BEDIENING VAN DE RECIRCULATIEKAP
TESLION 80/BK - 120/EK -150/EK - 165/EK
120/OK - 120/TK - 90/WK - 120/WK
Aanzetten
Druk de knop gedurende ca. 1 seconde naar boven. Hierna loopt de ventilator in de minimum stand en brandt
de verlichting op 100%. Door de knop in de onderste stand naar links te draaien gaat de ventilator in stapjes
(6 stappen ) sneller draaien tot een maximum van 100%. U draait de knop rechtsom om hem weer langzaam te
laten lopen tot aan de nul-stand. Ventilator uit, recirculatiesysteem uit.

Verlichting
Het regelen en schakelen van de verlichting gaat als volgt: Als u de knop naar boven drukt en daarna naar links
draait, dan dimt u de verlichting (in 6 stappen) tot hij uitgaat. Omgekeerd kunt u in deze stand de verlichting
weer naar 100% draaien.

Uitzetten
Druk de knop gedurende ca. 2 seconden omhoog, dan zet u het gehele systeem uit.
Voor een optimale werking dient u de Teslion recirculatiekap na het koken nog 15 tot 30 minuten op de
laagste stand (stand 1) door te laten werken.
Daardoor worden de laatste kookdampen in de recirculatiekap gezuiverd uitgeblazen en verdwijnt de
eventuele aanwezige condens.
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Onderhoud vetfilters
Om de vetfilters te kunnen reinigen dient u deze uit de recirculatiekap te verwijderen.
De wijze waarop gaat als volgt (zie tekening):
Plaats uw handen ca. 10 cm links en rechts van de bedieningsknop tussen de kaprand en de lamp.
Plaats uw duimen op de rand van de kap en druk met uw duimen de lamp naar beneden. Deze lamp zit
magnetisch vergrendeld met de kap. Houdt de lamp goed vast met uw handpalmen en voorzichtig begeleidt u
de lamp naar beneden tot de staaldraad, die zichtbaar wordt, strak staat. Dan kunt u de lamp loslaten.
Nu kunt u de knop voor een van de zichtbare vetfilters losdraaien (niet eruit) en het beugeltje zijwaarts
wegdraaien, waarbij het filter loskomt. Bij deze bewerking het filter vasthouden. Na reiniging het filter in
omgekeerde volgorde terugplaatsen en de lamp in de oorspronkelijke positie terugklikken.

Indien u bij het koken een lichte metaallucht ruikt, dient u de recirculatiekap één of twee standen
lager te zetten. De metaallucht is niet schadelijk, maar zijn de restmoleculen, die de kookgeuren
neutraliseren. Op het moment, dat u die mogelijk ruikt is namelijk de recirculatie capaciteit van de unit
op dat moment groter dan de hoeveelheid kookdampen, die hij dient te verwerken.
Wanneer u bijvoorbeeld water kookt, dan zou de kap in stand 1 of 2 al voldoen. Wanneer u bijvoorbeeld vis bakt
of iets frituurt (met vettige, geurige dampen) kunt u de recirculatiekap op stand 5 of 6 zetten.
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Het reinigen van de filters
Voor het reinigen van de filters kunt u het blauwe sponsachtige filter afnemen. (zie tekening) De RVS filters
kunnen in de afwasmachine met een warm programma gereinigd worden. De blauwe filters kunnen gereinigd
worden in een lauw sopje en daarna bijvoorbeeld op de verwarming gedroogd worden.
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