THERMEX

DAGLIG BRUG & VEDLIGEHOLDELSE

Skab undertryk i køkkenet
Tænd for emhætten 5 minutter før du
går i gang med madlavning, så er undertrykket klar til effektiv udsugning. Når
maden er færdig kan du passende reducere styrken og lade emhætten køre
10-15 minutter, så luften renses helt.
Det kan være fristende at åbne
køkkenvinduet, men lad være. Det vil
forstyrre luftcirkulationen omkring
emfanget og hindre emfanget i at
skabe det undertryk, der netop skal
suge dampen, lugten og madosen ud af
køkkenet før den spreder sig til resten
af boligen.
Der skal dog være tilførsel af frisk luft,
f.eks. gennem luftventil eller en dør
på klem. Har du samtidig tændt op i
brændeovnen eller pejsen som kræver
luft til forbrændingen, bør du lade et
vindue være åbent i dette rum.

Spar på strømmen
Et emfang, der kører på højeste trin,
bruger betydeligt mere energi end et
emfang, der kører på laveste trin. Højeste trin er kun nødvendigt,
når der koges eller steges mad, som
lugter stærkt eller oser.

Gode aftræksforhold
Virker emfanget ikke tilfredsstillende,
kan det skyldes, at aftræksrøret har for

mange knæk, eller at taghætten/murrøret er for småt dimensioneret i forhold
til aftræksrøret. Gode aftræksforhold
giver effektiv funktion og dermed et
lavere elforbrug.

Metalpolish

Daglig rengøring

Recirkulationsfilter

Tør fedtfilteret af med en opvredet klud
efter hver madlavning. Det kræver en
meget lille indsats hver dag at holde dit
emfang rent og effektivt.

De fleste recirkulationsfiltre kan ikke
rengøres, men skal udskiftes. Hvor ofte
afhænger af hvor meget der koges
og steges. Hvis emfangets fedtfilter
rengøres jævnligt, skal du påregne at
udskifte eller vask recirkulationsfiltret 2-4
gange årligt.

Lakerede flader
Overfladen rengøres med en fugtig klud
med sulfo/opvaskemiddel. Brug aldrig
slibemiddel.

Glasoverflader
Glasoverflader rengøres med almindeligt
vinduesrens.

Stålflader
Fladerne rengøres med en fugtig klud
med opvaskemiddel og efterbehandles
med Metal Polish.

Det er vigtigt at rengøre filteret mindst en
gang om måneden. Følg altid vejledningen
for netop dit produkt.

Genbrug & bortskaffelse
Vore produkter er designet for adskillelse
med henblik på størst mulig genbrug af
de indgående dele. Det er derfor vigtigt,
at produktet afleveres på den lokale
genbrugsplads med henblik på genanvendelse af flest mulige af de indgående dele.
Thermex Scandinavia A/S er medlem af
WEEE.

