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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS.
A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztető szimbólum hívja fel az üzemeltető és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra.

Minden biztonsági üzenet előtt ott áll a figyelmeztető szimbólum és az alábbi szöveg:

olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményez.

olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményezhet.

Minden biztonsági üzenet meghatározza az adott veszélyt/figyelmeztetést és jelzi, hogy miként kerülhető el a készülék helytelen használata miatt
sérülések, anyagi károk és áramütések kockázata. Az alábbi utasításokat szigorúan be kell tartani:
• A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell elvégeznie, betartva a gyártó előírásait és a mindenkor hatályos helyi

biztonsági normákat. A használati útmutatóban kifejezetten kért eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos javítása vagy
cseréje.

• Mielőtt bármilyen szerelési műveletre sor kerülne, a készüléket le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
• Kötelező a készülék földelése. (A II. osztályba tartozó készülékeknél nem lehetséges).
• A hálózati zsinór legyen elég hosszú ahhoz, hogy a készüléket csatlakoztatni lehessen a konnektorhoz.
• Tilos a hálózati csatlakozót a hálózati zsinór megrántásával kihúzni a konnektorból.
• Az üzembe helyezés megtörténte után a felhasználó ne férhessen többé hozzá az elektromos alkatrészekhez.
• Tilos a készüléket nedves testrésszel megérinteni vagy mezítláb használni.
• A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek

nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelős személy nem tanítja meg őket a készülék használatára.
• Az útmutatóban kifejezetten javasolt eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos javítása vagy cseréje. Az összes egyéb

karbantartási műveletet szakembernek kell elvégeznie.
• Falfúrás esetén ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek az elektromos csatlakozások és/vagy csővezetékek.
• A szellőzőcsatornákat mindig a szabadba kell kivezetni.
• A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használattal vagy a kezelőszervek hibás beállításával kapcsolatban.
• A rendszeres karbantartás és tisztítás garantálja a készülék jó működését és kiváló teljesítményét. A zsírosodás elkerülése érdekében

rendszeresen távolítsa el a szennyeződés-lerakódásokat a piszkos felületekről. Rendszeresen tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
• Ne készítsen flambírozott ételt a készülék alatt. A nyílt láng használata tüzet okozhat.
• Az elszívott levegőt külön kell kivezetni, vagyis tilos azt a gáz- vagy egyéb tüzelésű készülékek füstjeinek elvezetésére szolgáló csőbe

bevezetni. A levegő elvezetésére vonatkozó minden országos előírást be kell tartani a CEI EN 60335-2-31 szabvány 7.12.1 pontjának
megfelelően.

• Ha a készüléket gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő egyéb berendezéssel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem
haladhatja meg a 4Pa (4x 10-5 bar) értéket. Ennek érdekében gondoskodjon arról, hogy a helyiség szellőzése megfelelő legyen.

• Sütéskor soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül, mivel a sütőolaj begyulladhat.
• Mielőtt a lámpákhoz érne, győződjön meg arról, hogy kihűltek-e már.
• Ne használja vagy hagyja magára a készüléket helyesen beszerelt lámpák nélkül, mert ez áramütés veszélyével jár.
• A készülék nem rakodófelület, így azt nem szabad sem tárgyak tárolására használni, sem túlterhelni.
• Valamennyi üzembe helyezési és karbantartási művelethez használjon védőkesztyűt.
• A termék nem alkalmas kültéri használatra.

Háztartási gépek kiselejtezése
• A készülék újrahasznosítható vagy újra felhasználható anyagok felhasználásával készült. Megsemmisítését a hulladék-elhelyezésre

vonatkozó helyi előírásokkal összhangban kell végezni. Kiselejtezése előtt a készüléket a hálózati zsinór elvágásával kell használhatatlanná
tenni.

