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HU FONTOS - Használat előtt alaposan olvassa el a különálló biztonsági útmutatót.
EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.
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HASZNÁLAT
FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat
FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Irányítópanel
A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejezése után
hagyja rövid ideig a páraelszívót bekapcsolt állapotban.
Időzítő
BE, Ventilátor turbó-funkció és Ventilátor-sebesség növelése
LED-kijelző
KI és Ventilátor-sebesség csökkentése
Fény BE/KI

BEÁLLÍTÁSOK
A készülék kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a Ventilátor-sebesség
növelése ( ) és csökkentése ( ) ikont. Az összes ikon fehéren villogni kezd. A
páraelszívó most beállítási üzemmódban van.
FONTOS: Beállítási üzemmódban a keringetési és világítási opciók tetszőleges sorrendben állíthatók. Azonban az összes műveletet két percen belül el kell végezni.
A CSATORNA VAGY KERINGETÉS MÓD BEÁLLÍTÁSA
Beállítási módban nyomja meg az Időzítő ( ) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd.
A LED-kijelző a jelenlegi (Csatorna vagy Keringetés) üzemmódot mutatja.
Csatorna üzemmód: ( ) Alapértelmezett beállítás a levegő kültérbe történő vezetéséhez.
Keringetés üzemmód: ( ) Beállítás a levegő behelyezett szénszűrőkkel történő keringetéséhez.
Az opció módosításához nyomja meg a ( ) vagy ( ) ikont a megfelelő üzemmód
kiválasztásához, majd nyomja meg az Időzítő ( ) ikont a módosítás jóváhagyásához.
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A VILÁGÍTÁS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
Beállítási módban nyomja meg a Világítás ( ) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd.
A LED-kijelző a jelenlegi világítási üzemmódot mutatja.
Hideg fény: ( ) Alapértelmezett beállítás az összes fényhez.
Meleg fény: ( ) Opcionális beállítás az összes fényhez.
A beállítás módosításához nyomja meg a ( ) vagy ( ) ikont, majd nyomja meg a
Világítás ( ) ikont a módosítás jóváhagyásához.
ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT
A VENTILÁTOR BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS A SEBESSÉG NÖVELÉSE/CSÖKKENTÉSE
Nyomja meg a Ventilátorsebesség csökkentése ( ) ikont, a ventilátor 1-es sebességen
kapcsol be.
Nyomja meg a Ventilátorsebesség növelése ( ) ikont, a ventilátor maximális sebességen kapcsol be (Turbó)
Ha a ventilátor motorja 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös vagy P sebességre van állítva a
Ventilátorsebesség csökkentése ( ) ikon minden megnyomása egyszerre egy szinttel
csökkenti a ventilátor sebességét. A Ventilátorsebesség csökkentése ( ) ikont három
másodpercnél tovább nyomva a ventilátor lefelé fordul. A beépített lámpa azonban
8-as szinten bekapcsolva marad, ha engedélyezve van.
Ha a ventilátor motorja 1-es sebességre van állítva, a Ventilátorsebesség csökkentése
( ) ikon megnyomásával a motor kikapcsol. A beépített lámpa azonban bekapcsolva
marad (ha engedélyezve van), a kijelzőn pedig a fényerő jelenlegi szintje látható.
TURBÓ FUNKCIÓ
Ha a ventilátor motorja 1-es, 2-es, 3-as, 4-es vagy 5-ös sebességre van állítva, a
Ventilátorsebesség növelése ( ) ikon minden megnyomása egyesével növeli a sebességet.
A Ventilátorsebesség növelése ( ) ikont két másodpercnél tovább nyomva a sebesség bármely szintről a maximális teljesítményre nő, a kijelzőn lévő P ikon pedig villog.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és a turbó-funkció az energia-takarékosság
érdekében legfeljebb öt percig működik, a sebesség pedig ezt követően automatikusan az 5. szintre áll vissza.
Lámpa be/ki ( )
Érintse meg a Világítás ( ) ikont a beépített lámpa bekapcsolásához.
A beépített lámpa fényerejének módosításához érintse meg és tartsa nyomva a
Világítás ( ) ikont, amíg a kijelzőn a fényerő-sorrend nem látható- Vegye le ujját a
Világítás ( ) ikonról a kívánt fényerő elérésekor. A sorrend lépésenként változik L1 és
L5 között, majd vissza L1-ig. A kiválasztott fényerő néhány másodpercig villog, majd
visszaáll a ventilátor-sebesség kijelzésére. A világítás beállítása a jövőbeni használat
esetén is megmarad.
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Az időzítő ( ) beállítása
• Ha a ventilátor motorja be van kapcsolva és megnyomja az Időzítő ( ) ikont, az ikon
pirosan világít, a kijelzőn pedig az aktuális sebesség látható.
• A kiválasztott sebességszint öt percig marad használatban, mielőtt a következő
legalacsonyabb sebességre csökkenne. Ez a sebesség két percig marad használatban, mielőtt ismét csökkenne. Ez a művelet minden két percben ismétlődik, amíg
a sebesség el nem éri az 1. szintet, majd a ventilátor kikapcsol. Ha bekapcsolta a
világítást, akkor az is kikapcsol.
• A Ventilátorsebesség csökkentése ( ) vagy a Ventilátorsebesség növelése ( ) ikont
egy aktuális időzítő-program során megnyomva az aktuális időzítő-program újraindítja a visszaszámlálási folyamatot egy öt perces ciklussal.
• Ha egy működő időzítő-program során ismét megnyomja az Időzítő ( ) ikont, a
ciklus törlődik. Az Időzítő ( ) ikon ismét fehérre vált, a ventilátor pedig a jelenlegi
sebességgel működik tovább.
• Az időzítő program maximális ciklusa 15 perc: 5 perc: 5 perc O fokozatban, majd 2
perc minden egyes sebességen 5.-től 1.-ig.
Figyelmeztetés a szűrő tisztítására
Ha a páraelszívó kikapcsolását követően az Időzítő ikon ( ) pirosan villog, a LEDkijelzőn pedig a „( )” jelzés látható, meg kell tisztítania a szűrőket. A tisztítást vagy
cserét követően nyomja meg ismét az Időzítő ( ) ikont, ami ekkor kikapcsol.
(csak Keringetés módban). Ha a páraelszívó kikapcsolását követően az Időzítő ( )
ikon pirosan villog, a LED-kijelzőn pedig a „( )” kijelző látható, meg kell tisztítania
a karbonszűrőket (mosható karbonszűrők használata esetén), vagy ki kell cserélnie
azokat (eldobható karbonszűrők használata esetén). A tisztítást vagy cserét követően
nyomja meg ismét az Időzítő ( ) ikont, ami ekkor kikapcsol.
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A CSATORNA VAGY KERINGETÉS MÓD BEÁLLÍTÁSA
Beállítási módban nyomja meg az Időzítő ( ) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd.
A LED-kijelző a jelenlegi (Csatorna vagy Keringetés) üzemmódot mutatja.

