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De motorloze afzuigkap maakt deel uit van een centraal mechanisch ventilatiesysteem. 

 

a. Gebruiksaanwijzing 

Wanneer u gaat koken zet u het centraal mechanisch ventilatiesysteem op stand 3 via de 

aparte 1-2-3 schakelaar in de keuken. (Voor verdere informatie over het centrale 

mechanische ventilatiesysteem verwijzen we naar een andere pagina.) 

 

 
 

Voor een geconcentreerde afzuiging boven de kookplaats zet u de schuif van de afzuigkap 

open. Bij intensief koken kunt u daarnaast de inblaasventilator aanzetten. Deze blaast een 

luchtgordijn rondom de kookplaat waardoor de dampen beter onder de afzuigkap blijven. 

In verband met veiligheid nooit flamberen onder de kap! 

De knoppen om deze afzuigkap te bedienen zitten aan de rechtervoorzijde. Bij inschakelen 

van de ventilator gaat er een controlelampje branden. Met de knop met daarop twee 

streepjes bedient u de inblaas ventilator en met de andere knop de verlichting van de 

afzuigkap. 

 

Bij gebruik van de afzuigkap dient er in de ruimte altijd verse lucht toe te stromen. Die 

aanvoer van verse lucht ontstaat door een raam of een binnendeur een stukje te openen of 

door een toevoerrooster aan te brengen.  

 

b. Onderhoud voor de huurder 

 

Reinigen buitenzijde 

De buitenzijde van de afzuigkap kan met een vochtige doek en een mild huishoudelijk 

reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen agressieve producten of een schuurmiddel 

gebruiken. Roestvrijstalen delen kunnen gereinigd worden met een rvs reiniger, echter nooit 

met een staalspons of een vloeibaar schuurmiddel. Wrijf steeds zachtjes in dezelfde richting 

van de polijsting. 

De motor van de inblaasventilator in de afzuigkap behoeft geen smering of onderhoud. 

 



Reinigen vetfilter 

Om goed te kunnen functioneren én uit het oogpunt van brandveiligheid dient het vetfilter 

minstens éénmaal per twee weken gereinigd te worden. 

 

 
 

U kunt het filter uitnemen door de handgreep in te drukken.  U kunt het filter reinigen in de 

vaatwasmachine of door het onder te dompelen in kokend water waaraan een ontvettend 

afwasmiddel is toegevoegd. Spoel daarna het filter met warm water af en laat het uitlekken. 

 

Vervangen van de lamp 

In de afzuigkap zit een gloeilamp van 40 Watt. U kunt deze vervangen door het lampglaasje 

te verwijderen. Doe voorzichtig een schroevendraaier in de uitsparing in het lampglaasje. 

Schuif het glaasje opzij en haal deze eruit. U kunt nu de lamp vervangen. Het lampglaasje 

kan weer teruggeschoven en vastgeklikt worden. 

 

c. Verantwoordelijkheid woonstichting 

Woonstichting zorgt voor periodiek onderhoud van de gehele mechanische ventilatie waar 

de afzuigkap ook een onderdeel van is. Defecten kunt u melden bij de woonstichting. 

 

d. Klachten en storingen 

Door te weinig aanvoer van verse lucht kan de afzuigcapaciteit van de afzuigkap sterk 

verminderen en het geluid toenemen. Ook kan terugslag ontstaan in andere aanwezige 

afvoerkanalen zoals van de openhaard of andere verbrandingstoestellen. De oplossing is 

simpel: raampje open, binnendeur open of een toevoerrooster aanbrengen. 
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