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OHJEET JA SUOSITUKSET
Käyttöohjeet koskevat useampia laitemalleja. On siis mahdollista, että
niissä on sellaisten yksittäisten ominaisuuksien kuvauksia, joita ei sinun
laitteessasi ole.

ASENNUS
• Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta tai
käytöstä aiheutuneista vahingoista.
• Pienin turvallinen etäisyys keittotason ja liesituulettimen
välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa
alemmas, katso työ- ja asennusmittoja koskevaa
kappaletta).
• Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa
liesituulettimen sisällä olevan arvokilven tietoja.
• Luokan I laitteita varten on tarkistettava, että kodin sähköverkossa on sopiva
maadoitus.
Liitä liesituuletin savuhormiin putkella, jonka läpimitta on vähintään 120 mm.
Savun poistoreitin on oltava mahdollisimman lyhyt.
• Älä liitä liesituuletinta savukanaviin, joiden kautta poistetaan palamishöyryjä
(esimerkiksi lämmityskattilat, takat jne.).
• Jos liesituuletinta käytetään yhdessä muiden kuin
2°
sähkölaitteiden (esimerkiksi kaasulaitteiden) kanssa, on
pystyttävä takaamaan riittävä huoneen tuuletus
poistokaasujen paluuvirtauksen estämiseksi. Keittiössä
täytyy olla aukko suoraan ulos puhtaan ilman
virtauksen takaamiseksi. Kun liesituuletinta käytetään
yhdessä muiden kuin sähkölaitteiden kanssa, huoneen negatiivinen paine ei
saa ylittää 0,04 mbar, jotta liesituuletin ei palauta höyryjä huoneeseen.
• Ilmaa ei saa poistaa taipuisan putken kautta, jota käytetään kaasulla tai
muilla polttoaineilla toimivien laitteiden savun imemiseen (älä käytä laitteita,
jotka poistavat vain huoneeseen).
• Mikäli virtajohto on vahingoittunut, vaarojen välttämiseksi sen vaihtaminen
täytyy antaa valmistajan tai huoltopalvelun tehtäväksi.
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• Jos kaasukäyttöisen keittotason asennusohjeet määräävät, että etäisyyden
on oltava yllä mainittua suurempi, ohjeita on noudatettava. Kaikkia ilman
poistoa koskevia määräyksiä on noudatettava.
• Käytä vain liesituulettimelle sopivia ruuveja ja kiinnitysosia.
Varoitus: Jos ruuveja ja kiinnitysosia ei asenneta näiden ohjeiden
mukaisesti, voi aiheutua sähköiskuvaara.
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka
koskettimien väli on vähintään 3 mm.

KÄYTTÖ
• Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön, keittiön hajujen
•
•
•
•
•
•

•

poistamiseen.
Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä
varten se on suunniteltu.
Älä koskaan pidä korkeita liekkejä toiminnassa olevan liesituulettimen alla.
Säädä liekkien koko sillä tavoin, että ne kohdistuvat vain kypsennysastian
pohjaan. Varmista, etteivät liekit tule astian reunojen alta.
Rasvakeittimiä on valvottava jatkuvasti käytön
aikana: ylikuumentunut öljy voi syttyä palamaan.
Älä liekitä liesituulettimen alla: se voi aiheuttaa
tulipalon.
Alle 8-vuotiaat lapset ja psyykkisesti, fyysisesti tai
sensorisesti rajoitteiset henkilöt tai kokemattomat
ja taitamattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan
ja heille on annettu tiedot laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä
vaaroista. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät
saa tehdä käyttäjän puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden mielen,
ruumiin tai aistien terveys on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta
ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjaa
heitä.
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• “ HUOMIO: Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi
keittolaitteiden käytön aikana ”.