Kapcsolódás az elszívóhoz
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FONTOS: Beállítási üzemmódban a keringetési és világítási opciók tetszőleges sorrendben állíthatók. Azonban az összes műveletet két percen belül el kell végezni.

Összekapcsolhatja a főzőlapot az elszívóval úgy, hogy az elszívó fordulatszáma afőzőlap teljesítményének megfelelően
változzon. A Kapcsolódás funkció használatát megelőzően a főzőlaphoz és az HU
elszívóhoz új kapcsolatotHASZNÁLAT
kell beállítani.
A készülék kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a Ventilátor-sebesség
növelése ( ) és csökkentése ( ) ikont. Az összes ikon fehéren villogni kezd. A
páraelszívó most beállítási üzemmódban van.
FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat

Az első használat előtt
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FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat
Irányítópanelrádióhullámok használatával párosítani kell. Ezt
1. A távvezérlő használata előtt az elszívót és az indukciós főzőlapot
A legjobb eredmények elérése érdekében
javasoljuk,
hogy a főzés befejezése után
FUNKCIÓK
ÉSHU
BEÁLLÍTÁSOK
csak egy alkalommal kell elvégezni. A csatlakoztatást követően
az elszívó elszívási sebességét
az indukciós főzőlap
hagyja rövid ideig a páraelszívót bekapcsolt
állapotban.
Irányítópanel

BEÁLLÍTÁSOK

Fény BE/KI

kimeneti teljesítménye fogja vezérelni.

