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NO 2

1. GENERELL INFORMASJON

• Les nøye gjennom denne brukerhåndboken. Den 
inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikker-
het og vedlikehold som er viktig å sette seg inn i.

• Denne kjøkkenviften skal kun brukes i private hus-
holdninger.

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

• Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidige 
brukere.

• Avhending av transportemballasje og gammelt ap-
parat. Det nye apparatet er transportert i beskytten-
de emballasje. Alle materialene som er brukt er mil-
jøvennlige og resirkulerbare. Du kan hjelpe oss ved å 
avhende emballasjen på en miljøvennlig måte.

• Gamle apparater er ikke bare verdiløst avfall. Verdi-
fulle 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 informa-
sjon om avhending.

Denne brukerhåndboken gjør bruk av ulike symboler. 
Betydningen av disse symbolene er beskrevet nedenfor.

Symbol Betydning Handling
Indikasjon Forklaring av en indikator på 

kjøkkenviften
Advarsel Dette symbolet indikerer viktig 

informasjon eller en farlig situasjon.

Følg informasjonen for å unngå personskader og 
materielle skader.

2. 2. SIKKERHET

2.1 Forholdsregler før bruk

• Ikke gjør endringer på apparatet.
• Apparatet må jordes og kobles i samsvar med lokale 

forskrifter.
• Ikke bruk skjøteledning.

2.2 Bruk av apparatet 

•  Det er under ingen tillatt å flambere under kjøk-
kenviften når den er i gang

• Frityrsteking under kjøkkenviften er bare tillatt under 
konstant oppsyn.

• 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.

• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og per-
soner med redusert fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, så sant 
de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruk-
sjoner angående bruken av apparatet på en trygg 
måte og er innforstått med farene som er involvert.

• Slå på kjøkkenviften noen minutter før matlagingen 
tar til.

• Avtrekksviften slås av 30 minutter etter at matlagingen 
er ferdig. Forsinkelsesfunksjonen er programmert til 
30 minutter. Bruk forsinkelsesfunksjonen.

• Unngå trekk under kjøkkenviften.
• Under matlagingen må du sørge for at pannene er 

riktig plassert under kjøkkenviften.
• Bruk av induksjon: Sett styrken på både kokeplaten 

og kjøkkenviften til lavest mulig nivå, for å unngå for 
mye røyk.

2.3 Forholdsregler for å unngå skader på apparatet 

• Riktig montering er beskrevet i monteringsinstruk-
sjonene. Les godt gjennom disse instruksjonene.

• Sjekk avstanden mellom kokeflaten og kjøkkenvif-
ten. Minimum og maks høyde er oppgitt i monte-
ringsanvisningen.

• Bruk aldri kjøkkenviften uten fettfiltre, for å hindre at 
smuss og fett trenger videre inn i kjøkkenviften, som 
til slutt vil gå utover ytelsen og funksjonaliteten til 
kjøkkenviften.

• Hold deg alltid i nærheten når du steker, griller eller 
friterer mat. Overopphetet olje og fett kan antenne 
og føre til skade på kjøkkenviften
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•	 Läs	noggrant	igenom	denna	bruksanvisning.	Den	
innehåller	information	om	installation,	användning,	
säkerhet	och	underhåll	som	är	viktigt	att	göra	sig	
bekant	med.

•	 Den	här	köksfläkten	skall	endast	användas	i	privata	
hushåll.

•	 Kontrollera	apparatens	skick	och	läs	allt	installati-
onsmaterial	före	installationen.	Avlägsna	varsamt	
apparaten	från	dess	emballage.	Var	varsam	vid	
användning	av	vass	kniv	för	att	öppna	emballaget.	

•	 Spara	denna	bruksanvisning	till	framtida	ägare.
•	 Avfallshantering	av	transportemballage	och	den	

gamla	apparaten.	Den	nya	apparaten	transpor-
teras	i	skyddsförpackningar.	Allt	material	som	
används	är	miljövänligt	och	återvinningsbart.	Du	
kan	hjälpa	oss	genom	att	kassera	förpackningen	
på	ett	miljövänligt	sätt.

