TILLYKKE
med dit nye emfang!

I forbindelse med dit køb finder du i dette hæfte, alt du skal bruge,
for at få den perfekte helhedsoplevelse af produktet!
Dette hæfte indeholder en monterings- og brugervejledning!
OBS: Vær opmærksom på, at al elektrisk tilslutning skal laves af en faglært el-installatør.

BRUGERVEJLEDNING
Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.
Fabrikanten fratager sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af produktet som
resultat af manglende overholdelse af instruktionerne i
denne vejledning.
Emhætten er beregnet til udsugning af røg og damp fra
madlavning, og må kun benyttes til almindelig husholdning. Det anbefales at gemme denne vejledning: Ved
videresalg, overdragelse eller flytning skal vejledningen
følge emhætten.
Læs instruktionerne omhyggeligt!
Bemærk: Der må ikke udføres elektriske eller mekaniske
ændringer på emhætten eller på udslipsrørene.
Undersøg at ingen komponenter er beskadigede, før
apparatet installeres! Kontakt os og undlad at fortsætte
med installationen, hvis der påvises beskadigelser.

ADVARSLER
Pas på! Emhætten må ikke tilsluttes elnettet før installationen er gennemført. Inden der udføres nogen form for
rengøring eller vedligeholdelse, skal emhætten frakobles
elnettet ved at trække stikket ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i hjemmet. Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der bæres arbejdshandsker.
Emhætten må ikke benyttes af børn, eller personer med
nedsatte sanseevner eller mentale færdigheder, eller
uden den nødvendige erfaring og kendskab, medmindre
dette sker under opsyn eller vejledning fra en person, der
har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal holdes under
opsyn, så de ikke får mulighed for at lege med emhætten,
og den må aldrig benyttes uden korrekt monteret rist.
Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation, når køkkenemhætten anvendes samtidigt med andre apparater,
der forbrænder gas eller andre brændstoffer. Den opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til ud-
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ledning af røg fra apparater med forbrænding af gas eller
af andre brændstoffer.
Åben ild under emhætten er forbudt!
Brug af åben ild er farligt for filtre, motor og udsugning
og kan medføre brand. Friturestegning skal ske under
opsyn for at undgå, at overophedet olie bryder i brand.
Emhætten kan blive meget varm, når den benyttes sammen med andet udstyr til madlavning. Med hensyn til de
nødvendige tekniske forholdsregler og sikkerhedskrav
for udledning af røg skal myndighedernes krav og reglementer overholdes.
Emhætten rengøres, både indvendigt og udvendigt
efter behov. Manglende rengøring af emhætten og filtrene kan øge brandfaren.
Emhætten må hverken benyttes eller efterlades uden
korrekt monteret belysning pga. fare for elektrisk stød.
Emhætten er mærket i overensstemmelse med det
Europæiske Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).

GENBRUG
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Dette udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand som tegn på, at
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindelig affald.
Elektronisk udstyr kan afleveres på genbrugsstationer
eller andre indsamlingssteder. Nærmere information fås
hos kommunens tekniske forvaltning.
Emhætten er designet, testet og produceret i henhold til
sikkerhed efter følgende godkendelser:
EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.

Forslag til daglig brug og reduceret miljøbelastning
Tænd for emhættens laveste hastighed inden du begynder at lave mad og sluk den først et par minutter efter
endt madlavning. Forhøj kun hastigheden ved meget
røg og damp.
(Ikke alle modeller:) Anvend kun boost-hastigheden i tilfælde, hvor det er nødvendigt. Udskift kulfiltre, når det
er nødvendigt for at bibeholde den optimale udsugnings-effektivitet. Rens fedtfiltre, når det er nødvendigt,
for at bibeholde den optimale effektivitet.
Anvend optimeret rørføring! Reduktion af tværsnit i
rørføringen kan medføre skader på hele systemet. Manglende montering af skruer og fastgøringsanordninger i
overensstemmelse med de vedlagte instruktioner kan
medføre både elektrisk og mekanisk fare.

INSTALLATION / MONTERING

RENGØRING
Emhætten skal rengøres jævnligt (dog som minimum
ved skift/vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved rengøring
anvendes en klud fugtet med neutrale, milde rengøringsmidler i flydende form. Undgå brug af produkter, der
indeholder slibemidler. Undgå også brug af ren sprit!
Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af
emhætten og udskiftning af filtrene kan medføre brandfare! Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel
beskadigelse af motoren eller brand p.g.a. utilstrækkelig
vedligeholdelse af emhætten.

