Stripe
Dit køkken er udstyret med EXHAUSTOs
effektive og lydsvage emhætte Stripe
Din EXHAUSTO emhætte er tilsluttet en ventilator, der er placeret på
loftet eller taget. Derved opnås især
to fordele:
Stripe
Indbygningsemhætte
med udtræk og elektrisk
timer

Indbygget

• En meget energiøkonomisk
og lydsvag drift. Normalt kan
du næsten ikke høre din emhætte,
selvom den er startet på forceret
ventilation.
• At emhætten ikke suser, er således
ikke tegn på, at den ikke fungerer
efter hensigten.
Emhættens funktion
Din EXHAUSTO emhætte har to
driftsformer: Forceret (kraftig)
ventilation og grundventilation.
Forceret ventilation anvendes under
madlavning. Emhætten indstilles
til forceret ventilation på betjeningspanelet (se bagsiden). Efter max.
60 min. går udsugningen tilbage
til grundventilation.

Selv når emhætten ikke er indstillet
til forceret ventilation, vil der være en
svag udsugning i grundventilationsindstillingen.
Anlæggets funktion er at opretholde
et sundt og godt indeklima i boligen
uden grobund for husstøvmider, og
samtidig beskytter det bygningen
mod fugtskader. Anlægget er dimensioneret i.h.t. bygningsreglementet
og skal være i drift 24 timer i døgnet.
Emhætten er monteret og indreguleret af fagfolk, så den fungerer
optimalt.
Emhættebelysning
Emhætten er monteret med 11W
lysstofrør (lavenergi), der opnår sin
maksimale lysstyrke 30 sekunder
efter, at den er tændt.

Stripe

Brugervejledning

Enkel rengøring og vedligeholdelse
A

B

Stripe
Udtræksemhætte
med elektrisk timer
Emhætten betjenes via
touch-panelet, som
kommer til syne, når
glaspladen trækkes ud.
A: Tryk for tænd/sluk af lys
B: Tryk for skift mellem
grund- og forceret
ventilation
C: Grøn driftslampe lyser
ved forceret ventilation

C

Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt
rengøringsmiddel
Fedtfilter og spjæld
Filtret tages ud ved at trykke på de
to filtergreb, der er placeret inderst
mod væggen og trække nedad.
Emhættens filter skal rengøres i
varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel.
Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af, hvor ofte
emhætten er i drift.

Når filteret udtages for rengøring, skal
emhætten samtidig rengøres indvendig. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende
rengøringsmiddel.
11 W lysstofrør
Afmontering af lysafdækning foregår ved et let nedadgående træk.
Derefter kan lysstofrøret (lavenergi)
trækkes ud af fatningen.
Glasrude
Glasruden på udtræksemhætte
ESL140 udtages let ved at løfte og
trække ud.
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Emhætten er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO. Hvis emhætten ikke
fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller fagmand.

