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Geachte klant:

Hartelijk dank voor uw aankoop, lees deze 
handleiding aandachtig door voor installatie 
en gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons 
op via:

E-mail: info@ciarraappliances.com
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                            Veiligheid 

   ! WAARSCHUWING 

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF 

LETSEL BIJ PERSONEN TE VERMINDEREN, MOET U HET 

VOLGENDE IN ACHT NEMEN: 

◼ Gebruik dit apparaat alleen op de door de fabrikant beoogde 
manier. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de fabrikant 
op het adres of telefoonnummer vermeld in de garantie. ... 

◼ Schakel voor het onderhoud of reinigingssysteem het 
servicepaneel uit en vergrendel de service loskoppelingsmiddelen 
om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt ingeschakeld. 
Wanneer de hulpverleningsmiddelen niet kunnen vergrendelen , 
bevestigt u een prominent waarschuwingsapparaat, zoals een tag, 
veilig aan het servicepaneel. 

◼ Installatiewerkzaamheden en elektrische bedrading moeten door 
een gekwalificeerd persoon(en) uitvoeren overeenkomstig alle 
toepasselijke codes en normen, inclusief een constructie met 
brand. 

◼ Er is voldoende lucht nodig voor een goede verbranding en 
uitputting van gassen door de schoorsteen (schoorsteen) van 
brandstofverbrandingsapparatuur om terugzetten te voorkomen.  

◼ Beschadig de elektrische bedrading en andere verborgen 
nutsvoorzieningen niet bij het snijden of boren in de muur of het 
plafond. 

◼ Kanaalventilatoren moeten altijd naar buiten worden afgevoerd. 

◼ Gebruik dit apparaat niet met een extra solid-state 
snelheidsregeling. 

◼ Deze eenheid moet aan de grond gronden. 

◼ Indien de plaatselijke regelgeving restrictievere installatie- en/of 
certificeringsvereisten omvat, gelden de bovengenoemde eisen op 
die van dit document en stemt de installateur ermee in om hieraan 
op eigen kosten te voldoen. 

OM HET RISICO VAN EEN TOSMEERBRAND IN HET TOPVET 
TE VERMINDEREN: 

1) Laat nooit oppervlakte-eenheden onbeheerd achter bij hoge 
instellingen. Boilovers veroorzaken roken en vette spillovers die 
kunnen ontbranden. Verhit oliën langzaam op lage of gemiddelde 
instellingen. 

2) Zet altijd capuchon op bij het koken op hoog vuur of bij het 
vlammen. 

3) Reinig de ventilerende ventilator vaak. Vet mag zich niet ophopen 
op ventilator, filters of in uitlaatkanalen. 

4) Gebruik de juiste pangrootte. Gebruik altijd kookgerei geschikt 
voor de grootte van het oppervlak element. 
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Veiligheid                             

   ! WAARSCHUWING 

OM HET RISICO OP LETSEL AAN PER6SONS TE VERMINDEREN 

IN GEVAL VAN EEN TOERENBRAND IN HET HOOGSTE 

VETBEREIK, MOET U HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN*: 

1. SMOTHER FLAMES met een nauwsluitend deksel, koekjesplaat 

of metalen lade, zet vervolgens de brander uit. WEES 

VOORZICHTIG OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN. ALS 

DE VLAMMEN NIET METEEN UITGAAN, EVACUEER DAN EN 

BEL DE BRANDWEER. 

2. NOOIT PICK-UP EEN BRANDENDE PAN - U worden verbrand. 

3. GEBRUIK GEEN WATER, inclusief natte vaatdoeken of 

handdoeken - Dit kan leiden tot een gewelddadige stoomexplosie. 

4. Gebruik een brandblusser ALLEEN als: 

a) Je hebt een Klasse ABC blusser en je weet hoe je het moet 

bedienen. 

b) De brand is klein en bevindt zich in het gebied waar het begon. 

c) De brandweer is opgeroepen. 

d) Je het vuur met je rug naar een uitgang vechten. 

                             !  OPGELET 

◼ Alleen voor gebruik binnenshuis. 

