
Bediening ( model SLK680 en SLK980)

Inschakelen
1.  Schuif de luifel tot aan de aanslag naar buiten.
2.  Druk op de aan- uittoets ‘01’.
3.  Kies eventueel een hogere stand met toetsen 2 of 3.

De afzuigkap schakelt in op de gekozen stand. Het indicatielampje 
gaat branden.

Intensiefstand 
U kunt de afzuigkap tijdelijk in de hoogste stand inschakelen, 
bijvoorbeeld om snel de geur af te voeren als er iets aangebrand is. 
1.  Druk op toets ‘T’ om de intensiefstand in te schakelen. 

De afzuigkap schakelt gedurende 5  minuten in op de hoogste stand 
en keert daarna terug naar de oorspronkelijke stand. 

Uitschakelen
1.  Schakel de afzuiging terug naar de laagste stand door op de aan/

uittoets (01) te drukken.
2.  Druk nogmaals op de aan-uittoets ‘01’ of schuif de luifel geheel 

naar binnen. De afzuigkap schakelt uit.

Als de afzuigkap met de luifel wordt uitgeschakeld dan onthoudt de kap 
de laatst gekozen snelheid. Het indicatielampje blijft branden om dit 
aan te geven:
•  groen = stand 1 
•  oranje = stand 2
•  rood = stand 3 
•  knipperend rood = stand 4

Zodra u de luifel weer helemaal uitschuift schakelt de ventilator in op de 
laatst gekozen snelheid. 



Verlichting inschakelen
•  Druk op de verlichtingstoets ‘L’.

De verlichting gaat branden.

Verlichting uitschakelen
•  Druk op de verlichtingstoets ‘L’.

De verlichting gaat uit.

De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor 
verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting 
van een huishoudelijke ruimte.

Timerfunctie
Druk gedurende 2 seconden op toets ‘01’, ‘2’ of ‘3’. De afzuigkap blijft 
nog 5 minuten ingeschakeld op de gekozen stand, daarna worden de 
afzuigkap en de verlichting automatisch uitgeschakeld.

Vet�lterindicatie
De verzadigingsgraad van het vet�lter wordt aangegeven door middel 
van het indicatielampje. 
Als de afzuigkap is uitgeschakeld en wanneer dan toets ‘T’ wordt 
ingedrukt, licht het indicatielampje op; de kleuren ervan hebben de 
volgende betekenis:
•  groen licht: minder dan 6 bedrijfsuren
•  geel licht: tussen 6 - 12 bedrijfsuren
•  rood licht: meer dan 12 bedrijfsuren (het vet�lter moet worden 

schoongemaakt of, indien nodig, worden vervangen).

Bij het uitschakelen van de afzuigkap met de luifel blijft de 
vet�lterindicatie doorlopen. Hierdoor kan de vet�lterindicatie 
onbetrouwbaar worden.


