
Emhætte

Brugsvejledning

UDTRÆKSEMHÆTTE

Kontaktoplysninger
Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark

Tel.: +45 70104014     -  Fax: +45 70131389

www.jgnordic.com
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Få det bedste ud af din emhætte:
*Vær opmærksom på rengørings/udskiftings perioden med fedtfiltre og kulfiltre.
*Kør sugestyrken på mellemniveau når der ikke er brug for mere sugekraft.
*For at kunne optimere sugeevnen, bør alle vinduer og døre som åbnes til det fri 
være lukket.
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1) Frontpanel

2) Kontrolpanel

3) Aluminium Fedt Filtre

4) Belysning

Billede  1

KEND DIN EMHÆTTE
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bør ikke blive udført under dette 

produkt.

*Tænd for kogepladen efter du har sat 

dit kogegrej over. Ellers kan varmen fra 

kogepladen være skyld i fejl på 

emhætten og andre apparater i 

nærheden

*Før du fjerner kogegrejet efter endt 

madlavning, sluk for kogepladen 

inden.

* Lad ikke varmt olie stå på 

kogepladen uden opsyn. Det kan 

være brandfarligt

* Vær opmærksom under stegning 

da eventuelle flammer kan være 

skyld i brand

* Sørg for at filtrene bliver renset 

jævnligt. Filtre som ikke bliver skiftet 

eller renset, har risiko for at starte en 

brand, pga. det samlede olie.

* Brug ikke andet materiale som er 

brandbart, i stedet for filtre.

*Brug ikke produktet uden aluminium 

filtre. Tænd ikke produktet uden 

filtrene sidder på.

*Ved tilfælde af en flamme skulle opstå, 

afbryd strømmen fra produktet og 

diverse kogeudstyr. 

*Dit produkt kan skabe brand, hvis den 

ikke bliver vedligeholdt og renset 

periodisk..

*Slå strømmen fra produktet under 

vedligeholdelse.

.

.

*Dette produkt er beregnet til at blive 

brugt I hjemmet.

* Emhætten bruger 220 V-240 V 50Hz

* Strømstikket er med indbygget 

jordforbindelse.

*Alt elektricitet skal installeres af en 

faguddannet person.

* Installation foretaget af en 

uautoriseret, kan forårsage skader på 

produktet, skabe ulykker og produktet 

kan virke uoptimalt.

* Strømkablet må ikke blive mast under 

montering. Strømkablerne må ikke 

installeres i nærheden af kogeplader og 

diverse, da det kan forårsage brand ved 

smeltning af kablerne.

*Tilslut ej produktet til strøm, før 

monteringen er afsluttet. 

*Sørg for strømkablet er til at få fat I, 

hvis en ulykke skulle opstå.

*Rør ikke lamperne/lysene, hvis de har 

været tændt for længe; dette kan 

forårsage skader på kroppen.

* Køkken emhætter er designet for brug 

under normale forhold og hjemmebrug. 

Hvis de bliver brugt til andre formål kan 

dette forårsage fejl på produktet og 

garantien vil bortfalde.

* Følgende regler gælder og direktiver 

gælder ved brug af emhætte med 

aftræk til det fri (denne advarsel 

gælder ikke ved brug emhætte med 

re-cirkulation.)

* Madlavning som skaber flammer, 
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Advarsel og sikkerhedsinfo

Nulstilling
Når emhætten er slukket trykkes der på tænd (ON/OFF) knappen og denne holdes 
inde i ca. 3 sek. indtil displayet blinker ”E” og går ud. Nu er displayet nulstillet og 
symbolet vil ikke dukke op igen før om 60 timers brug.

NOTE: «C» tegnet dukker op i displayet igen efter 60timers brug.

Lys
Lyset aktiveres ved at trykke på LYS knappen. 

Filter rens indikator

Filterrens periode
For hver gang displayet viser ”C” eller efter behov skal fedtfiltret rengøres. Efter 
fedtfiltret er rengjort og påsat i emhætten igen, skal symbolet ”C” nulstilles i 
displayet. 

