Üzembehelyezési, használati
és karbantartási útmutató
konyhai sziget szagelszívókhoz.

Ref.60806680.29.08.2005

A termék telepítésénél, annak első üzembe helyezése előtt, ellenőrizze a légtechnikai
rendszer szabad (megfelelő irányú és keresztmetszetű) átjárhatóságát! A páraelszívó csomagolásában 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.
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kürtős konyhai elszívó
HU '(.25$79.21<+$,(/6=9

ULQWēSDQHO 3£EUD
 6]ĳUēWLV]W¯W£VUD ᚏJ\HOPH]WHWē NLMHO]ēJRPE )LJ\HOPH]WHW«V D V]ĳUēFVHUH
V]¾NV«JHVV«J«UH ದ D NLNDSFVRO£V£KR] Q\RPMD PHJ KD PHJWLV]W¯WRWWD YDJ\
NLFVHU«OWHDV]ĳUēW

7LV]WHOW9£V£UOµ
.¸V]¸QM¾N KRJ\ D] HOV]¯YµQNDW Y£ODV]WRWWD .«UM¾N KRJ\ RSWLP£OLV IHOV]HUHO«VH
KDV]Q£ODWD«VNDUEDQWDUW£VD«UGHN«EHQDODSRVDQROYDVVDHOD]DO£EELXWDV¯W£VRNDW
(OV]¯Yµ W¸UW«Qē IHOV]HUHO«VH NHUHVVH D] £EU£NRQ D

 (OV]¯YµYHQWLO£WRULGē]¯W«V«QHNEHNLNDSFVRO£VD
 9LO£J¯W£VEHNLNDSFVROµ$I«Q\HUēEH£OO¯W£V£KR]WDUWVDOHQ\RPYDDJRPERW

V]LPEµOXPRW

 (OV]¯YµYHQWLO£WRUEHNLNDSFVROµ

)LJ\HOHP 7DUWVD EH D S£UDHOV]¯YµNUD YRQDWNR]µ KHO\L HOē¯U£VRNDW
1H N¸VVH D] HOV]¯YµW I¾VWHOYH]HWē V]HOOē]ē LOOHWYH PHOHJOHYHJē
FV¸YHNUH *\ē]ēGM¸Q PHJ DUUµO KRJ\ D KHO\LV«J V]HOOē]«VH
PHJIHOHO D KHO\L KDWµV£JRN HOē¯U£VDLQDN *RQGRVNRGMRQ DUUµO KRJ\ D
KHO\LV«J EHUHQGH]«VHLQHN PD[LP£OLV OHYHJēHOV]¯Y£VD QH OHJ\HQ QDJ\REE
PLQW  3D  PEDU  $ KHO\LV«JQHN PHJIHOHOē V]HOOē]«VVHO NHOO UHQGHONH]QLH KD
D] HOV]¯YµW J£]¾]HPĳ YDJ\ P£V W¾]HOēDQ\DJJDO PĳN¸Gē N«V]¾O«NNHO KDV]Q£OMD HJ\
KHO\HQ$ O«JHOV]¯Y£VUDYRQDWNR]µMRJV]DE£O\RNDWEHNHOOWDUWDQ

 (OV]¯YµYHQWLO£WRUVHEHVV«JHದJRPE«VVHEHVV«J
,Gē]¯W«V $] HOV]¯YµYHQWLO£WRU  SHUFLJ D] DNWX£OLV VHEHVV«JIRNR]DWRQ PĳN¸GLN
PDMG WRY£EEL  SHUFLJ D] DODFVRQ\DEE VHEHVV«JIRNR]DWRN PLQGHJ\LN«Q HJ«V]HQ D
NLNDSFVRO£VLJ
&V¼V]µ«ULQWēSDQHO 3£EUD
 (OV]¯YµYHQWLO£WRUEHNLNDSFVROµ
 (OV]¯YµYHQWLO£WRU VHEHVV«J«QHN FV¼V]µ «ULQWēSDQHOMH $  JRPEEDO HJ\¾WW LV
KDV]Q£ODWRV

