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Plafond-afzuigkap aXiair Aledo DpH
120x60x20cm
Vrij hangende afzuigkap - zonder afvoer voorzien van zwart- of witglazen zijpanelen en
geïntegreerde DomaplasmaNG-A luchtzuiveringstechnologie

aXiair Domaplasma BV
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Benodigde apparaat gegevens in geval van storing:
Opdat onze servicedienst eventuele reparaties zorgvuldig kan voorbereiden en mogelijk benodigde
onderdelen beschikbaar kan hebben, hebben wij ingeval van storing aan uw apparaat de navolgende
informatie van u nodig:
1.

Uw adresgegevens

2.

Uw telefoon- en/of mobiel nummer

3.

Wanneer kan de servicedienst u bezoeken?

4.

De exacte omschrijving van het apparaat:
Model en typenummer (typeplaatje en/of aankoopbewijs raadplegen)
Model: .....................................................
Type nr.: ...................................................
Serie nr.: ...................................................

5.

Aankoopdatum:………………………………………

6.

Omschrijving van het probleem of van uw servicewens

S.v.p. uw aankoopbewijs tonen aan de servicedienst.
Op bovenstaande wijze helpt u ons om onnodig tijdverlies en bijkomende kosten te voorkomen en ook
voor u nog efficiënter te werken.
Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat voldoet aan alle op het moment van productie geldende veiligheidsvoorschriften.
Let op! Onoordeelkundig gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken.
Leest u daarom de handleiding zorgvuldig door voorafgaand aan montage en ingebruikneming.
Deze handleiding omvat belangrijke aanwijzingen en tips voor montage, veiligheid en onderhoud.
Bouwvoorschriften (niet geldend bij de toepassing als Domaplasma-circulatiekap!).
Uitsluitend bij gebruik van een afzuigkap met luchtafvoer dient u op het volgende te letten:
-

In de keuken of de daarmee in verbinding staande woonruimte dient de luchttoevoer zodanig
te zijn dat in deze ruimtes geen onderdruk kan ontstaan waardoor de afzuigkap minder goed
gaat functioneren.

-

Belangrijk! In een keuken of de daarmee in verbinding staande woonruimte met een open
gaskooktoestel, open haard etc. dient u zorg te dragen voor een voldoende toevoer van frisse
lucht. Eventueel door een ventilatierooster of door het openen van een raam.

-

De afzuigkap mag nimmer aan een mechanisch ventilatierooster of aan een bestaand
schoorsteenkanaal of beluchtingskanaal o.i.d. aangesloten worden.

-

Houd rekening met de geldende bouwvoorschriften.
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Bij montage en gebruik
- Tijdens het gebruik van de afzuigkap dienen de vetfilters te allen tijde gemonteerd te zijn, zo
niet zet zich een overmaat aan vet- en olieresten af in het inwendige van de afzuigkaponderdelen evenals in evt. afvoerkanalen of, indien gemonteerd, de Domaplasma unit.
-

Bij het gebruik van gaskookplaten dient u er op te letten dat de gasbranders nooit zonder een
er op geplaatste pan worden gebruikt. Bij open gasbranders kunnen onderdelen van de
afzuigkap door de opstijgende hitte oververhit raken en daarbij onherstelbaar beschadigen.

-

Houdt conform brandweer voorschriften een minimale afstand aan tussen de branders en de
onderzijde afzuigkap van tenminste 65cm.

-

Teneinde een voldoende afzuigwerking te realiseren, adviseren wij een afstand tussen
kookplaat en onderzijde afzuigkap van 75cm. U gelieve u een maximale afstand tussen de
kookplaat en de onderzijde afzuigkap te hanteren van ten hoogste 95 tot 100cm. Daarboven
neemt de afzuigende werking van alle types afzuigkappen sterk progressief af.

-

Flamberen onder de afzuigkap is vanwege brandgevaar niet toegestaan. De snel opstijgende
vlammen kunnen brand veroorzaken in de vetfilters en/of de afzuigkap.

-

Bij frituren of op hoge warmte aanbraden met olie of vet verdient het aanbeveling om continu
aanwezig te blijven.

