
Bruksanvisning



Bästa kund, 
Tack för att du har köpt en Akpo-produkt. Våra produkter är designade och 

tillverkade för att möta dina förväntningar. Vi är övertygade om att moderna, funktionella 
och praktiska produkter, tillverkade av högsta kvalitet kommer att uppfylla dina krav.

Innan du installerar och använder spisfläkten, ber vi dig läsa instruktionerna och 
säkerhetsreglerna noggrant. 



1. ALLMÄN INFORMATION
Köksfläkten är en apparat som är utformad för att suga ut matos. Den är 

avsedd för montering ovanför en gas- eller spishäll. I köksfläkten finns ett filter som 
kan ha flera former. Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.

OBSERVERA:
Behåll ditt kvitto. Garantin gäller ej utan uppvisande av kvitto, 
Tillverkaren avsäger allt ansvar för eventuella skador och skador till följd 

av installation och användning som inte följer bruksanvisningen i denna text.

2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Funktioner Venus

Spänning 230V-50Hz
Total effekt 210 W 
Motoreffekt 140 W
Lampa, watt 2 x 35 W 

Luftflödeskapacitet, max 650 m3/h

Klassutrustning ?  

3. INSTALLATION

3.1 INSTÄLLNINGAR 

Köksfläkten fungerar i två olika lägen:

1) Avluftshuv (figur. 2a) - Luftuttag utanför byggnaden genom att ansluta spisfläkten till ett 
styvt plaströr med diametern Ø150mm med en ventilationskanal eller ett plaströr på 
Ø120mm med en reduktion.
2) Absorberare (figur. 2b) - Inre luftcirkulation med kolfilter (figur. 1).



Figur. 1
För intern cirkulation är det nödvändigt att installera ett kolfilter (fig. 1). Kolfiltret 

förbättrar luftkvaliteten i hemmet. 
Kolfiltren bör bytas ut minst en gång var tredje månad (beroende på matlagningens 

intensitet).

a) EXTRAHERA b) ABSORBATOR

Figur. 2

OBSERVERA:

Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor,
eldstäder etc.).

3.2 ELEKTRISK KOPPLING
Kontrollera spänningen och frekvensen innan du ansluter köksfläkten till nätaggregatet. 
Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti
köksfläkten. Kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning. 
Köksfläkten kan anslutas till nätaggregatet efter montering.
K



4. Montering
Minsta tillåtna avstånd "A" mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm(fig. 3).
Under installationen måste dessa bestämmelser följas:

- Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste 
tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. 
Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av 
friskluft. Korrekt är riskfri användning säkerställas när det maximala undertryck i lokalen 
inte överstiger 0,04 mbar.

- För optimal luftintag, anslut fläkten till frånluftkanalen genom att använd plaströr med en 
diameter på Ø150 mm eller Ø120 mm efter att en reduktion har applicerats. 

Figur. 3
4.1 KOMPONENTER FÖR 
INSTALLATION

 1- Kåpa
2- Nedre teleskopsskydd
3- Övre teleskopsskydd
4- Monteringslist på övre delen
5- Två 10x50 mm väggproppar med skruvar
6- Två 5x25 mm väggproppar med skruvar
7- Två 3,9x6,5 mm skruvar

    5        6        7
Figur. 4



4.2 INSTALLATION AV SPISFLÄKTEN

• Öppna glasluckan genom att dra det i underkanten (fig. 5).
• Ta bort fettfiltret (fig. 9)
• Sätt fläkten mot väggen, minst 65 cm från fläktens nedre kant till diskbänken / spisen. (fig. 
3)
• Markera avståndet mellan huvkroppens monteringshål på väggen,
• Borra hål i markeringarna på väggen med hjälp av en borr med har en diameter som 
motsvarar de medföljande väggpropparna och skruvarna (5) (fig. 4), sätt in väggpropparna 
och skruva sedan kåpan i väggen.
• Sätt tillbaka fettfiltret (fig. 9).
• Stäng glasluckan

Figur. 5

Figur. 6
4.3 INSTALLATION AV SKYDDSRÖRET

 
• Placera skyddsrören (2) och (3) på huven fäst på väggen (fig. 4)
• Förläng innerröret (3) till önskad höjd
• Markera ut platsen för hålen i innerröret på väggen (3) för att korrekt placera höjden på 
montering av konsolen (4)



