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BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN 

Emballagen beskytter emhætten mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og 
affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer 
råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste 
genbrugsstation/opsamlingssted. Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for 
børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf 
materialet hurtigst muligt.   

BORTSKAFFELSE AF ET GAMMELT PRODUKT 

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder 
imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne 
bortskaffes sammen med husholdsningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den 
menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. 
Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, 
så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for 
børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen.  

SIKKERHEDSANVISNINGER 

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før emhætten tages i brug. Den giver vigtige oplysinger om 
sikkerhed, montering, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og emhætte.  
Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventurl senere ejer.  
Emhætten er beregnet til brug i en almindelig husholdning.  
Producenten hæfter ikke for skader, som er forårsaget af forkert anvendelse eller forkert betjening. 
Før tilslutning af emhætten bør det kontrolleres, at tilslutningsforholdene stemmer overens med de 
tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet. Det er meget vigtigt, at disse 
data stemmer overens, så emhætten ikke beskadiges. I tvivlstilfælde kontaktes en fagmand. 
Emhættens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det 
er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning afprøves, og at installationerne i 
tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, 
der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordledning (f.eks. elektrisk stød). 

Installation og reparation må kun foretages af fagfolk. Installation og reparation foretaget af ukyndige 
kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af reklamationsordningen. Indbygning og 
montering af denne emhætte på et ikke-stationært opstillingssted (f.eks. skib) må kun udføres af 
fagfolk og kun under iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne for brugen af denne emhætte.  

Emhætten må ikke modificeres på nogen måde. I dette tilfælde frafalder garantien. 
Afbryd altid strømforsyningen til emhætten inden rengøring eller vedligeholdelse.  
Emhætten er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: 

• Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når emhætten skal afbrydes fra
elnettet.

• Sikringen er slået fra.
• Skruesikringen er skruet helt ud.

Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning.   
En forlængerledning giver ikke den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). 
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SIKKERHED VED INSTALLATION OG BRUG: 

Arbejd aldrig med åben ild under emhætten; undgå flambering, grillstegning o.l.  
Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret, og på grund af det opsugede køkkenfedt opstår 
der brandfare!  

Hvis emhætten bruges over gasblus, skal de tændte kogeplader hele tiden være dækket af gryder o.l. 
Selvom gryderne kun tages af i kort tid, skal gasblusset slukkes. Flammen indstilles således, at den 
ikke går ud over grydebunden. Emhætten kan blive beskadiget af den meget kraftige varmepåvirkning 
fra flammer, der ikke er dækket.  

Tænd altid for emhætten, når en kogeplade benyttes. Hvis emhætten ikke tændes, kan der dannes 
kondensvand. Herved kan der opstå korrosionsskader på emhætten. 

Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med gryder, pander og 
frituregryder. Også grillstegning over el grilludstyr skal ske under konstant opsyn. Overophedet olie og 
fedt kan selvantænde og derved sætte ild til emhætten.  

Brug aldrig emhætten uden fedtfiltre, da fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. 
Filtrene skal rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum. Et overmættet fedtfilter medfører 
brandfare! 

Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten. Dampen kan trænge ind i 
spændingsførende dele og forårsage kortslutning. 

Emhætten er beregnet til at blive betjent af voksne, som har læst brugsanvisningen. Børn kan ofte 
ikke overskue de farer, der kan opstå ved forkert betjening af emhætten. Sørg derfor for at holde børn 
under opsyn, når de er i nærheden af emhætten.  

Større børn kan benytte emhætten, hvis de er sat ordentligt ind i betjeningen af denne og kan 
overskue mulige farer ved forkert betjening.  

Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar 
derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst muligt.  

Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand, skal følgende min. 
afstande mellem kogepladen og underkanten af emhætten overholdes:  
650 mm over en keramisk kogeplade. 
700 mm over en gaskogeplade. 

Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det skal være muligt at 
arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten optimalt. 

Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo større afstanden til 
kogepladen er.  

Hvis overkanten af teleskopet skal slutte helt op til loftet, skal der ved valg af monteringshøjde tages 
hensyn til de mulige emhættehøjder.  
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Hvis der skal anvendes forskelligt kogegrej med forskellig sikkerhedsafstand under emhætten, skal 
man vælge den størst angivne sikkerhedsafstand.   
 
Emhætten må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast brændsel.   
 
Til udluftningsrør må kun bruges rør eller slanger af ikke-brændbart materiale.  
 
Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationsskakt, hvis disse anvendes til 
udluftning af rum med ildsteder.   
 
Hvis udluftning foretages gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke mere er i brug, skal 
myndighedernes forskrifter overholdes.   
 
Advarsel: Risiko for forgiftning!  
 
Brug af emhætten samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet 
 
Hvis der i samme rum eller ventilationssystem anvendes både emhætte og et ildsted, der er afhængigt 
af luften i rummet, bør der udvises største forsigtighed. 
   
Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, kan f.eks. være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne 
varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandskedler, gaskogeplader eller gasovne, 
der får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og hvis udblæsningsgas ledes ud i det 
fri via f.eks. en skorsten.   
Ved udluftning til det fri, også med ekstern blæser, suger emhætten luft ud af køkkenet og rummene 
ved siden af.  Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt 
forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes.   
 
Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller 
udsugningsskakten. Det kan være livsfarligt!  
 
Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, som er afhængigt af luften i rummet, hvis 
undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af 
forbrændingsgas undgås.  
 
Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i fx døre og 
vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkeligt stort. En ventilationsmur-kanal 
alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel. 
 
Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. I tvivlstilfælde kontaktes den 
lokale skorstensfejermester.  
 
For at opnår sikker funktion kan det være nødvendigt: 
 

• at kombinere emhætten med en vindueskontakt, som kun lader emhætten fungere, hvis 
vinduet er åbnet tilstrækkeligt 

• at tilkoble en automatisk indsugningsblæser eller at åbne en motordreven ventilationsklap, 
når emhætten tændes 

• automatisk at slukke for det ildsted, som er afhængigt af luften i rummet, når emhætten 
bliver tændt. 

 
Kontakt under alle omstændigheder den lokale skorstensfejermester. 
 
Recirkulation 
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Emhætten er egnet til recirkulation. Dette kræver et kulfilter. 1 stk. medfølger. 

Recirkulation virker på den måde, at luften filtreres gennem de aktive kulfiltre og sendes renset tilbage 
i rummet gennem spalterne på emhættens øverste del. 

Emhætten er beregnet til permanent installation på en lodret væg over et gas- eller 
elkomfur/kogeplade.  

INSTALLATION 

Først vær sikker på, at emballagen er intakt og at alle delene er i orden. Hvis ikke, afbryd 
installeringen og kontakt forhandleren. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt 
håndtering eller produktinstallation.  

Før installering af produktet, læs denne vejledning grundigt. 

ADVARSEL: Dette produkt er lavet i keramik, som kræver en forsvarlig og nøje håndtering, samt en 
professionel og grundig installering. 

Fjern emballagen fra produktet og læg den på et egnet sted, et blødt underlag som f.eks. skumgummi 
eller stof bør bruges til at placere produktet på.  

Lav fire huller i væggen ved hjælp af den medfølgende boreskabelon, i det mønster, som skabelonen 
indikere. Indsæt de medfølgende rawlplugs i hullerne, stram dem, men ikke helt stramt før de er helt i 
niveau; de tre skruer skal nu indsættes i de tre rawlplugs (fig. 8A). Hullet for låseskruen forbliver tomt 
(9B), fordi den sættes ind senere.  

Placer keramikskærmen udenpå sugeenheden, og kør de tre stål-wires gennem hullerne i keramikken, 
som vist på figuren (fig.1) Før strømledningen gennem risten (fig.2). Keramikdelen skal dække 
metaldelen mærket ‘D’ på tegningen helt perfekt.  

Tag keramikskærmen til loftspladen ud af emballagen (se detalje B på tegningen), placer skærmen 
over pladen og før stål-wirerne gennem de tre huller i keramikdelen, strømledningen skal trækkes 
gennem hovedhullet i keramikskærmen (fig.3). Tag metalpladen ud af emballagen og før stål-wirerne 
gennem beslagene (fig.4).  

Tilpas højden på emhætten ved at skubbe stål-wirene op og ned inde i beslagene. Det er nødvendigt 
at løsne og skubbe beslagene for at kunne fire wirerne op og ned (fig.5).  

Kontroller, at den resterende længde på stål-wirene fra beslagene (se fig.6) er lige lange, for at sikre 
at produktet bliver installeret helt parallelt med loftet. Ved at spænde beslagene fast (som vist på fig. 
6), stopper det stål-wirene. Gør også brug af kabelklemmerne som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, 
der holder wirene (fig.7). Placer emhætten tæt på loftet og fastgør pladen til loftet ved hjælp af de 
tidligere monterede skruer (fig. 8A). Spænd de tre skruer og luk nu helt ved at montere 
sikkerhedsskruen (se fig.9B). Tilslut apparatet til strøm.   

Løft keramikskærmen op til loftet (fig.10), sørg for at ophængene/fjedrene holder keramikskærmen 
godt på plads. Hvis keramikskærmen til lampen ikke er fuldstændig parallel med lampen, kan den 
justeres efter installationen.  

Fjern fedtfiltret, som beskrevet i afsnittet om Rengøring og vedligeholdelse. Fjern de tre plastikhætter 



BETJENING 

RC001 

FJERNBETJENING 

Tekniske data: 

- Alkalinebatteri: 12V, 27 A
- Frekvens: 433,92 Mhz
- Kombinationer: 32,768
- Maks. forbrug: 25 mA
- Tilladt rumtemperatur: -20 til +55 °c
- Dimensioner: 130 x 45 x 15 mm 

Fjernbetjeningen er udstyret med 5 knapper i henhold til 
nedenstående beskrivelse: 

I 

'r(.·. · • •-. A. Lys tænd/sluk. Bemærk: lyset arbejder uaf
'").....,,[ hængigt af, om emhætten er tændt. Husk derfor 
" , ,. at slukke lyset, når det ikke længere skal bruges. 

,.1, 1
\J 

B. Tænd/sluk emhætte (starter på sugestyrke 1)

--• C: Reducer sugestyrke 

+, D: Øg sugestyrke

0 E: Timerfunktion i intervaller a 1 O minutter 

Sugestyrken indikeres af LED-lys med hver sin farve: 
Sugestyrke 1 : HVID 
Sugestyrke 2: BLÅ 
Sugestyrke 3: MØRKEBLÅ 
Sugestyrke 4: RØD 

LYSDÆMPENDE FUNKTION 

Lysdæmpende funktion fra 20 % til 100 %. Hold knappen 
(A) nede på fjernbetjeningen for at skrue op og ned. 

