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BRUGSANVISNING

1

Airline UAH-113 med timer

A

4951-0640

Monteringssæt for tilslutning til udluftningskanal.
Anvisning for monteringssæt medfølger.

2a

Det er ikke tilladt at flambere under emhætten.
Tilstrækkelig med luft må tilføres rummet, når emhætten
anvendes samtidig med at produkter som anvender
anden energi end el-energi, som eksempel gaskomfur
eller gaskaminer.
Før produktet anvendes af børn eller af personer med
nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner, skal de
informeres om, hvad det skal bruges til.
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TEKNISKE DATA
Bredde:
Øvrige mål:
El-tilslutning:
Belysning:

60 cm
se fig. 4.
230 V med jord.
Lysstofrør, sokkel G 23 11 W

UDSKIFTNING AF FRONT

Fronten kan udskiftes.
Frigør fronten med de 4 skruer, fig.5.

A

c

MONTERING

Afstanden mellem komfuret og emhætten skal være
mindst 40 cm.
Ved gaskomfur øges afstanden til 65 cm.
Emhætten monteres med hjælp af konsollerne.
Konsollerne A og B skrues fast i skabssiderne med
skruerne C, fig 5. Emhætten løftes op og skydes ind på
hagerne i konsollerne og låses fast med skruerne D.
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I OVERSKAB UDEN BUND, MEN MED FRONT
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JUSTERING:
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Skru klodserne fast E med skruerne f, fig 7. Emhætten
monteres med hjælp af konsollerne fig 5.
Konsollerne A og B skrues fast i klodserne med
skruerne C. Emhætten løftes op og skydes ind på
hagerne i konsollerne og låses fast med skruerne D.
Klodsernes min. mål = 16 x 50 x 295 mm.
Se separat anvisning.
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170

HVIS EMFANGET IKKE FUNGERER.

Produktet er omfattet af gældende
branche-bestemmelser.

c

MELLEM SKABE

UDSKIFTNING AF LYSRØR

Service
Kontroller at sikringen er intakt.
Ring til Systemair A/S Tel: 87 38 75 00
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Emhætten monteres med hjælp af konsollerne.
Bemærk, at med dette alternativ skal konsollerne bytte
plads i forhold til monteringen som nævnt ovenfor.
Konsollerne B og A skrues fast i skapssiderne med
skruerne C, fig 6. Emhætten løftes lige op og skrues
fast med skruerne D.

Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke
rengøres så ofte som anbefalet.
Lampeglasset løsnes ved at trykke snaplåsen i
pilensretning, fig 3. Lysrøret kan nu udskiftes.
(Lysrør sokkel G 23)

d

I OVERSKAB UDEN BUND OG FRONT

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring
Emfanget tørres af med en våd klud og lidt
opvaskemiddel.
Filteret bør rengøres ca 2 gange om måneden ved
normal brug. Filter demonteres ved rengøring.
Demontèr filterkasetten ved, at trykke på snaplåsene i
bagkanten af filteret, fig 2 a. Tag filteret ud af kasetten
ved at løsne filterholderen, fig 2 b. Kom filteret og
kasetten i varmt vand med lidt opvaskemiddel tilsat.
Filterkasetten kan også rengøres i en opvaskemaskine.
Emfanget bør rengøres indvendigt nogle gange om året.
Aftør indvendigt med en våd klud tilsat lidt
opvaskemiddel.
Sæt filterkassetten på plads og tryk op så den låser i
hægterne.
Var sikker på, filterkassetten låser sig fast i alle fire
hægter.

Afledning af udblæsningsluft skal udføres i
overensstemmelse med gældende forskrifter fra den
relevante myndighed.
Udblæsningsluften må ikke ledes til aftrækskanal, som
anvendes til afledning af røggasser fra brugsgenstande
som bruger anden energi end elektricitet,
fx gas/oliekaminer, brændeovne, etc.
Elektrisk installation
Emfanet leveres med ledning, beregnet for montering af
stikprop med jord.

1

2

4 st B6 x 13
4 st 1 14 x 8

INSTALLATION

Funktion fig 1
A - Kontakt for lys
B - Knap for spjæld

1

c-d=
f=

0

SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

Ved madlavning skal spjældet åbnes. Spjældet lukkes
automatiskt efter max. 60 min. eller ved at tidsuret
manuelt drejes til
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