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1 ALGEMEEN 

 

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zoadat u nog eens iets kunt nalezen. Geeft u deze 

gebruikerinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 

 

De volgende symbolen en aanwijzingen worden in de tekst gebruikt: 

 

-  Veiligheidaanwijzing 

 

-   Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.  

 

-  Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen. 

 

A. Het door u gekozen model is een DMU-wasemschouw: Deze onderbouw of vrijhangende schouw dient direct 

aan het plafond te worden gemonteerd. 

 

B. Het door u gekozen model is een DME-wasemschouw: Deze schouw dient in een kast, koof of verlaagt plafond 

te worden gemonteerd.  

 

Een wasemschouw met Domaplasma® luchtrecirculatie zuigt de kookdampen op, reinigt ze d.m.v. de Domaplasma® 

katalysatorunit en blaast de gereinigde, geurloze lucht in de ruimte terug. Door het gebruik van de Domaplasma® 

katalysatorunit en met name door het geluid van de in de ruimte teruggeblazen lucht kan het geluidsniveau afwijken van de 

bij luchtafvoersystemen aangegeven waarden.  

 

De wasemschouw wordt in de fabriek al voorgemonteerd. Gebruikers dienen er echter voor hun eigen veiligheid attent op te 

zijn dat de installateur de wasemschouw en de Domaplasma® katalysatorunit vakkundig installeert.  

 

2 BIJ HET OPENEN VAN DE VERPAKKING 

 

CONTROLEER DE INHOUD EN VOORKOM ONNODIGE BESCHADIGINGEN TIJDENS HET UITPAKKEN. 

 

U treft de volgende materialen aan in de verpakking: 

 
 montage- en gebruikshandleiding 

 een plastic zakje met: bevestigingsmateriaal & pluggen 

 Hyabsorb fijnfilters en RVS-metalen frames 

 Turbulair vetfilters  

 de componenten van de wasemschouw 

 kabelset bij de DMU vrijhangend: 

 RVS kabelset, bestaande uit minimaal 4 kabels 

 de Domaplasma® katalysator unit 

 230V naar C13 geaard en gecertificeerd 3-aderig aansluitsnoer  
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3 VOOR DE MONTAGE 

 

Voor de montage dient u met de navolgende gegevens rekening te houden: 

 

MONTAGE ADVIEZEN  

• Voorkom beschadigingen tijden het openen van de doos en tijdens het monteren; let er vooral op dat u 

geen ringen, (metalen) knoppen of riemgesp draagt die het apparaat kunnen bekrassen tijdens het uit de 

verpakking halen of tijdens de montage!  

• Apparaat voor ophanging eerst controleren op uiterlijke onvolkomenheden en functioneren  

• Minimale afstand tussen werkblad en onderkant apparaat moet tussen de 65 en 75 cm zijn  

3.1 DE TOTALE WARMTECAPACITEIT VAN DE GEHELE KOOKZONE 

In verband met de warmteafgifte van de kookzone adviseren wij dit apparaat zo te monteren dat de minimale afstand van 

kookplaat tot aan de onderkant van de wasemschouw tussen 65 - 210 cm bedraagt;  

 

ATTENTIE! Indien de gebruiker de wasemschouw met een kleinere tussenafstand wenst te monteren dan 65 

cm, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af voor eventuele beschadiging die aan de wasemschouw door 

warmteontwikkelingen kan ontstaan. Bovendien kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of 

persoonlijke gevolgschade, die direct of indirect door onvakkundige installatie, -behandeling of -bediening wordt veroorzaakt. 

 

3.2 MONTAGE VAN EEN WANDCONTACTDOOS OP EEN PASSENDE AFSTAND 

Een geaarde wandcontactdoos kan het beste zo hoog mogelijk aan de muur of plafond (in geval van DME) geplaatst worden.  

Standaard wordt het apparaat geleverd met tenminste 1 meter geaarde snoer met bijbehorende gegoten geaarde stekker. Als 

de stekker wordt afgeknipt en vervolgens koppeling plaats vindt door een kroonsteenblokje, monteert u dan deze volgens de 

wettelijke normen. 

 

Een afgeknipte stekker met als gevolg een mogelijk ondeskundig gemonteerde koppeling op het 

elektriciteitsnet, geeft geen recht op kostenloze service 

 

3.3 INDIEN HET APPARAAT FUNCTIONEERT D.M.V. DOMAPLASMA® TECHNOLOGIE  

Indien de wasemschouw met Domaplasma® technologie wordt toegepast.  

Deze wasemschouw heeft als functie om in de keuken de kookdampen af te voeren via de Domaplasma® katalysator. De schone 

lucht wordt via de circulatieopeningen in de schouw (DMU) of externe uitblaasroosters (min. 600 cm2 per ventilator 1.060 

m3/h) weer terug gebracht in de ruimte. De Domaplasma® luchtreinigingstechnologie is gebaseerd op een 

hoogspanningskatalysator en biedt daarom een circulatieluchtbehandeling voor het milieuvriendelijk verwijderen van lichte 

organische koolwaterstofverbindingen zoals geurmoleculen, vluchtige oliën maar ook virussen, pollen, kiemen, etc. De lucht 

wordt in hoge mate gereinigd. Vaste stoffen, vetten en overige verontreinigingen worden vooraf afgescheiden in de 

gepatenteerde aXiair Turbulair vetfilters. 

