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Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel
voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niette-
min de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u
vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebrui-
ken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie
van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandlei-
ding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Toepassingsgebied

De productfamilie (modelnummer) komt overeen met de eerste cijfers op het
serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor:

Type Modelnummer Maatsysteem Motorbehuizingnummer

DFPQ12 61001 120 H4.2606 (K630000)
H4.2607 (K630001)

H4.2608 (K630002)
DFPQ9 61002 90

DFPQ6 61003 60

DFPQ5 61004 55

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

© V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug, 2015
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1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruik symbolen

Markeert alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen.
Negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of
aan de inrichting tot gevolg hebben! 

Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.

Informatie over het afvoer en verwerking na afdanking.

Informatie over de bedieningshandleiding.

►Markeert arbeidsstappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren.

– Beschrijft de reactie van het toestel op uw arbeidsstap.

• Markeert een opsomming.
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1 Veiligheidsvoorschriften

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

• Lees de bedieningshandleiding voordat u het toestel in bedrijf
neemt. 

• Deze toestellen mogen door kinderen van 8 jaar en ouder en
door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of ken-
nis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of over een
veilig gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren
die uit het gebruik resulteren begrepen hebben. Kinderen mo-
gen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mo-
gen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

• Indien het toestel niet uitgerust is met een stroomkabel en
een stekker of een ander middel om het toestel van het
stroomnet te scheiden dat aan iedere pool een contactope-
ning conform de voorwaarden van overspanningscategorie III
voor volledige scheiding heeft, moet een scheidingsinrichting
in de vaste elektrische installatie worden ingebouwd die aan
de installatievoorschriften voldoet.

• Indien de stroomkabel van het toestel beschadigd is, moet
deze door de fabrikant, diens klantenservice of een persoon
met soortgelijke bekwaamheid worden vervangen om gevaren
te vermijden.
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1 Veiligheidsvoorschriften

1.3 Voor de eerste ingebruikneming

• Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding worden ge-
monteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde
werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.

• Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften.
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1 Veiligheidsvoorschriften

1.4 Reglementair gebruik

• Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelij-
ke kookplaats.

• Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder
aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant,
diens klantendienst of een gelijk gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan
het toestel en de inrichting, alsook tot gebruikstoringen. Neem bij een sto-
ring aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen
in het hoofdstuk 'Reparatieservice' in acht. Neem, indien nodig, contact op
met onze klantenservice.

• Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.

• Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt
raadplegen. Geef deze handleiding en ook de installatiehandleiding samen
met het toestel door wanneer u het toestel verkoopt of aan derden over-
draagt. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toe-
stel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

1.5 Bij kinderen in het huishouden

• Delen van de verpakking, bijv. folie, geëxpandeerd polystyreen, kunnen voor
kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsdelen buiten
bereik van kinderen.

• Het toestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen, die kennis hebben
genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herken-
nen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten
ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het toestel
spelen. Het gevaar bestaat dat kinderen gewond raken.
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1 Veiligheidsvoorschriften

1.6 Het gebruik

• Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in ge-
bruik en wendt u zich tot onze klantendienst.

• Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroom-
net worden losgekoppeld.

• Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de klan-
tendienst worden vervangen om gevaar te vermijden.

• Let op: toegankelijke onderdelen kunnen bij het gebruik met kookapparaten
heet worden.

• Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten
met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken.

• Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in
het oog te worden gehouden. De in het frituurtoestel gebruikte olie kan bij
oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olie-
temperatuur gecontroleerd worden en onder het ontstekingspunt worden
gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt
gemakkelijker.

• De reinigingsintervallen moeten worden nageleefd. Als deze aanwijzing niet
wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet
in het vetfilter.

• De kookzones van de kookplaats mogen alleen gebruikt worden met het
kookgerei erop geplaatst en gevuld. Zo kunnen de keukenmeubels niet be-
schadigd raken door overmatige hitte. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-,
hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden.

• Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoe-
voer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenruimte te
vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken.

• Voorkom over dwars stromende tocht die de damp over de kookplaats kan
wegblazen.

• Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstof-
fen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt
niet voor luchtcirculatietoestellen.
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1 Veiligheidsvoorschriften

• Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolen-
ovens, doorstroomapparaten) is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als
de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.
Vergiftigingsgevaar! Er moet voldoende verse lucht aangevoerd worden,
bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden,
samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere techni-
sche maatregelen.

• Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van
lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (zekeringen he-
lemaal uit de fittingen halen, resp. automatische zekeringen uitschakelen of
stekker uit het stopcontact trekken).

• Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen.
Gebruik een ietwat vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af
met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade ver-
oorzaken.
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2 Afdanken

Verpakking

• Het verpakkingsmateriaal (karton, plasticfolie PE en piepschuim EPS) is ge-
merkt en moet zo mogelijk gerecycled worden en op een milieuvriendelijke
manier verwijderd worden.

Deïnstallatie

• Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast geïnstalleerd toestel
moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan!

Veiligheid

• Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door
spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt.

• Trek de stekker uit het stopcontact, c.q. laat de aansluiting door een elektri-
cien demonteren. Snijd vervolgens het netsnoer van het toestel.

• verwijder de deurvergrendeling of maak die onbruikbaar

Afdanken

• Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kun-
nen de grondstoffen worden hergebruikt.

• Op het serviceplaatje van het toestel is het symbool  afgebeeld. Het
wijst er op dat afdanken met het normale huishoudelijke afval niet toegela-
ten is.

• De afvoer moet volgens de plaatselijke voorschriften voor de afvalverwer-
king plaatsvinden. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en
recycling van het product kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke in-
stanties van uw gemeentebestuur, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor
huishoudelijk afval, of tot de handelaar bij wie u het toestel hebt gekocht.
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3 Uw toestel

3.1 Beschrijving van het toestel

Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke
kookplaats.

Dit model kan zowel voor luchtafvoer als luchtcirculatie gebruikt worden.

3.2 Luchtafzuigmodel

De damp die boven de kookplaats ontstaat, wordt door een geïntegreerde
ventilator afgezogen. De lucht wordt door het vetfilter gereinigd en via de lucht-
afvoerleiding naar buiten geleid.

Tijdens gebruik moet worden geborgd dat er voldoende verse lucht
wordt aangevoerd. Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.

3.3 Luchtcirculatiemodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan, worden aansluitend bij de me-
talen vetfilters door een actieve koolfilter grondig van onaangename geuren
ontdaan en door de aan de zijkant in de afzuiging aangebrachte luchtspleten
weer naar de ruimte teruggeleid.

De verzadigingsindicator voor het actieve koolfilter moet worden inge-
schakeld.

3.4 Uitrusting

• 1 afzuigventilator

• Verlichting

• 2, 3 of 4 vetfilters (naargelang de afmetingen van de kap)

• 2 actieve koolfilters A

• 1 of 3 actieve koolfilters B (naargelang de dampafzuiger)

• De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus:

1 = gering, 2 = middel, 3 = sterk afzuigvermogen en het intensief niveau.

• De niveaus 1–3 zijn geschikt voor continu gebruik.
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3 Uw toestel

• Het intensief niveau dient voor kortstondig intensief afzuigen van dampen,
bijvoorbeeld bij het braden. Het intensief niveau is voor 5 minuten beschik-
baar.

3.5 Opbouw

123

1 Bedieningselementen

2 Vetfilter

3 Verlichting

12



3 Uw toestel

3.6 Bedienings- en display-elementen

Toetsen

AAN/UIT-toets Verlichting AAN/UIT

Keuze ventilatorstand Timer

Displays

Ventilatorstand 1

Ventilatorstand 2

Ventilatorstand 3

• Knippert: Ventilatorstand intensief

Veegbescherming

• Brandt ononderbroken: Veegbescherming actief

Timer

• Brandt ononderbroken: Timer actief

Verzadigingsindicatie vetfilter

• Knippert: Vetfilter reinigen

Verzadigingsindicator actieve koolfilter

• Knippert: Actieve koolfilter vervangen

Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering gedeelte-
lijk afwijken van de beschreven standaarduitvoering.
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4 Bediening

4.1 Eerste ingebruikneming

Toestel configureren

Het toestel kan zowel voor luchtafvoer als luchtcirculatie gebruikt worden. Het
toestel wordt in de fabriek standaard ingesteld als circulatieluchtafzuigkap met
5 kg actieve kool. Het actieve koolfilter heeft met deze instelling een levens-
duur van 1200 bedrijfsuren. Bij de dampafzuigerversie met 2,5 kg actieve kool
moet de bedrijfsurenteller dienovereenkomstig geconfigureerd worden. Het is
ook mogelijk om de verzadigingsindicator aan de kookgewoonten aan te pas-
sen.

