Skötselinstruktion för Casamja Skåpkåpa Eko
Casamja Skåpkåpa är konstruerad för god osuppfångningskapacitet vid låga flöden samt för
mångårig enkel och problemfri användning. För att vid matlagning maximera den
matosuppfångande volymen ‐ tryck lätt upp fronthuven och dra i nederkanten ut Skåpkåpan till det
yttre stoppläget. Skjut på motsvarande sätt in fronthuven genom ett lätt tryck på nederkanten.

Normal rengöring
Skåpkåpan är i princip underhållsfri. Det enda som krävs är in‐ och utvändig rengöring samt
filterrengöring. Använd ett vanligt milt vattenbaserat fettlösande rengöringsmedel. Torka av kåpan
in‐ och utvändigt med en fuktig trasa.

Fettfilter
Rengör fettfiltern genom att haka ner det och diska med vanligt diskmedel eller i maskin.
Rengöringsbehovet är normalt en gång per år eller vid behov för att inte hämma kåpans funktioner.
Fettfiltern återmonteras i motsatt ordning. Allt ovanstående kan ske utan att fronthuven avlägsnas.

Demontering av frontlucka
Se dokument Bruksanvisning till boende för detaljer kring avhakning av skåpkåpans fronthuv.

Varning: Fronthuven med dess dekorlucka av trämaterial är tung, den kan väga 15 kg.
Iaktta försiktighet!
Vid återmontage:
Skåpkåpa återmonteras i motsatt ordning.
OBS! De två svarta muttrarna måste alltid återmonteras – detta är ett säkerhetskrav.
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Casamja Skåpkåpa Eko—Bruksanvisning Ɵll boende
Öppning /stängning

Kåpa – stängt läge

Kåpa – uƞällt läge

Öppna Skåpkåpan genom aƩ ta i kåpans underkant eller handtag och dra utåt.
Stäng kåpan genom aƩ trycka inåt Ɵll stängd läge.

Rengöring av feƪilter

Ställ först Skåpkåpan i öppna läget. Tag i filtrets handtag, lyŌ och vik ut .
Vid behov kan frontluckan demonteras för aƩ ta ut feƪiltret, enligt ovanstående bilder, det är valbart.
Feƪiltret kan diskas i diskmaskin.

Demontering av frontlucka

1) Fäll ut fronten lite grann. 2) Skruva loss de svarta muƩrarna på insidan.
3) Dra ut träluckan en aning i underkant och håll i stadigt. 4) LyŌ upp och haka av träluckan.
VikƟgt! Återmontera de två svarta muƩrarna när frontluckan är på plats.
Observera aƩ frontluckan med dess dekorlucka av trämaterial är tung.
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