
7150/9 - 7155/9 - 7170/9 - 7175/9
7050/9 - 7052/9 - 7055/9

NL  -  België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften  p. 2
  Nederland
    
FR  -  Belgique Mode d’emploi et d’installation    p. 5
  France     

DE  -  Belgien Montage- und Bedienungsanleitung   p. 8
  Deutschland
  Österreich
  Schweiz   
EN   Operating and installation Instructions   p. 11
     



ALGEMENE INFORMATIE

• Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en ingebruikname van dit toestel.

• Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik.

• Het is aanbevolen om de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd persoon. Voor schade 
die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de fabrikant 
elke vorm van aansprakelijkheid af.

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

• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef ze 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 apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom dienen gebruikte apparaten 
van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant 
wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, over-
eenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Infor-
meer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude 
apparaten.

• Storing

In geval van storing, aarzel niet om onze Hersteldienst te contacteren:
Voor België: Tel.: 056/36.51.02
Voor Frankrijk: Tel.: 03.20.94.06.62
Voor Duitsland: Tel.: 0511.54.20.771
Voor Nederland: Tel.: 088-0119110 (info@novynederland.nl)
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02
Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Hersteldienst weet welk type 
apparaat u heeft. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje achter de vetfilter en kunt u het best 
hier noteren:
Typenummer:……………………….

• Voor alle andere opmerkingen of vragen waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op biedt, 
contacteer onze Customer Service:

Voor België: Tel.: 056/36.51.01
Voor Frankrijk: Tel.: 03.20.94.06.62
Voor Duitsland: Tel.: 0511.54.20.771
Voor Nederland: Tel.: 088-0119110 (info@novynederland.nl)
Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/36.51.02

Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, januari 2015
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Gebruik 

OPMERKING: deze gebruiksaanwijzing geldt voor 
verschillende uitvoeringen van het toestel. Het is 
mogelijk dat er kenmerken worden beschreven 
die niet van toepassing zijn op uw toestel

Luchttoevoer 
Bij gebruik van de afzuigkap dient er in de ruimte 
altijd een luchttoevoer aanwezig te zijn, waardoor 
verse lucht kan toestromen. Het aanvoeren 
van verse lucht kan geschieden door een raam 
te kantelen, een deur te openen of door een 
toevoerrooster aan te brengen.
Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken 
ook is, er kan slechts zoveel lucht uit de ruimte 
worden afgezogen als er wordt aangevoerd. Te 
weinig luchttoevoer kan een rendementsverlies 
van 50% en meer veroorzaken.

Door te weinig luchttoevoer kan terugslag 
ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen, 
zoals bijvoorbeeld het rookafvoerkanaal van de 
open haard of andere verbrandingstoestellen. 
Dit veroorzaakt een vergiftigingsgevaar door 
teruggezogen gassen en verbrandingsgassen.
Bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en 
toestellen gevoed met energie, anders dan
elektrisch, mag de onderdruk in de ruimte niet 
groter zijn dan 4 Pa (=0,04 mBar).

Veiligheid
• Alleen onder voortdurend toezicht mag onder 

de afzuigkap gefrituurd worden. 
• Flamberen onder de afzuigkap is in geen geval 

toegestaan. 
• 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.

Tips 
De keukendampen worden het meest doeltreffend 
verwijderd door: 
• Inschakelen van de afzuigkap enkele minuten 

voor de aanvang van het koken.
• Uitschakelen van de afzuigkap ongeveer 10 mi-

nuten na het beëindigen van het koken
• Vermijd elke tocht boven het kookvlak.
• Plaats uw kookgerei zodanig dat opwellende 

dampen onder het aanzuigoppervlak van de 
kap terechtkomen.

• Koken met inductie: de intensiteit van afzuig-
kap en kookplaat zo laag mogelijk instellen om 
overproductie van dampen te beperken.

Bediening

1. Ventilator aan- en afleggen
2. Ventilator lager
3. Aanduiding ventilator stand
4. Ventilator verhogen
5. Verlichting

Ventilator in- en uitschakelen 
Om de motor in te schakelen drukt u op toets ①. 
De afzuigkap wordt altijd opgestart op de laatst 
gebruikte functie (verlichting en/of motor).

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

Ventilatorsnelheid
Om de snelheid te verlagen drukt u op toets ②. 
Om de snelheid te verhogen drukt u op toets ④.  

