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ADVIEZEN EN SUGGESTIES 

De gebruiksaanwijzingen hebben betrekking op verschillende modellen van 
dit apparaat. Mogelijk vindt u dan ook beschrijvingen van aparte kenmerken 
die niet over uw specifieke apparaat gaan. 

INSTALLATIE 
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een

onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik.
• De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en

de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen kunnen op
een kleinere afstand worden geïnstalleerd; zie de
paragraaf over de werkafmetingen en de installatie).

• Controleer of de netspanning overeenstemt met de
spanning die op het typeplaatje aan de binnenkant van
de afzuigkap staat vermeld.

• Controleer voor apparaten van klasse I of het elektriciteitsnet in uw woning over
een goede aarding beschikt.
Sluit de afzuiginrichting op het rookkanaal aan met een pijp met een minimale
diameter van 120 mm. De rook moet een zo kort mogelijk traject afleggen.

• Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die
verbrandingsgassen afvoeren (bijv. van
verwarmingsketels, open haarden, enz.).

• Als de afzuiginrichting in combinatie met niet-
elektrische apparaten wordt gebruikt (bijv.
gasapparaten), moet het vertrek voldoende
geventileerd zijn om te voorkomen dat de uitgestoten
gassen terugstromen. De keuken dient over een
opening te beschikken die direct in verbinding staat met de buitenlucht om de
toevoer van schone lucht te garanderen. Wanneer de afzuigkap in combinatie
met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt, mag de onderdruk in het vertrek
niet groter zijn dan 0,04 mbar om te voorkomen dat de damp opnieuw door de
afzuigkap in het vertrek gezogen wordt.

• Een beschadigd netsnoer moet door de producent of de technische
servicedienst worden gerepareerd om elk risico te vermijden.
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• Als de installatievoorschriften van de gaskookplaat bepalen dat een grotere 
afstand in acht moet worden genomen dan hierboven is aangegeven, dan 
moet daar rekening mee worden gehouden. Alle regels voor de luchtafvoer 
moeten in acht worden genomen. 

• Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die geschikt zijn voor de 
afzuigkap.  
Waarschuwing: indien de schroeven en bevestigingssystemen niet volgens 
deze aanwijzingen worden geïnstalleerd, bestaat het gevaar voor elektrische 
schokken. 

• Sluit de afzuigkap op het elektriciteitsnet aan met een tweepolige schakelaar 
met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm. 

GEBRUIK 
• De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om 

kookgeuren te verwijderen. 
• Gebruik de afzuigkap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij 

bedoeld is. 
• Laat nooit hoog brandende branders onbedekt onder een werkende 

afzuigkap. 
• Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. 
• Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de 

oververhitte olie zou vlam kunnen vatten.  
• Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd 

worden: brandgevaar. 
• Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen 

ouder dan 8 jaar en door personen met een 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende 
ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en goed geïnstrueerd zijn 
over een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee 
samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. 
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden 
uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. 
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• “ LET OP: tijdens het gebruik van de kooktoestellen kunnen de toegankelijke
delen erg heet worden ”.

ONDERHOUD 
• Schakel het apparaat uit of koppel het los van het elektriciteitsnet alvorens

reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
• De filters reinigen en/vervangen na de aangegeven tijdsperiode

(brandgevaar).
• De vetfilters moeten om de 2 maanden worden schoongemaakt, of vaker bij

zeer intensief gebruik. Ze kunnen in de afwasmachine worden gewassen.
• Het actieve koolstoffilter is niet afwasbaar of regenereerbaar en moeten

ongeveer om de 4 maanden worden vervangen, of vaker bij zeer intensief
gebruik.

• 'Er bestaat brandgevaar als de reiniging niet volgens de voorschriften wordt
uitgevoerd.'

• Maak de afzuigkap schoon met een vochtige doek en een mild vloeibaar
schoonmaakmiddel.

