen, uitschakelen en dimmen

1. Druk op de verlichtingstoets om de verlichting in te schakelen of uit te schakelen.
2. Als u de verlichting wilt dimmen, houdt u de verlichtingstoets ingedrukt totdat de dimfunctie wordt geactiveerd.

 ▷ De verlichting gaat aan in de felste stand en wordt minder fel naarmate u de knop ingedrukt houdt. 
 ▷  Wanneer u de dimfunctie hebt gebruikt en u schakelt de verlichting uit, dan zal bij het weer inschakelen van de verlichting 

de laatste dimwaarde worden aangenomen. 
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1. Plafond unit
2. Hoofdschakelaar
3. Display
4. Afstandsbediening

5. Toets ‘-’
6. Toets ‘+’
7. Verlichtingstoets
8. Timertoets



KORTE HANDLEIDING

De hoofdschakelaar

Met de hoofdschakelaar kunt u de ventilator en/of de verlichting uitschakelen zonder de afstandsbediening.

Onderhoud

Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap van het elektriciteitsnet af door de stekker uit het stopcontact te 
trekken of door de schakelaar in de meterkast op 0 te zetten. 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!

Metalen vetfilters reinigen

Metalen vetfilters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de vetfilterindicatie dit aangeeft; zie ‘Vetfilterindicatie’) 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.

A
B

1. Neem de stekker uit het stop contact of zet de schakelaar in de meterkast op nul.
2. Open het randafzuigingspaneel; haak uw vingers achter het paneel en zet uw duimen af tegen de rand van de afzuigkap.
3. Klap het randafzuigingspaneel naar beneden.
4. Maak de borgkabeltjes los door de bajonetsluiting een halve slag te draaien en laat het paneel helemaal zakken.
5. Pak het vetfilter aan de handgreep vast en druk de vergrendeling in (A). 
6. Kantel de voorzijde van het filter omlaag (B). 
7. Nu kunt u het filter naar u toe uit de kap nemen en reinigen.
8. Plaats de vetfilters terug door eerst de achterkant in de kap te drukken. 
9.  Houd de vergrendeling in de handgreep ingedrukt en kantel gelijktijdig de voorzijde naar boven, totdat deze niet verder gaat 

en laat dan de vergrendeling los. Het filter zit nu weer op zijn plaats. 
10. Bevestig de borgkabeltjes aan het randafzuigingspaneel en druk het randafzuigingspaneel vast.

Vetfilterindicatie

Wanneer het vetfilter verzadigd is, zal de punt achter het getal in de display oplichten. 
1. Verwijder de vetfilters
2. Reinig de vetfilters.
3. Plaats de vetfilters terug.
4. Reset de vetfilterindicatie door de timertoets op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt te houden.

Verlichting

Vervanging van defecte LED verlichting dient door een professioneel installateur te gebeuren.

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