HUOLTO
• Sammuta laite tai kytke se irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai
•
•

•
•
•

huoltotoimenpiteen aloittamista.
Puhdista ja/tai vaihda suodattimet määrätyn ajan kuluttua (tulipalovaara).
Rasvasuodattimet täytyy puhdistaa aina 2 kuukauden käytön jälkeen tai
useammin, jos laitetta käytetään paljon. Ne voidaan pestä
astianpesukoneessa.
Aktiivihiilisuodattimia ei voi pestä eikä regeneroida, ne täytyy vaihtaa noin 4
kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta käytetään paljon.
”Jos laitetta ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti, on olemassa tulipalovaara”.
Puhdista liesituuletin kostealla liinalla ja neutraalilla pesunesteellä.

tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tuotetta ei saa
Merkki
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote täytyy toimittaa
asianmukaiseen sähköisten ja elektronisten osien keräyskeskukseen.
Varmistamalla, että tuote hävitetään oikealla tavalla, on mahdollista auttaa
välttämään ympäristöä ja henkilöiden terveyttä uhkaavia haittavaikutuksia,
joita voi syntyä vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, paikallisesta jätehuollosta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
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MITAT JA OSAT
Mitat

Osat
Pos. Määrä Tuotteen osat
1
1 Liesituulettimen koneisto: säätimet, valo, puhallin,
suodattimet
2
1 Jatkettavan ilmanvaihtoputken osat:
2.1
1 Yläosa
2.2
1 Alaosa
9
1 Supistusputki 150- 120 mm
15
1 Ilmanvaihtoputken haarakappale
Pos. Määrä Asennustarvikkeet
7.2.1
2 Ilmanvaihtoputken yläosan kannattimet
11
6 Tulppa
12a
6 Ruuvi 4,2 x 44,4
12c
2 Ruuvi 2,9 x 9,5
12d
4 Ruuvi 2,9 x 9,5
1 Käyttöohje

),
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ASENNUS
Seinän poraaminen ja tukien kiinnitys

Piirrä seinään:
• pystysuora viiva kattoon tai seinän yläreunaan saakka liesituulettimen asennusalueen
keskelle,
• vaakasuora viiva lieden yläpuolelle vähintään 500-650 mm:n korkeudelle.
• Aseta tuki 7.2.1 1-2 mm:n päähän katosta tai seinän yläreunasta siten, että sen keskikohta
(lovet) on pystysuoran viiteviivan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Aseta tuki 7.2.1 X mm:n etäisyydelle ensimmäisen tuen alle (X = toimitetun ylemmän
hormin korkeus) siten, että sen keskikohta (lovet) on pystysuoran viiteviivan kohdalla.
• Merkitse tuen reikien keskipisteet.
• Merkitse viitepiste 116 mm pystysuorasta viiteviivasta ja 305 mm vaakasuoran viivan
yläpuolelle.
• Toista toimenpide toiselle puolelle.
• Poraa merkittyihin kohtiin reiät ø 8 mm.
• Laita reikiin ruuvitulpat 11.
• Kiinnitä tuet toimitetuilla ruuveilla 12a (4,2 x 44,4 ).
• Ruuvaa kaksi toimitettua ruuvia 12a (4,2 x 44,4) liesituulettimen rungon kiinnitysreikiin.
Jätä seinän ja ruuvin kannan väliin 5-6 mm.

),
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Liesituulettimen rungon kokoaminen
• Ennen rungon kiinnittämistä on kiristettävä
kiinnityskohtien kaksi ruuvia Vr.
• Kiinnitä runko ruuveihin 12a.
• Kiristä tukiruuvit 12a.
• Tasapainota liesituulettimen runko ruuveilla Vr.

rungon

Vr

12a

Ilmanpoistoputket
HORMILIITÄNTÄINEN MALLI
Tämä malli asennetaan liittämällä koneisto hormiin oman
valintasi mukaan joko taipuisalla tai jäykällä ø 150 mm putkella.
• Asenna ilmanpoistoputki riittävällä määrällä putkenkiinnittimiä
(eivät sisälly toimitukseen).
• Poista mahdolliset aktiivihiilisuodattimet.

ø 150

SUODATUSVERSION ILMAN ULOSTULO
• Ruuvaa auki kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät ylätuen 7.2.1.
• Ruuvaa sen tilalle ilman ulostuloliitos 15 kahdella
irrottamallasi ruuvilla.
• Liitä liitos 15 liesituulettimen ulostuloon jäykällä putkella tai
letkulla, ø 150 mm, jonka valitsee asentaja.
• Varmista, että aktiivihiilihajusuodatin on paikallaan.
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SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Liitä liesituuletin sähköverkkoon turvakytkimen kautta, jonka
kontaktien väli on ainakin 3 mm.
• Poista rasvasuodattimet (katso kappaletta “Huolto”) ja varmista,
että virtajohdon liitin on kunnolla kiinni imulaitteessa