•	 Gamla	apparater	är	inte	värdelöst	avfall.	Värdefulla	
råmaterial	kan	återvinnas	om	man	lämnar	in	den	
för	återvinning.	Den	här	apparaten	uppfyller	EU	
direktivet	2002/96/EC	om	kasserade	elektriska	
och	elektroniska	produkter	(WEEE).	Kontakta	din	
återförsäljare	eller	lokala	myndigheter	för	informa-
tion	om	bortskaffande.	

I	den	här	manualen	används	en	mängd	olika	symboler.	
Beskrivningen	av	dessa	symboler	finns	här	nedan.

Symbol Menande Åtgärd

Läs

Varning

Läs	anvisningarna	noggrant

Denna	symbol	indikerar	en	
farlig	situation

Följ	noggrant	anvisningarna	för	att	undvika	person	och	
materialskada.

2. SÄKERHET   

2.1 Försiktighetsåtgärder före användning

•	 Utför	inga	ändringar	på	apparaten.
•	 Apparaten	måste	vara	jordad	och	kopplas	i	samför-
stånd	med	lokala	förordningar.arbetsyta.

•	 Använd	inte	en	förlängningssladd	till	strömnätet

2.2 Användning apparaten

•	 Den	här	apparaten	kan	användas	av	barn,	8	år	och	
äldre	och	av	personer	med	nedsatt	känsel,	fysik	eller	
mentala	förmågor	eller	bristande	erfarenhet	och	kun-
skap	så	länge	de	är	under	tillsyn	och	får	vägledning	
eller	instruktioner	angående	användandet	av	appara-
ten	på	ett	säkert	sett	och	att	de	förstår	farorna	som	
kan	uppstå.

•	 Slå	på	köksfläkten	några	minuter	innan	matlagning
•	 Köksfläkten	bör	stängas	av	10	minuter	efter	att	
matlagningen	är	färdig.	Fördröjningsfunktionen	är	
programmerad	till	30	minuter.

•	 Undvik	drag	under	köksfläkten.
•	 Under	matlagning,	se	till	så	att	pannorna	är	placera-
de	korrekt	under	köksfläkten.

•	 Användning	av	induktion:	Ställ	in	styrkan	på	både	
hällen	och	köksfläkten	till	den	lägsta	möjliga	nivån	
för	att	undvika	för	mycket	rökbildning.

2.3 Försiktighetsåtgärder mot skador på apparaten

•	 Monteringsanvisningarna	beskriver	hur	du	monterar	
enheten.	Läs	noga	igenom	dessa	anvisningar.	

•	 Kontrollera	avståndet	mellan	matlagningsytan	och	
köksfläkten.	Den	minsta	och	den	maximala	höjden	
anges	i	monteringsanvisningen.

•	 Använd	aldrig	köksfläkten	utan	fettfilter	för	att	förhin-
dra	att	smuts	och	fett	tränger	in	i	köksfläkten,	vilket	i	
slutändan	kommer	att	påverka	köksfläktens	prestan-
da	och	funktionalitet.

•	 Var	alltid	i	närheten	av	köksfläkten	när	du	lagar	
mat,	grillar	eller	friterar.	Överhettad	olja	och	fett	kan	
antända	och	orsaka	skador	på	köksfläkten.

•	 				Det	är	inte	tillåtet	att	flambera	under	köksfläkten	
när	den	är	igång.

•	 Fritering	under	köksfläkten	är	endast	tillåten	under	
ständig	övervakning.

•	 Vid	brand,	stäng	av	kökfläkten
•	 Försök	aldrig	att	släcka	brinnande	fett	eller	olja	

med	vatten.	Täck	pannan	med	ett	stort	lock	eller	
en	brandfilt
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3. BETJENING

For å koble inn damphetten må først på/av-bryteren 
aktiveres. Denne skal kobles ut ved service på appa-
ratet. Denne knappen befinner seg på forsiden, over 
tilbakemeldingsdisplayet. Du kan betjene viften med 
fjernkontrollen.

1)  Belysning for matlaging 
av/på

2)  øke viftestyrken
3)  redusere viftestyrken
4)  slå på/av
5)  Novy-knapp: 

Stemningsbelysning  
på/av

3.1 Avtrekk

Slå på – slå av
For å slå motoren på, trykk på knapp 4. Kjøkkenviften 
vil alltid fortsette på det sist brukte nivået (lys og/eller 
motor).