• A háztartási gépek kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a
terméket értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

FIGYELEM:

VESZÉLY:
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Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék a szállítás során. Probléma esetén forduljon a viszonteladóhoz vagy a
vevőszolgálathoz. A károsodás elkerülése érdekében csak az üzembe helyezés előtt ajánlott levenni a készüléket a polisztirol lábazatról.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

nagy súlya miatt a készülék mozgatását és üzembe helyezését legalább két vagy több személynek
kell végeznie.

A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén legalább 50
cm, gáz- vagy vegyes tűzhely esetén pedig legalább 65 cm nagyságúnak kell lennie.
Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a főzőlap használati útmutatójában feltüntetett távolságokat is.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értéknek. Az adattábla a készülék belsejében, a zsírszűrő
mögött található.
A hálózati zsinór (típus: H05 RR- F3 x 1,5 mm) esetleges cseréjét kizárólag a szakember végezheti. Forduljon a hivatalos szervizközpontokhoz.
Ha a készüléknek van hálózati csatlakozója, akkor azt szabványos és jól hozzáférhető konnektorba kell bedugni. Ha nincs hálózati csatlakozó
(közvetlen hálózati csatlakoztatás) vagy ha a hálózati csatlakozó nem hozzáférhető helyen van, akkor olyan szabványos kétpólusú megszakítót
kell alkalmazni, amely a III. túlfeszültségi kategória körülményei esetén az üzembe helyezési előírások szerint biztosítja a teljes lecsatlakoztatást.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
Használat előtt
A tartozékokról távolítsa el a kartonburkolatot, átlátszó fóliákat és öntapadós matricákat.
Ellenőrizze, hogy a készülék nem károsodott-e a szállítás során.
Használat közben
A károsodások elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülékre.
Ne tegye ki a készüléket légköri hatásoknak.

FIGYELEM:

A csomagolóanyagok kiselejtezése
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és az újrahasznosíthatóság jelével van ellátva ( ). A különböző csomagolóanyagokat nem
szabad kidobni a környezetbe, hanem elhelyezésüket a helyi hatóságok előírásai szerint kell végezni.

A készülék kiselejtezése

- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van
ellátva.

- Ha Ön ügyel arra, hogy a kiselejtezett készülék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor azzal hozzájárul a környezeti és egészségügyi
ártalmak elkerüléséhez.

- A terméken vagy annak iratain feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem a terméket a
villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.

ÜZEMBE HELYEZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
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A készülék nem működik:
• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózatban és hogy a készüléket elektromos csatlakoztatása megtörtént-e.
• Kapcsolja ki, majd indítsa be újra a készüléket, hátha a probléma magától is megoldódik.

A készülék elszívása nem megfelelő:
• Ellenőrizze, hogy a kívántnak megfelelő-e a szívási sebesség;
• Nézze meg, hogy tiszták-e a szűrők;
• Nézze meg, hogy nincsenek-e elzáródva a levegőkimenetek.

A világítás nem működik:
• Nézze meg, hogy ki kell-e cserélni az izzót;
• Nézze meg, hogy jól van-e behelyezve az izzó.

Mielőtt a Vevőszolgálatot hívná: 
1. Nézze meg, hátha saját maga is meg tudja oldani a problémát a "Hibaelhárítási útmutató" alapján.
2. Kapcsolja ki, majd indítsa be újra a készüléket, hátha a probléma magától is megoldódik.

Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a legközelebbi vevőszolgálatot. 
Az alábbiak közlése szükséges:
• a hiba rövid leírása;
• a készülék pontos típusa és modellje;
• a készülék belsejében levő vevőszolgálati kód (az adattáblán a SERVICE szó után álló szám); A vevőszolgálati kód a garanciafüzetben is

megtalálható;
• az Ön pontos címe;
• az Ön pontos telefonszáma;

ha javításra van szükség, akkor forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálathoz (csak így garantált ugyanis a gyári cserealkatrészek használata
és az előírásszerű javítás).

- Gőzsugaras tisztítógépek használata tilos.
- Csatlakoztassa le a hálózatról a készüléket.

FONTOS: korrozív vagy dörzshatású tisztítószerek használata tilos. Ha véletlenül mégis a készülékre kerülne egy ilyen termék, akkor azt
puha ruhával azonnal le kell törölni.

