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HU BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT
A beszereléshez: A tűzhelyre helyezett edények tartófelülete és az elszívó 
alja között elektromos főzőlap esetén legalább 50 cm, gáz- vagy vegyes 
üzemű főzőlap esetén 65 cm távolságot kell hagyni. Ha a gázüzemű 
főzőlap útmutatójában nagyobb távolság szerepel, ezt a távolságot kell 
figyelembe venni.

 VIGYÁZAT! A készülék nehéz: az elszívó mozgatásához és beszereléséhez 
legalább két személy szükséges.
Megjegyzés a beszereléshez és használathoz: Az elszívó beszerelése és 
használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget az 
útmutatóban szereplő utasítások és ajánlások be nem tartása következtében a 
készülékben keletkezett hibákért, károkért, illetve a készülék okozta tűzesetekért.
Az elszívót szakképzett villanyszerelőnek kell beszerelnie. A beszerelést 
végző személynek be kell tartania a készülék(ek) adattábláján feltüntetett 
beszerelési távolságokat.
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KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
1. Csomagolás
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, erre 
az újrahasznosítást jelző szimbólum  utal. A hulladék 
elhelyezését a helyi szabályozásoknak megfelelően végezze. 
A csomagolóanyagok (műanyag zacskók, polisztirolból 
készült elemek stb.) veszélyforrást jelentenek, ezért tartsa 
azokat a gyermekek által nem elérhető helyen.

2. Termék
Ez a készülék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK 
irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.
A készülék szabályszerű leselejtezésével a felhasználók 
segítik elkerülni a környezet és az emberek egészsége 
számára potenciálisan káros következményeket.

A terméken vagy a kísérő dokumentációban látható  
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási 
hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus 
berendezések újrahasznosítását végző megfelelő 
hulladékgyűjtő központban kell leadni.
Kiselejtezéskor a hulladékelhelyezésre vonatkozó helyi 
előírásokkal összhangban kell eljárni.
A termék kezelésével, újrahasznosításával és 
újrafelhasználásával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért 
forduljon a helyi illetékes hatósághoz, a háztartási 
hulladékok gyűjtését végző szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, 
ahol a készüléket vásárolta.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
 VIGYÁZAT! A balesetek, áramütések, 

sérülések és károsodások elkerülése 
érdekében az elszívó használatakor 
tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, 
beleértve az alábbiakat.
1.  A készüléken végzett beszerelési 

és karbantartási műveletek előtt 
válassza le az elszívót a hálózatról.

2.  A készülék beszerelését 
szakembernek kell végeznie a gyártó 
utasításainak és a helyi biztonsági 
előírásoknak megfelelően.

3.  A készülék földelését jogszabály írja 
elő. (Ez a II. osztályba sorolt elszívókra 
nem vonatkozik.)

4.  Ne használjon elosztót vagy 
hosszabbítót.

5.  Beszerelés után az elektromos 
alkatrészek nem lehetnek 
hozzáférhetők a felhasználó számára.

6.  Ne érjen az elszívóhoz nedves 
testrésszel, és ne használja a 
készüléket, ha mezítláb van.

7.  Amikor a készüléket leválasztja a 
hálózatról, ne a tápkábelt húzza.

8.  Vevőszolgálat – Csak akkor javítsa 
meg vagy cserélje ki az elszívó 
alkatrészeit, ha az adott művelet 
szerepel a felhasználói kézikönyvben. 
Minden egyéb karbantartási 
műveletet szakembernek 
kell végeznie.

9.  A fal fúrásakor ügyeljen az 
elektromos csatlakozások és/vagy 
vezetékek épségére.

10. A szellőzőcsövek kivezetőnyílásának 
kültéren kell elhelyezkednie.

11.  A gyártó a helytelen vagy 
szabálytalan használatból származó 
károkért felelősséget nem vállal.

12. A készüléket gyermekek, valamint 
testi, érzékszervi vagy szellemi 
fogyatékkal élő, illetve tapasztalat 
vagy ismeretek hiányában hozzá 
nem értő személyek kizárólag a 
biztonságukért felelős személy 
felügyelete mellett vagy a 
használatra vonatkozó tájékoztatást 
követően használhatják.