◼ Alleen voor algemeen ventileren. Niet gebruiken om gevaarlijke of 
explosieve materialen en dampen uit te putten. 

◼ Om schade aan motorlagers en luidruchtige en/of onevenwichtige 
ventilatorbladen te voorkomen, moet gipsplatenspray, bouwstof, enz. 

◼ Uw kapmotor heeft een thermische overbelasting die de motor 
automatisch uitschakelt als deze oververhit raakt. De motor wordt 
opnieuw opgestart wanneer deze afkoelt. Als de motor blijft uitschakelen 
en opnieuw opstarten, laat de kap onderhouden. 

◼ Voor het zo goed opvangen van kookdampen mag de bodem van de kap 
niet minder dan 18" en maximaal 24" boven het kookoppervlak liggen. 

◼ Altijd voldoet aan de eisen van de fabrikant van de kookapparatuur met 
betrekking tot de ventilatie behoeften. 

◼ Om het risico van brand te verminderen en om lucht goed uit te putten, 
moet u lucht buiten afbuigen - Uitlaat geen lucht in ruimten binnen muren 
of plafond of in zolders, kruipruimte of garage. 

◼ Bij het installeren, onderhouden of reinigen van het apparaat is het 
raadzaam om een Veiligheid-bril en handschoenen te dragen. 

◼ ∙Lees het specificatielabel op het product voor meer informatie en 
vereisten. 
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Specificaties 

Spanning 220V-240V~ 50Hz 

Kracht van de motor 1 x 85W 
Kracht van lampen 2x1W+2.5W(UV) 

Afmetingen apparaat 

Opmerking: de fabrikant behoudt zich het recht voor om 
technologische verbeteringen of modificaties te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. 

Componenten 

110

482*318*2000mm MAX
(W x D x H) 



NL

Installatie

Bereid je voor op de installatie: 

a) Als u een stopcontact aan de buitenkant hebt, kan uw fornuiskap als

onderstaand beeld aansloten door middel van een afzuigkanaal (email,

aluminium, flexibele pijp of ontvlambaar materiaal met een binnendiameter

van 150mm).

Kies een rechte, korte kanaal run om de kap het meest efficiënt uit te

voeren. Lange kanaallopen, ellebogen en overgangen verminderen de

prestaties van de kap. Gebruik zo weinig mogelijk van hen. Gebruik indien

mogelijk minstens 2 voet rechte runs voor bochten. Grotere leidingen

kunnen nodig zijn voor de beste prestaties met langere kanaal loopt.

b) Schakel het apparaat voor de installatie uit en haal het uit het stopcontact.

c) De fornuis kap moet op een afstand van 65 ~ 75cm boven het kookvlak

plaatsen voor het beste effect.

Kabinet 

Kap 
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Installatie

Aanbevolen gereedschappen voor installatie 

• Meetlint

• Phillips-schroevendraaier nr. 2

• Platte schroevendraaier (om uitbreekopeningen te openen)

• Boor, 1/8 "boor en 1½" gatenzaag (om gaten voor leidingen te markeren

en een elektrisch toegangsgat te zagen)

• Houten vulplaatjes (2) en houtschroeven (4) (vereist voor

standaardmontage op ingelijste kast)

• Zaag (om gaten te zagen voor toepassing in kanalen)

• Plaatschaar (alleen installatie via kanaal, voor aanpassing van het kanaal)

• Tang (alleen installatie via kanaal, voor aanpassing van het kanaal)

• Metaalfolie ducttape (voor geleide toepassingen)

• Schaar (om ducttape van metaalfolie te snijden)

• Potlood

• Draadstripper

• Trekontlasting, 1/2 ”diameter (om de bedradingskabel van het huis aan de

afzuigkap te bevestigen)

OPGELET: Controleer voordat u doorgaat naar de installatie de 

inhoud van het vakje. Als artikelen ontbreken of beschadigd zijn, 

neemt u contact op met de fabrikant. 

