Varenr. 16000

Emhætte Kastos 60 cm - uden motor

Varenr. 16001

Emhætte Kastos 90 cm - uden motor
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Der tages forbehold for trykfejl.
Side 1

Kære kunde – tillykke med købet af denne kvalitets emhætte.
Emhætten er fremstillet af kvalitetsmaterialer i et strømlinet design.
Ved tilkøb af elmotor varenr. 16002, som er en kraftig og meget støjsvag motor med centrifugalblæser.
Sammen vil de give en meget stor sugeevne ca. 800m³/timen og et lavt støjniveau.
Ved fuld ydelse 51 dBa.
Emhætten har metalkassette fedtfilter der er let at rengøre. Tåler rengøring i opvaskemaskinen.
Emhætten er også udstyret med 2 stk. LED belysning. 2 watt af typen GU10.
Emhætten leveres med et stik godkendt til EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da
emhætten dermed ikke jordforbindes i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Udskiftning til dansk stik, skal fores tages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en
adapter til overgang mellem schuko-stikprop og dansk jordingssystem.
Emhætten skal tilsluttes 220/240V 50Hz.
Der er 2 års garanti på produktet.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skade på emhætten, personer og ejendom, som følge af
mangelfuld eller forkert montage eller brug af emhætten.

Side 2

Sikkerhed
• Overhold gældende love til luftudsugning under udførelse af installationsarbejde.
• Sørg for korrekt ventilation, hvis emhætten bruges samtidigt med gas eller andre brændstofs
anordninger. Luften fra emhætten bør ikke trækkes ud til skorstenen, da der kan udvindes
forbrændingsgasser fra gas eller andre brændstofs anordninger.
• Før du tilslutter emhætten til strømforsyningen, skal du kontrollere, spænding og frekvens svarer til de
data, der er angivet på emhættens typeskilt. Emhætten skal tilsluttes en stikkontakt. Det er forbudt at tage
stikket ud og oprette en fast forbindelse mellem emhætte og strømforsyningen.
• Hvis rengøring og vedligeholdelse ikke udføres i henhold til manualen, er der risiko for brand.
• Ved brug af gaskomfur, efterlad ikke åben ild.
• Udstyret er ikke designet til betjening af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske
eller mentale evner.
• Udstyret er ikke designet til at lege med, så lad ikke små børn betjene emhætten.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning, der er tilgængelig hos
producenten eller autoriseret elinstallatør.
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for manglende overholdelse af installations- og vedligeholdelse og
forkert betjening af emhætten. Tilgængelige dele kan blive varme under tilberedningen på komfuret.
• Dette udstyr kan bruges af børn på mindst 8 år og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner
og personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis de overvåges eller instrueres i sikker anvendelse.
Lad ikke børn lege med emhætten. Børn bør ikke have lov til at rengøre eller vedligeholde udstyret uden
opsyn af en voksen.
• Rengøre emhætten mindst en gang om måneden, for at undgå risiko for ild.
• Brug kun skruerne og monteringsudstyret, der er inkluderet i emhættens monteringssæt, til installation af
emhætten.
• Hvis brugsvejledningen til gassen eller el-komfuret kræver en større afstand fra emhætten end 65 cm,
skal dette overholdes.
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Før montage
Sørg for før montering, at området er gjort rent, så der ikke ligger træstumper eller støv, der kan suges op i
emhætten.
Emhætten kan ikke dele aftrækskanal med andet udstyr som f.eks. gasaftræk, rumventilation eller
varmluftskanaler.
Aftræksslangen må højst bukkes 110° grader og føres parallelt med eller over udgangspunktet. Det skal
føres ud gennem tag eller ydervæg.
Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, hvis
undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa=0,04 m/bar hvorved tilbage sugning af
forbrændingsgas udgås. Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem
åbninger i f.eks. døre eller vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En
ventilationsmurkanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel. Ved vurdering bør hele husets
ventilationssystem tages i betragtning. I tvivlstilfælde kontaktes den lokale skorstensfejer.