$S£UDN¸UQ\H]HWEHW¸UW«QēNLYH]HW«V«UHOHJDO£EEPPHVPHUHY39&FV¸YHW
KDV]Q£OMRQ

 9LO£J¯W£V EHNLNDSFVROµ 1\RPMD PHJ D JRPERW «V P¯J D] YLOORJ D  FV¼V]µ
«ULQWēSDQHOOHO£OO¯WVDEHDYLO£J¯W£VI«Q\HUHM«W

$ IHQWL NRUO£WR]£VRN QHP YRQDWNR]QDN D N¸UQ\H]HWEH YDOµ NLYH]HW«VVHO QHP
UHQGHONH]ēHOV]¯YµNUD NHULQJWHWēUHQGV]HUDNW¯YV]«QV]ĳUēYHO 

$] HOV]¯YµW

 (OV]¯YµYHQWLO£WRULGē]¯W«V«QHNEHNLNDSFVRO£VD
 6]ĳUēWLV]W¯W£VUD ᚏJ\HOPH]WHWē NLMHO]ēJRPE )LJ\HOPH]WHW«V D V]ĳUēFVHUH
V]¾NV«JHVV«J«UH ದ D NLNDSFVRO£V£KR] Q\RPMD PHJ KD PHJWLV]W¯WRWWD YDJ\
NLFVHU«OWHDV]ĳUēW

£EU£QPHJDGRWWDNQDNPHJIHOHOēHQNHOOIHOV]HUHOQL

$PHQQ\LEHQ D Iē]ēIHO¾OHW «V D] HOV]¯Yµ N¸]WL W£YROV£J QDJ\REE D PHOO«NHOW
VDEORQRQPHJDGRWWQ£OWDUWVDEHDWĳ]KHO\J\£UWµM£QDNXWDV¯W£VDLW

,Gē]¯W«V $] HOV]¯YµYHQWLO£WRU  SHUFLJ D] DNWX£OLV VHEHVV«JIRNR]DWRQ PĳN¸GLN
PDMG WRY£EEL  SHUFLJ D] DODFVRQ\DEE VHEHVV«JIRNR]DWRN PLQGHJ\LN«Q HJ«V]HQ D
NLNDSFVRO£VLJDPLNRUDYLO£J¯W£VLVNLNDSFVRO

.L]£UµODJ J£]Wĳ]KHO\HN HVHW«Q $] HOV]¯YµWµO YDOµ W£YROV£JQDN OHJDO£EE  FPQHN
NHOOOHQQLH

$]HOV]¯YµNDUEDQWDUW£VD

$]HOV]¯YµK£Oµ]DWEDW¸UW«QēEHN¸W«VH

)LJ\HOHP $] HOV]¯Yµ NDUEDQWDUW£VL PXQN£ODWDL HOēWW PLQGLJ NDSFVROMD OH D]
HOHNWURPRV £UDPHOO£W£VW +LED HVHW«Q IRUGXOMRQ HJ\ KLYDWDORV IRUJDOPD]µKR]
YDJ\HQJHG«OO\HOUHQGHONH]ēYLV]RQWHODGµKR]

)LJ\HOHP$]HOV]¯YµEHN¸W«VHHOēWWNDSFVROMDOHD]HOHNWURPRV£UDPHOO£W£VW«V
HOOHQēUL]]HKRJ\DV]ROJ£OWDWRWWIHV]¾OWV«J«VIUHNYHQFLDPHJIHOHOHDN«V]¾O«N
DGDWW£EO£M£QIHOW¾QWHWHWW«UW«NHNQHN

