
IT LIBRETTO ISTRUZIONI

EN INSTRUCTIONS BOOKLET

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

RU ИНСТРУКЦИИ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NL HANDLEIDING

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DK BRUGSANIVSNINGER

SE INSTRUKTIONSBOK

FI OHJEKIRJA

NO BRUKSANVISNING

Használati útmutató

külső motorok
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HU - mennyezeti páraelszívóra szerelhető Slim motor 800m3/h-s motor

SLIM  COMPACT - KALC.782

9 kg
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9 kg

800
m3/h

 HU - páraelszívóra szerelhető Slim motor  800 m3/h-s motor



2 3
2

 276,2 

 2
4

7
,4

 

 3
4

6
,4

 

Ø150 

 1
0

2
,5

 

Ø149 

 2
8

2
 

 2
7

5
 

 240 

 305 

 3
7

5
 

9 kg

950
m3/h

PL  - Silnik montowany na poddaszu, 950 m3/godz.

NL  - Motor onder dak van 950 m3/u.

PT  - Motor sótão de 950 m3/h.

DK  - Motor under tag på 950 m3/h.

SE  - Motor under tak på 950 m3/timme.

FI - Välikatto moottori 950 m3/h.

NO  - Motor under tak på 950 m3/h.

HU - Csőközbe építhető 950 m3/h-s motor
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9 kg

1100
m3/h

производительностью 1100 м3/ч.

PL  - Silnik montowany na poddaszu, 1100 m3/godz.

NL  - Motor onder dak van 1100 m3/u.

PT  - Motor sótão de 1100 m3/h.

DK  - Motor under tag på 1100 m3/h.

SE  - Motor under tak på 1100 m3/timme.

FI - Välikatto moottori 1100 m3/h.

NO  - Motor under tak på 1100 m3/h.

HU - Csőközbe építhető 1100 m3/h-s motor
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13,5 kg

1300
m3/h

PL  - Silnik montowany na poddaszu, 1300 m3/godz.

NL  - Motor onder dak van 1300 m3/u.

PT  - Motor sótão de 1300 m3/h.

DK  - Motor under tag på 1300 m3/h.

SE  - Motor under tak på 1300 m3/timme.

FI - Välikatto moottori 1300 m3/h.

NO  - Motor under tak på 1300 m3/h.

ø8 mm

ø6 mm

HU - Csőközbe építhető 1300 m 3/h-s motor
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150 
13 kg

1000
m3/h

wnętrzny, 1000 m3/godz.

NL  - Externe motor van 1000 m3/u.

PT  - Motor externo de 1000 m3/h.

DK  - Ekstern motor på 1000 m3/h.

SE  - Yttre motor på 1000 m3/timme.

FI - Ulkoinen moottori 1000 m3/h.

NO  - Ekstern motor på 1000 m3/h.

HU -  Külső falra szerelhető 1000 m3/h-s motor
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15 kg

nętrzny, 1500 m3/godz.

NL  - Externe motor van 1500 m3/u.

PT  - Motor externo de 1500 m3/h.

DK  - Ekstern motor på 1500 m3/h.

SE  - Yttre motor på 1500 m3/timme.

FI - Ulkoinen moottori 1500 m3/h.

NO  - Ekstern motor på 1500 m3/h.

1500
m3/h

HU -  Külső falra szerelhető 1500 m3/h-s motor
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HU - Csőközbe építhető motor telepítése mennyezeti elszívóhoz (1); 
munkalapba építhető elszívóhoz (2); oldalfalra (3);
sziget elszívóhoz (4).
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karton (6), Ansaugrohrmontage (7).
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HU -  Tartókonzolok felszerelése a motorra (5); motor  

felszerelése a gipszkartonra (6), külső kivezető cső  

rögzítése (7).
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DE - Seitliche Verschiebung des Luftauslasses

FR - Deplacement lateral de la sortie d'air

ES - Desplazamiento lateral de la salida del aire

RU - Боковое смещение выхода воздуха

PL - Przesunięcie boczne wylotu powietrza

NL - Zijlingse verplaatsing van de luchtuittrede

PT - Deslocamento lateral da saida de ar

DK - Bev.gelse til siden af luftudgangen

SE - Sidoforlyttning av luftoppningen

FI - Ilman ulostulon siirto sivulle

NO - Flytting av luftutgangen til siden.

x 8

4

21

180°

3

90°

5

x 8

6

OUTLET

8

B
HU -  Elszívott levegő oldalirányú terelése.