 

De montagevoorschriften hiervan worden vanaf punt 4.2 beschreven. 

3.4 METALEN VETFILTER VOORZIEN VAN HYABSORB + FRAMES 

 
De  metalen Turbulair vetfilter moet voor ingebruikname voorzien worden van 
een speciale Hyabsorb fijnfilter + de metalen frames. 
 De vetfilter ontdoen van zijn beschermfolie 
 Hyabsorb op de vetfilter plaatsen 
 De 2 meegeleverde frames plaatsen door deze aan de zijkanten en 

kopkanten in te steken 
 De vetfilter regelmatig reinigen in de vaatwasser of een sopje (bij ca. 60 

graden). Hiertoe de Hyabsorb fijnfilter NIET verwijderen.  
 Na reinigen en uitlekken, kunt u de combinatie Turbulair en Hyabsorb 

fijnfilter desnoods nog iets vochtig weer in de afzuigkap terugplaatsen. 
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4 INSTALLATIE- EN MONTAGEVOORSCHRIFT 

4.1 HANDGEREEDSCHAP EN APPARATEN 

Zorgt u dat u t.b.v. de montage de volgende handgereedschappen en apparaten bij de hand heeft: 

 
 een kruiskopschroevendraaier, steek- of dopsleutel 

 bij een eilandschouw: passende pijp-, steek- of dopsleutels t.b.v. de plafondkeilbouten 

 een klopboormachine met een passende (steen of beton)boor 

 een potlood of een spits voorwerp voor het markeren van de boorgaten op het plafond 

 montage lift 

4.2 BEVESTIGING VAN DE DME-WASEMSCHOUW AAN HET PLAFOND 

Voorkom beschadigingen tijdens de montage; verwijder ringen, horloge, riemgespen etc. 

 

De DME wasemschouw wordt als volgt aan het plafond geïnstalleerd: 

 

 Zodra de verpakking is verwijderd dient de kap op zijn kop gelegd te worden. 

 Nadien de 4 bouten verwijderen (bevinden zich aan de binnenkant van de kap). 

 

 
 

 De buitenste rand komt los van het binnenste gedeelte. 

 Monteer de buitenste  rand met het bedieningspaneel aan de gewenste kant in de koof of in het plafond. 

 

 

 

 Monteer de Domaplasma luchtzuiveringsunit (s) aan de motor (ren).  

 Sluit alle kabels aan met de overeenkomstige kabels die vrij hangen vanuit de gemonteerde buitenste rand.  

En centreer het middelste gedeelte (de kap) in de buitenste rand. 

 



 
 

 - 6 - 

 

 

 Monteer de 4 bouten in de overeenkomstige gaten in de buitenste rand. Nadat de bouten zijn aangedraaid hangt de kap. 

 

 De Domaplasma® filterunit  

over de uitblaasopening van de motorunit zetten, uitrichten  

en vervolgens op de motorunit vastschroeven met de 2  

bijgeleverde schroefjes 

 

 

 

 

 

 

 

 de 3-voudige stekkers van de Domaplasma-unit koppelen  

en de kabels waar nodig vastzetten d.m.v. tie-wraps 

 

 de stroomkabel koppelen op de C-14 connector het motorhuis en  

het apparaat testen op functioneren 
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4.3 PLAATSING VAN DE METALEN TURBULAIR VETFILTERS 

 

Vanwege designtechnische en constructieve redenen hebben de Turbulair labyrint vetfilters geen 

handgrepen.  Voorkom dat de vetfilters u uit handen vallen en schade veroorzaken of zelf oplopen! 

 

 vetfilters voorzichtig uit de verpakking nemen en indien aanwezig ontdoen 

van de beschermfolie 

 elke vetfilter dient voorzien te worden van: 1 x Hyabsorb fijnfilter en 2 x 

metalen frame  

 

 

 

 

 

 RVS Turbulair vetfilter plaatsen: met de fijnfilter aan de bovenzijde schuin in 

het daarvoor bestemde gat steken, daarna naar boven bewegen en 

vervolgens enigszins naar u toe verschuiven en rondom laten rusten op de RVS filter-onderplaat van de afzuigkap 

 

 

              

 

 

 RVS vetfilter uitnemen: in de omgekeerde volgorde door aan een korte zijde op te tillen, iets van u af te verschuiven en 

daarna schuin aan de andere zijde te laten zakken. 

 

Nadat de wasemschouw is geïnstalleerd, dienen de Turbulair vetfilters met daarop te allen tijde de Hyabsorb fijnfilter 

gemonteerd herplaatst te worden opdat de correcte functie van het apparaat gewaarborgd is. 

 

Voor een goede werking adviseren wij de vetfilters, met daarop steeds de fijnfilters gemonteerd, 

regelmatig te reinigen in de vaatwasser.  Zie hiertoe ook hoofdstuk 9.2 
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5 ELEKTRA / INSTALLATIE 

5.1 ALGEMEEN  

 

De elektra-installatie mag alleen door gekwalificeerde vaklieden worden uitgevoerd en met 

materialen die aan de normen voldoen. 

De fabrikant/leverancier wijst elke aansprakelijkheid voor de gehele installatie af, indien deze niet door een 

erkende installateur is uitgevoerd en/of waarbij de wettelijke normen niet in acht zijn genomen (zowel wat 

betreft de uitvoering als ook de toegepaste materialen). 