Ophængning/højderegulering
Minimumsafstand mellem komfur målt fra selve kogepladerne og op til underkant af emhætte, bør være
min. 60 cm. Ved elkomfur og 70 cm ved gaskomfur. Hvis der i brugervejledningen for gaskomfuret
anbefales en større afstand til emhætten end 70 cm, skal man overholde denne anbefalede afstand.
Midten af emhætte bør være midten af komfur.
Måltegning ses bagerst i manualen.

Montage
Fjern fedtfilter og sæt emhættens korpus ind i væggen i den rigtige højde (el/gas).
Midten af emhætte bør være midten af komfur.
Afmærk på væggen de steder hvor emhættes monteringsåbninger findes.
Bor huller i væggen de steder som er afmærket, ved at anvende et bor med samme diameter som
rawplugs, som er vedlagt emhætten. Pres rawplugs i hullerne og skru derefter emhætten fat i væggen.
Lav et hul i loftet hvor emhætteslangen skal igennem. Slangen er både akustik dæmpende, samt isoleret.
Den gøres nu fast på emhættestuds med vedlagte spændebånd (sørg for at overgangen er tæt). Styrekablet
tilsluttes nu stikket på emhætten, derefter trækkes den op gennem hullet i loftet sammen med slangen og
evt. ledning for strømtilførslen.
Så placeres ventilatoren på loftet, på et stykke styroporplade i den afstand fra hullet i loftet, hvormed
slangen bliver stram. Slangen monteres nu på sugeside-studs af ventilatoren med det medfølgende
spændebånd (sørg for at overgangen bliver tæt). Så sættes stikket på styrekablet til stikket på
ventilatoren.Sæt beskyttende metalskorsten (2) samt (3) på emhætten som er fæstnet til væggen. Træk det
indvendige beskyttende rør (3) så meget ud til det passer i højden. Mærk op på væggen de steder hvor der
er åbninger, idet indre rør (3) for at placere samlingslisten (4) i den rigtige højde og afmærk åbningen for
montering.Bor huller i væggen de afmærkede steder ved at anvende bor med
diameter som svarer til diameter af de rawplugs som er vedlagt emhætten.
Anbring samlingslisten (4) på væggen i den passende højde.
Skorsten (2) skrues nu fast på emhætten.
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Tilslutning
Emhætten er leveret med et stik for tilslutning af el. Dette stik er godkendt i EU, som dog ikke må anvendes
i en dansk installation, da emhætten dermed ikke jordforbindes i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Udskiftning til dansk stik bør foretages af en autoriseret elinstallatør.
Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem schuko-stikprop og dansk forbindingssystem.
Emhættens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse.
Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen
kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding) der er angivet på emhættens
typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, for at undgå
skader på emhætte. Kontrollere dette før tilslutning.
Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig efter indbygning, skal emhætten kunne afbrydes på
gruppeafbryderen.
Fjern beskyttelsesfilmen på de rustfrie dele. Derefter indsættes fedtfilteret igen.

