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NL - Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing 

Houd u altijd aan de instructies in deze gids. Wij aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor problemen, schade of brand 
die voortvloeien uit nalatigheid, zoals het niet opvolgen van de 
instructies in deze gids. Dit apparaat is bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals: - 
personeelskeukens in winkels, kantoren en andere 
werkomgevingen; - boerderijen; - gebruik door klanten in hotels, 
motels en andere verblijfsomgevingen zoals bed and breakfast. 
Opmerking: De elementen gemarkeerd met het symbool "(*)" 
zijn optionele accessoires die alleen samen met bepaalde 
modellen geleverd worden, of het zijn niet-geleverde onderdelen 
die aangekocht moeten worden. 
  
 

  Waarschuwing 
• Zorg voordat u de afzuigkap 
schoonmaakt of onderhoudt eerst dat hij 
geen stroom heeft door de stekker uit het 
stopcontact te halen, de tweepolige 
schakelaar uit te zetten of de betreffende 
elektriciteitsgroep geheel uit te schakelen. 
• Draag tijdens installatie en onderhoud 
altijd werkhandschoenen. 
• Dit apparaat is geschikt voor bediening 
door kinderen vanaf 8 jaar, personen met 
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperkingen, onervaren personen en 
degenen die over onvoldoende kennis 
beschikken, onder voorwaarde dat ze 
hierbij eerst worden begeleid en 
geïnstrueerd over veilig gebruik en 
bediening van het apparaat, en voldoende 
inzicht hebben in de bijbehorende 
gevaren. 
• Laat kinderen niet aan de knoppen zitten 
of met het apparaat spelen.  
• Schoonmaken en onderhoud door 
kinderen van voor de gebruiker 
toegankelijke onderdelen mag alleen 
onder toezicht van een volwassen. 
• Wanneer de afzuigkap wordt gebruikt 
voor apparaten die op gas of een andere 
brandstof werken, moet de ruimte waar de 
apparaten zijn geïnstalleerd voldoende 
worden geventileerd. 
 

• De afzuigkap moet regelmatig van 
binnen en van buiten worden 
schoongemaakt (MINSTENS 1 KEER 
PER MAAND). 
• Hierbij moeten de verstrekte 
onderhoudsinstructies worden opgevolgd. 
Als de verstrekte instructies voor het 
reinigen van de afzuigkap en de filters niet 
worden opgevolgd, ontstaat de kans op 
brand. 
• U mag niets flamberen onder de 
afzuigkap. 
• Vervang de lampen uitsluitend door het 
type dat staat aangegeven onder 
"Onderhoud > Lampjes vervangen" van 
deze gids. 
Blootstellen aan vlammen is slecht voor 
de filters en kan tot brand leiden. Dit moet 
dus onder alle omstandigheden worden 
vermeden. Werk bij bakken en braden dus 
extra zorgvuldig en zorg dat vet of olie niet 
oververhit raakt en in brand vliegt. 
LET OP: het is mogelijk dat toegankelijke 
onderdelen van de afzuigkap heet worden 
tijdens het afvoeren van kookdampen. 
• Sluit het apparaat niet op het lichtnet aan 
voordat de installatie is voltooid. 
• Bij technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor 
installaties die kookdampen afvoeren, is het belangrijk dat de 
lokale wet- en regelgeving nauwkeurig wordt gevolgd. 
• De afgezogen lucht mag niet worden afgevoerd naar een 
uitvoer voor dampen van apparaten die op gas of andere 
brandstoffen werken. 
• Zorg dat de lamp op de juiste manier is geplaatst omdat 
anders de kans ontstaat op elektrische schokken, zelfs als de 
kap niet wordt gebruikt. 
• Gebruik de afzuigkap nooit zonder op de juiste manier 
geplaatste roosters. 
• Laat NOOIT andere zaken op de afzuigkap rusten, tenzij 
specifiek aangegeven. 
• Gebruik voor de installatie alleen de meegeleverde schroeven, 
of koop schroeven van het juiste type. 
• Raadpleeg de installatiegids voor de correcte afmetingen van 
de schroeven. 
• Raadpleeg bij twijfel een geautoriseerd service center of 
iemand met vergelijkbare kwalificaties. 
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 WAARSCHUWING!  

• Wanneer niet de in deze instructies vermelde schroeven 
worden gebruikt of als het apparaat niet volgens deze 
instructies wordt bevestigd, kunnen elektrische risico's 
ontstaan. 
• Sluit het product niet aan op een (programmeerbare) timer, 
externe afstandsbediening of ander apparaat waardoor het 
product automatisch wordt ingeschakeld. 
  
