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1 Oversigt over produktet
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2 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFOR-
ANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDS-
FORANSTALTNINGER
n Dette produkt må kun benyttes

af børn over 8 år og personer
uden fysiske, sensoriske eller
mentale mangler eller ingen
erfaring og viden, når de er
under opsyn eller de er instru-
eret om sikker brug.

n Produktet er beregnet til hus-
holdningsbrug.

n Spændingen på produktet er
220-240 Volt~50 Hz.

n Emhætten er monteret med et
9 polet multikabel med jordled-
ning. Dette kabel skal tilsluttes
et 9 polet multilkabel fra
emhætten med jordforbindelse.

n Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en elektriker.

n Uautoriseret installation kan
medføre dårlig ydeevne,
skader på produktet eller
ulykker.

n Produktets kabel må ikke
klemmes eller knækkes under
installationen. Strømledningen
må ikke føres i nærheden af
komfurer. Dette kan medføre
smeltning og brand.

n Tilslut ikke produktet før mon-
teringen er fuldført.

n Afbryd enheden, før vedlige-
holdelsesarbejde. (Frakobl pro-
duktet eller sluk hovedafbry-
deren). Undertryk i rummet,
mens emhætter og udstyr der
opererer på andre kilder end
elektricitet som anvendes sam-
tidigt, må ikke overstige 4 Pa
(4 x 10 bar).

n Brug aftrækskanal med en
maksimal diameter til monte-
ring på emhætter / motorer.
Effekten vil mindskes og lydni-
veauet vil stige hvis aftrækska-
nalens diameter er mindre end
produktets indgang/udgang.
Aftrækskanalen skal være så
kort som muligt, med færrest
mulige knæk/bøjninger.

n Fast aftrækskanal anbefales,
ellers brug isoleret aluminium
kanal.

n Børn må ikke lege med pro-
duktet.

n Brug "MAX 13 A" sikring til pro-
duktet for din sikkerhed. .

n Hold emballagematerialerne
væk fra børn, da det kan være
farligt for dem.

n Alle materialerne, der er
anvendt til emballering af pro-
duktet, er velegnede til gen-
brug.

n Følg anvisningerne på produk-
tets kasse under transport.

n Hold fast i grebene på siden af
kassen for at bære produktet.
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n Hvis du behøver at transpor-
tere varen igen:

n Behold den originale kasse.
Bær og fragt produktet i den
originale kasse og tilstand.

n Hvis forsyningskablet er
beskadiget, skal det udskiftes
af producenten eller dennes
serviceafdeling eller andet per-
sonale med tilsvarende kvalifi-
kationer for at undgå farlige
situationer.

n Forskellige materialer kræver
forskellige rawlplugs og skruer.
Brug rawlplugs og skruer der
passer til det materiale
emhætten skal monteres i.
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3 Montering/Installation af produktet

1- Tagmotor
2- Aftræksrør
3- Emhætte

3.1 Installation / Monte-
ring

n Efter udpakning; tjek varen for
fragtskader og fejl.

n Hvis der er fragtskader skal
dette straks meldes til for-
handler.

n Hvis der er fejl på produktet,
skal dette straks meldes til for-
handler.

n Lad ikke børn lege med embal-
lagen og indholdet.
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4 Pakkens indhold

Fig. 2

1- Tagmotor
2- 5,5x60 Skruer
3- Manual
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5 Oversigt over produktet
5

Fig. 3

1- Beskyttelses hætte
2- Ventilations gitter
3- Bundplade
4- Inddækning
5- Ventilations indtag
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6 Montering
INSTALLATION
Installation bør foretages af en fag-
mand.

Forskellige tag, kræver forskellige
installationsmetoder.

Der bør være min. 15 graders
hældning på tagmotoren, hvor ven-
tilationsgitteret peger ned.

Ved installation på fladt tag bør der
tilkøbes en adapter med hældning
(spørg forhandler) eller laves en
anden form for hældning.

Res. 4

1- 9 polet multikabel fra emhætte
2- 9 polet multikabel fra ekstern

motor

Sæt disse 2 kabler sammen. De
kan kun sættes sammen på en
måde.(Res. 4).
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7 Service, fejlsymptomer og løsninger
Er der udfordringer med produktet?
Før servicemontør tilkaldes:
Sikr dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget.
Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Læs under FAQ(ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde
svar og løsninger. Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten for
nedenstående punkter.