Indeholder følgende funktioner: 

1) Emhættens lys er slukket- Tryk på tasten - Lyset tænder

2) Emhættens lys er tændt - Tryk på tasten - Lyset slukker

3) Emhættens lys er tændt - Hold tasten nede - Lyset
dæmpes

4) Slip tasten og lyset forbliver ved det opnåede niveau

5) For at øge lysniveauet igen: gentag punkt 3

INDSTILLINGER FOR FARVETEMPERA

TUR 

Sørg for, at lyset og emhætten er slukket. Hold TIMER-ta
sten inde, indtil lyset tænder. Hold LYS-tasten inde for at 
ændre farvetemperaturen. 
Så længe tasten holdes inde, ændrer farvetemperaturen sig 
fra varm til kold. Slip tasten for at vælge den ønskede farve. 
Gå ud af indstillingerne for farvetemperatur ved at trykke på 
Tænd/sluk-tasten (8). 

11 
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Skift transmissionskode: 

Alle fjernbetjeninger til emhætter kører som standard over samme transmissionskode. Installeres der 
en anden fjernbetjent emhætte i samme rum eller i nærheden, kan de to forstyrre hinanden. I det 
tilfælde skal du ændre kode for den ene af de to enheder.  

Det gøres på følgende måde: 

- Tryk på disse tre knapper samtidigt i 2 sek.
- Når LED-lysene tænder, tryk på disse to knapper samtidigt indenfor 5 sek.
- LED-lysene blinker 3 gange, hvilket betyder at transmissionskoden er skiftet.

ADVARSEL! Proceduren sletter den oprindelige transmissionskode permanent. 

Når transmissionskoden er skiftet i fjernbetjeningen, skal den kalibreres med den elektroniske 
centralenhed i emhætten. 

Det gøres på følgende måde: 

Sluk emhætten på tænd/sluk-knappen (B). Tænd herefter emhætten igen. Indenfor 15 sekunder 
trykker du på  
lys-knappen (A)         for at synkronisere centralenheden i emhætten med den nye transmissionskode. 

OPRINDELIGE FABRIKSINDSTILLINGER 
Med produktet medfølger fra fabrikanten en fjernbetjening med forudindstillede fabriksindstillinger. 

Gendan fabriksindstillinger: 

Emhættens fabriksindstillinger kan gendannes på følgende måde: 

- Tryk på disse tre knapper samtidigt i 2 sek.
- Når LED-lysene tænder, tryk på disse to knapper samtidigt
- LED-lysene blinker 6 gange, hvilket betyder at fabriksindstillingerne er blevet gendannet.

ADVARSEL: Dette sletter alle forudprogrammerede koder permanent. 
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Nødafbryder: 

Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal emhætten afbrydes på nødafbryderen. Når emhætten er blevet 
repareret af en autoriseret fagmand, skal nødafbryderen tilbagestilles. 

ADVARSEL! 

Batteriet i fjernbetjeningen skal udskiftes en gang om året for at sikre optimal signalrækkevidde. 
Batterier omfattes ikke af garantien. Tag batteridækslet bag på enheden af, tag det gamle batteri ud 
og udskift det med et med de samme specifikationer. Vær opmærksom på batteriets polaritet, når det 
sættes i. Brugte batterier må ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres 
ved det rette indsamlingssted. Dette radiostyrede apparat RC001 Radio Control imødekommer 
kravene angivet i 99/5/EC.  

ADVARSEL! 

Enhver ændring af apparatets specifikationer vil ugyldiggøre garantien. Apparatet må udelukkende 
repareres af en autoriseret tekniker.  

ECODESIGN 
Som et resultat af Europaparlamentets nye regulativer - hhv. EU65 ”Energimærkning” og EU66 
”Ecodesign, som trådte i kraft 1. januar 2015 - er alle emhætter blevet tilpasset disse nye 
energimærkningskrav.  

Alle emhætter er nu udstyrede med en ny elektronik, heriblandt en timerenhed for sugestyrken, når 
ydeevnen overstiger 650 m3/t. Dette gælder alle modeller med interne motorer og med en ydeevne 
over 650 m3/t. Timerenheden skifter automatisk fra højeste niveau til anden højeste efter 5 minutter. 
Emhætter med eksterne motorer er også udstyrede med denne timerenhed, som automatisk skifter fra 
højeste til anden højeste niveau, når ydeevnen overstiger 650m3/t. Eksterne motorer med en ydeevne 
over 650 m3/t på både højeste og anden højeste niveau skifter ned til andet niveau efter 7 minutter. I 
’standby’-mode er emhætternes energiforbrug lavere end 0,5 W.  

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
Med en regelmæssig vedligeholdelse garanteres den optimale ydeevne og produktholdbarhed. 

Særlig hensyn bør tages til fedtfiltret. Fedtfiltret er fastsat via magneter. Derfor er det kun nødvendigt 
at bruge f.eks. en knivspids / eller andet egnet værktøj til afmontering af filtret. Knivspidsen føres ind i 
den dertilhørende åbning og skubbes opad for at frigøre filtret (fig.12). For at afmontere filtret fra 
emhætten, løsnes de to sikkerhedskabler. Det aktive kulfilter skal fjernes efter afmonteringen af 
fedtfiltret, ved at skubbe dets specielle plasthåndtag. Fedtfiiltret kan rengøres i opvaskemaskinen eller 
i hånden.  

Det aktive kulfilter skal udskiftes ved behov og mindst en gang hvert halve år. Selve emhætten 
rengøres med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.  
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Undgå brug af nedenstående, da disse beskadiger overfladen 

• Soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder
opløsningsmidler

• Rengøringsmidler med skurrende virkning, f.eks. skurepulver eller skuresvampe, som f.eks.
grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel.

Strømkablet og LED-indikatorerne må udelukkende udskiftes af en autoriseret fagmand. 
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GARANTI 
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den 
dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om 
service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv 
evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så de har dem ved hånden. Det gør det lettere for 
servicemontøren at finde de rigtige reservedele. 

Garantien dækker ikke: 
• Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
• Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
• Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
• Ved reparation udført af ikke-fagmænd
• Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
• Hvis der er brugt uoriginale reservedele
• Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installationen er sket som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
• Defekte pærer

Transportskader 
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag 
mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, 
påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader 
skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav 
blive afvist.  

Ubegrundede servicebesøg 

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx at 
følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skrifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det 
Dem selv at betale for servicebesøget.  

Erhvervskøb 
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes 
til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller 
anden anvendelse, der omfatter flere brugere. 
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til 
almindelig husholdning. 

SERVICE 
Service skal anmeldes til vores servicepartner: Dansk Total Service via deres hjemmeside – 

eller TLF 70 13 02 22 https://www.hvidevareservice.dk/bestil-servicebesoeg/  

• Formular udfyldes af forhandler eller slutbruger.

• DTS håndterer sagen.

• Fabrikat, model, serienummer, evt. produktnummer, købsdato, forhandler, fejlbeskrivelse,
kundeoplysninger, skal oplyses.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis 
sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder, hvis anvisningerne ikke overholdes. 

https://www.hvidevareservice.dk/bestil-servicebesoeg/
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*Forbehold for trykfejl

BORTSKAFFELSE AF APPARATET 

Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i 
stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en forhandler med 
en sådan serice. Materialerne er beregnet til genbrug ifølge deres etiketter. Du yder et stort bidrag til 
beskyttelse af miljøet ved at genbruge. Kontakt din kommune, hvis du har brug for mere information. 

• Gør apparatet ubrugeligt
• Træk stikproppen ud af stikkontakten
• Skær strømledningen over
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BORTSKAFFELSE AV EMBALLASJEN 
Emballasjen beskytter ventilatoren mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt ut fra miljø- og 
avfallsmessige hensyn og kan således gjenbrukes. Gjenbruk av emballasjematerialene sparer råstoff 
og minsker avfallsproblemene. Emballasjen bør derfor avleveres på nærmeste 
gjenbruksstasjon/oppsamlingssted. Emballasjedeler (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlig for 
barn. Fare for kvelning! Oppbevar derfor emballasjedeler utenfor barns rekkevidde, og lever inn 
materialet raskest mulig. 

BORTSKAFFELSE AV ET GAMMELT PRODUKT 
Gamle elektriske og elektroniske produkter inneholder fremdeles verdifulle materialer. De kan 
imidlertid også i begrenset omfang inneholde skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funksjon 
og sikkerhet. 

Hvis produktene kastes sammen med husholdningsavfallet eller behandles feil, kan det skade helse 
og miljøet. Kast derfor ikke det gamle produktet med husholdningsavfallet. 

Det gamle produktet leveres i stedet på nærmeste oppsamlingssted eller den lokale 
gjenbruksstasjonen, så delene kan bli gjenbrukt. Sørg for at det gamle produktet oppbevares 
utilgjengelig for barn, inntil det leveres på gjenbruksstasjonen. 

SIKKERHETSANVISNINGER 
Vennligst les bruksanvisningen grundig, før ventilatoren tas i bruk. 

Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Dermed beskyttes både 
personer og ventilator. 

Vennligst spar på bruksanvisningen, og gi den videre til en eventuell senere eier. 

Ventilatoren er beregnet til bruk i en vanlig husholdning. Motor og lys er beregnet til bruk i forbindelse 
med matlaging, ikke til generelt luftskifte eller rombelysning.  

All annen bruk er på eget ansvar og kan være forbundet med fare. Produsenten/importøren kan ikke 
gjøres ansvarlig for skader oppstått på grunn av feil bruk eller feilaktig betjening. 

Før tilkobling av ventilatoren bør det kontrolleres at tilkoblingsforholdene stemmer overens med de 
tilkoblingsdata (spenning og frekvens), som er angitt på typeskiltet. Det er svært viktig at disse data 
stemmer overens, så ventilatoren ikke skades.  
I tvilstilfelle kontaktes en fagmann.  

Ventilatorens elsikkerhet kan kun garanteres, når det er etablert forskriftsmessig jording. Det er meget 
viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforanstaltning kontrolleres, og at installasjonene i tvilstilfelle 
gjennomgås av en fagmann. Produsenten/importøren kan ikke gjøres ansvarlig for skader som er 
oppstått på grunn av manglende eller avbrutt jordledning (f.eks. elektrisk støt).  

Installasjon og reparasjon må kun foretas av fagfolk. Installasjon og reparasjon foretatt av ukyndige 
kan medføre betydelig fare for brukeren og er ikke omfattet av reklamasjonsordningen. Innbygging og 
montering av denne ventilatoren på et ikke-stasjonært oppstillingssted (f.eks. et skip) må kun utføres 
av fagfolk er kun med hensyn til sikkerhetsforskriftene for bruk av denne ventilatoren.  
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Ventilatoren er koblet fra strømnettet kun når en av følgende betingelser er oppfylt: 

• Støpslet er trukket ut. Trekk ikke i ledningen, men i støpslet når ventilatoren skal kobles fra
strømnettet

• Sikringen er slått av
• Skruesikringen er skrudd helt ut

Tilkobling må ikke skje ved hjelp av en skjøteledning. En skjøteledning gir ikke den nødvendige 
sikkerheten (f.eks. fare for overoppheting).  

SIKKERHET VED INSTALLASJON OG BRUK: 

Arbeid aldri med åpen ild under ventilatoren; unngå flambering, grillsteking o.l. Ventilatoren som er 
slått på, trekker flammene inn i filteret, og på grunn av det oppsugde kjøkkenfettet oppstår det 
brannfare! 