Houd alle regels en verordeningen in acht. Laat een gekwalificeerde 

technicus de range hood installeren. Het is de verantwoordelijkheid 

van de installateur om te voldoen aan de installatieklaringen die zijn 

gespecificeerd op de model/seriële classificatieplaat. De fabrikant wijst 

alle verantwoordelijkheid voor een onjuiste installatie af en aanvaardt 

geen verantwoordelijkheid voor de garantie van het apparaat in geval 

van schade veroorzaakt door een onjuiste installatie. 
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Installatie 

Opgelet: Observeer de WAARSCHUWING in het instructieblad met betrekking tot de 

werking van het apparaat wanneer lucht uit de ruimte wordt geloosd. 

Wanneer de range hood en het apparaat dat van andere energie dan elektriciteit wordt 

geleverd gelijktijdig in bedrijf zijn, mag de negatieve druk in de ruimte niet hoger zijn 

dan 4 Pa (4×10-5 Bar). 

Installeer de Kap: 

1) Indien aanwezig, verwijder alle beschermende poly film van de kap en / of

onderdelen.

2) Hieronder is het gat boren installatie tekening:

3) Volgens de 1:1 hole tekening, Boor 4 * Ø8mm gaten om de opknoping

plaat tegemoet te komen, draai de beugel aan het plafond met de

uitbreiding bout gaten voorzien.

Let op: Als het plafond is gemaakt van hout, is er geen noodzaak om

gaten te boren, en de opknoping plaat zijn direct bevestigd aan het

plafond met 4pcs 6 * 40mm zelftappende schroeven

Expension bout Gaten 

Zelftappende schroef gaten 

113



NL

                            Installatie 

 

4) Leg de vier stalen kabels en het netsnoer door de sierplaat. 

 

5) Til de kap (Ten minste twee personen), Geef de vier stalen kabels door de 

bijbehorende kabelhouder op de hangplaat. Stel de hoogte van de kap aan 

de werkelijke scène aan en de kabel wordt automatisch vergrendeld door 

de kabelhouder. 

 

 

 

Kabelhouder 

Staalhouder 

114



NL

Installatie

LET OP: De kabels kunnen alleen aanpassen wanneer de uiteinden van 

de kabelhouder ingedrukken. 

6) Sluit het netsnoer van de kap aan.

Als er een voedingsconnector op het plafond zit, moet u het netsnoer door

de sierplaat laten gaan en de voedingskabel aansluiten op de

voedingsconnector aan het plafond.

Als er geen voedingsconnector aan het plafond zit, sluit u de

voedingskabel aan op de voedingsconnector zonder door de decoratieve

plaat te gaan.

Opgelet: 

Gekwalificeerde elektriciens zijn verplicht om het netsnoer te 

installeren. Let op persoonlijke veiligheid om elektrische schokken te 

voorkomen 

7) Duw de decoratieve plaat omhoog zodat deze aan de magneten van de

hangplaat wordt bevestigd.

Druk 

Invoegen 

Uit 
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Installatie 

Activated Carbon Filter Installatie: 

1. Activeed carbon filter kan gebruikt worden om geuren te vangen.

Om het actieve koolstoffilter te installeren, moet het vetfilter eerst

losmaken. Druk op het slot en trek het naar beneden.

2. Sluit het actieve koolstoffilter aan op het apparaat en draai het met de klok

mee in. Herhaal hetzelfde aan de andere kant.

3. Installeer het vetfilter. Als vervanging, draai het in tegen de klok in richting.

Opmerking: 

➢ Controleer of het filter goed is vergrendeld. Anders zou het losraken en 

gevaarlijk veroorzaken. 

➢ Wanneer geactiveerd koolstoffilter bevestigd, zal de zuigkracht lager zijn. 