Slå av med 30 minutters forsinkelse
For å stille inn viftekjøringen etter at matlagingen er fer-
dig trykker du én gang på tast 4. Belysningen endres til 
stemningsmodus og det første hvite LED-en for motor-
hastighet blinker. Motoren fortsetter å kjøre i 30 minut-
ter i etterventileringsstillingen. Etter at denne perioden 
er over slår motoren seg av. Belysningen vil fortsette å 
lyse i stemningsmodus. 
Bruk 30 minutters etterkjøringstid slik at monoblockfil-
teret kan absorbere lukt.

Slå av uten forsinkelse
Trykk på knapp 4 to ganger.

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). Bare motoren 
slår seg av automatisk. Belysningen vil forbli på i stem-
ningsmodus.

Motorhastighet
For å øke styrken, trykk på knapp 2. For å redusere 
styrken, trykk på knapp 3. Motorstyrken har 4 nivåer. 
Du kan velge ønsket nivå avhengig av hvor mye røyk 
som genereres under matlagingen.

  En automatisk termisk kontakt sørger for at moto-
ren 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.

3.2 Belysning

Belysningen kan settes til kokemodus og stemnings-
modus.

Kokemodus
Kokemodus gir optimal belysning for matlagingen. 
Denne modusen bruker som standard maks lysstyrke. 
Trykk på knapp 1 eller 4 for å slå kokemodus på eller av.

Lysstyrke i kokemodus
Når kokemodus er aktiv, kan du dempe eller øke lyset 
ved å holde inne knapp 1. Slipp knapp 1 når ønsket 
lysstyrke er nådd.

  Du kan ikke dempe lyset helt i kokemodus, da 
det ikke ville være tilstrekkelig lys til å lage mat.

Endre fargetemperatur i kokemodus
Du kan endre fargetemperaturen til kaldt lys ved å hol-
de inne knapp 1 og 3 samtidig i 4 sekunder. Slipp beg-
ge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.

Du kan endre fargetemperaturen til varmt lys ved å 
holde inne knapp 1 og 2 samtidig i 4 sekunder. Slipp 
begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.

Når kokemodus er slått av, vil den siste innstilte verdien 
alltid bli husket. På denne måten vil ønskede verdier bli 
brukt hver gang kjøkkenviften slås på.

Stemningsmodus
Stemningsmodus gir optimal belysning for å skape en 
hyggelig atmosfære. Denne modusen har som standard 
en lavere lysstyrke enn kokemodus. Trykk på knapp 5 
for å slå på eller av stemningsmodus.

Lysstyrke i stemningsmodus
Når stemningsmodus er aktiv, kan du dempe eller øke 
lyset ved å holde inne knapp 5. Slipp knapp 5 når øn-
sket lysstyrke er nådd.

Endre fargetemperatur i stemningsmodus
Du kan endre fargetemperaturen til kaldt lys ved å 
holde inne knapp 5 og 3 samtidig i 4 sekunder. Slipp 
begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.

Du kan endre fargetemperaturen til varmt lys ved å 
holde inne knapp 5 og 2 samtidig i 4 sekunder. Slipp 
begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.
Når stemningsmodus er slått av, vil den siste innstilte 
verdien alltid bli husket. På denne måten vil ønskede 
verdier bli brukt hver gang kjøkkenviften slås på.
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3. ANVÄNDNING  

3.1 Utsug 
Slå på - slå av
För	att	slå	på	motorn,	tryck	på	knapp	✑.
	Köksfläkten	kommer	alltid	att	fortsätta	på	den	senast	
använda	nivån.	

Stäng av med 30 min fördröjning

Stäng av utan fördröjning
Tryck	på	knappen	(4)	två	gånger

Motorhastighet
För	att	öka	styrkan,	tryck	på	knapp	2.	För	att	minska	
styrkan,	tryck	på	knapp	5.
	

