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Bruk

Forseringsfunksjonen kjøres i 60 min� om gangen� Der-
etter går driftshastigheten tilbake til normalhastigheten 
"Hjemme"�

Hvis kjøkkenhetten benyttes samtidig med en åpen peis, 
peisovn, gasskomfyr, ved-/oljebrenner eller tilsvarende, 
må det sørges for at rommet tilføres tilstrekkelig med 
luft�

 Matretter skal ikke flamberes under 
kjøkkenviften/kjøkkenhetten.

Borte ForseringHjemme

Kjøkkenhetten brukes til å styre hastigheten på boligens 
ventilasjonsaggregat� 

Ved matlaging åpnes spjeldet, og viften stilles inn på 
ønsket hastighet tilpasset typen matlaging�

Endring av ventilasjonsaggregatets driftshastig-
het med trykknapp (B):

Styring av kjøkkenhettens spjeld med trykknapp (A).

Spjeldet åpnes i forbindelse med matlaging� Spjeldet 
lukkes automatisk etter maks� 120 minutter eller når det 
stenges med trykknapp (A)�

Stengt Åpent 30 min Åpent 60 min Åpent 120 min

Første trykk

Første trykk

Tredje trykk

Fjerde trykk

Andre trykk

Andre trykk Tredje trykk

A Belysning B
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Vedlikeholdsanvisning
Vedlikehold

Rengjør flatene på kjøkkenhetten med en fuktig klut og 
mildt oppvaskmiddel� Ikke bruk slipende rengjørings- 
eller løsemidler til rengjøringen� Rengjør filteret ved 
normal bruk ca� to ganger per måned� 
 
- Løsne filteret 
- Frigjør filterdelene fra hverandre 
-  Vask fettfilteret i oppvaskmaskin eller for hånd i varmt 

vann�
-  Kjøkkenhetten bør rengjøres innvendig noen ganger i 

året� Rengjør innsiden av kjøkkenhetten med en fuktig 
klut og mildt oppvaskmiddel�

-  Etter rengjøringen settes filterdelene tilbake på plass 
slik at de låses fast�

Sørg for at kjøkkenhetten rengjøres regelmessig� 
Hvis dette ikke gjøres, kan fettet som samler seg i filte-
ret, utgjøre en brannfare�

Bytte av lysrør, Classic-modeller

Løsne glasset under lysrøret ved å trykke låseklipsene 
mot den fremre delen� Da blir lysrøret lett tilgjengelig 
for bytte (lysrørsokkel G23)�

Bytte av halogenpære, Rock og Swing

OBS! Fare for brannskade� 
Bryt strømmen til belysningen under byttet� La pæren 
kjøle seg ned før den byttes ut�

Løsne glasset på belysningen med den medfølgende 
sugekoppen� Pæren kan nå byttes ut� (Halogenpære 
12 V 4 W, sokkel G4�) Unngå å berøre glødepæren med 
bare hender� 
 
OBS! Sett glasset på plass igjen uten sugekoppen� 

Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Kontroller at sikringen er hel� Test belysningen, bytt 
pære ved behov� Hvis styringen av spjeldet eller viftehas-
tighetene ikke fungerer, må du kontakte servicebedrif-
ten�

1
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Classic

Rock

Swing
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Elektrotekniske funksjoner

Eksempeldiagram

Premium Classic Rock og Swing

 Strømtilkoblingen må kun utføres av en 
godkjent elektriker.

Kontrollpanel

Lysrør

Spjeldmotor

Tenner

230 V,10 A

2 x 0.5 (24 V)

E.g. 6 x 0.5
W80 EC
W100 EC
W130 EC
W230 EC
R85 EC
R120 EC

Premium-kontrollpanel

Premium-hette
- Hjemme – Borte - Forsering 
- Uke-/døgnur 
- Peisomkobler 
- Alarm

DDC (fjernovervåking) 
- Nødstopp 
- Status/vifter 
- Status/temperatur

Modulærkabel Modulærkabel

- Omkobler Hjemme-Borte�

Kontrollpanel

Tenner

Spjeldmotor

Halogen

Motor
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270/270M/430

CASA Roof

Mulighet for å styre spjeldet utenfra,  
servicehuskonsept.

Andre bruksmuligheter for Premium Classic-kjøkkenhetter

Premium Classic

Styring av Premium-kjøkkenhettens spjeld med 
separat trykknapp.

° Spjeldet holder seg åpent når kontakten er satt inn og 
kjøkkenhettens knapper forbikobles. Alle lysdioder på 
indikatorpanelet for indikering av spjeldstyring lyser. 

2 x 0,5

 Strømtilkoblingen må kun utføres av en 
godkjent elektriker.