Dit toestel is gemarkeerd in overeenstemming met Europese 
richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA). 
Zorg aan het einde van de levensduur van het apparaat dat 
het op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. Zo 
voorkomt u negatieve gevolgen voor volksgezondheid en 
milieu. 

Het pictogram    op het product en/of in de 
bijbehorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als 
normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld.Het 
product dient te worden afgegeven bij een officieel 
innamepunt voor elektrische en elektronische apparatuur om 
gerecycled te worden. Afvoer en verwerking moet worden 
uitgevoerd volgens plaatselijke milieu-regelgeving. 
Neem voor nadere informatie over inzamelen, verwerken en 
recyclen van dit product contact op met de betreffende 
afdeling van de lokale overheid, of de afdeling van uw 
leverancier die verantwoordelijkheid draagt voor 
afvalverwerking. 
 
Toestel ontworpen, getest en gefabriceerd volgens:  
• Veiligheid: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
• Prestaties: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  Suggesties voor 
correct gebruik om impact op het milieu te verkleinen: zet de 
afzuigkap aan op de laagste snelheid wanneer u gaat koken 
en laat hem na afloop nog een paar minuten doorlopen. Kies 
alleen een hogere snelheid bij grote hoeveelheden damp of 
rook en gebruik de hoge snelheid/snelheden (Boost) alleen 
voor extreme omstandigheden. Vervang tijdig de koolfilter(s) 
om de afzuiging van kookgeurtjes zo effectief mogelijk te 
houden. Vervang tijdig vetfilter(s) om de gevolgen van 
vetafzetting zo effectief mogelijk tegen te gaan. Gebruik 
buizen van de maximale doorsnede zoals vermeld in deze 
gids, voor optimale efficiëntie en minimale geluidsproductie. 
 

Het gebruik 
De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met 

afvoer naar buiten  , of de filtrerende versie, met 

luchtcirculatie . 
 

Het installeren 
De minimale afstand tussen het kookoppervlak en de 
onderkant van de afzuigkap is 50cm bij een elektrische 
kookplaat en 65 cm, in geval van een gas- of gemengd 
fornuis. 
Als in de installatie-instructies van een gaskookplaat een 
grotere afstand wordt genoemd, moet de grotere afstand 
worden gebruikt. 
 

  Elektrische aansluiting 
De aansluiting op het lichtnet moet overeenkomen met de 
waarde op het plaatje aan de binnenkant van de afzuigkap. 
Als de afzuigkap een stekker heeft, moet deze in een 
stopcontact dat aan de nieuwste regelgeving voldoet en ook 
na de installatie bereikbaar blijft. Als het product geen stekker 
heeft (rechtstreekse aansluiting op lichtnet), of als de stekker 
na de installatie niet meer bereikbaar is, moet gebruik worden 
gemaakt van een tweepolige aan/uitschakelaar, zodat het 
product (bijvoorbeeld bij een te hoge stroomsterkte, categorie 
III) geheel kan worden losgekoppeld van het lichtnet. 
 

 WAARSCHUWING! 
Controleer eerst of het netsnoer correct is gemonteerd 
voordat de afzuigkap op het lichtnet wordt aangesloten om de 
juiste werking te controleren.  
 

Montage 
  
 

Werking 
De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een 
schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar 
voor de verlichting van het fornuis. 
   

 
  
1. motor ON/OFF 
 Door op de knop te drukken start de afzuigkap op 

snelheid 1 
 Door op de knop te drukken terwijl de afzuigkap aan is, 

wordt deze uitgezet (OFF). 
2. Verhogen van de snelheid       
 Door op de knop te drukken start de afzuigkap op 

snelheid 1 
 Door op de knop te drukken (met de afzuigkap aan) 

verandert de snelheid van de motor: 
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 Snelheid 1: op de display verschijnt het getal “1” 
 Snelheid 2: op de display verschijnt het getal “2” 
 Snelheid 3: op de display verschijnt het getal “3” 
 Intensieve snelheid: op de display verschijnt het getal 

“4” (knipperend) 
 De intensieve snelheid is verbonden aan een timer. De 

standaard tijd is 5’, waarna de afzuigkap overschakelt op 
de snelheid 2. 

 Om de functie uit te schakelen voordat de tijd verstrijkt, 
op toets 2 drukken en de afzuigkap schakelt over op 
snelheid 1, en op toets 1 drukken om de afzuigkap uit te 
schakelen. 

3. Verlichting ON/OFF 
4. Timer snelheid  
5. Display 
 
 
Temperatuur alarm 
De kap is voorzien van een temperatuursensor die de motor 
op  snelheid 3 inschakelt als de omgevingstemperatuur, in de 
buurt van de display, te hoog is. 
De alarmtoestand wordt op de display weergegeven met een 
knipperende "t". 
Deze toestand blijft voortbestaan totdat de temperatuur onder 
de alarmgrens daalt. 
Om deze modus te verlaten druk op toets “2”. 
Elke 30 seconden wordt door de sensor de 
omgevingstemperatuur in de buurt van de display 
gecontroleerd. 
 
