192W, 220-240V ~ 50/60Hz
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Veiligheidsvoorschriften - Algemeen
Nederlands

• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik
van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
• Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn
dat ze niet met het apparaat spelen.
• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer
nooit zelf het apparaat te repareren.
Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
• C
 ontroleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning
overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van
het apparaat.
• Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet
gebruikt.
• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker
zelf, niet aan het snoer.
• Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is.
Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont.
Als het snoer beschadigd is, moet hij vervangen worden door de
fabrikant, zijn dienst na verkoop of een persoon met een gelijkaardige
kwalificatie, om elk gevaar te vermijden.
• Gebruik geen verlengsnoer.
• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking
komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
• Zorg ervoor dat de behuizing, het snoer en de stekker niet in aanraking
komen met water.

4

Nederlands

Handleiding

5

Handleiding
Aansluiting
Nederlands

Voordat u begint met de installatie van het apparaat, dient u te controleren of de spanning (Volt), die
aangegeven is op het typeplaatje, overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnetwerk. Als er geen
aarde is aangegeven op het typeplaatje, dan is het niet nodig om het apparaat te aarden. Als het apparaat
direct op het netwerk wordt aangesloten, zorg dan dat er altijd een zekering tussen geplaatst is. De bipolaire
opening van deze zekering dient minstens 3 mm te zijn en moet voldoen aan de wettelijke normen.

	Installatie
Stap 1: Monteer de muurbeugel met twee schroeven zo hoog mogelijk tegen de muur. Er mag geen ruimte
meer zijn tussen muurbeugel en plafond (fig.1).
Stap 2: Trek vervolgens een verticale lijn vanaf het midden van de muurbeugel naar beneden (tot circa 95cm
boven het fornuis). En teken hier op de juiste afstand de schroeven van de afzuigkap af. Boor de
gaten, stop de plug in het gat en draai de schroef er al een paar slagen in (fig.2).
Stap 3: Monteer vervolgens het binnendeel van de schouw met twee schroeven aan de muurbeugel (fig.3).
Stap 4: Hang de afzuigkap aan de bij stap 2 gemonteerde schroeven aan de muur. En draai de twee
schroeven vervolgens stevig aan (fig.4)
Stap 5: Verwijder de beschermfolie van het binnendeel van de schouw. Plaats het buitendeel van de schouw
over het binnendeel van de schouw heen, stel de hoogte in en zet het met twee schroeven vast aan
de afzuigkap (fig.5). Verwijder tenslotte de beschermfolie van de afzuigkap en het buitendeel van
de schouw.
Let op: 
Wanneer u gebruik maakt van een afvoerslang naar buiten, dient u deze tijdens het
montageproces aan te sluiten op de afzuigkap. Wanneer u geen afvoerslang wilt aansluiten,
dan kunt u de afzuigkap als re-circulatiekap gebruiken. U dient dan 2 filters te plaatsen aan
weerszijden van de motor. Alle opgezogen lucht wordt dan gefilterd weer uitgeblazen in de
ruimte (re-circulatie).

Koolstoffilters plaatsen
Type: Z3656201 (set van 2 filters): Er worden 2 koolstoffilters gebruikt die aan weerszijden van de kunststof
motorbehuizing zijn geplaatst. Plaats het koolstoffilter over de 2 nagels aan de motorbehuizing. Draai nu het
koolstoffilter 90 graden tot het vast klikt. Plaats het tweede filter op dezelfde manier aan de andere kant van
de motorbehuizing.

Gebruik
• W
 anneer u de afzuigkap gebruikt in een ruimte waar nog meer niet-elektrische energie vrijkomt, dan dient
de ruimte extra geventileerd te worden.
• De onderdruk in de ruimte mag niet onder de 4 Pa (0,00004 Bar) komen.
• De luchtafvoer van de afzuigkap mag niet aangesloten worden op de luchtafvoer van een ander apparaat.
• Flambeer niet onder uw afzuigkap.
• Reinig uw afzuigkap regelmatig, waarbij het gehele apparaat wordt ontdaan van vetten en vergelijkbare
verontreiniging, om brand of slechter presteren van uw afzuigkap te voorkomen.

Onderhoud & Reiniging
• Schakel de spanning uit voordat u het apparaat gaat reinigen of repareren.
• Afhankelijk van de gebruiksfrequentie dient u de aluminium filtercassettes minstens 1 maal per maand te
reinigen met een mild sopje zonder ze daarbij te beschadigen.
• De aluminium filtercassettes zijn vaatwasserbestendig.
• Droog de filters goed voordat u zeer terugplaatst.
• Reinig het oppervlak van de afzuigkap met een zachte doek en een warm sopje, gedenaturaliseerde
alcohol of een speciale reiniger.
• Gebruik geen schuurmiddelen.
• Geverfde oppervlakken kunt u reinigen met een zachte doek en een mild sopje. Daarna grondig drogen.
• De koolstoffilters kunt u niet reinigen maar alleen elke 2 tot 6 maanden (afhankelijk van gebruiksfrequentie)
vervangen.
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 erp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
W
Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij
een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool
op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.   

Garantiebepalingen
De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 24 maanden na aankoopdatum garantie op deze
apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom
van de importeur.
3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de importeur.
5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische
of veiligheidsnormen;
c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld;
d. een ongeautoriseerde wijziging;
e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij:
a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;
b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de
door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.
Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten
zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat
moet inpakken en verzenden.
11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

Service
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRON
servicedienst: www.bestron.com/service

CE-conformiteitsverklaring
Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:
• EMC-richtlijn
2014/30/EU
• Laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU
• RoHS – Richtlijn
2011/65/EU

R. Neyman
Quality control
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