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INSTALLATION - MONTERINGSANVISNINGAR
Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten måste vara minst 50 cm för elektriska plattor, 
och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade plattor. 
Om ett större avstånd än det här specificerade anges i installationsanvisningarna som medföljer 
gasspisen  är det detta avstånd som gäller. 

Se till att en utbildad fackman kontaktas för installationen. Följ numreringen nedan för monteringen: 
(1 2 3 .....). 

 VARNING: Skilj apparaten från elnätet innan du påbörjar den elektriska kopplingen. 

 VARNING: Kontrollera att rökrör och rörklämmor medföljer vid leverans av apparaten. Annars måste de 
köpas separat. 
Anmärkning: Delar märkta med symbolen “(*)” är extrautrustning som emdast levereras med vissa 
modeller eller som kan köpas separat.

 VARNING: Produkt med hög vikt. För flyttning och  installation av fläktkåpan krävs minst två personer.

INSTALLASJON - MONTERINGSANVISNINGER
Minimumsavstanden mellom varmesonene på kokeapparatet og undersiden av kjøkkenventilatoren 
må ikke være mindre enn 50 cm for elektriske komfyrer og 65 cm for gasskomfyrer og 
kombinasjonskomfyrer. 
Dersom installasjonsveiledningen for gassapparatet krever en større avstand enn den som er oppgitt, 
må denne avstanden overholdes. 

Installasjonen må kun utføres av en kvalifisert tekniker. Følg nummereringen ved montering 
(1 2 3 .....). 

 ADVARSEL: Koble fra hovedbryteren i boligen før tilkobling av ventilatoren. 

 ADVARSEL: Kontrollere om avtrekksrøret og festeklemmene følger med. I motsatt fall må slike anskaffes. 
Merk: Delene merket med symbolet “(*)” er opsjonsutstyr som kun leveres med noen modeller, eller 
deler som må anskaffes.

 ADVARSEL: Dette produktet er svært tungt. Flytting og installasjon av kjøkkenventilatoren må derfor 
utføres av to eller flere personer.

INSTALLATION - MONTERINGSVEJLEDNING
Minimumafstanden mellem kogesektionens øverste del og emhættens nederste del skal være på 
mindst 50 cm for elkomfurer og 65 cm for gaskomfurer eller el-/gaskomfurer. 
Hvis installationsvejledningen for gaskogezonen/gaskomfuret angiver en afstand, der er større end 
den anførte afstand, skal den største afstand overholdes. 

Det anbefales, at installationen foretages af en faguddannet tekniker. Ved montering skal man følge 
vejledningens nummerrækkefølge (1 2 3 .....). 

 ADVARSEL: Afbryd strømforsyningen på hovedafbryderen, før emhætten sluttes til elnettet. 

 ADVARSEL: Kontrollér, om aftræksrøret og spændebåndene leveres sammen med emhætten. Hvis dette 
ikke er tilfældet, skal de købes separat. 
Bemærk: Delene mærket med symbolet “(*)” er valgfrit ekstraudstyr, der kun leveres med nogle af 
modellerne, eller dele der skal anskaffes separat.

 ADVARSEL: Da apparatet har meget stor vægt, skal flytning og montering af emhætten foretages af mindst 
to eller flere personer.
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ASENNUS - KOKOAMISOHJEET
Keittotasolla olevien keittoastioiden pohjan ja liesituulettimen alareunan välisen etäisyyden on oltava 
vähintään 50 cm, kun kyseessä on sähköliesi, ja vähintään 65 cm, kun kyseessä on kaasuliesi tai sähkö/
kaasuliesi. 
Jos kaasulieden asennusohjeissa määrätään edellä mainittua etäisyyttä suurempi etäisyys, noudata sitä. 

Asennus on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. Asennus tulee suorittaa 
numerojärjestyksessä (1 2 3 .....).  