KivEzETő NyíláS
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HU -   Tartókonzolok felszerelése a motorra (9); motor 

rögzítése a gipszkartonra (10), külső kivezető cső
felszerelése (7).
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HU -  Külső falra szerelhető motor telepítése 
mennyezeti elszívóhoz (12); munkalapba építhető 
elszívóhoz(13); fali elszívóhoz(14);  
sziget elszívóhoz (15).
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800m3/h

KACL.343

KACL.340

Ø200

Ø150

Ø150
Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200
Ø200

KACL 396
(optional)

KACL 396
(optional)

16

EN - 200 mm pipe installation only for 1300m3/h 
motor (16).

PL  - Instalacja rury 200 mm tylko w przypadku 
silników 1300 m3/godz. (16).HU -  200 mm átmérőjű cső telepítése kizárólag 1300 m3/h-s motorhoz (16).
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17  
HU -  Kültéri motor telepítése: fedél eltávolítása (17), 
lyukak befúrása a falba (18 + 19).

lEvEgő
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800m3/h

Ø200

Ø150

Ø150
Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200
Ø200

KACL.343

KACL.340

KACL 396
(optional)

KACL 396
(optional)

20

HU -  200 mm átmérőjű cső telepítése kizárólag 1500 m3/h-s motorhoz (20).
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x8

1

AIR

22

21

HU -  Elektromos csatlakozások (21), 
fedél visszaszerelése (22).

lEvEgő
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 Biztonsági figyelmeztetések 
 és utasítások

 a telepítést képzett és a megfelelő gyakorlattal bíró telepítő személy-
zet végezheti el az útmutatóban foglalt utasítások és az érvényes elő-
írások betartása mellett.

 ne használjuk az elszívót úgy, hogy a tápkábel vagy egyéb alkatrész sérült: áram-
talanítsuk a készüléket, majd forduljunk a viszonteladóhoz, márkaszervizhez.
Ne módosítsuk a berendezés elektromos, mechanikai és funkcionális rendsze-
reit.
ne kíséreljük meg magunk megjavítani a készüléket, vagy kicserélni a hibás al-
katrészt. Bárminemű illetéktelen vagy hozzá nem értő személy által végzett be-
avatkozás kárt tehet a készülékben és súlyos személyi sérüléshez vezethet, me-
lyekre a gyártói jótállás nem vonatozik.

Beüzemelésre vonatkozó figyelmeztetések
MűSzaKi KiviTElEzéSRE voNaTKozó figyElMEzTETéSEK

 a telepítést képzett és a megfelelő gyakorlattal bíró telepítő személy-
zet végezheti el az útmutatóban foglalt utasítások és az érvényes elő-
írások betartása mellett.

 ne folytassuk a beüzemelést, ha az elszívón külső, esztétikai jellegű sérülést ész-
lelünk. Helyezzük vissza a készüléket a gyári csomagolásba, majd forduljunk a 
forgalmazóhoz.
a beüzemelést követően esztétikai sérülés miatti bárminemű követelési igény 
érvényét veszti.
a telepítés során mindig használjunk megfelelő védőfelszerelést (pl. munkavédelmi 
cipőt), ügyeljünk a tiszta környezetre, munkavégzésre.
 Ne feledjük, hogy a tartozékként kapott rögzítőelemektől eltérő rögzítőelemekkel 
történő szerelés elektromos és szerkezeti szigetelési veszélyeket hordoz magában.

