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1. GENERELL INFORMASJON

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

• Denne kjøkkenviften skal kun brukes i private hush-
oldninger.

• 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 bruksanvisningen for fremtidige 
brukere.

• Avhending av transportemballasje og gamle apparater 
Det nye apparatet er transportert i beskyttende em-
ballasje. Alle materialene som er brukt er miljøvenn-
lige 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 informas-
jon om avhending.

 
Denne bruksanvisningen gjør bruk av ulike symboler. 
Betydningen av disse symbolene er beskrevet neden-
for.

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 ma-
terielle skader.

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 
instruksjoner angående bruken av apparatet på en 
trygg måte og er innforstått med farene som er in-
volvert.

• Slå på kjøkkenviften noen minutter før matlagingen 
tar til.

• Avtrekksviften slås av 10 minutter etter at matlag-
ingen er ferdig. Forsinkelsesfunksjonen er program-
mert til 10 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.

• Merk: Enkelte tilgjengelige deler på kjøkkenviften 
kan bli varme under matlagingen.

2.3 Forholdsregler for å unngå skader på apparatet
 
• Monteringsanvisningen beskriver hvordan enheten 

skal monteres. Les nøye gjennom disse anvisnin-
gene.

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

• 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.

3. BRUK

Kjøkkenviften kan betjenes med bryteren på selve kjøk-
kenviften eller med fjernkontrollen som følger med.

Betjening på kjøkkenviften:

① slå på/av
② redusere styrken
③ og ④ styrkeindikator
⑤ øke styrken
⑥ belysning

3.1 Avtrekk

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 styrkein-
dikatoren blinker, de andre lampene lyser i henhold til 
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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.
•	

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

•	 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	10	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.

•	 OBS:	Endel	tillgängliga	delar	av	köksfläkten	kan	bli	
varma	under	matlagning.

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.

•	 Avfallshantering	av	transportemballage	och	
den	gamla	apparaten.	Den	nya	apparaten	transporte-
ras	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	åter-
försäljare	eller	lokala	myndigheter	för	information	om	
bortskaffande.	

3. ANVÄNDNING  

minska	effekten
effektindikatorock

öka	effekten
belysning

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

Stäng av med 10 min fördröjning
Tryck	på	knapp	(1)	en	gång.	Den	första	gröna	lampan	
blinkar,	de	andra	lamporna	lyser	upp	beroende	på	vald	
effekt.	Efter	10	minuter	stängs	motorn	och	lamporna	av.

									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	brand-
filt

Köksfläkten	kan	manövreras	antingen	med	brytaren	på	
själva	fläkten	eller	med	den	medföljande	fjärrkontrollen.

Drift	från	köksfläkten

2.2 Användning apparaten
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Trykk på knapp ① én gang. Den første grønne styrkein-
dikatoren blinker, de andre lampene lyser i henhold til 
valgt styrke. Etter 10 minutter slås motor og belysning 
av automatisk.
Slå av uten forsinkelse:
Trykk på knapp ① 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 fortsetter å være 
på.

Motorhastighet
For å redusere styrken, trykk på knapp ②.  For å øke 
styrke, trykk på knapp ⑤. 
Tre grønne styrkeindikatorer  ③ viser nivå 1 til 3, en rød 
styrkeindikator ④ viser "POWER"-funksjon. 

"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 mi-
nutter.

 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

Trykk på knapp ④ for å slå lyset på eller av. LED-belys-
ningen har en myk på/myk av-modus, noe som betyr 
at lyset vil slås jevnt på og av. Når du slår på lyset, vil 
det alltid lyse med styrke, og det kan også brukes når 
viften er slått av.

Dempet LED-belysning
Når lyset er slått på, kan det dempes ved å holde inne 
knapp 4.

Endring i fargetemperatur på LED-belysning
Du kan endre fargetemperaturen på LED-belysningen 
fra 2700K (varm hvit) til 4000K (nøytral hvit). Beskrivel-
sen for å endre fargetemperatur finnes under punkt 4.4.