 VAROITUS: Kytke virta pois päävirtakytkimestä ennen liesituulettimen sähköliitännän suorittamista. 
 VAROITUS: Tarkista, kuuluvatko poistoputki ja kiinnittimet toimitukseen. Jos näin ei ole, ne on hankittava 

erikseen. 
Huom! Tähdellä “(*)” merkityt osat ovat lisävarusteita, jotka kuuluvat vain joihinkin malleihin, tai 
toimitukseen kuulumattomia osia, jotka on hankittava erikseen.

 VAROITUS: Liesituuletin on painava, ja sen liikuttelussa ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
The minimum distance between the pan supports on the cooking appliance and the lowest part of the 
cooker hood must not be less than 50 cm for electric cookers or 65 cm for gas or combination cookers. 
If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance must be 
observed. 

Contact a qualified technician for installation. To install, follow steps ( 2 3 .....). 

 WARNING: Disconnect the power at the house main switch before electrically connecting the hood. 

 WARNING: Check whether the exhaust pipe and clamps are provided. If not, they must be purchased 
separately. 
Note: Parts marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models 
or parts not supplied, to be purchased separately.

 WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.
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Medfølgende materiale
Tag alle delene ud af pakkerne. Kontrollér, at alle delene findes.
• Samlet emhætte med motor og lampe monteret.
• Beslag til aftrækskanaler
• Montageskabelon
• Filter/filtre
• Vejledning
• 1 - adapter Torx T10
• 1 - adapter Torx T20
• 2 - skiver
• 6 - rawlplugs 8 x 40 mm
• 6 - skruer 5 x 45 mm
• 2 - skruer 2,9 x 6,5 mm
• 2 - skruer 3 x 9 mm

Fig. 1
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ADVARSLER VEDRØRENDE MILJØ
1. Emballagen
Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med 
genbrugssymbolet . Bortskaffelse skal ske i henhold til 
gældende lokale regler. Materialet i emballagen (plastposer, 
polystyrenstykker osv.) kan være farligt og skal opbevares uden 
for børns rækkevidde.
2. Apparatet
Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/
EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med 
til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og 
folkesundheden. 

Symbolet  på produktet eller i dokumentationen angiver, at 
produktet ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, men 
skal afleveres på en egnet affaldsstation til genbrug af elektrisk og 
elektronisk apparatur. 
Ved skrotning følges gældende, lokal lovgivning for bortskaffelse 
af affald.
For yderligere oplysninger om behandling, genindvinding og 
genbrug af dette produkt kontaktes de lokale myndigheder, 
forhandleren eller renovationsselskabet.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
 ADVARSEL: For at mindske risikoen for ulykker, elektriske 

stød, skader på personer eller skader ved brug af emhætten skal 
man følge de grundlæggende forholdsregler inklusive de 
følgende.
1. Emhætten skal være koblet fra strømforsyningen, før der 

foretages nogen form for indgreb i forbindelse med 
installation eller vedligeholdelse på apparatet.

2. Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker i 
henhold til producentens anvisninger og under overholdelse 
af gældende lokale sikkerhedsregler.

3. Apparatet skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. 
(Det er ikke muligt ved emhætter i klasse II).

4. Brug aldrig multistikdåser eller forlængerledninger.
5. Når installationen er færdig, må brugeren ikke kunne få 

adgang til de elektriske komponenter.
6. Rør ikke ved emhætten med fugtige kropsdele, eller brug 

den ikke, hvis man har bare fødder.
7. Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten. 
8. Kundeservice – undlad venligst at reparere eller udskifte 

nogen som helst del af emhætten, med mindre det 
udtrykkeligt bliver anbefalet i håndbogen. Al form for 
vedligeholdelse skal udføres af en faguddannet tekniker. 

9. Når der bores huller i væggen, skal man passe på ikke at 
beskadige elledninger og/eller rør.

10. Ventilationskanaler skal altid munde ud i det fri.
11. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for ukorrekt brug 

eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. 
12. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller af 

personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet 
eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse 
personer er under opsyn eller er oplært i brugen af 
apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. 

13. Børn skal holdes på afstand af apparatet. 
14. Brug udelukkende et udsugningsrør i metal for at begrænse 

risikoen for brand.