• Placera stödet (4) i markerad höjd och markera monteringshålen
• Borra hål i väggen med hjälp av en borr som har en diameter som motsvarar de 
medföljande väggpropparna (6). Montera fästet (4) på väggen utifrån markerad höjd
• Montera den inre grillen (3) och montera med tillhörande skruvar (7) till konsolen (4). 
(Fig. 6)

5. DRIFT

5.1 KONTROLLPANEL

Venus-fläkten är utrustad med en touch-display som är elektroniskt styrd. (Fig. 7)

  B    C     D E
Figur. 7

 A

Kontrollpanel (fig. 7):
A - Timer
B - Minus-knapp
C - Display
D - Plus-knapp
E - Belysning
1. Användning
• PLUS-knappen låter dig ställa in önskad motorhastighet (5 steg)
• Håll in PLUS-knappen för att ställa in högsta motorhastigheten (TURBO-läget)
• MINUS-knappen låter dig reducera inställd motorhastighet tills fläkten är avstängd
• Håll in MINUS-knappen för att stänga av fläkten

2. Belysning

• Belysningsknappen används för att slå på / av belysningen

3. Timer-funktionen

Det är möjligt att ställa in en timer med tidsintervallet 10 till 60 min. 
Aktivera timer-funktionen genom att göra följande:

• Sätt på fläkten 
• Tryck på TIMER-knappen
• Siffran på LED-displayen blinkar och signalerar att tidsinställningsläget visas
• Använd TIMER-knappen för att välja önskad fördröjningstid för att stänga av fläkten, från 
10 till 60 min. (siffran "1" = 10 min. "2" = 20 min etc.)
• Efter 2 sekunder börjar punkten på displayen att blinka, vilket signalerar att timern är aktiv



• Efter att den inställda tiden har passerat, stängs fläkten och belysningen av.

4. Timer som indikerar byte av filter

Eftersom det är viktigt att byta ut / utföra rengöring av kolfilteret / fettfiltret har en 
funktion programmerats för att beräkna den uppskattade tiden tills ett filterbyte / 
rengöring behövs. Efter 200 timmars drifttid indikerar fläkten att det är dags att byta ut / 
rengöra filtren med pulserande dioder. Timern återställs genom att hålla in BELYSNING 
och TIMER-knapparna i 2 sekunder samtidigt.

5. Inaktivera touch-displayen när du rengör fläkten. Inaktiveringen startas genom att hålla in 

TIMER-knappen i cirka 2 sekunder. Upprepa proceduren för att aktivera touch-displayen 

igen.

6. Elektronisk styrning

VENUS-fläkten kan styras med en fjärrkontroll.

Figur. 8

Knappdefinition (Rys.8)
1 – TIMER
Aktiverar timern på fläkten
2 – MINUS-KNAPP
Sänker motorhastigheten
3 – TURBO
Stänger av turbinen på 1 växel och trycker på den igen stänger av turbinen från vilken växel 
som helst
4 – BELYSNING
Slå på och stäng av belysningen.
5 – PLUS-KNAPP
Ökar motorhastigheten
6 – PÅ / AV-KNAPP
Sätt igång och stäng av fläkten.



Remote off-funktion:

1. Koppla bort fläktens strömförsörjning.
2. Återanslut strömförsörjningen till fläkten. Efter återanslutning av strömförsörjningen 

till fläkten kommer funktionen att slå på eller stänga av fjärrkontrollen att vara aktiv i 
30 sekunder.

3. Håll in minus (-) -knappen tills bokstaven r visas med en punkt (r.)
4. Om det finns en prick bredvid bokstaven r (r) betyder det att den är aktiv, om det inte 

finns någon prick (r) bredvid bokstaven r, betyder det att den är inaktiv.
5. Ändring sker med plus (+) -knappen.
6. Spara inställningarna med belysningsknappen (☼).
7. När du har gjort ändringar, koppla bort fläkten från nätaggregatet och anslut den 

sedan igen.