BRUG
Emhætten har 3 hastigheds kategorier og 3 sugetrin. Alt efter hvor kraftig mados og 
lugt madtilberedningen giver, tændes der for lav-, normal,- og kraftig hastigheds 
kategori.Motoren tændes og slukkes ved at trykke på knappen on/off i fronten.
Hastigheden kan øges og reduceres ved at trykke på henholdsvis               
knapperne. 
Alle digitale modeller er udstyret med TIMER-funktion. 
       Ved tryk på denne tast, vil displayet nu blinke, og efter 15 min. går motoren 
automatisk ud. Det vil stadig være muligt at skifte sugeniveauet selvom om timeren 
er aktiveret, da denne ikke påvirkes. Ligesådan gælder det for tænd og sluk af lyset. 
Hvis motoren slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen eller TIMER knappen 
deaktiveres timeren

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Volt 220-240 V 50Hz

Motor Klasse

Beskyttelses Klasse

F

CLASS I



BRUG
Emhætten har 3 hastigheds kategorier og 3 sugetrin. Alt efter hvor kraftig mados og 
lugt madtilberedningen giver, tændes der for lav-, normal,- og kraftig hastigheds 
kategori.Motoren tændes og slukkes ved at trykke på knappen on/off i fronten.
Hastigheden kan øges og reduceres ved at trykke på henholdsvis      og    knapperne
Alle digitale modeller er udstyret med TIMER-funktion. 
     Ved tryk på denne tast, vil displayet nu blinke, og efter 15 min. går motoren 
automatisk ud. Det vil stadig være muligt at skifte sugeniveauet selvom om timeren 
er aktiveret, da denne ikke påvirkes. Ligesådan gælder det for tænd og sluk af lyset. 
Hvis motoren slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen eller TIMER knappen 
deaktiveres timeren
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*Sørg for ordentlig ventilation ved 
samtidig brug af emhætte og komfur 
eller ovn, der ikke drives af elektricitet 
(gas, petroleum mv.).

*Emhætten kan bevirke undertryk, 
der forringer lufttilførslen til ovnen 
eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at 
komfuret eller ovnen kan afgive Gas-
/petroleumsdampe 

*I brand tilfælde slå strømmen fra til 

emhætte og diverse udstyr. Dæk 

branden til. Brug ALDRIG VAND for at 

slukke ilden med.

Brug max 6 A sikringer til emhætten

Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning.

Advarsel omkring transportering af emhætten
*Alt materiale ved udpakning er egnet til genbrug..
*Ved transportering af produktet brug hullerne ude I siden til at løfte kassen med.
*Behold den originale emballage.
*Transportere produktet I dets originale emballage

Emballage
Hvis der ikke er original emballage;
*Sæt ikke tunge ting oven på emhætten.
*Undgå at emhættens ydre side for slag og mærker.
*Pak produktet godt ind, så du undgår ridser og mærker.

Installation og udpakning af emhætten

 Tjek emballagen for skader, skulle der være synlige skader på emballage så kontakt deres fragtmand 

som har stået for leveringen. Informer også deres forhandler om eventuelle skader.

Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning.

:

*

*Hvis der opdages fejl på emballage og product skal der straks gives besked herom.

*Lad ikke born lege med emballgen!!!

Lys
Lyset aktiveres ved at trykke på LYS knappen. 

Filterrens periode
For hver gang displayet viser ”C” eller efter behov skal fedtfiltret rengøres. Efter 
fedtfiltret er rengjort og påsat i emhætten igen, skal symbolet ”C” nulstilles i 
displayet. 

Nulstilling
Når emhætten er slukket trykkes der på tænd (ON/OFF) knappen og denne holdes 
inde i ca. 3 sek. indtil displayet blinker ”E” og går ud. Nu er displayet nulstillet og 
symbolet vil ikke dukke op igen før om 60 timers brug.

NOTE: «C» tegnet dukker op i displayet igen efter 60timers brug.

Filter rens indikator
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Standar tilbehør

Aftræksstuds(Billede 2)
Studsen monteres ovenpå emhætten. Flexslange påmonteres 
studsen

Picture 2

Min.65 cm

Min.75 cm

Figur 2

Ophængning/højderegulering

Minimumsafstanden mellem kogeoverfladen, 

målt fra selve kogepladerne og den nederste del 

af emhætten skal være minimum 65 cm 

ved elkomfurer ved gaskomfurer 

skal minimumsafstanden være minimum. 75 cm. 

Figur 2

Installation og udpakning af emhætten:

Tjek emballagen for skader, skulle der være synlige skader på emballage så kontakt 

deres fragtmand som har stået for leveringen. Informer også deres forhandler om 

eventuelle skader. Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning.

* Lad ikke born lege med emballgen!!!!!!

Montering med hylde

Der er 4 huller ovenpå emhætten. Tag fedtfiltret af og hold emhætten op mod hylden. Bor 

de 4 skruer nede fra emhætten og op igennem hylden.