											En	automatisk	termisk	kontakt	säkerställer						
											att	motorn	är	avstängd	under	överhettning.	
Motorn	slås	på	igen	efter	att	den	har	svalnat.	Orsaken	
till	överhettningen	måste	fastslås.	Det	kan	t.ex.	vara	
att	innehållet	i	pannan	har	börjat	brinna,	motorfläk-
ten	är	blockerad	eller	ett	föremål	(delvis)	blockerar	
utsugsöppningen.

Automatiskt stopp
För	att	undvika	att	fläkten	går	utan	att	stanna	så	
kommer	den	automatiskt	att	stänga	av	sig	själv	efter	
3	timmar	(om	inga	förändringar	gjorts	på	kontrollpa-
nelen).	Bara	motorn	stängs	av	automatiskt.	Belysnin-
gen	förblir	i	stämningsläge.

Slå på - slå av
För	att	slå	på	motorn,	tryck	på	knapp	(1)
Köksfläkten	kommer	alltid	att	fortsätta	på	den	senast	
använda	nivån.	

Tryck	en	gång	på	knappen	4	för	att	hålla	fläkten	igång	
efter	tillagningen.	Belysningen	ändras	till	stämnings-
läget	och	den	första	vita	LED	ljus	för	motorvarvtal	
blinkar.	Motorn	fortsätter	att	gå	i	30	minuter	i	denna	in-
ställning.	Efter	att	denna	period	är	över	stängs	motorn	
av,	men	belysningen	förblir	i	stämningsläge.	Använd	
30	minuter	fördröjning	för	att	låta	monoblockfiltret	
absorbera	lukt.

För	att	öka	hastigheten,	tryck	på	knappen	2.	För	att	
minska	hastigheten,	tryck	på	knappen	3.	Motorns	
effekt	har	4	nivåer.	Du	kan	välja	önskad	nivå	beroende	
på	hur	mycket	rök	som	genereras	från	kokningen.

Belysning	kan	ställas	in	på	kokläge	eller	stämnings-
läge

Kokläge
Kokläget	ger	den	bästa	belysningen	under	tillagningen.	
Som	standard	använder	detta	läge	maximal	ljusstyrka.	
Tryck	på	knapp	1	eller	4	för	att	slå	på	eller	stänga	av	
kokläget.
Ljusstyrka i kokläge
När	kokläge	är	aktiverat	kan	du	stänga	av	eller	öka	
ljusstyrkan	genom	att	hålla	ned	knappen	1.	Släpp	
knappen	när	önskad	ljusstyrka	uppnås.

Du	kan	inte	helt	dimma	ljuset	i	kokläge,	efter-
som	det	inte	skulle	vara	tillräckligt	med	ljus	för	
att	laga	mat.

Ändra färgtemperaturen i kokläge
Du	kan	ändra	färgtemperaturen	till	kallt	ljus	genom	att	
hålla	ned	knapparna	1	och	3	samtidigt	i	4	sekunder.	
Släpp	båda	knapparna	när	önskad	färgtemperatur	har	
uppnåtts.
Du	kan	ändra	färgtemperaturen	till	varmt	ljus	genom	
att	hålla	ned	knapparna	1	och	2	samtidigt	i	4	sekunder.	
Släpp	båda	knapparna	när	önskad	färgtemperatur	har	
uppnåtts.
När	tillagningsläget	är	avstängt	kommer	det	senaste	
inställda	värdet	att	komma	ihåg.	På	detta	sätt	kommer	
önskade	värden	att	användas	varje	gång	köksfläkten	
slås	på.
Stämningsläge
Stämningsläge	ger	optimal	belysning	för	en	trevlig	at-
mosfär.	Som	standard	har	detta	läge	en	lägre	ljusstyr-
ka	än	kokläget.	Tryck	på	knapp	5	för	att	slå	på	eller	av	
stämningsläget.

Ljusstyrka i stämningsläge
När	stämningsläge	är	aktivt	kan	du	minska	eller	minska	
ljusstyrkan	genom	att	hålla	ned	knappen	4.	Släpp	
knappen	när	önskad	ljusstyrka	uppnås.

Ändra färgtemperatur i stämningsläge
När	stämningsläge	är	aktivt	kan	du	minska	eller	minska	
ljusstyrkan	genom	att	hålla	ned	knappen	4.	Släpp	
knappen	när	önskad	ljusstyrka	uppnås.

