GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR DE INGEBRUIKNEMING
TIPS VOOR MILIEUBEHOUD
VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE
RICHTLIJNEN
BEDIENING
ONDERHOUD EN REINIGING
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
INSTALLATIE
15

VOOR DE INGEBRUIKNEMING
•
•
•

Voor optimaal gebruik van uw wasemkap is het
raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen en te bewaren.
Dit apparaat is ontworpen om uitsluitend door
volwassenen gebruikt te worden.
Het apparaat mag niet door kinderen of door zieke
personen zonder lichamelijke controle gebruikt
worden; houd altijd toezicht. Zorg ervoor dat
kinderen niet met het apparaat spelen.

•

•
•

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
schuimplastic, etc.) moet buiten het bereik van
kinderen bewaard worden, aangezien het een
mogelijke bron van gevaar betekent.
Controleer of de wasemkap tijdens het transport
schade heeft ondervonden.
Zorg ervoor dat de installatie, de elektrische
aansluiting en de aansluiting op het afvoerkanaal door
een erkend vakman worden verricht overeenkomstig
de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.

TIPS VOOR MILIEUBEHOUD
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar,
hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor
recycling . Volg voor afvalverwerking de plaatselijke
voorschriften op. Het verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, schuimplastic, etc.) moet buiten het bereik van
kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke
bron van gevaar betekent.
2. Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt
afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het
milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool
op het product of op de bijbehorende
documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
op wanneer u het apparaat afdankt.
Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning
en recycling van dit product kunt u contact opnemen met
het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst
of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE
RICHTLIJNEN
1. Voordat u begint met de reiniging of het
onderhoud van uw wasemkap, moet u de
stekker uit het stopcontact halen of de stroom
in uw woning uitschakelen.
2. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de
rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal
van een niet op electriciteit werkend apparaat naar
buiten worden geleid.
3. Onder de kap mag niet geflambeerd worden.
Open vuur kan brand veroorzaken.
4. Laat bij het frituren onder de wasemkap de pan
niet onbeheerd achter, daar de kokende olie
kan vlam kan vatten.
5. Het regelmatig uitvoeren van onderhoud is belangrijk
voor het goed functioneren van uw wasemkap en
verzekert u van goede prestaties.
6. Bij een gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en het
kooktoestel mag de onderdruk in het vertrek niet
hoger zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar).
7. Wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met
toestellen die niet op elektrische energie werken, mag
de onderdruk in het vertrek niet hoger zijn dan 4Pa
(4 x 10-5 bar). Zorg er daarom voor dat de ruimte
voldoende geventileerd is.
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8. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn,
wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met
toestellen die op gas of andere brandstoffen werken.
9. Verwijder vastgekoekte voedselresten dikwijls van de
vuile oppervlakken. Reinig of vervang het filter
regelmatig. Het is verboden een pijp van brandbaar
materiaal te gebruiken voor de luchtafzuiging.
10. Indien het snoer beschadigd is, moet het door
de klantenservice of door een gekwalificeerd
technicus worden vervangen om ernstige
gevaren te voorkomen.
Opmerking: draag bij alle installatie- en
onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen.
Conformiteitsverklaring
Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt
gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de
“Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG
- beschermingsvereisten van de
“EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn
93/68/EEG.

BEDIENING
Wij raden u aan de wasemkap al enkele minuten voor het koken aan te zetten en hem niet eerder dan 5 minuten na
het koken weer uit te zetten.
1. Trek de schuifkap (indien aanwezig) naar voren uit (de kap zuigt zo beter af).
2. Kies met de schakelaar de juiste snelheid, afhankelijk van de af te zuigen hoeveelheid rook en damp.
3. Wacht na het koken nog 5 minuten met het uitschakelen van de wasemkap.
4. Schuif de kap weer in (indien aanwezig).

ONDERHOUD EN REINIGING
Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het
stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen.

Vetfilter

Het vetfilter van sponsachtig materiaal moet één keer per maand in warm sop worden gereinigd
(laat het 1-2 uur weken, wring het niet, laat het drogen en plaats hem weer terug. Herhaal deze handeling
eventueel of vervang het filter om de 5-6 wasbeurten door een nieuw exemplaar).
• Het papieren vetfilter moet één keer per maand vervangen worden.
• Het papieren vetfilter met verzadigingsaanduiding dient vervangen te worden als de kleur van de bovenkant
tussen de openingen van het rooster zichtbaar wordt en in ieder geval minstens één keer per twee maanden.
Het papieren filter is aan één kant gekleurd en dient vervangen te worden als de kleur van de bovenkant door de
openingen van het rooster zichtbaar wordt.
• Het metalen vetfilter moet eens per maand met de hand of in de vaatwasser (kort programma met lage
temperatuur) schoongemaakt worden. Laat het daarna drogen en plaats het weer terug. Het kan zijn dat het
vetfilter in de vaatwasser glans verliest en mat wordt, maar dit heeft beslist geen nadelige invloed op het
filtervermogen.
Bij elke reiniging of vervanging van het vetfilter dienen ook de andere zichtbare delen van de wasemkap
schoongemaakt te worden.
•

Koolstoffilter
(“Model met luchtafvoer naar buiten”, zie volgende pagina)
Het koolstoffilter mag niet gewassen of voor een tweede maal gebruikt worden. In enkele gevallen mag het
koolstoffilter worden gewassen, maar alleen als dit in het bijgeleverde “Productinformatieblad” staat vermeld.
Het koolstoffilter moet bij normaal gebruik vervangen worden
na 6 maanden (rechthoekig koolstoffilter)
na 4 maanden (rond koolstoffilter).

