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Figur 1

Figur 2

Vägg Vägg* Inbyggd* Ø Tak

Figur 3

OPTIMALT

Fläkten är större än 
spishällen

REKOMMENDERAS

Fläkten och spishällen är 
lika stora

REKOMMENDERAS 
INTE: Fläkten är mindre 

än spishällen



5

Figur 4
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1. GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Kontrollera att produkten inte blivit skadad under transporten.
•  Emballagedelarna (ex folie, polystyrenskum) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Förvara därför emballagedelarna 

utom räckhåll för barn och bortforsla materialet så for som möjligt.
•  Produkten får endast användas av vuxna. Håll barn under uppsyn. Fläkten och dess komponenter skall förvaras utom 

räckhåll för barn.
•  Personer, som på grund av begränsningar i fysisk eller psykisk förmåga eller på grund av brist av erfarenhet eller 

okunskap att kunna använda fläkten, får ej använda den utan tillsyn.
•  Arbeta aldrig med öppen eld under fläkten: Undvik flambering eller grillning och liknande.
• Tänd inte gasbrännare, som ger en intensiv, okontrollerad värmeutveckling från flammor under fläkten.
• Se till att inga lågor flammar upp vid grytorna.
•  Om du använder oljor eller fett ska man hela tiden hålla ögonen på grytor, stekjärn och frityrgrytor. Även stekning över 

elgrillar ska ske under konstant tillsyn. Överupphettad olja och fett kan självantända och därmed sätta eld på fläkten.
• För varje typ av rengöring eller underhåll ska strömmen slås av.

Fläkten är endast frånkopplad från strömmen, när en av följande villkor är uppfyllda:
- Kontakten är utdragen. Dra inte i sladden, ta i kontakten, när fläkten ska kopplas från strömmen.
- Säkringen är urkopplad
- Säkringen är helt urskruvad 

Varning: Risk för förgiftning! 

•  Om det i samma rum eller ventilationssystem både används fläkt och en eldstad, som är beroende av luften i rummet, bör 
man iaktta största försiktighet.

•  Eldstäder, som är beroende av luften i rummet kan ex vara gas-, olje-, trä- eller koldrivna värmeapparaturer, 
varmvattenberedare, gasolspisar, eller gasugnar, som får sin förbränningsluft från rummet, där det är uppställt och om 
utblåsluften leds ut i det fria via ex en skorsten. 

•  Vid vädring, även med en extern fläkt, suger köksfläkten upp luft från köket och rummet bredvid.
Om lufttillförseln inte är tillräcklig, uppstår ett undertryck. Eldstäderna får för lite förbränningsluft. Förbränningen hindras.
• Giftiga förbränningsgaser kan dras ut i rummen från skorstenen eller utsugskanalen. Det kan vara livsfarligt!
•  Fläkten kan utan risk användas samtidigt som en eldstad, som är beroende av luften i rummet, om undertrycket i rummet 

eller ventilationssystemet högst är 4 Pa (0,04 mbar), då tillbakasuget av förbränningsgasen undviks.
Detta kan uppnås, om det strömmar in frisk luft till förbränning genom öppningar i ex dörrar eller fönster. Man bör 
säkerställa att tvärsnittet av öppningarna är tillräckligt stort. Endast en ventilationskanal ger som regel inte tillräcklig 
lufttillförsel. 
• Använd inte fläkten utan de tillhörande fettfilterna.
• Se till att rengöra fettfilterna och följ anvisningarna för regelbunden rengöring. 
• Om du har ett system, som använder recirkulation, ska kolfilterna bytas ut efter 50 timmars användning.
• Sätt på fläkten, innan du påbörjar matlagningen.
• Låt fläkten vara på i 10 minuter efter avslutad matlagning.
• Fläkten får under inga omständigheter användas som utsugsapparat.
• Om fläkten används över en gasbrännare måste de tända plattorna alltid finnas en gryta eller annat kokkärl på. 

•  Fläktens elektriska säkerhet kan endast garanters när föreskriven jordning är fastställd. Det är mycket viktigt att denna 
grundläggande säkerhetsåtgärd testas och att installationerna är genomgångna av en fackman. Tillverkaren/importören 
kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av att jordning saknas eller kopplas bort ( t ex. elektrisk stöt.)

