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1. ALGEMENE INFORMATIE

• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en de mon-
tage instructie vóór de installatie en ingebruikname 
van dit toestel. Hierin vind u belangrijke informatie 
voor de montage en gebruik van het toestel.

• Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk ge-
bruik.

• Controleer de staat van het toestel en het montage-
materiaal zodra u ze uit de verpakking haalt. Neem 
het toestel met zorg uit de verpakking. Gebruik geen 
scherpe messen om de verpakking te openen. In-
stalleer het toestel niet indien het beschadigd is en 
richt u in dat geval tot NOVY.

• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef deze 
door aan de persoon die het toestel eventueel na u 
gebruikt.

• Recyclage van de transportverpakking en het oude 
toestel. Dit toestel is beschermd door verpakking. 
De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het 
milieu en geschikt voor recyclage. Opteer voor een 
milieuvriendelijke afvoer van de verpakking. Uw ap-
paraat bevat tevens vele recycleerbare materialen. 
Daarom dienen gebruikte apparaten van ander afval 
te worden gescheiden. De recyclage van de appara-
ten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt 
op deze manier onder de beste omstandigheden 
uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 
2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch 
afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper 
naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude 
apparaten.

 
In deze gebruiksaanwijzing wordt gewerkt met een 
aantal symbolen. Hieronder vind u de betekenis van 
deze symbolen.

Symbool Betekenis Actie

Indicatie Toelichting van 
een indicatie op de 
afzuigkap.

Waarschuwing Dit symbool duidt 
op een belangrijke 
tip of een gevaarlijke 
situatie.

Leef deze instructie na om letsel en materiële schade 
te voorkomen.

2. VEILIGHEID

2.1 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het ap-
paraat

• Het apparaat niet ombouwen of wijzigen.
• De veiligheid wordt enkel verzekerd wanneer het 

apparaat volgens de vereiste voorschriften op een 
aardleiding is aangesloten.

• Gebruik geen verlengkabel voor de aansluiting op 
het elektrische net.

2.2 Gebruik van het apparaat

•  Flamberen onder de afzuigkap is in geen geval 
toegestaan.

• Alleen onder voortdurend toezicht mag onder de af-
zuigkap gefrituurd worden.

• In geval van brand schakel altijd uw afzuigkap uit.
• Blus brandende vetten nooit met water, maar dek de 

pan af met een passend deksel of een blusdeken.
• Kinderen jonger dan 8 jaar, personen van wie de 

psychische en of mentale capaciteit vermindert zijn 
en personen van wie de kennis onaangepast is, kun-
nen dit toestel enkel onder toezicht van een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid gebruiken 
of indien zij opgeleid zijn om dit apparaat te gebrui-
ken in veilige omstandigheden.

• Kinderen moeten zodanig begeleid worden dat het 
zeker is dat zij niet gaan spelen met het apparaat.

• Voor het effectief verwijderen van de kookdampen 
schakel de afzuigkap enkele minuten voor de aan-
vang van het koken in.

• Schakel de afzuigkap ongeveer 30 minuten na het 
beëindigen van het koken uit. De nalooptijd is inge-
steld op 30 minuten. Maak gebruik van deze naloop-
tijd.

• Vermijd elke tocht boven het kookvlak.
• Plaats uw kookgerei zodanig dat opwellende dam-

pen onder het aanzuigoppervlak van de kap terecht-
komen.

• Koken met inductie: de intensiteit van afzuigkap en 
kookplaat zo laag mogelijk instellen om overproduc-
tie van dampen te beperken.

• Opgelet, bepaalde delen van de afzuigkap welke 
binnen handbereik liggen kunnen tijdens het koken 
heet worden.

2.3 Voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging

• In de montage instructie wordt de juist wijze van 
montage beschreven. Lees deze instructies goed 
door.

• Controleer de afstand tussen het kookoppervlak en 
de afzuigkap. In de montage instructie worden de 
minimale en maximale hoogte aangegeven. 

• Gebruik de afzuigkap nooit zonder de vetfilters om 
te voorkomen van vuil en vet verder in de afzuigkap 
terecht komen wat op den duur de werking en het 
functioneren kan beïnvloeden. 

• Wanneer u aan het bakken, braden, grillen of frituren 
bent, blijf er altijd bij. Oververhitte olie en vet kan 
vlam vatten en de afzuigkap hierdoor beschadigen.
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3. BEDIENING

Met de afstandsbediening kunt u de afzuigkap bedie-
nen.

