
SPISKÅPA 1221A/1222A-10
EMHÆTTE 1221A/1222A-10

LIESITUULETIN 1221A/1222A-10
KJØKKENHETTE 1221A/1222A-10
COOKER HOOD 1221A/1222A-10

BRUKSANVISNING



ANVÄNDNING

ALLMÄN INFORMATION
Produkten är utrustad med 
LED-belysning 6,5 W, 
aluminiumfilter och EasyClean.

FUNKTION

A B
Fig. 1
A. Spjällfunktion
B. Belysning
Vid matlagning öppnas spjället. Spjället
stängs automatiskt efter max 60 minuter el-
ler genom att vredet vrids till 0.
Låt gärna spjället vara öppet en stund före
och efter matlagning, för att hindra att os
sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och
diskmedel. Filtren ska rengöras minst var-
annan månad vid normal användning. Ren-
gör oftare vid intensiv användning.

Fig. 2
Ta bort fettfilter genom att öppna snäppet,
Fig. 2. Hantera filter försiktigt, var noga
med att inte bocka dem.

Blötlägg filtret i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filtret kan även diskas i maskin.
Sätt tillbaka fettfilter efter rengöring, se till
att de snäpper fast ordentligt.
Insidan av spiskåpan samt spjället ska ren-
göras minst två gånger per år. Torka av
med våt trasa och diskmedel. Spjället ren-
görs enklast när det är öppet.
Hantera spjället försiktigt.
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