
Üzembehelyezési, használati 
és karbantartási útmutató 

konyhai sziget szagelszívókhoz.



Ref. 60806680.29.08.2005



10.06.2004 

A termék telepítésénél, annak első üzembe helyezése előtt, ellenőrizze a légtechnikai 
rendszer szabad (megfelelő irányú és keresztmetszetű) átjárhatóságát! A páraelszívó cso-
magolásában megtalálható csőcsatlakozó nem tartalmaz pillangószelepet, az opcionálisan 
rendelhető az egységhez. Gyári pillangószelep beépítése esetén kerülje a szűkítő idom 
használatát páraelszívó csőcsonkjánál! Amennyiben a légtechnikai bekötés csak kisebb 
keresztmetszetű rendszerrel valósítható meg, úgy a szűkítés és a pillangószelep közötti 
legkisebb távolság min. 20cm legyen. A pillangószeleppel rendelkező csőcsonk és gyári 
szűkítő adapter egymáshoz közvetlenül nem csatlakoztatható! 
A fentiek figyelmen kívül hagyása hibás működéshez, magasabb zajszinthez, az egység 
idő előtti meghibásodásához valamint garanciavesztéshez vezethet.

10.06.2004 





), (2



4

2

1 22 23 24 25 26 7

4

1 3

2 4

1 3

P2

P3



5

22 3 4 51

P5

P6

P5

P7

P8

1 2 3 4



6



21

         
       

            
          

 
 

          

FONTOS!

 

A
            

         
      

           
 

 

        

HU

(P5. ábra)

(P7. ábra)

  kürtős konyhai elszívó

1- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.

2- Elszívóventilátor sebessége – gomb: SILENT, 1., 2., 3 és TURBO. Sebesség Turbo 

(T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen 
idő eltelte után a sebesség visszacsökken a 3-ik fokozatig.

3- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.

4- Világítás be-/kikapcsoló.

5- Világítás fokozatnövelő gomb

6- Világítás fokozatnövelő gomb

Időzítés:  Az  elszívóventilátor  5  percig  az  aktuális  sebességfokozaton  
működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok 
mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.

(P8. ábra)



Belső kerinGetÉses üzeMMóD
Az aktívszén-szűrők szükségesek a levegő megtisztításához, ami visszaáramlik a helyiségbe. A szűrők nem moshatók, nem regener-

álhatók és legalább 3-6 havonta cserélni kell őket. Az Aktívszén telítődése többé-kevésbé a készülék hosszabb használatától, a főzés 

jellegétől, és zsírszűrő tisztításának a rendszerességétől is függ. A szűrőt a motorra két oldalára kell feltenni, amely a kürtő belsejében 

középen van és el kell forgatni 90 fokkal amíg az ütközésig be nem kattan.

kivezetÉses üzeMMóD
A levegő a szabadba egy csővezetéken keresztül távozik, amelyet egy 150mm vagy 125 mm (készüléktől függően) átmérőjű kiömlő 

nyíláshoz kell csatlakoztatni. 2 motoros változatnál: a csatlakozó gyűrű segítségével. A páraelszívót tilos füstgázcsatornához vagy 

forró levegőt szállító csőhöz csatlakoztatni, vagy olyan készülékek gázainak eltávolítására alkalmazni, amelyek nem elektromos ener-

giát használnak. Ügyeljen arra, hogy amikor a páraelszívó és más, nem elektromos üzemű kályha vagy tűzhely egyidejűleg működik, 

elegendő mennyiségű levegő utánpótlás álljon rendelkezésre, mert a szívás üzemmódban működő páraelszívó elszívhatja azt a 

levegőmennyiséget, amelyre a kályhának vagy tűzhelynek szüksége van.

A megfelelő működtetés érdekében biztosítani kell a helység kellő szellőzését az ajtókon, ablakokon keresztül vagy más műszaki beren-

dezés igénybevételével. Az elszívott levegő eltávolítására tilos a nem elektromos készülékek által kibocsátott égésgázok céljára használt

csatornákat alkalmazni.