1)  Verlichting kookmodus 
aan/uit

2)  Snelheid verhogen
3)  Snelheid verlagen
4)  Aan/ uit toets
5)  Novy-knop: verlichting 

sfeermodus aan/ uit

3.1 Afzuiging 

Motor in- en uitschakelen
Om de motor in te schakelen drukt u op toets 4. De 
afzuigkap wordt altijd opgestart op de laatst gebruikte 
functie (verlichting en/ of motor).

Uitschakelen met naloopstand
Om de naloopstand in te stellen drukt u éénmaal op  
toets 4. De verlichting schakelt om naar de sfeermo-
dus. De motor blijft gedurende 30 minuten op laatste 
ingesteld stand draaien. Na deze tijd schakelt motor 
uit. De verlichting blijft in de sfeermodus branden.

Maak gebruik van de nalooptijd van 30 minuten, zodat 
de kookgeuren goed opgenomen kunnen worden in het 
monoblock filter.

Uitschakelen zonder naloopstand
Druk 2 maal op toets 4.

Auto-Stop
Om te vermijden dat de afzuigkap aan zou blijven 
staan, wordt de motor automatisch na 3 uur uitgescha-
keld (enkel indien tijdens die 3 uur de bediening niet 
werd gewijzigd). De verlichting zal in de sfeermodus 
blijven branden.

Motor snelheid
Om de snelheid te verhogen van de motor druk tu op 
toets 2. Om de snelheid te verlagen drukt u op toets 3. 
De snelheid van de motor is regelbaar in 4 standen. Af-
hankelijk van de dampvorming tijdens het koken kiest u 
de gewenste stand.

 De motor beschikt over een thermocontact, dat 
bij oververhitting de motor uitschakelt. Na afkoeling 
zal de motor weer inschakelen. Het vaststellen van de 
oververhitting is noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
door vlam in de pan, de waaier van de motor wordt ge-
blokkeerd of er is een voorwerp in de uitblaasopening 
is gekomen waardoor deze gedeeltelijk of volledig is 
afgesloten.

3.2 Verlichting

Voor de verlichting heeft u de keuze tussen kookmodus 
en sfeermodus. 

Kookmodus
De kookmodus is de verlichting om optimaal te kun-
nen koken. Standaard heeft deze modus een maximale 
lichtintensiteit aan de onderkant van de afzuigkap en 
een lagere intensiteit langs de zijkanten. Om de kook-
modus in of uit te schakelen drukt u op toets 1 of toets 
4. 

Lichtintensiteit kookmodus
Wanneer de kookmodus actief is, kunt u deze dimmen 
of intenser maken door toets 1 ingedrukt te houden. Bij 
de gewenste lichtintensiteit laat u toets 1 los.

 U kunt de lichtintensiteit van de kookmodus niet 
volledig dimmen, omdat dan de verlichting onvoldoen-
de is om te kunnen koken.

Kleurtemperatuur wijzigen kookmodus
Door toets 1 en toets 3 gelijktijdig 4 seconden in te 
drukken, kan u de kleurtemperatuur naar koud licht in-
stellen. Bij de gewenste kleurtemperatuur laat u beide 
toetsen los.

Door toets 1 en toets 2 gelijktijdig 4 seconden in te 
drukken, kan u de kleurtemperatuur naar warm licht in-
stellen. Bij de gewenste kleurtemperatuur laat u beide 
toetsen los.

Na het uitschakelen van de kookmodus onthoudt deze 
steeds de laatst ingestelde waarde. Zo wordt de waar-
de van uw voorkeur bij het inschakelen telkens herno-
men.  

Sfeermodus
De sfeermodus is de verlichting om sfeer te creëren. 
Standaard heeft deze modus een lagere lichtintensiteit 
dan de kookmodus en dit zowel onderaan als langs de 
zijkanten van de dampkap. Om de sfeermodus in of uit 
te schakelen drukt u op toets 5. 

Lichtintensiteit sfeermodus
Wanneer de sfeermodus actief is, kunt u deze dimmen 
of intenser maken door toets 5 ingedrukt te houden. Bij 
de gewenste lichtintensiteit laat u toets 5 los.

Kleurtemperatuur wijzigen sfeermodus
Door toets 5 en toets 3 gelijktijdig 4 seconden in te 
drukken, kan u de kleurtemperatuur naar koud licht in-
stellen. Bij de gewenste kleurtemperatuur laat u beide 
toetsen los.

