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SV - OBS: Delar som är märkta med symbolen “(*)” är extra 
tillbehör som endast medlevereras med vissa modeller, eller 
icke medlevererade delar som skall införskaffas separat.  
Kontrollera att inget medföljande material (i transportsyfte) 
är placerat inne i fläkten (t.ex. plastpåsar med skruvar (*), 
garantihandlingar (*) etc.), avlägsna eventuellt sådant 
material och spar det. 
Följ noga instruktionerna i denna manual. Tillverkaren 
frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador 
eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att 
instruktionerna i denna manual inte har respekterats. 
Fläkten har tillverkats för utsugning av matos och ånga som 
bildas vid matlagning och är endast ämnad för privat bruk. 
Fläktkåpan är utrustad med en övre frånluftskanal (A1 - 
bajonettfäste + skruv) för avledning av rökgaser ut i öppna 
luften (Frånluftsversion A), avlägsna metallväggen som 
kan tas bort och montera anslutningsröret. 
Kontrollera att strömställaren G står på utblåsposition (A). 
I det fall det inte går att leda ut ångor och matos utomhus, 
kan fläkten användas som filterversion genom att man 
monterar ett kolfilter(*), ångor och matos leds ut i lokalen 
igen genom det främre gallret som sitter ovanför 
manöverpanelen (de förperforerade metallväggarna skall 
inte avlägsnas!). Kontrollera att strömställaren G står på 
filterposition (F). 
 

  Varningsföreskrifter 

Gör alltid fläkten strömlös innan någon 
typ av underhållsarbete eller rengöring 
inleds genom att dra ur kontakten eller 
slå av bostadens huvudströmbrytare. 
Använd alltid skyddshandskar vid instal-
lation och underhållsingrepp. 
Apparaten får användas av barn från 8 
års ålder eller personer med reducerad 
rörelseförmåga eller mental kapacitet, 
eller personer som saknar erfarenhet 
och kännedom om apparaten, såtillvida 
inte användandet övervakas eller 
instruktioner ges av erfaren person som 
ansvarar för säkerheten. 
Barn får inte lämnas utan uppsikt för att 
förhindra att de leker med apparaten. 
Rengörings- och underhållsingrepp får 
inte utföras av barn utan uppsikt. 
Lokalen skall vara ordentligt ventilerad 
när köksfläkten används tillsammans 
med andra apparater vilka drivs med 

gas och andra typer av bränsle.  
Fläktkåpan ska rengöras regelbundet 
både invändigt och utvändigt (MINST 
EN GÅNG I MÅNADEN), anvisningarna 
i instruktionerna för skötsel måste 
emellertid följas.  
Om reglerna för rengöring av fläktkåpan 
samt utbyte och rengöring av filtren inte 
observeras kan detta medföra 
brandrisk. 
Det är strängt förbjudet att flambera mat 
under fläkten. 
Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka brand och skall 
därför undvikas i alla lägen.  
Frityrkokning skall ske under uppsikt för att undvika att 
överhettad olja fattar eld.  
VARNING: När spishällen är i funktion kan tillgängliga delar 
av fläkten hettas upp. 
Använd endast den typ av lampor som anges i denna 
handbok i kapitles Underhåll/Byte av lampa när lampan 
skall bytas ut.   
Varning! Anslut inte apparaten till elnätet innan 
installationen är helt slutförd.  
Vad beträffar de tekniska föreskrifter och säkerhetsåtgärder 
som skall vidtas för avledning av utblåsningsluften, skall de 
föreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter noga 
efterlevas. 
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används 
för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka 
matas med gas eller andra typer av bränsle. 
Använd eller lämna aldrig fläkten utan korrekt imonterade 
lampor för att undvika risken för elektriska stötar. 
Fläkten får aldrig användas utan att gallret är korrekt 
monterat! 
Fläkten får ALDRIG användas som avställningsyta om inte 
detta är uttryckligen angivet. 
Använd endast de medlevererade fixeringsskruvarna eller 
införskaffa skruvar av korrekt typ. Använd skruvar med rätt 
längd enligt föreskrifterna i Installationsguiden. I händelse 
av tvivel, kontakta Servicekontoret eller behörig personal. 
VARNING! I det fall skruvar och fixeringsanordningar inte 
installeras enligt dessa instruktioner kan elektriska risker 
uppstå. 
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EC 
beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).  
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna 
produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa 
konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan 
bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. 
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Symbolen  på produkten, eller i medföljande 
dokumentation, indikerar att denna produkt inte får 
behandlas som vanligt hushållsavfall.  Den skall i stället 
lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av 
elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste 
kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för 
avfallshantering.  
För mer information om hantering, återvinning och 
återanvändning av denna produkt, var god kontakta de 
lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller 
butiken där produkten inhandlades. 
 
Apparat utformad, testad och tillverkad i enlighet med:  
� Säkerhet: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 
62233. 
� Prestanda: 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.  Råd för en 
korrekt användning för att minska miljöpåverkan: Sätt PÅ 
fläkten på minsta farten när du börjar att laga mat och låt 
den vara på i några minuter efter att du är färdig. Öka farten 
bara om det skulle uppstå mycket rök och ånga och använd 
ökad fart bara i extrema fall. Byt ut kolfiltret(en) vid behov 
för att bevara en god lukt och effektivitet. Rengör fettfiltret 
vid behov för att bevara fettfiltrets effektivitet. Använd den 
maximala diametern på ventilationssytemet som indikeras i 
denna manualen  för att förbättra effektiviteten och 
minimera oljudet.  
 

Installation 
Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens stödyta på 
spishällen och köksfläktes underkant är 50cm om det är 
frågan om en elektrisk spis och 65cm om det är frågan om 
gasspis eller kombinerad gashäll. 
Om spishällens instruktioner anger ett större avstånd skall 
detta respekteras. 
Mallen(*) kan användas i samband med installationen. 
 

  Elektrisk anslutning 
Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på 
märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad 
med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är 
lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller 
gällande föreskrifter. I det fall fläkten saknar stickkontakt 
(direktanslutning till nätet), eller om uttaget är placerat på en 
svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare 
installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från 
nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med 
installationsbestämmelserna. 
Varning! kontrollera innan fläktens krets ansluts med 
nätspänningen att den fungerar korrekt och är korrekt 
monterad. 

Varning! byte av elektrisk kabel skall utföras av 
auktoriserad servicetekniker i syftet att undvika all typer av 
risker. 
 

Funktion 
Fläkten är utrustad med en manöverpanel med en   
hastighetskontroll och en strömbrytare för spishällens 
belysning. 
 

Underhåll 
 Använd endast en trasa fuktad med neutrala 
rengöringsmedel vid rengöring. Använd inte några verktyg 
eller instrument för rengöringen! 
Undvik produkter som innehåller slipmedel. ANVÄND INTE 
ALKOHOL! 
Fettfilter -  Kolfilter(*): detta/dessa är monterat/monterade 
på gallrets baksida och skall bytas ut en gång i månaden. 
I det fall den modell ni är ägare till är utrustad med fettfilter 
av metall, skall detta rengöras en gång i månaden, för hand 
med ett milt rengöringsmedel, eller i diskmaskin med låg 
temperatur och kort program. I samband med disk i 
diskmaskin kan fettfiltret tappa färg utan att detta på något 
sätt påverkar filtrets uppsugningskapacitet.  
Byte av lampor (Varning! Kontrollera att lamporna har 
svalnat innan ni vidrör dem): Använd enbart halogena 
kronljuslampor Ø35mm E14 28W. 
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