Hormin asennus
Ylähormi
• Levitä hieman sivujen reunoja, kiinnitä ne tukiin 7.2.1 ja sulje
ne.
• Kiinnitä tukien reunat neljällä ruuvilla 12G (2,9 x 9,5).
• Varmista, että liitoksen jatko-osien ulostulo on hormin
aukkojen kohdalla.
Alahormi
• Levitä hormin sivujen reunoja, kiinnitä ne ylähormin ja seinän
väliin ja sulje ne.
• Kiinnitä alaosa reunoista liesituulettimeen kahdella toimitetulla
ruuvilla 12c (2,9 x 9,5).
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KÄYTTÖ

Käyttöpaneeli
Painike
A
B
C
D
E

F

G

H

Toiminto
Sammuttaa moottorin.
Aktivoi ensimmäisen nopeuden.
Aktivoi toisen nopeuden.
Aktivoi kolmannen nopeuden.
Aktivoi Tehonopeuden, tämä nopeus on ajastettu 6
minuutiksi ja tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa
aiemmin asetettuun nopeuteen.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla painiketta
tai sammuttamalla moottori.
Aktivoi toiminnon 24H, jossa moottori käynnistyy
nopeudelle, jolla on mahdollista imeä 100 m3/h 10
minuutin ajan tunnissa.
Poistetaan käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Merkkivalo
Moottorin nopeudesta ilmoittavat merkkivalot sammuvat.
Ensimmäisen nopeuden ja Moottori Off -merkkivalot syttyvät.
Toisen nopeuden ja Moottori Off -merkkivalot syttyvät.
Kolmannen nopeuden ja Moottori Off -merkkivalot syttyvät.
Vilkkuu kerran sekunnissa.

Jos suodattimien hälytys on toiminnassa, hälytyksen
voi kuitata painamalla painiketta noin 5 sekunnin
ajan, merkkivalo A vilkkuu kolme kertaa.
Ilmoitukset ovat näkyvissä vain moottorin ollessa
sammutettu.
Aktivoi Delay-toiminnon, moottorin ja valon
kytkemisen pois toiminnasta automaattisesti 30
minuutin viiveen jälkeen.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla painiketta
tai sammuttamalla moottori.
Tämä tapa ei toimi, jos käytössä on
tehonopeus tai 24h.
Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen suurimmalla
teholla.

Toimenpiteen päätyttyä näyttöön tullut ilmoitus sammuu:
F
Vilkkuu
Osoittaa, että aktiivihiilisuodattimet täytyy vaihtaa ja metalliset
rasvasuodattimet
täytyy
pestä.
Hälytys
käynnistyy
liesituulettimen 100 käyttötunnin jälkeen.
Merkkivalo G syttyy ja valitun nopeuden painike vilkkuu 0,5
sekunnin välein

Nopeuden merkkivalot F ja Moottori Off syttyvät.

Valot-merkkivalo syttyy.

Käynnistettäessä kortti tunnistaa verkkotaajuuden.
Tunnistus näkyy näytössä:
50 Hz: led A vilkkuu kerran
60 Hz: led A vilkkuu kaksi kertaa
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HUOLTO
Rasvasuodattimet
ITSEKANNATTAVIEN METALLISTEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS

• Voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Pesu on tarpeen noin
2 kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta
käytetään paljon.
• Irrota suodattimet yksi kerrallaan työntämällä niitä taaksepäin
ja vetämällä samalla alaspäin.
• Pese suodattimet. Vältä niiden taivuttamista. Anna
suodattimien kuivua ennen niiden paikalleen asettamista.
• Asenna ne paikalleen ja pidä kahva näkyvissä ulkopuolella.

Aktiivihiilisuodatin (Kiertoilmaversio)
AKTIIVIHIILISUODATTIMEN VAIHTO

• Aktiivihiilisuodatinta ei voi pestä. Se vaihdetaan neljän
kuukauden väliajoin tai useimmin, mikäli tuulettimen käyttö on
erityisen runsasta.
• Poista metalliset rasvasuodattimet.
• Poista keittiöhajujen kyllästämä aktiivihiilisuodatin vetämällä
sen hakasista.
• Aseta uusi suodatin paikalleen.
• Aseta metalliset rasvasuodattimet uudelleen paikoilleen.

Valaistus
• Vaihtoa varten ota yhteys huoltopalveluun ("Hankintaa varten
ota yhteys huoltopalveluun").
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