Door toets 5 en toets 2 gelijktijdig blijvend 4 seconden 
te drukken, kan u de kleurtemperatuur naar warm licht 
instellen. Bij de gewenste kleurtemperatuur laat u beide 
toetsen los.
Na het uitschakelen van de sfeermodus onthoudt deze 
steeds de laatst ingestelde waarde. Zo wordt de waar-
de van uw voorkeur bij het inschakelen telkens herno-
men.
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3.3 Afstandsbediening

Code op de afstandsbediening aanpassen
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd en
werkt direct op de afzuigkap.

 Indien de ingestelde code stoort met ande-
re zenders, kan er een andere code op de af-
standsbediening gekozen worden. Er zijn totaal 
10 code mogelijkheden.

Wijziging van de code:
• Maak de afzuigkap eerst spanningsloos. Doe dit 

door de netspanning van de afzuigkap eerst uit en 
daarna terug in te schakelen.De instelmodes is dan 
3 minuten actief. Gedurende deze 3 minuten dient 
de nieuwe code ingesteld te worden.

• Druk gelijktijdig op de afstandsbediening op de toet-
sen  en  (ca. 3 seconden). Het groene lampje op 
de afstandsbediening knippert evenveel keer als de 
ingestelde code. Indien een andere code is gewenst 
herhaal deze stap opnieuw (1x knipperen is code 1, 
2x knipperen is code 2 etc. Er zijn totaal 10 codes).

• Druk binnen 10 seconden op de afstandsbediening 
op toets  om de bevestiging in te stellen. De af-
zuigkap en de afstandsbediening zijn nu op elkaar 
ingesteld.

 

Vervangen van de batterijen
• Voor de vervanging van de batterij dient u het deksel 

los te schroeven, de oude batterijen te verwijderen 
en een nieuwe erin te plaatsen. Let op de in het bat-
terij vak aangegeven polariteitsmarkeringen. 

• Lege batterijen horen niet in het huisvuil, maar moe-
ten worden ingeleverd als KGA.

Technische gegevens afstandsbediening
- Voeding: (2 x AAA) Baterijen
- Werkfrequentie: 433.92Mhz
- Aantal codes: 10
- Bedrijfstemperatuur: 0 – 50°C
- Afmetingen: 110 x 50 x 19mm

4. ONDERHOUD

4.1. Vetfilters

Onderhoud van de vetfilters
In de afzuigkap bevinden zich 4 metalen vetfilters. De 
afzuigkap heeft een reinigingsindicatie voor de vetfil-
ters.

Indicatie reiniging vetfilter

 Indicatie: oranje indicatie licht gaat branden

Na 20 kookuren geeft een oranje indicatie licht op de 
afzuigkap aan dat de vetfilter gereinigd dient te worden.

Toegang tot het vetfilter

De twee zijpanelen kunnen open. 

 Let op, houdt met 1 hand de afzuigkap beet en 
open met de andere hand het zijpaneel.

De vetfilters kunt u één per één verwijderen door aan 
het haakje te trekken dat zich op de filter bevindt. Ach-
ter ieder paneel bevinden zich 2 vetfilters.

Reinigen van de vetfilters
Het vetfilter kan als volgt gereinigd worden:
• In de vaatwasmachine
• Handmatig: Dompel de filter in een oplossing van 

kokend water, waaraan een ontvettend afwasmiddel 
is toegevoegd. Spoel vervolgens de filters onder de 
kraan met warm water uit en laat ze daarna drogen.

 Indien de bovenvermelde instructies niet wor-
den uitgevoerd, ontstaat er door een te sterke 
vervuiling, 

 kans op brandgevaar.

Plaats na het reinigen de vetfilters terug in de afzuig-
kap. Gebruik de afzuigkap niet zonder de vetfilters.
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Reset reinigingsindicatie vetfilter
Wanneer u de vetfilter terugplaatst na reiniging, volstaat 
het om 5 seconden gelijktijdig op de toetsen [+] en [-] te 
drukken om de reinigingsindicatie opnieuw in te stellen. 
Indien u dit niet doet, blijft het oranje indicatie licht 
branden bij het inschakelen van de afzuigkap. We ra-
den u aan de vetfilter 2 maal per maand te reinigen voor 
een optimale werking. 