• Nedves ruhával tisztítsa le a felületeket. Komolyabb szennyezettség esetén tegyen a vízbe néhány csepp általános mosogatószert. Száraz
ruhával törölje át.

FONTOS: soha ne használjon súrolószivacsot, fémszálas tisztítópárnát vagy fémkaparót. Ezek használata ugyanis idővel károsíthatja a
zománcozott felületeket.

• Használjon a készülékhez ajánlott tisztítószereket és tartsa be a gyártó utasításait.

FONTOS: az olaj- és zsírmaradékok eltávolításához havonta legalább egyszer ki kell tisztítani a szűrőket.

FIGYELEM:

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

VEVŐSZOLGÁLAT

TISZTÍTÁS
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- használjon védőkesztyűt.
- csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.

ZSÍRSZŰRŐK
A fém zsírszűrő élettartama korlátlan, és azt havonta egyszer kézzel vagy alacsony hőmérsékletre és
rövid ciklusra állított mosogatógépben kell kimosni. Előfordulhat, hogy a mosogatógépben tisztított
zsírszűrő matt színű lesz, de ez a szűrési tulajdonságokat egyáltalán nem befolyásolja.
A szűrő kiemeléséhez húzza meg a fogantyút.
A szűrő kimosása és megszáradása után a felszerelést a fentiekkel ellentétes sorrendben végezze.

A HALOGÉNIZZÓK CSERÉJE

- Csak max. 20 wattos (G4) halogénizzót használjon.

1. Csatlakoztassa le a készüléket otthona elektromos hálózatáról.
2. Egy kisméretű éles csavarhúzóval finoman megemelve a jelzett három pont környékét, vegye

le a tetőt.
3. Csavarja ki a foglalatból a meghibásodott izzót, majd tegyen be helyette egy újat.
4. Zárja vissza a tetőt (rögzítés bepattintással).

AKTÍV SZENES SZŰRŐ
(csak a keringetéses típusoknál):
Mossa ki a szénszűrőt havonta egyszer mosogatógépben a legmagasabb hőmérsékleten,
normál mosogatószert használva. Ajánlatos a szűrőt egyedül mosni.
A mosást követően a szénszűrőt a reaktiváláshoz 10 percen keresztül kell szárítani 100 °C
hőmérsékletű sütőben.
A szénszűrőt 3 évente kell cserélni.

A szénszűrő felszerelése:
1. Vegye ki a zsírszűrőt.
2. A gombokat "g" 90°-kal elforgatva vegye le a szűrőtartókeretet.
3. Helyezze be a szénszűrőt "i" a szűrőtartókeret belsejébe "h".

A szűrőtartó-keret és a zsírszűrő visszahelyezéséhez fordított sorrendben járjon el.

FIGYELMEZTETÉS:

FIGYELMEZTETÉS: 

KARBANTARTÁS
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A készüléket kivezetéses változatban vagy keringetéses változatban történő használatra tervezték.

Megjegyzés: az elektromos szeleppel ellátott típus csak kivezetéses változatban használható, és az elszívócsövet egy periférikus elszívóegységhez kell
csatlakoztatni.

Külső kivezetési üzemmód
A főzési gőzök az elszívás után a szabadba vezetődnek ki egy szellőzőcsövön (nem tartozék) keresztül, amely a készülék levegőkimeneti csatlakozójához
van rögzítve.
A beszerzett szellőzőcső alapján kell gondoskodni a levegőkimeneti csatlakozóhoz történő megfelelő rögzítés módjáról.

FONTOS: Ha már bent van(nak), vegye ki a szénszűrő(ke)t.

Keringetéses változat
A levegőt előbb szénszűrő(k) szűri(k) meg, majd a készülék visszaáramoltatja a környező légtérbe.

FONTOS: Ellenőrizze, hogy a levegő visszaáramoltatása megfelelően történik-e.
Ha a készülék nem rendelkezik szénszűrővel/szénszűrőkkel, akkor rendelje meg és még használat előtt szerelje be az(oka)t.