 

5.2 ELEKTRISCHE GEGEVENS 

De technische gegevens zijn zichtbaar aan de binnenzijde van de wasemschouw na het verwijderen van de vetfilters (zie. 4.4). 

5.3 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET 

De meegeleverde 3-aderige aansluitkabel dient in de C-14 plughouder op het motorhuis van de wasemschouw te worden 

gestoken en wordt vervolgens via de onderschacht uit de wasemschouw naar het aansluitpunt of contactdoos geleid. 

 

Er kunnen twee verschillende elektra-installaties worden uitgevoerd: 

 een vaste aansluiting 

 een aansluiting d.m.v. een stekker en contactdoos 
 

In beide gevallen dient de aansluiting deugdelijk geaard te zijn en mag de aansluiting op het elektriciteitsnet alleen door de 

erkende installateur – volgens wettelijke norm NEN 1010 en met materialen die aan de norm voldoen – worden uitgevoerd, 

zodat uw elektrische veiligheid gewaarborgd is. 

5.4 BIJ REPARATIES DIENEN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT TE WORDEN GENOMEN 

Reparaties, inclusief de vervanging van de voedingskabel indien noodzakelijk, mogen uitsluitend door gekwalificeerde vaklieden 

met genormeerde materialen en gereedschappen uitgevoerd worden. Reparaties, niet door vakbekwame personen uitgevoerd, 

kunnen gevaarlijk zijn en kortsluiting of zelfs brandgevaar veroorzaken. 

 



 
 

 - 9 - 

6 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT 

 

Voor het ingebruikname dienen de – in de vorige alinea's genoemde installatievoorschriften op juiste wijze opgevolgd te zijn.  

6.1 BOVENDIEN DIENT U DE VOLGENDE AANWIJZINGEN IN ACHT TE NEMEN: 

 

  onder de wasemschouw mag nooit worden geflambeerd! 

 hoge open vlammen onder de wasemschouw beslist vermijden! 

 er dient vermeden te worden dat er zich vlammen aan de zijkant van de pan bevinden; gedurende het 

frituren dient u erop te letten dat geen oververhit vet of olie uit de pan spat, deze stoffen kunnen gemakkelijk 

vlam vatten. Mocht dit onverhoopt ooit gebeuren, dof de vlam dan met een branddeken of desnoods een 

voorhanden handdoek. N.B! NOOIT WATER IN EEN BRANDENDE PAN GOOIEN, HET HETE VET KAN HIERDOOR 

ZELFS “ONTPLOFFEN” DOOR DE ONMIDDELIJKE OMZETTING VAN HET WATER IN STOOM! 

 voor het plegen van reparatie/onderhoud aan de elektrische installatie, dient u de stroomvoorziening 

naar de wasemschouw te onderbreken door de hoofdschakelaar om te draaien, de betreffende groep uit te 

schakelen, de intene schakelaar om te zetten of de eventuele aansluitstekker uit de contactdoos te halen 

 indien in dezelfde ruimte als de wasemschouw andere, niet elektrische apparaten, (bijv. een gas- of 

oliegestookte oven/boiler of open haard) in werking zijn, dient voor ruim voldoende beluchting te worden 

gezorgd, opdat er geen zuurstofgebrek en/of koolmonoxide vorming kan ontstaan! 

 de wasemschouw nooit zonder RVS metalen Turbulair vetfilter gebruiken; de gepatenteerde Turbulair 

filter heeft een unieke UL-gecertificeerde sterk vlamvertragende functie! 

 de metalen vetfilters altijd schoon houden en de geadviseerde reinigingscycli in acht nemen (zie 

onderhoud) 

 de wasemschouw enkele minuten inschakelen voordat u begint met koken bevordert de luchtstroming 

 de wasemschouw-ventilatie ca. 15 tot 30 minuten na afloop van het koken laten nalopen, zodat de 

laatste restgeuren kunnen worden verwijderd en de Domaplasma-reactor geheel wordt nagereinigd. 
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7 SENSI-AXI BEDIENING + (OPTIONEEL) 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 ) 
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7.1 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 
 

VETFILTERINDICATIE: knipperend waarschuwingsignaal dat 

vetfilters gereinigd dienen te worden 

     

 

LOCK: slotfunctie – bedieningspaneel 

gaat voor 15 minuten op “slot” 

 

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 

     

 DISPLAY: Aanduiding van de symbolen in programmamodus: 

 

 

  

- 

 

RESET FUNCTIE: resetten van indicatie vervuild vetfilter 

     

  

- 

 

Niet van toepassing voor een Domaplasma afzuigkap: 

PROGRAMMEREN KOOLSTOFFILTER: indien de schouw in recirculatie-uitvoering 

d.m.v. een actief koolfilter wordt toegepast, zal de koolstoffilter regelmatig vervangen 

moeten worden.  

