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DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER 

Belysning Spjäll Filtervakt

ARBETSBELYSNING
Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck, dio-
den för lampa tänds. Håll in BELYSNINGS symbolen 
för dimmerfunktion. Släpp knappen vid önskad ljus-
styrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.

SPJÄLL
Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på 
SPJÄLL symbolen, Spjälldioden tänds.

Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter för åter-
gång till grundflöde. Man kan alltid, när som helst, 

återgå till grundflöde genom att trycka på SPJÄLL symbolen.

FILTERVAKT
Spiskåpan är utrustad med filtervakt för att säker-
ställa rengöring av fettfiltren.

Efter 30 timmars aktivt driftläge (öppet spjäll) blinkar 
spjälldioden vilket innebär att filtren skall rengöras. 

Återställning (reset) utföres efter filtret diskats genom att hålla in 
Filtervakts symbolen i ca 5 sekunder när spjället är stängt.

Viktigt att sätt igång köksfläkten i god tid
För att skapa det optimala förhållandet är det faktiskt bra att 
starta fläkten lite innan du drar fram kastrullerna. Genom att låta 
fläkten köra 5 minuter så skapar du ett bra undertryck lagom till 
du börjar laga mat. Låt gärna också fläkten arbeta i 15 minuter 
efter att du är klar på spisen. På så sätt säkrar du att alla 
fettpartiklarna har fångats upp.
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Återställning
ca 5 sekunder

Efter rengöring av fettfiltren ska larmet återställas.  
Håll in forceringsspjällsknappen i cirka 5 sekunder.

SKÖTSEL

En lampa på panelen indikerar när fettfiltren behöver rengöras.

Fettfiltren tas ur spiskåpan genom att först trycka inåt, sedan fälla 
ner och till sist dra utåt.

Manövrering av spiskåpan får endast ske då fettfiltren är mon terade.
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Fettfiltren rengörs genom hand- eller maskindiskning.
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KONTROLLPANEL ISYteq TOUCH 3.5 

LARM

Inget larm

B-larm

A-larm

Återvinning aktiv

Eftervärmare aktiv

Förvärmare aktiv

Avfrostning pågår

Manuellt läge  

Forcering via spiskåpa

Bortaläge

Hemmaläge

Forceringsläge

STATUSRAD

Driftsstatus

DRIFTSLÄGEN

KLOCKAAKTUELLT BÖRVÄRDE
TILLUFTSTEMPERATUR

Användaren kan välja mellan följande driftslägen:

”BORTA” används vid lägre ventilationsbehov, exempelvis 
semester

”HEMMA” används för normalt ventilationsflöde

”FORCERING” används vid högre ventilationsbehov (återgång sker 
automatiskt efter 120 minuter)
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Bilden visar påsfilter. Även planfilter kan förekomma.

3. Dra ur filtren för till- och frånluft. Förbrukade filter ska tas om
hand i enlighet med de lokala bestämmelser som finns för
avfall.

2. Öppna aggregatets dörr genom att lossa de två
skruvarna på framsidan, se nedan.

4.  Montera nya filter.
5.  Stäng aggregatets dörr.
6.  Sätt i stickproppen.
7. Efter filterbyte återställs filterlarmet.

FILTERBYTE SKER ENLIGT FÖLJANDE PUNKTER:
Vid byte av smutsiga filter rekommenderas användning av 
andningsskydd med lägst klass FFP2

1. Gör aggregatet spänningslöst genom att dra ur stickkontakten.

Larmorsak visas under aktiva larm.

Efter filterbyte kvitteras larmet.

FILTERLARM OCH FILTERBYTE

Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas varje halv år. 
I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas. 

En inbyggd timer är i normalfallet inställd för att påminna om 
filterbyte var 6:e månad

FILTERLARM ISYteq TOUCH 3.5
Tryck på Informations/larmknappen vid larmindikering,

Efter filterbyte återställs filterlarmet genom att under minst 10 
sekunder hålla *-knappen på kontroll panelen nedtryckt.