3.3 Fjernkontroll

1) belysning
2) øke viftestyrken
3) redusere viftestyrken
4) slå på/av
5) Novy-knapp - ikke i bruk

Fjernkontrollen for kjøkkenviften er forhåndsprogram-
mert og klar til bruk.

Programmering av fjernkontroll

 Hvis den angitte frekvensen forstyrrer andre sen-
dere, kan det velges en annen ved hjelp av fjern-
kontrollen. Det kan velges mellom 10 forskjellige 
koder.

Fastslå koden som brukes
Trykk på  og  samtidig. Antall blink på lampen på 
fjernkontrollen tilsvarer koden som er i bruk (det er to-
talt 10 koder).

Endre kode:
• Trykk på  og  samtidig.
• Antall blink på lampen på fjernkontrollen tilsvarer ko-

den som er valgt. Gjenta dette trinnet til du har nådd 
ønsket kode (det er totalt 10 koder å velge mellom).

• Trykk samtidig på  +  på kjøkkenviften inntil den 
andre grønn styrkeindikatoren blinker.

• 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.

• 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

Motorhastighet
För	att	minska	styrkan,	tryck	på	knapp	2.	För	att	öka	
styrkan,	tryck	på	knapp	5.
	Tre	gröna	styrkeindikatorer	3		Visa	nivå	1	till	3,	En	röd	
styrkeindikator	4		Visar	“POWER”-funktionen.	

”POWER”	går	automatiskt	tillbaka	till	nivå	3	efter	6	
minuter.	

											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.

3.2 Belysning
Tryck	på	knapp	4för	att	slå	av	och	på	lyset.	LED-lam-
pan	har	ett	mjuk	på	/	mjuk	av	läge,	vilket	betyder	att	
lamporna	slås	enhetligt	på	och	av.	När	du	slår	på	ljuset	
kommer	det	alltid	att	skina	starkt,	och	det	kan	också	
användas	när	fläkten	är	avstängd.

Dämpad LED-belysning
När	ljuset	är	påslaget,	så	kan	det	dämpas	genom	att	
hålla	inne	knapp	4.	

Ändra färgtemperatur på LED-belysning
Du	kan	ändra	färgtemperaturen	för	LED-belysningen	
från	2700K	(varmvit)	till	4000K	(neutral	vit).	Beskrivnin-
gen	av	hur	man	ändrar	färgtemperaturen	finns	i	avsnitt	
4.4.

3.3 Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen	till	köksfläkten	är	förprogrammerad	och	
färdig	att	användas.

1)	Belysning	
2)	Öka	fläktstyrka
3)	Minska	fläktstyrka
4)	Slå	på/av
5)	Novy-knapp	–	Används	inte

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

Bestäm	vilken	kod	som	skall	användas
Tryck	på				och					samtidigt.	Antalet	blinknin-
gar	på	fjärrkontrollen	motsvarar	den	kod	som	
används	(det	finns	totalt	10	koder).

Byt	kod:	
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	samtidigt	på													på	köksfläkten	intill	den	
andra	grön	styrkeindikator	blinkar.
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

Stäng av utan fördröjning
Tryck	på	knappen	(1)	två	gånger

Automatisk stopp
För	att	undvika	att	fläkten	går	non-stop,	stängs	
den	automatiskt	av	efter	3	timmar	(om	inga	
ändringar	görs	på	kontrollpanelen)	Endast	
motorn	stängs	av	automatiskt.	Belysningen	
fortsätter	att	vara	på.
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4 Vedlikehold

4.1 Fettfilter

Vedlikehold av fettfilteret
Kjøkkenviften har to metallfiltre som bør rengjøres to 
ganger i måneden.

Fettfilterindikator

 Rengjøringsteller: 4 blinkende lamper

Etter 20 timers bruk, vil de 4 lampene begynne å blinke 
i 5 minutter, dette indikerer at fettfilteret må rengjøres.

Tilgang til filteret
Ta tak i høyre og venstre side av platen (A) og trekk 
ned begge sider samtidig. Ta ut filteret (B) 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.