-

Elk gebruik met open branders of oneigenlijk gebruik met brandbare stoffen of dampen wordt
sterk afgeraden om brandgevaar te voorkomen.

Bij onderhoud en reiniging
- Tijdens reiniging van het inwendige van de afzuigkap verdient het aanbeveling om de
elektrische aansluiting stroomloos te maken (Stekker uit het stopcontact verwijderen of de
betreffende stop in de meterkast uitschakelen/verwijderen).
-

De afzuigkap nimmer met een hogedrukreiniger schoonmaken.

-

Indien de afzuigkap en vetfilters niet regelmatig worden gereinigd ontstaat door het afzetten
van vet- en olieresten in het inwendige van de kap op den duur een brandgevaarlijke situatie.

Gebruiksdoel
- Deze afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik m.b.t. de afzuiging van
kookdamp van elektro- of gaskookplaten.
- Bij elk ander gebruik vervalt de garantie. De afzuigkap niet zonder toezicht laten functioneren.
Vrij hangende montage
Bij de montage van de afzuigkap dient, onafhankelijk van het model en type, bij elektrische
apparatuur een afstand van bij voorkeur 75cm en bij gasapparatuur van tenminste 65 cm tussen de
kookplaat en de onderzijde van de afzuigkap te worden aangehouden.
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Montagehandleiding
Bij recirculatie worden de afgezogen kookdampen door de vetfilters gereinigd en vervolgens door de
geïntegreerde Domaplasma700 unit gevoerd en hierdoor ontgeurd. De gereinigde en ontgeurde lucht
wordt daarna, via grote luchtroosters in de bovenzijde van de kap, weer teruggeleid naar de keuken.
(Zie ook het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”).
Elektrische aansluiting
Voorafgaand aan het aansluiten aan het elektrisch net dient te worden geverifieerd of de op het
typeplaatje in de afzuigkap aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Het typeplaatje is
zichtbaar na het wegnemen van de vetfilters.
De afzuigkap wordt geleverd met een transparante aansluitkabel. De kabel dient conform voorschrift
geïnstalleerd via een geaarde en gezekerde aansluiting met 230 Volt wisselstroom, 50 Hz aangesloten
te worden. Het door de afzuigkap afgenomen energiegebruik, incl. de Domaplasma unit en de
Ledplaat verlichting, bedraagt in totaal slechts ca. 350W. Een zekering van 6A is dus voldoende.
Om esthetische redenen is het raadzaam om de aansluiting van de afzuigkap (d.m.v. het
meegeleverde transparante 3-aderige snoer) aan te laten brengen in het plafond – bij voorkeur vanuit
een vlakke plafonddoos welke direct naast de kabel aan de linker voorzijde van de afzuigkap dient te
worden geplaatst (gezien vanaf de bedieningszijde)
Houdt er hierbij rekening mee dat de stroomkring waarin de afzuigkap zich bevindt in de meterkast
t.b.v. onderhoudswerkzaamheden separaat uitschakelbaar dient te zijn.
Belangrijk voor een goede werking!
Deze afzuigkap dient vrij hangend onder het plafond te worden gemonteerd.
Let bij de montage op de hierna volgende omschrijvingen en montagetekeningen.
N.B!
Gebruik tijdens de montage van de afzuigkap geschikte handschoenen om krassen en vingervlekken
op het roestvaststaal te voorkomen.
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3D aanzicht aXiair Aledo DpH
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Maatschets aXiair Aledo DpH

7

Afmetingen/montage rvs ophanggarnituur en elektrische aansluiting aXiair Aledo DpH
N.B. Montage aan plafond d.m.v. M6 keilbout of type s8 schroef en plug
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EINDMONTAGE EN CONTROLE OP GOEDE WERKING
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SENSI-AXI BEDIENING + afstandsbediening
Bij de SENSI-AXI bediening bevinden de relevante bedieningsvlakken en het display zich op een
geïntegreerd schakelpaneel.
De symboolvlakken NIET hard indrukken! Licht aanraken is reeds voldoende!
De functies van de verschillende bedieningsvlakken zijn beschreven in het onderstaande overzicht:
VERLICHTING: Hiermee schakelt u de led schouwverlichting AAN of UIT (zeer kort aanraken).
Door de toets langdurig vast te houden, treedt de dimfunctie (met geheugeninstelling) in werking.