Timer snelheid 
De timer van de snelheden kan worden ingesteld door op 
toets “4” te drukken. Na afloop van de ingestelde tijd gaat de 
afzuigkap uit. 
De instelling van de timer is als volgt ingedeeld: 
• Snelheid 1 - 20 minuten (op de display verschijnt het 

getal “1” en een kleine knipperende led) 
• Snelheid 2 - 15 minuten (op de display verschijnt het 

getal “2” en een kleine knipperende led) 
• Snelheid 3 - 10 minuten (op de display verschijnt het 

getal “3” en een kleine knipperende led) 
• Intensieve snelheid - 20 minuten (op de display 

verschijnt het getal “4” en een kleine knipperende led) 
Tijdens de werking met ingestelde timer kan de afzuigkap 
worden uitgeschakeld door op toets 1 of toets 4 te drukken. 
Als op toets 2 gedrukt wordt, schakelt de afzuigkap weer over 
op de ingestelde snelheid. 
 
Vetfilter verzadiging indicator 
Na 80 werkuur verschijnen er afwisselend op de display de 
ingestelde snelheid en de letter “F”. 
 
 

Koolstoffilter verzadiging indicator  
Na 320 werkuur verschijnen er afwisselend op de display de 
ingestelde snelheid en de letter “C”. 
 
Reset verzadiging indicator 
Om de verzadiging indicator te resetten, 
Zet de afzuigkap aan en houd de toets 1  ongeveer 3 
seconden lang ingedrukt. 
Voer de onderhoudswerkzaamheden van de filter uit, zoals 
aangegeven in deze handleiding. 
In het geval dat beide vetfilter verzadiging indicatoren “F” en 
“C” knipperen, de reset handelingen tweemaal uitvoeren. 
 
De koolstoffilter verzadiging indicator is gewoonlijk 
uitgeschakeld en als de kap als filterend apparaat wordt 
gebruikt, moet deze de eerste keer handmatig worden 
geactiveerd. 
 
Activering van de koolstoffilter verzadiging indicator: 
Zet de kap af en druk tegelijkertijd 3 seconden lang op de 
toetsen 2 en 3. 
Op de display knipperen 2 seconden lang, de letters “F” en 
“C” om de succesvolle activering van de koolstoffilter 
verzadiging indicator aan te geven. 
 
Uitschakeling van de koolstoffilter verzadiging indicator: 
Zet de kap af en druk tegelijkertijd 3 seconden lang op de 
toetsen 2 en 3. Op de display knippert 2 seconden lang alleen 
de letter “F” om de succesvolle uitschakeling van de 
koolstoffilter verzadiging  indicator aan te geven. 
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Onderhoud 
 

Schoonmaak 
ALLEEN reinigen met een doek die is bevochtigd met een 
neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel. GEBRUIK BIJ HET 
REINIGEN GEEN GEREEDSCHAPPEN OF ANDERE 
VOORWERPEN. Gebruik geen schuurmiddelen. GEBRUIK 
GEEN ALCOHOL! 
 

Vetfilter 
Vangt vetdeeltjes op uit de kookdampen. 
Indien binnen een steunrooster geplaatst dan kan deze 
een van de volgende types zijn: 
papieren filter deze moet een keer in de maand vervangen 
worden of wanneer de bovenkant ervan van kleur verandert, 
als de kleur uit het rooster zichtbaar is. 
metalen filter deze moet een keer in de maand gereinigd 
worden met niet agressieve schoonmaakmiddelen, met de 
hand of in de vaatwasmachine met lage wastemperatuur en 
een korte wascyclus. Door hem in de vaatwasmachine te 
wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet 
van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. 
afb. 3-8 
 

Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat)  
Absorbeert ongewenste kookgeurtjes. Wanneer het 
koolfilter enige tijd is gebruikt, raakt het verzadigd, afhankelijk 
van welk type voedsel wordt bereid en hoe vaak het vetfilter 
wordt schoongemaakt. 
De cartridge moet in ieder geval na vier maanden gebruik 
worden vervangen. 
Het koolfilter mag NIET worden gewassen of geregenereerd. 
 

Vervanging lampjes 
Sluit de stroom af. 
Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken controleer eerst of 
ze koud zijn. 
Vervang de beschadigde lamp. 
Gebruik alleen ledlampen van max 5W-GU5.3. Raadpleeg 
voor meer informatie de bijgevoegde folder "ILCOS D" 
(alfanumerieke positie "5b"). 
  
  
 
 