Het symbool   op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product 
niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een 
speciaal verzamelcentrum worden gebracht waar elektrische en elektronische 
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte 
manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve 
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde 
afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen van dit product 
contact op met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel 
waar u het product hebt gekocht. 
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EIGENSCHAPPEN 
Onderdelen 

Ref. Aantal Productonderdelen 
1 1 Afzuigkap compleet met: Bedieningen, Lichtgroep, Filters, Onder-

stuk Schouw 
2 1 Bovenstuk Schouw  
7.1 1 Telescopisch Frame compleet met Afzuiggroep bestaande uit: 
7.1a 1 Bovenstuk Frame 
7.1b 1 Onderstuk Frame 
9 1 Reductieflens ø 150-120 mm 
10 1 Flens ø 120 mm 
10a 1 Toom met Klep 
15 1 Verbindingsstuk Luchtuitlaat Filterversie 
25 2 Leidingklemmen 
Ref. Aantal Installatieonderdelen 
11 4 Pluggen ø 10 
12c 4 Schroeven 2,9 x 6,5 
12f 4 Schroeven M6 x 15 
12g 4 Schroeven M6 x 80 
12h 4 Schroeven 5,2 x 70 
21 1 Boormal 
22 4 Ringetjes ø 6,4 
23 4 Moeren M6 
 Aantal  Documentatie 
 1 Gebruiksaanwijzing 
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Buitenafmetingen 
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* Afmetingen voor afzuigkap in afzuigversie.
** Afmetingen voor afzuigkap in filterversie.
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INSTALLATIE 

Gaten boren in plafond/plank en bevestiging frame 

GATEN BOREN IN PLAFOND/PLANK 

• Teken met behulp van een looddraad op het plafond/de draagplank het midden van de koo-
kplaat af.

• Houd de bijgeleverde boormal 21 tegen het plafond/de plank, en laat het midden hiervan
samenvallen met het afgetekende punt en lijn de assen van de boormal uit met de assen van
de kookplaat.

• Teken de middelpunten van de gaten van de boormal af.
• Boor gaten in de afgetekende punten:

• Plafond van massief beton: volgens de gebruikte betonpluggen.
• Plafond van steen met luchtkamer, met resistente dikte van 20 mm: ø 10 mm.(schuif on-

middellijk de bijgeleverde pluggen  11 in de gaten).
• Plafond van houten balken: afhankelijk van de gebruikte houtschroeven.
• Houten planken: ø 7 mm.
• Doorvoer van de elektrische voedingskabel: ø 10 mm.
• Luchtuitlaat (Afzuigversie): overeenkomstig de diameter van de verbinding met de af-

voerleiding naar buiten.
• Zet de twee schroeven vast in kruisvorm, maar laat een ruimte vrij van 4-5 mm tussen de

schroef en het plafond:
• voor massief beton, betonpluggen, niet bijgeleverd.
• voor bakstenen muur met luchtkamer, met een resistente dikte van ongeveer 20 mm, wor-

den de schroeven 12h bijgeleverd.
• voor houten balken, 4 houtschroeven, niet bijgeleverd.
• voor houten plank, 4 schroeven 12g met ringen 22 en moeren 23, bijgeleverd.
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VOORBEREIDING VAN HET FRAME VOOR DE AANSLUI-
TING VAN DE AFZUIGKAP IN FILTERVERSIE 

Indien U de afzuigkap in filterversie wenst te installe-
ren, dient U het frame te voorzien van alle nodige ver-
bindingsstukken. Om de onderdelen voor de filterversie 
op een eenvoudige manier te kunnen monteren, dient U 
het frame te verlengen. U gaat hiervoor als volgt te 
werk:  
• Draai de twee schroeven los die het bovenstuk van de

schouw 2.1 vasthouden aan het frame en verwijder
het.

• Maak de vier veiligheidsschroeven los die zich bo-
venop het frame bevinden. (A)

• Maak de acht metrische schroeven los die zich aan de
zijkanten van het frame bevinden en de twee kolom-
men bij elkaar houden. (B)

Montage van de onderdelen voor de filterversie: 
• Maak de filteraansluiting 15 vast aan het bovenste

gedeelte van het frame met behulp van de 4 bijgele-
verde schroeven 12c.

• Zet door middel van een draaiende beweging de flens
(ø120) 10 vast aan het onderste gedeelte van de fil-
teraansluiting 15.

• Plaats de reductieflens 9 op de uitlaat van de afzuig-
kap.

• Vervolgens dient U deze twee flensen met elkaar te
verbinden door middel van een buis. Om de hoogte
van deze buis te berekenen, dient U de hoogte van de
afzuigkap te meten (in mm) en er 615 mm af te trek-
ken. (H buis = H afzuigkap-615).