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl Årsag Afhjælpning

Intet liv i pro-
duktet?

Strøm, Løs for-
bindelse, Defekt
reservedel.

Tjek om produktet er tilsluttet
korrekt strøm (220 - 240 V),
Tjek om evt. ledninger sidder
løse. Reservedel skal evt.
udskiftes.

Produktet larmer,
Produktet suger
ikke tilstrækkeligt?

Se: "Larm &
Støj*" på de
næste sider.

Se: "Larm & Støj*" på de næste
sider.

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Silverline på
www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan købe/få reservedele hos
din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie
nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette
nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reserve-
dele. Oprettelse af servicesag kan også ske via. www.jgnordic.com /
www.silverline.dk under "Serviceformular".

n
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Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængeligt
for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit til-
gængelig inden montøren ankommer.

Produktet må gerne rengøres inden montørens ankomst.

*Larm & Støj

*Larm & Støj

1. Larm i motor.
Her vil man typisk kunne høre, at noget er defekt i motoren. Der kan
måske være noget som rammer imod møllen i motoren. Motor kan også
køre ujævnt og det kan give en kraftig resonans/vibration. Tjek om det
kunne være en installationsfejl (skrue osv.) eller om der skulle være faldet
noget ned i motoren.

2. Aftrækskanal.
Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftrækskanalen er en meget
stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen på emhætten. Man
skal bruge emhættens maksimale aftræksdimension (Ø150-152mm på de
fleste emhætter). Det er meget vigtigt at aftrækket har samme dimension
hele vejen igennem, dvs. fra emhætten og op til tagmotoren. Vær
opmærksom på, at mindre dimension og indskrumpning vil give motoren
tryktab og presse den til at støje mere end nødvendigt. Her vil man kunne
høre noget kraftigere motorstøj end normalt. Knæk i aftrækskanalen vil
også resultere i tryktab og mere støj, undgå knæk så meget som mulig og
undgå alt for skarpe knæk. Hold knækkene så bløde som mulig.

Aftrækskanalens materiale; brug helst fast aftrækskanal (PVC) eller lyd og
varme Isoleret aluminium aftrækskanal. For at kunne teste om det er pga.
aftrækskanalen larmen sker, kan man afmontere aftrækskanalen nede
ved emhættens aftræk. Hvis støjen formindskes, så er det aftrækska-
nalen, hvis støjen derimod slet ikke ændrer sig, skal man læse nedenstå-
ende.

3. Undertryk.
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I mange isolerede boliger glemmer man at få frisk luft ind. Hvis emhætten
opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt der kan komme
frisk luft ind i boligen udefra, da emhætten ellers ikke kan operere optimalt
i for stort undertryk. Her vil man kunne opleve at motoren vil støje mere
end normalt, da den ikke kan trække noget luft igennem, samt dårlig sug
vil kunne ses og mærkes. Hvis boligen er udstyret med genvindings-
anlæg, kan dette også resultere i undertryk, som kan forstyrre emhætten.
Her skal man også huske at føre luft ind i boligen jævnligt eller tilslutte
genvindingsanlægget til din emhætte med potentialefri relæ (ikke alle
modeller).

4. Luftstøj. Bemærk luftstøjen sker af helt naturlige grunde, da det er helt
naturligt at luften som render ind gennem emhætten vil støje. Men denne
luftstøj vil være langt under min. dB'en som emhætten er lovet til at larme
med indbygget motor (Kræver anbefalet aftræksinstallation).

Der kan købes en lyddæmper (model 4043029 - ekstra tilbehør) for yderli-
gere dæmpning af motorstøjen i den eksterne motor.

 JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle tryk-
fejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan
være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit
nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.

 I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder JG
Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at ændre produktspe-
cifikationer.

7.1 Teknisk tabel
Forsynings-
spænding

220 - 240 V
50Hz

Isolerings-
klasse for
motor

F

Isolerings-
klasse

KLASSE I
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MANUFACTURER
Merzifon OSB AMASYA, Silverline
+45 70104014 
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