GEBRUIKSAANWIJZING

Uitschuifbare Dampkappen

TA60/600
TA90/600
TA90/940
+ MAATWERK
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LEES EERST AANDACHTIG
DE GEBRUIKSAANWIJZING.

Elektrischeaansluiting.
-De dampkap is uitgerust met een netspanningskabel 3G1.5 en een
zwarte stekker met aarding. (Deze mag nooit ingekort of verlengd
worden.) Gebruik steeds een stopcontact met aarding, model
10/16A met pin en/of randaarding.
-Netspanning: tot 230 volt.
-Wisselstroom: 50/60Hz.
-Vermogen: 85W
-Bescherming: klasse 1.
-Het snoer moet, indien nodig, mechanisch beschermd worden.
-De damkap mag enkel op een reglementaire installatie gebruikt
worden.
-België: A.R.E.I.
-Nederland: NEN 1010
-Duitsland: VDE 0100
-Frankrijk: NF C15-100
-Italië: CEI 64.8
Andere lidstaten: HD 384.3.32 + 4.41 + 5.52 + 6.61
-Er dient een voldoende beveiliging tegen gevolgen van
overstroom te worden voorzien door de gebruiker.
-Het apparaat moet worden aangesloten op een reglementaire TN of
IT installatie, of voorzien worden van een differentiaal- schakelaar van
max. 0.3A. Maximum waarde zekering van het net waarop de
dampkap wordt aangesloten bedraagt 20A (EN60898,
uitschakelcurve B of C)

Toegelatengebruik.
-De damkap mag niet gebruikt worden als de filters niet
reglementair bevestigd zijn.
-De dampkap mag ook niet gebruikt worden indien de schouw-mond
niet is verlengd met een systeem van min. 1,5m lengte.
-De damkap mag niet gestart worden als niet alle
afschermmiddelen op hun juiste plaats zijn aangebracht.
-De dampkap mag nooit met water of een andere vloeistof
bespoten worden.
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-De dampkap mag nooit bedekt worden met brandbare of
gemakkelijk ontvlambare materialen.
-Er moet vermeden worden dat kinderen voorwerpen in de
lamphouders of filtercompartimenten kunnen steken.

De dampkap is bedoeld om opgesteld te worden in
residentiële of aanverwante lokalen en gekenmerkt door
invloeden volgens A.R.E.I. art. 19 - HD 384.3.32
De dampkap mag niet gebruikt worden in:
* Ruimten met explosiegevaar.
* Buiten
* Lokalen met omgevingstemperaturen onder de 5° C.
* Lokalen waar hooggevoelige elektronische apparatuur is
opgesteld.
* Ruimten waar corrosieve dampen of gassen aanwezig zijn.
* Ruimten waar sterke schokken en/of trillingen normaal zijn.

Gebruiksadvies.
-Om een maximale afzuig van dampen en geurtjes te
garanderen zet U de dampkap voor U gaat koken enkele minuten
aan, en laat U de dampkap na het koken ook nog even aanstaan.
-U kunt de dampkap op de laagste stand zetten indien U het eten
zacht laat stoven of wanneer U eten bereidt waar weinig dampen
bij ontstaan. Bij baken, braden of koken gebruikt U de midden- of
hoogste stand.

Belangerijk.
U mag nooit flamberen onder de dampkap!
-De aangezogen vlammen kunnen het vet, dat zich in de overigens
brandveilige RVS filters bevindt, doen ontvlammen. Vooral bij het
frituren verhoogt het risico dat er brand kan ontstaan. Alleen onder
toezicht mag er onder de dampkap gefrituurd worden.

Laat de dampkap nooit werken zonder filters!
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Enkele tips om een optimale afzuiging te verzekeren:
-Plaats Uw kookpot zo dat de opwellende dampen binnen het
aanzuigvlak van de dampkap terecht komen.
-Vermijdt elke tocht boven het kookvlak.
-Hoe groot de keuken ook is, U houdt er best rekening mee dat er
slechts zoveel kubieke meter lucht door de dampkap kan als dat er
lucht in de keuken aangevoerd wordt.
-Wanneer er geen of te weinig toevoer van lucht is mag er geen
afdoende werking verwacht worden van de dampkap. dit kan U
verhelpen door een deur of venster op een kier te zetten, liefst van
binnenhuis uit.

Kijk regelmatig de vetfilters na of deze niet te vuil zijn!
(brandgevaar)

Montage.
-U dient rekening te houden met de afstand tussen de dampkap en

het kookvlak; 60cm voor een elektrisch kooktoestel en 70cm voor een
gastoestel.
-Het is in ieder geval ten strengste verboden de dampkap boven het
kookvlak te monteren op een afstand kleiner dan 55cm.
U loopt het risico dat de vetfilters vuur vatten!

