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GENERELL INFORMASJON

• Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, 
sikkerhet og vedlikehold som er viktig å sette seg inn i.

• Denne kjøkkenviften skal kun brukes i private husholdninger.

• Det at installasjonen utføres av kvalifisert fagpersonell. Eventuelle skader som følge av feil eller 
ufagmessig installasjon, fritar produsenten for ethvert ansvar.

• Sjekk tilstanden på kjøkkenviften og alt installasjonsmateriell før installasjon. Ta kjøkkenviften 
forsiktig ut av emballasjen. Vær forsiktig ved bruk av skarp kniv for å åpne emballasjen.

• Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige brukere.

• Avhending av transportemballasje og gammelt apparat.  
Det nye apparatet er transportert i beskyttende emballasje. Alle materialene som er brukt er 
miljøvennlige og resirkulerbare. Du kan hjelpe oss ved å avhende emballasjen på en miljøvennlig 
måte. 
 
Gamle apparater er ikke bare verdiløst avfall. Verdifulle råmaterialer kan gjenvinnes ved levere 
gamle apparater til gjenvinning. Dette apparatet samsvarer med EU-direktiv 2002/96/EF om 
kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ta kontakt med din forhandler eller lokale 
myndigheter for informasjon om avhending.

• Tekniske problemer 
Ved tekniske problemer, ta kontakt med Novy serviceavdeling: 
For Belgia:  Tlf.: 056 36 51 02 
For Frankrike:  Tlf.: 03 20 94 06 62 
For Tyskland: Tlf.: 0511 54 20 771 
For alle andre land: Din lokale installatør eller Novy Belgia: +32 (0)56 36 51 02 
Vennligst oppgi modellnummeret på kjøkkenviften. Modellnummeret finnes typeskiltet bak filte-
ret. 
Du kan notere modellnummeret her: ……………………………

• For eventuelle tilbakemeldinger eller spørsmål som denne håndboken ikke omhandler, kan du ta 
kontakt med vår kundeservice:  
For Belgia:  Tlf.: 056 36 51 01 
For Frankrike:  Tlf.: 03 20 94 06 62 
For Tyskland: Tlf.: 0511 54 20 771 
For alle andre land: Din lokale installatør eller Novy Belgia: +32 (0)56 36 51 02 
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Betjening

Kontrollene finnes på dekselet.

Åpne glassdekselet ved å dreie det mot deg. 
① slå på/av
② redusere styrken
③ og ④ LED-lamper som indikerer styrke
⑤ øke styrken
⑥ belysning

Slå på – slå av
For å slå motoren på, trykk på knapp ①.
Kjøkkenviften vil alltid fortsette på det sist brukte 
nivået.

Slå av med 10 minutters forsinkelse:
Trykk på knapp ① én gang. Den første grønne 
lampen blinker, de andre lampene lyser i henhold 
til styrken på viften. Etter 10 minutter slås motor 
og belysning av automatisk.

Slå av uten forsinkelse:
Trykk på knapp ① to ganger.

Styrkenivåer
For å redusere styrken, trykk på knapp ②. For å 
øke styrke, trykk på knapp ⑤.
Tre grønne lamper ③ indikerer nivå 1 til 3, én rød 
lampe ④ indikerer "POWER"-funksjonen.
"POWER" brukes bare ved høy dannelse av 
røyk, os, eller lukt. Tatt i betraktning det store 
luftvolumet som suges ut fra rommet på dette 
nivået, bør bruken av funksjonen begrenses.
"POWER" går automatisk tilbake til nivå 3 etter 6 
minutter.

En automatisk termisk kontakt sørger for at 
motoren kobles ut ved overoppheting. Motoren 
slås på igjen etter at den er avkjølt. Årsaken til 
overopphetingen må fastslås. Det kan f.eks. være 
at innholdet i pannen har tatt fyr, motorviften 
er blokkert, eller et objekt (delvis) blokkerer 
utblåsningsåpningen.

Automatisk stopp
For å unngå at avtrekksviften går uten stans, vil 
den slå seg av automatisk etter 3 timer (dersom 
det ikke er gjort endringer på betjeningspanelet). 
Motor og lys slår seg av automatisk. 

Resirkulasjon (valgfritt)
Hvis det skal anvendes resirkulasjon, må dette 

Bruk

MERK: Denne bruksanvisningen gjelder for 
flere apparatmodeller. Det er mulig at enkelte 
funksjoner som er beskrevet ikke gjelder for ditt 
apparat.