• Verleng daarna het frame opdat U de buis er zou
kunnen tussensteken en plaats het vervolgens terug
en blokkeer de buis tussen de twee flensen. Contro-
leer of de hoogte van het frame is aangepast aan de
gewenste hoogte van de afzuigkap (H frame = H af-
zuigkap – 184). Regel eventueel de gewenste hoogte
van het frame wat bij en zet opnieuw de schroeven
vast die U eerder verwijderde. Om een hogere stabili-
teit te verzekeren aan het frame, schroeft U eveneens
de vier veiligheidsschroeven opnieuw vast in het
laatste vrije gat.

• Zet de buis vast met behulp van de bijgeleverde lei-
dingklemmen 25 .
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BEVESTIGING FRAME 

• Til het frame op maar zorg ervoor dat de inkerving in de plaat
van het frame naar voren is gericht.

• Zet de haken van het frame over de twee schroeven die U eer-
der in het plafond plaatste en schuif tot in het midden van de
haak.

• Schroef deze twee schroeven goed aan en zet ook de andere
twee bijgeleverde schroeven vast. Vooraleer U de schroeven
definitief vastschroeft, kan U nog wel wat bijpassen door het
frame rond te draaien. Let wel op dat de schroeven niet uit de
bevestigingshaken schuiven.

• De bevestiging van het frame moet zowel zijn berekend op het
gewicht van de afzuigkap, als op de druk die veroorzaakt wordt
door eventuele stoten tegen de zijkant van het gemonteerde ap-
paraat. Controleer na het bevestigen van het frame of de basis
stabiel genoeg is, ook als er tegen het frame wordt aangeduwd.

• Als het plafond niet stevig genoeg is op de plaats waar de af-
zuigkap wordt opgehangen, dient de installateur het plafond te
verstevigen met platen en tegenplaten die goed bevestigd wor-
den aan delen met een resistente structuur.

�
� � �

Aansluitingen 
LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE 

Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uit-
laatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame 
leiding van naar keuze van de installateur. 

Leiding van ø150 
• De Toom met Klep 10a ø 150 worden aangebracht.
• Maak de buis vast met geschikte buisklemmen 25 (niet inbe-

grepen).

Leiding van ø120 
• Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reduc-

tieflens 9 op de Toom met Klep 10a worden aangebracht.
• Maak de buis vast met geschikte buisklemmen 25 (niet inbe-

grepen).
• Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof.
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Montage van de Schouw en Bevestiging van de afzuigkap 

De schouw dient gedraaid te worden met de haken naar boven 
gericht als U de afzuigkap in filterversie wenst te installeren, en 
met de haken naar beneden gericht als U de kap in afzuigversie 
wenst te installeren. 

• Laat het bovenstuk van de schouw over het frame gaan van 
beneden naar boven en maak het bovenaan het frame vast met 
behulp van de 2 schroeven die U eerder verwijderde. Als U de 
kap in filterversie installeert, dient U te controleren of de haken 
van de schouw overeenstemmen met de uitlaat van de filter-
aansluiting 15. 

• Open de lichtgroep door aan het daarvoor bestemde hendeltje 
te trekken en haak de lichtgroep van de afzuigkap door de be-
vestigingspen te verschuiven. 

• Verwijder de vetfilter door hem naar de achterkant van de 
groep te duwen en hem gelijktijdig naar beneden te trekken. 

• Verwijder eventuele geurfilters met actieve koolstof. 
• Bevestig de afzuigkap aan het frame door de 4 schroeven 12f 

vast te zetten in de daarvoor bestemde gaten. Laat minstens een 
ruimte vrij van 4-5 mm tussen het hoofd van de schroef en de 
plaat van het frame. 

• Haak dan de afzuigkap vast aan het frame en draai naar links 
rond tot het blokkeert; zet onmiddellijk de schroeven stevig 
vast zodat de afzuigkap niet ongelukkig naar beneden kan val-
len.  

 

�
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ELEKTRISCHE AANSLUITING 
• Sluit de kap aan op de netvoering en installeer hierbij een twee-

polige schakelaar met een opening tussen de contacten van ten-
minste 3 mm tussen de kap en het net. 