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejez
hagyja rövid ideig a páraelszívót bekapcsolt állapotban.
FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az ut
BE, Ventilátor turbó-funkció és Ventilátor-sebesség növelése
Időzítő

KI és Ventilátor-sebesség csökkentése

Új kapcsolat beállítása

Időzítő

LED-kijelző

LED-kijelző

HU
FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

BE, Ventilátor
turbó-funkció
és Ventilátor-sebesség
növelése
1. Az általános beállítási folyamat indításához nyomja le egyszerre a MOTOR UP
és
MOTOR
DOWN
gombot
Irányítópanel
A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hog
KI és Ventilátor-sebesség
csökkentése
2 másodpercig; ennek során a DISPLAY érték kikapcsolva marad, miközben
az összes
gombhagyja
fehér
villogni
kezd.
LED-kijelző
rövidfénnyel
ideig a páraelszívót
bekapcsolt
állapotban.
FIGYELEM: A készülék hasz
Időzítő
2. Ha az általános beállítási folyamat során a LIGHT GOMBOT
ésBE/KI
a TIMER GOMBOT
egyidejűleg, 2
másodFény
KI és Ventilátor-sebesség csökkentése
FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
percig nyomva tartják, az elszívó megkezdi a párosítási folyamatot: a kijelzőn lévő „A” betű a következő
percben
villog,
BE, Ventilátor2turbó-funkció
és Ventilátor-sebesség
növe
Irányítópanel
BEÁLLÍTÁSOK
Fény BE/KI
A legjobb eredmények elérése
várva a párosítási kódot.
A készülék kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a Ventilátor-sebesség
LED-kijelző
hagyjaA rövid ideig a páraelszívót
növelése ( ) és csökkentése (BEÁLLÍTÁSOK
) ikont. Az összes ikon fehéren villogni kezd.
3. A távvezérlő/főzőlap
elküldi a párosítási kódot a kapcsolónak,
miközben
az üzemmódban
elszívónvan.lévő „A” betű villog.
HU
páraelszívó
most beállítási
Időzítő
BE, Ventilátor turbó-funkció és Ventilátor-sebesség növelése
Időzítő

FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Irányítópanel
A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejezése után
hagyja rövid ideig a páraelszívót bekapcsolt állapotban.
FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat

A készülék kikapcsolását KIkövetően
nyomja meg
egyszerre a Ventilátor-s
és Ventilátor-sebesség
csökkentése

4. Amikor az elszívó megkapja a párosítási kódot, mindkettő
párosítva
lesz, a kijelzőn
betű (pedig
5 másodpernöveléselévő
( ) és„A”
csökkentése
) ikont. Az
összes ikon fehéren villogni
HASZNÁLAT
FONTOS: Beállítási üzemmódban a keringetési és világítási opciók tetszőleges sor- BE, Ventilátor turbó-funkci
páraelszívó most beállítási Fény
üzemmódban van.
rendben beállítási
állíthatók. Azonban
az összes műveletet A
két kapcsoló
percen belülBE/KI
el kell
végezni. megtartja
cen keresztül folyamatosan
világít,
majd
ismét
visszatér
az
általános
folyamathoz.
mindig
FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat
LED-kijelzőopciók tetszőle
FONTOS: Beállítási üzemmódban a keringetési és világítási
BEÁLLÍTÁSOK
a rögzített egyeztető kódokat, akkor is, ha a tápfeszültség megszűnik.
A CSATORNA VAGY KERINGETÉS
MÓD BEÁLLÍTÁSA
rendben
állíthatók. Azonban az összes műveletet két percen belül el kell vége
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FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Beállítási módban nyomja meg az Időzítő ( ) ikont,Aamely
ekkorkikapcsolását
pirosan villognikövetően
kezd. nyomja meg egysze
készülék