PAS PÅ
Vær opmærksom på at 
fronten af emhætten er 
fri fra skabet, så den 
kan åbnes og lukkes 
uden at ramme noget. 
(Figur 3-3a)

Figur 3

Figur 3a

Påmonter aftræksstudsen:
Påstæt studsen som vist på billede (Billede 3)

Billede 3

-8-

Illumination 

Switch

3. Speed1. and 2.

Speed

Switch

Switch

TRYKKNAPPER FOR

 MODELLER MED

 3 TRIN

Illumination 

Switch

1. and 2.

Speed

Switch

Hvis emhætten ikke virker
- Før servicemontør tilkaldes -
Sikre dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag 
ikke noget indgreb som kan skade apparatet.
Vigtig Info
Sørg for ordentlig ventilation ved samtidig brug af emhætte og komfur eller ovn, der ikke 
drives af elektricitet (gas, petroleum mv). Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer 
lufttilførslen til ovnen eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan 
afgive Gas-/petroleumsdampe. Skorstenen skal altid være monteret på emhætten ved 
brug
Betjening med trykknapper
Valg af trin 2 og 3

Produktet har 2 eller 3 trinhastigheder. Sugetrinnet vælges ud fra madosen I 

køkkenet.Du vlger hastigheden ved at trykke på knapperne på højre side.Motoren 

starter når fronten trækkes ud. Hvis fronten skubbes ind slukker motoren.
TRYKKNAPPER FOR

 MODELLER MED

 2 TRIN

BELYSNING
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Billede 5

Figur 4

 

Udskiftning af pærer

Afbryd strømmen til til emhætten. Tag fedtfilteret af. Udskift 

den defekte lampe med en ny. Vær opmærksom, lampen 

kan være varm

Udskiftning af halogen spot
Afbryd strømmen til emhætten. Tag filteret af. Tag nu den 
defekte spotlys ud (ved at trykke på den bagpå og dreje 
med den anden hånd mod uret) og skift den ud med en 
ny. (Vent til udskiftning af spotlyset til den er nedkølet 
efter brug)
(Figur 5)  Figur 5

Påmontering af flexrør

Påsæt den ene ende af flexrøret på aftræksstudsen. Den 

anden ende af flexrøret skal sidde ved udtræksafgangen

 i køkkenet

Vær sikker på at rørene sidder stramt nok til at de ikke 

ryger af når emhætten bruges ved max ydelse.(Billede 4)

Bøjninger på flaxslangen kan reducere 
sugekraften. Undgå helst de bøjninger der er 
mulige at undgå. (Billede 5)

Figur- 6

KULFILTER
Kulfilter bruges i køkkener hvor det ikke er muligt med udtræk til det fri. Alt efter brug 
skal kulfiltret udskiftes i en periode mellem 4 - 8 måneder. Kulfilter kan ikke 
genbruges eller rengøres. Brugt og ineffektiv kulfilter kan være skyld i at emhætten 
ikke suger korrekt. Fedtfiltret skal altid bruges selv om man bruger kulfilter eller ej

Kulfilter udskiftning

Emhætten bruger 1 el. 2 kulfiltre. Disse monteres ved at 

placer dem ud fra motoren og skubbes ind i hakkene.Derefter 

drejes mod uretsretning Figur 6a

Figur - 6a

Billede 4

Correct False

Vaskebar aluminiumsfedt

 filter

Billede  7

Billede  6

Emhætten har en eller 2 pærer . Der trykkes på 

knappen i venstreside for at tænde, ligeledes 

må fronten være trukket ud før det virker.

Rengøring

*Afmonter strømmen før rengøring

*Aluminiums filtret er fyldt med fedt og støv

*Aluminimus filtret skal rengøres 1 gang I 

måneden. Tåler maskine opvask(60C).

*Tag filtret af ved at trykke på håndtagene og rengør 

det. Sæt det ikke i før det er tør igen. Billede 7

*Resten af emhætten skal rengøres med klud og 

rensemiddel. Ståloverflader skal rengøres med 

specielrengøringsmiddel. 

*Pas på at van dog elektriske dele ikke kommer I 

kontakt med hinanden.

Advarsel:  Aluminiums  filter  kan blive grimmeefter 

flere gange i opvaskemaskinen, men det har ingen 

effekt på funktionsevnen. Billede 6

Effektiv ventilation

For at opnå korrekt ventilation, skal vinduer ud til det fri være lukkede. Døre og 

vinduer til andre rum må gerne være åbne.

Vigtigt!

Sørg for ordentlig ventilation ved samtidig brug af emhætte og komfur eller ovn, der 

ikke drives af elektricitet (gas, petroleum mv). 

Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer lufttilførslen til ovnen eller komfuret. 

Hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan afgive Gas-/petroleumsdampe. 

Dette gælder ikke ved brug med recirkulationsmetoden.

In order to ensure correct ventilation, keep your kitchen windows closed.