Hoeveelheid gebruikte actieve kool

►Verwijder het vetfilter (zie 'vetfilter reini-
gen').

– De lengte van de motorbehuizing
kunt u aflezen op de binnenkant
(zie pijl).

Korte motorbehuizing = 2,5 kg actieve kool

Lange motorbehuizing = 5 kg actieve kool

Verzadigingsindicator actieve koolfilter activeren en wijzigen

►Schakel het toestel uit.

►Houd toets  gedurende 3 seconden ingedrukt.

– De indicatielampjes  en  knipperen.

►Druk toets  een of meerde keren in tot de gewenste instelling op het dis-
play verschijnt.

– De gekozen instelling wordt na 5 seconden automatisch geactiveerd.

De dampafzuiger is nu ingesteld als luchtcirculatiemodel.
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4 Bediening

Instelmogelijkheden van de verzadigingsindicator

Hoeveelheid
actieve kool

Kookintensiteit Bedrijfsuren Display ven-
tilatorstand

5 kg Standaard, er wordt niet over-
vloedig veel gekookt en er ont-
staan geen intensieve geuren

1200 h

5 kg Veelvuldig en/of geurintensiever
koken

700 h

2,5 kg Standaard, er wordt niet over-
vloedig veel gekookt en er ont-
staan geen intensieve geuren

700 h

2,5 kg Veelvuldig en/of geurintensiever
koken

400 h

Als het toestel als luchtafzuigmodel wordt gebruikt, dan moet de urenteller
voor de actieve koolfilters gedeactiveerd worden.

Verzadigingsindicator actieve koolfilter deactiveren

►Schakel het toestel uit.

►Houd toets  gedurende 3 seconden ingedrukt.

– De indicatielampjes  en  knipperen.

►Houd toets  opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt.

– De indicatielampjes  en  doven.

De dampafzuiger is nu ingesteld als luchtafzuigmodel.
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4 Bediening

4.2 Gebruik

Toestel inschakelen

► Trek het vlakke uitschuifbare deel uit het toestel.

Het apparaat functioneert optimaal als het vlakke uitschuifbare deel
geheel verwijderd is.

►Door de toets  in te drukken wordt het toestel op ventilatorstand 1 inge-
schakeld.

►Druk de toets  zo vaak in tot de gewenste ventilatorstand is bereikt.

– De actuele ventilatorstand licht op in het betreffende display.

– Als de intensieve ventilatorstand geselecteerd wordt, knippert het dis-
play .
Wij adviseren om het toestel 5 minuten voordat u met koken begint op
ventilatorstand 1 in te schakelen. Kies bij normale kookdampen een
lage ventilatorstand, bij zeer sterke damp- en geurvorming een hogere
stand.

Toestel uitschakelen

►Druk de toets  in of schuif het vlakke uitschuifbare deel weer in.

Laat het toestel na het koken nog ca. 15 minuten in werking, zodat de
geuren afgezogen kunnen worden.

Als het vlakke uitschuifbare deel weer iets uitgetrokken wordt, schakelt de af-
zuigventilator in op de ingestelde stand.
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4 Bediening

4.3 Nalooptijd

► Toestel inschakelen.

►Kies de gewenste ventilatorstand door toets  in te drukken.

►Druk toets  in om de nalooptijd te activeren.
Bij de nalooptijd loopt het apparaat volgens de onderstaande tabel verder en
wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

Toets Nalooptijd

20 minuten

15 minuten

10 minuten

 knipperend 5 minuten

4.4 Intensief niveau

Het intensieve niveau kan bij ingeschakeld toestel worden gekozen.

►Houd toets  gedurende 2 seconden ingedrukt.

– De toets  knippert.
Het toestel keert na 5 minuten terug naar de vorige ventilatorstand.

►Door de toets  in te drukken kan het intensief niveau worden beëindigd,
voordat de 5 minuten voorbij zijn.

– Het toestel keert terug naar de opnieuw gekozen ventilatorstand.

4.5 Verlichting

►Door de toets  aan te tippen, wordt de verlichting ingeschakeld.

►Door de toets  opnieuw aan te tippen, wordt de verlichting uitgescha-
keld.

De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden bediend.
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4 Bediening

Verzadigingsindicatie vetfilter

Na 20 bedrijfsuren knippert het indicatielampje . De verzadigingsgraad is
bereikt, het vetfilter moet worden gereinigd.