4.2 Monoblock filters

De afzuigkap beschikt over 2 monoblock filters. Ge-
bruik alleen het Novy monoblock filter in de afzuigkap.

Reinigingsindicatie recirculatie

 Indicatie: groene indicatie licht gaat branden 

Na 200 kookuren geeft een groen indicatie licht aan op 
de afzuigkap dat de monoblock filters gereinigd dienen 
te worden. 

Uitnemen monoblock filter

De monoblock filters (2 stuks) bevinden zich bovenaan 
de afzuigkap, elk afzonderlijk onder een rooster. Het 
rooster heeft een handvatje waaraan getrokken kan 
worden. Open het rooster waarna het los komt van de 
afzuigkap. Neem hierna het monoblock filter uit de af-
zuigkap.

Regenereren monoblock filter
• Het monoblock filter kan tot 12 maal toe geregene-

reerd worden. Dit gebeurt in de oven.
• Plaats de filter gedurende 1 uur in een oven op 

120°C. Voorzie voldoende verluchting in de ruimte 
waar de oven staat, er kunnen geuren vrijkomen. 

Bij het bakken van bepaalde vissoorten, kan er geur 
vrijkomen. Beste oplossing is het meteen regenereren 
van het monoblock filter.

Terug plaatsen monoblock filter
Plaats de monoblock filters terug in de voorziene ope-
ningen bovenaan de afzuigkap. Schuif de roosters 
weer vast bovenop de monoblock filters (met het hand-
vat naar binnen georiënteerd). 

Reset reinigingsindicatie
Wanneer u de monoblock filters terug plaatst na rei-
niging, volstaat het om 5 seconden gelijktijdig op de 
toetsen [+] en [-] te drukken om de reinigingsindicatie 
opnieuw in te stellen. 

Indien u dit niet doet, blijft het groene indicatie licht 
branden bij het inschakelen van de afzuigkap.

Na de reset is de reinigingsindicatie weer ingesteld op 
200 uur. 

4.3 Reinigen van de afzuigkap

De afzuigkap kan worden gereinigd met vochtige doek 
of spons en een mild reinigingsmiddel. Vervolgens met 
een droge zachte doek droog wrijven om vlekken te 
voorkomen. 

Reinigen Hi-Macs lichtdiffuser
 

 Gebruik nooit agressieve, krassende of chloor-
houdende producten.

 Gebruik geen schuurmiddel of schuurspons.

4.4 Storing

In geval van een storing kunt u contact opnemen met 
uw (keuken)leverancier en of de Novy Klantendienst. 
Voor een goede en snelle afhandeling is het noodzake-
lijk dat u bij het melden van een service weet welk type 
afzuigkap u heeft. 

 Het typenummer vindt u op een sticker in de 
binnenzijde van de afzuigkap. 

 Deze wordt zichtbaar zodra u het filter uit de af-
zuigkap neemt.

Het typenummer kunt u hier noteren:
Typenummer: ……………………..
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ELEKTRISCH SCHEMA - SCHÉMA ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN - ELECTRICAL SCHEME

230 V
INPUT 230V AC

OUPUT 24V DC
+ red

- black

POWER SUPPLY
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GARANTIEVOORWAARDEN  -  LES CONDITIONS DE GARANTIE - DIE GARANTIEBEDINGUNGEN - WARRENTY CONDITIONS

BELGIË 
Novy damkappen worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid geproduceerd. Desalniettemin kan 
er een defect optreden. Zowel binnen als buiten de 
waarborgperiode, kan de Novy technische dienst op 
een snelle en deskundige manier een herstelling van 
het toestel uitvoeren, zonder dat dit afbreuk doet aan 
de levensduur ervan.

Aanvang en duur van de waarborgperiode
De waarborgperiode vangt aan op de datum van 
aflevering door de verkoper (factuurdatum als 
bewijs) van het toestel bij de consument. De duur 
ervan bedraagt 60 maanden, maar wordt beperkt 
tot 12 maanden ingeval van industrieel of hiermee 
gelijkgesteld gebruik, bv. in hotels, pensions, ...