FJERNBETJENING
Fjernbetjeningen betjener alle emhættens funktioner:
- Tænd/sluk
- Valg af udsugningshastigheder (styrketrin)
- Emhættens lys
- Efterløb (ikke alle modeller)

Både den elektriske og den mekaniske installation skal
udføres af uddannede teknikere. Minimumsafstanden
mellem kogefladen og den nederste del af emhætten
varierer efter anvendt type. Se tabellen herunder.

På næste side vises en oversigt over fjernbetjeningen,
dens knapper og funktionerne af disse.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Parring af fjernbetjeningen
Se yderligere vejledning for parring af den enkelte
emhætte-model på vores hjemmeside.

Netspændingen skal svare til spændingen anført på etiketten, som er anbragt på indersiden af emhætten.
Emhætten er beregnet til direkte tilslutning til elnettet, og der skal derfor anvendes en godkendt to-polet
afbryderkontakt, som sørger for fuldstændig afbrydelse fra elnettet under tilstande i overspændingskategori III i overensstemmelse med installationsreglerne.
Vær specielt omhyggelig under anbringelse af overskydende elledning; manglende overholdelse af denne
regel kan medføre alvorlig beskadigelse af apparatet og/
eller elektrisk stød for brugeren eller installatøren.
Pas på! Udskiftning af forbindelsesledningen må kun
udføres af en autoriseret installatør.

Rengøring af fjernbetjeningen:
Renses med papir eller klud påført et par dråber glasrens.
Batterier:
Bemærk, at der kan sidde en lille gennemsigtig plast-flap,
der bedes fjernet inden brug. Ved udskiftning af batteri
placeres det nye batteri på samme måde som det brugte.
Batteriets bogstaver (+ pol) vender ned mod bordet.
Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med
den gældende lovgivning. Brugte batterier må ikke bortskaffes med almindeligt affald.

INSTALLATIONSVEJLEDNING AF VARIANT

MINIMUM AFSTAND

ELEKTRISKE KOGEPLADER OG VÆGHÆNGT SKRÅ EMHÆTTE

50 CM

OVENSTÅENDE VARIANT MED GASBLUS

65 CM

ELEKTRISKE KOGEPLADER OG VÆGHÆNGT VANDRET EMHÆTTE

65 CM

OVENSTÅENDE VARIANT MED GASBLUS

75 CM
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TÆND/SLUK

EFTERLØB

STYRKETRIN OP
FEDTFILTER
Filtrene (stål/aluminium) tilbageholder størstedelen
af de fedtpartikler, der dannes under tilberedning af
mad. De rengøres jævnligt efter behov hhv. en gang om
måneden, eller når hætten viser, at filtrene er mættede.

STYRKETRIN NED

BELYSNING

RENGØRING AF FILTRE:
Manuel vask:
Brug alm. opvaskemiddel i varmt vand. Filtrene håndteres forsigtigt! Undgå tryk eller vridning! Skylles i varmt
vand og tørres derefter.

BATTERI (CR2025)

KNAPPER & FUNKTIONER
Tænd/sluk:
Tænder og slukker for emhætten.
Emhætten starter som standard på styrke 2.
Efterløb:
Emhætten fortsætter i ca. 10 minutter efter madlavning
for at fjerne kondensat og partikler fra systemet.
Styrketrin op:
Intensiverer udsugnings-intensiteten.
Styrketrin ned:
Reducerer udsugnings-intensiteten.
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Belysning:
Tænder og slukker for emhættens lys.
Bagklap/batteri:
Bemærk, at der kan sidde en lille gennemsigtig plast-flap,
der bedes fjernet inden brug. Ved udskiftning af batteri
placeres det nye batteri på samme måde som det brugte.
Batteriets bogstaver (+ pol) vender ned mod bordet.
Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med
den gældende lovgivning. Brugte batterier må ikke
bortskaffes sammen med almindeligt affald.

I opvaskemaskine:
Ved lave temperaturer (maks. 70° C) eller med kort
vaskecyklus. Ved vask i opvaskemaskine kan metaldelene blive misfarvede. Det har ingen negativ effekt på
filterevnen og er ingen reklamationsgrund.