•  Installation och reparation får endast utföras av fackman. Installation och reparation som utförs av okunniga kan 
medföra stor risk för användaren och omfattas inte av reklamationsrätten. Inbyggnad och montering av denna fläkt 
på icke-stationär installationsplats ( t ex. ett skåp) får endast utföras av fackman och endast efter anvisningarna i 
säkerhetsföreskrifterna för denna fläkt.

•  Tillverkaren/importören kan inte hållas ansvarig för person- eller produktskada om installationen utförts av icke fackman, 
och installationer som inte följer de nödvändiga säkerhetsföreskrifter och anvisningar (gäller både för utförande och 
material).

• Teknisk data återfinns inne i fläkten, när fettfilterna tas bort.
• Den medföljande flexibla sladden är redan ansluten invändigt och ligger nära fläktens luftutgång.  

Före elanslutningen bör du:
•  Kontrollera att anslutningsförhållanden stämmer överens med den anslutningsdata (spänning och frekvens) som anges på 

typskylten. Det är mycket viktigt att dessa data matchar så att fläkten inte skadas. Vid frågor kontakta en fackman.
•  Kontrollera att lokaliteten har de nödvändiga föranslutningar och skydd mot kortslutning och elektriska stötar, enligt lagar 

och regler.
•  Innan installation av fläkten, ska strömmen brytas vid den bipolära strömbrytaren. Anslut strömmen igen när installationen 

är slutförd. 

2. ELANSLUTNING 
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3.1 Beskrivning av fläkten

Vid återcirkulation:
Fläkten har inte en utluftskanal till det fria. Användningen av kol- eller plasmafilter filtrerar fett och lukt från luften och skickar 
därefter ut den renade luften tillbaka ut i rummet.

Vid utluft utomhus:
Fläkten är beräknad till att ta bort ånga och os från köket. Det kräver installation av en utluftskanal, som leder den använda 
luften ut i det fria.

3.2 Tips och idéer
1.  För optimal användning, rekommenderas att sätta på fläkten cirka 10 minuter innan matlagningen påbörjas. Låt fläkten 

vara på minst 10 minuter efter avslutad matlagning.
2. Håll alltid ett öga på grytor och kokkärl, då överupphettad olja och fett kan självantända och därmed förorsaka brand.
3. Arbeta aldrig med öppen eld under fläkten och undvik flambering, grillning och dyl. Flammorna kan förorsaka brand.
4. För att utföra någon form av arbete/underhåll inne i fläkten, skall strömmen vara frånkopplad innan.
5.  Följ rekommendationerna för rengöring och byte av filter. Följs inte rekommendationerna kan det medföra brand och/eller 

försämring av produkten på grund av fettavlagringar.
6. Varje modifiering på produktens stålkonstruktion upphäver garantin. 

3.3 Kondens i fläkten:

Det uppstår kondens vid en plötslig temperaturförändring, som ex. när ånga får kontakt med en kall yta. Kondens är, 
dessvärre, ett fysiskt fenomen som helt är avhängigt av fläktens sugkapacitet, men beror närmare på temperaturskillnaden 
mellan den heta ångan och fläktens kalla yta. Oavsett hur kraftig fläktens sugkapacitet är, kan den inte ta bort allt 
kondensvatten. En fläkt är avsedd till att ta bort ånga, men har inte kapacitet till att leda bort vatten.

Om du har problem med kondens, t ex på grund av på grund av en läcka under fläkten kan det bero på olika individuella 
skäl:

•  Rumstemperaturen är kallare eller lägre än matlagningsångan. Oundviklig fysisk reaktion som genererar en värmechock 
vid kontakt med den kalla ytan på fläkten.

•  Användning av spishällen på maxeffekt, utan att förvärma rummet eller fläkten. Effekten förvärras genom användning av 
induktionshällar, som ger snabb uppvärmning och inte genererar restvärme.

•  Felaktig användning eller underhåll av fläkten, som exempelvis rengöring av fettfilter eller byte av kolfilter.
•  Installation av en skorsten med en diameter, som är mindre, än vad som krävs för användning tillsammans med motorn, 

längden på utsugskanalen, vinkelledningar, reduktioner etc.
•  Särskild fläktdesign, till exempel sneda eller integrerade fläktar i skåp, som genererar mer kondens när de installeras 

närmare kokzonen.