Verzadigingsindicator actieve koolfilter

Naargelang de gekozen instelling brandt het indicatielampje  na 1200, 700
of 400 bedrijfsuren. De verzadigingsgraad is bereikt, de actieve koolfilters
moeten worden vervangen.

4.6 Veegbescherming

Deze functie voorkomt dat de dampafzuiger tijdens de reiniging onbedoeld
wordt ingeschakeld.
De dampafzuiger moet uitgeschakeld zijn.

►Houd toets  gedurende 5 seconden ingedrukt.

– Op het display brandt .

– De veegbescherming schakelt automatisch uit na 30 seconden.
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5 Onderhoud

5.1 Behuizing reinigen

Zorg ervoor, dat er geen water in de behuizing binnendringt! Water
in de behuizing kan tot schade leiden.

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
staalwol, etc. Het oppervlak wordt daardoor beschadigd.

Draai de zekering eruit of schakel de automatische zekering uit.

Buitenzijde / binnenzijde reinigen

►Reinig de buitenzijde met een licht vochtige doek, evt. met een beetje af-
wasmiddel, en droog na.

Aan de binnenkant kan zich vet en condenswater afzetten naast de vetfilters.

►Reinigen met een licht vochtige doek - zo nodig met een beetje afwasmid-
del - en nadrogen.

5.2 Vetfilter reinigen

De vetfilters moeten bij normaal gebruik minimaal eens per maand gereinigd
worden of telkens, wanneer de toets  knippert. Bij een optimale verzorging
is de levensduur van de vetfilters onbeperkt.
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5 Onderhoud

Demontage vetfilter

► Trek het vlakke uit-
schuifbare deel he-
lemaal uit het appa-
raat en schakel dit
uit.

►Klap bij het vetfilter
1 de greep 2 naar
voren.

► Trek het vetfilter
voorzichtig naar be-
neden uit de hou-
der.

1

2

Beschadig het vetfilter niet.

Reiniging

►Reinig het vetfilter in de vaatwasmachine.

►Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» resp. «Krachtig» -
met warm voorspoelen.

Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit benadeelt de filter-
werking echter op geen enkele wijze.

Als u niet over een vaatwasmachine beschikt:

► reinig het vetfilter in een bak afwaswater.

► Laat het filter ca. 2 uur in een bak heet afwaswater inweken en reinig het
vervolgens met een afwasborstel.
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5 Onderhoud

Montage van het vetfilter

►Voer het vetfilter achter in de opnamesleuven in.

► Trek de greep naar onderen.

►Draai het vetfilter naar boven tot het zich vergrendelt.

►Houd toets  gedurende 5 seconden ingedrukt.

►Het knipperende indicatielampje gaat uit.

5.3 Actievekoolfilter vervangen

Actieve koolfilters zijn noch was- noch regenereerbaar.

Actieve koolfilters worden alleen bij het luchtcirculatiemodel gebruikt.
De reinigende werking van een actieve koolfilter neemt door gebruik na ver-
loop van tijd af. Naargelang het model krijgen de dampafzuigers 5 kg of
2,5 kg actieve kool. De actieve koolfilters moeten bij normaal gebruik mini-
maal eens per 5 jaar (bij 5 kg), resp. 3 jaar (bij 2,5 kg) gereinigd worden of
telkens als de toets  brandt.

De verzadigingsindicatie wordt pas zichtbaar als het toestel in bedrijf,
resp. een ventilatorstand actief is.

Vervuilde actieve koolfilters kunnen met het normale huisvuil meege-
geven worden.

De actieve koolfilters zijn speciaal voor dit toestel ontwikkeld, daarom kunt u
ze alleen bestellen via de klantenservice van V-ZUG Ltd.

Actieve koolfilters bestaande uit:
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5 Onderhoud

Actieve koolfilters A Actieve koolfilters B

Actieve koolfilter verwijderen

►Neem het toestel van het stroomnet.

►Dek het kookveld af om schade te voorkomen.

►Neem het vetfilter uit en reinig het.

►Verwijder, indien aanwezig, de haardafdekking volgens de instructies van
de fabrikant.

►Duw de metalen afdekking C naar boven en duw tegelijkertijd beide filter-
houders naar buiten.

– De metalen afdekking komt los, maar kan niet helemaal verwijderd
worden.

C

►Maak de zes schroeven van de frontafdekking D los en verwijder de afdek-
king.

