
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Használati utasítás 
Páraelszívók GFH-55 / 73 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

id4873546 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
 Magyar 

Tisztelt Vásárló! 
Gratulálunk a választásához és biztosak 

vagyunk abban, hogy ez a modern és 

praktikus termék, amely a legjobb 

anyagokból és a teljes gyártási folyamat 
alatt szigorú ellenõrzés alatt készült, 

kielégíti minden igényét. 
A páraelszívó elsõ használata elõtt kérjük, 
figyelmesen olvassa végig ezt a használati 

útmutatót és pontosan kövesse az 

utasításokat, hogy a készülékkel sokáig a 

legjobb eredményt érje el és elkerülje az 

olyan hibákat, amelyek a készülék 

szakszerûtlen használatából erednek. A 

használati útmutató ezen kívül segít 

apróbb hibák megoldásában is. 
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót, 

hogy bármikor elolvashassa és más 

személy is könnyedén használhassa a 

készüléket! 

Biztonsági utasítások 

* A páraelszívó elsõ használata elõtt tartsa 

be a beszerelési és csatlakoztatási 

utasításokat! 
* Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a 

csatlakozó dugót az aljzatból! 
* Ne kapcsolja be a páraelszívót, ha a 

hálózati kábelen sérülések láthatók vagy a 
kapcsolótábla sérülés jelei láthatók! 
*Amennyiben a páraelszívó nem, vagy 

hibásan mûködik, válassza le a készüléket 

az elektromos hálózatról és értesítse a 

szakszervizt! 
* Soha ne hagyjon a páraleszívó alatt 

gázégõt bekapcsolva ráhelyezett edény 

nélkül! 
 

* Ügyeljen arra, hogy a páraelszívóra ne 
rakódjon le zsír, különösen a szûrõre ne, 

mert ez tüzet okozhat! 
* Soha ne flambírozzon a páraelszívó 

alatt! 
* A páraelszívó beszerelése elõtt 

tanulmányozza az érvényben lévõ helyi 
elõírásokat! 
* Mielõtt csatlakoztatná a páraelszívót a 

hálózatra, gyõzõdjön meg arról, hogy a 

feszültség és a frekvencia megegyezik-e a 
páraelszívó belsõ oldalán található 

típuscímke adataival! 
* Amennyiben fixen köti be a készüléket a 

be és kikapcsolást egy legalább 3 mm 

kontaktnyílású többpólusú kapcsolóval 

kell végezni. 
* A helyiségnek megfelelõen kell 

szellõznie, ha a páraelszívót egy idõben 

használja nem elektromos árammal 

mûködõ étel készítésére szolgáló 

berendezéssel. 
* A páraelszívó belsõ részének 
tisztításakor óvatosan járjon el és 

ajánlatos kesztyû használata. 
* Ez a páraelszívó háztartási használatra 

készült és kizárólag ételkészítésbõl 

keletkezõ pára elszívására és levegõ 

tisztítására használható. Más célra történõ 

használat esetén a gyártó és a forgalmazó 

semmilyen felelõsséget nem vállal és 

veszélyt jelenthet a felhasználóra. 
* Ha szerelésre van szükség, beleértve a 

hálózati kábel cseréjét, forduljon a 

legközelebbi engedélyezett mûszaki 

szervizhez, amely garantálja az eredeti 

alkatrészek használatát! Más által végzett 

szerelések és módosítások a készülék 

meghibásodásához és hibás mûködéséhez 

vezethetnek és veszélyeztethetik a 

készülék biztonságos mûködését. A gyártó 

és a forgalmazó nem vállal semmilyen 

felelõsséget a készülék nem 

rendeltetésszerû használata esetén. 

A készülék leírása (1. ábra) 

A Motorkapcsolók, amelyek három 

sebesség beállítást vagy a motor 

kikapcsolását teszik lehetõvé 
B Világításkapcsoló, független a 

motorkapcsolóktól 
C Motor üzemelés ellenõrzõ lámpa 
D Világítás halogén égõkkel 
E Szûrõk a fõzõfelület felett 

elhelyezve, amely könnyen 

kivehetõ a tisztításhoz 
F Keret és szûrõtartó 
G-H Visszaáramlás gátló elem a 

kivezetõ nyílásában (lásd 2. ábra) 
 

Használati utasítások 

Az 1. ábrán látható gomb megnyomásával 

szabályozhatja a páraelszívó mûködését. 