     

  

- 

 

PROGRAMMEREN VAN DE LAAGST INSTELBARE SNELHEID 

     

  

- 

 

PROGRAMMEREN VAN DE HOOGST INSTELBARE SNELHEID 

     

  

- 

 

PROGRAMMEREN VAN DE STANDAARD STARTSNELHEID: 

     

  

- 

 

PROGRAMMEREN VAN HET INTERVAL VAN DE NALOOPMODUS: 
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8 FUNCTIE EN GEBRUIK – DOMAPLASMA® KATALYSATOR 
 

Deze wasemschouw heeft als functie om in de keuken de kookdampen te reinigen en ontgeuren via de Domaplasma unit die 

volledig is gebaseerd op de Domaplasma® technologie. De schone lucht wordt via de circulatieopeningen boven in de schacht 

weer terug gebracht in de ruimte. De vrijwel onderhoudsloze katalysator wordt reeds vele jaren in de grootkeuken-techniek 

toegepast en is door aXiair zo compact gemaakt dat ze ingebouwd kon worden in het gehele aXiair productprogramma. 

De Domaplasma® luchtzuiveringtechnologie is gebaseerd op een hoogspanningskatalysator en biedt een circulatie 

luchtbehandeling voor het milieuvriendelijk verwijderen van lichte verontreinigingen door organische koolwaterstof 

verbindingen zoals geurmoleculen, vluchtige oliën maar ook micro-organismen zoals bacteriën en virussen zowel als pollen, 

kiemen, etc. De lucht wordt vrijwel volledig schoon weer afgeleverd. Vaste stoffen, vetten en overige verontreinigingen worden 

vooraf afgescheiden in de gepatenteerde aXiair Turbulair®  vetfilters met additionele Hyabsorb fijnfilter.  

De Domaplasma® technologie is een alternatief voor luchtafvoer en kan optimaal worden afgestemd op elke gewenste of 

benodigde ventilatorcapaciteit. Ze zijn met name geschikt voor situaties waar lucht niet afgevoerd kan worden zoals in 

appartementen, oudere panden in binnensteden of onder ‘harde’ plafonds. Deze schouwen zijn bovendien zeer energiezuinig 

omdat er geen koude toevoerlucht meer nodig is. 
 
Domaplasma®  
 

 
1. Voorafscheiding 

In de rvs filters worden de kookdampen zoals gebruikelijk ontdaan van vaste stoffen, vetten en overige verontreinigingen. 

2. Reactieprocessen en oxidatie 

Na de voorfiltering wordt het op een plasma gebaseerde reactie- en oxidatieproces op gang gebracht. Tijdens het verblijf in 

het hoogspanningsveld, dat slechts max. 10 watt verbruikt, worden de kookdampen verrijkt met atomaire of meer 

specialistisch: Singulet zuurstof (zuurstof in geagiteerde toestand). Daaraanvolgend vindt in deze plasmafase vorming plaats 

van Hydroxyl (OH). Zo vindt er een continue chemisch proces plaats, waarbij de in een plasmafase verkerende 

verontreinigingen gestimuleerd worden om rechtstreeks met de gevormde Hydroxyl en singulet zuurstof te reageren. 

3. Opslagreactor 

Het restant van nog chemisch nog niet geheel gereageerde verbindingen worden in de katalysator opgevangen en daar tot 

verdere reactie gebracht. De katalysator fungeert in dit procédé als een opslagreactor waarin de eindfase van de chemische 

reacties plaats vindt, maar ook eventueel nog resterende Singulet zuurstof en Hydroxyl weer wordt omzet in normale 

luchtzuurstof en water. Een bijzondere eigenschap van de toepassing van deze plasmatechniek is de extreem lange 

werkingstijd van de katalysator, die door het proces voortdurend geregenereerd wordt. De katalysator is onderhoudsvrij, mits 

de vetfilters voldoende regelmatig en goed gereinigd worden.  

Onderhoud en reststoffen 

De RVS vetfilters met de daarop gemonteerde Hyabsorb fijnfilter dienen bij de Domaplasma® technologie zoals gebruikelijk 

regelmatig in de vaatwasser te worden gereinigd (bij normaal gebruik om 30 uur = ca. 4 weken gebruik).  

Het Domaplasma® proces levert als eindproducten alleen C02, water, zuurstof en oxidatieresten op; dit is vergelijkbaar met 

“ademlucht”.  Het systeem dient wel toegankelijk te blijven voor eventueel onderhoud. Bij de aXiair modellen zit de 

Domaplasma® unit onzichtbaar ingebouwd in de afvoerschacht. Bij de door aXiair óók te leveren inbouwunits, plafondschouwen, 

schuine wandkappen en vlakschermkappen (al dan niet zelfs met externe circulatiemotor!) moet de unit na installatie ook 

toegankelijk blijven voor eventueel onderhoud. 
 

ATTENTIE! Het is ten strengste verboden de wasemschouw te gebruiken ter afzuiging van chemische 

gassen, rook, dampen, nevel of andere zaken buiten de normale keukendamp. Het apparaat mag in geen 

geval voor andere dan huishoudelijke doeleinden worden gebruikt. 
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 De symboolvlakken NIET hard indrukken! Licht aanraken is reeds voldoende! 

8.1 DIMBARE LED-VERLICHTING 

Symbool  kort aanraken voor het inschakelen van de verlichting. Door nogmaals kort aan te raken schakelt de verlichting 

uit. Bij uitgeschakelde motor en ingeschakelde verlichting verschijnt het symbool  in de display. 