Beperkingen
Deze waarborg is niet geldig wanneer het gaat om 
fouten, veroorzaakt door normale sleet, misbruik 
of verwaarlozing, of door ondeskundige plaatsing. 
Anderzijds vervalt de waarborg wanneer het 
apparaat zou hersteld of omgebouwd zijn met 
onderdelen die niet van ons fabrikaat zijn of wanneer 
de identificatienummers zouden zijn verwijderd of 
veranderd.
Er is evenmin sprake van waarborg wanneer 
het apparaat zou hersteld of veranderd zijn 
door personen die niet door onze firma daartoe 
gemachtigd zijn
De volledige lijst met beperkingen is beschikbaar op 
aanvraag.
De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op 
de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen. 
Bij ingebruikname in het buitenland van een in 
België gekocht toestel, of in België van een in het 
buitenland gekocht toestel moet de consument 
er zich van vergewissen of het toestel voldoet 
aan de locale technische vereisten (gassoort, 
spanning, frequentie, installatievoorschriften, 
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt 
door het niet geschikt zijn van het toestel en de 
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet 
onder de waarborgvoorwaarden. 

Aanvraag tot herstelling
Wanneer een onderdeel defect  bevonden wordt, 
dient het via de vakhandelaar of keukeninstallateur 
te worden teruggestuurd aan ons adres, ontdaan 
van alle andere onderdelen en vergezeld van een 
aanvraag tot vervanging onder waarborg door 
afzender alsmede van dit 
certificaat en factuur. 
Tel. nr Technische Dienst NOVY (te contacteren bij 
defect): 056-36 51 02 
Hou dit document steeds bij de hand 

BELGIQUE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus 
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité 
d’un défaut. Le service technique de Novy peut 
réparer votre appareil rapidement et correctement, 
aussi bien durant la période de garantie, qu’après, 
sans porter préjudice à sa durée de vie.

Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison 
par le vendeur au domicile du client (la date de la 
facture fait foi).  La durée est 60 mois, limitée à 12 
mois pour une utilisation industrielle ou comparable, 
dans les hôtels, pensions, ...

Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de 
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non 
conforme ou négligence ou à une installation non 
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si 
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces 
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros 
d’identification ont été démontés ou modifiés.
La garantie ne sera pas non plus applicable quand 
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne 
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur 
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les 
appareils commercialisés et utilisés en Belgique. 
Lorsque l’appareil acheté en Belgique est utilisé 
à l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est 
utilisé en Belgique, il incombe au consommateur 
de vérifier si l’appareil correspond aux exigences 
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence, 
conditions d’installation, conditions climatiques). Les 
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme 
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou 
souhaités ne sont pas concernés par les conditions 
de la garantie.

Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous 
adresser au commerçant spécialisé ou installateur 

de cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de 
votre demande de remplacement sous garantie, du 
certificat de garantie et de votre facture. 
Tél. No du service technique de NOVY (à contacter 
en cas d’un défaut): 056-36 51 02 
Gardez ce document toujours à portée de main. 

BELGIEN
Dunstabzugshauben von Novy werden mit 
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann 
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während 
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann 
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell 
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die 
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.

Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der 
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das 
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist 
beträgt 60 Monate, wird jedoch bei industrieller oder 
vergleichbarer Nutzung z. B. in Hotels, Pensionen, ... 
auf 12 Monate verkürzt.

Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn 
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß, 
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht 
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind. 
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn 
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut 
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen, 
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder 
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn 
das Gerät von Personen repariert oder verändert 
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer 
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten 
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien 
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte. 
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen 
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland 
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der 
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den 
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität, 
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften, 
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf 
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät 
für den gewünschten Verwendungszweck nicht 
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten 
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter 
die Garantiebedingungen. 

Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist 
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer 
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar 
vollständig ausgebaut und versehen mit einer 
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen 
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und 
der Rechnung.
Telefonnummer Technischer Dienst NOVY (bei einem 
Defekt): +32-(0)56-36 51 02. 
Bewahren Sie dieses Dokument immer griffbereit 
auf. 

FRANCE
Les hottes Novy sont toujours fabriquées avec le plus 
grand soin possible. Cela n’exclut pas l’éventualité 
d’un défaut. Le service technique de Novy peut 
réparer votre appareil rapidement et correctement, 
aussi bien durant la période de garantie, qu’après, 
sans porter préjudice à sa durée de vie.

Début et durée de la période de garantie
La période de garantie débute à la date de livraison 
par le vendeur au domicile du client (la date de la 
facture fait foi).  La durée est 60 mois, limitée à 12 
mois pour une utilisation industrielle ou comparable, 
dans les hôtels, pensions, ...