- Izzócsere 
Izzócsere előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó zsinór ki van húzva az aljzatból és a fokozatkapcsoló a 
kikapcsolás állásban van. 
Távolítsa el a zsírszűrőt és cserélje ki az égőt olyan izzóra, amelynek a teljesítménye megegyezika Műszaki Jellemzőkben
felsoroltakkal. Ezután helyezze vissza a zsírszűrőt.
- A zsírszűrő tisztítása 
Használattól függően,legalább havonta, a zsírszűrőket le kell szerelni és meg kell tisztítani, mosogató gépben vagy forró, 
mosószeres vízben. 
- Mosogatógépes tisztításnál, a szűrőket függőlegesen kell beállítania a mosogatógépbe, elkerülendő, hogy étemaradékok 
hulljanak a zsírszűrő felületére. 
Öblítés és szárítás után helyezze vissza a zsírszűrőt a helyére, a leszereléskor elvégzett műveletek fordított sorrendben 
történő megismétlésével. 
Az aktívszén szűrőket rendszeresen cserélni kell a megfelelő működés érdekében, legalább háromhavonta ( a használat 
sűrűségétől függően).

Fontos FiGyelMeztetÉs haloGÉn lÁMPÁval renDelkezŐ konyhai elszívók esetÉBen
Halogén izzók cseréjénél mindig alumínium foglaltú lámpát használjon, elkerülendő a felesleges túlmelegedést a foglalatban. 

Fontos:
• Ne csatlakoztassa az elszívót kéménybe, ventilátor légcsatornába ill. meleg levegő keringtetésére szolgáló

légcsatornába. Bármilyen bekötés előtt tanácskozzon a helyi kéményseprővállalt felelős személyével, ill. kérje az
épület üzemeltetőjének engedélyét.. Győzödjön meg arról, hogy a helységben megfelelő szellőzés legyen , még
akkor is ha az elszívót párhuzamosan használja más termékekkel együtt. 

• Soha ne hagyjon tűzön lévő ételt felügyelet nélkül, mivel a  zsír túlmelegedhet és lángra lobbanhat. Használt olaj
esetében még nagyobb a veszély. 

• Soha ne használja az elszívót olyan helységben ahol más kivezető csővel rendelkező, olyan készülékek
működnek, melyek a szabadba vannak kivezetve. 

• Elkerülendő a tűzveszélyt, kérjük szigorúan tartsa be az itt leírt előírásokat és rendszeresen tisztítsa a
zsírszűrőket.

• Áramszünet esetén lehetséges , hogy a készülék leáll. A kikapcsolás ( OFF ) és azután a bekapcsolás ( ON )
gombok megnyomásával a készülék újra működni kezd. Semmiféle veszéllyel nem kell számolni ebben az
esetben.

• Ha a hálózati csatlakozó zsinór megsérült, csak szakember végezheti a cseréjét. 
• Soha ne hagyjon nyílt, fedetlen lángot az elszívó alatt. 
• A készülék úgy kerüljön felszerelésre, hogy a hálózati csatlakozó zsinór mindig hozzáférhető legyen. 
• Az elszívót minimum 65 cm -es távolságra kell a tűzhely fölé szerelni. 

karBantartÁs 
- TISZTÍTÁS 
Bármilyen művelet megketdése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó zsinór ki van húzva az aljzatból és a 
fokozatkapcsoló a kikapcsolás állásban van. A készülék külsejének tisztításához használjon enyhe, folyékony mosószert és 
kerülje a dörzsanyagot tartalmazó tisztítószereket. 

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELİSSÉGET A JELEN ÚTMUTATÓBAN SZEREPLİ ELİÍRÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDİ KÁRÉRT. 

A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2006. december 12ei,  2006/5/CEE sz. irányelv alacsony feszültségő készülékekre vonatkozó alapvetı 
követelményeinek, valamint a 2004. december 15ei 2004/108/CEE sz. irányelvben meghatározott elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó követelményeknek. 

A GYÁRTÓ fenntartja magának a jogot bármilyen technikai újítás , változtatás bevezetésére elızetes értesítés nélkül is. 