Door de toets  gedurende een wat langere tijd steeds vast te houden, treedt de dimfunctie in werking; deze dimfunctie 

doorloopt een cirkelgang (van laag naar hoog naar laag etc.). Als u het door u gewenste gewenste lichtniveau bereikt, laat u 

de toets los. De laatste stand wordt in het geheugen vastgelegd. De verlichting zal, na hernieuwd inschakelen, in deze laatst 

ingestelde stand branden. Uiteraard kunt u daarna steeds weer een nieuwe gewenste stand instellen. 

8.2 INSCHAKELING EN REGELING VAN DE SNELHEID (AFZUIGCAPACITEIT) 

De motor zal op door de fabriek voorgeprogrammeerde snelheden draaien. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om indien u dat 

wenselijk acht een standaard startsnelheid evenals een laagste snelheid en hoogste snelheid te (laten) programmeren. 

Het is raadzaam de hoogste stand alleen bij extreme dampontwikkeling te gebruiken. 

 

Toets  licht aanraken en de motor start automatisch in stand . 

Door de symbolen hoger:  of lager:  korter of langer (licht) aan te raken gaat de motor traploos naar een steeds hogere 

of lagere snelheid. 

8.3 PROGRAMMEERMODUS 

Tijdens de normale werking van de schouw, dus met draaiende ventilator, kan men de programmeermodus activeren door het 

symbool  gedurende 3 tot 5 seconden achtereen aan te raken. Het symbool  krijgt vervolgens de functie van 

programmeertoets (ENTER-functie). De display laat daarbij in eerste instantie een  zien. In deze programmamodus kan 

men door de diverse functies bladeren door de symbolen  of  aan te raken. De gewenste te programmeren functie wordt 

gekozen door nogmaals het symbool  aan te raken. Na wijziging van de betreffende instelling met behulp van het  en 

 symbool, bevestigt u de gewenste instelling door het symbool  kort aan te raken. Door het aanraken van het  

symbool wordt daarna de programmeermodus weer verlaten. Zonder wijzigingen vast te leggen (dus zonder eerst het symbool 

 aan te raken) kan het menu steeds verlaten worden door tussentijds het  symbool aan te raken. 

8.4 RESETTEN VAN DE FILTERINDICATIE  

(N.B! DOOR GEBRUIK VAN DE AAN/UIT SCHAKELAAR IN DE AFZUIGKAP WORDT DE ELEKTRONICA OOK STEEDS OPNIEUW GERESET EN IS RESETTEN 

NIET NODIG!) 

Als het tijd is om de vetfilter(s) te reinigen wordt dit gemeld in de display door een knipperende display met het symbool . 

De voorgeprogrammeerde tijd is gerelateerd aan de maximale snelheid. Voor de Turbulair-vetfilter is dat 30 uur. Dit verloopt 

via een countdown van 9 tot 0. Na het schoonmaken van de vetfilters zal de indicatie moeten worden gereset. De hiertoe te 

volgen stappen zijn: 

1. apparaat inschakelen door symbool  aan te raken 

2. symbool  gedurende 3 tot 5 seconden achtereen aan te raken 

3. de display laat nu een  zien 

4. symbool  1 keer aanraken 

5. indien display (nog) niet op , zet het display dan met knop  nu op  

6. symbool  opnieuw aanraken, display laat nu  zien 

7. apparaat uitschakelen door symbool  aan te raken  

Ter controle kan stap 1-4 worden herhaald. De display laat na een juiste reset een  zien.  Daarna apparaat uitschakelen. 

Dit resetten kan ook tussentijds. De display laat dan (in de count-down fase) eerst een getal tussen  en  zien. 
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 De symboolvlakken NIET hard indrukken! Licht aanraken is reeds voldoende! 

8.5 MINIMALE SNELHEID (ALLEEN DOOR EEN DESKUNDIG PERSOON IN TE STELLEN) 

Met deze instelling kan een minimale ventilatorsnelheid geprogrammeerd worden door de gebruiker. De aanduidingen op de 

display  …  zijn in de programmeermodus de absolute capaciteitswaarde en niet een relatieve verhouding zoals in de 

gebruikersmodus. N.B! Er dient steeds een verschil te zijn met de ingestelde maximum snelheid van tenminste 3 eenheden. 

Indien men dus het minimum niet verder kan verhogen dan bv. 5, dan dient u eerst de maximale snelheid verder te verhogen. 

Daarna kan het minimum waarde opnieuw, en nu hoger, worden ingesteld. Voor het starten van de programmeermodus zie 

8.3 

 

De volgorde, nadat u in de programmeermodus bent gekomen, is als volgt: 

 

   of   tot de gewenste minimum snelheid bereikt is en vervolgens bevestigen met . 

8.6 MAXIMALE SNELHEID (ALLEEN DOOR EEN DESKUNDIG PERSOON IN TE STELLEN) 

Met deze instelling kan een maximale ventilatorsnelheid geprogrammeerd worden door de gebruiker. De aanduidingen op de 

display  …  zijn in de programmeermodus de absolute waarde en niet een relatieve verhouding zoals in de 

gebruikersmodus. Er dient steeds een verschil te zijn met de ingestelde minimum snelheid van tenminste 3 eenheden. Indien 

men dus het maximum niet verder kan verlagen dan bv. 5, dan dient u eerst de minimale snelheid verder te verlagen. Daarna 

kan het maximum waarde opnieuw lager worden ingesteld. Voor het starten van de programmeermodus zie 8.3 

 

De volgorde, nadat u in de programmeermodus bent gekomen, is als volgt: 

 

   of   tot de gewenste maximum snelheid bereikt is en vervolgens bevestigen met . 