Kontrollpanel

Bryter eller timer

Styring av leilighetsspesifikt 
reguleringsspjeld i tilluftskanal i 
sentralisert system

ILVA transformatorenhet

f�eks� drift med to 
hastigheter

f�eks� forseringssignal når 
spjeldet åpner

Signal for stengt/
åpent spjeld til 
øvrig utstyr

Lysrør

Spjeldmotor

Tenner
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Kjøkkenhettens stenge-/åpnefunksjon kan brukes uten å 
velge viftehastigheter, f�eks� i sentraliserte systemer�

Trykk inn knappene for spjeldstyring (A) og driftshastig-
het (B) samtidig og hold i 5 sekunder�

Når deaktiveringen av viftehastighetene er utført, blin-
ker lysdioden for "Borte"-hastighet i cirka 3 sekunder�

Hvis man vil aktivere styringen av viftehastighetene på 
nytt, trykker man samtidig inn knappene for spjeldsty-
ring og driftshastighet og holder i 5 sekunder� Aktive-
ring av viftehastighetene indikeres av at lysdioden for 
"Forsering"-hastighet blinker i cirka 3 sekunder�

Deaktivering av viftehastigheter

A Belysning B

Andre styremuligheter for Premium-kjøkkenhetter
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GARANTIGIVER

Swegon ILTO Oy

Asessorinkatu 10, 20780 S:t KARINS�

GARANTIPERIODE

Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato�

GARANTIENS OMFANG

I garantiperioden dekker garantien feil det er meldt fra om til produsenten, eller som er konstatert av garantigiveren eller garantigiverens represen-
tant, og som gjelder konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, samt følgefeil som har oppstått på selve produktet� Feil som er beskrevet ovenfor, 
utbedres ved at produktet gjøres funksjonsdyktig�

GENERELLE GARANTIBEGRENSNINGER

Garantigiverens ansvar er begrenset ifølge disse garantivilkårene, og garantien dekker ikke skader på person eller eiendom� Muntlige tilsagn utover 
garantiavtalen er ikke bindende for garantigiveren�

BEGRENSNINGER I GARANTIANSVAR

Garantien gis under forutsetning av at produktet brukes på normal måte eller under sammenlignbare omstendigheter til det formålet det er tiltenkt, 
og at bruksanvisningen følges�

Garantien omfatter ikke feil som skyldes:

-  transport av produktet�

-  uvøren bruk eller overbelastning av produktet�

-  unnlatelse av å følge anvisninger for installasjon, drift, vedlikehold og stell�

-  feil installasjon av produktet eller feil plassering på stedet�

-  forhold som er utenfor garantigiverens kontroll, f�eks� for store spenningsvariasjoner, lynnedslag, brann eller andre ulykkestilfeller

-  reparasjoner, vedlikehold eller konstruksjonsendringer som er foretatt av uautorisert part�

-  garantien omfatter heller ikke feil som ut ifra et funksjonssynspunkt er ubetydelige, f�eks� overfladiske riper

-  Deler som gjennom håndtering eller normal slitasje er utsatt for større feilrisiko enn normalt, f�eks� pærer, glass-, porselens-, papir- og plastdeler 
samt sikringer, omfattes ikke av garantien�

-  Garantien omfatter ikke innstillinger eller informasjon om bruk, stell, service og rengjøring som normalt er beskrevet i bruksanvisningen, eller arbeid 
som skyldes at brukeren ikke har fulgt advarsler eller installasjonsanvisninger, eller utredning av dette�

DEBITERINGER I GARANTIPERIODEN

Den autoriserte servicepartneren fakturerer ikke kunden for reparasjoner, utskiftede deler, reparasjonsarbeid, transport i forbindelse med reparasjon 
eller reisekostnader som faller innenfor garantien�

Dette forutsetter imidlertid følgende:

-  de defekte delene skal leveres til den autoriserte servicepartneren�

-  reparasjonen skal påbegynnes og utføres innenfor vanlig arbeidstid� For hastereparasjoner eller reparasjoner som utføres utenom vanlig arbeidstid, 
kan den autoriserte servicepartneren fakturere ekstra kostnader� Hvis feilen kan innebære en helserisiko eller føre til betydelige økonomiske skader, 
vil den likevel bli utbedret umiddelbart uten ekstra kostnader�

-  Servicebil eller offentlig transport som går i henhold til rutetabell (båt, fly eller snøkjøretøy regnes ikke som offentlig transport), kan benyttes ved 
reparasjon av produktet eller utskifting av defekte deler�

-  Demonterings- og installasjonskostnader for utstyr som er fastmontert på brukerstedet, skal ikke anses for å være unormale�

TILTAK NÅR FEIL OPPDAGES

Når en feil oppdages, skal kunden umiddelbart gi beskjed til produsenten eller autorisert servicepartner� Angi hvilket produkt (produktmodell, typebe-
tegnelse på garantikortet eller på typeskiltet, serienummer) det gjelder, og beskriv feilen så nøyaktig som mulig, samt forklar hvilke omstendigheter 
feilen oppsto under� Er det risiko for at feilen kan forårsake miljøskader, skal aggregatet stoppes umiddelbart� En forutsetning for at garantien skal 
gjelde, er at produsenten eller produsentens representant før reparasjonen får mulighet til å besiktige feilene som oppgis i garantikravet� Det er også 
en forutsetning for garantireparasjon at kunden på tilfredsstillende måte kan vise at garantien er gyldig (= kjøpskvittering)� Etter at garantiperioden er 
utløpt, er garantikrav som ikke er lagt fram skriftlig før garantiperiodens utløp, ugyldige�

Garantivilkår
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