13. Tartsa távol a gyermekeket 
a készüléktől.

14. A tűzveszély csökkentése 
érdekében kizárólag fém 
elszívócsövet használjon.
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15. Annak érdekében, hogy a gyermekek 
ne játsszanak a készülékkel, 
gondoskodni kell a felügyeletükről.

16. A termék leselejtezésekor a helyi 
hulladékkezelési szabályokkal 
összhangban járjon el.

17.  A termék kezelésével, 
újrahasznosításával és 
újrafelhasználásával kapcsolatos 
bővebb tájékoztatásért forduljon 
a helyi illetékes hatósághoz, a 
háztartási hulladékok gyűjtését 
végző szolgáltatóhoz vagy az 
üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

18. Az elszívó megfelelő működéséhez 
és jó teljesítményéhez 
elengedhetetlen a rendszeres 
tisztítás és karbantartás. A zsír 
felhalmozódásának elkerülése 
érdekében rendszeresen tisztítsa 
meg a szennyezett felületeken 
keletkező lerakódásokat. 
Rendszeresen tisztítsa meg vagy 
cserélje a szűrőket.

19. Ne flambírozzon ételt az elszívó alatt. 
A nyílt láng tüzet okozhat.

20. Ha az elszívó használatakor egyéb, 
gázzal vagy más tüzelőanyaggal 
működő készülékek is használatban 
vannak, gondoskodni kell a helyiség 
megfelelő szellőzéséről.

21. Az elszívott levegő elvezetéséhez 
ne használja a gázzal vagy 
más tüzelőanyaggal működő 
készülékekből származó füst 
elszívására szolgáló csővezetéket. 
Biztosítson külön kimenetet. 
A levegő kivezetéséről szóló 
IEC EN 60335-2-31 szabvány 7.12.1. 
cikkében szereplő összes nemzeti 
előírást be kell tartani.

22. Ha az elszívót egyéb, gázzal vagy 
más tüzelőanyaggal működő 
készülékekkel egy időben használja, 
a helyiségben uralkodó negatív 
nyomás nem lehet nagyobb, mint 
4 Pa (4 x 10-5 bar). Ennek érdekében 
ügyeljen a helyiség megfelelő 
szellőzésére.

23. Sütéskor ne hagyja felügyelet 
nélkül a serpenyőt, mivel a 
főzőolaj kigyulladhat.

24. Mielőtt hozzáérne az izzókhoz, 
ellenőrizze, hogy kihűltek-e.

25. Az elszívó nem használható polcként: 
ne terhelje túl, és ne helyezzen 
rá tárgyakat.

26. Ne használja és ne hagyja az elszívót 
megfelelően beszerelt izzók nélkül – 
fennáll az áramütés veszélye.

27.  A beszerelési és karbantartási 
műveletek során viseljen 
védőkesztyűt.

28. A készülék nem használható kültéren.
29. Az elszívó által beszívott levegő 

nem vezethető el a fűtési 
rendszer vagy egyéb, gázzal vagy 
más tüzelőanyaggal működő 
készülék által használt füstelszívó 
nyíláson keresztül.
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Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az elszívó 
belső részén található adattáblán jelzett értékkel. Ha a 
készülék csatlakozódugóval szerelt, az elszívót a hatályos 
előírásoknak megfelelő és hozzáférhető helyen található 
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ha a készülék nem 
rendelkezik csatlakozódugóval (azaz közvetlenül az 
elektromos hálózatra kell kötni), vagy nincs hozzáférhető 
hálózati aljzat, a beszerelési előírásoknak megfelelően 
szereljen be egy megfelelő kétpólusú hálózati megszakítót: 
ennek segítségével a készülék III. fokozatú túlfeszültség 
esetén teljesen leválasztható a hálózatról.

VIGYÁZAT! A tápkábel cseréjét szakembernek vagy a 
hivatalos vevőszolgálatnak kell végeznie.

