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Kære Kunde!

Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er 
nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning 
kan du hurtigt og nøjagtigt gøre dig bekendt med din nye emhætte. 
Sørg for at læse vejledningen nøje og omhyggeligt under særlig 
hensyntagen til producentens bemærkninger og anvisninger.

      Vi håber, du bliver tilfreds med dit 
      nye GRAM produkt.
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Teknisk karakteristik

Emhætten er kun til normal husholdningsbrug og må udelukkende benyttes til at lede damp 
og lugt fra madlavningen bort. 
Emhætten indeholder et separat arbejdslys og en ventilator, som kan stilles på 3 arbejd-
strin. Emhætten skal monteres i et køkkenskab over et gaskomfur, elkomfur eller kogepla-
der.
Emhætten skal tilsluttes en speciel ventilationskanal (må ikke tilsluttes til skorstenskanaler, 
røg eller udblæsnings-gaskanaler der er i brug):
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Komponenter (fig. 1)

1.  Regulering af sugestyrke
2.  Betjeningsknap til arbejdslys
3.  Frontpanel
4.  Aluminium fedtfilter
5.  Belysning

Fig.1

Teknisk karakteristik

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Karakteristiske egenskaber
Emfangs type

EFU 602-00, EFU 602-00 X
Strømforsyning og spænding AC 230V ~50Hz

Ventilatorens motor [W] 2 x 125W
Belysning [W] 2 x 40W

Antal af fedtfiltre 2
Hastigheds grader 3

Brede [cm] 60
Dybde [cm] 32,5 - 42,5
Højde [cm] 17,4

Udgang [mm] 118
Produktivitet [m3/h] 550
Energiforbrug [W] 330
Lydniveau [dB A] 59
Netto vægt [kg] 7,5

Arbejdstype Aftræk eller recirkulation
Farve (EFU 602-00 X) Lakeret – INOX
Farve (EFU 602-00) Lakeret – Hvid
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Emhætten skal monteres med en afstand på mindst 65 cm over elektriske kogeplader og 
komfurer og mindst 75 cm over gaskogeplader og gaskomfurer.
Ved tilslutning til et el-net på 230 V er det nødvendigt at sikre, at der er en forsyningskreds 
til stikkontakten med en sikring på 10 A. 
Producenten påtager sig intet ansvar for fejl forårsaget af manglende overholdelse af de 
ovennævnte anvisninger.

I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og
eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-
afbryder, som beskytter den stikkontakt,
emhætten skal forbindes til.

I begge tilfælde skal der:
- hvis stikkontakten er for trebenet stikprop,
benyttes en trebenet stikprop, og lederen med gul/grøn isolation
skal tilsluttes jordklemmen (mærket ).

- hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop,
benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne,
skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt
på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan du nem-
mest får ekstrabeskyttet.
Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler
Elektricitetsrådet, at du lader elinstallatøren opsætte en
fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI.

Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal
efterkommes.
Emhættens stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en
korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om
råd.

Installation
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Anvendelse og montage

Emhætten kan monteres med aftræk til det fri eller til recirkulation 
med kulfilter.

Anvendelse med aftræk

Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med aftræk, skal 
du benytte et rør med en indvendig diameter på 120 mm. 
Den damp, der opstår ved madlavning, bliver ledt bort ved 
hjælp at et rør, som skal forbindes med en tilslutningsring 
(Fig.2). Røret forbindes med en ventilationsåbning i væggen.

Monter emhætten på følgende måde:

• Åben begge fedtfiltre.(Fig.1-4),
• I overskabets nederste hylde skæres et hul 
 på Ø 130 mm til et rør, som skal lede afgangsluft ud. 
 Bor herefter huller til emhættens befæstningsskruer 
 (Fig 3). For at undgå fejl ved placering af de enkelte 
 huller, skal den medfølgende papirskabelon anvendes 
 til opmærkning af skruehuller og hul til aftræks røret i 
 overskabets nederste hylde.
. Fastgør tilslutningsring ved emhættens 
 udledsåbning (Fig.2 ).
• Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, 
 som findes i montagesættet. Bemærk: hvis det viser 
 sig, at hyldedybden er større end emhættens dybde, 
 så skal der monteres en dækliste ved hjælp af 2 små 
 skruer fra montagesættet, sådan så mellemrummet 
 imellem emhættens bagerste væg og skabets væg bliver skjult.
• Forbind aftræksrøret til tilslutningsringen og ventilatorens åbning, 
 hvis ventilationsåbningen ligger over overskabet, skal der i skabets 
 øverste del skæres et andes hul på Ø 130 mm ud til aftræksrøret
 For at opnå en bedre ydeevne på emhætten, bør aftræksrøret væres så kort som 
 muligt, rørets maksimale bøjningsvinkel bør ikke overskride 90°. På vandrette 
 strækninger skal røret være bøjet ca. 10% opad, så dampen nemt kan leds 
 ud i det fri
• Sæt fedtfiltrene på plads igen.