$N¾OVēEXUNRODWWLV]W¯W£VD+DV]Q£OMRQQHPPDUµIRO\«NRQ\WLV]W¯WµV]HUW«VNHU¾OMHD
G¸U]VKDW£V¼WLV]W¯WµV]HUHNHW

+DD]HOV]¯YµUHQGHONH]LNFVDWODNR]µGXJµYDOGXJMDEHHJ\KR]]£I«UKHWēKHO\HQO«Yē
DYRQDWNR]µMRJV]DE£O\LHOē¯U£VRNQDNPHJIHOHOēK£Oµ]DWLDOM]DWED

=V¯UV]ĳUēN$Wĳ]YHV]«O\HONHU¾O«VH«UGHN«EHQKDYRQWDHJ\V]HUYDJ\DPLNRUDNLMHO]ē
MHO]ēO£PS£MD MHO]L DQQDN V]¾NV«JHVV«J«W DODSRVDQ WLV]W¯WVD PHJ (KKH] YHJ\H NL
D V]ĳUēNHW «V PRVVD OH WLV]W¯WµV]HUHV PHOHJ Y¯]]HO $PHQQ\LEHQ PRVRJDWµJ«SHW
KDV]Q£O D V]ĳUēNHW I¾JJēOHJHVHQ KHO\H]]H EH KRJ\ D V]LO£UG PDUDG«NRN QHKRJ\
OHUDNµGMDQDNUDMWXN

+DD]HOV]¯YµQHPUHQGHONH]LNFVDWODNR]µGXJµYDON¸VVHEHN¸]YHWOHQ¾OD]HOHNWURPRV
K£Oµ]DWEDHJ\DKHO\LMRJV]DE£O\LHOē¯U£VRNQDNPHJIHOHOēOHY£ODV]W£VWOHKHWēY«WHYē
N¸QQ\HQKR]]£I«UKHWēPHJV]DN¯WµQNHUHV]W¾O
$]HOV]¯YµKDV]Q£ODWDದ%L]WRQV£J
)LJ\HOHP$]HOV]¯YµHOHNWURV]WDWLNXVNLV¾O«V SOYLOO£PO£V HVHW«QOH£OOKDW(]
QHPM£UKDWDN«V]¾O«NV«U¾O«V«YHO.DSFVROMDOHD]HOV]¯YµHOHNWURPRVHOO£W£V£W
PDMGHJ\SHUFHOWHOWHXW£QNDSFVROMDYLVV]D

$NW¯YV]«QV]ĳUēNKDYRQWDFVHU«OMHOHDēNHW
)RQWRV $PHQQ\LEHQ QDSRQWD W¸EE PLQW N«W µU£W KDV]Q£OMD D] HOV]¯YµW D
V]ĳUēNHWJ\DNUDEEDQNHOOWLV]W¯WDQLLOOHWYHFVHU«OQL0LQGLJKDV]Q£OMRQDJ\£UWµWµO
V]£UPD]µHUHGHWLV]ĳUēNHW

1H HQJHGMH KRJ\ D] HOV]¯YµW J\HUHNHN YDJ\ PĳN¸GWHW«VUH DONDOPDWODQ V]HP«O\HN
KDV]Q£OM£N NLY«YH DPHQQ\LEHQ H]HNHW D V]HP«O\HNHW HJ\ D EL]WRQV£JXN«UW IHOHOēV
V]HP«O\IHO¾J\HOLLOOHWYHDN«V]¾O«NKDV]Q£ODW£WQHNLNHOPDJ\DU£]]D