Betjening
Lys: Emhætten har 2 stk. LED pærer SMD 2 watt og med GU10 sokkel.
Udskiftning af LED pære:
Slå strømforsyningen fra emhætten. Fjern fedtfilter.
Pres lampen lidt ned (inde fra emhætte – se billede).
Drej pæren ca. 45 grader i retning MOD uret.
Fjern den brugte pære og indsæt en ny.
Alternativ: Fjern fatningsholder fra holder (træk sidelæns) så LED
pæren, samt holder sidder fri. Dermed kan man bedre se til at fjerne og
indsætte pære. Efter indsætning af ny pære, sættes fatningen med
pærer på plads på fatningsholderen.
Sæt strøm til emhætten igen og isæt fedtfilter.
Denne emhætte er forsynet med et mekanisk styresystem med knapper uden display.
A – Tænder og slukker lyset.
B – Start af turbinens arbejde i 1. trin.
C - Start af turbinens arbejde i 2. trin.
D - Start af turbinens arbejde i 3. trin.
E – Standsning af turbines arbejde.
F – Kontrollys som viser at turbinen er i gang.
Mindste hastighed 1, samt den moderate hastighed 2 anvendes under
normale forhold og er af lav intensitet, hvorimod hastighed 3 anvendes under
stor intensitet af emhætten f.eks. ved stegning.
Det anbefales at starte emhætten når man begynder at koge, idet det giver en
bedre effektivitet af emhætten.
For den bedste effekt, anbefaler vi at åbne for glaspladen, når emhætten er i
brug.
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Fedtfilter
Aluminiumsfilteret bør renses en gange om måneden, dog altid efter hvor intensiv kogning finder sted. For
at rense aluminiumsfilteret skal man tage det ud og skylle det med varmt vand tilsat fedopløsende midler,
eller indsætte det stående opret i en opvaskemaskine. Vælg et program med en temperatur på min. 50°C
maks. 65°C. Ved rengøring af fedfilteret i opvaskemaskinen kan det, afhængig af det anvendte
opvaskemiddel, blive misfarvet på den indvendige side. Dette har dog ingen indflydelse på filteret funktion.
Efter rengøring læg fedfilteret til tørre på et sugende underlag. Hvis man er
kommet til at sætte fedfilteret forkert i kan man frigøre det igen med en
lille skruetrækker gennem hullet (se billede).

Garanti
Vi garanterer at denne emhætte er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en
periode af 2 år fra købsdato. Kontakt forhandleren om garantiservice, hvis der opstår problemer under
normal brug i garantiperioden. Garantien omfatter dog ikke følgende: Filter og LED pærer. Skader på
kabinettet forårsaget af rengøringsspray. Forkert installation. Forkert brug. Misbrug eller forsømmelighed.
Fejlagtig eller utilstrækkelig eller forkert strømforsyning. Skader forårsaget af fremmedelementer.

Rengøring og vedligeholdelse
Fedt og smudsaflejringer kan nedsætte emhættes funktion. Brug kun emhætten med isat fedtfilter for at sikre
rensning af madlavnings osen.
Et overmættet fedfilter betyder brandfare. Fedtfilteret bør rengøres ca. 1 gang/måned. Udadtil skal emhætten renses
med en fugtig klud, med ikke ætsende rengøringsmiddel.
Man kan bruge milde rengøringsmidler som f.eks. opvaskemiddel eller vinduesvask.
Undgå soda, syre, eller klorinholdinge rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.
Rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver eller skuresvampe.

Spar på energiforbruget
Tænd kun for emhætten, når det er nødvendigt, og sluk for den umiddelbart efter endt brug. Vælg den sugehastighed,
som passer til den pågældende madlavning.
Rengøring i køkkenet Overdriv ikke brugen af rengøringsmidler. En let fugtet mikrofiberklud er nok til at rengøre
overflader, som ikke er særligt beskidte. Brug de mest miljøvenlige rengøringsmidler (som dem med økomærke, der
har en mindre påvirkning på miljøet) og dem i emballage, der også har mindre påvirkning på miljøet.
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Teknisk datablad
EU 65/2014
Varemærke

Wasco

Wasco

Varenr. 16000
Kastos Eco
60 cm

Varenr. 16001
Kastos Eco
90 cm

50,8

50,4

B

B

24,1

24,5

B

B

47,8

39

Belysningseffektivitetsklasse

A

A

Fedtfiltreringseffektivitet i procent (GFEemhætte) (%)

48

59

Fedtfiltreringseffektivitetsklasse

F

E

Luftstrømmen under normal brug MIN (m3/t)

245

234

Luftstrømmen under normal brug MAX (m3/t)

560

569

Luftstrømmen ved intensiv/turbo (m3/t)

N.D.

