
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebruiksaanwijzing 
  
 
 Model EMV910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        NL 
       



 

Geachte gebruiker,  
Onze gelukwens met uw keuze van deze afzuigkap.  
Bedenk echter wel, dat een apparaat u alleen goede  
diensten kan leveren mits goed geïnstalleerd en bediend.  
Wij raden u aan, voor het in gebruik name van de afzuigkap,  
zorgvuldig alle voorschriften, aanwijzingen en adviezen in  
dit boekje te lezen en op te volgen.  
De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 
aan personen of zaken bij het niet in acht nemen  
van de voorschriften.  
 
 

Belangrijk  
Voorkom dat kinderen tijdens het spelen bij het  
oude apparaat kunnen komen en daarbij mogelijk hun  
leven op het spel zetten.  
Zet uw oude apparaat niet zomaar op de stoep of bij het  
grofvuil, maar laat het ophalen voor milieubewust her- 
gebruik of verantwoorde verwerking. Laat u hierover  
informeren door de plaatselijke reinigings-of milieudienst.  
 
 

Attentie  
Wij vestigen er de aandacht op dat de afzuigkap, zoals  
beschreven in deze handleiding, uitsluitend bestemd is  
voor huishoudelijk gebruik.  
De beschrijving van het apparaat kan afwijken de producent be-
houd zich het recht voor wijzigingen in het apparaat toe te pas-
sen.  
 
 
 
 

 

Waarschuwing 
 
Laat uw kinderen de afzuigkap niet gebruiken.  

- Uw afzuigkap is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet 
geschikt voor een barbecue en niet geschikt voor professioneel 
gebruik.  

- De installatie dient plaats te vinden door een erkend elektricien 
of iemand die met dit werk bekend is.  

- Uw afzuigkap en filter dienen regelmatig te worden schoon ge-
maakt om het goed te kunnen laten functioneren.  

- Voordat u de afzuigkap schoonmaakt dient u te controleren dat 
deze uitgeschakeld is.  

- Maak de afzuigkap schoon volgens de gebruiksaanwijzing en 
houdt deze gevrijwaard van brandgevaar.  

- U mag geen vuur gebruiken om uw afzuigkap te drogen.  

- Als uw afzuigkap defect is schakelt u dan de servicedienst in.  

- Zorg ervoor dat u de ruimte lucht als u gebruik maakt van de 
afzuigkap en het fornuis/kookplaat.  

- De afvoer van de afzuigkap mag alleen gebruikt worden voor 
de afzuigkap en niet tegelijkertijd voor de afvoer van andere lucht 
van onder andere afzuiging van de ruimte.  

- Voordat u de afzuigkap installeert en of aansluit dient u te con-
troleren of het voltage (V) en de frequentie (Hz) vermeld op het 
indicatieplaatje van de afzuigkap overeenkomen met die in uw 
huis.  

- Om goed van uw afzuigkap gebruik te kunnen maken is het van 
belang dat u de gebruiksaanwijzing eerst leest alvorens u deze 
installeert of er gebruik van gaat maken, bewaar de gebruiks-
aanwijzing goed.  

- In het geval u aanspraak wilt maken op garantie is het van be-
lang dat u de aankoopnota kunt tonen.  
 



 

 
 

Werking en functie: 
• De afzuigkap is gemaakt van hoogwaardige materialen met een 
gestroomlijnd ontwerp. 
Er zijn verschillende soorten stijlen om uw keuken te 
perfectioneren met een mooie afzuigkap. 
• uitgerust met een groot vermogen, laag geluid elektromotor en 
centrifugaal blad, zij produceert sterke zuigkracht, weinig ruis, 
non-stick vetfilter en makkelijk schoon te maken. 
• Met de geïsoleerde laagspanning printplaat, 12vAC 
ingang, de lampen zijn meer geconcentreerd en gebruik is veel 
veiliger. 
• Het vetfilter is makkelijk te demonteren en te reinigen, en veeg 
alleen lichtjes om de motor en andere onderdelen in het 
interieurgedeelte van de afzuigkap te reinigen. 
 

Installatie: 
 
1 De afzuigkap moet op een 
afstand van tussen de 65 - 75 cm 
van de kookplaat bevestigd worden. 
Zie figuur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Figuur 1 
                                       
2.Plaats de bevestigingsbeugel (figuur 2)  
op het punt tot waar u de schacht wilt  
laten komen.  
 

 
 
3.  
Plaats de flexibele uittrekbare slang (figuur 3) en plaats de af-
zuigkap in de beugel van figuur 2.  
4. 
Stel de hoogte van de schacht in door de binnenzijde van de 
schacht (figuur 4) op de zelfde hoogte in te stellen als de beves-
tigingsbeugel 
 5. 
-Duw de binnenste schacht in de juiste positie en maak ze vast 
met de schroeven. Zie figuur 5. 