VIGYÁZAT! Mielőtt ismét csatlakoztatná az elszívót a 
hálózatra és ellenőrizné a működését, ellenőrizze, hogy a 
hálózati kábel beszerelése megfelelő-e, és a beszerelés 
során NEM szorult-e be a burkolatba. Ezt a műveletet 
szakembernek kell elvégeznie.

Az elszívó tisztítása
 VIGYÁZAT! Ha nem távolítja el az olajat vagy a zsírt 

(legalább havonta egyszer), az tüzet okozhat.
Használjon puha rongyot és semleges tisztítószert. 
Soha ne használjon súrolószert vagy alkoholt.

Az elszívó használata előtt
Az elszívó optimális használata érdekében olvassa el 
figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg az útmutatót 
a későbbiekre.
A csomagolóanyagok (műanyag zacskók, polisztirolból 
készült elemek stb.) veszélyforrást jelentenek, ezért tartsa 
azokat gyermekek által nem elérhető helyen.
Ellenőrizze, hogy az elszívó nem sérült-e szállítás közben.

Megfelelőségi nyilatkozat
A termék tervezése, gyártása és forgalmazása a következő 
előírásoknak megfelelően történik:
 - az alacsony feszültségű berendezésekről szóló 2014/35/EU 
irányelv biztonsági előírásai

 - az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU 
irányelv védelmi követelményei

 - a 2014/65/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 
és a 2014/66/EU bizottsági rendelet környezetbarát 
tervezésre vonatkozó követelményei az EN 61591 európai 
szabvány előírásainak megfelelően;

Hibaelhárítási útmutató
Ha az elszívó nem működik:
• Megfelelően csatlakoztatta a csatlakozódugót a 

hálózati aljzatba?
• Áramkimaradás van?
Ha az elszívó nem megfelelően szív:
• A megfelelő fokozat van beállítva?
• A szűrők tisztításra vagy cserére szorulnak?
• A légkivezető nyílások eltömődtek?
Ha az izzó nem működik:
• Cserélni kell az izzót?
• Megfelelően van beszerelve az izzó?

VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná
1. Ellenőrizze, hogy javítani tudja-e a hibát egyedül (lásd a 

„Hibaelhárítási útmutató” című részt).
2. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és ellenőrizze, 

hogy megoldódott-e a hiba.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.
Adja meg az alábbiakat:
• a hiba jellegét,
• az elszívó belső részén található adattáblán jelzett 

terméktípust (ehhez vegye ki a zsírszűrőket),
• az Ön teljes címét;
• telefonszámát (körzetszámmal együtt),
• a szervizszámot (a zsírszűrők mögött, az elszívó belső 

részén található adattáblán lévő „SERVICE” felirat után 
látható szám).