Hvis ventilatoren brukes over gassbluss, skal kokeplatene som er på, hele tiden være dekket av gryter 
o.l. Selv om grytene kun tas av platen i kort tid, skal gassblusset slukkes. Flammen innstilles slik, at
den ikke går ut over grytebunnen. Ventilatoren kan bli skadet av den svært kraftige varmepåvirkningen
fra flammer, som ikke er dekket.

Slå alltid på ventilatoren, når en kokeplate benyttes. Hvis ventilatoren ikke slås på, kan det dannes 
kondensvann. Slik kan det oppstå korrosjonsskader på ventilatoren. 

Hvis det arbeides med olje eller fett, skal man hele tiden holde øye med gryter, panner og frityrgryter. 
Også grillsteking over elektrisk grillutstyr skal skje under konstant oppsyn. Overopphetet olje og fett 
kan selvantenne og derved sette fyr på ventilatoren. 

Bruk aldri ventilatoren uten fettfiltre, da fett- og smussavleiringer kan nedsette ventilatorens funksjon. 

Filtrene må rengjøres eller skiftes med jevne mellomrom. Et overmettet fettfilter medfører brannfare!  

Bruk aldri et damprengjøringsapparat til rengjøring av ventilatoren. Dampen kan trenge inn i 
spenningsførende deler og forårsake kortslutning.  

Ventilatoren er beregning for å betjenes av voksne, som har lest bruksanvisningen. Barn kan ofte ikke 
forstå hvilke farer som kan oppstå ved feil betjening av ventilatoren. Sørg derfor for å holde barn under 
oppsyn, når de er i nærheten av ventilatoren, og hold øye med at barn ikke får fingre inn under 
panelet, når dette kjøres ned.  
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Større barn kan benytte ventilatoren, hvis de er satt skikkelig inn i betjeningen av denne og kan fatte 
mulige farer ved feil betjening.  

Emballasjedeler (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar 
derfor emballasjedeler utenfor barns rekkevidde, og kast materialet raskest mulig. 

Dersom ikke kokeplateprodusenten har angitt en større sikkerhetsavstand, skal følgende min. 
avstander mellom kokeplaten og underkanten på ventilatoren overholdes:  
650 mm over en keramisk kokeplate. 
700 mm over en gasskokeplate. 

Ved valg av monteringshøyde bør det tas hensyn til brukernes høyde. Det skal være mulig å arbeide 
fritt ved kokeplaten og å betjene ventilatoren optimalt. 

Vær oppmerksom på at dampen fra matlagingen fanges opp dårligere, jo større avstanden til 
kokeplaten er.  

Hvis overkanten på teleskopet skal ligge helt opp til taket, skal det ved valg av monteringshøyde tas 
hensyn til de mulige ventilatorhøydene.  

Hvis det skal brukes ulike kokekar med forskjellige sikkerhetsavstander under ventilatoren, skal man 
velge den størst angitte sikkerhetsavstanden.   

Ventilatoren må ikke monteres over ildsteder, hvor det brukes fast brensel   

Til utluftingsrør må det kun brukes rør eller slanger av ikke-brennbart materiale. 

Utluftning må ikke skje gjennom røykkanal, skorstein eller ventilasjonssjakt, hvis disse brukes til 
utlufting av rom med ildsteder.   

Hvis utlufting foretas gjennom en røykanal eller skorstein, som ikke er i bruk lenger, skal 
myndighetenes forskrifter overholdes.   

Advarsel: Fare for forgiftning! 

Bruk av ventilatoren samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i rommet 

Hvis det i samme rom eller ventilasjonssystem brukes både ventilator og ildsted, som er avhengig av 
luften i rommet, bør det utvises største forsiktighet. 

Ildsteder, som er avhengige av luften i rommet, kan f.eks. være gass-, olje-, tre-, eller kulldrevne 
varmeapparater, gjennomstrømmings-vannvarmere, varmtvannsbeholdere eller gassovner, som får 
deres forbrenningsluft fra rommet der de står, og hvis utblåsningsgass ledes ut i friluft via f.eks. en 
skorstein.  
Ved utlufting til friluft, også med ekstern vifte, suger ventilatoren luft ut av kjøkkenet og rommene ved 
siden av.  

Hvis lufttilførselen ikke er tilstrekkelig, oppstår det et undertrykk. Ildstedene får for lite forbrenningsluft. 
Forbrenningen hemmes.  

Giftige forbrenningsgasser kan bli trukket inn i oppholdsrommene fra skorsteinen eller 
utsugingssjakten. Det kan være livsfarlig! 
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Ventilatoren kan uten fare brukes samtidig med et ildsted, som er avhengig av luften i rommet, hvis 
undertrykket i rommet eller ventilasjonssystemet maks er 4 Pa (0,04 mbar), slik at tilbakesug av 
forbrenningsgass unngås.  

Dette kan oppnås, hvis det kan strømme frisk luft til forbrenning inn gjennom åpninger i f.eks. dører og 
vinduer. Man bør forsikre seg om at tverrsnittet på åpningene er tilstrekkelig stort.  

Ved vurdering bør hele husets ventilasjonssystem tas i betraktning. I tvilstilfelle kontaktes den lokale 
skorsteinsfeiermester. 

For å oppnå sikker funksjon kan det være nødvendig: 

• å kombinere ventilatoren med en vinduskontakt, som kun lar ventilatoren fungere, hvis
vinduet er åpnet tilstrekkelig

• å tilkoble en automatisk innsugningsvifte eller å åpne en motordreven ventilasjonsklaff, når
ventilatoren slås på

• automatisk å slukke ildstedet som er avhengig av luften i rommet, når ventilatoren blir slått
på.

Kontakt under alle omstendigheter den lokale skorsteinsfeiermesteren. 

Resirkulasjon 

ventilatoren er egnet til resirkulasjon. Dette krever et kullfilter. 1 stk. medfølger. 

Resirkulasjon virker på den måten, at luften filtreres gjennom de aktive kullfiltrene og sendes renset 
tilbake i rommet gjennom spaltene på ventilatorens øverste del. 

Ventilatoren er beregnet til permanent installasjon på en loddrett vegg over en gass- eller el-
komfyr/kokeplate.  

INSTALLASJON 

Først vær sikker på, at emballasjen er intakt og at alle delene er i orden. Hvis ikke, avbryt 
installeringen og kontakt forhandleren. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil 
håndtering eller produktinstallasjon.  

Les veiledningen grundig  før installering av produktet. 

ADVARSEL: Dette produktet er laget i keramikk, som krever forsvarlig og nøye håndtering, samt 
profesjonell og grundig installering. 

Fjern emballasjen fra produktet og legg det på et egnet sted, et mykt underlag som f.eks. skumgummi 
eller stoff bør brukes for å plassere produktet på.  

Lag fire hull i veggen ved hjelp av den medfølgende boresjablongen, i det mønsteret som sjablongen 
indikerer. Sett inn de medfølgende rawlpluggene i hullene, skru dem til, men ikke helt stramt før de er 
helt i nivå; de tre skruene skal nå settes inn i de tre rawlpluggene (fig. 8A). Hullet for låseskruen forblir 
tomt (9B), denne settes inn senere.  

Plasser keramikkskjermen utenpå lampedelen, og før de tre stål-whirene gjennom hullene i 
keramikken, som vist på figuren (fig.1) Før strømledningen gjennom risten (fig.2). Keramikkdelen må 
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helt perfekt dekke metalldelen merket ‘D’ på tegningen. 

Ta keramikkskjermen til takplaten ut av emballasjen (se detalj B på tegningen), plasser skjermen over 
platen og før stål-whirene gjennom de tre hullene i keramikkdelen, strømledningen skal trekkes 
gjennom hovedhullet i keramikkskjermen (fig.3). Ta metallplaten ut av emballasjen og før stål-whirene 
gjennom beslagene (fig.4).  

Tilpass høyden på lampen ved å dytte stål-whirene opp og ned inne i beslagene. Det er nødvendig å 
løsne og dytte beslagene for å kunne fire whirene opp og ned (fig.5).  

Kontroller at den resterende lengden på stål-whirene fra beslagene (se fig.6) er like lange, for å sikre 
at produktet blir installert helt parallelt med taket. Ved å spenne beslagene fast (som vist på fig. 6), 
stopper det stål-whirene. Bruk også kabelklemmene som en ekstra sikkerhetsforanstaltning, som 
holder whirene (fig.7). Plasser lampen tett på taket og fest platen til taket ved hjelp av de tidligere 
monterte skruene (fig. 8A). Skru til de tre skruene og fest nå helt ved å montere sikkerhetsskruen (se 
fig.9B). Koble apparatet til strøm.   

Løft keramikkskjermen opp til taket (fig.10), sørg for at opphengene/fjærene holder keramikkskjermen 
godt på plass. Hvis keramikkskjermen ikke er fullstendig parallell med lampen, kan den justeres efter 
installasjonen.  

Fjern fettfilteret, som beskrevet i avsnittet om Rengjøring og vedlikehold. Fjern de tre plast-hettene 
(som vist på fig. 13A). Bruk en skrutrekker og fest eller løsne de tre skruene, for å løfte eller senke 
keramikklampen (fig.14). Etter justeringen settes plast-hetter og fettfiltret igjen.  



BETJENING 

RC001 
FJERNKONTROLL 

Tekniske data: 

- Alkaliebatteri: 12V, 27 A
- Frekvens: 433,92 Mhz
- Kombinasjoner: 32,768
- Maks. forbruk: 25 mA
- Tillatt romtemperatur: -20 til +55 °C
- Dimensjoner: 130 x 45 x 15 mm

Fjernkontrollen er utstyrt med 5 knapper i henhold til 
beskrivelsen under: 

I 

'r(.·. · • •-. A. Lys på/av. Merk: lyset arbeider uavhengig av,
'").....,,[ om ventilatoren er på. Husk derfor å slukke lyset, 
" , ,. når det ikke lenger skal brukes. 

,.1, 1
\J 

B. Slå på/av ventilatoren (starter på sugestyrke 1)

--• C: Reducer sugestyrke 

+, D. Øk sugestyrke

0 E. Timerfunksjon i intervaller å 1 O minutter

Sugestyrken indikeres av LED-lys med hver sin farge: 
Sugestyrke 1 : HVIT 
Sugestyrke 2: BLÅ 
Sugestyrke 3: MØRK BLÅ 
Sugestyrke 4: RØD 

LYSDEMPENDE FUNKSJON 

Lysdempende funksjon fra 20 % til 100 %. Hold knappen 
(A) nede på fjernkontrollen for å skru opp og ned. 

lnneholder følgende funksjoner: 

1) Ventilatorens lys er slukket-Trykk på knappen -Lyset
slås på

2) Ventilatorens lys er på -Trykk på knappen -Lyset slukker
3) Ventilatorens lys er på -Hold knappen nede -Lyset

dempes
4) Slipp knappen og lyset forblir ved det oppnådde nivået
5) For å øke lysnivået igjen: gjenta punkt 3

INNSTILLINGER FOR FARGETEMPERATUR 

Sørg for at lyset og ventilatoren er slått av. Hold TI
MER-knappen nede, inntil lyset slås på. Hold LYS-knappen 
inne for å endre fargetemperaturen. Så lenge knappen 
holdes inne, endrer fargetemperaturen seg fra varm til 
kald. Slipp knappen for å velge den ønskede fargen. Gå ut 
av innstillingene for fargetemperatur ved å trykke på PÅ/ 
AV-knappen (B).