15. Børn skal overvåges, så de ikke leger med apparatet. 
16. Ved skrotning følges gældende lokal lovgivning for 

bortskaffelse af affald. 
17. For yderligere oplysninger om behandling, genindvinding og 

genbrug af dette produkt kontaktes de lokale myndigheder, 
forhandleren eller renovationsselskabet. 

18. En konstant vedligeholdelse og rengøring sikrer, at 
emhætten fungerer og yder optimalt. Fjern jævnligt 
indtørret snavs fra overfladerne for at undgå ansamling af 
fedt. Tag jævnligt filtret ud, og rengør eller udskift det.

19. Tilbered ikke flamberede madvarer under emhætten. Åben 
ild medfører risiko for brand. 

20. Rummet skal være tilstrækkeligt ventileret, når emhætten 
anvendes samtidigt med andre apparater til gas eller andre 
former for brændstof. 

21. Udsugningsluften må ikke føres ud i et rør, der bruges til 
aftræk fra apparater, der er forsynet med gas eller anden 
form for brændstof, men skal have et separat aftræk. Al 
national lovgivning med hensyn til udledning af luften skal 
overholdes i medfør af art. 7.12.1 i CEI EN 60335-2-31.

22. Hvis emhætten anvendes sammen med andre apparater, der 
fungerer med gas eller andre former for brændstof, må det 
negative tryk i lokalet ikke være over 4 Pa (4 x 10-5 bar). 
Sørg for tilstrækkelig udluftning af rummet.

23. Lad aldrig en pande ude af syne, når der steges madvarer, da 
olien kan gå i brand.

24. Rør ikke ved pærerne, før de er kolde.
25. Der må ikke anbringes genstande på emhætten.
26. Brug eller efterlad ikke emhætten uden en korrekt monteret 

pære pga. risiko for elektriske stød.
27. Bær altid arbejdshandsker ved ethvert installations- og 

vedligeholdelsesindgreb.
28. Apparatet er uegnet til udendørs brug.
29. Luften, som suges ud af emhætten, må ikke føres ud gennem 

skorstensrøret eller gennem aftræk fra apparater, som 
fungerer med gas eller andre former for brændstof.
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Eltilslutning
Netspændingen skal svare til den spænding, der er angivet på 
typepladen, som er anbragt inden i emhætten. Hvis emhætten 
leveres med et stik, skal dette tilsluttes en let tilgængelig og lovlig 
stikkontakt i overensstemmelse med gældende regler. Hvis 
emhætten leveres uden stik (direkte tilslutning til nettet), eller 
hvis stikket ikke er anbragt på et let tilgængeligt sted, skal der 
monteres en lovlig, to-polet afbryder, der sikrer en fuldstændig 
afbrydelse af strømforsyningen i henhold til betingelserne i 
overspændingskategori III, og i overensstemmelse med reglerne 
for installation.

 ADVARSEL: Før emhættens kredsløb sluttes til 
strømforsyningen, og dets korrekte funktion kontrolleres, skal 
det altid kontrolleres, at ledningen er monteret korrekt og IKKE 
er klemt flad i sit leje under monteringen. Det anbefales at lade 
dette indgreb udføre af en faguddannet tekniker.

Rengøring af emhætten
 ADVARSEL! Hvis olie og fedtstoffer ikke fjernes (mindst 1 

gang om måneden), kan de udgøre en brandfare.
Brug en blød klud med et neutralt rengøringsmiddel. Brug aldrig 
skuremidler eller sprit.

Før emhætten tages i brug
For at få det bedst mulige udbytte af emhætten anbefales det at 
læse brugervejledingen nøje og opbevare den til senere brug. 
Materialet i emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) kan 
være farligt og skal opbevares uden for børns rækkevidde.
Kontrollér, om emhætten har lidt skade under transporten. 

Overensstemmelseserklæring
Dette produktet er udviklet, fremstillet og markedsført i 
overensstemmelse med:
- Sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 

2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende 
ændringer)

- Beskyttelseskravene i "EMC"-direktivet 89/336/EØF ændret 
med direktiv 93/68/EØF.