Limitations
Cette garantie n’est pas valide quand il s’agit de 
défauts suite à l’usure normale, une utilisation non 
conforme ou négligence ou à une installation non 
conforme. D’autre part, la garantie est annulée si 
l’appareil a été réparé ou modifié avec des pièces 
qui ne sont pas d’origine, ou lorsque les numéros 
d’identification ont été démontés ou modifiés. La 
garantie ne sera pas non plus applicable quand 
l’appareil a été réparé ou modifié par une personne 
non autorisée par notre entreprise.
La liste complète des limitations est disponible sur 
demande.
Les conditions de garantie sont valides pour les 
appareils commercialisés et utilisés en France. 
Lorsque l’appareil acheté en France est utilisé à 
l’étranger ou un appareil acheté à l’étranger est 
utilisé en France, il incombe au consommateur 

de vérifier si l’appareil correspond aux exigences 
techniques locales (type de gaz, tension, fréquence, 
conditions d’installation, conditions climatiques). Les 
dégâts occasionnés par une utilisation non conforme 
ou adéquate et les adaptations nécessaires ou 
souhaités ne sont pas concernés par les conditions 
de la garantie.

Demande de réparation
En cas de pièce défectueuse, il convient de vous 
adresser à votre revendeur ou installateur de 
cuisine qui la renverra à l’usine, accompagné de 
votre demande de remplacement sous garantie, du 
certificat de garantie et de votre facture.

DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH
Dunstabzugshauben von Novy werden mit 
größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Dennoch kann 
es zu einem Defekt kommen. Sowohl während 
der Garantiefrist als auch darüber hinaus kann 
der technische Dienst von Novy das Gerät schnell 
und fachkundig reparieren, ohne dass dies die 
Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt.
Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der 
Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das 
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist 
beträgt vierundzwanzig Monate.
Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn 
es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß, 
Missbrauch bzw. mangelnde Pflege oder nicht 
sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind. 
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn 
das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut 
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen, 
oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder 
verändert werden.
Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn 
das Gerät von Personen repariert oder verändert 
wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer 
Firma besitzen.
Die vollständige Liste der Einschränkungen erhalten 
Sie auf Anfrage.
Die Garantiebedingungen gelten für in Belgien 
auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte. 
Bei Inbetriebnahme eines in Belgien erworbenen 
Gerätes im Ausland oder eines im Ausland 
erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der 
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den 
lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität, 
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften, 
Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf 
die Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät 
für den gewünschten Verwendungszweck nicht 
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten 
Änderungen unangemessen sind, fallen nicht unter 
die Garantiebedingungen. 

Reparaturanfrage
Wird ein Defekt an einem Ersatzteil festgestellt, ist 
es über den Fachhändler oder den Küchenbauer 
an unsere Adresse zurückzuschicken, und zwar 
vollständig ausgebaut und versehen mit einer 
Anfrage des Absenders zum Austausch im Rahmen 
des Garantieanspruchs sowie dieses Zertifikats und 
der Rechnung. Bewahren Sie dieses Dokument 
immer griffbereit auf. 

NOVY NEDERLAND B.V.
Garantietermijn en dekking
Een storing is een openbaring van een technisch 
gebrek aan het huishoudelijk apparaat, ten gevolge 
van een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout, 
waardoor het normaal functioneren van het 
apparaat onmogelijk is. Met inachtneming van 
de onderstaande voorwaarden, wordt door Novy 
Nederland B.V. 5 jaar garantie verleend. De garantie 
gaat in op de datum van aankoop zoals die vermeld 
staat op de aankoopnota van de desbetreffende 
keukendetaillist/installateur. In het 1e en 2e jaar 
krijgt u bij optredende storing aan uw Novy-apparaat 
volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en 
arbeidsloon. Bij storingen die optreden in het 
3e, 4e of 5e jaar geeft deze garantie recht op 
vergoeding van de te vervangen onderdelen. Bij 
een servicebezoek in het 3e, 4e of 5e jaar worden 
alleen de op dat moment geldende voorrijkosten en 
arbeidsloon in rekening gebracht. Bij de openbaring 
van een storing binnen 6 maanden na aflevering, 
wordt vermoed dat de storing reeds bij aflevering 
aanwezig was. Servicebezoeken worden uitsluitend 
op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur uitgevoerd 
en vinden uitsluitend in Nederland plaats. Deze 
garantie van het huishoudelijke apparaat geldt 
niet bij een toepassing in een niet-huishoudelijke 
situatie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar 
en/of adres. 