Ha javításra van szükség, forduljon a hivatalos 
vevőszolgálathoz (így biztosítható a megfelelő javítás 
eredeti pótalkatrészekkel).
Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, 
az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát 
és minőségét.
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A páraelszívó beszerelése (A): A pára elvezetése és a szabadba engedése a karimás elemhez C (bajonettzáras csatlakozóval) 
rögzített elvezetőcső segítségével történik. A használaton kívüli kivezetőnyílást zárja le a mellékelt dugóval D1 (bajonettzáras 
csatlakozóval – ha van).
Fontos megjegyzés: Bizonyos típusoknál a felső nyílás B1 gyárilag le van zárva a dugóval D1. Használat előtt távolítsa el a dugót.
Fontos! Nem minden típuson található B2 hátsó leeresztőnyílás.
Ne feledje: Szükség esetén távolítsa el a D2 vagy D3 műanyag alkatrészt kombinált fogó vagy tapétavágó kés segítségével.
Az Európai Közösség tagállamai, az EFTA-tagországok, Törökország, valamint a 2014/65/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló 
rendeletet és a 2014/66/EU bizottsági rendeletet alkalmazó országok területén ennél a terméknél TILOS a hátsó kivezetés.
Szűrővel rendelkező változat (F) beszerelése: Ha nem lehetséges a pára és a gőz szabadba vezetése, az elszívó szűrővel is 
használható. Ehhez szénszűrő(k) beszerelése szükséges (nem található a csomagban). Ekkor a készülék a kezelőpanel fölötti 
elülső rácsos elem segítségével átalakítja a párát és a gőzt.
Ellenőrizze az elszívás/szűrés gomb G helyzetét (az elszívó belsején).
Falra rögzítés – Helyezze az elszívót a falhoz (vagy használja a sablont H, ha van), és ceruzával jelölje be a lyukak helyét 
(3 vagy 4 db 8 mm átmérőjű furat). Fúrja ki őket, helyezze be a tipliket J a furatokba, valamint 2 csavart K a felső furatokba. 
Vegye le a rácsot, és akassza az elszívót a 2 csavarra. Ezután belülről helyezze be és csavarja be teljesen a harmadik 
(és a negyedik) csavart L.
Rögzítés a fali egységre – Helyezze el az elszívót (vagy használja a sablont H, ha van), és ceruzával jelölje be a 4 db 6 mm 
átmérőjű furat helyét a fali egység aljánál.
Rögzítse az elszívót a helyére 4 csavarral M, a fali egység felől.

Kezelőpanel
 Világítás: a bekapcsoláshoz állítsa a kapcsolót a jobb oldali helyzetbe, vagy nyomja meg a következő gombot.

 Elszívási fokozat: az elszívási fokozat növeléséhez állítsa a kapcsolót a jobb oldali helyzetbe, vagy nyomja meg a 
következő gombot.

Zsírszűrő – az alábbi típusok használhatók:
Papírszűrő: cseréje havonta egyszer, illetve a felső rész elszíneződésekor esedékes (ha a szín a rács lyukain keresztül látható).
Fémszűrő: havonta egyszer kézzel vagy mosogatógépben el kell mosni (válasszon rövid mosási ciklust és alacsony hőmérsékletet).
Ha hozzá kíván férni a zsírszűrőhöz, nyissa ki a rácsot a rugós kallantyúk E1 vagy E2 vagy E3 segítségével, és vegye ki azt a 
tartóelemekből R1 vagy R2.
Az önhordó fémszűrőnek nincs tartórácsa. Eltávolításához húzza hátra a rugós fogantyúkat E1, és lefelé húzva vegye ki a szűrőt.
Fontos! A fémszűrő idővel elszíneződhet, de ez nincs hatással a szűrőképességére.
Szénszűrő – az alábbi típusok használhatók:
Speciális formájú (V1): Vegye ki a takaróelemet W: ehhez forgassa el a gombokat O 90°-kal.
Helyezze be a szénszűrőt az erre szolgáló tartóelembe, és rögzítse a helyére: ehhez forgassa el a gombot O 90°-kal, majd zárja 
le a burkolatot.
A csere 4 havonta szükséges.
Négyszögletes (V2): Először a hátsó oldalt T, majd az elülső részt U helyezze be. A csere 6 havonta szükséges.
Kör alakú (V3): Bajonettzáras csatlakozás. Helyezze a szűrőt középre úgy, hogy eltakarja a motor védőrácsát. 
Ügyeljen arra, hogy a szénszűrőn lévő jelölés X1 vagy X2 vagy X3 vagy X4 illeszkedjen a burkolaton lévő jelöléshez Y, 
majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. Az eltávolításhoz forgassa el az óramutató járásával ellenkező 
irányba. Ha rendelkezik füllel Z, először azt kell kissé felemelni. A csere 4 havonta szükséges.
Az izzó(k) cseréje – Vegye ki a szűrőket, majd a kiégett izzót (E14 típusú, max. 40 W-os háztartási izzó). Tegye vissza a szűrőket.
G4 típusú, max. 20 W-os halogénizzó: kiszereléséhez használjon kis csavarhúzót vagy hasonló eszközt.
Az izzó fedelének visszahelyezésekor pattintsa azt a helyére.