FONTOS: 
 Ne csatlakoztassa az elszívót kéménybe, ventilátor légcsatornába ill. meleg levegı keringtetésére szolgáló légcsatornába. Bármilyen bekötés elıtt 

tanácskozzon a helyi kéményseprıvállalt felelıs személyével, ill. kérje az épület üzemeltetıjének engedélyét.. Gyızödjön meg arról, hogy a 
helységben megfelelı szellızés legyen , még akkor is ha az elszívót párhuzamosan használja más termékekkel együtt. 

 Soha ne hagyjon  tőzön lévı ételt felügyelet nélkül, mivel a  zsír túlmelegedhet és lángra lobbanhat. Használt olaj esetében még nagyobb a veszély. 
 Soha ne használja az elszívót olyan helységben ahol más kivezetı csıvel rendelkezı, olyan készülékek mőködnek, melyek a szabadba vannak 

kivezetve. 
 Elkerülendı a tőzveszélyt, kérjük szigorúan tartsa be az itt leírt elıírásokat és rendszeresen tisztítsa a zsírszőrıket. 
 Áramszünet esetén lehetséges , hogy a készülék leáll. A kikapcsolás ( OFF )  és azután a bekapcsolás ( ON ) gombok megnyomásával a készülék 

újra mőködni kezd. Semmiféle veszéllyel nem kell számolni ebben az esetben. 
 Ha a hálózati csatlakozó zsinór megsérült, csak szakember végezheti a cseréjét. 
 Soha ne hagyjon nyílt, fedetlen lángot az elszívó alatt. 
 A készülék úgy kerüljön felszerelésre, hogy a hálózati csatlakozó zsinór mindig hozzáférhetı legyen. 
 Az elszívót minimum 65 cm es távolságra kell a tőzhely fölé szerelni. 
 Olyan idıjárási feltételek mellett, amelyek elektromos interferenciát okoznak, elıfordulhat, hogy az elszívó mőködése leáll. A készülék kikapcsolásával 

(OFF) és újrakapcsolásával (ON) mindenféle kockázat nélkül visszaáll a rendes mőködés.  
 A készüléket ne használják olyan személyek (gyermekeket is beleértve) akiknek a fizikai, szenzoriális illetve mentális képessége csökkent, vagy nem 

rendelkeznek megfelelı tapasztalattal illetve ismeretekkel, ha csak nem felügyelet mellett teszik azt, vagy a készülék használatára vonatkozóan 
felelısségteljes személytıl megfelelı útbaigazítást kaptak! 

 Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel! 
 A kivezetett levegı nem kerülhet olyan vezetékbe, amely gázzal vagy más tüzelıanyaggal üzemeltetett készülékek füstjének kivezetésére szolgál 

(nem érvényes olyan készülékekre, amelyek kizárólag a szoba beltere levegıjének kivezetésére szolgál). 
 Ha a konyhai elszívót más olyan készülékekkel használja egyidejőleg, amelyeket nem elektromos energia mőködtet, akkor a kimenı levegı nyomása 

nem haladhatja meg a 4 Pat (4 x 105 bar). 
 Az elszívót ne használja olyan helyen, ahol más a kültér felé történı levegıkivezetéssel mőködı készülékek mőködnek, ha nincs lehetıség az adott 

hely tökéletes szellızésének biztosítására. 
 Ez az elszívó kizárólag elektromos fızılapok és maximum 4 lángos gáz fızılapok fölé szerelhetı.  
 Amennyiben az elszívót gáz fızılap fölé kívánja szerelni, akkor a fızıfelület és az elszívó alsó része között minimum 65 cm távolságot kell hagyni. 

Amennyiben a gáz fızılap szerelési utasítása ennél nagyobb távolságot ír elı, akkor azt kell figyelembe venni.
 Amennyiben az elszívót elektromos fızılap fölé kívánja szerelni, akkor az elektromos fızıfelület és az elszívó alsó része között a fızılap szerelési 

utasításában elıírt távolságot kell hagyni. 
 Szigorúan be kell tartani a levegıkivezetésre vonatkozó elıírásokat. 





CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
C. Àngel Guimerà, 16-17 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

TTel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - e-mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt
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