 Fläkthastighet
De lägsta och medelhastigheterna används vid normala förhållanden och låg 

ångintensitet, medan de högsta hastigheterna används vid högre mängd köksångor, 
t.ex. under stekning. Se till att fläkten startas när du lagar mat. Detta har en positiv 
effekt på fläkten.

6. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Regelbunden underhållning och rengöring garanterar god prestanda och tillförlitlighet 
samtidigt som livslängden på fläkten förlängs. 

Se till att fettfilter och kolfilter ersätts i enlighet med tillverkarens anvisningar.

6.1 ALUMINIUMFILTER

Fettfiltret (figur. 9)  kan även diskas i diskmaskin, det ska diskas varannan månad
eller oftare vid speciellt intensiv användning.
När du rengör fettfiltret, se till att inte skada gallret. Sätt tillbaka filtret i fläkten efter 

sköljning och torkning. När fettfiltret inte rengörs regelbundet slits det snabbare och fläkten 
tappar sin effektivitet.

Figur. 9 Figur. 10



6.2 KOLFILTER

En fläkt med kolfilter tar bort os, vattenånga och minskar lukt från matlagningen. 
Denna fläkt har utformats så att två kolfilter kan installeras på båda sidorna av fläkten. 
Det är ej lämpligt att rengöra eller tvätt kolfilter. Kolfiltret bör bytas ut minst en gång 
var tredje månad eller oftare vid intensiv användning av fläkten. 

Byte av kolfilter (fig. 10)

1. Koppla bort fläkten från elnätet
2. Öppna glaset genom att dra det i underkanten (fig. 5)
3. Ta bort fettfiltret
4. Ta bort kolfiltret inuti fläkten, på båda sidor om det finns (fig. 10), genom att vrida det 
moturs
5. Fortsätt omvänt till punkt 3, placera ett nytt filter och vrid det för att förhindra att det 
glider

OBSERVERA:

Kom alltid ihåg att byta ut båda filtren samtidigt.

6.3 BELYSNING

Belysningsinstallationen består av två 35W halogenlampor (fig. 11). Du kan 
använda LED och POWER LED-lampor.

Figur. 11
Byte av en glödlampa

1. Koppla bort fläkten från elnätet.
2. Tryck på glödlampan och vrid den cirka 45º moturs.

4. Ta bort den befintliga glödlampan
5. Sätt in en ny glödlampa (max 35W; se dataplatta) på motsatt sätt

7. Anslut fläkten till nätaggregatet igen. 



6.4 RENGÖRING

Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs. 
För att rengöra köksfläkten utvändigt, använd en fuktig trasa med ett flytande icke-frätande 
rengöringsmedel.

OBSERVERA:

1. Om rengöring och underhåll inte utförs enligt instruktionerna finns det risk för 
brand.

2. Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för 
eldsvåda.

3. Utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med 
begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga.

4. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
5. Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från 

pannor, eldstäder etc.).
6. I händelse av skada på kabeln, måste den bytas av tillverkaren eller av den 

tekniska serviceavdelning, för att undvika risker.
7. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig 

installation.

VARNING:

De åtkomliga delarna kan bli mycket varma om de används med
matlagningsapparater.



CE-FÖRKLARING AV 
ÖVERENSSTÄMMELSE

Nr 4/10
inom direktiven: 

73/23 / EEG och 89/336 / EEG

PRODUCENT: PPH AKPO allmänna partnerskap
ul. Łąkowa 9, 05-080 Laski, Polen.

PPH AKPO s.j. förklarar på sitt eget ansvar att:

Köksfläkt av märket AKPO, typ Wk-9
Modeller:

Isla Feniks Glass, Feniks Glass, Venus, Boreas Glass, Solano, Tivano, Plato

som denna förklaring gäller, de uppfyller bestämmelserna i följande direktiv:

1. LVD 2006/95/WE
2.EMC 2004/108/WE

och är i enlighet med följande standarder:

PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008+A13:2009;
PN-EN 60335-2-31:2007+A2:2009; PN-EN 50366:2004+A1:2006;
PN-EN 55014-1:2007+A1:2010; PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010; 
PN-EN 61000-3-3:2009; PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009
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