AAN- EN UIT SCHAKELAAR: Hiermee schakelt u de ventilatiemotor AAN of UIT

A. TIMERFUNCTIE: Naloopventilatiestand - door een korte aanraking van het timervlak activeert u een
vooraf instelbaar interval van 3-27 minuten. De LED indicator knippert afwisselend met de resttijd en de
ingestelde ventilatorsnelheid

B. PROGRAMMEERFUNCTIE: Door het timervlak ca. 3 tot 5 seconden aan te raken wordt de
programmamodus geactiveerd

VERHOGING: traploos toenemende snelheid van de ventilatormotor ( 0 - 9 hoofdstappen )

VERLAGING: traploos afnemende snelheid van de ventilatormotor ( 0 - 9 hoofdstappen )

Optionele aXiair afstandbediening
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Sensi-axi display
Aanduiding van de symbolen:
STAND-BY: ventilatormotor en verlichting uitgeschakeld; elektronica
stand-by en gebruiksgereed

Stand 1 tot 9; betreft de MOTORSNELHEID: indicatie vindt plaats in
0 tot 9 hoofdstappen; Standaard startstand is 5 (50% vermogen)

VERLICHTING: ingeschakeld

TIMER: naloopventilatie /
countdown knippert afwisselend
met de actueel ingestelde
motorsnelheid
LOCK: slotfunctie –
bedieningspaneel gaat voor 15
minuten op “slot”

VETFILTERINDICATIE:
knipperend waarschuwingssignaal dat de vetfilters gereinigd dienen te worden
Niet voor een Domaplasma afzuigkap:
Alleen te gebruiken bij toepassing van een actief koolfilter: Betreft een
KOOLSTOFFILTERINDICATIE: knipperend waarschuwingssignaal dat het koolstoffilter vervangen
moet worden
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DISPLAY: Aanduiding van de symbolen in programmamodus:
> 5 seconden drukken op de Timertoets > u ziet vervolgens door drukken op de
verhoogtoets:

-

RESET FUNCTIE: resetten van indicatie vervuild vetfilter,
Druk opnieuw op de timertoets, er verschijnt 1 of 0 in het venster.
Ga met de verlaging toets naar 0, druk vervolgens op de timertoets.
Hiermee is de resetfunctie uitgevoerd en is de vetfilterindicatie verdwenen.

-

Niet van toepassing voor een Domaplasma afzuigkap:
Dient op stand 0 te staan

-

PROGRAMMEREN VAN DE LAAGST INSTELBARE SNELHEID:
Standaard instelling is op stand 2

-

PROGRAMMEREN VAN DE HOOGST INSTELBARE SNELHEID:
Standaard instelling is op stand 9

-

PROGRAMMEREN VAN DE STANDAARD STARTSNELHEID:
Standaard instelling is op stand 5

-

PROGRAMMEREN VAN HET INTERVAL VAN DE NALOOPMODUS:
Standaard instelling is op stand 9