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

Nullstille fettfilterindikator
Når det rengjorte filteret settes på plass, må kjøk-
kenviften nullstilles ved å holde inne knappen "–" i 5 
sekunder. Hvis kjøkkenviften ikke nullstiles, vil lampene 
fortsette å blinke. Vi anbefaler å rengjøre filteret to gan-
ger i måneden for en optimal drift.

4.2 Resirkulasjon (valgfritt)

Resirkulasjonsfunksjon
Når denne funksjonen skal brukes, må den program-
meres på kjøkkenviften. Programmering gjøres som 
følger:
• Foreta programmering med motoren avslått.
• 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 stedet for 

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

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

Deaktivere resirkulasjon:
• Motoren må være avslått.
• Hold inne + og - samtidig på kjøkkenviften i 5 sek. 

inntil den tredje grønne lampen blinker 3 ganger.
• Etterkjøringstiden er satt til 10 minutter (i stedet for 

30 minutter). Rengjøringstelleren for resirkulasjons-
funksjonen er deaktivert.

Rengjøringsindikator

 Rengjøringsteller: Rød lampe lyser

Den røde lampen vil begynne å lyse etter 200 timers 
bruk (tid for å regenerere monoblock-filteret). Resirku-
lasjonsfilteret er plassert bak fettfilteret.

Se håndboken for resirkulasjonssettet for hvordan du 
tar ut og setter inn monoblock-filteret.

Regenerere resirkulasjonsfilteret:
• Monoblock-filteret kan regenereres opptil 12 ganger. 

Dette gjøres i ovnen.
• Legg filteret i ovnen i 1 time på 120 °C. Sørg for til-

strekkelig 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 umid-
delbart regenerere filteret i ovnen.

Nullstille resirkulasjonsfilteret:

 Kjøkkenviften (motoren) må være i gang.

Hold inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den røde lampen 
blinker 3 ganger som en bekreftelse. Hvis programme-
ringen ikke er gjort, blir programmeringen innstilt auto-
matisk etter at avtrekksviften er startet 10 ganger.

Etter nullstilling vil rengjøringstelleren settes til 200 ti-
mer.

Sette på plass resirkulasjonsfilteret
Se håndboken for resirkulasjonssettet for hvordan du 
tar ut og setter inn monoblock-filteret.

4.3 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 Inoxclea-
ner (906.060) etter rengjøring.

4.4 LED-belysning

Skifte LED-pære
Koble først strømmen fra kjøkkenviften og lampene 
kjøle seg.

1. Press forsiktig på lampeholderen, og fjern deretter 
lampeholderen med en vippebevegelse.

4. Underhåll   

4.1 Fettfilter

Underhåll av fettfiltret
Köksflläkten	har	två	metallfilter	som	ska	rengöras	två	
gånger	i	månaden

Fettfilter indikator

Efter	20	timmars	användning	så	kommer	4	LED-lam-
por	att	börja	blinka	i	5	minuter.	Detta	indikerar	att	det	
är	dags	att	rengöra	fettfiltret.

Åtkomst till filtret
Ta	tag	i	den	högra	och	vänstra	sidan	av	plattan	(A)	
och	dra	ner	båda	sidorna	samtidigt.	Ta	bort	filtret	(B)	
genom	att	ta	tag	i	kroken	och	dra	filtret	neråt.

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.	

Nollställ fettfilterindikatorn
När	det	rengjorda	filtret	sätts	på	plats,	måste	köksfläk-
ten	återställas	genom	att	hålla	knappen	”-”	nedtryckt	
i	5	sekunder.	Om	köksfläkten	inte	återställs	fortsätter	
lamporna	att	blinka.	Vi	rekommenderar	att	du	rengör	
filtret	två	gånger	i	månaden	för	optimal	drift.

4.2 Recirkulation (valfritt) 

Recirkulationfunktion
När	denna	funktion	ska	användas	måste	den	program-
meras	i	köksfläkten.	Programmeringen	görs	enligt	
följande:
•	 Utför	programmeringen	med	motorn	avstängd.	
•	 Håll	ned	+	och	-	samtidigt	i	5	sekunder	tills	den	röda	
lampan	blinkar	5	gånger.	