A készüléket nem szabad erősen szennyezett helyek, ablakok, ajtók és hőforrások közelében üzembe helyezni.
A készülékhez tartozékként adott anyagok csaknem minden típusú mennyezethez/falhoz használhatók. A mennyezet/fal típusától függően azonban
szakembert kell megkérdezni az anyagok megfelelőségéről.

TARTOZÉKKÉNT ADOTT ANYAGOK

ÜZEMBE HELYEZÉS - ELŐZETES SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Vegyen ki minden tartozékot a csomagokból. Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.

• Motorral, világítással és behelyezett zsírszűrőkkel szerelt készülék.
• 1 db előszerelt rácsozat
• 1 db szűrőcsatlakozó hosszabbítókkal
• Használati és szerelési útmutató
• 1 darab csatlakozó gyűrű
• 1 darab elektromos vezeték
• 1 vezetékkapocs
• 1 db szerelési sín
• 6 db 6x70 méretű csavar
• 6 db 10x60 méretű fali tipli
• 14 db 4x7 méretű csavar
• 14 db kosaras anya
• 46 db 3,5x9,5 méretű csavar
• 4 db 3x9 méretű csavar
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Az alábbiakban látható sorszámozott utasítások a következő oldalakon látható, ugyanilyen számozású rajzokra vonatkoznak.

1. FONTOS: Jelölje ki a készülék telepítési helyét:
R1 = a telepítési pont és az elszívócső átbújtatása érdekében készített furat közepe.
FRONT = a készülék elülső részének megfelelő oldal.
SX: a készülék bal oldala.
RX: a készülék jobb oldala.

Megjegyzés: A telepítési útmutató könnyebb használata érdekében egyes rajzokon is ugyanezek a jelölések láthatók.

2. Helyezze a sablont a mennyezetre, figyelembe véve a fent említett referenciapontokat, és ellenőrizze, hogy a sablonra nyomtatott nyilak illeszkednek-e
az elszívó előrészéhez (FRONT). Fúrjon előírt darabszámú és átmérőjű lyukat a falba.

Helyezze be a tartozékként adott fali tipliket.

3. Az ábra szerinti módon (a sarkoknál) húzza meg részlegesen a csavarokat, ezek szolgálnak majd a készülék rácsozatának felakasztására.

Csak kivezetéses változatnál: Az elszívócső átbújtatása érdekében fúrjon egy lyukat a mennyezetbe.

4. Csavarja ki és őrizze meg a felső kéményt és a rácsozat szakaszait rögzítő csavarokat.
5. FONTOS: Az alábbi matematikai képlet segítségével számítsa ki a rácsozat kinyúlását:

H (cm) = ( X-Y-M)+10,5
H = A rácsozat kiszámítandó kinyúlása
X = A mennyezet és a főzőfelület közötti távolság.
Y = A készülék és a főzőfelület közötti minimális távolság (65 cm gáztűzhely és 50 cm villanytűzhely esetén).
M = A készülék motorblokkjának magassága.

6. Az ábra szerinti módon rögzítse egymáshoz a rácsozat szakaszait.
7. Csak kivezetéses változatnál: Csatlakoztasson egy csövet a kifúvó rendszerhez a füstök kültérbe juttatásához.

A csövet a rajzon látható méretek szerinti helyen kell kiléptetni a mennyezetből

Megjegyzés: H = A rácsozat számított kinyúlása (lásd 5. telepítési pontot)
Megjegyzés: az elszívócső nem tartozék.

8. Távolítsa el az elektromos vezérlődobozt a motorházhoz rögzítő szalagot.

Megjegyzés: a rajz csupán tájékoztató jellegű, így előfordulhat, hogy a doboz a motorház többi oldalához is rögzítve van.

9. Rögzítse a csatlakozógyűrűt a kivezető nyíláshoz.
10. A rajz szerint emelje fel a dobozt.
11. Rögzítse a dobozt a részlegesen már meghúzott csavarokkal a motorházhoz.