Lufttilførsel
Ved bruk av en kjøkkenvifte er det nødvendig 
med tilstrekkelig luftstrøm. I henhold til størrelsen 
på kjøkkenet, er det begrenset luft tilgjengelig i 
rommet. Åpne en dør eller et vindu, eller installer 
en veggventil i nærheten av kjøkkenviften for å 
oppnå en god luftstrøm.
Utilstrekkelig luftstrøm vil føre til at ytelsen på 
kjøkkenviften reduseres.

Utilstrekkelig luftstrøm kan føre til tilbakestrømming 
fra andre luftkanaler, som skorsteiner og 
forbrenningsapparater.
Ved bruk av kjøkkenvifte og apparater som bruker 
annen energi enn elektrisk strøm på samme sted, 
må trykket i rommet ikke overstige 4 Pa   (0,04 
mbar).

Sikkerhet
• Frityrsteking under kjøkkenviften er bare tillatt 

under konstant oppsyn.
• Det er under ingen omstendigheter tillatt å 

flambere under kjøkkenviften når den er i gang.
• I tilfelle brann, slå av kjøkkenviften.
• Prøv aldri å slukke brennende fett eller olje med 

vann. Dekk over pannen med et stort nok lokk 
eller et brannteppe.

Tips
For maksimal effektivitet kan du følge disse 
tipsene:
• Under matlagingen må du sørge for at pannene 

er riktig plassert under kjøkkenviften.
• Slå på kjøkkenviften noen minutter før 

matlagingen tar til.
• Slå av kjøkkenviften 10 minutter etter at 

matlagingen er ferdig (slå av med 10 minutters 
forsinkelse).

• Unngå trekk under kjøkkenviften.
• Bruk av induksjon: Sett styrken på både 

kokeplaten og kjøkkenviften til lavest mulig 
nivå, for å unngå for mye røyk.
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programmeres én gang. Programmeringen 
aktiverer rengjøringstelleren på monoblock-filteret 
og endrer etterkjøringstiden på viften.

Programmering (motoren må være slått av):
Hold inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den røde 
lampen blinker 5 ganger. Følgende funksjoner er 
nå aktivert:
• Etterkjøringstiden er satt til 30 minutter (i ste-

det for 10 minutter som er standard). Pass på å 
bruke 30 minutters etterkjøringstid.

• Rengjøringstelleren for monoblock-filteret er 
satt til 200 driftstimer.

• Den røde lampen vil begynne å lyse etter 200 
driftstimer. Dette indikerer at monoblock-filteret 
trenger må rengjøres.

Deaktivere funksjonen (gjøres med motoren 
slått på):
Hold inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den tredje 
grønne lampen blinker 3 ganger. Merk! Dette 
anbefales ikke for kjøkkenvifter som anvender 
resirkulasjonsfunksjonen.

Belysning
For å slå på lyset, trykk på knapp ⑥. Lysene vil 
lyse med full styrke.
Belysningen kan brukes uavhengig av motoren.

Vedlikehold

Fettfilter
Kjøkkenviften har 2 eller 3 metallfettfiltre, avhengig 
av modell.

Fettfilterindikator:
--------------------------------------------------------
Indikasjon: 4 blinkende lamper
--------------------------------------------------------
Etter 20 timers bruk, vil de 4 lampene begynne 
å blinke i 5 minutter, dette indikerer at fettfilteret 
må rengjøres. Når det rengjorte filteret settes på 
plass, må kjøkkenviften nullstilles ved å holde 
inne knappen "–" i 5 sekunder. Hvis tellerein 
ikke nullstilles, vil lampene fortsette å blinke. Vi 
anbefaler å rengjøres filteret to ganger i måneden 
for optimal ytelse.

Tilgang til filteret

Åpne dekselet. Sørg for å beskytte koketoppen. 
Fettfilteret (B) kan tas ut fra kjøkkenviften ved å 
trekke i låsen på filteret. Filteret vil komme ned.

Rengjøring av filteret:
• i oppvaskmaskin
• manuelt: i en varm løsning av vann og et fly-

tende rengjøringsmiddel. Skyll av filteret og la 
det tørke.

Viktig! Instruksjoner som er beskrevet tidligere må 
følges. Hvis de ikke følges, kan det foreligge en 
brannfare.

Viktig! Instruksjoner som er beskrevet tidligere må 
følges. Hvis de ikke følges, kan det foreligge en 
brannfare.