D

► Til de actieve koolfilters A en B één voor één naar voren op en verwijder
ze.
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5 Onderhoud

B

A

1

2

3

4

►Maak de actieve koolfilter A los van de metalen houder E.

E

A

►De metalen houder E in de vaatwasmachine of handmatig reinigen (zie pa-
gina 20).
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5 Onderhoud

Actieve koolfilter plaatsen

►Plaats de actieve koolfilter B langs voren recht op de filterhouder.

►Plaats, indien aanwezig, de overige actieve koolfilters B op het eerste actie-
ve koolfilter.

►Breng de actieve koolfilters A aan op de metalen houder E.

►Plaats de metalen houder E op het bovenste actieve koolfilter B.

– De actieve koolfilters A bevinden zich aan de zijwanden.

►Duw de metalen afdekking C naar boven tot deze zich vergrendelt.

►Schroef de frontafdekking D vast.

►Breng, indien aanwezig, de haardafdekking weer aan.

►Sluit het toestel op het stroomnet aan.

►Druk 5 seconden lang de toets  in wanneer het toestel is uitgeschakeld
om de verzadigingsgraad terug te zetten.

– De knipperende toets gaat uit.

5.4 LED's vervangen

Om veiligheidstechnische redenen moeten de LED's door onze klantenservice
worden vervangen.
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6 Storingen zelf verhelpen

6.1 Wat te doen als...

...de verlichting niet functioneert

Mogelijke oorzaak Oplossing

• De zekering of automati-
sche zekering van de wo-
ning resp. de huishoudelij-
ke installatie is defect.

►Vervang de zekering.

►Schakel de automatische zekering weer in.

• Onderbreking in de
stroomtoevoer.

►Controleer de stroomtoevoer.

• LED is defect. ►Contact opnemen met klantenservice.

... het toestel onvoldoende onlucht

Mogelijke oorzaak Oplossing

• Vetfilters zijn vervuild. ►Vetfilter reinigen.

• De actievekoolfilters (bij
toestellen met luchtcircula-
tiemodus) zijn gedemon-
teerd.

►Vervang de actievekoolfilters.
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7 Toebehoren en vervangingsonderdelen
Geef bij bestellingen het modelnummer van het toestel en de precieze bena-
ming van het toebehoren of vervangingsonderdeel aan. *

Vetfilter

Actieve koolfil-
ter

+

* Geef bij bestelling van het actieve koolfilter de lengte van de motorbehuizing
aan (zie pagina 14).
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8 Technische gegevens

Elektrische aansluiting

►Zie typeplaatje.

►Verwijder vetfilter.

– Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.
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11 Service & Support
In het hoofdstuk «Storingen zelf verhelpen» vindt u handige informatie over klei-

nere storingen. Zo hoeft er geen servicemonteur te komen en zijn de extra kos-

ten die hiermee gemoeid zouden gaan niet nodig.

De informatie betreffende de garantie van producten van V-ZUG vindt u op www.vzug.com

→Service →Garantie informatie Lees deze goed door.

Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service→ Garantieregistratie.

Zo profiteert u bij een eventuele storing tijdens de garantieperiode van een uitstekende

service. Voor de registratie hebt u het serienummer (FN) en de benaming van het toestel

nodig. Deze informatie vindt u op het typeplaatje van het toestel.

Mijn toestel:

FN: ___________________ Toestel: _____________________

Houd deze informatie steeds binnen handbereik, als u met V-ZUG contact opneemt. Harte-

lijk dank.

► Verwijder de metalen vetfilters.

– Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Uw reparatie-order
Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het

dichtstbijzijnde V‑ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging

V-ZUG helpt u graag verder bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt

uw bestellingen voor toebehoren en onderdelen graag in ontvangst of informeert u graag

over de vooruitstrevende servicecontracten.
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Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding!

Toetsen

AAN/UIT-toets Verlichting AAN/UIT

Keuze ventilatorstand Timer

Displays

Ventilatorstand 1

Ventilatorstand 2

Ventilatorstand 3

• Knippert: Ventilatorstand intensief

Veegbescherming

• Brandt ononderbroken: Veegbescherming actief

Timer

• Brandt ononderbroken: Timer actief

Verzadigingsindicatie vetfilter

• Knippert: Vetfilter reinigen

Verzadigingsindicator actieve koolfilter

• Knippert: Actieve koolfilter vervangen

V-ZUG Ltd

Industriestrasse 66, Box 59, 6301 Zug, Zwitserland

info@vzug.com, www.vzug.com

J61001356-R01
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