➢ Het actieve koolstoffilter moet elke 3 maanden vervangen, afhankelijk van 

de omstandigheden van ons. 
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Operatie                              
 

Zet altijd je capuchon aan voordat je begint met koken om een 
luchtstroom in de keuken vast te stellen. 

elektronische knop 

Bedien de kap als volgt: 

 

STAND-BYMODUS 

Na het aansluiten, Wanneer de zoemer maakt een geluid en alle indicator 
lichten zijn ingeschakeld voor 1S ga dan uit, de kap komt in de 
stand-by-modus. Het [1] knopindicatorlampje blijft regelmatig knipperen. Als er 
geen bewerking is voor 60s, gaat de kap in de slaapstand; Als u moet werken, 
druk dan kort op een knop om de kookkap op te starten. 

Druk op de [1] knop voor meer dan 1S, de kap zal in de werkmodus. Druk op 
de bijbehorende functieknop om de bijbehorende functiemodus te starten en 
druk nogmaals op de bijbehorende functiemodus.  

 Knop Lage snelheid 

Het wordt gebruikt voor ventilatie in de keuken. Het is geschikt voor het 
sudderen en koken die niet veel stoom te maken. 

 

 Knop Gemiddelde snelheid 

Airflow snelheid is ideaal voor ventilatie in standaard koken Operatie. 

 

 Knop Hoge snelheid 

Wanneer een hoge dichtheid van rook of stoom geproduceerd, druk op 
high-speed knop voor de hoogste effectieve ventilatie. 

 

 Booster-knop 

Druk deze knop in om de hoogste snelheid in te voeren.  

 

 Lichtknop 

Wanneer de lichten uit zijn, druk dan eenmaal op deze knop om de lichten aan 
te doen. Druk nogmaals op deze knop om de lichten uit te schakelen. 
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    Operatie

118

De functie van UV-lamp 
Opgelet: 

1. UV-lamp kan niet worden aangeraakt door blote handen en kan niet

worden afgenomen.

2. Wanneer het voorpaneel open is, kan de UV-lamp niet worden

ingeschakeld. Dit apparaat bevat een UV-zender, Kijk niet recht naar het

licht om beschadiging van de ogen te voorkomen.

3. De UV-lamp kan langzaam starten in een omgeving met lage temperaturen.

Wacht geduldig. De lamp wordt weer normaal gebruikt nadat de 

temperatuur is gestegen. 

UV-lamp wordt voornamelijk gebruikt voor sterilisatie en desinfectie. Het wordt 

aanbevolen om de UV-lamp aan te zetten wanneer de fornuiskap werkt (vooral 

bij gebruik van de actieve koolstof interne circulatiemodus). 

Druk in de werkmodus tegelijkertijd op de [3] knop en [B]-knop om uv-lamp in 

te schakelen en het lampje licht op de lichtknop begint te knipperen; 

Druk lang op de [3] knop en [B] knop op hetzelfde moment om de UV-lamp uit 

te schakelen, en de lichtknop indicator zal stoppen met knipperen. 

Smart Life APP 
Download en intallatie van Smart Life APP 
1. U moet Android-telefoon of iPhone gebruiken om deze APP te

downloaden en te gebruiken.

2. Zoek in de Googel Play Store naar Android of IOS App Store om de APP

te downloaden en te installeren.

Kookkap en Smart Life APP-koppeling 

1. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij Smart Life APP, moet u

een nieuw account maken. Wanneer u een nieuw account maakt, volgt u

de app die wordt gevraagd zich te registreren.

2. Als je al een account hebt, kun je een bestaand account gebruiken om in

te loggen.

3. Na het succesvol inloggen, volg de onderstaande stappen om de kookkap

aan te sluiten (de operationele procedures van Android- en IOS-systemen

zijn hetzelfde)

Video Guide
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Operatie 

1. Open de smart life-app,

Klik op Apparaat 

toevoegen.

2. Kies keukenapparaten 

in de menubalk aan de 

linkerkant.

3. Kies keuken kap.

4. Voer WiFi-hotspot en

wachtwoord in en klik op 

Bevestigen. 

5. Wanneer u deze

interface invoert, kiest u 

AP-modus in de 

rechterbovenhoek. 

