KJØKKENVENTILATORER
INFINITY, TRIO, BETA
BRUKSANVISNING

MODELL
EN 60335-2-31
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1-Intern skorstein
2-Ekstern skorstein
3-Herdet glass
4-Frontpanel
5-Berøringstast
6-Halogenlampe
7-Aluminiumsfilter
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Figur 1
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ADVARSEL OG SIKKERHETSTILTAK
* All elektrisk installasjon må utføres av en kvalifisert tekniker.
*Installasjon gjort av uautoriserte mennesker kan føre til lavdriftsytelse, skade på
produktet og forårsake ulykker.
*Elektrisk nettkabel bør ikke utsettes for klemming på noe sted eller bli knust under
monteringen. Nettverksledninger bør ikke føres i nærheten av ovnene. De kan smelte og
forårsake brann.
*Ikke plugg inn før du monterer produktet.
*Enheten din har en strømledningmed jordet støpsel. Denne kabelen bør kobles skikkelig
til en jordet kontakt.
*Gi støpselet på et lett tilgjengelig fra stikkontakten for å koble elektrisiteten fra produktet
i tilfelle av fare.
*Når lampene til produktet brukes operert en lang periode, må du ikke berøre lamper.
Lampene er varm, og kan brenne hånden din.
*Skorsteinventilatorer for kjøkkenet er laget for hjemmebruk og normal matlaging. Det er
en risiko for svikt hvis de brukes til andre formål, og de er dekkes ikke av garantien.
*Følg reglene og direktivene fra de kompetente myndigheter for utslipp av
utblåsingsluften. (Denne advarselen er ikke gyldig for bruk uten kanal.)
*Brannfarlige matvarer bør ikke kokes under enheten
*Bruk produktet ditt etter at du setter gryter, panner osv. på ovnene. Ellers kan høye
temperaturer forårsake deformasjon på enkelte deler av produktet.
*Lukk ovnen før du setter gryter, panner osv. på ovnen.
*Ikke la varm olje bli værende på ovnen. Gryter med varm olje kan selvantennes.
*Oljer kan ta fyr mens du for eksempel steker mat. Vær oppmerksom på gardinen og
trekkene dine.
*Skift filtrene til riktig tid. Filtrer som ikke skiftes til riktig tid, kan føre til brann på grunn
a oljen som samles opp på den.
*Ikke bruk filtermaterialer som ikke er flammeresistente istedenfor filter.
*Ikke bruk produktet ditt uten filter; ikke fjern filtre når produktet ditt er på.
*Når en flamme starter, må du kutte strømmen til skorsteinsventilatoren og
matlagingsenhetene. (Kutt strømmen ved å fjerne støpselet til enheten fra kontakten.)
*Hvis rengjøring ikke blir gjort i samsvar med de periodiske tidene, kan produktet utgjøre
brannrisiko.
*Kutt strømmen til enheten din før du utfører vedlikehold. (Kutt strømmen ved å fjerne
støpselet til enheten fra kontakten.)
*Mens den elektriske skorsteinsventilatoren og enheter som bruker andre typer energi enn
elektrisitet opererer på samme tid, bør ikke undertrykket i rommet overstige 4 Pa (4 x 10
bar).
*Enheter, som for eksempel varmeapparat for rom, som går på fyringsolje eller gassbrensel
i omgivelsene og befinner seg på samme sted der produktet skal brukes, bør isoleres
fullstendig fra volumet, hvor eksos fra en slik enhet befinner seg, eller enheten skal være
hermetisk type.
*Når du kobler ventilasjonskanal til produktet ditt, må du bruke rør med diameter på
150/120 mm. Rørforbindelsen bør være så kort som mulig.
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* Emballasjematerialer kan være farlige og må holdes unna barn.
*Sørg for at barna dine ikke tukler med produktet. Ikke la barn bruke produktet.
* Hvis strømledningen er skadet, bør ledningen byttes av produsenten eller produsentens
servicebyrå eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner. MERK: Når en flamme starter,
må du kutte strømmen til skorsteinsventilatoren og matlagingsenhetene, lukk over flammen.
Prøv aldri å slukke brannen med vann. For sikkerhets skyld kan du bruke en "MAX 6A"-sikring
når du installerer skorsteinsventilatoren. Advarsler relatert til transport og bevegelse
*Alle materialer som brukes i emballasjen til produktet kan resirkuleres.
* Følg merkene på pakken under transport.
* Hold i håndtakene på sidedelene av pakken for å flytte produktene dine.

ENHETENS POSISJON:
Ventilatoren monteres til skapet fra
oversiden og monteres på veggen fra
ryggen. Når installasjonen er ferdig,
må det være et mellomrom på minst
50 cm mellom enheten og elektriske
kokeplater og minst 65 cm mellom
enheten og kokeplater som går på gass
eller andre brennstoffer. (Figur 11)
Min.65 cm
Min.75 cm

Figur 11
Skifte lamper (figur 12 )
Slå av den elektriske tilkobling til enheten. Fjern
aluminiumskassett-filteret. Fjern den lampen og erstatt
den med en ny lampen med samme effekt. Når du skal
skifte halogenlamper, trykker du lampeholderen nedover,
og når du fjerner lampe nedover, dreier du den mot
kokken og trekker den ned. Drei den mot klokken når du
setter den på plass.
Figur 12

Figur 13

5. VEDLIKEHOLD Koble fra ventilatoren eller slå av
bryteren før vedlikehold eller rengjøring.
Aluminiumkassett-filteret holder luftbårne støvpartikler
og oljer. Metallfilteret bør vaskes med varmt såpevann
eller om mulig i vaskemaskinen (ved 60 OC) én gang i
måneden. Fjern aluminiumkassett-filteret ved å trykke på
fjærklikkene på sidene. Ikke demonter den etter å tørke
delen etter rengjøring (Figur 13). De ytre overflatene til
ventilatoren må rengjøres med en klut fuktet med
såpevann. Pass på at elektroniske deler ikke kommer i
kontakt med vann eller lignende væsker. Bruk
rensemiddel og -vedlikeholdsprodukter på markedet til å
rengjøre inox-produkter. Dette vil sikre en lang levetid for
enheten.