,]]µNLFVHU«O«VH NHUHVVHD]£EU£NRQD

$ Wĳ]YHV]«O\ HONHU¾O«VH «UGHN«EHQ UHQGV]HUHVHQ WLV]W¯WVD PHJ D I«PV]ĳUēW «V QH
KDJ\MDIHO¾J\HOHWQ«ON¾ODIRUUµRODMDWWDUWDOPD]µVHUSHQ\ēNHWLOOHWYHQHᚐDPE¯UR]]RQ
«WHOHNHWD]HOV]¯YµDODWW
$PHQQ\LEHQ V«U¾O«V YDJ\ QHP PHJIHOHOē PĳN¸G«V MHOHLW WDSDV]WDOMD QH KDV]Q£OMD
D] HOV]¯YµW )RUGXOMRQ HJ\ KLYDWDORV IRUJDOPD]µKR] YDJ\ HQJHG«OO\HO UHQGHONH]ē
YLV]RQWHODGµKR]
$KR]]£I«UKHWēU«V]HNV¾W«VIē]«VNRUIHOIRUUµVRGKDWQDN
$]HOV]¯YµKDV]Q£ODWDದ.H]HOēSDQHO NHUHVVHD]£EU£NRQD

V]LPEµOXPRW

$ N¾O¸QE¸]ē NH]HOēSDQHOHN OH¯U£V£W O£VG DO£EE 0LQGHQ HVHWEHQ HOOHQēUL]]H D] Q
HOV]¯YµM£EDEHV]HUHOWSDQHOW¯SXV£W«VWHNLQWVHPHJDIHOW¾QWHWHWW£EU£W
(OHNWURQLNXVJRPERVSDQHO 3£EUD
 9LO£J¯W£VEHNLNDSFVROµ
 9LO£J¯W£VPĳN¸G«VMHO]ēO£PS£MD
 (OV]¯YµYHQWLO£WRU VHEHVV«JH ದ JRPE   «V  VHEHVV«J $] HOV]¯YµYHQWLO£WRU
NLNDSFVRO£V£KR]Q\RPMDPHJ¼MEµOD]DNWX£OLVVHEHVV«JHW

V]LPEµOXPRW

)LJ\HOHP0LHOēWWD]L]]µNKR]Q\¼OQDNDSFVROMDOHD]HOHNWURPRV£UDPHOO£W£VW
«VY£UMDPHJKRJ\D]L]]µNOHKĳOMHQHN

$J\HUPHNHNUHYLJ\£]QLNHOOQHKRJ\M£WVV]DQDNDN«V]¾O«NNHO

FONTOS!&VDND]HOV]¯YµDGDWW£EO£M£QIHOW¾QWHWHWW¼ML]]µNDWKDV]Q£OMRQ

$KDORJ«QL]]µNKHO\HWWDOXP¯QLXPW¾N¸UUHOHOO£WRWWL]]µNDWKDV]Q£OMRQ1HKDV]Q£OMRQ
GLNURLNXVL]]µNDWದW¼OPHOHJHG«VYHV]«O\H
AJ\£UWµ
 .LMHOHQWL KRJ\ H WHUP«N PHJIHOHO D  GHFHPEHU L (. LU£Q\HOY
NLVIHV]¾OWV«Jĳ HOHNWURPRV EHUHQGH]«VHNUH «V D  GHFHPEHU L 
(. LU£Q\HOY HOHNWURP£JQHVHV ¸VV]HI«UKHWēV«JUH YRQDWNR]µ YDODPHQQ\L
DODSN¸YHWHOP«Q\«QHN
 1HP Y£OODO IHOHOēVV«JHW D N«]LN¸Q\Y XWDV¯W£VDLQDN «V D EHUHQGH]«V KHO\HV
KDV]Q£ODW£UDYRQDWNR]µKDW£O\RVEL]WRQV£JLHOē¯U£VRNQDNDEHQHPWDUW£V£EµOHUHGē
KLE£N«UW
)HQQWDUWMDDMRJRWKRJ\PLQGHQHOē]HWHV«UWHV¯W«VQ«ON¾OPµGRV¯WVDDEHUHQGH]«VW
YDJ\HN«]LN¸Q\YHW
$PHQQ\LEHQ D WHUP«NHLQNNHO NDSFVRODWRVDQ WHFKQLNDL VHJ¯WV«JUH YDJ\ WRY£EEL
LQIRUP£FLµNUDYDQV]¾NV«JHIRUGXOMRQKLYDWDORVIRUJDOPD]µQNKR]

