
KORTE HANDLEIDING AFZUIGKAP T4404TRVS

Beschrijving

A.   Uitschakelen
B.   Ventilatorstand 1
C.   Ventilatorstand 2
C.   Ventilatorstand 3
E.    Verlichting in- uitschakelen

Bediening

Inschakelen
•  Kies een ventilatorstand met de toetsen ’B’, ‘C’ of ‘D’. 

Stand ‘B’ is de laagste stand en stand ‘D’ is de hoogste stand.

Uitschakelen
• Schakel de afzuiging uit met toets ‘A’.

In- uitschakelen verlichting
•  Schakel de verlichting in of uit met toets ‘E’ .

Vetfilters

Vetfilters verwijderen
•  Schakel de netspanning uit! Neem de stekker uit het stop contact of zet de schakelaar in de 

meterkast op nul. 
• Verwijder het filter door aan de hiervoor bestemde hendel te trekken.

Verlichting

Lampen vervangen

Let op! Maak eerst het toestel spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te trekken of de 
zekering in de meterkast uit te schakelen.

Let op! de lampjes kunnen heet zijn. Gebruik eventuele bescherming.

1.  Verwijder de vetfilters.
2. Draai het defecte lampje uit de fitting.
3. Vervang het defecte lampje door eenzelfde halogeenlampje 28W/E14.
4. Plaats de vetfilters.

Als de verlichting niet werkt, controleer dan eerst of de lampjes goed op hun plaats zitten voordat u de 
servicedienst belt.
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Koolstoffilter

Het koolstoffilter vervangen
Gebruik een koolstoffilter als de afzuigkap niet is aangesloten op een afvoerkanaal. 

1. Verwijder de vetfilters.
2. Bevestig de koolstoffilters aan de motor.
3. Plaats de vetfilters.

Reinigen

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

Let op! Het niet opvolgen van deze aanwijzingen betreffende het reinigen van het toestel en van de 
filters kan tot brand leiden. Deze aanwijzingen daarom beslist opvolgen! 

Roestvrijstalen schouwkappen
• 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 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.

Koolstoffilter
•  De verzadiging van het filter is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de manier van koken en 

de regelmaat waarmee de vetfilters worden schoongemaakt.
•  Het koolstoffilter moet minimaal iedere vier maanden worden vervangen.
•  Koolstoffilters zijn niet uitwasbaar voor hergebruik. Verzadigd koolstof is niet milieuvriendelijk, 

vervang het filter tijdig.

Raadpleeg de handleiding van het toestel voor aanvullende informatie over bediening en 
onderhoud!
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