Fejlfindingsoversigt
Emhætten virker ikke:
• Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
• Er der strømafbrydelse?
Hvis emhætten ikke suger tilstrækkeligt:
• Er der valgt rigtig hastighed?
• Skal filtrene rengøres eller skiftes?
• Er aftrækket tilstoppet?
Pæren virker ikke:
• Skal den udskiftes?
• Er den rigtigt monteret?

SERVICE
Før man kontakter serviceafdelingen
1. Undersøges det, om det er muligt selv at rette fejlene (se 

“Fejlfindingsoversigt”).
2. Afbryd og genstart apparatet for at se, om fejlen er afhjulpet.
3. Hvis emhætten fortsat ikke virker, som den skal, kontaktes 

Serviceafdelingen.
Opgiv venligst:
• Fejltypen.
• Apparatets model står på typepladen, som er anbragt inde i 

emhætten, og kan ses, hvis filtret tages ud.
• Fulde navn og adresse.
• Telefonnummer.
• Servicenummeret (står efter ordet SERVICE på typepladen, 

som sidder inde i emhætten bag fedtfilteret).
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et 
autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale 
reservedele og en korrekt reparation).
Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets 
sikkerhed og kvalitet.
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Emhætten er beregnet til brug i “Version med aftræk” eller “Version med filter”.
Version med direkte aftræk
Dampene suges ud og sendes videre gennem et aftræksrør (medfølger ikke), der fastgøres til emhættens udsugningssamling 
(Fig.d, Fig.e).
Sørg for et passende system til fastgørelse af det anvendte aftræksrør på emhættens udsugningssamling.
Vigtigt: Hvis kulfilteret/kulfiltrene allerede er installeret, skal de fjernes.
Version med filter
Luften filtreres gennem et kulfilter/nogle kulfiltre, hvorefter den igen strømmer ud i rummet.
Vigtigt: Kontrollér, at luftcirkulationen forekommer uhindret (følg anvisningerne i installationsvejledningen nøje)
Vigtigt! Hvis emhætten ikke er udstyret med kulfilter/-filtre, skal dette/disse bestilles og monteres, inden emhætten anvendes.

Oplysninger forud for installationen af emhætten:
Emhætten er forsynet med fastgørelsesdyvler, der passer til de fleste lofter. Det anbefales dog, at man rådfører sig med en 
autoriseret tekniker med hensyn til materialernes egnethed i forhold til væg-/loftstypen. Væggen/loftet skal kunne bære 
emhættens vægt. Fjern filteret/filtrene/fedtfiltrene

Formontering af den elektriske forbindelsesdåse:

(a.) fjern skruer og skiver på indsugningsenheden, og fjern klæbestrimlen, der fastgør dåsen til indsugningsenheden, (b.) placér 
den elektriske forbindelsesdåse over indsugningsenheden, (c.) fastgør den med 2 skruer Ø 3,5 x 9,5 og 2 skiver Ø 14 x 12 
(der tidligere blev fjernet).

1. Med en blyant tegnes der en lodret linje på væggen helt op til loftet svarende til midterlinjen, (Fig.1).
2. Om nødvendigt skal man udskære en boreskabelon i forhold til emhættens størrelse.
3. Anbring boreskabelonen på muren: Den lodrette midterlinje på boreskabelonen skal svare til den midterlinje, der er tegnet 

på muren. Desuden skal den nederste kant på skabelonen svare til emhættens nederste kant.
4. Bor hullerne som angivet, og indsæt rawlplugsene i muren, og skru 2 skruer i de øverste huller, og lad der være lidt afstand 

mellem skruens hoved og loftet, ca. 1 cm..
Bemærk: Bor hullerne afmærket på skabelonen: de 2 øverste skal bruges til at hægte emhætten på, mens de 2 nederste 
huller bruges til den endelige og sikre fastgørelse.