Onderhoud en reiniging
De afzuigkap dient op regelmatige basis onderhouden te worden teneinde haar goede werking ook op
langere termijn te kunnen waarborgen. Indien de metalen vetfilters verstopt raken door vet- en
stofdeeltjes, wordt de werking van het apparaat aanmerkelijk verslechterd.
De Domaplasma geurzuivering unit kan niet worden uitgewassen of geregenereerd en dient
afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik, mogelijk na ettelijke jaren te worden gereviseerd of
vervangen om een goede ontgeurende werking te kunnen waarborgen/herstellen. Eventuele vragen
over de goede werking van de unit en/of een eventueel benodigde vervanging (tegen sterk verlaagde
renovatiekosten) kunt u direct via onze serviceafdeling stellen en aanvragen.
Belangrijk! Tijdens alle werkzaamheden of reiniging van het inwendige van de afzuigkap, verdient
het aanbeveling om de elektrische aansluiting stroomloos te maken (de betreffende stop in de
meterkast uitschakelen). NB! De afzuigkap nimmer met een hogedrukreiniger schoonmaken!
Zichtbare delen van de afzuigkap
Alle zichtbare oppervlakken evenals de touch bediening zijn krasgevoelig en dient u daarom
uitsluitend te reinigen met een zachte vochtige doek, met daarin wat (hand)vaatwasmiddel.
Na het openklappen van de LED verlichtingspanelen kunt u de metalen vetfilters eenvoudig
verwijderen. De vetfilters kunt u in een vaatwasser of met een sopje reinigen. Nadat u de vetfilters
hebt verwijderd, kunt u de metalen delen in het inwendige van de afzuigkap reinigen. Let u er hierbij
op dat u vooral in het inwendige deel van de afzuigkap weinig water gebruikt omdat dit een nadelige
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invloed kan hebben op de elektronische onderdelen. Gebruik geen zure reinigingsmiddelen of
oplosmiddelen en ook geen schurende middelen (zoals VIM of CIF).

Bij het model aXiair Aledo DpH kunt u de
LED panelen neerklappen en reinigen.
Gebruik voor het schoonmaken van de panelen
een zachte, licht vochtige doek met wat afwasmiddel.
Deze panelen zijn niet geschikt om te reinigen
in de vaatwasser!

Uitnemen en plaatsen van de Bugnato hybride vetfilters
Om de vetfilters eenvoudig te verwijderen, trekt u
aan de handgreep en neemt de vetfilter uit de kap.

Om de vetfilter te monteren, plaatst u deze eerst met de onderzijde
in de opening van de afzuigkap. Let er daarbij op dat de beide onderste lipjes exact in de beide
inkepingen van het filterraamwerk worden geplaatst. Trek daarna licht aan de handgreep tot ook het
bovenste deel van de vetfilter geheel in het raamwerk vastklikt.
Reinigen en monteren van de rvs metalen Bugnato vetfilters met Hyabsorb fijnfilters
Afhankelijk van de intensiviteit van het koken en braden dient u de hybride rvs metalen vetfilters,
inclusief de daarop gemonteerd blijvende Hyabsorb fijnfilters, circa elke twee tot vier weken te
reinigen. Hiertoe de gehele filtercombinatie in een heet sopje weken, daarna met een zachte
afwaskwast afborstelen en vervolgens met heet water goed afspoelen. Indien noodzakelijk herhalen.
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De metalen vetfilters zowel als de daarop gemonteerd blijvende Hyabsorb fijnfilters zijn eveneens
geschikt om in de vaatwasser te reinigen. Gebruik hiervoor een normaal programma met een
temperatuur van ca. 55 – 60°C.
In verband met het in de fijnfilter achterblijven van mogelijke etensresten dient u de eventueel
aanwezige pannen en servies eerst af te spoelen. Plaats de filtercombinatie liefst met een van de
hoeken wat schuin in het bordenrek en laat ze gedurende de nacht in de vaatwasser uitlekken.
De Hyabsorb hybride fijnfilters mogen in licht vochtige toestand weer in de afzuigkap worden
geplaatst.
Sterk vervuilde filters eerst in een sopje weken en eventuele vast aangekoekte vetdelen afborstelen
voordat u de filters in de vaatwasser reinigt.
Na het reinigen plaatst u de uitgelekte filtercombinatie weer zoals omschreven bij Uitnemen en
plaatsen van de vetfilters.

Vrij hangende plafond-afzuigkap aXiair Aledo DpH

Voorzien van zwart- of witglazen zijpanelen en een
geïntegreerde DomaplasmaNG-A unit
Een eigen ontwikkeling, design en product van:

aXiair Domaplasma BV
Felland 5c / 7d
9753TA Haren (Gn)

Telefoon: +31 (0)50 534 65 82
Telefax: +31 (0)50 534 98 25
Email: info@axiair.nl
www.axiair.nl
aXiair Service Afdeling
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