A jobb páraelszívó hatás érdekében 

kapcsolja be a készüléket 3-5 perccel a 
fõzés megkezdése elõtt, hogy a 

levegõáramlás folyamatos és stabil legyen 

a páraképzõdéskor! 

A fõzés befejezése után hagyja még 

néhány percig (3-5 perc) bekapcsolva a 
páraelszívót, hogy a készülék a 

zsírrészecskéket az elszívó vezetékbõl 

teljesen kívülre vezesse. Így elkerülheti a 

zsír, gõz és szagok visszaáramlását. 

Tisztítás és karbantartás 

Minden tisztítási és karbantartási mûvelet 

elõtt válassza le a páraelszívót a 
hálózatról! 

A tisztítási és karbantartási mûveletek 

elvégzésekor tartsa be a biztonsági 

utasításokat! Amennyiben a tisztítást nem 

az utasítások szerint végzi, tûzveszély áll 

fenn. 

A szûrõ tisztítása 
A szûrõk kivételéhez oldja ki a rögzítõ 

elemeket! A tisztításhoz áztassa be a 

szûrõt meleg vízbe, amíg a zsír leoldódik, 

majd mosogassa el folyó víz alatt! 

Speciális zsíroldó spray is használható a 

szûrõ tisztításához. A szûrõ 

mosogatógében is tisztítható (figyelje a 

megjegyzést). A szûrõt függõlegesen 

tegye a mosogatógépbe, hogy ne 

rakódhasson rá ételmaradék! A tisztítás 

után hagyja megszáradni a szûrõt, majd 

helyezze vissza a páraelszívóba! 
Megjegyzés: A mosogatógépben 

agresszív tisztítószerrel történõ 

tisztításkor a fém részek felülete 

megfeketedhet, ami semmilyen hatással 

nincs szûrõ zsírelnyelõ tulajdonságra. 
Figyelem: A szûrõt legalább havonta 

egyszer tisztítsa meg a páraelszívó 

használatának gyakoriságától függõen! 

Ügyeljen arra, hogy fõzés közben a zsír 

lerakódik a páraelszívóra akkor is, ha a 

páraelszívó nincs bekapcsolva! 
 

A szûrõtartó és a páraelszívó test 

tisztítása 
A tisztításhoz egy meleg, körülbelül 

40C-os mosogatószeres vízbe mártott 

rongyot használjon! Különös alapossággal 

tisztítsa meg a nyílásokat és végül 

alaposan törölje szárazta a felületet egy 
szálmentes ronggyal! 
Figyelem 

* Soha ne használjon fémes szivacsot, 

vagy agresszív szereket, mert ezek 

károsíthatják a felületet! 
* Ne karcolja meg a felületet kemény 

tárgyakkal, mint például kés, olló, stb.! 



Aktív szénszûrõ 
* Az aktív szénszûrõ beszereléséhez a 

motoron lévõ rögzítõ elemeknek és a 

szûrõnek egybe kell esnie. Illessze be a 

szûrõt és rögzítse az óramutató járásával 

megegyezõ irányba történõ forgatással! 
* A szénszûrõ három-hat hónapig 

használható a páraelszívó használatának 

intenzitásától és gyakoriságától függõen. 
* Az aktív szénszûrõ nem regenerálható 

és nem mosható. Amikor elhasználódott, 

ki kell cserélni azt. 
* A használt szûrõ cseréje a beszerelés 

fordított sorrendjében történik. 

Az izzók cseréje 
* Az izzók az üveg fedõelem levétele után 

válnak hozzáférhetõvé. 
* Az izzó cseréje elõtt válassza le a 

készüléket a hálózatról és várja, meg amíg 

az izzó lehûl! 
* Az izzó maximális teljesítménye 20 W. 

Mûszaki adatok (lásd 3. ábra) 

Méretek  Szélesség=550 mm 
Mélység=310 mm 
Magasság=190 mm 

Beépítési méretek: 
  Szélesség: 505 mm 
  Mélység: 292 mm 
Elektromos jellemzõk: LÁSD A 

TÍPUSCÍMKÉT! 

