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EN 1. SAFETY INFORMATION • Connect the extractor to the

exhaust flue through a pipe of
For your safety and correct
minimum diameter 120 mm.
operation of the appliance,
The route of the flue must be
read this manual carefully before
as short as possible.
installation and use. Always keep
these instructions with the ap- • Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
pliance even if you move or sell
it. Users must fully know the • Do not connect the extractor
hood to exhaust ducts carrying
operation and safety features of
combustion fumes (boilers, firethe appliance.
places, etc.).
The wire connection has to • If the extractor is used in conbe done by specialized
junction with non-electrical
technician.
appliances (e.g. gas burning
• The manufacturer will not be
appliances), a sufficient degree
held liable for any damages
of aeration must be guaranteed
resulting from incorrect or imin the room in order to prevent
proper installation.
the backflow of exhaust gas.
• The minimum safety distance
When the cooker hood is used
between the cooker top and
in conjunction with appliances
the extractor hood is 650 mm
supplied with energy other than
(some models can be installed
electric, the negative pressure in
at a lower height, please refer
the room must not exceed 0,04
to the paragraphs on working
mbar to prevent fumes being
dimensions and installation).
drawn back into the room by
• If the instructions for installathe cooker hood.
tion for the gas hob specify a • The air must not be discharged
greater distance, this must be
into a flue that is used for exrespected.
hausting fumes from appliances
• Check that the mains voltage
burning gas or other fuels.
corresponds to that indicated • If the supply cord is damaged, it
on the rating plate fixed to the
must be replaced from the maninside of the hood.
ufacturer or its service agent.
• Means for disconnection must • Connect the plug to a socket
be incorporated in the fixed
complying with current regulawiring in accordance with the
tions, located in an accessible
wiring rules.
place.
• For Class I appliances, check • With regards to the technical
that the domestic power supply
and safety measures to be
guarantees adequate earthing.
adopted for fume discharging
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of experience and knowledge,
it is important to closely follow
unless they have been given
the regulations provided by the
supervision or instruction.
local authorities.
Accessible parts may beWARNING: Before installing
come hot when used with
the Hood, remove the procooking appliances.
tective films.
Use only screws and small parts
• Clean and/or replace the Filters
in support of the hood.
after the specified time period
WARNING: Failure to install
(Fire hazard). See paragraph
the screws or fixing device
Care and Cleaning.
in accordance with these
instructions may result in • There shall be adequate ventilation of the room when the
electrical hazards.
range hood is used at the same
Do not look directly at the light
time as appliances burning gas
through optical devices (binocor other fuels (not applicable to
ulars, magnifying glasses…).
appliances that only discharge
Do not flambè under the range
the air back into the room).
hood; risk of fire.
This appliance can be used • The symbol on the product
or on its packaging indicates
by children aged from 8 years
that this product may not be
and above and persons with
treated as household waste.
reduced physical, sensory or
Instead it shall be handed
mental capabilities or lack of exover to the applicable colperience and knowledge if they
lection point for the recycling
have been given supervision or
of electrical and electronic
instruction concerning use of the
equipment. By ensuring this
appliance in a safe way and unproduct is disposed of correctly,
derstand the hazards involved.
you will help prevent potential
Children shall not play with the
negative consequences for
appliance. Cleaning and user
the environment and human
maintenance shall not be made
health, which could otherwise
by children without supervision.
be caused by inappropriate
Children should be supervised
waste handling of this product.
to ensure that they do not play
For more detailed information
with the appliance.
about recycling of this product,
The appliance is not to be used
please contact your local city
by persons (including children)
office, your household waste
with reduced physical, sensory
disposal service or the shop
or mental capabilities, or lack

where you purchased the 4. CONTROLS
product.

2. USE

• The extractor hood has been designed
exclusively for domestic use to eliminate
kitchen smells.
• Never use the hood for purposes other
than for which it has been designed.
• Never leave high naked flames under
the hood when it is in operation.
• Adjust the flame intensity to direct it onto
the bottom of the pan only, making sure
that it does not engulf the sides.
• Deep fat fryers must be continuously
monitored during use: overheated oil
can burst into flames.

BUTTON
V1 Speed
V2 Speed
V3 Speed
L Light

FUNCTIONS
Turns the Motor on at Speed one.
Turns the Motor off.
Turns the Motor on at Speed two.
Turns the Motor on at Speed three.
Turns the Lighting System on and off.

3. CARE AND CLEANING

- TheActivated charcoal filter is not washable and cannot be regenerated, and
must be replaced approximately every 4
months of operation, or more frequently
for particularly heavy usage (W).

W

- The Grease filters must be cleaned
every 2 months of operation, or more
frequently for particularly heavy usage,
and can be washed in a dishwasher (Z).