Du	kan	ändra	färgtemperaturen	till	varmt	ljus	genom	
att	hålla	ned	knapparna	5	och	2	samtidigt	i	4	sekunder.	
Släpp	båda	knapparna	när	önskad	färgtemperatur	
har	uppnåtts.	När	tillagningsläget	är	avstängt	kommer	
det	senaste	inställda	värdet	att	komma	ihåg.	På	detta	
sätt	kommer	önskade	värden	att	användas	varje	gång	
köksfläkten	slås	på.
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3.3 Fjernkontroll

Fjernkontrollen er forprogrammert og styrer kjøkkenvif-
ten direkte.

   Hvis strømmen er koblet fra enheten og den er 
slått på igjen, vent deretter 3 minutter med bruk av 
fjernkontrollen. Dette vil forhindre koden kan end-
res slik at enheten ikke gjør det svarer på fjernkon-
trollen eller den enhet koblet til fjernkontrollen er.

  Hvis den angitte koden forstyrrer andre sendere, 
kan det velges en annen kode ved hjelp av fjern-
kontrollen. Det kan velges mellom 10 forskjellige 
koder.

Endre kode
• Gjør først viften spenningsløs. Gjør dette ved å slå 

på/av-bryteren av og på. Innstillingsmodus vil da 
være aktiv i 3 minutter. I løpet av disse 3 minuttene 
må det stilles inn en ny kode.

• Trykk på  og  samtidig. Antall blink på lampen 
på fjernkontrollen tilsvarer koden som er valgt. Gjen-
ta dette trinnet til du har nådd ønsket kode (det er 
totalt 10 koder å velge mellom).

• Trykk på -knappen på fjernkontrollen innen 10 
sekunder for å bekrefte innstillingen. Kjøkkenviften 
og fjernkontrollen er nå sammenkoblet.

Skifte batterier
• For å skifte batterier, skru av plastdekselet, ta ut de 

gamle batteriene, og sett inn nye. Vær oppmerksom 
på polariteten som er merket i batterikammeret (figur 
4).

• Gamle batterier må ikke kastes i husholdningsavfal-
let, men leveres som farlig avfall.

Teknisk informasjon
- Strømforsyning: (2xAAA) batterier
- Frekvens: 433,92 MHz
- Antall koder: 10
- Arbeidstemperatur: 0-50°C
- Dimensjoner: 110 x 50 x 19mm

3.5 InTouch

Kjøkkenviften har funksjonen InTouch. Hvis du har en 
induksjonstopp med InTouch fra Novy, kan du styre 
kjøkkenviften fra platetoppen.

Programmere InTouch på induksjonstoppen 
Fjernkontrollen må først fungere for kjøkkenviften. Hvis 
det er nødvendig kan koden til fjernkontrollen forandres 
som beskrevet i avsnitt 3.3.

Koble platetoppen til strømnettet. 

1. Trykk på knappene     og     på induksjonstoppen 
samtidig i 10 sekunder, til du hører 5 piper på rad.

• Platetoppen søker nå automatisk koden til kjøk-
kenviften

• VENT til kjøkkenviftens belysning blinker ELLER 
til du hører hører en klikk-lyd åtte ganger fra kjøk-
kenviften (vær tålmodig, det kan ta litt tid)

2. Trykk deretter på en vilkårlig InTouch-knapp ,  
,  eller  på induksjonstoppen til du hører et 

lydsignal. Dette bekrefter at begge apparatene er 
koblet.

Nå kan du betjene kjøkkenviften med knappene på in-
duksjonstoppen.

4. VEDLIKEHOLD

4.1. Fettfilter

Vedlikehold av fettfilteret
Kjøkkenviften har 4 metallfettfiltre. Kjøkkenviften har en 
rengjøringsteller for fettfiltrene.
Fettfilterindikator

  Indikator: grønn lampe begynner å lyse.

Etter 20 timers bruk, indikerer en Grønn lampe på 
kjøkkenviften at fettfilteret må rengjøres.

