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Ne használjon lefedetlen elektromos grill rácsot.
A tűzesetek elkerülése érdekében minden utasítást be
kell tartani a zsírszűrő tisztítására és a zsíros
szennyeződések eltávolítására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS
* Gyermekek és olyan személyek akik csökkent
képességűek, csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják a készüléket.
* A főzőfelület és a páraelszívó alsó része között legalább
65 cm távolságnak kell lennie.

VÁLTOZATOK
A levegő elvezethető egy megfelelő légtechnikai cső
csatlakoztatásával a felső kivezető részhez.
Ez elvezethető a falon vagy a mennyezeten. (dwg.1).

* A páraelszívó kivezetése nem köthető be olyan
kéménybe, amelyek más készülék, pl. tűzhely, boiler
füstelvezetésére szolgálnak.(pl.: központ fűtés,
kazánok, vízmelegítők...stb).

FELSZERELÉS

* A szellőztetésre és a levegőcserére vonatkozóan
mindig tartsa be a hatályos rendelkezéseket.

SLTC48-49

* Különösen ügyeljen erre, ha a helységben, ahova a
páraelszívót felszereli egyéb olyan nem elektromos
berendezések működnek egyidejűeleg (mint pl.: gáz,
olaj, szén kályhák). A páraelszívó a működés közben
negatív nyomást eredményez. A negatív nyomás nem
lehet nagyobb mint 0.04 mbar, hogy ne vonhassa el
az égéshez szükséges levegőt a gázkészülékektől.

Fali felszerelés
Használja a mellékelt sablont (dwg. 2A) a lyukak
kifúrásához. Ügyeljen a műveletnél az elektromos és
vízvezetékekre a falban.
A fúráshoz használjon 8-mm fúrófejet.
Helyezze be a megfelelő dübeleket a furatokba (dwg.
2B). A tartó konzol felszereléséhez (dwg. 2C)
használja a megfelelő csavarokat (dwg. 2D).
Rögzítse a fém elemeket (dwg. 2E) a falra
a csavarokkal 2F, és akassza fel a páraelszívót a rögzítő
sínre (dwg. 3). Állítsa be és rögzítse a készüléket a
csavarokkal (dwg. 5 VT). Helyezze be a rögzítő csavart
(dwg. 4). Ha a páraelszívó rozsdamentes vagy üveg
ernyővel rendelkezik, használja a felszerelési útmutatót
amelyet a csomagolásban talál.

Ennek érdekében a helységet fel kell szerelni szellőző
nyílásokkal, mely a megfelelő mennyiségű friss
levegő utánpótlását biztosítja.
Ha a készülék adattábláján ez a jelzést látható
ez azt jelzi, hogy a készülék II. érintésvédelmi osztályba tartozik és nem kell földelni.
Ha a készüléken ez a jelzés nem látható
az azt jelzi, hogy a készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik és földelést igényel.

Elhelyezheti az elektromos csatlakoztatást a dekoratív
kürtő mögé, amennyiben ez egy kivezetett modell.

Légelzáró elakadás
Figyelem! Mielőtt a motort csatlakoztatja a kivezető cső
* Amikor az elektromos csatlakoztatást végzi,
csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a
ellenőrizze, hogy a csatlakozó aljzat rendelkezik földelés- nyílásnál a légelzáró szabadon mozoghat.
sel és a feszültség megegyezik a készülék adattábláján Helyezze fel a kürtőtakaró konzolt (dwg. 6A) a falra
található feszültségi adatokkal.
és/vagy a mennyezetre, használja a mellékelt csavart.
Csatlakoztassa a motor kivezető nyílásást egy megfelelő
* Mielőtt megkezdene bármilyen karbantartási vagy légtechnikai csővezetékhez, melyen a levegő távozik.
tisztítási műveletet csatlakoztassa le a készüléket.
Végezze el az elektromos csatlakoztatást.
Helyezze el a dekoratív csőtakaró elemet a páraelsztívón.
Ha a készülék nem rendelkezik elektromos kábellel vagy
Húzza ki a felső elemet egészen a mennyezetig, ha
csatlakozóval, be kell építeni egy omnipolár kapcsolót,
lehetséges, majd rögzítse ezt a mellékelt csavarokkal.
mely legalább 3 mm távolsággal rendelkezik az érintkezők
között és így kell elvégezni az elektromos
csatlakoztatást.
Ha a készülék rendelkezik elektromos kábellel és
csatlakozóval, csatlakoztassa úgy, hogy a csatlakozó
könnyen elérhető legyen.
Olyan éghető anyagokat, amelyek könnyen lángra
lobbanhatnak, tartson távol a készüléktől.
Sütés közben, ha zsírt vagy olajat használ különösen
ügyeljen, mert az olaj különösen gyúlékony és
veszélyes, túlmelegedése tüzet okozhat.