6. Klik op "Bevestig de

indicator knippert 

langzaam" en kuiken 

"Volgende". 
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Operation 

7. Na het klikken op "Opnieuw verbinden", druk je

lang op de lichttoets voor het kiezen op de 

display-interface van de fornuiskap. Het kiesproces 

knippert gedurende 2 minuten. Als het kiezen 

succesvol is, wordt "smartlife-xxxx" weergegeven in 

de WiFi-instelling van de mobiele telefoon. 

8. Krijg toegang tot de

WLAN-instellingen van 

je telefoon, Kies 

SmartLife-xxxx en maak 

verbinding. 

9. Nadat u verbinding

hebt maken met 

SmartLife-xxxx, keert u 

terug naar APP. 

10. Verbinding maken met

WIFi-hotspot binnen 1 

minuut. 

11. Het weergeven van

deze interface betekent 

dat u met succes 

verbinding maakt. 
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Operatie 

121

12. Klik op 'Done' als stap 11. Keer

terug naar de thuisinterface. Als 

keuken kap toe te voegen in de lijst 

van "All Devices", betekent dit 

verbinding is succeful. 

13. Klik op "Kitchen Hood" voer de

bedieningsinterface in. 

Informatie over de bewerkingsinterface: 

Aan/uit-knop 

Lichtknop 
Wanneer de lichten uit zijn, druk dan eenmaal op deze knop om de 

lichten aan te doen. Druk nogmaals op deze knop om de lichten uit te 

schakelen. 

Knop Ventilatorsnelheid 

U de bijbehorende versnellingen van 1-2-3-P op de fornuis kap. 

Instelling voor snelle vertraging 

Wanneer fornuis kap werkt, kan vertraging functie instellen. 

Druk op deze knop, zal de kookkap stoppen met werken in 5 minuten. 

Purify ON/Off
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              Reiniging en onderhoud 
 

Goed onderhoud van de Range Hood zorgt voor de juiste prestaties van het 

apparaat. 

 

MOTOR 

De motor is permanent gesmeerd en hoeft nooit te smeren. Als de motorlagers 

overmatig of ongebruikelijk geluid maken, vervangt u de motor door de exacte 

servicemotor. Het ventilatorblad moet ook vervangen. 

 

VETFILTERS 

De vetfilters moeten regelmatig schoonmaken. Gebruik een warm 

afwasmiddel. Vetfilters zijn vaatwasmachinebestendig. 

Reinig alle metalen filters in de vaatwasser met een fosfaatvrij afwasmiddel. 

Verkleuring van de filters kan optreden bij gebruik van fosfaatreinigers of als 

gevolg van plaatselijke wateromstandigheden, maar dit heeft geen invloed op 

de filterprestaties. Deze verkleuring valt niet onder de garantie. Om verkleuring 

te minimaliseren of te voorkomen, kunt u filters met de hand wassen met een 

mild wasmiddel. 

 

VENTILATORBLAD 

Het ventilatorblad moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een 

schone doek die is gedrenkt in een warm afwasmiddel. 

 

GEACTIVEERD KOOLSTOFFILTER 

Het actief koolfilter moet elke 3 maanden worden vervangen, afhankelijk van 

de gebruiksomstandigheden. Vervang vaker als uw kookstijl extra vet 

genereert, zoals frituren en wokken. Deze filters zijn niet wasbaar en kunnen 

niet worden hersteld. Raadpleeg de installatie-HANDLEIDING die bij het actief 

koolfilter worden geleverd. 

 

ROESTVRIJ STAAL REINIGING 

Doen: 

⚫ Was regelmatig met een schone doek of doek gedrenkt in warm water en 

milde zeep of vloeibaar afwasmiddel. 

⚫ Reinig altijd in de richting van originele poetslijntjes. 

⚫ Na reiniging altijd goed naspoelen met schoon water (2 of 3 keer). Volledig 

droogvegen. 

⚫ U kunt ook een speciale huishoudelijke reiniger voor roestvrij staal 

gebruiken. 
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Reiniging en onderhoud                

Niet Doen: 

⚫ Gebruik staalwol of roestvrij staalwol of andere schrapers om hardnekkig 

vuil te verwijderen. 