12 
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OPPRINNELIGE FABRIKKINNSTILLINGER 
Det følger med en fjernkontroll fra fabrikanten, med forhåndsinnstilte fabrikkinnstillinger. 

Gjenopprett fabrikkinnstillinger: 

Ventilatorens fabrikkinnstillinger kan gjenopprettes på følgende måte: 

- Trykk på disse tre knappene samtidig, i 2 sek.
- Når LED-lysene slås på, trykk på disse to knappene samtidig
- LED-lysene blinker 6 ganger, hvilket betyr at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.

ADVARSEL: Dette sletter alle forhåndsprogrammerte koder permanent. 

Nødbryter: 

Hvis fjernkontrollen ikke virker, skal ventilatoren stoppes med nødbryteren. Når ventilatoren er blitt 
reparert av en autorisert fagmann, skal nødbryteren tilbakestilles. 

ADVARSEL! 

Batteriet i fjernkontrollen skal skiftes en gang i året for å sikre optimal signalrekkevidde. Batterier 
omfattes ikke av garantien. Ta av batteridekslet bak på enheten, ta det gamle batteriet ut og skift det 
med et batteri med de samme spesifikasjonene. Vær oppmerksom på batteriets polaritet, når det 
settes inn. Brukte batterier må ikke kastes med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres på et 
tilpasset innsamlingssted. Dette radiostyrede apparatet RC001 Radio Control møter kravene angitt i 
99/5/EC.  

ADVARSEL! 

Enhver endring av apparatets spesifikasjoner vil gjøre garantien ugyldig. Apparatet må utelukkende 
repareres av en autorisert tekniker.  
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ECODESIGN 
Som et resultat av Europaparlamentets nye regulativer – hhv. EU65 «Energimerking» og EU66 
«Ecodesign, som trådte i kraft 1. januar 2015 – er alle ventilatorer tilpasset disse nye 
energimerkingskravene.  

Alle ventilatorer er nå utstyrt med ny elektronikk, som en timerenhet for sugestyrken, når yteevnen 
overstiger 650 m3/t. Dette gjelder alle modeller med interne motorer og med en yteevne over 650 m3/t. 
Timerenheten skifter automatisk fra høyeste nivå til nest høyeste etter 5 minutter. Ventilatorer med 
eksterne motorer er også utstyrt med denne timerenheten, som automatisk skifter fra høyeste til nest 
høyeste, når yteevnen overstiger 650m3/t. Eksterne motorer med en yteevne over 650 m3/t på både 
høyeste og nest høyeste nivå, skifter ned til nest høyeste etter 7 minutter. I ’standby’-mode er 
ventilatorens energiforbruk lavere enn 0,5 W.  

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
Med regelmessig vedlikehold garanteres optimal drift og produktets holdbarhet. 

Særlig hensyn bør tas til fettfiltret. Fettfiltret er festet med magneter. Derfor er det kun nødvendig å 
bruke f.eks. en knivspiss / eller annet egnet verktøy til avmontering av filtret. Knivspissen føres inn i 
den tilhørende åpningen og dyttes oppover for å frigjøre filtret (fig.12). For å avmontere filtret fra 
ventilatoren, løsnes de to sikkerhetskablene. Det aktive kullfilteret skal fjernes etter avmonteringen av 
fettfiltret, ved å dytte dets spesielle plasthåndtak. Fettfiltret kan rengjøres i oppvaskmaskinen eller for 
hånd.  

Det aktive kullfilteret skal skiftes ved behov og minst en gang hvert halvår. Selve ventilatoren 
rengjøres med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel.  

Unngå bruk av disse rengjøringsmidlene, da de skader overflaten 

• Soda-, syre- eller kloridholdige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler som inneholder
løsemidler

• Rengjøringsmidler med skurrende virkning, f.eks. skurepulver eller skuresvamper som
f.eks. grytesvamper eller brukte svamper som inneholder rester av skuremiddel.

Strømkabelen og LED-indikatorene må utelukkende skiftes av en autorisert fagmann. 
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GARANTI 
Det er 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt gjeldende fra 
dokumentert kjøpsdato. Garantien omfatter materialer, arbeidslønn og kjøring. Ved henvendelse om 
service er det fint at du har produktets navn og serienummer klart. Disse opplysningene finnes på 
typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så har du dem for hånden. Det gjør 
det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.  

Garantien dekker ikke: 
• Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
• Ved dårlig vedlikehold og mangel på rengjøring av produktet
• Ved brann- og /eller vann- og fuktskader på produktet
• Ved reparasjon udført av ikke-fagmann
• Ved transportskader der produktet er transportert uten korrekt emballasje
• Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
• Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
• Defekte pærer

Transportskader 

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden er utelukkende en sak 
mellom kunden og forhandleren. I tilfeller der kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar 
leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal 
omgående gis beskjed om og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli 
avvist.  

Ubegrundede servicebesøk 

Hvis man tilkaller en servicemontør, og det viser seg, at man selv kunne ha rettet feilen, ved f.eks. å 
følge anvisningene her i bruksanvisningen eller ved å skifte en sikring i sikringsskapet, må kunden 
selv betale for servicebesøket.  

Kommersielle innkjøp 
Kommersielle innkjøp er alle kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men 
anvendes til næringsvirksomhet eller andre kommersielle formål (restaurant, café, kantine etc.) eller 
brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere. 
I forbindelse med næringsvirksomhet ytes ingen garanti, fordi dette produkt bare er beregnet til 
alminnelig husholdning. 

SERVICE 
Service skal meldes til vår service partner Service Companiet, via deres hjemmeside – eller TLF 23 89 
72 66http://www.servicecompaniet.no/  

• info@servicecompaniet.no

• Skjema fylles ut av forhandler eller sluttbruker.

• Service Companiet håndtere saken.

• Fabrikat, modell, serienummer, evt. produktnummer, kjøpsdato, forhandler, beskrivelse av feil,
kundeopplysninger - skal informeres om.

*Forbehold for trykkfeil.

mailto:info@servicecompaniet.no
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Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis 
sikkerhetsanvisningene ikke overholdes.  Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes. 

BORTSKAFFELSE AF APPARATET 

Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres på 
en autorisert gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en forhandler med en slik 
service. Materialene er beregnet til gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til beskyttelse 
av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune hvis du trenger mere informasjon.  

• Gjør apparatet ubrukelig
• Trekk støpslet ut av stikkontakten
• Skjær over strømledningen



Installations-, användar- och 
underhållsanvisningar 

Precious Fläkt 
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SÄKERHETSANVISNINGAR 

Läs vänligen bruksanvisningen noggrant innan fläkten tas i bruk.  
Den ger viktiga upplysningar om säkerhet, montering, användning och underhåll. 
Därmed skyddas både personer och fläkt.  
Spara bruksanvisningen och ge den vidare till en eventuell senare ägare.  
Köksfläkten är avsedd för användning i vanliga hushåll. Fläkten får inte användas 
i kommersiellt sammanhang. Tillverkaren/importören  kan inte hållas ansvarig 
för skador som orsakats av felaktigt användande.  

Elsäkerhet: 

VARNING: Fläkten får aldrig vara ansluten till ström, innan den är korrekt 
installerad. 

Innan anslutning av fläkten, bör man kontrollera att anslutningsförhållandena 
stämmer överens med anslutningsdata (spänning och frekvens), som är angivet 
på typskylten. Det är mycket viktigt att dessa data stämmer överens, så att 
fläkten inte skadas.  Om du är osäker, kontakta en fackman.  

Köksfläktens elsäkerhet kan bara garanteras, när det är etablerat en föreskriven 
jordförbindelse. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsåtgärd 
är korrekt utförd, och att installationerna i tvivelaktiga fall gås igenom av en 
fackman. Tillverkaren/importören kan inte hållas ansvarig för skador som 
uppstått på grund av saknad eller bruten jordförbindelse (t ex elektrisk stöt). 

Installation och reparation får endast utföras av auktoriserad installatör. 
Installation och reparation som utförs av icke fackmässig installatör, kan medföra 
stor risk för användaren och omfattas inte av reklamationssystemet. Inbyggnad 
och montering av denna köksfläkt på en icke-stationär uppställningsplats  (t ex 
ett fartyg) får endast utföras av fackfolk och endast i enlighet med 
säkerhetsföreskrifterna för användning av denna fläkt. Installation ska alltid 
utföras med skyddshandskar. 
Fläkten får inte modifieras på något sätt. Detta försämrar användarens säkerhet 
och medför att garantin inte längre gäller. 
Bryt alltid strömmen före rengöring, reparation, byte av filter eller annat 
underhåll. 



5 

Fläkten är bara bortkopplad från strömmen, när ett av följande villkor är uppfyllt: 
 Stickkontakten är utdragen. Dra inte i ledningen utan i själva kontakten när

du ska bryta strömmen till fläkten.
 Säkringen är frånslagen.
 Skruvsäkringen är helt bortskruvad.

Anslutning får inte ske med hjälp av en förlängningssladd, adapter, 
förgreningsuttag eller liknande.  
Dessa anordningar ger inte den nödvändiga säkerheten. Risk för 
överupphettning och brand!  

Säkerhet vid installation och användning: 

Säkerhetsavstånd vid installation: 
 Induktionshäll/keramikhäll: 650 mm
 Gasspis: min. 700 mm

Arbeta aldrig med öppen eld under köksfläkten; undvik flambering, grillning och 
liknande. Den påslagna fläkten drar in flammorna i filtret och på grund av det 
uppsugna köksfettet är det risk för brand! 

Om fläkten används över gasspis, ska de tända kokplattorna hela tiden vara 
täckta av grytor eller liknande. Även om grytorna tas bort en kort stund, ska 
gasspisen släckas. Flamman ska ställas in så att den inte går ut över grytbotten. 
Fläkten kan skadas av den mycket kraftiga värmepåverkan från flammor som inte 
är täckta. 

Sätt alltid på fläkten när en kokplatta används. Om fläkten inte sätts på, kan det 
bildas kondensvatten. Därmed kan det uppstå korrosionsskador på fläkten. 
Om man arbetar med olja eller fett, ska man hela tiden hålla ett öga på grytor, 
pannor och frityrgrytor. Även grillning över elgrill ska ske under konstant uppsyn. 
Överupphettad olja och fett kan självantända och därmed sätta fläkten i brand. 
Brandfara! 
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Använd aldrig fläkten utan fettfilter, då fett- och smutsavlagringar kan reducera 
fläktens funktion. Filtren ska rengöras eller bytas ut med jämna mellanrum. Ett 
övermättat filter medför brandfara! 