MŰKÖDÉS
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Mod. TC – Touch Control Version (dwg. 7)
A: ON/OFF világítás kapcsoló
B: Sebesség csökkentés / OFF motor kikapcsolás
C: Sebesség növelés / ON motor bekapcsolás

D: Timer/Időzítő 10 min.
A Touch Contorl vezérlés lehetővé teszi a kívánt funkció
választását a megfelelő gomb megnyomásával.
A visszajelző világítás (C) a panel közepén
kijelzi a kiválasztott sebességet.
Ha áramkimaradás történik, 15 másodperc szükséges
miközben a készülék diagnosztikát végez és a
funkciók visszaállnak. Eközben elképzelhető, hogy
nem minden működik megfelelően.

A zsírszűrőt javasolt havonta egyszer elmosni vagy
mosgatógépben tisztítani.

Kihúzható szűrők (dwg. 9)
Ha bekapcsolja az első sebességet a gomb megnyomásával a filter leereszkedik és a művelet végén
automatikusan az első fokozat bekapcsol.
Csak akkor állíthatók be újabb sebesség fokozatok, ha
a szűrő teljesen le van engedve.
Ha a motort kikapcsolja, a szűrő automatikusan
vissza emelkedik a burkolatba.

Figyelem! Mielőtt megkezdené az izzók cseréjét,
csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.

A készülék el van látva egy elektromos biztosító
berendezéssel, mely a páraelszívót 4 óra után
automatikusan kikapcsolja az utolsó fokozat választás
után.

A készülék tisztításához használjon meleg vizet és neutrális
tisztítószereket, ne használjon súroló szereket és
maró hatású anyagokat.
A fém részek tisztítására vannak speciális fémek
tisztítására alkalmas tisztítószerek, javasolt ezek
használata a termék jellegének megfelelően.

AZ ÉGŐK CSERÉJE
Az izzók kivételéhez használjon kis csavarhúzót vagy
más hasonló eszközt, illessze ezt az izzó és a keret
közé. A cseréhez használjon az eredetivel megegyező
izzókat. Dwg. 8.
Az elektromos csatlakozó kábel cseréje csak megfelelően
képzett szakember által lehetséges.

A szűrő telítettségét a fokozat kijelző lámpa jelzi.
(dwg. 7 C). Nyomja meg az Időzítő gombot a
nullázáshoz.

KARBANTARTÁS
SLTC48-49
* A gondos karbantartás hosszú élettartamot és
hatékony teljesítményt biztosít.
* Különös figyelmet kell fordítani a zsírszűrők cseréjére.
Az automata liftes szűrő eltávolítása
Nyomja meg az időzítő gombot 5 másodpercig, a fokozat
kijelző lámpa villogni kezd (Fig. 7 C) eközben a liftes
szűrő leereszkedik és minden más funkció letiltásra
kerül.
Ha a szűrő teljesen lent van húzza óvatosan felfelé
az előlaptól előre, ahogy az ábrán látható (Fig. 10.)
Vigyázzon a beépülő modulra, úgy ahogy az ábrán látható
Fig. 11, részlet A; mindkét kapcsolatot el kell oldani,
máskülönben nem tudja a szűrőt eltávolítani.
Ezalatt a művelet alatt fogja a szűrőt mindkét kezével, majd
lassan fordítsa lefelé, ha a hátsó oldalon mindkét
akasztás látható (Fig. 12) majd emelje meg a szűrőt és
vegye ki a foglalatból.
A szűrőt el lehet mosni mosogatógépben. Győződjön meg
arról, hogy teljesen megszáradt és nincs benne víz, majd
helyezze vissza az előző művelet elvégzésével, fordított
sorrendben.
Ha visszahelyezte a szűrőt, győződjön meg róla, hogy a
két tengely (Fig. 11), részlet B megfelelően illeszkedik a helyére
és, hogy a két csatlakozó (Fig. 11, részlet A) megfelelően
rögzítve van, ha nem, végezze el a műveletet újra.
Ha a művelettel elkészült, nyomja meg újra a Timer
gombot 5 másodpercig, a kijelzőn villogás megszűnik, majd
itt eldöntheti, hogy a filter liftes visszahúzását választja
a „0” gomb megnyomásával vagy bekapcsolja a
kívánt sebesség fokozatot a megfelelő gomb használatával.
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