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FIGYELMEZTETÉSEK – TARTOZÉKOK 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 
 
Ezt az elszívó készüléket a konyhai szagok külső térbe történő kivezetésére, vagy a megtisztított levegő 
keringtetésére tervezték. Ebben a használati útmutatóban 2 modell rajzai találhatók. Ezért különösen fontos, 
hogy a készülék felszerelésekor figyelembe vegye a megfelelő rajzokat. 
 

• A főzőlap és az elszívó alsó részén lévő fém zsírszűrő rácsa között a minimális biztonsági 
távolságnak 650 mm-nek kell lennie. 

• Az elszívót a szerelési utasítások és a vonatkozó előírások szigorú betartásával kell felszerelni. 
• Ha abban a helyiségben, ahol az elszívó készülék üzemel, gázkészüléket is üzemeltetnek (pl. 

központi fűtés, gázbojler), akkor az elszívót tilos becsatlakoztatni a gázkészülék szellőző 
kéményébe. 

• Ha a helyiségben a páraelszívón kívül nem elektromos (pl. gázüzemű) működtetésű készülékeket 
is használnak, akkor gondoskodni kell a helyiség kiváló szellőzésről.  

• Ha az elszívó üzemmódban felszerelt páraelszívóval közös helyiségben szén- olaj, vagy 
gáztüzelésű készüléket is üzemeltetnek, akkor ebben a helyiségben a nyomáshiány (vakuum) 
nem haladhatja meg a 4 mbar-t. 

• A levegő kivezetést tilos üzemelő füst- vagy gázkéménybe bekötni. Nem szabad a levegő 
kivezetést olyan szellőzőbe sem bekötni, ami a helyiségben lévő tűzhelyek szellőzésére szolgál. 

• Feltétlenül kerülni kell a nyílt láng használatát és soha ne végezzen flambírozást az elszívó alatt. 
 
 
 
CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA: KETTŐS SZIGETELT, NEM 
FÖLDELT 
 
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy a lakóhelyén lévő hálózati feszültségi értékek 
megfelelnek-e a készülék belsejében lévő adattáblán megadott értékeknek. 
A készülék egy kéteres kábellel van felszerelve, amit fix bekötéssel kell csatlakoztatni az elektromos 
hálózatra, egy minimum 3 mm érintkező távolsággal ellátott kétpólusú kapcsolón keresztül. 
 
 
 

TARTOZÉKOK 
 

− 2 db fali konzol (C) 
− 1 db 150-120 mm-es csőcsatlakozó (G) 
− 1 db levegő kivezető csatlakozó (H) 
− 2 db szénszűrő (L) – (választható) 
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FELSZERELÉS 
 

Az elszívó készüléket a főzőfelület fölé középre kell felszerelni. A főzőlap és az elszívó alsó fém zsírszűrő 
rácsa között lévő minimális biztonsági távolságnak 650 mm-nek kell lennie. 

A felszereléshez hajtsa végre a következő lépéseket: 

1. Fúrjon 6 db 8 mm-es átmérőjű furatot az X1-X2-J jelölésű helyeken, majd dugja be a mellékelt műanyag 
tipliket a 2. felnagyított képen ábrázoltak szerint, hogy a fali konzolok felszerelhetők legyenek. 

2. Rögzítse a két konzolt (C) a falra a mellékelt csavarokkal a 2. képen ábrázolt X1-X2 vonal mentén lévő 
furatokba. 

3. Csúsztassa le a kürtő alsórészt a falon, hogy elhelyezze a csapot a tömítés feletti csapra, majd rögzítse 
a kürtő felsőrészt a falhoz a mellékelt két csavarral, a kürtő alsórész J1 és J2 karimájának két külső 
furatán keresztül. Lásd a 3. képet. 

4. DÖNTSE EL, HOGY ELSZÍVÓ, VAGY KERINGTETŐ ÜZEMMÓDBAN AKARJA-E ÜZEMELTETNI A 
KÉSZÜLÉKET. 

 
 
ELSZÍVÓ ÜZEMMÓD 
 
Amikor a készüléket elszívó üzemmódban szeretné üzemeltetni, akkor egy flexibilis, vagy egy merev cső (∅ 
150, vagy 120 mm-es) segítségével csatlakoztassa az elszívót a kéményhez. A döntést bízza az üzembe 
helyezést végző szakemberre. 
− Egy ∅ 120 mm-es levegő kivezetéses csatlakoztatásnál helyezze a csőszűkítőt (9) az elszívó test 

kivezetésére. 
− Rögzítse a csövet ebben a pozícióban egy csőbilincs (a csőbilincs nem tartozéka a készüléknek, azt 

külön kell megvásárolni) segítségével. 
− Távolítsa el az aktivált szénszűrőket. 
 
 
KERINGTETŐ ÜZEMMÓD 
 
− Ha a készüléket keringtető üzemmódban szeretné használni, akkor a levegő kivezető csatlakozót (H) 

illeszteni kell a 6. kép szerint. 
− Illessze a szénszűrőket, megismételve a következő műveletet a motorház mindegyik oldalán. (A 

szénszűrő nem tartozéka a készüléknek, azt külön kell megvásárolni.) Helyezze a két központosító 
csapot a szűrőbe (L) és forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba a 7. képen 
látható módon.  

FIGYELEM! Tűzveszély kockázatával kell számolni, ha nem tisztítja a fém zsírszűrőket és ne cseréli a 
szénszűrőket rendszeresen. 
 