• Verzeker u ervan dat de connector van de voedingskabel cor-
rect in de aansluiting van de afzuiger zit 

• Sluit de connector van de bedieningen Cmd aan. 
• Sluit de connector van de lichten Lux aan op de aansluiting 

achter het deksel van de lichtgroep. 
• Monteer voor de filterversie het geurfilter met actieve 
 koolstof. 
• Plaats de lichtgroep terug 
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GEBRUIK 
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Bedieningspaneel 
Toets Functie Led 

L Schakelt de verlichting in/uit. -  

Een druk van 2 seconden op deze toets schakelt de 
verlichting met lage lichtsterkte in/uit. 

- 

T1 Schakelt de eerste snelheid van de zuigmotor in/uit.  Aan. 

Als de toets ongeveer 2 seconden ingedrukt wordt 
gehouden als alle belastingen uit zijn (motor+lamp), dan 
wordt de reset van de filters uitgevoerd waarbij de 
brandende leds uitgaan. 

Na 100 bedrijfsuren gaan alle leds 
(L1-L2-L3-L4) branden en deze 
blijven branden om aan te geven dat 
de metalen vetfilters verzadigd zijn.  
Na 200 bedrijfsuren gaan alle leds 
(L1-L2-L3-L4) knipperen om aan te 
geven dat de actieve koolstoffilters 
verzadigd zijn. 

T2 Schakelt de tweede snelheid van de zuigmotor in.  Aan. 

Als deze toets 5 seconden ingedrukt wordt gehouden als 
alle belastingen (motor+lamp) uitgeschakeld zijn, dan 
wordt de afstandsbediening in- of uitgeschakeld. 

2 maal knipperen afstandsbediening 
aan. 
1 maal knipperen afstandsbediening 
uit. 

T3 Schakelt de derde snelheid van de zuigmotor in. Aan.  

Als de toets ongeveer 2 seconden ingedrukt wordt 
gehouden, schakelt de hoogste snelheid in. Deze 
snelheid is op 6 minuten ingesteld. Daarna gaat het 
systeem weer op de eerder ingestelde snelheid werken. 

T4 Als de toets ongeveer 2 seconden ingedrukt wordt 
gehouden, wordt de met 30 minuten uitgestelde 
automatische uitschakeling geactiveerd (motor+lamp).  

Aan. 

Als de toets ongeveer 5 seconden ingedrukt wordt 
gehouden, dan wordt het alarm van de actieve 
koolstoffilters in- of uitgeschakeld. 

2 maal knipperen van de leds (L1-
L2-L3) Alarm filter aan.  
1 maal knipperen van de leds (L1-
L2-L3) Alarm filter uit. 
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ONDERHOUD 
Metalen vetfilters 

De vetfilters kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen. Dit 
moet gebeuren als alle leds van de bedieningen voortdurend gaat 
branden of in elk geval ongeveer om de 2 maanden of vaker bij 
veelvuldig gebruik. 

Reset van het alarmsignaal 
• Druk op de toets T1 (zie de paragraaf ‘Gebruik’).

Reinigen van de filters
• Open de lichtgroep met behulp van het hiervoor bestemde hen-

deltje.
• Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant

van de unit te duwen en tegelijkertijd naar beneden te trekken.
• Was de filters zonder ze te buigen en laat ze drogen alvorens ze

weer te monteren.
• Monteer de filters weer en houd de handgreep daarbij naar het

zichtbare deel aan de buitenkant.
• Sluit de lichtgroep.
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Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie) 
• Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen als alle leds

van de bedieningen knipperen of in elk geval om de 4 maanden.

Activering van het alarmsignaal  
• Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn

geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. 
• Houd de toets Delay (T4) van het toetsenbord 5 seconden ingedrukt en het volgende wordt

weergegeven: 
• 2 keer knipperen led (L1-L2-L3)- Alarm verzadiging actief koolstoffilter AAN 
• 1 keer knipperen led (L1-L2-L3)- Alarm verzadiging actief koolstoffilter UIT.

VERVANGEN VAN HET GEURFILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF
Reset van het alarmsignaal
• Druk op de toets T1 (zie de paragraaf ‘Gebruik’).

Vervangen van het filter
• Open de lichtgroep met behulp van het hiervoor bestemde hen-

deltje.
• Verwijder de metalen vetfilters.
• Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof, zoals

op de afbeelding is weergegeven.
• Monteer het nieuwe filter in zijn behuizing.
• Monteer de metalen vetfilters weer.
• Sluit de lichtgroep.

Verlichting 

• Neem voor de vervanging contact op met de klantenservice.
(‘Wend u voor de aankoop tot de klantenservice’).