⚫ Gebruik agressieve of schurende reinigingsmiddelen. 

⚫ Laat vuil zich ophopen. 

⚫ Laat gipsstof of andere constructieresten de kap bereiken. Dek de 

afzuigkap tijdens de bouw / renovatie af om er zeker van te zijn dat er geen 

stof aan het roestvrijstalen oppervlak blijft kleven. 

 

Vermijd bij het kiezen van een wasmiddel: 

⚫ Alle reinigingsmiddelen die bleekmiddel bevatten, tasten roestvrij staal 

aan. 

⚫ Alle producten die: chloride, fluoride, jodide, bromide bevatten, zullen 

oppervlakken snel aantasten. 

⚫ Alle brandbare producten die voor het reinigen worden gebruikt, zoals 

aceton, alcohol, ether, benzol enz., Zijn zeer explosief en mogen nooit in 

de buurt van een bereik worden gebruikt. 

 

GESCHILDERDE AFWERKING REINIGING: 

Reinig alleen met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Als er 

verkleuring optreedt, gebruik dan een aflak zoals autopolish. (Gebruik GEEN 

ruwe schuurmiddelen of porseleinreinigers.) 

 

LED-VERVANGING 

◼ Cirkelvormige LED-lamp voor rechthoeken: 
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              Reiniging en onderhoud 
 

1. Als u de LED-lamp moet vervangen, moet het vetfilter eerst losmaken. 

Druk op het slot en trek het naar beneden. 

 

2. Duw de LED-lamphouder met de hand uit de kast, trek de LED-lamp en de 

draad samen, open de beschermklep, trek de stekker eruit en vervang de 

LED-lamp van het bijbehorende model. 

 

 

 

 

VOORZICHTIGHEID： 

Voordat u accessoires reinigt of repareert of vervangt, moet u de stroom 

uitschakelen voordat u het apparaat gebruikt, om elektrische schokken, 

schade aan het menselijk lichaam en zelfs de veiligheid van het leven te 

voorkomen! 
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Probleemoplossen                
 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

Afzuigkap werkt 

niet Geen elektrische voeding 

Controleer of de stekker 

is aangesloten en of de 

hoofdschakelaar is 

ingeschakeld 

Slechte luchtstroom 

 

Vetfilters verstopt door 

vetophoping 

Reinig de vetfilters en 

plaats ze terug als ze 

droog zijn 

Koolstoffilters verstopt 

door vetophoping 
Vervang de koolstoffilters 

door nieuwe sets 

De afzuiging van de 

afzuigkap is niet 

effectief 

 

Onvoldoende ventilatie 

Zorg ervoor dat de 

keuken voldoende 

geventileerd wordt om 

frisse lucht binnen te 

laten 

Koolstoffilters zijn niet 

geïnstalleerd 

Installeer anti-geurfilters 

voor het instellen in 

luchtcirculatie 

Motor draait maar 

geen luchtstroom 
Slechte uitlaat 

Neem contact op met de 

klantenservice van 

CIARRA 

Snorrend geluid 
Er kan een vreemd 

voorwerp in contact komen 

met het ventilatorblad 

Neem contact op met de 

klantenservice van 

CIARRA 

Lichten werken niet 

Lichtbalken worden 

uitgeblazen 
Vervang het beschadigde 

licht 

Lichtbalkverbinding zit los Reset de verbinding 

 

Als het probleem na bovenstaande controles aanhoudt, neem dan contact op 

met het CIARRA Customer Care Center voor hulp. 
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                   Milieubescherming 
 

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden verwijderd met 

huishoudelijk afval. Gelieve te recyclen waar faciliteiten bestaan. 

Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor 

recyclingadvies. 

 

Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u 

mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te 

voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste 

verwerking van dit product. 

 

Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk 

afval mag worden behandeld. In plaats daarvan wordt het overgedragen aan 

het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en 

elektronische apparatuur. 

 

De verwijdering moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

plaatselijke milieuvoorschriften voor de verwijdering van afval. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en 

recycling van dit product u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, 

uw service voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het 

product hebt gekocht. 
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