5. Anbring holderbeslaget til aftrækskanalen “G” (Fig.1) på muren helt op til loftet. Anvend holderbeslaget som boreskabelon 
(det lille aflange hul på holderbeslaget skal falde sammen med den linje, der tidligere blev tegnet på muren), og aftegn med 
blyanten 2 huller, bor dem ud, og sæt 2 rawlplugs i.

6. Fastgør aftrækskanalens holderbeslag til væggen med 2 skruer.
7. Fjern boreskabelonen, og hæng emhætten på de 2 øverste skruer (Fig.1).
8. Indsæt og spænd skruerne (og skiverne!) i de nederste huller til den endelige fastgørelse (OBLIGATORISK!!).

Efter at have kontrolleret emhættens korrekte placering, STRAMMES ALLE SKRUERNE foroven og forneden.
Bemærk: de nederste skruepositioner ses, når fedtfiltrene fjernes.

9. Tilslut en slange til udledning af dampene til luftudsugningssamlingen oven på motorsugeenheden.
Den anden ende af slangen skal fastgøres til en anordning til udledning af dampene til fri luft, hvis emhætten benyttes i 
udgaven til udsugning.
Hvis emhætten skal anvendes i udgaven til filtrering, skal deflektorenheden F fastgøres til aftrækskanalens holderbeslag G, 
og den anden ende af slangen skal fastgøres til deflektorens tilslutningsring F (Fig.1).

10. Tilslut den elektriske forbindelse.
11. Sæt kanalen, der dækker aftræksenheden, på plads oven over emhætten.
12. Lad den øverste del af kanalen glide opad, og fastgør den med 2 skruer (11a) til aftrækskanalernes beslag “G” (11b).
Genmontér fedtfiltrene og kontrollér, at emhætten fungerer perfekt.
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1. Betjeningspanel.
a. ON/OFF-knap for lys.
b. ON/OFF-knap for udsugning og valg af minimal 

udsugningshastighed.
c. Trykknap til valg af middel udsugningshastighed.
d. Trykknap til valg af maksimal udsugningshastighed.
2. Fedtfilter
3. Håndtag med frigørelsesfjeder til fedtfilteret
4. Halogenpære
5. Emfang
6. Teleskopisk aftrækskanal
7. Luftaftræk (kun beregnet til brug i version med 

filter)

Fedtfiltre:
Fedtfilteret af metal har en begrænset 
varighed og skal vaskes én gang om 
måneden i hånden eller i 
opvaskemaskine ved lav temperatur og 
på kort program. Hvis fedtfilteret vaskes 
i opvaskemaskinen, kan det blive mat, 
men dette ændrer ikke dets filtrerende 
egenskaber.
a. Tryk på håndtaget for at trække filteret ud
b. træk det ud.
Når filteret er vasket og tørret, sættes det i igen i omvendt 
rækkefølge.
Halogenlampe:
1. Tag emhættens stik ud af 

stikkontakten.
 ADVARSEL: Bær 

handsker.
2. Anvend en lille 

skruetrækker eller et 

andet egnet værktøj til at skubbe forsigtigt i nærheden af 
de tre punkter angivet på figur, og træk lampedækslet af.

3. Udskift den sprungne pære ved at trække den ud af 
fatningen, og isæt en ny.
 ADVARSEL: Anvend kun nye halogenpærer på maks. 

20 W - G4.
4. Luk loftslampen igen (smæklås).

Kulfiltre 
(kun for modeller med filter):
Vask kulfilteret en gang om måneden i opvaskemaskine ved 
højeste temperatur og med normalt opvaskemiddel. Det 
anbefales, at man vasker filteret alene.
For at genaktivere kulfilteret efter vask skal det tørres i ovnen 
ved en temperatur på 100°C i 10 minutter.
Udskift kulfilteret hvert 3. år.

Montering af kulfilteret:
1. Fjern fedtfilteret.
2. Fjern filterrammen ved at dreje knapperne 90°.
3. Montér kulfilteret “i” i filterrammen “h”.
Først sættes filterrammen og så fedtfilteret på plads.
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