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FIGYELMEZTETÉSEK
A készüléket nem használhatják gyermekek
és nem hozzáértő személyek, felügyelet
nélkül.
Ha a készülék belsejében található adat táblán
ezt a jelzést
látja, akkor a készülék II°
éréntisvédelmi osztályba tartozik és nem kell
földelést alkalmazni.
Amennyiben ez a jelzés nem látható az adattáblán, ebben az esetben a készülék I° osztályba tartozik és az elektromos csatlakoztatásnál
földelést kell alkalmazni.
Mielőtt elvégzi az elektromos csatlakoztatást,
győződjön meg róla, hogy a csatlakozó aljzat
rendelkezik földeléssel és a hálózati feszült ség megegyezik a készülék adattábláján
feltüntetett adatokkal, amely a készülék
belső részén található.
Mielőtt hozzákezd bármilyen tisztítási és
karbantartási művelethez, csatlakoztassa le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ha a készülék nincs ellátva külön csatlakozóval vagy kapcsolóval, be kell építeni egy omnipolár kapcsolót, amelyben legalább 3 mm
távolságnak kell lennie a csatlakozások között.

Ha a készülék fel van szerelve kábellel és
csatlakozóval, a csatlakozó aljzatot úgy kell
elhelyezni, hogy az könnyen elérhető helyen
legyen.
Olyan anyagokat, amelyek könnyedén
meggyulladhatnak nem szabad a készülék
közelében elhelyezni.
A tűz kialakulásának megelőzése érdekében
folyamatosan tisztítsa meg a fém zsírszűrőket
és rendszeresen távolítsa el a zsíros
szennyeződéseket.

HASZNÁLAT
Az olyan készüléket, amely a sütők által
generált gőz eltávolítására szolgál, azt az
elektromos sütő fölé kell elhelyezni.
lásd (1.ábra)
Ebben az esetben a készülék csak belső
keringetéses üzemmódban működik.

FELSZERELÉS
Alakítson ki egy helyet a sütő felett, ami a
készülék befogadására alkalmas.
Ennek a helynek a belső méreteit az
alábbiak szerint kell kialakítani:
564mm X 600 mm X h=120.
Vegye ki a készüléket a csomagolásból,
ellenőrizze, hogy nincs semmilyen sérülés,
és távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megegyezik a készülék
adattábláján található hálózati feszültséggel.
Helyezze be a készüléket a szekrényben
kialakított helyre. (1.ábra).
Indítsa el a készülék kihúzó egységét a középső gomb megnyomásával.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelő szintben
majd rögzítse azt mindkét oldalon a
csavarokkal, ahogy az ábrán látható. (2 ábra).

MŰKÖDÉS
Ezzel bekapcsolhatja a világítást, ha
a kihúzható egység ki van nyitva.
Csak akkor aktív, ha a kihúzható egység ki van nyitva, ezzel bekapcsolhatja a
motort a legkissebb sebességre, ezt a gomb
villogása jelzi.
Ennek a gombnak a megnyomásakor
a kihúzható egység bekapcsol, majd ha az
teljesen nyitva van, a közepes fokozat bekapcsol. Ha ismételten megnyomja ezt a
gombot a motor és a világtás kikapcsol és a
kihúzható egység bezáródik.

Csak akkor használható, ha az egység
nyitva van. Ezzel bekapcsolhatja a motort maximum sebességre. Ezt a gomb villogása
jelzi.
Csak akkor használható, ha az egység
nyitva van. A gomb megnyomásakor a motor
5 percig üzemel maximum sebességen, majd
a készülék automatikusan kikapcsol.
A bekapcsolást a gomb villogása jelzi.
Ha a készülék be van kapcsolva, de az egység
be van zárva, a készenléti üzemmód automatikusan aktiválódik; ebben az esetben a
kezelőgombok fénye halványabb mint amikor
a készülék be van kapcsolva. A készenléti
üzemmódból való kilépéshez, csak be kell
kapcsolni a készüléket.
Minden készülék fel van szerelve egy elektronikus automata berendezéssel, amely 4
óra működés után automatikusan kikapcsolja
a készüléket az utolsó művelettől számtva.

30 óra működést követően, a kezelőpanel
jelzi a zsírszűrők telítettségét, úgy, hogy az
összes gomb villogni kezd.
Nyomja meg az időzítő gombot, a nullázáshoz, amikor az egység zárva van.
Ha a kihúzható egység nem működik megfelelően vagy csak részlegesen, ezt okozhatja
sérülés vagy hibás kezelés. Nyomja meg 6x az
időzítő (TIMER) gombot (3 másodperces
szünetekkel). Az újraindítás elkészült, amikor
az összes gomb villogni kezd.

KARBANTARTÁS
A folyamatos karbantartás megfelelő
teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.
A legfőbb karbantartást a zsírszűrők igénylik.
Távolítsa el a fém zsírszűrőket, úgy, hogy
kihúzza azokat a fogantyúnál fogva.
A tisztítás után ismételje meg a folyamatot
az ellentétes műveletek elvégzésével.
Az aktívszén szűrők eltávolítása a fém zsírszűrők eltávolítása után lehetséges.
Távoltsa el azokat a rögzítés feloldásával (3.ábra).
Az aktívszén szűrőket a használattól függően kell
cserélni, de legalább 6 havi időközönként.
Langyos víz és kímélő mosogatószer használata
javasolt a készülék tisztítására, de ne használjon
maró hatású tisztítószereket.
A fém részek tisztítására speciális tisztítószer
használata javasolt, a használati útmutató
betartása mellett, amely a terméken is fel van
tüntetve.
Az izzók cseréjéhez el kell távolítani a fém és
az aktívszén szűrőket is. Ezután a burkolat
eltávolításához csavarja ki a nyolc csavart, úgy
ahogy az a 3.ábrán látható.
Cserélje ki az izzót, megfelelő műszaki adatokkal rendelkező izzóra.
Ismételje meg a műveleteket fordított sorrendben
és helyezze vissza a tartozékokat.
A hálózati kábel cseréje csak képzett szakember
által lehetséges.
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