8.7 STARTSNELHEID 

Hiermee kan de snelheid worden ingesteld waarmee de ventilator draait, direct na het aanzetten van de wasemschouw. De 

startsnelheid is standaard het gemiddelde van de door u of reeds in de fabriek ingestelde minimale en maximale snelheid.  

Standaard is deze startsnelheid voorgeprogrammeerd op . Voor het starten van de programmeermodus zie 8.3 

 

De volgorde is: 

 

   of   tot de gewenste startsnelheid bereikt is en bevestigen met . 

 

Na het inschakelen zal de motor steeds met deze snelheid opstarten. Aangeraden wordt om deze waarde  in te stellen in het 

midden tussen de minimale en maximale snelheid (bijvoorbeeld stand 4, 5 of 6). 

8.8 NALOOPVENTILATIE TIMERFUNCTIE 

De naloopventilatie modus kan in stappen van 3 minuten worden ingesteld. Van minimaal 3 tot maximaal 27 minuten. Als 

nalooptijd voor de plasmatechnologie toepassing adviseren wij een instelling van de nalooptijd op de maximale stand 9! Start 

hiertoe de programmeermodus zie 8.3. De volgorde daarna is: 

 

   of   tot het voor de naloop gewenste veelvoud van steeds 3 minuten bereikt is en bevestigen met . 

 

ATTENTIE!  De programmamodus kan tussentijds altijd verlaten worden door het  symbool één of meerdere 

keren na elkaar aan te raken. Let op! De laatste NIET vastgelegde instelling gaat hierbij verloren! 

8.9 LOCK / SLOTFUNCTIE 

Het bedieningspaneel kan voor een periode van ca. 15 minuten op “slot” worden gezet door gedurende ca. 5 seconden het  

symbool aan te raken; het symbool wijzigt nu in . Na inschakeling hiervan reageert het bedieningspaneel niet meer op 
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aanrakingen. Na ca. 15 minuten gaat deze automatisch van het “slot” af. Binnen de 15 minuten kan het “slot” ongedaan maken 

door weer gedurende ca. 5 seconden het  symbool weer aan te raken. 

9 ONDERHOUD 

9.1 CENTRALE POWERSCHAKELAAR 

Alle aXiair wasemschouwen zijn voorzien van een centrale power-schakelaar; deze schakelaar vindt u bij het uitnemen van de 

vetfilters. Door de schakelaar op 0 te zetten is de centrale interne toevoer van stroom afgesloten. Het “stand by” puntje op de 

display is daarmee verdwenen. Er kan vervolgens probleemloos worden schoongemaakt of technisch onderhoud gepleegd 

worden.  

 

Handig te gebruiken in de volgende situaties: 

 Indien u langere tijd afwezig ben, bv vakantie, verbruikt u geen stroom 

 In geval er onderhoud gepleegd moet worden aan elektrische delen 

 Bij het vernieuwen van de lampjes, zie 9.3 

 Indien zich er onverhoopt een tijdelijke storing voordoet in de elektronica,  

kan hiermee door u een “RESET” worden uitgevoerd (hierbij wordt ook de 

teller van de filterreiniging weer gereset!) 

9.2 REINIGING VAN DE METALEN VETFILTERS 

De metalen vetfilters bevinden zich aan de onderkant van de wasemschouw en dienen ervoor om de bij het koken & bakken 

vrijgekomen oliën en vetten uit de lucht te filteren en op te slaan. Tevens zorgen ze ervoor dat de motor niet aangetast of 

beschadigd wordt. 

 

De wasemschouw mag nimmer zonder de metalen vetfilters 

worden gebruikt. 

 

Om de vetfilters te reinigen dienen deze uit de afzuigkap gehaald te worden. De 

filter is gemaakt van roestvaststaal in de kwaliteit 18/10 en kan zonder problemen 

worden gereinigd in de vaatwasser. Voor het reinigen in de vaatwasser hoeft u geen 

speciale aanwijzingen in acht te nemen. Het is echter af te raden om sterk vervuilde 

vetfilters samen met uw andere vaat te reinigen. Het Hyabsorb fijnfilter dient u 

zonder meer op de RVS filter gemonteerd te laten! Na het reinigen de vetfilters en 

Hyabsorb fijnfilters goed laten uitdruipen en daarna kunnen ze weer teruggeplaatst worden. Om de optimale functie van de 

wasemschouw te behouden is het raadzaam de vetfilters regelmatig te reinigen. E.e.a. is afhankelijk van veelvuldige gebruik 

van de wasemschouw.  

 

ATTENTIE!  Met normaal gebruik wordt ca. 1 uur per dag bedoeld. In dit geval dienen de filters elke 

maand te worden gereinigd. Bij intensiever gebruik (meer dan 2 uur per dag of veel bakken & braden ) is het aan te 

bevelen de filters in kortere intervallen te reinigen (bijv. iedere week tot 14 dagen). Indien de vetfilters zeer vuil zijn, 

kan de motor slechts een geringe hoeveelheid lucht afzuigen. Daardoor vermindert de functie van het apparaat. Door 

toenemende inwendige vervuiling door de vette substantie kan de wasemschouw en met name een geplaatste 

katalysator eventueel eerder defect raken of in extreme gevallen mogelijk vlam vatten. 