 

 
 
                                         

Opmerking: 
• Alle installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd 
door een gekwalificeerde elektricien of bevoegd persoon. 
- Maak de ruimte schoon voordat u het apparaat installeert, zo 
voorkomt u dat er vuil in de afzuigkap terecht kan komen. 
- De afvoer van de afzuigkap mag alleen gebruikt worden voor 
de afzuigkap en niet tegelijkertijd voor de afvoer van andere 
lucht van onder andere de afzuiging van de ruimte. 

- De slang moet in een bocht geïnstalleerd worden die gelijk of 
groter is dan 120°, parallel of boven het startpunt en moet 
door de buitenmuur gaan. 
- Nadat de afzuigkap geplaatst is controleer dan of deze 
horizontaal geplaatst is, dit om te voorkomen dat er vet zich 
op één punt kan ophopen. 
 

Gebruik: 
 

 
 
1.Sluit de afzuigkap aan. ;het LCD-scherm 24-uurssysteem met 
blauwe achtergrondverlichting gaat aan. Schermverlichting dooft 
na 30 seconden zonder gebruik. 
2.Druk eenmaal op de toets "LIGHT" en het LCD-scherm toont 
"lamp" de lampjes gaan aan. Druk opnieuw op de toets "LIGHT"; 
lampjes gaan uit "lamp" op het LCD-scherm zal verdwijnen. 
3.Druk op de "SPEED" toets ; de afzuigkap werkt op lage 
snelheid en het LCD-scherm toont "SPEED" en "POWER" toets. 
Druk op de "SPEED" toets; de kap werkt bij matige 
snelheid. Druk nogmaals op de "SPEED" toets; de kap 
werkt op hoge snelheid. Druk nogmaals op de "SPEED" toets;  
de afzuigkap werkt op lage snelheid.  
Terwijl u op de "SPEED" toets drukt is de "POWER" toets altijd 
aan. Als u de afzuigkap uit wilt doen; druk de "POWER" toets in. 
 
 



 

4. Wanneer de afzuigkap niet werkt; druk op de "POWER" toets . 
De afzuigkap zal werken op de snelheid die als laatst is gebruikt 
en het LCD scherm toont "SPEED". Druk op de "POWER" toets; 
de afzuigkap stopt en "SPEED" verdwijnt van het LCD-scherm. 
 
5. Wanneer beide toetsen "LIGHT" en "SPEED" niet werken; 
Gebruik de "TIMER" toets om time-instellingen te veranderen. 
Druk op de 'TIMER' toets gedurende 2 tot 3 seconden; "12:00" 
wordt weergegeven op het LCD-scherm en "12" knippert; hier 
wordt de tijd weergegeven. Druk op de "SPEED" toets; zodra het 
nummer begint met 01;Doorgaan met indrukken van de 
"SPEED" toets; er verschijnt dan "13;14… tot 23". 
 
Wanneer het LCD-scherm "23"toont; het werkt niet door te 
drukken op de toets "SPEED" 
Druk op de toets "LIGHT"; het aantal vermindert met 01. 
Wanneer het LCD-scherm verschijnt dan werkt het niet door op 
de toets "LIGHT" te drukken. 
 
Na het instellen van het uur kunt u de minuten instellen door op 
de "TIMER" toets te drukken. Als "00" op het LCD-scherm 
knippert; dit geeft de minuten weer. Druk op de "SPEED" toets; 
zodra het nummer begint met 01. Doorgaan indrukken van toets 
"SPEED" ; er verschijnt "01;02… tot 59". Wanneer het LCD-
scherm 59 toont; het werkt niet door te drukken op de toets 
"SPEED" . 
Druk op de toets "LIGHT"; het aantal vermindert met 01. 
Wanneer LCD toont 00; het werkt niet door op de 
toets "LIGHT" te drukken. Na het instellen van de uren en 
minuten; Druk de "TIMER" toets om te 
bevestigen. 
 
 

Als de "SPEED" toets niet werkt; 'TIMER' wordt gebruikt 
als vertragingstimer functie. Met de vertragingstimer kunt u 
de afzuigkap automatisch uitschakelen volgens de 
vertragingstimer dit kan vanaf 1 minuut tot 60 minuten. Druk op 
de 'TIMER' toets; hier komen de vertragingstimer instellingen en 
het LCD scherm toont "05:00". Druk op de "SPEED" toets zodra 
het nummer voegt met 01. 