Tilgang til filteret

De to sidepanelene kan åpnes. 
 Merk: Hold kjøkkenviften med den ene hånden 

og åpne sidepanelet med den andre hånden.
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3.3 Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen	till	köksfläkten	är	förprogrammerad	och	
färdig	att	användas.

Om	den	angivna	frekvensen	stör	andra	sända-
re	kan	en	annan	väljas	med	fjärrkontrollen.	Du	
kan	välja	mellan	10	olika	koder.

	
Tryck										och						samtidigt.	Antalet	blinkningar	på	
fjärrkontrollen	motsvarar	den	valda	koden.	Upprepa	
detta	steg	tills	du	har	uppnått	önskad	kod	(det	finns	
totalt	10	koder	att	välja	mellan).
Tryck	på									knappen	på	fjärrkontrollen	inom	10	
sekunder	för	att	bekräfta	inställningen.	Köksfläkten	
och	fjärrkontrollen	är	nu	sammankopplade.

Byta batterier: 

•	 För	att	byta	ut	batterierna,	skruva	av	plastlocket,	
ta	bort	de	gamla	batterierna	och	sätt	in	nya.	Var	
uppmärksam	på	polariteten	märkt	i	batterifacket.

•	 Gamla	batterier	ska	inte	kastas	i	hushållsavfallet,	de	
skall	lämnas	in	som	farligt	avfall.

Teknisk information

•	 Strömanslutning:	(2xAAA)	batterier
•	 Frekvens:	433,92	MHz
•	 Antal	koder:	10
•	 Driftstemperatur:	0-50	grader	C
•	 Dimensioner:	110	x	50	x	19	mm

4. Underhåll   

4.1 Fettfilter

Indikator:	4	gröna	lampor	blinkar

Efter	20	timmars	användning	så	kommer	en	grön	lam-
pa	i	fläkten	at	tända.	Dette	iindikerar	att	det	är	dags	att	
rengöra	fettfiltret.

Om	strömmen	är	av	och	på	igen,	vänta	i	3	minuter	
innan	du	använder	fjärrkontrollen.	Detta	förhin-
drar	att	koden	ändras	så	att	enheten	inte	svarar	
på	fjärrkontrollen	eller	den	enhet	som	styrs	av	
fjärrkontrollen.

Stäng	av	fläktens	spänning.	För	att	göra	detta,	slå	
på	och	stänga	av	brytaren.	Inställningsläget	är	då	
aktivt	i	3	minuter.	Under	denna	tid	måste	en	ny	
kod	ställas	in.

Ändra kod

Köksfläkten	har	funktionen	Intouch.	Om	du	har	en	
induktionshäll	med	Intouch	från	Novy	kan	du	styra	
köksfläkten	från	spisen.

Programmera InTouch på induktionshällen
Fjärrkontrollen	måste	först	aktiveras	för	köksfläk-
ten.	Vid	behov	kan	fjärrkontrollkoden	ändras	enligt	
beskrivningen	i	avsnitt	3.3.

Anslut	spishällen	till	elnätet

Tryck	samtidigt	på							och					på	induktionstoppen	i	
10	sekunder	tills	den	piper	5	gånger.

Hällen	söker	nu	automatiskt	efter	fläktens	kod.

VÄNTA	tills	fläktlampan	blinkar	ELLER	tills	du	hör	ett	
klickljud	8	gånger	från	köksfläkten.	Det	kan	ta	lite	tid,	
så	ha	tålamod.

Tryck	sedan	på	valfri	InTouch-knapp
												eller							på	induktionstoppen	tills	du	hör	ett	
pip.	Detta	bekräftar	att	båda	enheterna	är	anslutna.

Du	kan	nu	använda	köksfläkten	med	knapparna	på	
induktionshällen

Underhåll av fettfiltret
Köksflläkten	har	fyra	metallfilter.	Den	har	också	en	
rengöringsräknare	för	fettfiltren.

Fettfilter indikator

Åtkomst till filtret

De	två	sidopanelerna	kan	öppnas:
Obs:	Håll	kökfläkten	med	ena	handen	och	
öppna	sidopanelen	med	den	andra
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Ta ut filteret ved å ta tak i kroken og trekke filteret ned.