 (OV]¯YµYHQWLO£WRUPĳN¸G«VMHO]ēO£PS£MD

(P5. ábra)

,Gē]¯W«V 7DUWVD N«W P£VRGSHUFLJ OHQ\RPYD D NLY£ODV]WRWW VHEHVV«J JRPEM£W P¯J D
NLMHO]ē YLOORJQL QHP NH]G $] HOV]¯YµYHQWLO£WRU  SHUF P¼OYD OH£OO D YLO£J¯W£V SHGLJ
NLNDSFVRO$]LGē]¯W«VNLNDSFVRO£V£KR]Q\RPMDPHJHJ\V]HUDNLY£ODV]WRWWVHEHVV«J
JRPEM£W
1«J\VHEHVV«JHVSDQHOದ'LJLW£OLVNLMHO]ē 3£EUD
 9LO£J¯W£VEHNLNDSFVROµ

(P7. ábra)

 (OV]¯YµYHQWLO£WRUEHNLNDSFVROµ
 (OV]¯YµYHQWLO£WRUVHEHVV«J«QHNFV¸NNHQW«VH
 (OV]¯YµYHQWLO£WRUVHEHVV«JNLMHO]ēSDQHOMH
 (OV]¯YµYHQWLO£WRUVHEHVV«J«QHNQ¸YHO«VH
 (OV]¯YµYHQWLO£WRUWXUEµVHEHVV«JUHNDSFVRO£VD
 (OV]¯YµYHQWLO£WRULGē]¯W«V«QHNEHNLNDSFVRO£VD

(P8. ábra)

,Gē]¯W«V $] HOV]¯YµYHQWLO£WRU  SHUFLJ D] DNWX£OLV VHEHVV«JIRNR]DWRQ PĳN¸GLN
PDMG WRY£EEL  SHUFLJ D] DODFVRQ\DEE VHEHVV«JIRNR]DWRN PLQGHJ\LN«Q HJ«V]HQ D
NLNDSFVRO£VLJDPLNRUDYLO£J¯W£VLVNLNDSFVRO

1- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
2- Elszívóventilátor sebessége – gomb: SILENT, 1., 2., 3 és TURBO. Sebesség Turbo
3- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.
4- Világítás be-/kikapcsoló.
5- Világítás fokozatnövelő gomb
6- Világítás fokozatnövelő gomb
(T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen
idő eltelte után a sebesség visszacsökken a 3-ik fokozatig.
Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton
működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok
mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.
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BELSŐ KERINGETÉSES ÜZEMMÓD
Az aktívszén-szűrők szükségesek a levegő megtisztításához, ami visszaáramlik a helyiségbe. A szűrők nem moshatók, nem regener-

karBantartÁs
álhatók és legalább 3-6 havonta cserélni kell őket. Az Aktívszén telítődése többé-kevésbé a készülék hosszabb használatától, a főzés
- TISZTÍTÁS
jellegétől, és
zsírszűrő
tisztításának
a rendszerességétől
is függ.hogy
A szűrőt
a motorra
két oldalára
kell feltenni,
amely aazkürtő
belsejében
Bármilyen
művelet
megketdése
előtt
győződjön meg arról,
a hálózati
csatlakozó
zsinór
ki van húzva
aljzatból
és a
középen van és ela kell
forgatni 90állásban
fokkal amíg
azAütközésig
nem kattan.tisztításához használjon enyhe, folyékony mosószert és
fokozatkapcsoló
kikapcsolás
van.
készülékbekülsejének
kerülje a dörzsanyagot tartalmazó tisztítószereket.