 

Reiniging en onderhoud: 
vervangen en schoonmaken van de anti-vetfilters 
• Maak uw afzuigkap open zie figuur 8. 
• U reinigt het filter als volgt : 
1. Week de filters ongeveer 2-3 minuten in warm water (40-50 
graden) met een niet agressief schoonmaakmiddel vervolgens 
borstel voorzichtig schoon met een zachte borstel. Zet niet teveel 
druk, ter voorkoming van schade. 
2e Manier: 
U kunt het filter in de vaatwasser plaatsen. Het programma wat 
u gebruikt mag niet hoger dan 60° zijn.  
• Gebruik geen bijtende  
schoonmaakmiddelen. 
• N.B.: let op dat afzuigkap  
uitgeschakeld is voordat u het 
 gaat schoonmaken. 
• Zet de koolstoffilter in  
de afzuigkap, de instructie zie 
Figuur 9. 
 
   
 
 
 
 



 

 
 
Om de lamp te vervangen: 
• Gebruik de schroef 
mes om 
4stuks  van ST4 x 
10MM TA. (Zie 
Figuur 11) eruit te halen,  
verwijder 
de buitenste glas 
en2 schroeven uit 
de lamp beugel, 
tenslotte, haalt u de 
lamp eruit en 
vervangt deze. 
• Opmerking: voordat u de lamp 
vervangt, moet de afzuigkap  
uitgeschakeld zijn. 

 

Kleine storingen en mogelijke oorzaken 
Een paar kleinere oorzaken kunt u mogelijk zelf verhelpen 
door, als ze zich voordoen, de volgende punten na te gaan. 
De afzuigkap motor en verlichting werken niet: 
- Controleer de zekering(en) in de meterkast 
- Controleer of de afzuigkap goed is aangesloten 
De verlichting werkt niet: 
- Controleer de zekering(en) in de meterkast 
- Controleer of de afzuigkap goed is aangesloten 
- Controleer of de lampen nog heel zijn of vervang deze. 
De afzuigcapaciteit is niet goed:: 
- Controleer of de afvoerslang niet geblokkeerd is. 
- Controleer of de afvoerslang niet te lang is. 
- Controleer of er niet teveel ventilatie is door open deuren en 

of ramen. 
 

 
GARANTIEBEPALINGEN 
1.Ondergetekende verklaart dat dit apparaat voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig is 

gecontroleerd en aan alle normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur voldoet. 

2.Bij normaal huishoudelijk gebruik en onderhoud wordt het apparaat gedurende 24 maanden na 

aankoop gegarandeerd tegen materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie geldt niet 

voor lakwerk en voor onderdelen van glas, rubber, kunststof en verlichting. De garantietermijn is 

beperkt tot 6 maanden,indien het toestel industrieel of in gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt. 

3.De in punt 2 genoemde garantie houdt in, dat optredende storingen gedurende 24 maanden op 

vertoon van het garantiebewijs met aankoopfactuur worden gerepareerd zonder berekening van 

arbeidsloon en eventueel te vervangen onderdelen die eigendom worden van ondergetekende. 

4.Aanspraak op garantie vervalt wanneer het defect naar het oordeel van ondergetekende het gevolg 

is van onoordeelkundig gebruik of misbruik, zoals aansluiting op een verkeerde (net)spanning, 

kennelijk ruwe behandeling of verwaarlozing respectievelijk niet-inachtneming van de 

gebruiksaanwijzing. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt indien aan het apparaat 

veranderingen zijn aangebracht of hieraan reparaties zijn uitgevoerd zonder toestemming van 

ondergetekende. 

5.Wanneer door omstandigheden het apparaat, of onderdelen daarvan, ter keuring of reparatie 

moeten worden verzonden, dient dit na voorafgaand overleg FRANCO te geschieden met bijvoeging 



 

van het garantiebewijs en aankoopfactuur. 

6.Indien binnen de garantietermijn reparaties worden verricht of het apparaat omgeruild, dan wordt de 

oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. 

7.Voor daden of verzuimen van ondergeschikten, die te wijten zijn aan grove schuld of opzet, behalve 

voor zover die daden of verzuim schade aan het betrokken apparaat ten gevolge hebben, is 

ondergetekende niet verantwoordelijk. 

8.Voor (een) aangevraagd en tevoren aangekondigd(e) bezoek(en), waarbij de aanvrager(ster) niet 

thuis wordt getroffen, worden voorrijkosten in rekening gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er berust copywrite op deze gebruiksaanwijzing, niets mag gedupliceerd worden zonder vooraf 

contact met Coolsteel, www.coolsteel.eu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