Resirkulasjon (valgfritt)
Hvis resirkulasjon skal anvendes, må du følge 
instruksjonene nedenfor.

Rengjøringsindikator:
--------------------------------------------------------
Indikasjon: Rød lampe lyser
--------------------------------------------------------
Den røde lampen vil begynne å lyse etter 200 
timers bruk (tid for å regenerere monoblock-
filteret). Resirkulasjonsfilteret er plassert bak 
fettfilteret.

Ta ut resirkulasjonsfilteret:
• Åpne bunnplaten med begge hendene og ta ut 

aluminiumsfettfilteret fra kjøkkenviften.
• Resirkulasjonsfilteret er plassert i filteråpningen 

på kjøkkenviften. Ta det ut fra kjøkkenviften.

Regenerere monoblock-filteret:
• Monoblock-filteret kan regenereres opptil 12 

ganger. Dette gjøres i ovnen.
• Legg filteret i ovnen i 1 time på 120 °C. Sørg 

for tilstrekkelig frisk luft i rommet der ovnen er, 
ettersom det kan oppstå lukt. Det kan oppstå 
lukt ved steking av enkelte typer fisk. I så tilfelle 
er det best å umiddelbart regenerere filteret i 
ovnen.
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Nullstille monoblock-filteret:
Kjøkkenviften (motoren) må være i gang. Hold 
inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den røde 
lampen blinker 3 ganger som en bekreftelse. 
Hvis programmeringen ikke er gjort, blir 
programmeringen innstilt automatisk etter at 
avtrekksviften er startet 10 ganger.

Sette på plass resirkulasjonsfilteret:
• Åpne bunnplaten med begge hendene og ta ut 

aluminiumsfettfilteret fra kjøkkenviften.
• Sett inn resirkulasjonsfilteret i filteråpningen på 

kjøkkenviften.
• Satt på plass aluminiumsfettfilteret og lukk 

bunnplaten.

Vedlikehold av kjøkkenviften
La lampene bli kalde før kjøkkenviften 
rengjøres. Bruk en myk, fuktig klut og et mildt 
rengjøringsmiddel for å rengjøre kjøkkenviften. 
Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemidler eller 
løsemidler. Blekemiddel vil skade flater av rustfritt 
stål. Flater i rustfritt stål kan behandles med Novy 
Inoxcleaner (906.060) etter rengjøring.

Utskifting av lysstoffrør

Trekk først ut støpselet fra stikkontakten eller 
koble ut sikringen på kursen. La lysstoffrøret 
kjøles ned tilstrekkelig før det skiftes!

• Åpne bunnplaten og ta ut fettfilteret fra kjøk-
kenviften.

• Løsne skruene som holder glassplaten.
• Vipp ned glassplaten (C) slik at den passerer 

filterholderen. Trykk lett på siden (D) for lettere 
å vippe ned platen.

• Drei lysstoffrøret en kvart omdreining for å ta 
det ut fra holderen.

• Sett inn det nye lysstoffrøret i holderen og 
drei det en kvart omdreining til du hører et lite 
"klikk".

Kjøkkenviftemodell 680

Novy-referanse 680.025

Lampetype LUMILUX T8 L15 W/840

Kjøkkenviftemodell 686

Novy-referanse 686.025

Lampetype LUMILUX T8 L16 W/840

Sette tilbake delene
• Stram til alt igjen til slik som det var.
• VIKTIG! Når glassplaten (A) settes tilbake på 

plass, må det skyves over filterholderen slik at 
det holdes på plass (fig. 3.3).

• Sett fettfilteret tilbake i holderen. 

Elektrisk tilkobling

For tilkobling til strøm: strømledning + støpsel 
med jord. For tilkobling til stikkontakt med jord.
Sjekk kompatibiliteten i henhold til informasjonen 
på typeskiltet (bak filteret).
Stikkontakten må være innenfor rekkevidde. 
Endringer på eller utskifting av strømledningen 
skal kun gjøres av autorisert personell.

Dimensjoner: side 18
Elektrisk koblingsskjema: Side 19-20
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Dimensjoner
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Elektrisk koblingsskjema
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NOVY nv forbeholder seg retten til å endre oppbygging og priser på produktene sine når som helst, og uten ytterligere varsel.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks  056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
http://www.novy.be

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no GA5912 V06

SERVICE OG REKLAMASJONER

For forbrukerkjøp innrømmer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år påhviler det kjøper å 
påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet. 

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller 
andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget 
serviceskjema som finnes på http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har henvisning fra Røros 
Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.