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

rengjøringsmiddel. Skyll av filteret og la det tørke 
helt.

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

Etter rengjøring, sett fettfiltrene tilbake i kjøkkenviften. 
Ikke bruk kjøkkenviften uten fettfiltrene.

Nullstille fettfilterindikator
Når du setter på plass monoblock-filtrene etter ren-
gjøring, hold inne [+] og [-] samtidig i 5 sekunder for å 
nullstille rengjøringstelleren. Hvis telleren ikke nullstil-
les, vil den grønn lampen fortsette å lyse. Vi anbefaler 
å rengjøre filteret to ganger én gang i måneden for en 
optimal drift.

4.2 Monoblock-filtre

I hvert fettfilter er det to halvrunde sorte monoblock-fil-
tre. Bruk kun monoblock-filtre fra Novy i kjøkkenviften.

Utskiftingsindikasjon monoblock-filter

 Indikator: Oransje lampe begynner å lyse.

Etter en angitt tid indikerer et oransje lys på enheten at 
monoblock resirkulasjonsfilteret må byttes ut.

Ta ut monoblock-filter

Monoblock-filtrene (2 deler) er plassert på toppen 
av avtrekkshetten, hver for seg under et rutenett. 
Rutenettet har et håndtak som kan trekkes. Åpne 
gitteret, hvoretter det kommer av avtrekkshetten. Fjern 
deretter monoblock-filteret fra avtrekkshetten.

Du kan få et nytt monoblock-filter fra spesialforhandlere 
eller via Novy-nettstedet.

Bytt monoblokkeringsfilter
Monter monoblock-filtrene på de medfølgende 
åpningene øverst på panseret. Skyv ristene tilbake på 
toppen av monoblock-filtrene (med håndtaket orientert 
innover).

Tilbakestill erstatningsindikasjonen
Når du bytter ut de nye monoblokkfiltrene, er det 
tilstrekkelig å trykke på [+] og [-] -tastene samtidig i 5 
sekunder for å tilbakestille erstatningsindikasjonen.
Hvis du ikke gjør dette, lyser den oransje indikatorlampen 
når enheten er slått på.

4.3 Vedlikehold av kjøkkenviften

Bruk en myk, fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel 
for å rengjøre kjøkkenviften. Tørk det deretter med en 
myk klut for å unngå flekker. 

Rengjør Hi-Macs lysreflektor

 Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemidler 
eller løsemidler.

 Ikke bruk slipemidler eller skurekrem.

4.4 Tekniske problemer

Dersom det oppstår feil, kan du ta kontakt med 
kjøkkenleverandøren og/eller Novy kundeservice. 
For at kundeservice kan svare raskt og korrekt på 
henvendelsen, må du oppgi hvilken type kjøkkenvifte 
det dreier seg om. 

 Modellnummeret finnes på en etikett på innsiden 
av kjøkkenviften. Den kommer til syne når du tar 
ut fra kjøkkenviften. 

Modellnummeret kan skrives ned her:

Modellnummer: ………………………............................

Dimensjoner: p 6

NO 5
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Rengöring av filtret
•	 I	diskmaskin	
•	 Manuellt:	I	en	blandning	av	varmt	vatten	och	flytande	
rengöringsmedel.	Skölj	av	filtret	och	låt	det	torka.

Instruktionerna	som	tidigare	beskrevs	måste	följas.	Om	
de	inte	följs	så	kan	det	uppstå	en	brandfara.	

Ta	bort	filtret	genom	att	ta	tag	i	kroken	och	dra	ner.

Sett	tilbaka	fettfiltret	i	köksfläkten	efter	rengöring.	
Använd	inte	kökfläkten	utan	fettfilter.

Nollställ fettfilterindikatorn
När	det	rengjorda	Monoblock-filtret	sätts	på	plats,	
måste	köksfläkten	återställas	genom	att	hålla	knappar-
na	(+)	ock	(-)	nedtryckt	i	5	sekunder.	Om	köksfläkten	
inte	återställs	fortsätter	den	gröna	lampan	att	blinka.	Vi	
rekommenderar	att	du	rengör	filtret	två	gånger	i	måna-
den	för	optimal	drift.