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af t.a.v. brand die door slecht onderhoud c.q. slechte reiniging van de 

interne delen van de wasemschouw en door vervuilde metalen vetfilters wordt veroorzaakt. 

 

9.3 VERNIEUWEN VAN DE LED ARMATUREN 

 

Dit apparaat is voorzien van de modernste LED verlichtingsarmaturen.  Deze LED’s zijn zeer zuinig in gebruik en 

buitengewoon duurzaam. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden, ga er dan niet zelf aan repareren aangezien het 

gecompliceerde apparatuur betreft! Wij verzoeken u in geval van een verlichtingstoring hiervan onze servicedienst in kennis 

te stellen. Ons servicenummer of service-emailadres vindt u op onze website http://www.axiair.nl

http://www.axiair.nl/
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10 REINIGING VAN DE WASEMSCHOUW 

 

Opdat de goede functie en capaciteit van de wasemschouw gewaarborgd blijft dient u behalve de vetfilters ook met enige 

regelmaat de binnendelen en het buitenste deel, schouwmantel genoemd, te reinigen. Een schone wasemschouw is een lust 

voor het oog. Lock wel eerst het bedieningspaneel, zie 8.9 

 

LET OP! Wees er zeker van dat de stroomtoevoer is afgesloten voordat u stroomvoerende delen 

aanraakt, zie voor het uitschakelen van de stroomtoevoer punt 9.1 

Het is zeer belangrijk, dat het reinigingsmiddel geen schuurmiddel bevat dat het oppervlak kan beschadigen.  

Op een droge tissue het aXiair RVS reiniging- en/of glansmiddel verdelen en met lichte druk over het apparaat uitwrijven. 

Het is belangrijk om te reinigen in de richting en het patroon van de polijsting. 

Nooit oplosmiddelen of alcoholbevattende middelen gebruiken, omdat deze het oppervlak mat kunnen maken, zeker bij 

gelakte oppervlakten. Nooit schuurmiddelen gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor RVS edelstaaloppervlakken. Een 

vloeibaar middel met een mild reinigende werking wordt aanbevolen. 

Het is af te raden om een reinigingsmiddel te gebruiken dat de eventuele beschermlaag kan aantasten. 

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor ondeskundige reiniging of het gebruikt van niet geschikte 

reinigingsmiddelen dan wel bij ongebruikelijke reinigingsmethodes. 

 

 

11 TOEBEHOREN 

 

De volgende toebehoren zijn separaat verkrijgbaar: 

 Artikel nummer Omschrijving 

 

R69103 RVS reiniger 100 ml 

   

 

R69104 Vetoplosser 500 ml 

   

aXiair Domaplasma BV  
Postbus 143 – NL-9750 AC  HAREN  
Felland 5c/7d – NL-9753 TA  HAREN 
Tel. +31 (0)50 534 65 82 
Fax +31 (0)50 534 98 25  
info@axiair.nl 
www.axiair.nl 

  

mailto:info@axiair.nl
http://www.axiair.nl/
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12 GARANTIEBEPALINGEN 

12.1 GELDEND IN NEDERLAND 

Onze producten worden met de uiterste zorgvuldigheid gefabriceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect 
optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen, als buiten de garantietermijn. De levensduur van het 

product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.  
 
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de EU Richtlijn 99/44/EG en het NL Burgerlijk Wetboek. De daaruit 
voortvloeiende rechten blijven onverlet. 
 
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. 
 
Op dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden: 

1. Wij verhelpen kosteloos, met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15, gebreken aan het product die zich 
openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of 
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor toonzaalmodellen of door ons 
geleverde tweedehandse producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden. 

2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in die toestand welke het had voor het 
defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons 
eigendom. 

3. Het gebrek moet met spoed gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak 
vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. 

4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij 
ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd. 

5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals glas, kunststof, rubber, die ontstaan 
is door een ongeval of onzorgvuldig gebruik. 

6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en 
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn. 

7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: 
a. Chemische- en elektrochemische inwerking van vetten, oliën, damp of water, 
b. Abnormale milieuomstandigheden in het algemeen, 
c.  Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden, 
d.  Contact met agressieve stoffen. 

8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is 
ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen 
van de gebruiks- of montageaanwijzingen. 

9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door reparatie of ingrepen door derden die niet 
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet 
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 

10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze 
servicedienst. Reparatie ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.  

11. Indien het product zodanig is ingebouwd: ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- 
en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in 
rekening gebracht. Schade die ontstaat door niet normale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 

12. Indien binnen de garantieperiode de reparatie van hetzelfde defect herhaaldelijk, doch tenminste drie maal, mislukt 
of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging 
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding voor afschrijving te 
berekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode met een maximum van 7 gebruiksjaren. 

13. Reparatie onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe 
garantietermijn tot gevolg.  

14. 0p reparaties geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 
15. Verdere- of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten 

voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. 
16. In geval van aansprakelijkheid zal de som van alle vergoedingen de aankoopwaarde van het product niet over-

treffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. 
 