Använd aldrig ångrengöringsapparat för rengöring av fläkten. Ångan kan tränga 
in i spänningsförande delar och orsaka kortslutning. 
Fläkten är avsedd till att användas av vuxna som läst bruksanvisningen. Barn kan 
ofta inte hantera de faror som kan uppstå vid felaktig användning av fläkten. Se 
därför till att hålla barn under uppsikt när de är i närheten av fläkten. 
Större barn kan använda fläkten om de är ordentligt insatta i användningen av 
fläkten och kan hantera möjliga faror vid felaktig användning. 
Emballagedelar (t ex folie, polystyrenskum) kan vara farligt för barn. Fara för 
kvävning! Förvara därför emballagedelarna utom räckhåll för barn och bortskaffa 
materialet så fort som möjligt. 
Om det ska användas olika kokkärl med olika säkerhetsavstånd under 
köksfläkten, ska man välja det största säkerhetsavståndet.  
Fläkten får inte monteras över eldstäder som använder fasta bränslen.  
Till frånluftsrör får man endast använda rör eller slangar av icke brännbart 
material.  
Frånluftning får inte ske genom rökkanal, skorsten eller ventilationsschakt, om 
dessa används som frånluftning av rum med värmekällor.  
Om frånluftning görs genom en rökkanal eller skorsten som inte längre är i bruk, 
ska myndigheternas föreskrifter uppfyllas.  

Användning av fläkten samtidigt med en värmekälla som är beroende av luften 
i rummet:  

Varning: Risk för förgiftning! 

Om det i samma rum eller ventilationssystem används både köksfläkt och 
värmekälla som är beroende av luften i rummet, bör man vara ytterst försiktig.  
Värmekällor som är beroende av luften i rummet kan t ex vara gas- olja- trä eller 
koldrivna värmeapparater,  varmvattenberedare, värmepannor, gaskokplattor 
eller gasugnar, som får sin förbränningsluft från rummet där de är uppställda och 
sedan släpper ut avgaserna i det fria, till exempel genom en skorsten.  
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Vid frånluftsdrift ut i det fria, också med extern fläktmotor, suger fläkten 
rumsluft från köket och från närliggande rum.  
Om lufttillförseln inte är tillräcklig, uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för 
lite förbränningsluft. Förbränningen hämmas.  
Giftiga förbränningsgaser kan dras in i bostadsutrymmen från skorstenen eller 
utsugningsschakten. Detta kan vara livsfarligt! 
Fläkten kan utan risk användas samtidigt med en värmekälla som är beroende av 
rumsluften, om undertrycket i rummet eller ventilationssystemet är högst 4 Pa 
(0,04 mbar), därigenom hindras tillbakasugning av förbränningsgas.   
Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke 
förslutningsbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen 
är tillräckligt stor. En tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt sett inte en 
tillräcklig luftförsörjning. 

Vid bedömning bör hela husets ventilationssystem tas i beaktande. Om du är 
osäker vänd dig till din lokala sotare.  
För att uppnå säker funktion kan det vara nödvändigt:  
 att kombinera fläkten med en fönsterkontakt, som bara låter fläkten fungera

om fönstret är tillräckligt öppet, eller
 att koppla till en automatisk insugningsfläkt eller att öppna en motordriven

ventilationslucka, när fläkten sätts på eller
 automatiskt stänga av den värmekälla som är beroende av rumsluften, när

fläkten sätts på.
Kontakta under alla omständigheter din lokala sotarmästare. 

BORTSKAFFANDE AV EMBALLAGE OCH PRODUKT 

Emballaget beskyddar fläkten mot transportskador. Emballagematerialen är 
utvalda utifrån miljö- och avfallsmässiga överväganden och kan således 
återvinnas.  Återvinning av emballagematerialen sparar råvaror och minskar 
avfallsproblemen. Emballaget bör därför levereras in på närmaste 
återvinningsanläggning. Emballagedelarna (t ex folie, polystyrenskum) kan vara 
farligt för barn. Fara för kvävning! Förvara därför emballagedelarna utom barns 
räckhåll och bortskaffa materialet fortast möjligt.  
Bortskaffande av gammal produkt 
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Denna produkt är  er märkt i enlighet med europeiska direktiv 2012/19/EU om 
bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att 
försäkra dig om att produkten bortskaffas korrekt, medverkar du till att förhindra 
möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan 
förekomma vid felaktig avfallshantering av denna produkt. 
Gamla elektriska och elektroniska produkter innehåller fortfarande värdefulla 
material. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga 
beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. 
Symbolen på produkten, eller de dokument som följer med produkten, anger att 
denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. I stället ska det lämnas till 

ett lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och 
elektronisk utrustning. Bortskaffande ska ske i enighet med lokala 
miljömässiga direktiv för bortskaffande av avfall. För mer detaljerad 
information om återvinning av denna produkt ska du kontakta din 

kommun, din lokala återvinningsanläggning eller den butik där du har köpt din 
produkt. 

CIRKULATIONSDRIFT 

Fläkten / ventilatorn är avsedd för cirkulationsdrift. Detta kräver, att man köper 
kolfilter.    

Cirkulationsdrift fungerar på det sättet, att luften filtreras genom de aktiva 
kolfiltren och sänds sedan rengjord tillbaka in i rummet genom skårorna på 
fläktens / ventilatorns översta del.   

Fläkten / ventilatorn är avsedd för permanent installation på en lodrätt vägg 
över en gas- eller elspis/häll.  
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TEKNISK RITNING 
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INSTALLATION 

Till att börja med, försäkra dig om att emballaget är intakt och att alla delarna är 
i ordning, om inte avbryt installationen och kontakta återförsäljaren. Tillverkaren 
är inte ansvarig för skador som orsakats av hantering eller produktinstallation.  

Innan installation av produkten, läs först denna bruksanvisning väldigt noggrant. 

VARNING: Denna produkt är tillverkad av keramik, som kräver en varsam och 
noggrann hantering, samt en professionell och noggrann installation.  

Ta bort allt emballage från produkten och lägg den på ett lämpligt ställe, ett 
mjukt underlag som skumgummi eller liknande bör användas för att placera 
produkten på.  

Gör fyra hål i väggen med hjälp av den medföljande borrguiden i det mönster 
som guiden indikerar. Sätt i de medföljande pluggarna i hålen som du har gjort, 
fäst dem, men inte helt förrän de är i nivå; de tre skruvarna skruvas i pluggarna 
motsvarande hålen med utløpshode (Fig. 8A). Hålet för låsskruven förblir tomt 
(Fig. 9B), för att den sätt i senare.  

Placera keramikskärmen utanpå sugenheten och trä in stålvajern i de tre hålen i 
keramiken, som visas i figuren (Fig. 1). Ta strömkabeln genom metallgrillen,  
se Fig. 2. Keramikdelen måste täcka hela metalldelen märkt med ”D” på 
ritningen helt och hållet.  

Ta ut keramikskärmen till takplattan ut från emballaget (se detalj B på ritningen), 
placera skärmen över plattan och trä stålvajrarna genom de tre hålen i 
keramikdelen, strömkabeln ska träs genom huvudhålet i keramikskärmen, se Fig. 
3. Ta ut metallplattan från emballaget och trä stålvajrarna genom de för detta
avsedda hålen, se Fig. 4.

Anpassa höjden på produkten genom att dra stålvajrarna upp och ner inne i 
hållaren. Det är nödvändigt att skruva upp och knuffa till hållaren för att kunna 
dra i vajern, se Fig. 5. 



ANVÅNDNING 

RC001 
FJÅRRKONTROLL 

Tekniska data: 

- Alkaliskt batteri: 12V, 27 A
- Frekvens: 433,92 MHz
- Kombinationer: 32,768
- Max. forbrukning: 25 mA
- Tillåten rumstemperatur: -20 till +55 °C
- Dimensioner: 130 x 45 x 15 mm 

Fjårrkontrollen år utrustad med 5 knappar enligt nedan
stående beskrivning: 

·o· I -, . A. Belysning tånd/slåck. Observera: belysningen 
.. - • · arbetar oberoende av, om flåkten år påslagen.

, - ,. Kom dårfor ihåg att slåcka ljuset, når det inte

- _ , i _ . långre ska anvåndas. 

1C) B. Slå på/stang av flåkten (startar på sugstyrka 1)

--• C. Reducera sugstyrka 

+, D: Øk sugstyrka

0 E. Timerfunktion i intervaller om 1 O minuter

Sugstyrkan indikeras med LED-lampor i olika fårger: 
Sugstyrka 1 : VIT 
Sugstyrka 2: BLÅ 
Sugstyrka 3: MORKBLÅ 
Sugstyrka 4: ROD 

LYSDÆMPENDE FUNKTION 

Lysdæmpende funktion fra 20 % til 100 %. Hold knappen 
(A) nede på fjernbetjeningen for at skrue op og ned. 

Indeholder følgende funktioner: 

1) Emhættens lys er slukket- Tryk på tasten - Lyset tænder

2) Emhættens lys er tændt - Tryk på tasten - Lyset slukker

3) Emhættens lys er tændt - Hold tasten nede - Lyset
dæmpes

4) Slip tasten og lyset forbliver ved det opnåede niveau

5) For at øge lysniveauet igen: gentag punkt 3

INDSTILLINGER FOR FARVETEMPERA

TUR 

Sørg for, at lyset og emhætten er slukket. Hold TIMER-ta
sten inde, indtil lyset tænder. Hold LYS-tasten inde for at 
ændre farvetemperaturen. 
Så længe tasten holdes inde, ændrer farvetemperaturen sig 
fra varm til kold. Slip tasten for at vælge den ønskede farve. 
Gå ud af indstillingerne for farvetemperatur ved at trykke på 
Tænd/sluk-tasten (B). 
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Kontrollera att den överskjutande längden av vajern från hållarna, indikerat i  
Fig. 6, är lika, för att vara säker på att den blir parallellt inställd med taket. 
Genom att fästa de avsedda hållarna genom att dra till dem som visas i Fig. 6, 
stoppar detta stålvajrarna. Fäst clips som en ytterligare stoppsäkring av 
stålvajrarna, Fig. 7. Placera skärmen nära taket och fäst plattan med skruvarna 
som du tidigare monterat (Fig. 8 A) Dra till de tre skruvarna som håller plattan i 
taket, fäst sedan skärmen ordentligt genom att montera säkerhetsskruven, se 
Fig. 9 B. Anslut sedan lampan till elnätet.  

Lyft sedan upp keramikskärmen till taket (Fig. 10), kontrollera att fjädrarna fäster 
keramikskärmen. Om fästet av keramikskärmen inte är helt perfekt, kan detta 
justeras efter installationen. 

Ta bort fettfiltret som beskrivet i Underhållsdelen. Ta bort de tre plastlocken 
som visas i fig. 13A. Använd en Philips skruvdragare, dra till eller lossa på de tre 
skruvarna, för att justera vajrarna för att höja eller sänka lampan (Fig. 14). Efter 
justeringen, sätt på gummidelar och fettfiltret igen.  
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Fjärrkontrollen levereras med fabriksinställningar. 