Jelöljünk ki egy helyet, amely védelmet nyújt az eső, hó, szél stb. elől, 
ezzel megelőzve, hogy víz vagy pára jusson a készülék belsejébe. a 
készülékbe bejutó pára, víz tartós károsodást okozhat a készülékben.

 

ElEKTRoMoS BEKöTéSRE voNaTKozó figyElMEzTETéSEK
 az elektromos rendszer, melyre az elszívó csatlakoztatásra kerül, meg 
kell feleljen az érvényes szabályoknak, előírásoknak, valamint a tele-
pítési országban érvényes szabályozásnak megfelelő földeléssel kell 
rendelkezzen. emellett az európai uniós elektromágneses kompati-
bilitásra vonatkozó előírásoknak is meg kell feleljen.

az elszívó telepítését megelőzően ellenőrizzük, hogy a hálózati áram megfeleljen a 
készülék belsejében található típustábláján jelölt paraméterekkel. 

a csatlakozó aljzat, melyhez a készüléket csatlakoztatjuk, elérhető közelségben le-
gyen: amennyiben ez nem megoldható, megszakítón keresztül csatlakoztassuk a 
készüléket, melyet lekapcsolva a készülék azonnal áramtalanítható.

az elektromos hálózatban, az elszívó csatlakoztatása érdekében végrehajtott bár-
minemű módosítást kizárólag képzett szakember (villanyszerelő) hajthat végre.
az útmutatótól eltérő típusú, nem megfelelő csavarok használata elektromos jelle-
gű veszélyt jelenthet.
amennyiben a készülék meghibásodna, ne kíséreljük meg magunk megjavítani, 
ehelyett forduljunk márkaszervizhez vagy a forgalmazóhoz.

  az elszívó beüzemelésekor húzzuk ki a dugvillát a csatlakozó aljzat-
ból, vagy kapcsoljuk le a megszakítót.

füSTgáz KivEzETéSRE voNaTKozó BizToNSági figyElMEzTETéSEK
  a készüléket ne csatlakoztassuk égéstermék kivezetésére szolgáló 
(pl. bojlertől, kandallótól jövő) füstcsőhöz, kéményhez.

Mielőtt telepítjük az elszívót, ellenőrizzük, hogy a levegő szabadtérbe történő kive-
zetésére vonatkozó összes előírás betartásra került.

felHasználóra vonatkozó figyelmeztetések
álTaláNoS figyElMEzTETéSEK

 ezen figyelmeztetések a felhasználó és más személyek személyes biz-
tonságának megőrzésére szolgálnak. nagyon fontos, hogy mielőtt a 
telepítést megkezdjük, vagy tisztítást hajtunk végre, az útmutatót 
teljes terjedelmében gondosan olvassuk át.

 a gyártó elhárít mindennemű felelősséget, amely a jelen útmutatóban foglalt 
utasítások, illetve ezen belül is kiemelten a beüzemelésre, használatra, karban-
tartásra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából ere-
dően, közvetlenül vagy közvetett módon emberben, állatban dologi tárgyban 
esett kárra vonatkozik.
fontos, hogy az útmutatót a készülékkel együtt őrizzük meg egy esetleges ké-
sőbbi tájékozódás céljából.

amennyiben a készülék eladásra, átadásra kerül, gondoskodjunk róla, hogy az út-
mutató is átadásra kerüljön az új tulajdonos számára, hogy ő is megismerhesse a 
vonatkozó veszélyeket és a használat módját.

Miután a rozsdamentes acél elszívó beüzemelésre került, azonnal távolítsuk a vé-
dőfólia után esetleges megmaradó maradékanyagokat, valamint zsír- és olajfolto-
kat, melyek ha nem kerülnek eltávolításra, visszafordíthatatlanul károsíthatják az el-
szívó felületét. Ehhez a gyártó külön nedves törlőkendőt ajánl, amely külön meg-
vásárolható.
Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjunk.

