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Ez a konyhai szagelszívó készülék egyaránt működtethető elszívó és keringtető üzemmódban.  
A jobb légtisztító hatást kétségtelenül az elszívó üzemmód biztosítja, bár helyes használat és 
megfelelő ápolás révén a keringtető üzemmódban is kielégítő eredmények érhetők el. 
 
 
 
 
AZ ELSZÍVÓ HASZNÁLATA 
 
A. Külső elszívó üzemmód. A konyhai szagokat és illatokat egy csővezeték rendszeren át a 
szabadba vezetik ki. 
 
B. Belső keringtető üzemmód. A konyhai szagok és illatok a készülékbe behelyezett 
szénszűrőn kerülnek átvezetésre. A szűrőn átvezetett levegő ezután ismét a belső térbe jut. A 
helyiség levegője a szénszűrőn többször átvezetve kerül megtisztításra. 
 

 
 
 
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK 
 
a) Elszívó üzemmódban tilos a szagelszívót a központi kéményhez, vagy gáz- vízmelegítő 

fűtőberendezés kéményéhez csatlakoztatni. 
b) Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a 

rendelkezésre álló hálózati feszültség megegyezik-e a szagelszívó adattábláján megadott 
feszültség értékkel. 

c) A szagelszívót egy szabályszerűen földelt, védőérintkezővel ellátott elektromos hálózatra 
szabad csatlakoztatni.  

d) Győződjön meg arról, hogy az elektromos rendszer lehetővé teszi a szagelszívó szabályos 
földelését. 

e) Felszerelésnél az elszívó alsó síkja és a tűzhely között legalább 65 cm távolságot kell 
biztosítani. Soha ne végezzen nyílt lángon történő műveleteket (pl. perzselés) a szagelszívó 
alatt. 

f) Soha ne hagyjon sütés alatt álló ételt felügyelet nélkül a szagelszívó alatt, mivel az olaj, 
illetve a zsír könnyen lángra lobbanhat. 

g) Mindenféle karbantartási, vagy tisztítási művelet előtt le kell választani a szagelszívó 
készüléket az elektromos hálózatról. 

 
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási 
jegyben megjelölt szerviz végezheti. 
 
A GYÁRTÓ A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL ÉS A SZAKSZERŰTLEN 
HASZNÁLAT MIATT BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. 
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BEÉPÍTÉS FELSŐ SZEKRÉNYBE 
  
Ez a készülék az ú.n. félig beépíthető szagelszívók kategóriájába tartozik. A felső készülékház (13 cm 
magas) a felső szekrénybe illeszthetően építhető be. Az alsó, mozgatható panelrész a szekrény 
külsejére szerelhető és tetszés szerinti pozícióba  húzható ki előre a munkalap fölé. Ahhoz, hogy a 
szagelszívó a felső szekrénybe legyen szerelhető, a szekrény alsó lapjától az oldalfalon 13 cm-re 
kimért helyen kell felerősíteni. 
 
Ha az alsó lap már megfelelően elő van fúrva, akkor a szagelszívót a 4 db 4,2 x 44,5 mm-es 
csavarral közvetlenül fel lehet szerelni a beépítési készletben szállított alkatrészekkel. 
 
Ha az alsó lap nincs előfúrva, akkor a szagelszívót megfelelő pozícióba állítva az alsó laphoz kell 
helyezni és 3,5 x 16 mm-es csavarokkal - nincs mellékelve a beépítési készlethez - az elszívót a 
szekrényen át fel kell csavarozni. 
 
Kívánságra a szagelszívót szögvasakkal és zárórugókkal kiegészített gyorsszerelő készlettel is 
szállítják. Ezek a tartók kétoldalt szilárdan beépíthetők a felső szekrénybe. Ha a szagelszívó egy 
ilyen gyorsszerelő egységgel kerül felszerelésre, akkor a rögzítéshez egy normál felső szekrény alsó 
lapját kell használni. A felerősítést a következő lépések szerint kell elvégezni: 
 
Mérje ki a függőleges szekrény alsó lapjától szükséges fenékkivágást pontosan. A 600 mm-es 
szagelszívóhoz a kivágási méret 535 x 258 mm (a 900 mm-es szagelszívóhoz 835 x 258 mm), ami a 
szekrény alsó lapjának elülső élétől 15 mm. A kivágás elvégzése után a szagelszívót egyszerűen 
csak be kell tolni a kivágásba. A szögtartó zárórugók eközben bekattannak a lapkivágás mögött. A 
szagelszívót a szögvastartók szorítóinak meghúzásával szilárd pozícióba kell állítani. A szögvas 
csavarnyílások a terelőlap munkapozícióba való kihúzása után könnyen hozzáférhetők. Ezek a 
zsírszűrő rács magasságában balra és az oldaltartóban jobbra találhatók (a terelőlap nem mozgatható 
része). A készülék levegőkivezető csonkot még a szekrény belsejében egy rövid csődarabbal ellátva 
kell a szekrény felső lapjába készített megfelelő átmérőjű nyílásba vezetni. Keringtető üzemmód 
esetén a levegő a felső lapba készített nyíláson át kerül visszavezetésre. Elszívó üzemmód esetén a 
felső lapba készített nyílásba szerelt csövön kell a levegőt az elszívó kéménybe, vagy közvetlenül a 
szabadba kivezetni.  
 