Standard konfiguration 
Standardkonfigurationen kräver att fläkten och 
fjärrkontrollen har samma transmissionskod. Om det är 
installerat två fläktar i samma rum eller nära varandra, 
kan de påverkas av fjärrkontrollen. Därför ska koden på 
den ena systemet ändras.  

Ny transmissionskod 
Systemet levereras med en förinställd kod. Om en ny kod krävs, kan den ändras 
på följande sätt: Tryck samtidigt på nedanstående knappar på fjärrkontrollen. 

Håll knapparna nere i två sekunder. När LED-indikatorn lyser, tryck på: 

Inom 5 sekunder. LED-indikatorerna blinkar 3 gånger, vilket indikerar att 
proceduren har fullföljts.   

VARNING! 
Detta raderar alla förprogrammerade koder permanent. 
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Så snart transmissionskoden är ändrad på fjärrkontrollen, ska fläktens elektronik 
ställas in på samma kod:  
Bryt strömmen till fläkten, och anslut den igen. Inom 15 sekunder 
trycker man på Ljus-knappen för att synkronisera elektroniken med 
koden.  

Återställa fabriksinställningen 
För att återställa fabriksinställningen följs nedanstående procedur: 
Tryck samtidigt på: 

Och håll knapparna nere i två sekunder. När LED-indikatorerna lyser, trycker du 
på:  

Inom 5 sekunder.  LED-indikatorerna blinkar 6 gånger för att indikera att 
proceduren har fullföljts.   

VARNING! 
Detta raderar alla förprogrammerade koder permanent. 

Nödknapp 
Om fjärrkontrollen inte fungerar, används nödknappen till att stänga av 
apparaten. Efter service återställs nödknappen.  

VARNING! 
Batteriet ska bytas ut varje år för att garantera optimal sändningseffekt till 
fläkten.  
Montera bort batterilocket och byt ut batteriet mot ett nytt. Var uppmärksam på 
att detta placeras korrekt.  
Var noga med att det gamla batteriet inte kastas tillsammans med 
hushållsavfallet utan bortskaffas enligt gällande lagar och regler.  
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RC001 Radiostyrning uppfyller kraven i specifikationerna R&TTE Direktivet 
99/5/EC. 

VARNING! 
Varje form för modifikation på apparaten som inte är beskrivet i denna 
bruksanvisning eller av tillverkaren ogiltigförklarar garantin. 
Tillverkaren/återförsäljaren kan inte ställas ansvarig för skador som uppstått på 
grund av felaktig användning eller modifikationer.  

Timer 
Som ett resultat av den nya EU65 Energy Label och EU66 Ecodesign direktiv, 
upprättad av Europa Kommissionen och som trädde i kraft 1/1 2015, är alla våra 
produkter anpassade för att uppfylla de nya kraven.   

Alla modeller som uppfyller kraven på den nya energimärkningen är utrustade 
med en timer till hastighetskontroll när prestandan överstiger 650m3/t.  
Apparater med intern motor med max. prestanda högre än 650m3/t är utrustade 
med en timer som automatiskt skiftar hastighet från 4 till 3 efter 5 minuters 
drift. 
Apparater med extern motor är utrustade med en timer som automatiskt sänker 
hastigheten när prestandan överstiger 650m3/t. (Se instruktioner för externa 
motorer). 
Externa motorer, om prestandan överstiger 650m3/t vid både hastighet 4 och 3, 
är utrustade med följande default timerkontrollfunktioner. Sugstyrkan ändras 
automatiskt från 4 till 2 efter 6 minuters drift.  
Om apparaten arbetar på hastighet 3, ändras den automatiskt till hastighet 2 
efter 7 minuters drift. Hastigheterna kan ändras.  
Energiförbrukningen på standby är lägre än 0,5 W. 

UNDERHÅLL 

Med regelbundet underhåll garanteras den optimala prestandan och 
produkthållbarheten.  

Man bör speciellt ta hänsyn till fettfiltret. Fettfiltret sitter fast med magneter.  
Det räcker därför att använda t ex en knivspets / eller annat lämpligt verktyg för 
demontering av filtret. Knivspetsen i den tillhörande öppningen och skjuts uppåt 
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för att frigöra filtret (fig. 12). För att demontera filtret från fläkten, lossas de två 
säkerhetskablarna. Det aktiva kolfiltret ska tas bort efter demonteringen av 
fettfiltret genom att skjuta på dess speciella plasthandtag. Fettfiltret kan 
rengöras i diskmaskin eller för hand.  

Det aktiva kolfiltret ska bytas ut vid behov och minst en gång/halvår. Själva 
fläkten rengörs med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel.  

Undvik användning av nedanstående, då dessa kan skada ytan: 

 soda-, syra- eller kloridhaltiga rengöringsmedel och rengöringsmedel som
innehåller lösningsmedel

 rengöringsmedel med skurande verkan, t ex skurpulver eller skursvampar
som t ex grytsvampar eller redan använda svampar som innehåller rester av
skurmedel.

Byte av strömkabel och LED-indikatorer får endast utföras av en auktoriserad 
fackman.  

GARANTI OCH SERVICE 

Det lämnas 2 års garanti på fabrikations- och materialfel på din nya köksfläkt, 
gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material, 
arbetslön och körersättning.  När du begär service ska du upplysa om fläktens 
namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt 
denna information här i bruksanvisningen så har du den lättillgänglig. Det gör det 
lättare för servicemontören att hitta de rätta reservdelarna.  

Garantin täcker inte: 

 Fel och skador som inte uppkommit på grund av fabrikations- och materialfel
 Om man använt reservdelar som inte är original
 Om anvisningarna i bruksanvisningen inte efterföljs
 Om inte installationen inte genomförts enligt anvisningarna
 Om okvalificerade har installerat eller reparerat produkten
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Transportskador  

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är 
detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren.  I de fall då kunden 
själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse 
i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska 
anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats.  Annars 
kommer kundens krav att avvisas. 

Ogrundade servicebesök  

Om man tillkallar en servicemontör och det visar sig att man själv hade kunnat 
rätta till felen, genom t ex att följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom 
att byta en säkring i säkringsskåpet, faller det på kunden att själv betala för 
servicebesöket. 

Kommersiella inköp  

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater, som inte ska användas i 
privata hushåll, men som används kommersiellt eller liknande (restaurang, café, 
kantin etc.) eller användas till uthyrning eller annan användning som omfattar 
flera användare.  
I förbindelse med kommersiella inköp frånfaller garantin eftersom denna 
produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.  

Service: 

För att begära service och reservdelar i Sverige, vänligen kontakt: 
Senzum Field Service AB 
Support tel. 013-479 00 10. Öppet från 10.00 till 16.00 på vardagar, lunchstängt 
kl. 12.00-13.00. 
Service anmäls på: www.senzum.com/support/witt 

http://www.senzum.com/support/witt
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Precious SE - 170523 

Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvarig för person och-/ eller produktskador som 
orsakats av instruktionerna i bruksanvisningen inte följs. 

Witt A/S 
Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning 

Mail: info@witt.dk – tlf. +45 70 25 23 23 

mailto:info@witt.dk


Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeet 

Precious liesituuletin 
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Pakkauksen hävittäminen 
Pakkaus suojaa liesituuletinta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalit on valittu 
ympäristö- ja jätteenkäsittely huomioiden, ja ne voidaan siis kierrättää. 
Pakkausmateriaalien kierrätys säästää raaka-aineita ja vähentää jäteongelmia. 
Pakkaus pitää toimittaa lähimpään kierrätyspisteeseen. Pakkausmateriaalit 
(esim. kalvot ja styroksi) voivat olla lapsille vaaraksi. Tukehtumisvaara! Säilytä siis 
pakkaukset lasten ulottumattomissa, ja toimita materiaalit pois mahdollisimman 
nopeasti.  

Vanhan tuotteen hävittäminen 
Vanhat sähkö- ja elektroniikkatuotteet sisältävät edelleen arvokkaita 
materiaaleja. Toisaalta ne sisältävät myös vahingollisia aineita, jotka ovat 
välttämättömiä niiden toiminnalle ja turvallisuudelle.  
Jos tuote hävitetään yhdessä kotitalousjätteen kanssa tai sitä käsitellään väärin, 
se voi vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä, sen takia et voi heittää 
vanhaa tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. 
Toimita laite sen sijaan lähimpään sähkö- ja  elektroniikkalaitteiden kierrätys- 
pisteeseen tai paikalliselle jäteasemalle niin, että osat voidaan käyttää 
uudelleen. Pidä myös huoli, että säilytät vanhan tuotteen poissa lasten 
ulottuvilta siihen asti, kunnes toimitat sen kierrätysasemalle.  

Turvaohjeet 
Ole hyvä, ja lue käyttöohjeet perusteellisesti, ennen kuin otat liesituulettimen 
käyttöön. 
Ohjeessa on tärkeää tietoa turvallisuudesta, asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. 
Sen avulla suojellaan sekä käyttäjiä että liesituuletinta.  
Säilytä käyttöohjeet ja anna ne edelleen mahdolliselle uudelle omistajalle. 
Liesituuletin on tarkoitettu käytettäväksi tavallisessa kotitaloudessa. Valmistaja / 
maahantuoja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai 
virheellisestä ohjauksesta. 
Ennen liesituulettimen kytkemistä on tarkistettava, että kytkentäolosuhteet 
vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja kytkentätietoja (jännite ja taajuus). 
On ehdottoman tärkeää, että nämä tiedot ovat yhdenmukaisia, jotta liesituuletin 
ei vahingoitu. Jos olet epävarma, ota yhteys ammattiasentajaan.  



4 

Liesituulettimen sähköturvallisuus voidaan taata vain, kun se on liitetty 
asianmukaiseen maadoitukseen. On hyvin tärkeää, että tämä perustavan-
laatuinen varokeino on kunnossa ja että asennuksen tekee epävarmassa 
tapauksessa ammattiasentaja. Valmistajaa / maahantuojaa ei voida asettaa 
vastuuseen vahingoista, jotka johtuvat puutteellisesta tai huonosta 
maadoituksesta (esim. sähköisku).  

Asennuksen ja korjaukset saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja. 
Ammattitaidottoman henkilön tekemät asennukset ja korjaukset voivat 
aiheuttaa merkittävän vaaran käyttäjälle, eivätkä ne kuulu takuun piiriin. Tämän 
liesituulettimen asennuksen liikkuvaan sijoituspaikkaan (esim. alukseen) saa 
tehdä ainoastaan ammattiasentaja ja vain noudattaen tämän tuulettimen käytön 
turvaohjeita.  

Liesituulettimen virransaanti on katkaistu vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät: 
 Pistoke on irti pistorasiasta. Älä vedä johdosta, vaan itse pistokkeesta, kun

irrotat liesituulettimen verkkovirrasta.
 Sulake on käännetty pois päältä.
 Kierrettävä sulake on kokonaan irti.

Kytkentää ei saa tehdä jatkojohdolla. 
Jatkojohto ei ole riittävän turvallinen (esim. ylikuumenemisvaara). 