Megjegyzés: a doboz kétféle lehet, elülső vagy hátsó rögzítéses, kövesse az ábrákon (11a vagy 11b) szereplő utasításokat az Ön készüléktípusa
alapján).

12. Illessze a helyére a hálózati vezetéket (12a vagy 12b)
13. Rögzítse a hálózati vezetéket a vezetékfogóhoz.

FONTOS: Ezt a műveletet mindenképpen végezze el. Ezzel elkerülheti az elektromos vezeték véletlen szétkapcsolódását.

14. A csavarokkal az ábra szerint rögzítse a rácsozatot a készülékhez.
15. FONTOS: Akassza fel a mennyezetre a készüléket és húzza meg teljesen a csavarokat.
16. FONTOS: Helyezzen be és húzzon meg két (oldalanként egy) csavart a KÖTELEZŐ biztonsági rögzítés érdekében.
17. Rögzítse az elszívócsövet a csatlakozógyűrűhöz.

Megjegyzés: a rögzítőpánt nem tartozék.

Végezze el a csatlakoztatást otthona elektromos hálózatához.

18. Csak a szűrős változatoknál: Rögzítse a légterelőt.

Megjegyzés: a 3 darabban szállított légterelőt méretre kell összeszerelni.

19. A rácsozat stabilitása alapján döntse el, hogy szükség van-e a korábban eltávolított felső kengyel - ábra szerinti - felhelyezésére a csavarokkal.

Megjegyzés: A kengyelt abban az esetben nem kell használni, ha csupán a minimális kinyúlás van beállítva.
Megjegyzés: Ajánlatos a kengyelt egyenlő távolságra elhelyezni a mennyezettől és a rácsozatra ráhegesztett alsó kengyeltől.

ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
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1. Kezelőlap.

2. Zsírszűrők.

3. Halogénizzók.

4. Teleszkópszerű kémény.

Kezelőlap

a. Világításkapcsoló

b. ON/OFF kapcsoló a motor be-/kikapcsolásához és a legkisebb sebesség (elszívási
teljesítmény) beállításához

c. Kapcsoló a közepes sebesség (elszívási teljesítmény) beállításához

d. Kapcsoló a legnagyobb sebesség (elszívási teljesítmény) beállításához

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA ÉS HASZNÁLATA

20. Szerelje fel a tartozékként adott kosaras anyákat a felső kémény belsejében.
21. Szerelje össze a felső kémény szakaszait a rácsozatot eltakaró módon.
22. A csavarokkal az ábra szerint rögzítse a két részt.
23. Rögzítse a felső kéményt a rácsozathoz, a mennyezethez szorosan.
24. Szerelje fel a tartozékként adott kosaras anyákat az alsó kémény négyszögletes nyílásokkal ellátott szakaszának belsejében.

Megjegyzés: ezt a szakaszt lehetőség szerint a hátsó oldalra kell felszerelni

25. Szerelje össze az alsó kémény szakaszait a rácsozatot eltakaró módon.
26. A csavarokkal az ábra szerint rögzítse a két részt.
27. A készüléket teljesen eltakaró módon úgy tegye fel a kéményeket, hogy azokat beleilleszti a készülék fölötti helyükre.
28. Vegye ki a zsírszűrőbetéte(ke)t.
29. A csavarokkal az ábra szerint rögzítse - a készülék belsejéből - az alsó kéményt.
30. Csak a szűrős változatoknál: Szerelje be a szénszűrőt

Megjegyzés: Egyes típusok mellé szénszűrő is jár (már felszerelt állapotban vagy tartozékként adva), ellenkező esetben viszont külön kell azt
megrendelni.

31. Szerelje fel az alsó füleket (rögzítés bepattintással)
32. Szerelje fel a felső füleket (rögzítés bepattintással).

Megjegyzés: A felső füleket méretre kell vágni.

33. Tegye be a zsírszűrőbetéte(ke)t.

A készülék bemutatása és használata című rész alapján ellenőrizze a készülék működését.
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