Fig.2

Fig.3
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Anvendelse og montage

Anvendelse med  recirkulation (kulfiltre)

Hvis du ønsker at emhætten skal arbejde med 
recirkulation, skal du benytte syntetiske kulfiltre (Fig. 4) 
samt et udledningsrør med indvendig diameter 
på Ø 120 mm.
Den damp der opstår ved madlavning, renses ved hjælp 
af kulfilter og ledes tilbage til køkkenet gennem et 
udledningsrør, som monteres øverst i skabet.

Monter emhætten på følgende måde:

• Åben begge fedtfiltre. (Fig.1-4),
• I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede 
 den rensede luft tilbage til køkkenet. Herefter bores huller til de medfølgende 
 montageskruer (Fig. 3).
• Lav en anden åbning med en diameter på Ø 130 mm i den øverste del af 
 skabet til et rør, som tilbagefører den rene luft til køkkenet.
• Tilslut tilslutningsringen ved emhættens udløbsåbning (Fig .2),
• Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet,  
 Bemærk:Hvis skabets dybde er større end emfangets dybde, så skal man 
 monterer en skjule liste med 2 små skruer ( fra montagesættet) til den bageste 
 del af emfanget, sådan så mellemrummet imellem emfangets bageste væg 
 og skabets væg bliver skjult.
• Forbind aftræksrøret med tilslutningsringen og åbningen i den øverste del af 
 skabet. Aftræksrørets ende skal placeres over skabet og pege mod køkkenet 
 og ikke loftet.
 Træk frontpanelet helt ud og monter kulfilteret i 
 det kammer, som befinder sig ved motorens 
 gitter (Fig.5).
• Sæt aluminium fedfiltrene på plads igen.

Fig.4

Fig.5
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BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sikkerhed ved brug

Det er meget vigtigt, at overholde de sikkerhedsregler, som er angivet i betjeningsvejled-
ningen herunder anvisningerne om rengøring af emhætten samt udskiftning og rengøring 
af fedtfiltre. For meget fedt kan medføre risiko for brand.

Fedtfiltrene skal rengøres jævnligt og kulfiltre skal udskiftes i følge producentens anvisnin-
ger. Det kan være nødvendigt at udskifte kulfiltre oftere, f.eks. hvis man bruger emhætten 
mere end 4 timer om dagen.
Ved anvendelse over et gaskomfur/gaskogeplade, må du aldrig efterlade et tændt blus 
uden opsyn. Sluk for blusset, når gryden eller panden fjernes fra blusset. 

Betjening af emhætten

Emhætten er forsynet med en ventilator med tre trin samt et arbejdslys. Motorens ha-
stighed reguleres med 2 betjeningsknapper i emhættens højre side – bag frontpanelet. 
Betjeningsknappen til arbejdslyset er placeret i venstre side bag frontpanelet. 

Både arbejdslyset og emhættens motor slukkes, når frontpanelet skubbes ind. Når frontpa-
nelet igen trækkes ud, starter emhætten med at arbejde på den senest indstillede hasti-
ghed.

For at opnå optimal udsugning anbefaler vi, at du tænder for emhætten kort tid før, du star-
ter på madlavningen og lader emhætten være tændt ca. 15 minutter, efter tilberedningen 
eller til der ikke længere er damp og lugt i køkkenet.

Du må under ingen omstændigheder flambere under emhætten, da åben ild kan føre til 
brand. Friturestegning må kun ske under opsyn, så der kan holdes øje med, at olien ikke 
overophedes og antændes.

Rengøring

Til udvendig rengøring af emhætten skal du bruge en klud, som er hårdt opvredet 
i varmt vand tilsat et flydende rengøringsmiddel. Undgå at anvende skurende eller 
slibende produkter til rengøring af emhættens udvendige overflader

Aluminium fedtfiltre

1. Rengøring

Fedtfiltrene bør rengøres ca. hver anden måned ved normal brug af 
emhætten. Fedtfiltrene rengøres i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel.
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BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE

Kulfiltre (2 stk – Fig.4)

1. Kulfiltre har en absorberingsevne indtil mætning. De egner sig ikke til vask men 
bør udskiftes ca. hver anden måned afhængigt af brug.

Udskiftning af pærer

- afbryd strømforsyningen til emhætten
- træk frontpanelet ud
- fjern aluminium fedtfiltrene
- drej elpæren ud
- drej ny elpære ind
- sæt fedtfiltrene på og tilslut emhætten igen
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Bortskaffelse

Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald,
men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske
produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det.

Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af
stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du
væsentligt til at beskytte miljøet.

Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske
produkter kan fås ved henvendelse til de lokale myndigheder.

Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, 
sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå 
at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand.

Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, 
hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske 
Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE).
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