Advarsel: Aluminumsfiltre kan vaskes i vaskemaskin. Etter noen vaskinger kan det være
misfarging på aluminiumsfilteret. Dette er en vanlig konsekvens, og du trenger ikke å
skifte platene når en slik tilstand oppstår.
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X

Lampe lyser ikke

X

Kontroller kullfilteret.
(Hvis den opererer med kullfilter, må kullfilteret skiftes ut hvert kvartal.)

Kontroller skorsteinen for luftutløp.
(Skorsteinen for luftutløp bør være åpen.)

Kontroller pærene.
(Pærene bør være i god stand.)

Kontroller aluminiumsfilteret.
(Aluminumkassett-filteret bør vaskes én gang i måneden under normale
forhold)

Kontroller lampebryter.
(Lampebryter må være i åpen posisjon.)

Kontroller motorbryter.
(Motorbryteren bør være i åpen posisjon.)

Sjekk den elektriske tilkobling. (Se Sikkerhetsintroduksjoner, artikkel 2 )
(nettverksspenningen bør være 220-240 V, skorsteinsventilatoren bør kobles til
en jordet kontakt.)
Skorsteinsventilatoren fungerer

3. INSTALLASJON
MONTERE VENTILATOREN TIL VEGGEN
Det er to 2 hengeplater (L-type) for å henge enheten på
hengeskruen. Disse platene leveres med skruesett for
praktisk pakking. Når du henger enheten, må du skru
disse platene til M5-mutrene med M5 X 40-boltene.
Figur 2
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De slipper ikke ut luft (i
omgivelsene uten skorstein)
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Table 1

Hvis skorsteinsventilatoren ikke fungerer:
Før du tar kontakt med serviceverkstedet:
Se til at støpselet er koblet til stikkontakten og den elektriske sikringen i installasjonen er i
god stand. Ikke gjør noe som vil skade produktet. Kontroller skorsteinsventilatoren din i
henhold til Tabell 1 før du kontakter serviceverkstedet. Ring forhandleren din eller det
mest autoriserte serviceverkstedet hvis problemet vedvarer.
Service og reservedel:
Du kan få reservedeler for enheten din fra forhandleren din eller ditt autoriserte
serviceverksted. Det finnes en liste over autoriserte serviceverksteder i pakken. Når du tar
kontakt serviceverkstedet eller forhandleren din for å bestille reservedeler, oppgi
modellnavnet på etiketten. Du kan se produktetiketten når du fjerner aluminiumkassettfilteret fra plasseringen sin.
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Luftsuget til skorsteinsventilatoren
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Figur 2a

A) Bore hengehull Figur 2a
Lim monteringsplaten til overflaten der
komfyrventilatoren skal monteres og bor hull (A, B,
C) på merkede punkter ved hjelp av et bor med
diameter på 8 mm. Bor hull (D, E) med et bor med
diameter på 6 mm for å skru monteringsplaten så den
kan monteres 15 cm under taket.
B) SLÅ INN VEGGPLUGGENE
For hengeskruen må du slå veggpluggene med
diameter på 8 mm til de borede hullene (A, B, C). For
skorsteinsmonteringsplaten må du slå 2 stykker av
veggpluggene med diameter på 6 mm inn i hullene
boret med et bor med diameter på 6 mm.
C) Skru hengeskruene
Skru hengeskruene i veggpluggene med diameter
på 8 mm (A, B) som er slått inn i veggen. Det bør
være et mellomrom på 5 mm mellom skruehodet
og veggen.

Skru skorsteinsmonteringsplaten sammen med ventilatoren i
veggpluggene med diameter på 6 mm (D, E) som er slått inn i
veggen (figur 3) ved bruk av den medfølgende skruene

D

E

Figur 3

D) Montere ventilatoren til veggen
Heng ventilatoren ved å ta tak i hoveddellene,
med (L)-platene, som er montert til
ventilatorkabinettet på forhånd. (Figur 4)

Figur 4
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Figur 5
E) Montere herdet glass
Monter det herdede glasset følger med ventilatoren slik at det er
plassert på hoveddelen av ventilatoren. Fest glasset til hoveddelen
ved å skru skruer i fire hull på ventilatoren og glasset (figur 6)

Min 770/Max 980

Stram til skruene ved bruk av en skrutrekker. Fest
hoveddelen til veggen ved å skru en skrue inn i hullet på
hoveddelen. (Figur 5)

60

MERK: Hvis utseendet til ventilatoren er skjevt, må du justere
innrettingen av ventilatoren ved å løsne M5-skruene i
hengerplatene øverst forsiktig.

Figur 6
Fest skorsteinsadapteren i plast øverst på hoveddelen ved hjelp av
3,5 x 9 skrue. Bruk et aluminiumsrør og koble den ene enden av
dette røret til plastskorstein til enheten og den andre enden til
kjøkkenskorsteinen.
Figur 7

Plasser skorsteiner rundt ventilatoren.
(Figur 8)

Skru den indre ventilatoren inn i
skorsteinsmonteringsplaten som er festet til
veggen fra sine øverste ytre sider. (Figur 9)

Figure 10

Figur 8

Figur 9
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