Figyelem: Rövid légutat és lehetőleg kevés hajlatot (90o-os hajlítás) alkalmazzunk. 
A szagelszívó kiszereléséhez a szögvasak csavarjait az óra járásával ellentétes irányba forgatva 
ütközésig ki kell csavarozni. Ebben a pozícióban a zárórugók teljesen visszafordulnak és a készülék 
kihúzható a kivágásból. 
 
Vigyázat: A kiszerelés előtt a szagelszívót le kell választani az elektromos hálózatról. 

 
 
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 
 
Az elektromos csatlakoztatást az alábbiak szerint kell elvégezni: 
 
a) Ha a szagelszívó csatlakozó dugóval van felszerelve, akkor azt egy közeli, védőérintkezővel 

ellátott konnektorhoz kell csatlakoztatni. 
b) Ha a szagelszívó nincs csatlakozó dugóval felszerelve, akkor azt a szabályszerű 

csatlakoztatáshoz elektromos szakemberrel, szervizzel kell felszereltetni. 

 
 
A RENDSZER KIVÁLASZTÁSA 
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Külső elszívó üzemmód. Az elszívó üzemmódban a légcsatornát a szabadba kell kivezetni. A 
minél jobb hatásfok biztosítása érdekében a csővezetéken rövid légutat és lehetőleg kevés hajlatot 
kell kialakítani, mert csak így lehet elkerülni a káros légveszteséget. 
Belső keringtető üzemmód. Először azt vizsgálja meg, hogy a szagelszívó fel van-e szerelve 
szénszűrővel. Ez a szénszűrő a készülék belsejébe, a motornyílás előtt van beszerelve, de egy külön 
kartoncsomagban is mellékelhetik. Az alsó rács nyitásához nyomja meg a rács mindkét oldalán a 
zárat a készülék középső irányába, hogy a rács lehajtható legyen. Az aktív szén behelyezéséhez 
tartsa a szűrőt egyik kezével a motornyíláshoz, a kerek tartókorongot helyezze a szénszűrő középső 
nyílásába és az óra járásával megegyező irányba forgassa el addig a korongot, amíg a bajonettzár be 
nem kattan. A szénszűrő kiszerelését a beszereléssel ellentétes sorrendben kell elvégezni. 

 
HASZNÁLAT 
 
A kapcsoló egységek a kihúzható, lapos páraernyő felső részébe vannak beépítve és minden 
munkapozícióban (kihúzott állapot) láthatók. A szagelszívó funkcióit három tolókapcsolóval lehet 
szabályozni. Az egyes üzemmódok a következők: elszívó motor be-ki, motor fordulatszám választás, 
munkahely megvilágítás be-ki. Egy lefedett mikrokapcsoló, mint főkapcsoló memória funkcióval 
rendelkezik és mindig a kiválasztott kapcsoló funkciónak megfelelően kapcsolja ki a szagelszívót. Ez 
a főkapcsoló a páraernyő nyitásával és zárásával lép működésbe. 

 
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
 
Tartsa be a Biztonsági útmutatások c. fejezet g) pontjában előírtakat. A rendszeres karbantartás és 
tisztítás biztosítja a jó teljesítőképességet és megbízhatóságot, ugyanakkor meghosszabbítja a 
szagelszívó élettartamát. Különös figyelmet kell szentelni a zsírszűrő és a szénszűrő (keringtető 
üzemmód) tisztítására és ápolására. 
 
Zsírszűrő 
Ez a szűrő megbízhatóan tartja vissza a  zsírrészecskéket. 
 
• Vékony szintetikus szűrő: (papírszűrő) A fémrács hátlapjára van felerősítve. Könnyen 

eltávolítható, ha a csatot az egyik oldalhoz fordítja és a szűrőt kiveszi. A szintetikus szűrő 
kidobható és minden második hónapban ki kell cserélni Telítettség kijelző zsírszűrőt is be lehet 
helyezni. Ennek a telítettséget kijelzővel rendelkező szűrőnek az egész felülete ibolyakék lesz, 
hogy kívülről is jól látható legyen. 

• Többrétegű fémszűrő: Ez a szűrő kérésre megrendelhető, ami a fémszűrőt és papírszűrőt is 
helyettesíti. A szűrő kiszereléséhez nyissa ki az ernyőt és húzza ki a szűrő minkét rácsát. Havonta 
egyszer forró vízben mossa le és gyenge hatású mosogatószeres, vagy szappanos vízben 
tisztítsa meg. A fémszűrőt mosogatógépbe helyezve is megtisztíthatja. A szűrőt jól szárítsa meg 
mielőtt visszahelyezi a készülékbe. 

 
Szénszűrő 
Ez egy kémiai szűrő, amit csak keringtető üzemmódban kell behelyezni. Ez a szűrő nem tisztítható. A 
szűrőnek az a feladata, hogy kiszűrje az illatanyagokat. A szűrőt minden 6. hónapban, vagy adott 
körülmények között gyakrabban kell kicserélni. 
 
Munkahely megvilágítás 
Ha a lámpa nem működik, akkor nyissa ki a fémrácsot és ellenőrizze, hogy az izzó megfelelően van-e 
becsavarva a foglalatba. Ha az izzó cseréje szükséges, akkor kizárólag az eredetivel megegyező 
típust használjon. 
 
Tisztítás 
A fémrészeket rendszeresen, de legalább havonta egyszer meg kell tisztítani enyhe hatású háztartási 
tisztítószerrel. 
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Ez a készülék megfelel a következő EWG irányelveknek: 

 
• 89/336/CCE 
• 73/23/CCE 
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