Följande	funktion	är	nu	aktiverad:	
•	 Efterkörningstiden	är	inställd	på	30	minuter	(istället	
för	10	minuter	som	är	standard).	Var	noga	med	att	
använda	30	minuters	efterkörningstid.	

•	 Rengöringsräknaren	för	Monoblockfiltret	är	inställd	
på	200	timmar.	

Deaktivera	recirkulation:
•	 Motorn	måste	vara	avstängd.
•	 Tryck	på	+	och	-	samtidigt	på	köksfläkten	i	5	
sekunder	tills	den	tredje	gröna	lampan	blinkar.

•	 Efterkörningstiden	är	inställd	på	10	minuter	(istället	
för	30	minuter).	Rengöringsräknaren	för	recirkulatio-
nen	är	deaktiverad.		

Rengöringsräknaren 

Regenerera recirkulationsfiltret
•	 Monoblockfiltret	kan	bli	regenererat	upp	till	12	gån-
ger.	Detta	görs	I	ugnen.

•	 Placera	filtret	I	ugnen	i	1	timma	på	120	°	C.	Se	till	så	att	
det	finns	tillgång	till	friskluft	i	rummet	där	ugnen	är	då	
det	kan	uppstå	lukt.	Det	kan	uppstå	lukt	när	man	steker	
vissa	typer	av	fisk.	I	sådana	fall	så	är	det	bra	att	direkt	
regenerera	filtret	i	ugnen.

Nollställ recirkulationsfiltret

Köksfläkten	(motoren)	måste	vara	igång

4.4 LED-lampa

Rengöringsräknaren:	4	Blinkande	lampor Rengöringsräknaren:	Röd	lampa	lyser

Tryck	på	+	och	-	samtidigt	i	5	sekunder	tills	den	röda	
lampan	blinkar	3	gånger	som	bekräftelse.	Om	in-
ställningen	inte	utförs,	kommer	programmeringen	att	
ställas	in	automatiskt	efter	att	fläkten	har	startats	10	
gånger.

Efter	omstart	så	kommer	rengöringsräknaren	att	ställas	
in	på	200	timmar.
Sätt recirkulationsfiltret på plats
Se	till	recirkualtions	kitets	handbok	för	att	se	hur	man	
monterar	monoblockfiltret

Låt	lampan	svalna	innan	köksfläkten	rengörs.
Torka	rent	ytan	med	en	fuktig	trasa	eller	svamp,	och	
vid	behov	använd	lite	mildt	rengjöringsmädel	(det	är	
bäst	att	alltid	göra	det	efter	användning).	Blekmedel	
kommer	att	skada	ytor	av	rostfritt	stål.

Tryck	försiktigt	på	lamphållaren	och	avlägsna	den	
därefter	med	en	lutande	rörelse.

4.3 Underhåll av köksfläkten

Ytor	i	rostfritt	stål	kan	behandlas	med	Novy	Inoxclea-
ner	(906.060)	efter	rengöring.

Byta LED-lampa
Koppla	först	bort	strömmen	från	köksfläkten	och	låt	
lamporna	svalna.

Den	röda	indikatorlampan	tänds	efter	200	timmars	
användning	(tid	för	att	regenerera	mono-blockfiltret).	
Återcirkulationsfiltret	är	placerat	bakom	fettfiltret.

Hänvisar	till	bruksanvisningen	för	återvinningskit	för	att	
ta	bort	och	byta	ut	mono-blockfiltret.
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2. Ta ut LED-pære:
A. Koble først fra ledningen til LED-pæren som skal 

skiftes. Koble fra ved å frigjøre låsen med et lett 
trykk, mens den samtidig trekkes ut.

B. Fjern deretter LED-pæren som skal skiftes ved ro-
tere den lett til venstre.

3. Sette inn ny LED-pære:
A. Sett den nye LED-pæren inn i låseringen.
B. Roter den lett mot høyre til LED-pæren er låst på 

plass.
C. Koble til strømledningen.
D. Sett lampeholderen tilbake i kjøkkenviften og koble 

til strøm.