Beperkingen
De garantie heeft geen betrekking op onderdelen 

zoals lampen, glasplaten, vetfilters, geurfilters, 
snoer, steker en losse accessoires. Op de garantie 
kan geen aanspraak worden gemaakt bij gebreken 
aan het apparaat die terug te voeren zijn op onjuist 
gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid, 
het niet juist handelen volgens de bepalingen in 
de gebruiksaanwijzing of de montage-instructie, 
gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten 
of gebreken die de werking of de waarde van 
het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden. 
Eveneens kan er geen aanspraak op de garantie 
worden gedaan bij beschadigingen die ontstaan 
zijn door de gebruiker of derden, defecten en 
beschadigingen van het apparaat als gevolg van 
gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder 
een inboedelverzekering of gebeurtenissen die 
buiten het normale gebruik van het apparaat vallen. 
Bij een apparaat die ingebouwd is geweest in 
de showroom van een (keuken)leverancier wordt 
de garantie beperkt tot de technische delen. 
Beschadigingen van zichtbare delen zijn uitgesloten 
van garantie.

Voorwaarden
Een aanspraak op de garantie vervalt indien 
reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door 
derden die niet door Novy gemachtigd zijn, of 
indien apparaten worden voorzien van niet-originele 
onderdelen waardoor een storing ontstaat. De 
reparaties aan de producten worden in de regel 
bij de eindgebruiker uitgevoerd. De onderdelen die 
zijn vervangen, worden eigendom van Novy. Bij een 
reparatie dient te allen tijde de originele aankoopnota 
aan de servicemonteur te worden overlegd. 
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste 
bezoek worden uitgevoerd. Indien een tweede 
bezoek nodig is, zullen eventueel voorrijkosten en 
arbeidsloon in rekening worden gebracht, indien 
de noodzaak voor een herhaalbezoek aan de 
eindgebruiker toe te schrijven is.
Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van 
de garantietermijn en vormen evenmin het begin 
van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn 
voor ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt 
gelijktijdig met de garantietermijn van het apparaat 
als geheel.
Indien het typeplaatje met daarop het typenummer 
en serienummer is verwijderd, gewijzigd of 
onleesbaar is, vervalt elke aanspraak op de garantie.
De garantievoorwaarden gelden voor in Nederland 
op de markt gebrachte en in gebruik zijnde 
apparaten. Bij ingebruikname in het buitenland van 
een in Nederland gekocht apparaat, of in Nederland 
van een in het buitenland gekocht apparaat moet 
de consument zich van bewust zijn of het apparaat 
aan de lokale technische vereisten (bijvoorbeeld 
spanning, frequentie, installatievoorschriften, 
klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt 
door het niet geschikt zijn van het apparaat en de 
noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet 
onder de garantievoorwaarden.
Uitgebreidere of andere aanspraken, in het bijzonder 
aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat 
ontstane schade, zijn uitgesloten, voor zover de 
aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke 
bepalingen van dwingend recht.
Indien bij aanmelding van een storing de 
omschrijving van de storing niet leidt tot een 
vaststelling van deze storing door de servicemonteur 
en bovendien een verder inspectie van het apparaat 
ook geen vaststelling van een mogelijk ander defect 
oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in 
rekening worden gebracht overeenkomstig op dat 
moment geldende tarieven.

Reparatie en eventuele vervanging van een apparaat
Voor zover herstelwerkzaamheden door Novy 
Nederland B.V. redelijkerwijs niet mogelijk zijn, 
wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen 
de genoemde garantietermijn een gelijkwaardige 
vervangend apparaat aangeboden. Bij een levering 
van een vervangend apparaat behoudt Novy 
Nederland B.V. zich het recht voor een redelijke 
gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de 
tot dan toe genoten gebruiksduur.

Aanvraag voor een service
In geval van een storing kunt u contact opnemen 
met uw (keuken)leverancier. Voor een goede en 
snelle afhandeling is het noodzakelijk dat u bij het 
melden van een service het type nummer van uw 
apparaat bij de hand heeft. 

Onderdelen bestellen
Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich 
wenden tot:
Novy Nederland B.V.
T (088)-0119100
E info@novynederland.nl
I www.novynederland.nl
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Zie achterkant
Voir au dos

Sehen Sie die RuckSeite
See back