Deze garantievoorwaarden gelden uitsluitend voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een 
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische 
voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in 
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke 
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. 
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13 REPARATIEVOORWAARDEN 
 

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraken tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden meegedeeld 
op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding 
zijn uitgevoerd. 
Art. 2  

a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de 
gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de 
totale reparatiekosten inclusief voorrijd- en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus 
schriftelijk worden vastgelegd. 

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden 
teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de 
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, dan wel 
van een vooraf vastgesteld tarief. 

Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: 
a) de oorspronkelijk voorgenomen reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het 

begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of 
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal een overleg met de consument 

plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. 

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende 
staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: 

a) direct, doch uiterlijk binnen een werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de 
consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. 

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. 
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijdtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak 

voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type- en serienummer van het apparaat, 
omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de 
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door 
middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 
3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de 
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie 
dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw 
optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren 
van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde 
merk worden aangeboden tegen bijbetaling van een, op basis van een per product te bepalen, jaarlijks 
afschrijvingspercentage van tenminste 15%.  
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus desgewenst ter beschikking aan de consument, met uitzondering van de 
onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, dan wel bij het 
ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten ter zake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd 
met originele- en door de fabrikant ook met betrekking tot de geldende veiligheidskeurmerken en -voorschriften 
gegarandeerde onderdelen. 
 
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland 
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14 EUROPESE RICHTLIJN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN 
 

 

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval. Door 

dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke 

gezondheid te voorkomen, welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt. Het 

symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishoudelijk afval. In 

plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische 

uitrusting gaan. De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor 

afvalverwerking uitgevoerd worden. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijdering van dit 

product, neemt u contact op met uw gemeentelijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft 

gekocht. 

 

 

15 EG-CONFORMITEITVERKLARING 

 

Afzuigkappen type Alaro/Axiro worden gefabriceerd conform Europese richtlijnen: 

 

2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn met wijzigingen; 

2004/106/EG EMC richtlijn met wijzigingen; 

 

EU Norm: 

EN60335-2-31:2003, A1:2006 

EN50366:2003, A1:2006 

 

CE-markering: 2011 

 

Fabrikant: aXiair Domaplasma BV; Felland 5c/7d; NL-9753TA Haren 

 

Haren (NL), 01-11-2014 

 
 

16 WAT TE DOEN ALS........ 
 

Kleine storingen die u zelf kunt verhelpen. 

16.1 HET BEDIENINGSPANEEL REAGEERT ONJUIST OF “SPOOKT” 

 Maak het apparaat spanningsloos door de stroom af te zetten. Gebruikt hiervoor de centrale schakelaar aan de binnenzijde 

van het apparaat. Zie hoofdstuk 9.1 Bij voorkeur ’s avonds de schakelaar op 0 zetten en de volgende morgen weer 

inschakelen door deze op 1 om te zetten. De spanning staat nu weer op de elektronica, waardoor het bedieningspaneel kan 

worden getest op juiste werking. 

16.2  HET DISPLAY KNIPPERT AFWISSELEND MET 3 STREEPJES 

 Dit is geen fout, maar de filterindicatie. Deze dient u na het reinigen van de vetfilters te resetten. Zie 8.4. 
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17 SERVICE 
 

Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”wat te doen als.......” het 

probleem zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u kontact op met onze serviceafdeling. 

 

Om u snel te kunnen helpen hebben wij de volgende gegeven nodig: 
 Modelaanduiding 
 Artikelnummer 

 Duidelijk omschrijving van de storing 
 Van wie en wanneer u het apparaat heeft gekocht (keukenvakhandelaar) 
 Door wie en wanneer de afzuigkap is gemonteerd 
 

Modelaanduiding, artikelnummer en serienummer zijn vermeld op het type plaatje aan de binnenzijde van het apparaat.  

Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij aan deze hier te noteren: 
 

Modelaanduiding:  

Artikelnummer:  

Serienummer:  Installatiedatum:  

Keukenhandelaar:    

Plaats:    

Naam Monteur:    

 

Tevens bieden wij u de mogelijkheid deze gegevens te registeren door een mail te sturen naar info@axiair.nl . 

 

Daarnaast kunt u veel informatie nalezen via onze site www.axiair.nl . 
 

mailto:info@axiair.nl
http://www.axiair.nl/
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18 GARANTIEKAART 
 

Eventuele verlenging van de standaard garantie wordt slechts nagekomen als de garantiekaart door u of de leverancier/monteur 

op de installatiedatum volledig wordt ingevuld en na installatie aan ons wordt toegezonden per post of per email. Wij zorgen 

dan voor registratie. Hierbij worden de wettelijke regels betreffende privacy in acht genomen. 
 

Modelaanduiding:  

Artikelnummer:  Serienummer:  

Naam Keukenvakhandelaar:    

Plaats:    

Naam monteur:  Installatiedatum:  

 
 

19 ADRES 
 
 

aXiair Domaplasma BV  

Postbus 143 – NL-9750 AC  HAREN  

Felland 5c/7d – NL-9753 TA  HAREN 

Tel. +31 (0)50 534 65 82 

Fax +31 (0)50 534 98 25  

info@axiair.nl  

www.axiair.nl 

 

 

Copyright ©: niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever. 

Aan fouten in dit instruktieboekje kunnen geen rechten worden ontleend.  

Omissies en/of wijzigingen voorbehouden. 
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