Monter emhætten inde i skabet ved hjælp af de
medfølgende skruer 4X40. Frontpanel må ikke
skrabe mod skabssiderne ved udtræk. Billede 1

Billede 1
Monter den ene side af flexslangen fast på
plastik studs og den anden ende skal monteres
fast på luftudgangen. Billede 2

Billede 2
Eftersom bøjninger/knæk på aluminium røret vil svække sugeevnen, bør
man undgå dette så vidt som muligt. Billede 3

ANBEFALET

IKKE ANBEFALET

Billede 3
Udskifting af lamper
Sluk for strømmen til emhætten. Tag aluminiumfiltret ud.Tag den brugte
pære ud og udskift den med en ny af samme slags.(Vent venligst til pærerne
er kølet af, da de kan skade dine hænder).
Udskiftning af 50 W halogen lampe
Udskift halogen pæren ved at trykke let på
fatningen nedad. Tag fat i pæren og drej mod
urets retning. Figur 3
Figur 3

Billede 4

Vaskbare Alu. Fedtfiltre

VEDLIGEHOLDELSE
Bemærk
Inden man gør emhætten ren, skal alt strøm til emhætten være slukket. Hiv
stikket ud eller afbryd strømmen fra relæet.
Fedtfiltret er den del af emhætten som opsnapper alt støv, mados og olie
som emhætten suger. Derfor kan der sidde rester som skal rengøres.
Fedtfiltret kan vaskes med alm. opvaskemiddel under varmt varm eller evt.
vaskes i opvaskemaskinen ved max 60 grader.
Tryk på håndtaget og tag filtret ud. Billede 4. Rengør emhættens stål
overflade med enten en alm. fugtig klud eller speciel stålrens som kan købes
hos din lokale forhandler. Det er med til at give stålet længere levetid, pænere
overflade og beskyttelse mod ridser og mærker (evt. spørg forhandleren).
Bemærk, ved brug af maskine opvask, kan det medføre til misfarvning af
fedtfilteret. Dette forringer ikke funktionsevnen på fedtfilteret og det er ikke
nødvendig med udskiftning af denne.

BETJENING

ON / OFF

Lampe knappen
ON / OFF

Tænd og sluk knappen

Tryk på lampe knappen for at tænde og slukke lyset i emhætten.
Når emhætten forlader fabrikken står metalspjældet i åben position. For at
lukke skal du trykke på ON/OFF knappen. Selvom metalspjældet er i OFF
position vil den aldrig være lukket helt til. Der vil altid være sug igennem
emhætten, så længe motoren i bygningen kører.
Når emhættens metal spjæld og lampe knappen er på ON position, vil
dioden lyse.

Tjek om den centrale motor boligen er udstyret med
kører. Kontakt evt. den ansvarlige for bygningen.

Kontroller aftrækstudsen. Aftræksstudsen må ikke
være tilstoppet. Evt kontroller returspjældene
lukker og åbner korrekt.

Kontroller pærerne ikke er sprunget

Kontroller fedtfiltret. Fedtfilteret må ikke være
tilstoppet. Ved normale omstændigheder skal
fedtfilteret rengøres ca. 1 gang i måneden

Kontroller lys knappen står ON

Kontroller emhætten står på ON

Kontroller at der er strøm tilførsel til emhætten.
Strømmen skal være 220-240V

Effektiv brug:
For optimal brug af emhætten
? Ved montering af flexslange brug min. 125 mm eller 150 mm afgang
(anbefalet). Lav så få knæk/bøjninger som muligt, da det ellers vil
reducere sugeeffekten.
? Vær opmærksom på rengøring af fedtfilter, da tilstoppet fedtfilter vil
have en negativ effekt på sugeevnen
? Vinduer og døre tilstødende op til emhætten skal holdes lukket for at
ikke at forstyrre undertrykket.

Emhætten suger ikke

Lampen virker ikke

Sugeevnen er lav
Luften kan ikke trænge igennem
(i tilfælde af ingen skorsten

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.
Før servicemontør tilkaldes kontroller emhætten jævnfør Tabel 1
Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGN på www.jgnordic.dk.
Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret
servicemontør. Serienummeret står i emhætten.. Husk altid at opgive dette
nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele.
Henvendelse kan også ske hos www.jgnordic.dk under service.
I sin stræben efter produktforbedringer, forbeholder JGN/Silverline sig ret til
uden varsel at ændre specifikationer for sine produkter.JGN tager forbehold
for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning ved bestilling af service eller
reservedele.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Feeding Voltage
Motor Isolation Class
Isolation Class

220-240 V 50Hz
F
CLASS I
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