Luchtafvoer.
-Zorg voor voldoende ventilatie, vooral als er andere apparaten op
hetzelfde moment de aanwezige lucht uit de ruimte halen waarin ook
de inbouwgroep hangt.
-Het is belangrijk dat U de afvoeraansluiting in acht neemt. Verklein de
uitlaatsectie niet! VOOR ALLE TYPES Ø 150, TENZIJ MET EXTERNE MOTOR
Ø150,Ø200 ofØ250
De luchtafvoer mag niet door een afvoerbuis geleid worden die al
gebruikt wordt voor de afvoer van gassen of wasem die afkomstig is
van apparaten die op een andere vorm werken dan elektriciteit.
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-Plaats de kookplaat zo dicht mogelijk bij de afvoer en gebruik zo
weinig mogelijk bochten. Op die manier bereikt U de meest efficiënte
afzuiging .

Hoe minder de afvoer geremd wordt hoe groter het debiet
en aldus het nuttige effect van Uw dampafvoer!

De afvoerrooster of dakdoorgang moet voldoende doorlaat
geven!

-Gebruik bij een muurdoorlaat steeds een doorlaat met lamellen.
-Er mag geen water van buitenaf de
dampkap kunnen binnensijpelen.
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Functie van de afstandbediening.
(Afhankelijk van model en optie's)

-De afstandsbediening is uitgerust met een verklikkersysteem rechts
bovenaan (rode led). Voor een goede werking, de druktoetsen
gedurende ongeveer 2 sec. indrukken. U ziet het verklikkerlampje
branden en U hoort een pieptoon. Bij het niet branden van het
verklikkerlampje; de batterij vervangen.
-Het batterijtje kan men vervangen door de 3 vijsjes aan de
achterzijde van de afstandsbediening los te schroeven en het
batterijtje te verwijderen.
Batterijtype:
Lithium CR2430 3Volt (Maxell)

Functie van de bedieningstoetsen.
A
B
C
D
E

(Alleen bij afzuigingsysteem met servoklep.)

Licht
Laagste stand
Gemiddelde stand
Hoogste stand
Stop

A Licht
B Aan-stand
C Stop
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Onderhoud van de Uitschuifbare Dampkap.
Geen onderhoud verrichten
met stekker in stopcontact
en/of werkend apparaat!

-Het is aangewezen dat U de vetfilters om de 2 weken reinigt ! Dit
kan gebeuren in de vaatwasmachine of U legt de filters in een
oplossing van kokend water met detergent of sodakorrels.
De filters goed laten uitdrogen en terug plaatsen in de dampkap. Op
deze manier voorkomt U dat de filters vuur vatten en blijft het
rendement van Uw dampkap optimaal.
-Voor het reinigen van de binnenkant van de dampkap gebruikt U best
een zachte detergent, en geen schurende of zuurhoudende
producten.
-Bij het uitnemen van de vetfilters is het aan te raden het kooktoestel te
beschermen met een stuk piepschuim of polystreen. Zo voorkomt U
schade indien de filters uit Uw handen zouden vallen.

-U kan de vetfilter verwijderen door:
- het ronde zwart plastic schroefje, aan de onderkant
van de filter, een halve toer te verdraaien (1), naar links
of naar rechts.
-de voorkant van de filter te laten zakken. (2)
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Halogeenlamp vervangen bij ronde
vierkante spot.
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Rondespot:
- Met een fijne schroevendraaier de glashouderring losmaken en het
glas en ring wegnemen.
-Neem de lamp er voorzichtig uit!
-Plaats de nieuwe lamp, en bevestig de ring en het glas terug in de spot.

Lamptype:
Halogeen 64425 S
20Watt-12Volt - G4 (Osram)

DE HALOGEENLAMP NOOIT MET BLOTE HANDEN
VASTNEMEN OF AANRAKEN!
Laat de lamp afkoelen voor U deze vervangt!
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Spaarlamp vervangen.
-De sluiting is van het type bajonetsluiting.
-De spaarlamp wordt met de hand vervangen.
-Plaats uw vingers, met een lichte druk, tegen het glas en
draai de lamp een beetje (15°) tegen de wijzers van de
klok in en laat de lamp zakken.