• Clean the hood using a damp cloth and
a neutral liquid detergent.
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5. LIGHTING

Lamp

6

Power (W)

Socket

Voltage (V)

Dimension (mm)

ILCOS Code

4

E14

220 – 240

107 x 37

DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

SV 1.SÄKERHETSINFORMATION

För din säkerhet och korrekt
funktion av apparaten ber vi •
dig läsa denna bruksanvisning
noggrant innan apparaten installeras och tas i bruk. Förvara alltid
denna bruksanvisning tillsammans med apparaten, så att du •
kan lämna över den till ev. ny
ägare. Det är viktigt att använ- •
darna känner till apparatens
samtliga funktions- och säkerhetsegenskaper.
•
Anslutningen av elkablarna
ska utföras av en behörig
tekniker.
• Tillverkaren ansvarar inte för
eventuella skador som orsakas av felaktig installation eller
användning.
• Min. säkerhetsavstånd mellan
spishällen och köksfläkten är
650 mm (vissa modeller kan
installeras på en lägre höjd;
se avsnittet gällande drift- och
installationsmått).
• Om installationsanvisningarna •
för gasspishällen anger ett större avstånd än det ovan angivna,
måste det beaktas.
• Kontrollera att nätspänningen •
motsvarar den som anges på
märkplåten inuti köksfläkten.
• Det är nödvändigt att installera •
frånskiljare i det fasta elsystemet i enlighet med kabeldragningsbestämmelserna.
• För apparater i klass I, säker- •

ställ att bostadens elsystem har
en lämplig jordanslutning.
Anslut köksfläkten till imkanalen
med ett rör med min. diameter
på 120 mm. Sträckan där matos
avleds ska vara så kort som
möjligt.
Följ gällande lagstiftning
angående utsugning av luft.
Anslut inte köksfläkten till rökgaskanaler för förbränningsrök
från värmepannor, öppna spisar o.s.v.
Om köksfläkten används i
kombination med andra apparater som inte är eldrivna (t.ex.
gasdrivna apparater), ska du
sörja för tillräcklig ventilation
av lokalen för att förhindra
returflöde av förbränningsgas.
När köksfläkten används i kombination med andra apparater
som inte är eldrivna, får lokalens
negativa lufttryck inte överskrida 0,04 mbar för att förhindra
att rök sugs tillbaka in i lokalen
via köksfläkten.
Luftutsläppet får inte ske genom
en rökgaskanal som används
av gasdrivna eller andra bränsledrivna apparater.
Om elkabeln skadas, ska den
bytas ut av tillverkaren eller av
en servicetekniker.
Anslut stickkontakten till ett
lättillgängligt vägguttag som
är i överensstämmelse med
gällande bestämmelser.
Följ noggrant föreskrifterna
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från de lokala myndigheterna
när det gäller de tekniska och
säkerhetsmässiga åtgärder
som ska vidtas för avledning
av rök.
VARNING: Ta bort skyddsfilmen innan du installerar
köksfläkten.
Använd endast skruvar och
beslag som är lämpliga för
köksfläkten.
VARNING: Om det inte installeras skruvar och beslag
som överensstämmer med
dessa anvisningar kan det
leda till risk för elektrisk stöt.
Titta inte direkt med optiska
instrument (kikare, förstoringsglas o.s.v.).
Flamberainteunderköksfläkten.
Det finns risk för eldsvåda.
Denna apparat får användas av
barn (över 8 år), personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga eller
personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den
används, under förutsättning
att de övervakas av någon som
kan ansvara för deras säkerhet
eller som har lärt dem hur apparaten används på ett säkert
sätt och gjort dem medvetna
om riskerna. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och
underhåll som ska utföras av
användaren får inte utföras av
barn utan tillsyn av en vuxen.
Håll barn under uppsikt så att

de inte leker med apparaten.
• Denna apparat får inte användas av personer (inkl. barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga eller
personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den
används, om de inte övervakas
och instrueras.
De åtkomliga delarna kan
bli mycket varma under
användningen av spisar,
matlagningsapparater o.dyl.
• Rengör och/eller byt ut filtren
efter den angivna tidsperioden
(brandrisk). Se avsnitt Underhåll och rengöring.
• Lokalen måste ha lämplig ventilation när köksfläkten används
samtidigt med andra apparater
som använder gas eller andra
bränslen (gäller inte apparater
som endast släpper ut luft i
lokalen).
• Symbolen
på apparaten
eller emballaget anger att apparaten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället
lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
apparaten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå
om apparaten bortskaffas som
vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning

av apparaten bör du kontakta 4. KOMMANDON
lokala myndigheter, sophämtningstjänsten eller affären där
du köpte apparaten.

2. ANVÄNDNING

• Köksfläkten har uteslutande konstruerats
för hushållsbruk, för att avlägsna matos
i köket.
• Använd aldrig köksfläkten för andra
ändamål än vad den är konstruerad för.
• Se till att det aldrig uppkommer höga
lågor under köksfläkten när den är igång.
• Justera lågans styrka så att den endast
berör kokkärlets botten och inte slickar
utmed dess sidor.
• Fritöserna ska kontrolleras hela tiden
under användningen. Den överhettade
oljan kan ta eld.

KNAPP
V1 Hastighet

V2 Hastighet
V3 Hastighet
L Belysning

FUNKTIONER
Aktiverar motorn på den första
hastigheten.
Stänger av motorn.
Aktiverar motorn på den andra
hastigheten.
Om den trycks kort aktiverar den
motorn på den tredje hastigheten.
Tänder och släcker belysningen.

3. RENGÖRING
OCH UNDERHÅLL

- Det aktiva kolfiltret kan varken diskas
eller regenereras. Filtret ska bytas cirka
var 4:e månad eller oftare vid intensiv
användning (W).

W

- Fettfiltrenskarengörasvarannanmånad
eller oftare vid intensiv användning. De
kan diskas i diskmaskin (Z).

• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa
och ett neutralt flytande rengöringsmedel.
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5. BELYSNING

Lampa
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Förbrukning (W)

Sockel

Spänning (V)

Mått (mm)

ILCOS art.nr

4

E14

220 – 240

107 x 37

DRBB/F-4-220-240-E14-35/100
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