Power snelheid
Op deze intensieve stand wordt de hoogste 
snelheid bereikt. Dit is slechts voor korte tijd 
nodig. Druk op toets ④ “+” tot de aanduiding “P” 
gaat branden (u ziet dit op de display, toets ③).

Indien u deze power snelheid niet manueel 
uitschakelt wordt de ventilator na 6 minuten 
automatisch naar stand 3 teruggeschakeld. Deze 
stand enkel gebruiken bij extreme omstandig-
heden. Zeker nooit gebruiken als standaard 
snelheid!

Verlichting 
Om de verlichting in of uit te schakelen drukt u 
op toets ⑤. De verlichting schakelt steeds op vol 
vermogen aan en kan gebruikt worden wanneer 
de ventilator is uitgeschakeld.

Een zelfherstelend thermocontact zorgt ervoor dat 
de motor bij oververhitting wordt uitgeschakeld. 
Na afkoeling zal de motor weer inschakelen. Het 
vaststellen van de oorzaak van de oververhitting is 
noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn door vlam in 
de pan, de waaier van de motor wordt geblokkeerd 
of er is een voorwerp in de uitblaasopening is 
gekomen waardoor deze gedeeltelijk of volledig
is afgesloten.
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Onderhoud 

Onderhoud van de vetfilter
In de afzuigkap bevindt zich één metalen vetfilter 
die naargelang het gebruik en minstens 2 keer per 
maand dient gereinigd te worden. 

Vetfilter reinigingsindicatie 
Na 20 kookuren knippert de F op de bediening, 
dit geeft aan dat de vetfilter gereinigd dient te 
worden. Wanneer u de vetfilter terugplaatst na 
reiniging, volstaat het om 5 seconden op de – 
toets te drukken om de indicator opnieuw in te 
stellen. Indien u dit niet doet, blijft de F knipperen 
bij het inschakelen van de afzuigkap.

Toegang tot de vetfilter
In de afzuigkap bevindt zich één metalen vetfilter 
die naargelang het gebruik en minstens 2 keer per 
maand dient gereinigd te worden. 

De inox onderplaat aan het linker en rechter 
uiteinde vastnemen en naar onder trekken. De 
vetfilter kunt u verwijderen door aan het haakje te 
trekken dat zich op de filter bevindt. 

De filter als volgt reinigen:
• In de vaatwasmachine.
• Handmatig: Dompel de filter in een oplossing 

van heet water en een ontvettend vloeibaar 
detergent. Spoel vervolgens de filter onder 
de kraan met heet water en laat ze daarna 
uitdrogen. 

Belangrijk! Indien de bovenvermelde instructies 
niet worden uitgevoerd, ontstaat er door een te 
sterke vervuiling, kans op brandgevaar.

Onderhoud van de afzuigkap
De verlichting voldoende laten afkoelen alvorens 
de afzuigkap te reinigen.
De afzuigkap kan worden gereinigd met vochtige 
doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik 
nooit agressieve, krassende of chloorhoudende 
producten.
Bleekwater (Eau de Javel) is schadelijk voor 
roestvrij staal. 

Vervanging van de lampen

Voor iedere interventie dient het toestel elektrisch 
ontkoppeld te worden.  De verlichting voldoende 
laten afkoelen.

De halogeenspots kunt u vervangen:
• Ga met een schroevendraaier in de uitsparing 

van het randje rond de spot
• Til nu de rand omhoog met de punt van de 

schroevendraaier. (rand en glas zijn nu verwi-
jderd)

• U kunt nu de halogeenlamp van 20 W verwij-
deren en vervangen.

• Clips nu het glas en de rand weer op de juiste 
plaats.

De wandkappen hebben 2 halogeenspots van 20 
Watt en het totaal verbruik met verlichting is:
voor 7150, 7170, 7050, 7052: 170 Watt
voor 7155, 7175, 7055
 met 345999: 290 Watt
 met 445999: 230 Watt
 

Elektrische aansluiting

De afzuigkap is voorzien van aansluitsnoer en 
stekker met aarding. Sluit de stekker steeds aan 
op een contactdoos met aarding. 
De contactdoos goed bereikbaar monteren. 
Vervanging van het aansluitsnoer dient steeds 
te gebeuren door een bekwame vakman. 
Stroomsterkte en verbruik zijn aangegeven op het 
specificatieplaatje.

Afmetingen: p. 14
Elektrisch schema: p. 15