KI és Ventilátor-sebesség
Irányítópanel
Az elszívó és bármely
főzőlap/távvezérlő közti kapcsolat megszakításához
ismételni
a ( párosítási
műveletet,
A LED-kijelző a jelenlegi meg
(Csatornakell
vagy Keringetés)
üzemmódot
növelése
) mutatja.
és csökkentése ( ) ikont. Az összes ikon
A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejezéseCsatorna
után üzemmód: ( ) Alapértelmezett
A CSATORNA
KERINGETÉS
MÓDvezetéséhez.
BEÁLLÍTÁSA
beállításVAGY
a levegő
kültérbe
történő
páraelszívó
most
beállítási üzemmódban
van. a
Fény BE/KI
és miközben a kijelzőn
látható
„A” betű
villog,
a felhasználónakKeringetés
ismétüzemmód:
le kell( ) nyomnia
abehelyezett
LIGHT
GOMBOT
és
hagyja rövid
ideig a páraelszívót
bekapcsolt
állapotban.
Beállítási
nyomja
meg az Időzítő
( ) ikont,
ekkor
pirosan villog
Beállítás
a levegőmódban
szénszűrőkkel
történő
kerin-amely

A LED-kijelző a jelenlegi (Csatorna vagy Keringetés) üzemmódot mutatja.

getéséhez.
Időzítő
FONTOS:
Beállítási üzemmódban
a keringetési
és világít
TIMER GOMBOT
egyszerre, 2 másodpercig. Ekkor az elszívó
a következő párosításig
töröl
minden
kapcsolatot
beállítás
a levegő
kültérbeatörténő
veze
BEÁLLÍTÁSOK
) vagy rendben
( ( )) Alapértelmezett
ikont
a megfelelő
üzemmód
Az opció módosításához nyomjaCsatorna
meg a (üzemmód:
állíthatók.
Azonban
az összes műveletet két percen
Keringetés
Beállítás ajóváhagyásához.
levegő behelyezett szénszűrőkkel történ
kiválasztásához, majd nyomja meg
az Időzítőüzemmód:
( ) ikont (a )módosítás
A
készülék
kikapcsolását
köve
főzőlapokkal és távirányítókkal.
BE, Ventilátor turbó-funkció és Ventilátor-sebesség növelése
getéséhez.
növelése
( )BEÁLLÍTÁSA
és csökkentése
A CSATORNA
VAGY
vagy (MÓD
) ikont
a megfelelő ü
Az opció
módosításához
nyomja
megKERINGETÉS
a2
( )távvezérEgy elszívó egyszerre
csak 1 főzőlaphoz és 1 távirányítóhoz csatlakozhat,
2 főzőlaphoz
vagy
páraelszívó
most
üzem
Beállítási módban
nyomja
meg
az Időzítő
( )beállítási
ikont, amely
e
LED-kijelző

kiválasztásához, majd nyomja meg az Időzítő ( ) ikont a módosítás jóváhagy

A LED-kijelző a jelenlegi (Csatorna vagy Keringetés) üzemm
4 párosításhoz ismételje meg
lőhöz nem.Másik távirányítóval vagy főzőlappal történő
a párosítási
műveleFONTOS:beállítás
Beállítási
üzemmód
) Alapértelmezett
a levegő
kül
KI és Ventilátor-sebesség csökkentése
3. ������l�� �� � ����l���� �� ��������� ���Csatorna
��l�� üzemmód:
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��l�� l����
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Azonban azszé
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levegő behelyezett
Keringetés üzemmód: ( ) Beállítás
tet.

getéséhez.
( ) iko
Az opció módosításához nyomja
meg a VAGY
( ) vagy
A CSATORNA
KERINGETÉ
kiválasztásához, majd nyomja
meg azmódban
Időzítő (nyomja
) ikont
a ma
Beállítási
meg
5. Kapcsolja be a BEÁLLÍTÁSOK
főzőlapot és győződjön meg róla, hogy a kapcsolatot jelző lámpa világít.
A LED-kijelző a jelenlegi (Csator
A készülék kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a Ventilátor-sebesség
Csatorna üzemmód: ( ) Alapértel
Érintse meg a KAPCSOLÓDÁS
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kapcsolatot
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növelése ( ) és csökkentése ( gombot
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A
4
getéséhez.
páraelszívó most beállítási üzemmódban van.
6. Nyomja meg egyszerre
a főzőlapon lévő
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gombot, ekkor a kapcsolódást jelző lámpa villogni
fog, így
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A betű
ötsor-másodpercig megjelenik, így jelezve, hogykiválasztásához,
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A CSATORNA VAGY KERINGETÉS MÓD BEÁLLÍTÁSA
��ll���� ���� ��� ��l���� � ������l������
������l�� � ����l����l�
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A LED-kijelző a jelenlegi (Csatorna vagy Keringetés) üzemmódot mutatja.
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vezetéséhez.� ����l����l�
Keringetés üzemmód: ( ) Beállítás a levegő behelyezett szénszűrőkkel
történő
kerin6. ����
������l�����
���ll������ ����l������
l� ���
FONTOS:
������l����� ����l����
�� �l����� �����ll��������
��������l����
������
������ bekapcsolását
A �kapcsolódási
műveletet
az elszívó
áramellátásának
követő két������
percen
belül�������
el kell���������
végezni.� ����l�
FONTOS:
getéséhez.
��l�l �l ��ll �������� �� �� ��� ������l� ������l�� �� �� �l������ �� � ����l����� ������ ��� ������
��
�������
Az opció módosításához nyomja meg a ( ) vagy ( ) ikont a megfelelő üzemmód
6. � ������l����� ���ll������ ����l������ ������ l� ��� ������� ��������� � ����l����
5. l���

Ha ez nem
������l��sikerül,
��� ����� � kapcsolja
������l������ ki az elszívót és a főzőlapot, várjon egy percet és kísérelje meg ismét a kapcsolódást.
kiválasztásához, majd nyomja meg az Időzítő ( ) ikont a módosítás jóváhagyásához.
A KAPCSOLÓDÁSI
HASZNÁLATA:
� ������������ ������� FUNKCIÓ
����������:
FONTOS: � ������l����� ����l���� �� �l����� �����ll�������� ��������l���� ����
1. �ll��������� ���� � ����l�� �����l�����l��� l��� ������l���� ��l�� l���� ��l����-��
��l�l �l ��lljelző
��������
�� ��
��� ������l�
������l��elszívási
�� �� �l������
�� � ����l�����
1. Ellenőrizze,
hogy a főzőlap vezérlőpaneljén lévő kapcsolatot
lámpa
világít-e.
Az elszívó
sebessége
az �����
2. �� �l����� �l������� ��������� �� ��������� ����l�� �������� ��l������������� �����l�l���
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�� �l���� ���l������� �����l�l���� � ����l�� ������ ����� ������ l����l����
�� ��� ����� � ������l������
������l��
indukciós��l������
főzőlap
kimeneti
teljesítményének
megfelelően
változik,
az alábbi táblázatnak megfelelően. A főzőlap minden
���l����
��������
��l�����������l
�����l������ �-� �� ����� �������
�����
egyes zónája legfeljebb 10 névleges kimeneti teljesítménnyel
rendelkezik:
1-9����������:
és Turbó fokozat (10).
� ������������
�������

ELSZÍVÓ FOKOZATA
����ÍVÓ

FŐZŐLAP FOKOZATA
---

1�������

1-4

2

2

5-9

�

10-14

�

4
5

5
�����

turbó

1. �ll���������
���� � ����l��
l��� ������l����
��l�� l���� ��l����MEGJEGYZÉS:
Az�����l�����l���
elszívó 3. sebessége
a funk�l����� �l������� ��������� �� ��������� ����l�� �������� ��l�������������
ció használata során nem áll rendelkezésre. Ha a
��l������ �� �l���� ���l������� �����l�l���� � ����l�� ������ ����� ������ l��
���l����
��������
�����l������ �-�során
�� �����
�����
főzőlap
és az��l�����������l
elszívó összekapcsolása
az �������
el-

������� �����������
2. ��
Ö���������

csendes
�������
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--�-�
5-�
�� - ��
�5 - ��

szívó vezérlőit manuálisan felülbírálják, az elszívó
fog működni.

>��

csendes
3. ������l�� �� � ����l���� �� ��������� ��� ��l�� ���� � ������l��������ÍVÓ
��l�� l���� ��l�����
�������
����������: �� �l����� �� ��������� � ������� ������l��� ����� ��� �ll �����l��������

3. ������l�� �� � ����l���� �� ��������� ��� ��l�� ���� � ������l���� ��l�� l���� ��l�����
�� � ����l�� �� �� �l�����FUNKCIÓ
�����������l��� LEÁLLÍTÁSA:
����� �� �l����� �����l��� �����l����
A KAPCSOLÓDÁSI
�������

������� ������
Ö��������
---

��l�l����l���� �� �l����� ��� �������

�� �l�����
�� �a
����l��
������l� �����������l������
������ l� ���������gombot
�
������ �� ��,
1. Érintse
meg
főzőlapon
lévő KAPCSOLÓDÁS

a jelzőfény kialszik,
a kapcsolat pedig megszűnik. Az� - �
�
2
5-�
ismételt csatlakozáshoz nyomja meg
újból a főzőlapon lévő KAPCSOLÓDÁS
gombot.
����������� ������� ��� � ������l���� ������
� �� � ������l���� ��l�� l���� ��� ��l�����
� ������������ ������� ����������:
�
�� - ��
az elszívó
időzítési
módban,
önállóan
tovább
működik,
a
jelenlegi
sebesség
pedig
2. Ha a főzőlap ki van kapcsolva,4. ������
��� ��������� � ����l����
l���
��
����� � ������l�����
�����������
��������������
��� � ������l����
������ ��l��
� ��l����
� ������l���� ��l�� l���� ��� ��l�����
� � ��l������ ���l����� � ������l�� �����
1. ������� ��� � ����l���� l��� ������l���� ������
��ll���� ���� ��� ��l���� � ������l������
5sebességszinteken 2 percig, végül pedig
�5 - ��
����������
�� ������l�
����l���������
������ az
��� aktuális
����l � ����l����
l��� ������l���� ������
villog. Az
elszívó
5 percig
működik
sebességen,
majd a �����l�����
csökkenő
5. �� �l����� ����l�����l��� l���4.
�������
���� �� �����������
���l���
��l����� ��
���� l��������
� ����� � ������l����� ��l�� l����
��� ���������
� ����l����
�������
�
������l�� � ����l����l�
�����
>��
��ll���� ���� ��� ��l���� � ������l������
kikapcsol.
2. �� � ����l�� �� ��� ������l��� �� �l����� ���������
������� ���ll���
������
�������� ������� l� ��� ������� ��������� � ����l���� l���
6. � ������l�����
���ll������
����l������
�� ��� ��l����� ���� l�������� �
5. �� �l����� ����l�����l��� l��� � ���� �� ����������� �����l�����
�l�����-��l������ ��������
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HU
HASZNÁLAT
Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

Túlzott rezgés.

A készülék nincs megfelelően
a konzolra helyezve.

Szerelje le a készüléket és
ellenőrizze, hogy megfelelően
van-e rögzítve.

A ventilátor lapátja sérült.

Kapcsolja ki a készüléket.
A javítást csak szakképzett
szervizszemélyzet végezheti.

A ventilátor motorja nincs
szorosan rögzítve.
A jelzőfény világít, a ventilátor
azonban nem működik.

A ventilátor lapátja elakadt.
A motor sérült.

A jelzőfény és a motor sem
működik.

Az izzó kiégett.

Keresse meg a
vevőszolgálatot.

Az áramcsatlakozás laza.

Ellenőrizze a tápegységet.

Lehet, hogy a ventilátor
sebessége túl alacsony.

Válasszon magasabb
sebességet.

Lehet, hogy az opcionális
szellőzőkészlet
megcsavarodott.

Ügyeljen arra, hogy a
szellőzőkészlet a gyártó
utasításai szerint legyen
beszerelve.

Lehet, hogy a felső szellőző el
van dugulva.

Szüntesse meg a dugulást.

Lehet, hogy a telepítés
nem felel meg a gyártó
utasításainak.

A szellőzőcsőnek teljes
hosszban megfelelő
átmérőjűnek kell lennie
csökkenés vagy korlátozás
nélkül. (Lásd a telepítési
fejezetet).

A készülék normálisan
működik, a főzési szag
azonban megmarad.

A karbonszűrő nincsen
felszerelve keringetés
módban vagy tele van zsírral.

Szerelje fel vagy cserélje ki a
karbonszűrőt (lásd az Ápolás
és karbantartás c. fejezetet).

A páraelszívó nem működik

Ellenőrizze, hogy a páraelszívó csatlakoztatva van-e az
áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy a biztosítékok vagy az
automata nem oldott-e ki.

A páraelszívó még mindig
nem működik

Ha a fent említett pontok ellenőrzése után problémája még
nem oldódott meg, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy a
forgalmazóval.

A szívási teljesítmény
csökkent.
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