RENDElTETéSSzERű HaSzNálaT
 a készülék kizárólag a főzés során keletkező szagok, pára elszívására szolgál nem 
professzionális háztartási jellegű konyhákban: bármilyen ettől eltérő használati 
mód helytelennek minősül, és emberi személy, háziállat sérüléséhez, anyagi kár-
hoz vezethet.
 a készüléket kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, illetve csökkentett szel-
lemi, fizikai, érzékszervi képességekkel bíró személyek mindaddig, amíg a haszná-
lat egy, az ő biztonságukért felelős személy felügyelete mellett történik vagy a ké-
szülék biztonságos használatára és a kapcsolódó veszélyekre vonatkozóan megfe-
lelő utasításokat kaptak. felügyelet nélkül gyermek tisztítási vagy karbantartási mű-
veletet nem végezhet.

TiSzTíTáSRa, HaSzNálaTRa voNaTKozó figyElMEzTETéSEK
   tisztítást, karbantartási műveletet megelőzően áramtalanítsuk a ké-
szüléket a dugvilla fali aljzatból történő kihúzásával vagy a megsza-
kító lekapcsolásával.

  amennyiben az elszívóval egyidejűleg gázzal vagy egyéb üzemanyag-
gal működő készüléket (pl. bojlert, kandallót, kályhát stb. használunk), 
ügyeljünk, hogy a helyiség, melynek levegője elszívásra kerül, megfe-
lelően szellőzzön (a vonatkozó előírások betartásával).
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 Beüzemelés 
(kizárólag szakképzett személynek szól)

 a telepítést megelőzően gondosan olvassuk át az ezen oldalon szerep-
lő biztonsági utasításokat.

műszaki adatok
a műszaki adatok a készülék belsejében található típustáblán olvashatók.

elektromos csatlakoztatás 
(kizárólag szakképzett személynek szól)

  mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a készüléken, áramtala-
nítsuk azt, csatlakoztassuk le a hálózati áramkörről. 

  ellenőrizzük, hogy a készülék belsejében a vezetékek nem lazultak-e 
ki, nem szakadtak-e el, ilyen esetben mindig forduljunk a legközeleb-
bi márkaszervizhez. 

az elektromos bekötéseket kizárólag képzett szakember végezheti. 
a csatlakoztatás kizárólag az érvényes előírások betartása mellett történhet 
a hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatást megelőzően ellenőrizzük az alábbi-
akat:
•  a tápfeszültség megfelel-e a készülék belsejében található típustáblán jelölt pa-

raméterekkel,
•  ellenőrizzük, hogy az elektromos hálózat elbírja a készülék okozta terhelést (a mű-

szaki paramétereket a készülék belsejében lévő típustáblán találjuk).,
•  csatlakoztatás követően a tápkábel és a dugvilla ne érjen 70°C-nál magasabb hő-

mérsékletű alkatrészhez,
• a hálózati áramkör megfelelően csatlakozik a földelővezetékhez a hatályos előírá-

sok szerint,
• azon csatlakozó aljzat, melyhez a készüléket csatlakoztatni kívánjuk, elérhető kö-

zelségben legyen.
•  Egyes készülékeknél a tápkábelhez nem jár duvilla, itt mindig „szabványos” 

dugvillát kell alkalmaznunk a következő szempontok figyelembevétele mellett: a 
sárga és zöld színű vezeték mindig a földelővezeték, a kék színű vezeték a nulla ve-
zeték, a barna vezeték a fázis. a tápkábelre eső terhelésnek megfelelő dugvillát al-
kalmazzunk, melyet az ehhez való hálózati aljzathoz csatlakoztassunk. 

