Használati útmutató
A páraelszívó készülékhez
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Páraelszívó

levegő beszívási sebesség (2. ábra)
1 - Szűrő tisztítására figyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés, hogy esedékes a szűrő cseréje – a szűrő cseréjét, tisztítását követően nyomjuk le
a kikapcsoláshoz.
2 - Az elszívó ventilátor időzítőjének be- és kikapcsolása.
3 - Világítás be- és kikapcsolása. Tartsuk lenyomva a világítás fényerejének
állításához.
4 - Elszívó ventilátor be- és kikapcsolása.
5 - Elszívó ventilátor sebességének választógombjai: 1-es, 2-es, 3-as és 4-es
sebességfokozatok.
Időzítő: a ventilátor 5 percen át az aktuális sebességfokozaton működik,
majd további 5-5 percen át az ennél kisebb fokozatokon, végül leáll.

Tiszelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő telepítés, használat
és karbantartás érdekében kérjük gondosan tanulmányozza át az útmutatót.
Ne feledjük! A 2. és 3. oldalon találjuk azon ábrákat, melyekre az alábbi
szöveg több helyen hivatkozik.
A páraelszívó konyhaszekrénybe beépítve vagy egyéb elemhez rögzítve
alkalmazható.
Vigyázat! A pára kivezetésével kapcsolatosan tartsuk be az érvényes helyi rendelkezéseket. Ne csatlakoztassuk az elszívót füstelvezető- (kémény) vagy szellőzőjáratba, légfűtés légcsatornájába.
Győződjünk meg róla, hogy a helyiség szellőzése megfelel a helyi
érvényes rendelkezéseknek.
Ellenőrizzük, hogy a helyiségben lévő készülékek maximális légelszívása ne
lépje túl a 4 Pa-t (0,04 mbar). Amennyiben a páraelszívó a helyiségben
gázzal vagy egyéb üzemanyaggal működtetett készülékek mellett egyidejűleg üzemel, gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Az
elszívott levegő kizárólag a gázzal vagy egyéb üzemanyaggal működő
berendezés által kibocsátott füstgáz elvezetésére szolgáló légcsatornán
át kerülhet elszívásra.
A készülék kizárólag HÁZTARTÁSI CÉLÚ használatra szolgál.
Az elszívott levegő külső kivezetésére használjunk legalább 120 mm átmérőjű, merev PVC-csövet.
A fenti követelmények nem vonatkoznak olyan páraelszívókra, melyek
külső párakivezetéssel nem rendelkeznek (aktív szénszűrővel ellátott, belső
keringtetésű rendszerek).
A páraelszívót a mellékelt sablonon feltüntetett utasításoknak megfelelően telepítsük.
Kizárólag gáztűzhelyekre vonatkozóan: az elszívó és a tűzhely között legalább 65 mm távolság legyen.

KÜLSŐ kivezetéses kialakítás
Amennyiben a készülék KÜLSŐ kivezetéses kialakításban kerül beüzemelésre, csatlakoztassuk a készülékhez tartozékként járó műanyag külső
elemet („A” – 125 mm átmérőjű cső a nagyobb teljesítményhez és alacsonyabb zajszint érdekében).
aktív szénszűrőS kialakítás (belső átkeringtetés)
Amennyiben nincs kimenő légcsatorna a kültéri kivezetéshez, alkalmazhatunk aktív szénszűrőt (B). A szűrő megtisztítja a levegőt, majd a tiszta levegő
visszajut a helyiségbe.
A levegő visszajuttatása a felső szekrénysoron át elvezetett csövön keresztül történik, ennek csatlakoztatására az 1. ábrán látható „A” elem szolgál.
Az elszívó szűrős működtetéséhez tegyük a következőket:
Vegyük le a fémszűrőket („D”)
Helyezzük be az aktív szénszűrőt („B”)
Helyezzük vissza a fémszűrőket.
ELszívó karbantartása
Vigyázat! Karbantartási munkálat végzése előtt mindig áramtalanítsuk a készüléket. Meghibásodás esetén forduljunk a forgalmazóhoz, vagy valamelyik viszonteladóhoz.
Külső tisztítás: rozsdagátló, folyékony tisztítószert alkalmazzunk, kerüljük a
súrolószereket.
Fémszűrők: tűzveszély elkerülése érdekében legalább havonta egyszer,
illetve minden alkalommal, amikor a figyelmeztető lámpa erre felszólít, tisztítsuk meg a fémszűrőket. Ehhez vegyük le a szűrőket, majd meleg vízben,
tisztítószer hozzáadásával mossuk át ezeket. Mosogatógép használata
esetén függőleges helyzetben rögzítsük a szűrőket, így megakadályozzuk,
hogy maradékanyag rakódjon le felületükön.
Aktív szénszűrők: kéthavonta cseréljük.