Obs!
När strömmen slås på laddas alla menyer in, detta tar ca 20-30 sekunder.
Där efter startar fläkten. ( fläkten startar själv efter strömavbrott. )



Fläkthjulets kåpa och fläktvingar rengöres med en borste eller dammsugare.
OBS! Skada inte några ev. balansvikter i fläkthjulet och se även till att inga 

kablar fastnar under återmonteringen.
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLARE OCH FLÄKTAR

Före rengörning av värmeväxlare och fläktar etc skall aggregatet alltid göras spän-
ningslöst. 

RENGÖRING AV FLÄKTAR
Observera att  fläktarna inte får rengöras med vatten eller andra 
vätskor utan endast genom att dammsugas eller borstas.

Aggregatets ev. frontlucka demonteras, skruvarna på dörren skruvas ur och dörren öpp-
nas. Bilden visar ett högeraggregat (RDKS-1).

Värmeväxlarpaketet tas ut ur aggregatet. Elanslutning till rotormotorn lossas.

Värmeväxlaren dammsugs eller renblåses.

Fläkthjulet lossas från fläktkåpan genom att skruva loss skruvarna på fläktkåpans sida.

ALLMÄNT
Fläktar, filter och värmeväxlare är mycket viktiga för aggregatets 
funktion och ekonomi. Det är därför viktigt att dessa hålls rena 
och i gott skick. 

Vi rekommenderar en allmän översyn var 6:e månad. Av säker-
hetsskäl skall allmän försiktighet vidtas vid skötsel av aggregatet. 
Var noggrann med att aldrig klämma några kablar. Vid behov an-
vänd skyddshandskar.

RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN
Kontrollera att rotorns yta ej är belagd med damm. Rengör ge-
nom dammsugning eller genomblåsning av tryckluft. Om damm-
sugning är otillräcklig handspraya med fettlöslig vätska och blås 
rent med tryckluft. Genomblåsningen ska ske från ren sida mot 
dammbelagd sida.

Obs! Vatten, aceton eller liknande lösningsmedel får ej användas.

Fläkten tas ut ur aggregatet. Elanslutning kopplas ur.

På grund av slitage kan drivrem och tätningslister behöva bytas. 
Kontrollera att dessa är oskadda och byt vid behov.  För beteck-
ningar, se reservdelslistan på sidan 33.

Obs!
När strömmen slås på laddas alla menyer in, detta tar ca 20-30 sekunder.
Där efter startar fläkten. ( fläkten startar själv efter strömavbrott. ) 



Ett modernt kök utan rostfritt stål är nog lika ovanligt som en svensk sommar utan 
regn. Vitvaror i rostfritt stål är stilrena och tidlösa – men tyvärr får de också snabbt 
massor av feta fingeravtryck. I den här artikeln visar vi hur du enkelt får bort feta 
fingeravtryck utan att köpa dyra, kemiska rengöringsmedel. 

Du behöver 
Skinande rena rostfria ytor kräver endast tre saker som du högst sannolikt redan har 
därhemma. 

o Mikrofiberduk
o Diskmedel
o Matolja

Så gör du
Är du redo? På bara 20 minuter kan dina rostfria ytor vara gott som nya med den här enkla
metoden.

1. Lös upp lite diskmedel i en skål med varmt vatten
2. Doppa en mikrofiberduk i diskvattnet och tvätta den yta som du vill göra ren
3. Torka sedan ytan med en ny, torr mikrofiberduk
4. Häll lite matolja på duken och polera ytan
5. Låt den oljade ytan stå och dra ca 15 minuter. Polera sedan ytan igen med en torr

mikroduk.

Tips! Tänk på att tvättsvampar är absolut no-go på ytor av rostfritt stål eftersom de kan 
rispa ytan. Håll dig också borta från rengöringsmedel med klor eftersom det kan skada 
ytan. 

Rostfritt

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar utan förhandsinformation.




