INSTRUKTIES VOOR INSTALLATIE PROFIEXTRACTOR 77 EN PROFI-EXTRACTOR 105
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Maak een inbouwopening naar aanleiding van bijgaande tekening.
Minimale afstand boven kookplaat: 65 cm.
Vóór het boren van de ophanggaten controleren, dat geen leidingen beschadigd kunnen
worden.
Het apparaat aan het elektrische net aansluiten en zo nodig afvoerslang voor motor
plaatsen.
Afzuigunit van een uitlaat voorzien die direct naar buiten gaat ( b.v.
bestaand kanaal, dat expliciet bestemd is voor de afzuigkap, of opening
in de buitengevel ) en een minimale diameter van 15 cm heeft.
Inbouwunit in de inbouwopening schuiven en vast zetten met de
meegeleverde schroeven.

Na de montage moet het stopcontact goed bereikbaar zijn of er kan een éénpolige
schakelaar met een contactafstand van tenminste 3 mm bevestigd worden.
Als de afzuigkap in een ruimte gebruikt wordt waar tevens niet-elektrische apparaten aanstaan
( b.v. openhaard, gas- of houtkachel, boiler ) moet voor een uitstekende ventilatie, toevoer van
verse lucht, gezorgd worden. De onderdruk mag niet lager dan 4 pa zijn.
De luchtafvoer van de afzuiging mag niet door de schoorsteen geleidt worden die door de nietelektrische apparaten gebruikt wordt.
Opletten dat bij een luchtafvoer naar buiten de regels en normen die uw gemeente van toepassing
zijn, niet overtreden worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

• AAN/UIT lichtschakelaar Met de linker knop gaat de lamp aan of uit.
• Afzuigcapaciteitsregeling Druk op de pijl naar rechts om de snelheid van de motor te verhogen en
op de linkerpijl om de snelheid te verlagen. 0= motor uit, 4= intensief
• Naloopautomaat

De rechter toets activeert de naloopstand ( lampje knippert in de display
). Door vervolgens de gewenste stand in te schakelen, blijft de motor
nog 10 min. draaien om daarna zichzelf uit te schakelen.
Om de naloopfunctie tussentijds uit te schakelen de snelheid op 0 zetten.

• Uitschakelautomaat

Als er niet voor een functie is kozen, dan treedt binnen 10 sec. de
automatische uitschakeling in werking.

• Filterreiniging

Minimaal een keer in de maand moeten de metaalfilters in een sopje of
in de vaatwasser gereinigd worden. S.v.p. uitsluitend een aluminiumvriendelijk vaatwasmiddel gebruiken. Na het reinigen de filters verticaal
laten drogen. Alleen droge filters in de afzuigkap terug plaatsen.

• Koolstoffilter

Metaalfilter en koolstoffilter van elkaar scheiden, de metaalfilter zoals
boven beschreven reinigen en de koolstoffilter na 6 maanden vervangen.
Benodigd worden 2 x KFBK 5 voor PROFI EXTRACTOR 77, 3 x
KFBK 6 voor PROFI EXTRACTOR 105

• Verwisselen van de lamp

Stekker uit het stopcontact trekken. Vergrendeling onder de lamp
losmaken, lampglas verwijderen en de lamp uit de fitting trekken. Lamp
van max. 20 W vervangen

• Onderhoud

De kap schoonmaken met een vloeibaar, niet bijtend
schoonmaakmiddel.
Vermijdt
schuurmiddel
en
scherpe
borstels/sponsjes. Delen van RVS; reinigen met speciale RVS
reinigingsolie voor een optimaal resultaat. Let op: als de kap en de
filters niet volgens de aanwijzingen regelmatig gereinigd worden bestaat
brandgevaar.

• Customer Support

Boretti bv
De Dollard 17
1454 AT Watergang
Verkoop: 020-4363439
Service: 020-4363525

Luchttoevoer
Om een goede afzuiging te kunnen garanderen, moet voor voldoende toevoer van verse lucht
gezorgd worden.
Tevens wordt de afzuiging beduidend gereduceerd, als men zich niet houdt aan de
voorgeschreven kanaal diameter. Ook het geluidsniveau wordt hierdoor sterk, negatief beïnvloed.
Koken op gas
Bij afzuiging boven gaskookplaat, altijd werken met de pannen op het vuur. De minimale afstand
tussen gas-/elektrische kookplaat en onderkant van de afzuigkap moet 65 cm zijn.
Flamberen, frituren en grillen
In verband met de veiligheid is het verboden onder de afzuigkap te flamberen. Een frituurpan en
een losse grill uitsluitend onder direct toezicht gebruiken.
S.v.p. daarna de filters reinigen.
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