Älä koskaan käytä avoliekkiä liesituulettimen alla; vältä liekittämistä, grillausta 
tms. 
Käynnistetty liesituuletin vetää liekit suodattimeen, ja imeytyneen rasvan vuoksi 
on olemassa tulipalon vaara!  

Jos liesituuletinta käytetään kaasupolttimen yläpuolella, on sytytetyt keittolevyt 
pidettävä koko ajan kattilan tms. peitossa. Vaikka keittoastia otettaisiin pois vain 
hetkeksi, kaasupoltin on sammutettava. Liekki säädetään niin, ettei se tule 
keittoastian pohjan alta esille. Liesituuletin voi vahingoittua peittämättömien 
liekkien voimakkaasta lämpövaikutuksesta. 

Käynnistä liesituuletin aina, kun keittotaso on käytössä. Jos tuuletinta ei 
käynnistetä, siihen voi tiivistyä ilmasta vettä. Sen seurauksena liesituulettimeen 
voi syntyä korroosiovaurioita. 
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Öljyjä tai rasvaa käytettäessä on kattiloita, pannuja ja friteerausastiaa valvottava 
koko ajan. Myös grillauksen sähköisillä grillivarusteilla on tapahduttava jatkuvan 
valvonnan alaisena. Ylikuumentunut öljy ja rasva voivat syttyä itsestään ja 
sytyttää samalla liesituulettimen.  

Älä koskaan käytä liesituuletinta ilman rasvasuodatinta, koska rasva- ja 
likakerrostumat heikentävät tuulettimen toimintaa. Suodattimet on 
puhdistettava tai vaihdettava säännöllisin väliajoin. Täysi rasvasuodatin 
aiheuttaa tulipalon vaaran! 

Älä käytä koskaan höyrypesuria liesituulettimen puhdistamiseen. Höyry voi 
tunkeutua sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. 

Liesituuletin on tarkoitettu käyttöohjeet lukeneiden aikuisten käyttöön. Lapset 
eivät aina ymmärrä niitä vaaroja, jotka voivat syntyä liesituulettimen 
virheellisestä käytöstä. Muista siis valvoa lapsia, kun he ovat liesituulettimen 
läheisyydessä. 

Isommat lapset voivat käyttää liesituuletinta, jos heidät on kunnolla 
perehdytetty sen käyttöön, ja he ymmärtävät väärän käytön aiheuttamat vaarat. 

Pakkaukset (esim. kalvot, styroksit) voivat olla lapsille vaarallisia. 
Tukehtumisvaara! Säilytä siis pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, ja vie 
materiaalit pois mahdollisimman pian. 

Jos liesituulettimen alla käytetään eri keittoastioita, joiden turvaetäisyydet ovat 
erilaisia, on noudatettava suurinta annettua turvaetäisyyttä. 

Jos keittotason valmistaja ei ole ilmoittanut suurempia turvaetäisyyksiä, on 
keittotason ja liesituulettimen alareunan välissä noudattava seuraavia 
minimietäisyyksiä: 
650 mm keraamisen keittotason yläpuolella 
700 mm kaasutason yläpuolella 
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Asennuskorkeutta valittaessa on otettava huomioon käyttäjien pituus. 
Liesitasolla pitää pystyä työskentelemään vapaasti ja liesituuletinta ohjaamaan 
vaivattomasti. 

Ota huomioon, että ruoanlaitosta syntyvät höyryt imeytyvät tuulettimeen sitä 
heikommin, mitä suurempi etäisyys keittotasoon on. 

Jos liesituulettimen alla käytetään keittoastioita, joiden turvaetäisyydet ovat 
erilaisia, on noudatettava suurinta annettua turvaetäisyyttä. 

Liesituuletinta ei saa asentaa kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan 
yläpuolelle. 

Poistokanavana saa käyttää vain palamattomasta materiaalista valmistettuja 
putkia.  

Poistoilmaa ei saa johtaa savukanavaan, savupiippuun tai tuuletushormiin, jos 
sitä käytetään sellaisen huoneen ilmanpoistoon, jossa on tulisija. 

Jos poistoilma toteutetaan sellaisen savukanavan tai hormin kautta, joka ei enää 
ole käytössä, on noudatettava viranomaismääräyksiä. 

Liesituulettimen käyttö samanaikaisesti saman tilan ilmaa käyttävän tulisijan 
kanssa: 

Varoitus: Myrkytysvaara! 
Jos samassa tilassa tai ilmanvaihtojärjestelmässä käytetään sekä liesituuletinta 
että tulisijaa, joka käyttää tämän huoneen ilmaa, on noudatettava suurta 
varovaisuutta.   

Huoneen ilmasta riippuvaiset tulisijat voivat olla esim. kaasu-, öljy-, puu- tai 
hiilikäyttöisiä lämmityslaitteita, vedenlämmittimiä, tai kuumavesikattiloita, 
kaasukeittotasoja tai kaasu-uuneja, jotka saavat palamisilmansa sijoitus-
huoneestaan, ja joiden poistokaasut johdetaan ulos esim. hormin kautta. 

Poistaessaan ilmaa ulos, myös ulkoisella moottorilla varustettu liesituuletin imee 
ilmaa keittiöstä ja viereisistä huoneista. 
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Jos korvausilmaa ei ole riittävästi, syntyy alipaine. Tulisijat saavat liian vähän 
palamisilmaa. Palaminen estyy. 
Myrkyllisiä palokaasuja voi imeytyä hormista tai poistokanavasta 
asuinhuoneisiin. Se voi olla hengenvaarallista! 

Liesituuletinta voi käyttää turvallisesti samanaikaisesti tilan ilmasta riippuvaisen 
tulisijan kanssa, jos alipaine tilassa tai ilmanvaihtojärjestelmässä on korkeintaan 
4 Pa (0,04 mbar), jolloin vältytään palokaasujen imeytymiseltä takaisin. 

Tämä saavutetaan, jos palamiseen voi esim. ovi- ja ikkuna-aukoista virrata 
raikasta ilmaa. On varmistuttava, että aukkojen poikkileikkaukset ovat riittävän 
suuria. Tuuletuskanava hormissa ei yleensä yksin riitä tuomaan riittävää 
ilmanvaihtoa. 

Arviota tehtäessä on otettava koko talon ilmanvaihtojärjestelmä huomioon. 
Epävarmoissa tapauksissa otetaan yhteys paikalliseen nuohoojamestariin. 

Turvallisen toiminnan takaamiseksi voi olla tarpeen 
 yhdistää liesituuletin ikkunakytkimeen, joka sallii liesituulettimen toiminnan

vain, jos ikkuna on tarpeeksi auki, tai
 kytkeä automaattinen imupuhallin tai avata moottorikäyttöinen

ilmanvaihtoluukku, kun liesituuletin käynnistetään, tai
 sammuttaa automaattisesti kaikki huoneilmasta riippuvaiset tulisijat, kun

liesituuletin käynnistetään.
Ota joka tapauksessa yhteys paikalliseen nuohoojamestariin. 

Ilmankierrätys 
Tämä liesituuletin soveltuu käytettäväksi huoneilmaan palauttavana. Se vaatii 
hiilisuodattimen oston. 

Ilmankierrätys toimii niin, että ilma suodatetaan aktiivihiilisuodattimen läpi ja 
lähetetään puhdistuneena takaisin huoneeseen liesituulettimen yläosan 
aukkojen kautta.  

Liesituuletin on tarkoitettu kiinteään asennukseen kattoon kaasu-  tai 
sähkölieden päälle. 
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TEKNINEN PIIRUSTUS 
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ASENNUS 
Varmista ensin, että pakkaus on vahingoittumaton ja kaikki osat kunnossa. Jos 
näin ei ole, ota yhteys myyjään. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka 
ovat aiheutuneet käsittelyssä tai tuotteen asennuksessa. 

Lue tarkkaan nämä ohjeet ennen tuotteen asennusta. 

VAROITUS: Tämä tuote on valmistettu keramiikasta, joka vaatii varovaista ja 
tarkkaa käsittelyä sekä ammattimaisen ja huolellisen asennuksen. 

Poista tuotteesta pakkausmateriaalit ja sijoita se sopivaan paikkaan. Käytä 
pehmeää alustaa esim. vaahtomuovia tai kangasta, jolle voit asettaa tuotteen. 

Käytä mukana tulevaa poraussapluunaa, ja tee kattoon sen mukaisesti neljä 
reikää. Kiinnitä mukana toimitetut tulpat tekemiisi reikiin, kiinnitä ne, mutta ei 
kokonaan ennen kuin ne ovat aivan katon tasossa; ruuvaa 3 ruuvia tulppiin, jotka 
ovat kääntöaukkojen kohdilla (kuva 8A). Lukitusruuvin reikä jää tyhjäksi (kuva 
9B), se kiinnitetään myöhemmin.  

Sijoita keramiikkakupu imuyksikön päälle ja pujota teräsvaijeri sisään 
keramiikkaosan kolmeen reikään kuvan mukaisesti (kuva 1). Ota virtajohto 
metalliritilän läpi, katso kuvaa 2. Keramiikkaosan pitää peittää teknisessä 
piirustuksessa D:llä merkitty metalliosa kokonaan.   

Ota kattolevyn keramiikkakuori ulos pakkauksesta (osa B piirustuksessa), sijoita 
kuori tuulettimen päälle ja vedä kolme teräsvaijeria keramiikkakuoren kolmen 
reiän läpi, virtajohto vedetään keramiikkakuoren keskiaukon läpi, katso kuvaa 3. 
Ota metallinen kattolevy ulos pakkauksestaan ja vedä kolme teräsvaijeria omien 
kiinnikkeidensä läpi, katso kuvaa 4. 

Säädä tuotteen korkeus työntämällä teräsvaijereita ylös ja alas kiinnikkeensä 
sisällä. Kiinnikettä on nostettava ja työnnettävä, jotta vaijeri pääsee liukumaan, 
katso kuvaa 5.  

Tarkista, että kuvan 6 kiinnikkeistä yli jäävät vaijerit ovat yhtä pitkät 
varmistuaksesi, että liesituuletin asennetaan täysin suoraan. Vaijerit lukkiutuvat 
kiinnittämällä kunkin vaijerin pidike kääntämällä niitä kuvan 6 osoittamalla 
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tavalla. Kiinnitä nipistimet teräsvaijerien turvavarmistukseksi, kuva 7. Nosta 
tuuletin lähelle kattoa ja käännä kattolevy aiemmin kiinnittämiisi kattoruuveihin 
(kuva 8 A). Kiristä kolme kattolevyä pitävää ruuvia kiinni kattoon ja varmista 
levyn kiinnitys asentamalla turvaruuvi, katso kuva 9 B. Nyt voit kytkeä laitteen 
sähköverkkoon. 

Nosta kattolevyn keramiikkakuori kattoon (kuva 10), varmista, että jouset 
kiinnittävät keramiikkakuoren. Jos keramiikkakuoren kiinnitys tuulettimeen ei ole 
aivan täydellinen, sitä voi säätää asennuksen jälkeen.  