I	varje	fettfilter	finns	det	två	halvrunda	svarta	mono-
block-filter.	Använd	endast	Novy	monoblock-filter	i	
köksfläkten.

Monoblock filterersättningsindikator

Indikator:	orange	ljus	börjar	lysa

Efter	en	viss	tid	indikerar	en	orange	lampa	på	enheten	
att	monoblock-återcirkulationsfiltret	måste	bytas	ut.

Ta bort monoblock-filtret

Monoblock-filtren	(2	delar)	är	placerade	överst	på	
huven,	separat	under	ett	rutnät.	Rutnätet	har	ett	hand-
tag.	Öppna	gallret	och	ta	bort	det	från	huven.	Ta	sedan	
bort	monoblock-filtret.

Du	kan	få	ett	nytt	monoblockfilter	från	specialhandlare	
eller	från	Novys	webbplats.

4.3 Underhåll av köksfläkten

Rengör	köksfläkten	med	en	mjuk,	fuktig	trasa	och	ett	
milt	rengöringsmedel.	Torka	sedan	av	den	med	en	
mjuk	trasa	för	att	undvika	fläckar.

Vid	tekniska	problem	kontaktar	du	köksleverantör	och/	
eller	Novy	kundtjänst.	För	att	vi	ska	kunna	hjälpa	dig	
snabbt	ock	korrekt	behöver	vi	veta	vilken	typ	av	enhet	
du	har.		

4.4 Tekniska problem

Modellnumret	finns	på	en	etikett	inuti	köks-
fläkten,	som	blir	synlig	när	du	tar	bort	fläkten.

Här	kan	du	skriva	ner	modellnummer:

Dimensioner:	p	6

Byt ut monoblock-filter
Fäst	monoblockfiltren	på	öppningarna	överst	på	
motorhuven.	Skjut	gallerna	uppåt	på	monoblockfiltren	
(med	handtaget	vänt	inåt).

Återställ ersättningsindikationen

När	du	byter	ut	de	nya	monoblockfiltren,	tryck	på	(+)	
och	(-)	samtidigt	i	5	sekunder	för	att	återställa	ersätt-
ningsindikatorn.	Om	du	inte	gör	det	tänds	den	orange	
indikatorlampan	när	enheten	slås	på.

Använd	inte	tvättmedel	med	slipmedel	eller	
lösningsmedel
Använd	inte	slipmedel	eller	slipkräm

Rengör	Hi-Macs	ljusreflektor
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DIMENSJONER

6
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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

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.
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SERVICE	OCH	REKLAMATIONER	

För	konsumentköp	ger	Røros	Metall	2	års	garanti,	och	ytterligare	3	års	tidsgräns	för	klagomål	för	alla	produkter.	Efter	2	år	är	köparen	
skyldig	att	upptäcka	ursprungliga	defekter	på	produkten.	Dvs	att	felet	var	närvarande	vid	tidpunkten	för	leveransen.

Ingen	garanti	ges	för	fel	eller	skador	som	direkt	eller	indirekt	orsakas	av	felaktig	hantering,	montering/elektrisk	anslutning,	använd-
ning,	underhåll	eller	andra	externa	faktorer	som	skadat	produkten.	Normal	slitage	måste	förväntas.	Ex.	ljuskällor	och	filter.

Røros	Metall	erbjuder	service	via	auktoriserade	serviceföretag	över	hela	landet.	Alla	serviceuppdrag	och	klagomål	måste	lämnas	in	i	
en	separat	serviceformulär	på	http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentation	av	datum	för	inköp	och	serienummer	på	produkten	måste	tillhandahållas.	Servicekostnader	för	uppdrag	som	inte	
har	hänvisats	från	Røros	Metall	avvisas	och	kostnader	i	samband	med	serviceuppdrag	/	inspektioner	där	klagomål	inte	godkänns	
faktureras	till	konsumenten.

Vi	reserverar	oss	för	tryckfel,	prisändringar	och		ändringar	av	produktdetaljer	eller	tekniska	specifikationer.	

Novy	nv	förbehåller	sig	rätten	att	ändra	specifikationen	och	priserna	på	sina	produkter	utan	ytterligare	meddelande