Tips och råd för att förhindra kondens i fläkten:

*Låt fläkten vara igång 10 minuter före och efter matlagning. Aktivera fördröjd stopp-funktion för att leda bort allt os i 
kanalen.
*Sätt inte igång med matlagningen med maximal sugstyrka i fläkten. Starta på låg eller mellan sugstyrka, så att fläkten 
värms upp.
*Se till att rengöra filterna. Rengör dem minst en gång var 10:e dag. Om filterna blir utslitna/trasiga ska de bytas ut mot nya.
*Se till att ha en konstant och bra ventilation i rummet, till exempel vid användning av en friskluftsventil eller ett halvöppet 
fönster.
*Ta bort ånga och os som skapas under och efter matlagningen.
*Följ instruktionerna för din spis i förhållande till kondens. Använd lämplig sugkraft för att reglera ångan.
*Justera fläktens sughastighet i förhållande till os och ånga som skapas.

Hastighet 1:   För uppvärmning av vatten. 
Hastighet 2 och 3:   För vanlig matlagning.
Hastighet 4 (Booster):   För mer krävande matlagning som exempelvis grillning eller stekning. Använd under inga 

omständigheter Boosterfunktionen för ångkokning.

Den korrekta hastigheten för fläktens sugstyrka kommer att reducera uppkomsten av kondens betydligt. Observera att 
ånga som genereras under matlagning samlas upp tillsammans med matos. Vatten är en tung vätska, som inte är lätt att 
köra genom fläkten. Därför rekommenderar vi att du använder en sugfrekvens som tillåter extraktion av matos såväl som 
en betydande mängd ånga. Alternativa metoder kan användas för att fånga upp ångan som fläkten inte kan ta bort, till 
exempel genom att skapa så mycket ventilation i köket som möjligt; helst genom att öppna ett fönster, ungefär som att ta 
bort kondens i badrummet efter ett varmt bad.

3. GENERELLE INFORMATIONER SESE
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4.1 Välj den rätta dimensionen för fläkten (fig.1)

4.2 På vilken höjd ska fläkten placeras? Rekommendationer: (fig.2)

Enligt föreskrifter: Europeiska 60335-2-31, International IEC 60335-2-31: 2012 och spanska UNE-EN 60335-2-31- Minsta 

avstånd mellan spishäll och fläktens nedre kant måste vara 650 mm, om fläkten är installerad över en gasspis.

4.3 Installation av ventilationskanal (fig.3)

Fläkten är utformad för att ta bort ångor och os från köket. Det kräver installation av en ventilationskanal som leder den 
använda luften ut i utomhusluften. Kanalen (vanligtvis ett rör med Ø150 mm) får inte vara längre än 4-5 m och får inte 
minskas i diameter. Bästa resultat uppnås genom att använda släta plast- eller stålrör, och så långt som möjligt utan 
böjningar. Långa ventilationsrör, böjningar på röret och minskad diameter på röret minskar sugeffekten och ökar ljudnivån 
avsevärt.

Diametern på ventilationsröret får inte minskas. Diametern ska vara densamma som på flänsen. I annat fall försämras 
sugkraften drastiskt och ljudnivån kommer att öka kraftigt. För horisontell installation av ventilationsröret måste det ha en 
lutning på cirka 10% för att underlätta utblåset. 

Ventilation får inte ske genom en rökkanal, skorsten eller ventilationsschakt om dessa används för ventilation för eldstäder i 
rummet.
Både fläktens storlek och höjd påverkar maximal prestanda.
Vakuumet i rummet eller ventilationssystemet får inte överstiga 4 Pa   (0,04 mbar). Kontrollera att det finns tillräcklig 
ventilation.
Tillverkaren / distributören kan inte hållas ansvarig för produkt- och / eller personskada i samband med fel installation, 
anslutning och användning av huven. Garantin upphävs om ovanstående inte följs.

4.4 Avståndsmått

Double M 220x90

Bloom 220x90

Slide Ø150

Om produkten inte installeras enligt den rekommenderade diametern, enligt ovanstående mått, hålls tillverkaren/
distributören inte ansvarig för produkt- och/eller personskada. Garantin upphävs, om ovanstående rekommendationer inte 
följs.