 

Beszerelés 

A páraelszívó konyhabútorhoz történõ 

rögzítéséhez három lehetõség áll 

rendelkezésre: 
a) A konyhaszekrény felsõ oldalára 

történõ rögzítés a 3. ábrán látható sablon 

használatával, amelyben a furatok helyét 

az �A� betû jelzi. A rögzítés a páraelszívó 

belsejébõl történik. A beszerelés 

megkezdése elõtt szerelje ki a szûrõket! 
b) A konyhaszekrény alsó oldalára történõ 

rögzítés a 3. ábrán látható sablon 

használatával, amelyben a furatok helyét a 

�B� betû jelzi. Elõzõleg vegye le a keretet 

a 4 csavar kicsavarásával, amellyel az a 

burkolathoz van rögzítve. A rögzítés a 

páraelszívó belsejébõl történik. A 

beszerelés megkezdése elõtt szerelje ki a 

szûrõket! A beszerelés után szerelje vissza 

fordított sorrendben a keretet! 

c) A konyhabútor oldalára a burkolat 

minden oldalán lévõ �C� betûvel jelzett 

furatok segítségével. A beszerelés 

megkezdése elõtt szerelje ki a szûrõket! 
 
A páraelszívó alsó részének legalább 60 

cm-re kell lennie elektromos 

fõzõlapoktól és 65 cm távolságra 

gázfõzõlapoktól. Amennyiben a 

gázfõzõlaphoz tartozó használati 

útmutató ennél nagyobb távolságot ír 

elõ, úgy azt kell betartani. 

A páraelszívó csatlakoztatását egy védõ 

vezetékkel ellátott aljzattal kell elvéhezni. 

Amennyiben a páraelszívó egy idõben 

mûködik más, nem elektromos árammal 

üzemelõ berendezéssel, a kimenõ levegõ 

nyomása nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4 x 
10-5 bar) . 

Az optimális teljesítmény biztosításához 

az elszívó csõ hosszúsága nem haladhatja 
meg a NÉGY métert, és nem lehet benne 

kettõnél több 90-os görbület. 

A szabadba történõ elvezetés ajánlott, de 

az aktív szénszûrõ használata lehetõvé 

teszi a megtisztított levegõ visszavezetését 

a konyhába az elszívó csövön keresztül. 

Ne hagyja magára a mûködõ készüléket! 
 
 
 

 

Hiba esetén 
 
Mielõtt egy esetleges hiba esetén hívná a mûszaki szerviz szolgálatot, kérjük, végezze 
el a következõ egyszerû ellenõrzéseket! 
 

Hibajelenség Lehetséges okok Megoldás 
A hálózati kábel nincs 
csatlakoztatva 

Csatlakoztassa a hálózati kábelt! A páraelszívó 

nem mûködik 
Az aljzat nem vezeti a 
feszültséget. 

Cseréltesse ki / szereltesse meg 

szakemberrel alzatot! 
A szûrõ zsírral 

telítõdött. 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szûrõt! 

Eltömõdött az elszívó 

csõ. 
Szüntesse meg az eltömõdést! 

A páraelszívó 

nem szív 

megfelelõen, 

vagy rezeg 
Nem megfelelõ a 

levegõ csatorna. 
Értesítsen szakképzett szerelõt és kövesse 

a használati útmutató utasításait! 
Kiégett az égõ. Cserélje ki az égõt! A lámpa nem 

világít Az égõ kilazult. Helyesen szerelje be az égõt illetve 

nyomja be! 
 
A 2002/96/EC számú Európai Irányelv az elektromos- és elektronikus berendezések 

hulladékkezelésérõl elõírásai értelmében a régi háztartási elektromos készülékeket nem 

szabad a háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket külön kell 

összegyûjteni, az általuk tartalmazott anyagok visszanyerésének és újrahasznosításának 

optimalizálása céljából, valamint ezeknek az emberi egészségre és a környezetre 

gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében. 

A terméken látható áthúzott szemetes kuka szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy 

a régi készüléket a külön erre szolgáló gyûjtõhelyen kell leadnia. Kérjük, érdeklõdjön a 

helyi önkormányzatnál vagy a kereskedõnél a régi készülék helyes kidobásáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TEKA fenntartja magának a jogot, hogy az esetleg helyesnek és szükségesnek vélt 

módosításokat elvégezze a fõ tulajdonságok megváltoztatása nélkül. 
 
 



 

 
Elszívó teljesítmény 

Elsõ 
Második 
Harmadik 
 
Világítás 

Bekapcsolva 
Kikapcsolva 

 

 
 
 

 
 
 
 