Telepítés
A páraelszívó tartozékai:
1 db távtartó (F)
4 db csavar
2 db izzó
A távtartó (F) beállításával zárjuk le a fal és az elszívó közötti rést.
A bekötés végrehajtása előtt ellenőrizzük, hogy a hálózati áram megfelel-e a típustáblán jelölt paramétereknek.
Elszívó csatlakoztatása a hálózati áramkörhöz
Vigyázat! Az elszívó bekötése előtt kapcsoljuk le az áramellátást
(pl. megszakító lekapcsolásával), és ellenőrizzük, hogy a hálózati
feszültség és frekvencia megfelel-e a készülék típustábláján feltüntetett értékeknek.
Amennyiben a páraelszívó tápkábele villásdugóval van felszerelve, a
helyi előírásoknak megfelelően csatlakoztassuk azt egy közeli dugaszoló
aljzathoz.
Amennyiben a páraelszívó villásdugóval nem rendelkezik, a helyi előírások
betartása mellett csatlakoztassuk közvetlenül a hálózati áramkörhöz, olyan
vezetéken keresztül, amely az áramtalanítás érdekében külön megszakítóval van ellátva.
A hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatást az alábbiak szerint kell végrehajtani:
KÉK ................................... „N” - nulla
BARNA ............................. „L” - fázis
ZÖLD/SÁRGA .................. földvezeték

f ontos! Gyakrabban cseréljük, tisztítsuk a szűrőket, amennyiben az
elszívót napi két óránál hosszabban működtetjük. Kizárólag a gyártótól származó eredeti szűrőt alkalmazzuk.
jelet)
Izzócsere (az ábrákon keressük a
Vigyázat! Ne érintsük addig az izzót, amíg azok forrók, valamint
amíg a készüléket nem áramtalanítottuk.
f ontos! Mindig új izzót használjunk, amely megfelel a típustáblán
jelölteknek.
Halogén izzó cseréjéhez mindig alkalmazzunk alumínium házas izzót. Ne
használjunk színes izzót, mivel ez túlmelegedhet.
jogi tudnivalók
A Gyártó:
– Tanúsítja, hogy a termék megfelel a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó, 2006. december 12-én érvénybe lépett 2006/95/EC
direktíva, valamint a 2004. december 15-én érvénybe lépett 2004/108/
EC direktíva összes alapvető követelményének;
– Nem vállal felelősséget semmilyen, a termék megfelelő használatára vonatkozó érvényes biztonsági előírás, valamint jelen útmutatóban foglalt
utasítások betartásának elmulasztásáért;
– Fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítást eszközöljön a
terméken vagy jelen útmutatóban.
Amennyiben műszaki segítségre vagy további információra van szükségünk a termékkel kapcsolatosan, forduljunk a forgalmazóhoz.

Amennyiben a csatlakozókapcsok jelöletlenek, vagy a bekötéssel kapcsolatosan bármilyen egyéb kétség merülne fel, forduljunk szakemberhez.
Amennyiben ez nem tartozék, illesszünk a típustáblán jelölt terhelésnek
megfelelő csatlakozókapcsot a vezetékre.
A páraelszívó használata – Biztonsági tudnivalók
Vigyázat! Az elektrosztatikus kisülés (pl. villámlás) esetén előfordulhat, hogy a páraelszívó leáll. Ez nem jár károsodással. Áramtalanítsuk a készüléket, majd egy perc elteltével helyezzük újra feszültség
alá.
Ne engedjük, hogy gyermekek, fogyatékkal élő (akár testi, szellemi vagy
érzéki fogyatékkal), vagy megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal nem bíró
személyek használják a készüléket, kivéve, ha egy, az ő biztonságukért
felelős személytől a készülék használatára vonatkozóan megfelelő utasításokat nem kapnak.
Gyermekek felügyelet mellett használhatják a készüléket, biztosítandó,
hogy a készülékkel ne játszanak.
Tűz megelőzése érdekében rendszeresen töröljük át a fémszűrőt, folyamatosan figyeljük a forró olajat tartalmazó edényt, valamint az elszívó alatt
ne flambírozzunk ételt.
Ne használjuk az elszívót, amennyiben azon meghibásodás, sérülés jeleit
tapasztaljuk.
Ilyen esetben forduljunk a forgalmazóhoz, viszonteladóhoz.
Tűzhely használata során a belógó alkatrészek átforrósodhatnak.
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