4.5 Ventilation - luftintag (fig.4)

En bra ventilation i köket är ett standardkrav för att säkerställa att fläkten kan fundera optimalt. En fläkt som arbetar i 
ett stängt rum (kök) kan skapa ett lufttryck, som reducerar utsugseffekten. Luftintag för gasinstallation kan skapa god 
ventilation. Om du inte har en gasinstallation, måste det göras ett luftintag så att det finns tillräckligt med lufttillförsel i köket.

4. INSTALLATIONSANVISNING
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För att uppnå bästa resultat, sätt på fläkten ett par minuter innan du påbörjar matlagningen, och låt den vara igång 10 
minuter efter avslutad matlagning.

Fläkten har 4 hastigheter av sugstyrka. Vid hastighet 4 (booster) sänks hastigheten automatiskt till nivå 3 efter några 
minuter. Beroende på det elektroniska systemet, reduceras hastigheten från nivå 4 till 3 efter någonstans mellan sju och 
femton minuter.

Knapparna har följande funktioner:
BOOSTER-funktionen avbryter timern.

5.2 Fjärrkontroll I.R.(fig.5)

A. Belysning: Tryck på knappen för att tända eller släcka ljuset.

B. TÄND/SLÄCK - hastighet 1:  Med denna knappen sätter du på eller stänger av fläkten. Fläkten startar alltid på hastighet 
1.

C,D,E,F: Hastighet 1,2,3,4.

G.Timer:  När fläkten är igång, tänds ljuset. När denna funktion är aktiverad, fortsätter fläkten att köra i några få minuter i 
den valda sughastigheten och stängs därefter av automatiskt. Fungerar endast i hastighet 1-2-3. Vid hastighet 4 
avbryter BOOSTER-funktionen timern.

Fläkten är utrustad med en funktion, som berättar när fettfilterna ska bytas ut.
När ljuset på knappen F blinkar, ska filterna tvättas (normalt efter 40 timmars användning).
När filterna är återmonterade, håll nere F-knappen i några sekunder för att nollställa. 

5. KONTROLLPANEL OCH FJÄRRKONTROLL

6. BELYSNING

6.1 Byt ut lampan
Fläkten är utrustad med ett belysningssystem, som är baserat på LED-teknologi. LED-belysningen garanterar optimal belys-
ning, en hållbarhet på upp till 10 timmar längre än traditionella glödlampor, och sparar samtidigt 90% energi. För att byta 
ska  du tillkalla en kvalificerad tekniker.

7. FETTFILTER
Innan rengöring och underhåll ska fläkten kopplas bort från strömmen.
Fettfiltrets funktion är att absorbera de fettpartiklar som bildas under matlagning. Fettfilterna ska rengöras en gång i 
månaden (eller om indikatorn visar det för modellerna i fråga) med ett milt rengöringsmedel, antingen manuellt eller i 
tvättmaskinen. För att ta bort fettfilterna, drag i handtagen (fig.6).

- För att ta bort filtret, ta tag i handtag A, dra försiktigt ned och ta bort. För att remontera, följ proceduren i omvänd ordning. 
- I takfläktar öppnas fläktens lock för att komma åt filterna. 

Filterna kan tvättas för hand eller i tvättmaskinen. 

7.1 Rengör för hand

Sänk ned filtret i varmt vatten med lite milt tvättmedel. Skölj med mycket varmt vatten.

7.2 Tvätta i tvättmaskin

Placera filterna i tvättmaskinen och välj ett kort program med låg temperatur (max 40 )utan användning av slipmedel. När 
du tvättar upp filterna i tvättmaskin kan de få en lätt missfärgning. Detta har ingen betydelse för filternas funktion. De flesta 
fläktar är utrustade med ett filter-kontrollsystem, som aviserar när det är tid att rengöra eller byta ut dem (både fett- och 
kolfilter).

NOTERA: Om ditt fettfilter är väldigt smutsigt, kan fläkten inte prestera sitt bästa, och det går då ut över luftkvaliteten 
i köket. Igensatta filter är MYCKET BRANDFARLIGA! Tillverkaren är inte ansvarig för brand, som uppstår på grund av 
bristande upprätthållande av anvisningarna och dåligt underhåll av filterna. 

6.2 LED färgval (*tillgänglig på de flesta takfläktar)

1. Öppna fläktens lock
2. Ta bort filterna
3. Öppna färgväljaren

Det finns 3 nyckelpositioner:
- Kall belysning 5500k
- Neutral belysning 4000k
- Varm belysning 2700k

SESE
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Regelbunden rengöring av fläkten säkrar en bra och felfri drift och förlänger fläktens livslängd. Se till att rengöra fläkten 
utvändigt och invändigt och skifta ut fettfilterna enligt tillverkarens anvisningar.  