 

A kémény illesztése 
 
5. A KÉMÉNY FELSŐRÉSZ ILLESZTÉSE 

A kémény felsőrész (A) illesztéséhez helyezze a kémény felső szélét a felső konzolhoz (C) a 8. képen 
ábrázoltak szerint és rögzítse a kéményt a mellékelt két darab 2,9 mm-es önmetsző csavarral.  
Az X1 és X2 rögzítő furatok közötti „H” távolságot a felső kémény (A) magassága határozza meg. 

6. AZ ALSÓ KÉMÉNY ILLESZTÉSE 

Az alsó kémény (B) illesztéséhez egy kissé nyomja szét a kémény két hátsó szélét, majd csúsztassa az 
alsó kéményt (B) a felső kéményre (A) a 9. kép szerint. 
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HASZNÁLAT – KARBANTARTÁS 
 

HASZNÁLAT 
 
Az elszívó készülék funkciói csúszókapcsolók, vagy nyomógombok segítségével szabályozhatók, amelyek 
az elszívó elülső részébe kerültek beszerelésre. Ezekkel a szabályzókkal kapcsolható a tűzhely 
megvilágítása és a ventilátor motor fordulatszáma. Ez a készülék a gőzt nem távolítja el. 
 
1. CSÚSZÓKAPCSOLÓK 

− Egy kapcsoló szabályozza a munkafelület megvilágítást – ON/OFF. 
− Egy kapcsoló szabályozza a ventilátor fordulatszámokat – OFF/ON-1-2-3 
− Világít a piros neonlámpa, amikor a motor bekapcsolt (ON) állapotban van. 
 

2. NYOMÓGOMBOK 
− Egy kapcsoló szabályozza a munkafelület megvilágítást – ON/OFF.  
− Egy kapcsoló kapcsolja a motort az alacsony fordulatszámra. 
− Egy kapcsoló kapcsolja a motort a közepes fordulatszámra. 
− Egy kapcsoló kapcsolja a motort a magas fordulatszámra. 
− Világít a piros neonlámpa, amikor a motor bekapcsolt (ON) állapotban van. 
 

3. FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSOK 
− 1 / Alacsony fordulatszámot kell választani lassú tűzön való főzéskor, vagy amikor csak egy edényt 

használ. 
− 2 / Közepes fordulatszámot kell választani, ha 4 edényben végzi a főzést. 
− 3 / Magas fordulatszámot kell választani sütéskor, vagy erős illatú ételek főzésekor. 

 
 

KARBANTARTÁS 
 
Megjegyzés: Az elszívó felületének a tisztításához csak nedves ruhát és enyhe hatású folyékony 
mosogatószert ajánlatos használni.     
 
1. Világítás 

A világítás 2 db 40 W-os izzót tartalmaz. Az izzók cseréjéhez végezze el a 10. kép szerint a 
következőket: Távolítsa el a lámpaborítás oldalainak az egyik csapját. Csúsztassa az üveget arrafelé az 
oldal felé, ahonnan a csapot eltávolította, amíg a szemközti széle szabaddá nem válik, majd finoman 
húzza lefelé. Cserélje ki az izzókat és helyezze vissza az üveget az előzőekkel fordított sorrendben. 
 

2. Szűrők 

− A fém zsírszűrőt kéthavonta kell megtisztítani, vagy gyakrabban olyan esetben, ha az elszívót 
gyakrabban használja. A zsírszűrő tisztítása mosogatógépben is és kézzel is elvégezhető, enyhén 
mosogatószeres, vagy szappanos vízzel. Csak akkor helyezze vissza a zsírszűrőt, ha az már 
tökéletesen száraz. 

− Szénszűrő nem mosható, ezért legalább kéthavonta ki kell cserélni, vagy gyakrabban olyan esetben, 
ha az elszívót gyakrabban használja. 

 
3. Tisztítás 

Az elszívó felületének a tisztításához csak nedves ruhát és enyhe hatású folyékony mosogatószert 
ajánlatos használni. Soha ne használjon karcolást okozó tisztítószert. 

FONTOS: Bekapcsolt elszívónál soha ne hagyja az üzemelő gázégőt fedetlenül és akkor is kapcsolja ki 
a gázégőt, ha eltávolítja róla az edényt. Nagyon fontos, hogy betartson minden tisztításra és 
szűrőcserére vonatkozó információt. Ha a szűrőket nem cseréli az előírások szerint, akkor tűzveszély áll 
fenn. 
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FIGYELEM: a gyártó minden felelősséget elhárít magától, ha bármilyen sérülés, vagy károsodás a 
készülék nem megfelelő felszerelése, használata, vagy a tisztítási műveletek elmulasztása és a szűrők 
csereidőtartamának a be nem tartása miatt következik be. A zsírral telítődött szűrők miatt tűzveszély 
kockázatával kell számolni. 
 
 

Zajkibocsátás: 

Elszívásnál: 
Keringtetésnél: 

 

H/L 63/49 dB (A) 
H/L 62/48 dB (A) 

 
 

 

 

Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: 

− 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv  

− 89/336/EWG - (1989.05.03.)  - EMC-irányelv  
 

 
 
A terméken, vagy a csomagoláson található - szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető 
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek 
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.  
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben 
a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. 
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy 
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal 
a bolttal, ahol a terméket vásárolta. 
 
 
 

Mielőtt az új páraelszívót üzembe helyezi, kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át ezt a Használati- és 
szerelési útmutatást. 

A készülék felszerelését és elektromos csatlakoztatását szakemberrel, szervizzel végeztesse el a 
Biztonsági útmutatások c. fejezetben leírtak figyelembe vételével. 

A Használati útmutatót jól őrizze meg és olyan helyen tárolja, ahol bármikor könnyen elérheti. 

Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt a Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak. 

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz 
végezheti. 
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