Vervangen van de lampjes
1. Controleer of de lampjes afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. Controleer voor de vervanging de
vermogenswaarde uitgedrukt in W.
2. De schuifkap naar voren uittrekken (indien aanwezig).
3. Open het rooster of de verlichting en verwijder het vetfilter.
4. Verwijder het doorgebrande lampje en vervang het door een nieuw lampje met hetzelfde aantal watt en sluit het
rooster of de lampenkap of het metalen vetfilter.

De wasemkap schoonmaken
Gebruik een zachte doek met spiritus of een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen.
gebruik beslist geen hogedruk- of stoomreinigers.
Let op! Er kan brandgevaar ontstaan indien de aanwijzingen voor het schoonmaken van de wasemkap en/of voor het
vervangen of schoonmaken van de filters niet worden opgevolgd.

OPSPOREN VAN STORINGEN
De wasemkap werkt niet:
•
•
•

Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
Is de stroom soms uitgevallen?
Is de zekering doorgebrand?

De wasemkap zuigt niet voldoende:
•
•

Heeft u de juiste snelheid gekozen?
Moeten de filters worden schoongemaakt of
vervangen?

•

Is de luchtafvoer misschien verstopt?

De verlichting doet het niet:

• Is het lampje aan vervanging toe?
• Is het lampje wel goed aangedraaid?
• Is de zekering doorgebrand?
Probeer de wasemkap nooit zelf te repareren.
Alleen bovengenoemde problemen kunt u zelf
verhelpen.
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KLANTENSERVICE
Alvorens de Klantenservice in te schakelen
1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie
“Opsporen van storingen”).
2. Zet de wasemkap uit en weer aan om te kijken of het
probleem is opgelost.

• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer.
• het servicenummer (het nummer dat staat
vermeld onder het woord SERVICE, op het
typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter).

3. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te
nemen met de Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,

INSTALLATIE
Houd bij de installatie van de kap de minimumafstanden tussen de onderste rand van de wasemkap en
de kookplaat aan en houdt u zich aan de volgorde en de overige instructies die u op het aparte
installatieschema vindt.
Als de installatie-instructies van het kooktoestel op gas een grotere afstand aangeven, moet hiermee
rekening gehouden worden.
Afvoerpijp en klembanden worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft.

Model met luchtafvoer naar buiten
( - zie ook het installatieschema)

A

De afgezogen lucht wordt naar buiten afgevoerd door een afvoerpijp die op de verbindingsring boven op de kap
wordt aangesloten.
De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring.
In het geval dat een terugslagklep tegen de rook wordt gebruikt of zal worden gemonteerd, moet na de
installatie van de afvoerpijp gecontroleerd worden of de terugslagklep zich vrij kan openen en sluiten.
De wasemkap heeft, afhankelijk van het model, één (bovenzijde) of twee (bovenzijde en achterzijde)
afvoeropeningen.

Meestal is de wasemkap uitgerust voor gebruik van de afvoeropening aan de bovenzijde.

1. Verzeker u ervan dat de verbindingsring in de afvoeropening aan de bovenzijde geplaatst is.
Gebruik de afvoeropening aan de achterzijde(indien aanwezig).
1. Verwijder, indien aanwezig, de dop die de opening aan de achterzijde afsluit en de verbindingsring.
2. Bij enkele modellen is een plastic omleider geleverd, die de opening aan de achterzijde afsluit, haal deze zo nodig
weg.
3. Plaats de verbindingsring in de opening aan de achterzijde.
4. Plaats de dop (indien aanwezig) op de opening aan de bovenzijde.

Let op! In het geval de kap een koolstoffilter heeft, moet deze worden verwijderd.

Controleer of de schakelaar aan de binnenkant van de kap (indien aanwezig) op de stand “A” Afzuiging; zet, indien
dit niet het geval is, de schakelaar alsnog op bovengenoemde stand.

Model met luchtcirculatie
( - zie ook het installatieschema)

F

De lucht wordt door het koolstoffilter gefilterd en in de omliggende ruimte gerecycled. De gefilterde lucht wordt
weer uitgestoten in de richting van het plafond van de keuken.

Let op! Als de kap geen koolstoffilter heeft, dient dit te worden besteld; pas nadat het filter is
gemonteerd mag de kap in gebruik worden genomen.
Controleer of de schakelaar aan de binnenzijde (indien aanwezig) op stand “F” Filter staat; zet, indien dit niet het
geval is, de schakelaar alsnog op bovengenoemde stand.
Sluit de opening aan de bovenzijde af met de dop (indien bijgeleverd).

Elektrische aansluiting
Voordat de kap wordt aangesloten, controleren of het voltage van het typeplaatje op het apparaat overeenkomt met
de spanning van uw elektriciteitsnet.
Het typeplaatje vindt u aan de binnenzijde van de kap achter het rooster.
De kap kan voorzien zijn van een standaard stekker en moet in dit geval aangesloten worden op een standaard
stopcontact op een toegankelijke plek.
In het geval dat de kap geen stekker heeft, kunt u een stekker ofwel een tweepolige schakelaar met een afstand tussen de
contacten van minstens 3 mm gebruiken, mits deze beiden aan de gelden veiligheidsvoorschriften voldoen en zich op een
toegankelijke plek bevindt.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die voortkomen uit het niet
naleven van de bovengenoemde aanwijzingen.
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