8.2 Invändig rengöring:

Rengör fläkten invändigt med en mjuk, fuktig trasa med neutralt diskmedel eller hushållssprit. Använd under inga 
omständigheter vatten eller lösningsmedel till att rengöra motorn eller elektriska delar.

8.3 Utvändig rengöring:

Alla ytor och användarelement får endast rengöras med en mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten. Skölj och torka 
ordentligt efteråt.

NOTERA: Se till att enheten är frånkopplad från ström. Det rekommenderade rengöringsmedlet är en blandning av vatten 
och ett PH-neutralt diskmedel. Undvik användning av nedanstående, då dessa skadar ytan:

• Soda-, syra- eller klorhaltiga rengöringsmedel, som innehåller lösningsmedel. 
•  Rengöringsmedel med skureffekt, t ex. skurpulver eller skursvamp, som exempelvis svinto eller använda svampar, som 

innehåller rester av skurmedel.

Fläkten torkas försiktigt av med en mjuk trasa med rengöringsmedel. Följ stålets riktning. HÄLL INTE VATTEN DIREKT PÅ 
FLÄKTEN. Trasan får inte ha knappar, blixtlås eller annat som kan repa ytan. Borstat stål får INTE komma i kontakt med 
rengöringsmedel, som inte är speciellt anpassat till vård av stål. 

Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för produktskador som uppstår på grund av att man inte följer anvisningarna för 
rengöring och underhåll av  

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

9. FELSÖKNING

Innan du tillkallar en servicetekniker:

Fläkten fungerar inte:
• Kontrollera att fläkten är ansluten till ström (220-240 V)
• Kontrollera att hushållet har korrekt strömförsörjning
• Kontrollera om det har gått en säkring

Fläkten suger inte tillräckligt och/eller larmar:
• Välj den önskade hastigheten
• Rengör eller byt ut filter
• Ventilationsröret är blockerat eller har inte rätt diameter

Ljuset tänds inte:
• Lampan är defekt
• Lampan är inte korrekt monterad
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GARANTI

Det är 3 års garanti som gäller som reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällan-de från 
dokumenterat inköpsdatum. Garantin omfattar material, arbetslön och bilkörning. Vid kontakt angående service bör Ni 
upplysa om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt ner denna infor-
mation här i bruksanvisningen så har Ni dem till hands. Det gör saker enklare för ser-vicemontören att finna de korrekta 
reservdelarna. 

Garantin täcker inte:
• Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel
• Vid brist på underhåll – inkluderar också brist på rengöring av produkten
• Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
• Vid transportskador när produkten är transporterad utan korrekt emballage
• Om det har använts reservdelar som inte är original
• Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts
• Om inte installationen är gjord som anvisat
• Om inte auktoriserad personal utfört installationen eller reparationen av produkten
• Defekta lampor

Transportskador
En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kun-den och 
återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leve-rantören ingen förpliktelse 
i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter 
att varan är levererad. Annars kommer kundens krav att bli avvisat. 

Ogrundade servicebesök
Om man tilkallar en servicemontör, och det senare visar sig att man själv kunnat åtgärda felen, genom att följa anvisningar-
na här i bruksanvisningen, eller genom att byta en säkring i säkringsskåbet, åligger det kunden att själv betala för service-
besöket. 

Kommersiella inköp
Kommersiella inköp är varje köp av apparater som inte ska användas i ett privat hushåll utan användas till affärsmässigt 
eller liknande ändamål (restaurang, café, kantin etc.) eller användas till uthyrning eller annan an-vändning som omfattar 
flera användare.
I förbindelse med kommersiellt inköp gäller ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande er framställt för privata 
hushåll.

SERVICE

För begäran om service och reservdelar i Sverige (Centralservice i Osby), ber vi dig fylla i serviceblanketten här:  http://ser-
vice.witt.dk/service/se/Appliances/Service.aspx Du kommer därefter att bli kontaktad  för ytterli-gare information. Du kan 
även kontakta företaget på tel.: +46 479-130 48 eller mail: info@ocsab.se.
Med förbehåll för tryckfel.
Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisnin-garna inte 
följs.  Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

SESE
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