Spaarlamptype's:

Warmwhite Deluxe (Sylvania)
Colour: 830
MICRO-LYNX F 6Watt
230-240Volt
Coolwhite Deluxe (Electra)
Colour: 840
LIGHT DISC PRISMA 6Watt
230-240Volt

Wees voorzichtig bij het uit de verpakking
nemen van de lamp, deze is uiterst gevoelig!
Nooit laten vallen!
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Lamp vervangen bij vierkante spot.
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-Men kan de lamp vervangen door op de aangegeven plaats op de
tekening (1) de vierkante glashouder licht in te drukken en te lossen. De
glashouder scharniert dan open. (plaats is gemarkeerd met het woordje
PUSH)

Lamptype:
Halogeen 64425 S
20Watt-12Volt - G4 (Osram)

DE HALOGEENLAMP NOOIT MET BLOTE HANDEN
VASTNEMEN OF AANRAKEN!
Laat de lamp afkoelen voor U deze vervangt!
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Inbouw Uitschuifbare Dampkap.
-De uitschuifbare dampkap moet zo worden geplaatst dat de
voorkant van het front zich in gesloten toestand in dezelfde lijn
bevindt van de keukenkasten. (zie tabel inbouwmaten en
afmetingen).

De dampkap moet stevig gemonteerd worden dmv de
voorziene lipjes en gaten in de unit.
-Plooi de 4 lipjes aan de uitlaatzijde omhoog en schroef deze in de

binnenzijde van de kast met de bijgeleverde schroeven M3.5 x 16.
Schroef eveneens schroeven M3.5 x 16 in de 4 gaten vooraan in de
dampkap. Indien gemonteerd moet worden in een muur; gebruik min.
gekartelde Nylon pluggen M3 en correcte schroeven.

Afmetingen:

TA60/600
en TA90/600

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

UITSCHUIFBARE
DAMKAP
TA60/600 TA90/600
600
900
300
300
465
765
165
170
185
185
325
325
50
50
67
67
95
90
35
35
20
20
66
66
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Afmetingen:

TA90/940

UITSNIT
TA60/600 267 x 468
TA90/600 267 x 768
TA90/940 267 x 768

UITSCHUIFBARE
DAMKAP
TA90/940
A
900
B
300
C
765
D
220
E
185
F
305
G
50
H
67
I
40
J
35
K
20
L
255
M
255
N
255
O
66
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Elektrischschema.
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WAARBORGCERTIFICAAT
Ieder VENDURO dampkapsysteem en onderdeel werd met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid en met de meest moderne middelen
vervaardigd.
Dit geeft ons de mogelijkheid om op uw apparaat een volledige
waarborg te geven van 5 jaar, volgens de hieronder vermelde
voorwaarden.
VENDURO apparaten worden gefabriceerd met de grootst mogelijke
zorg en met de beste materialen. Dit laat ons ook toe een waarborg te
geven tegen iedere constructiefout, die
zich mocht voordoen gedurende de eerste 5 jaar na verkoop van de
vakhandelaar of keukeninstallateur aan de eerste afnemer.

Lampen en starters worden niet onder waarborg
vervangen.
Deze waarborg beperkt zich tot het kostenloos vervangen van elk
onderdeel dat ons wordt toegestuurd en die door ons foutief bevonden
wordt, daarbij aansluitend alle kosten van het demonteren of
herplaatsen.
Deze waarborg is niet geldig wanneer het gaat om fouten veroorzaakt
door normale sleet, misbruik of door ondeskundig plaatsen. Anderzijds
vervalt de waarborg wanneer het apparaat zou hersteld zijn of
omgebouwd zijn met onderdelen die niet van ons fabrikaat zijn.
VENDURO is NIET aansprakelijk voor vetfilters die niet juist uitgenomen of
teruggeplaatst worden en hierdoor op de kookplaat terecht komen!
Bescherm Uw kookplaat steeds bij het vervangen van de vetfilters!
Wanneer een onderdeel defect bevonden wordt dient het via de
vakhandelaar of keukeninstallateur te worden teruggestuurd aan ons
adres, ontdaan van alle onderdelen en vergezeld van een aanvraag tot
vervanging onder waarborg door afzender, alsmede van dit certificaat
en factuur.

TOESTEL:..........................................................................
TYPE:.................................................................................
NAAM VAN DE AANKOPER:.......................................
........................................................................................
ADRES: ...........................................................................
........................................................................................
FACTUURDATUM: ..........................................................
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GARANTIE
Verkoopsdatum:...../...../.........

Uw dealer:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

De firma VENDURO B.V.B.A. behoudt zich het
recht, ten alle tijde, en zonder voorbehoud
hun producten te wijzigen.
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Venduro

Spieveldstraat 23 - Industrieterein E17/3
B-9160 Lokeren (Belgium)
Tel.: +32 9 340 60 00 - Fax: +32 9 340 60 01
Mail: info@venduro.be
Web: WWW.venduro.be
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