Kulfilteret kan vaskes efter behov, gerne hver anden måned, eller når emhætten signaliserer mætning af filtrene
(ikke alle modeller).
Filtrene vaskes i varmt vand og med egnede rengøringsmidler, eller i opvaskemaskine på maks. 65° C (ved vask
i opvaskemaskine skal der udføres en komplet cyklus
uden andet køkkengrej i maskinen).
Fjern det overskydende vand på filteret forsigtigt! Læg
derefter filteret i ovnen i ca.10 minutter ved maks. 100° C
for at tørre det helt.

UDSKIFTNING AF LYSPÆRERNE
Emhætten er udstyret med et LED–belysningssystem.
Lysdioderne sikrer optimal belysning, holdbarhed op til
10 gange længere end almindelige pærer, og de giver
mulighed for at spare op til 90% elektricitet.

Filteret kan tørres i ovnen ved en temperatur på maks.
100° C i en time og må ikke sættes på plads inden tørring.
Fedtfiltrene skal udskiftes efter behov - som regel hvert
andet år.

Ved køb af LED-pærer anbefales det at henvende sig til
vores tekniske kundeservice.

KULFILTER ( TILKØB):

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer ved
løbende produktpleje.

Under afmontering, vedligeholdelse og rengøring af
filteret skal dette behandles forsigtigt for at undgå
mekaniske skader.

God fornøjelse!
Monteringsvejledningen findes på næste side!
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MONTERINGSVEJLEDNING
Følg denne guide punkligt, for at sikre optimal montering.
OBS: Vær opmærksom på, at al elektrisk tilslutning skal laves af en faglært el-installatør.

Tjekliste - Værktøj:
Inden du påbegynder monteringen, bedes du sikre dig,
at du har følgende værktøj til rådighed:
•
•
•
•
•

Boremaskine
Skruetrækker (stjerne)
Blyant
Hammer
Vaterpas

Det anbefales at være to personer til montering!
Tjekliste - Montage-kit:
Inden du påbegynder monteringen, bedes du sikre dig,
at du har følgende dele i dit montagekit:
•
•
•
•
•

Beslag (skorsten/emhætte)
2 x skruer (krydskærv, gevind M5)
6 x træskruer (krydskærv, 4 mm)
4 x blikskruer (krydskærv, 3 mm)
6 x rawlplugs (til 10 mm boring)

Juster vægbeslaget:
Placér vægbeslaget centreret på væggen. Juster horisontalt med vaterpas. Beslaget vil senere komme til
at bære emhætten på dens bagerste overkant. Du kan
også fastgøre beslaget på emhætten til visuel justering.
Marker herefter et borested på hhv. højre og venstre side.
Bor hullerne:
Bor nu huller på de markerede steder med et 10 mm bor.
Bank efterfølgende rawlplugs i væggen med en hammer.
Fastgør vægbeslaget:
Sæt beslaget i åbningen og fastgør dette med to
M5-skruer på topsiden. Spænd dem i første omgang

ikke helt til, så den horisontale placering af emhætten
kan finjusteres senere.
Løft emhætten op (to personer anbefales) og fastgør
den med to lange skruer (ikke for stramt, da denne skal
afmonteres igen).
Finjustering:
Juster emhætten til vandret plan, hvis det er nøvendigt.
Marker og bor to huller til de indre skruer:
Åbn emhætten/fjern fedtfiltret og markér to boresteder
gennem hullerne. Tag nu emhætten ned fra væggen
igen og bor to huller på de markérede steder.
Monter emhætten:
Løft emhætten på plads igen og skru den fast på de
inderste skruer og på beslaget.
Marker vægbeslaget til skakten:
Læg først skakten på emhætten og træk den op til den
ønskede højde. Marker placeringen ved kanten.
Tag skakten ned igen og monter vægbeslaget på de
markerede punkter. Fastgør nu beslaget på væggen
med de passende skruer.
Træk skakten op:
Læg teleskop-skakten på emhætten og træk den op.
Fastgør den med to små skruer i siderne. Fastgør den
nederste skakt i emhætten med de to korte skruer.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.
God fornøjelse!
© 2018 by Jacobsen GmbH
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