N.D.

Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission MIN (LWA) (dB)

52

52

Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission MAX (LWA) (dB)

73

74

Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission intensiv/turbo (LWA) (dB)

N.D.

N.D.

Energiforbrug i slukket tilstand (Po) (W)

N.D.

N.D.

Energiforbrug i standbytilstand (Ps) (W)

0

0

Tidsforøgelsesfaktor (f)

1,1

1,1

Energieffektivitetsindex (EEIemhætte)

60,8

60,8

Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (QBEP) (m3/t)

267

255

Målt lufttryk i det optimale driftspunkt (PBEP) (Pa)

392

413

120,8

119,7

Belysningssystemets nominelle effekt (WL) (W)

3,2

3,2

Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen (Emiddel) (lux)

153

125

Model
Årligt energiforbrug (AECemhætte) (kWh/år)
Energieffektivitetsklasse
Hydraulisk effektivitet (FDEemhætte)
Hydraulisk effektivitetsklasse
Belysningseffektivitet (LEemhætte) (lux/watt) LEemhætte

EU 66/2014

Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt (WBEP) (W)

Referencestandarder: EN 50564; EN 60704-2-13; EN 61591.
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Måltegning – 60 cm Kastos emhætte
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Måltegning – 90 cm Kastos emhætte
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Bortskaffelse af emhætte
Når det bliver tid til at erstatte din emhætte, så overvej genbrug af alle eller nogle dele af det for at mindske
påvirkningen på miljøet. Det kunne f.eks. være brug i et sommerhus eller garage, donation til en
velgørenhedsinstitution eller salg på et loppemarked. Hvis det skal bortskaffes, så aflever det på en genbrugsstation,
og hvis muligt, så prøv at adskille komponenterne, der kan genbruges (træ, glas, aluminium, stål osv.), så et nyt
produkt kan blive fremstillet uden brug af primære ressourcer.
Der skal særligt tages hensyn ved bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater (WEEE) såsom elektriske
køkkenapparater, der kan indeholde materialer, der er skadelige for miljøet, hvis de ikke bliver bortskaffet korrekt.
Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for information. Følg altid de specifikke love og regler i landet. Ved tvivl,
kontakt organisationerne, der står for bortskaffelse af affald og/eller genbrug af affald i din by.
I henhold til WEEE-direktivet må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en
genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

Information om adskillelse
Værktøj.
Nødvendigt værktøj til adskillelse af emhætten.
Ringgaffelnøgle 7.
Ringgaffelnøgle 12.
Skraldenøgle med 10 mm top.
Stjerneskruetrækker.

Tag emhætten ned fra væggen
Skru skorstensrøret af med skruetrækkeren.
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Skru beslaget, der sidder på væggen, af med skruetrækkeren.

Skru emhætten fri med skruetrækkeren og tag den af væggen.
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Adskillelse af emhætten

Skru hængslet af med skruetrækker og nøgle 7.

Fjern gasfjederen fra glasset med nøgle 10 og 12.
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Fjern glasset fra emhætten.

Brug skruetrækkeren til at fjerne gasfjederen.

Fjern alu-filteret.
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Fjern gasfjederhængslet med skruetrækker og nøgle 7.

Fjern magnetholderen.

Fjern fatningselementet fra emhætten.

Fjern LED-pærer ved at dreje dem.
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Fjern elkassen for lys med skruetrækker.

Fjern dækplade for kontrolpanel med skruetrækker.

Løsn kontrolpanelet med skruetrækker.
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Fjern kontrolpanelet.

Adskillelse af ekstern motor

Fjern skruerne i metalkassen med skruetrækker.
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Fjern jordledning med nøgle 7.

Tag elkablet ud af metalpladen.
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Fjern skruer til blæserenheden med skruetrækker.

Tag enheden ud af huset.
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