•  amennyiben a készülékhez nem jár tápkábel és dugvilla, a hálózati áramkörről tör-
ténő leválasztáshoz olyan megszakító berendezést alkalmazzunk, ahol az érintke-
zők között rés iii-as kategóriájú túlfeszültség esetén is teljes leválasztást biztosíta-
nak, illetve ezen megszakító berendezést az érvényes előírásoknak megfelelően 
kell a hálózati áramkörbe beiktatni.

a sárga/zöld földelővezetéket a megszakító nem bonthatja.
a gyártó elhárít minden felelősséget, amely a biztonsági előírások be nem tartásá-
ból ered.

pára kivezetés 
(kizárólag szakképzett személynek szól)

KülSő KivEzETéSES válTozaT (ElSzíváS)
Ezen változat esetén a konyhai gőzök és pára egy csövön ke-
resztül a szabadtérbe kerül kivezetésre.
a levegő kivezető nyílás csatlakozó szerelvényéhez egy csö-
vet kell csatlakoztatni, amely egy külső nyílás felé vezeti a gő-
zöket, párát.

a pára kivezetésére szolgáló cső:
• átmérője ne legyen kisebb a készülék csatlakozó szerelvényének átmérőjénél,
•  a vízszintes szakaszokon enyhén lejtsen lefelé, így a kicsapódó nedvesség nem 

folyhat vissza a készülék felé,
•  minél kevesebb ívet tartalmazzon,
• a lehető legrövidebb legyen (a számos ívvel rendelkező, hosszú csövek az elszívá-

si teljesítményt ronthatják és beremeghetnek).
amennyiben a kivezető cső hideg légtéren át fut (pl. padlástéren át), előfordulhat, 
hogy víz csapódik ki a hirtelen hőmérséklet változások okán. Ez esetben a csövet 
szigetelnünk kell.
800 m3/h-s vagy nagyobb teljesítményű motor esetén a csőbe egy visszacsapószelep 
(huzalgátló) beiktatása szükséges, megakadályozandó a külső levegő visszaáramo-
lását.
Németországra vonatkozó külön előírás: amennyiben a páraelszívóval egyidejűleg 
más, nem elektromos árammal működő berendezés is üzemel, a helyiségben a ne-
gatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4x10E-5 bar).

szerelési útmutató  
(kizárólag szakképzett személynek szól)

  a készülék többféle kiépítési mód szerint is rögzíthetjük.
  az általános szerelési utasítások az összes kiépítésre vonatkoznak; a 

további utasításokat az alkalmazott kiépítési módnak megfelelően 
vegyük figyelembe.

készülék seleJtezése  
élettartamának végén

a keresztben áthúzott szeméttároló jelzi, hogy a készülék a Weee kategó-
riába tartozik, azaz elektronikus és elektromos készülékek azon kategóriá-
jába, mely alá tartozó készülékeket közönséges háztartási szeméttel 

együtt nem selejtezhetünk le, hanem olyan speciális gyűjtőkonténerben, gyűjtő-
telepen kell leadnunk, ahol speciális kezelés céljából továbbítják majd a készüléket. 
Ezen speciális kezelés a készülék újból használható állapotba történő hozatalát je-
lentheti, vagy a környezetre káros anyagok biztonságos megsemmisítését, vala-
mint az újrahasznosítható anyagok kinyerését. Ezzel az értékes nyersanyagokat ta-
karítunk meg, illetve megelőzzünk egészségünk és környezetünk károsodását. Kér-
jük a felhasználókat, hogy a közelükben elérhető gyűjtőtelepekkel kapcsolatosan 
forduljanak a helyi illetékes hatóságokhoz. a nem megfelelő selejtezésre vonatkozó 
büntetéseket a helyi, nemzeti rendelkezések írják elő.

EURóPai UNióS oRSzágoKBaN TöRTéNő SElEjTEzéS
az EU WEEE direktívája eltérő módon kerül megvalósításra az egyes országokban, 
így kérdés esetén a helyi illetékes hatóságokhoz érdemes fordulni. 

     vigyázat!

a gyártó fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosításokat eszközöljön 
a készüléken. jelen útmutató mind részleges, mind teljes körű nyomtatása, fordítá-
sa, többszörösítése a gyártó külön engedélyével történhet.
az útmutatóban szereplő műszaki adatok, grafikus ábrák kizárólag tájékoztató jelle-
gűek. az útmutató eredetileg olasz nyelven készült. a gyártó átírási, fordítási hibá-
kért felelősséget nem vállal.
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(parte riservata solo a personale qualiicato)