Endring i fargetemperatur på LED-belysning
Sjekk først at strømforsyningen til kjøkkenviften er 
koblet fra. Trekk ut støpselet på kjøkkenviften eller 
koble ut sikringen.

Fargen på LED-belysningen er satt til 2700K (varm hvit) 
som standard. Hvis fargen skal endres til 4000K (nøy-
tral hvit), følg instruksjonene nedenfor:
• Åpne bunnplaten i bunnen av kjøkkenviften.
• Bruk begge hendene til å presse på siden av 

inox-lampeholderen, og trekk den forsiktig ned, slik 
at du får tilgang til innsiden.

• Ledningene er koblet til LED-lampen med en kon-
takt. 

• Koble kontakten fra LED-lampen og flytt ledningene 
til den andre ledige kontakten på lampen.

  

• Gjenta dette for alle de fire LED-lampene.
• Lukk deretter inox-lampeholderen igjen.

Fargen på LED-belysningen er nå endret fra 2700K til 
4000K.

4.5 Tekniske problemer

Ved tekniske problemer, ta kontakt med Novy service-
avdeling:
• 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 Bel-
gia: +32 (0)56 36 51 02

Vennligst oppgi modellnummeret på avtrekksviften.

 Modellnummeret finnes typeskiltet bak filteret.

Du kan notere modellnummeret her:
……………………………

Dimensjoner: side 21-22
Elektrisk koblingsskjema: side 23

2.	Ta	ut	LED-lampan:	
•	 Koppla	loss	kabeln	från	LED-lampan	som	ska	bytas	
ut.	Dra	ut	kontakten	genom	att	lossa	på	låset	med	
ett	litet	tryck	samtidigt	som	du	drar	ut	det.

•	 Ta	sedan	ut	LED-lampan	som	ska	bytas	ut	genom	
att	rotera	den	något	åt	vänster.	

3.	Sätt	in	den	nya	LED-lampan:	
•	 Sätt	in	den	nya	LED-lampan	i	låsringen.	
•	 Vrid	det	något	åt	höger	tills	LED-lampan	är	låst	på	
plats.	

•	 Anslut	strömsladden	
•	 Sätt	tillbaka	lamphållaren	i	köksfläkten	och	anslut	
strömmen.	

Ändra färgtemperaturen för LED-belysningen
Kontrollera	först	att	strömförsörjningen	till	köksfläkten	
är	frånkopplad.	Dra	ut	stickkontakten	eller	koppla	från	
säkringen.

LED-lampans	färg	är	som	standard	inställd	på	2700K	
(varmvit).	Om	färgen	ska	ändras	till	4000K	(Neutral	
White),	följ	instruktionerna	här	nedan:
•	 Öppna	bottenplattan	i	bottnen	av	köksfläkten.	
•	 Använd	båda	händerna	för	att	trycka	in	sidan	av	
Inox-lamphållaren	och	dra	försiktigt	ner	den	för	att	få	
tillgång	till	insidan.	

•	 Kablarna	är	kopplade	till	LED-lampan	med	en	kon-
takt.	

•	 Koppla	från	kontakten	från	LED-lampan	och	dra	
ledningarna	till	den	andra	tillgängliga	kontakten	på	
lampan.

•	 Upprepa	detta	för	alla	de	fyra	LED-lamporna.	
•	 Stäng	sedan	Inox-lamphållaren	igen.	

Färgen	på	LED-belysningen	ändras	nu	från	2700K	till	
4000K.	

4.5 Tekniska problem

Vid	tekniska	problem	kontaktar	du	serviceavdelningen	
NOVY
•	 För	Belgien:	Tlf	056	36	51	02
•	 För	Frankrike:	Tlf	03	2094	06	62
•	 För	Tyskland:	Tlf	0511	54	20	771
För	övriga	länder:	Din	lokala	instalatör	eller	Novy	Belgi-
en:	+32	(056)	36	51	02

Vänligen	ange	modellnummer:

Dimensioner:	sida	21-22
Elektriskt	kopplingsschema:	sida	23
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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