Irrota rasvasuodatin ”Liesituulettimen hoito”-kappaleen ohjeiden mukaan. Irrota 
kuvan 13 A kolme muovitulppaa. Käytä  ristipäämeisseliä, kiinnittääksesi tai 
irrottaaksesi 3 ruuvia, jotta voit säätää vaijereita tuulettimen nostamiseksi tai 
laskemiseksi (kuva 14). Kun tuuletin on suorassa, laita kumitulpat ja 
rasvasuodatin takaisin paikoilleen.  



KÅYTTQ 

RC001 
KAUKOSÅÅDIN 

Tekniset tiedot: 

- Alkaliparisto: 12\/, 27 A
- Taajuus: 433,92 MHz
- Kombinaatiot: 32,768
- Suurin kulutus: 25 mA
- Kåyttolåmpotila: -20 - +55 °c
- Mitat: 130 x 45 x 15 mm 

Kaukosååtimesså on alla olevan kuvauksen mukaiset 5 
kytkintå: 

·o·I -. . A. Valot påålle/pois. Huomaa: valot toimivat riip
.. - • · pumatta siitå, onko liesituuletin kytketty påålle.

, - ,. Muista siis sammuttaa valo, kun et enåå tarvitse
- ' sitå. 

t' I '··. ·. B. Liesituulettimen virtakytkin (aloittaa imuteholla
\,_/1) 

--- C. Våhentåå imutehoa 

+, D. Lisåå imutehoa

0 E. Ajastin 10 minuutin intervallein

1) Liesituulettimen valo on sammutettu - Paina kytkintå
Valo syttyy

2) Liesituulettimen valo on påållå - Paina kytkintå - Valo
sammuu

3) Liesituulettimen valo on påållå - Pidå kytkin pohjassa -
Valo himmenee

4) Vapauta kytkin ja valo jåå valittuun kirkkauteen
5) Kun haluat taas lisåtå valon kirkkautta: toimi kuten

kohdassa 3.

HIMMENNIN 

Valon himmennys 20 prosentista 100 prosenttiin. Pidå 
kaukosååtimen valopainiketta (A) painettuna, sååtååksesi 
kirkkaammalle ja himmeåmmålle. 

Sisaltiia seuraavat toiminnot: 

1) Liesituulettimen valo on sammutettu - Paina kytkintå
Valo syttyy

2) Liesituulettimen valo on påållå - Paina kytkintå - Valo
sammuu

3) Liesituulettimen valo on påållå - Pidå kytkin pohjassa -
Valo himmenee

4) Vapauta kytkin ja valo jåå valittuun kirkkauteen
5) Kun haluat taas lisåtå valon kirkkautta: toimi kuten ko-

hdassa 3.

VÅRILÅMPOTILAN ASETUKSET 
Varmista, ettå liesituuletin on sammutettu. Pidå ajastin
painike pohjassa, kunnes valo syttyy, Vaihda vårilåmpotila 
painamalla valonåppåintå pitkåån. 
Kun pidåt nåppåintå pohjassa, vårilåmpotila vaihtuu låm
pimåstå kylmåksi. Valitse haluamasi våri vapauttamalla 
kytkin. 
Poistu vårilåmpotilan asetuksesta painamalla virtakytkintå 
(B). 
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Kaukosäädin toimitetaan tehdasasetuksin 

Oletusasetukset 
Oletusasetukset edellyttävät, että liesituulettimella ja 
kaukosäätimellä on sama lähetyskoodi. Jos samaan 
huoneeseen tai lähelle toisiaan on asennettu kaksi 
liesituuletinta, kaukosäädin voi vaikuttaa niihin. Siksi 
toisen järjestelmän koodi on muutettava.  
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Uusi lähetyskoodi 
Järjestelmä toimitetaan esiasetetulla koodilla. Jos uusi koodi on tarpeen, sen voi 
muuttaa seuraavalla tavalla: Paina samanaikaisesti alla näkyviä kytkimiä 
kaukosäätimessä.  

Ja pidä kytkimet pohjassa kaksi sekuntia. Kun LED-valo syttyy, paina: 

5 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu 3 kertaa osoittaen, että toimenpide on valmis. 

VAROITUS! 
Tämä poistaa kaikki esiohjelmoidut koodit pysyvästi. 

Heti, kun lähetyskoodi on muutettu kaukosäätimeen, pitää liesituulettimen 
elektroniikka asettaa samalle koodille.  
Irrota tuuletin virrasta, ja kytke se takaisin. 15 sekunnin kuluessa paina 
valokytkintä synkronoidaksesi elektroniikan koodiin.  

Palauta tehdasasetukset 
Palauta tehdasasetukset seuraavilla toimenpiteillä. Paina samanaikaisesti: 

Ja pidä kytkimet pohjassa kaksi sekuntia. Kun LED-valo palaa, paina: 

5 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu 6 kertaa osoittaen, että toimenpide on valmis. 

VAROITUS! 
Tämä poistaa kaikki esiohjelmoidut koodit pysyvästi. 
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Hätäpainike 
Jos kaukosäädin ei toimi, käytetään laitteen sammuttamiseen hätäpainiketta. 
Huollon jälkeen hätäpainike nollataan.  
 
VAROITUS! 
Paristot on vaihdettava joka vuosi, jotta optimaalinen lähetysteho tuulettimeen  
voidaan taata.  
Irrota paristokansi ja vaihda paristot uuteen. Katso, että asetat ne oikein.   
Älä heitä paristoja pois kotitalousjätteen joukossa vaan toimita ne keräykseen 
asianmukaisesti voimassa olevien lakien ja säädösten mukaan.  
 
RC001 Radio-ohjaus noudattaa R&TTE-direktiivin 99/5/EY määräyksiä.  
 
VAROITUS! 
Laitteen kaikki sellaiset muutokset, joita tämä käyttöohje tai valmistaja ei kuvaa, 
mitätöivät takuun. Valmistajaa / jakelijaa ei voida pitää vastuullisena vahingoista, 
jotka ovat syntynet virheellisestä käytöstä tai laitteen muutoksista.  
 
Ajastin 
Euroopan komission antamien uusien, 1.1.2015 voimaan astuneiden EU65 
Energiamerkinnät ja EU66 Ekodesign -säädösten seurauksena kaikki tuotteemme 
on mukautettu vastaamaan näitä uusia vaatimuksia. 
 
Kaikki mallit, jotka vastaavat uusia energiamerkintävaatimuksia on varustettu 
nopeussäädön ajastimella imutehon ylittäessä 650 m3/h. Laitteet, joissa on 
sisäänrakennettu  moottori ja 650 m3/h ylittävä maksimi-imuteho, on varustettu 
ajastimella, joka muuttaa automaattisesti nopeuden neloselta kolmoselle 5 
minuutin kuluttua.  
Ulkoisella moottorilla varustetuissa liesituulettimissa on ajastin, joka 
automaattisesti laskee nopeuden, kun imuteho ylittää 650 m3/h. (Katso 
ulkoisten moottorien ohjeita).  
Ulkoiset moottorit, joiden teho on yli 650 m3/h sekä nopeudella 4 että 3 on 
varustettu seuraavalla vakioajastinohjaustoiminnolla. Imuteho muutetaan 
automaattisesti neloselta kakkoselle 6 minuutin käytön jälkeen. 
Jos laite käy nopeudella 3 se muutetaan automaattisesti kakkoselle 7 minuutin 
käytön jälkeen.  
Valmiustilassa liesituulettimen sähkönkulutus on alle 0,5 W. 
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LIESITUULETTIMEN HOITO 

Liesituulettimen säännöllisellä hoidolla taataan optimaalinen suorituskyky ja 
tuotteen kestävyys.  

Erityistä huomiota pitää kiinnittää rasvasuodattimeen. Rasvansuodatin on 
kiinnitetty magneeteilla. Siksi suodattimen irrottamiseen tarvitaan vain esim. 
veitsen tai taltan kärki tai muuta sopiva väline. Kärki viedään sille kuuluvaan 
aukkoon ja työntämällä ylös päin suodatin vapautetaan (kuva 12). Saat 
suodattimen irti tuulettimesta irrotamalla suodattimen kaksi turvanarua. 
Aktiivihiilisuodatin on poistettava irrotuksen jälkeen rasvasuodattimesta 
työntämällä sen erityistä muovikahvaa. Rasvasuodatin voidaan pestä 
astianpesukoneessa tai käsin. 

Aktiivihiilisuodatin on vaihdettava tarpeen mukaan ja vähintään puolivuosittain. 
Itse liesituuletin puhdistetaan kuumalla vedellä ja miedolla puhdistusaineella.  

Vältä seuraavien aineiden käyttöä, koska ne vahingoittavat laitteen pintaa: 

 sooda-, happo- tai klooripitoisia pesuaineita ja puhdistusaineita, jotka
sisältävät liuottimia.

 Hankaavia pesuaineita, esim. hankausjauhetta tai hankaavaa sientä kuten
patasieniä tai sellaisia käytettyjä sieniä, joissa voi olla hankausainejäämiä.

Virtajohdon ja LED-merkkivalot saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huolto. 
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TAKUU 

2 vuoden reklamaatio-oikeus myönnetään laitteen valmistus- ja 
materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa 
materiaalit, työpalkat ja ajon. Kääntyessäsi huollon puoleen, ilmoita 
liesituulettimesi nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita 
tiedot valmiiksi tähän käyttöohjeeseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. 
Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat. 

Takuu ei kata:   
Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe.  
Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. 
Jos tuotteen on asentanut tai korjannut joku muu kuin koulutettu asentaja.  
Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu.  
Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti.  

Kuljetusvauriot  
Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan 
vaatimukset voidaan hylätä. 
Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on 
yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas 
on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta 
mahdollisista kuljetusvaurioista.  

Aiheettomat huoltokäynnit 
Jos kutsut huollon, ja osoittautuu, että olisit itse voinut korjata vian, esimerkiksi 
noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita tai vaihtamalla sulakekaappiin 
sulakkeen, on sinun itse maksettava huoltokäynnin kustannukset, koska takuu 
kattaa VAIN tuotantovirheet. 

Osto yrityskäyttöön  
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä 
kotitaloudessa vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan 
tarkoitukseen (ravintola, ruokala, jne.), tai vuokraukseen tai muuhun toimintaan, 
jossa sillä on useampia käyttäjiä. Yrityskäyttöön tehdyille ostoille EI myönnetä 
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MITÄÄN takuuta, koska tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen 
kotitalouteen.  

 
 
 
 
 
HUOLTO 
Kun tarvitset huoltoa tai varaosia, ole hyvä ja ota yhteys keskushuoltoomme 
Piketaan. 
 
Piketa,                sähköposti: piketa@piketa.fi,       puh: 03 2333 277  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piketa@piketa.fi
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LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 
Laite sisältää arvokkaita materiaaleja eikä sitä saa heittää 
lajittelemattomaan kaatopaikkajätteeseen, vaan se on 
toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Vanhat sähkölaitteet 
on hävitettävä ammattimaisesti ja vastuullisesti paikallisten lakien 
ja asetusten mukaisesti.  

 Tee laitteesta käyttökelvoton.
 Vedä pistoke irti pistorasiasta.
 Leikkaa virtajohto poikki.
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