KIVEZETÉSES ÜZEMMÓD

- Izzócsere
A levegő aelőtt
szabadba
egy csővezetéken
keresztül
távozik, csatlakozó
amelyet egyzsinór
150mmkivagy
mmaz
(készüléktől
átmérőjű kiömlőa
Izzócsere
győződjön
meg arról, hogy
a hálózati
van 125
húzva
aljzatból függően)
és a fokozatkapcsoló
kikapcsolás
állásban
van. 2 motoros változatnál: a csatlakozó gyűrű segítségével. A páraelszívót tilos füstgázcsatornához vagy
nyíláshoz kell
csatlakoztatni.
Távolítsa el a zsírszűrőt és cserélje ki az égőt olyan izzóra, amelynek a teljesítménye megegyezika Műszaki Jellemzőkben
forró levegőt szállító csőhöz csatlakoztatni, vagy olyan készülékek gázainak eltávolítására alkalmazni, amelyek nem elektromos enerfelsoroltakkal. Ezután helyezze vissza a zsírszűrőt.
használnak.
Ügyeljen arra, hogy amikor a páraelszívó és más, nem elektromos üzemű kályha vagy tűzhely egyidejűleg működik,
-giát
A zsírszűrő
tisztítása
Használattól
függően,legalább
havonta, álljon
a zsírszűrőket
le kell
szerelni
és üzemmódban
meg kell tisztítani,
mosogató
gépben
vagy azt
forró,
elegendő mennyiségű
levegő utánpótlás
rendelkezésre,
mert
a szívás
működő
páraelszívó
elszívhatja
a
mosószeres vízben.
levegőmennyiséget, amelyre a kályhának vagy tűzhelynek szüksége van.
- Mosogatógépes tisztításnál, a szűrőket függőlegesen kell beállítania a mosogatógépbe, elkerülendő, hogy étemaradékok
A megfelelő
működtetés
érdekében biztosítani kell a helység kellő szellőzését az ajtókon, ablakokon keresztül vagy más műszaki berenhulljanak
a zsírszűrő
felületére.
Öblítés
és szárítás után
vissza
a zsírszűrőt
a ahelyére,
a leszereléskor
műveletek
fordított
sorrendben
dezés igénybevételével.
Az helyezze
elszívott levegő
eltávolítására
tilos
nem elektromos
készülékekelvégzett
által kibocsátott
égésgázok
céljára
használt
történő megismétlésével.
csatornákat alkalmazni.
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:
FONTOS:
•
Ne csatlakoztassa az elszívót kéménybe, ventilátor légcsatornába ill. meleg levegő keringtetésére szolgáló

Ne
csatlakoztassa azBármilyen
elszívót kéménybe,
ventilátor
légcsatornába ill. meleg
levegı
keringtetésére szolgáló
légcsatornába.
Bármilyenill.bekötés
légcsatornába.
bekötés
előtt tanácskozzon
a helyi
kéményseprővállalt
felelős
személyével,
kérjeelıtt
az
tanácskozzon
a helyi kéményseprıvállalt
felelısGyőzödjön
személyével,meg
ill. kérje
az hogy
épület aüzemeltetıjének
arról, ,hogy
épület üzemeltetőjének
engedélyét..
arról,
helységben engedélyét..
megfelelőGyızödjön
szellőzésmeg
legyen
méga
helységben
megfelelı
szellızés
legyen , még akkorhasználja
is ha az elszívót
használja
más termékekkel együtt.
akkor is ha
az elszívót
párhuzamosan
máspárhuzamosan
termékekkel
együtt.
Sohanene
hagyjon
tűzön
ételtnélkül,
felügyelet
mivel a észsír
túlmelegedhet
és olaj
lángra
lobbanhat.
Használt
olaj
•
Soha
hagyjon
tőzön lévı
ételtlévő
felügyelet
mivel a nélkül,
zsír túlmelegedhet
lángra
lobbanhat. Használt
esetében
még nagyobb
a veszély.
esetében
még
nagyobb
a
veszély.

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

Elkerülendı
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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.

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.
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