Prima di efettuare qualsiasi operazione sulla cappa scollegare l’apparec-
chio dalla rete elettrica.
Assicurarsi che non vengano scollegati o tagliati ili elettrici all’interno della 
cappa:

in caso contrario contattare il Centro Assistenza più vicino.
Per l’allacciamento elettrico rivolgersi a personale qualiicato.
Il collegamento deve essere eseguito in conformità con le disposizioni di legge in 
vigore.
Prima di collegare la cappa alla rete elettrica, controllare che:
П	 la	tensione	di	rete	corrisponda	a	quella	riportata	sui	dati	di	targa	posti	all’interno	della	

cappa;
П	 l’impianto	elettrico	sia	a	norma	e	possa	sopportare	il	carico	(vedi	caratteristiche	tecniche	

posizionate all’interno della cappa);
П	 la	 spina	e	 il	 cavo,	di	alimentazione,	non	devono	entrare	 in	contatto	con	 temperature	

superiori a 70 °C;
П	 l’impianto	di	alimentazione	sia	munito	di	eicace	e	corretto	collegamento	di	terra	se-

condo le norme vigenti;
П	 la presa usata per il collegamento sia facilmente raggiungibile una volta installata la cappa.

In caso di :
П	 apparecchi	dotati	di	cavo	senza	spina:	la	spina	da	utilizzare	deve	essere	di	tipo	“normaliz-

zato”. Il ili devono essere collegati come segue: giallo-verde per la messa a terra, blu per 
il neutro e il ilo marrone per la fase. La spina deve essere collegata ad un'adeguata presa 
di sicurezza.

П	 apparecchio isso non provvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro dispositivo 
che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti che 
consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.
Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione con-
formemente alle regole di installazione.

Il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall’interruttore.
Il Costruttore declina ogni responsabilità nel caso le norme di sicurezza non vengano ri-
spettate.

SCARICO FUMI

CAPPA AD EVACUAZIONE ESTERNA (ASPIRANTE)

In questa versione, fumi e vapori vengono convogliati verso l'esterno 
attraverso il tubo di scarico.
A tal ine, il raccordo d'uscita della cappa, deve essere collegato tramite 
un tubo, ad un'uscita esterna.

Il tubo d'uscita deve avere:
П	 un	diametro	non	inferiore	a	quello	di	raccordo	della	cappa.
П	 una	 leggera	 inclinazione	verso	 il	basso	 (caduta)	nei	 tratti	orizzontali	per	evitare	che	 la	

condensa reluisca nel motore.
П	 il	numero	minimo	indispensabile	di	curve.

П	 la	lunghezza	minima	indispensabile	per	evitare	vibrazioni	e	di	ridurre	la	capacità	aspiran-
te della cappa.
E' necessario isolare la tubazione se passa attraverso ambienti freddi.
Per impedire ritorni d'aria dall'esterno, una valvola di non ritorno è presente in presenza 
di motori con 800m3/h o superiori.

Deviazione per la Germania:

quando la cappa da cucina e apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica sono 

in funzione simultaneamente, la pressione negativa nel locale non deve superare i 4 Pa (4 x 10-5 

bar).

CAPPA A RICICLO INTERNO (FILTRANTE)

In questa versione l’aria passa attraverso i iltri al carbone attivo HP (op-
zionali) per essere puriicata e riciclata nell’ambiente.

Controllare che i iltri al carbone attivo HP siano montati sulla cappa, in 
caso negativo applicarli come indicato nelle istruzioni di montaggio. 

In questa versione valvola di non ritorno non deve essere montata: rimuoverla se 
presente sul raccordo di uscita aria del motore.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
parte riservata solo a personale qualiicato

La cappa ha la possibilità di essere installata in varie conigurazioni.
Le fasi di montaggio generiche valgono per tutte le installazioni; seguire 
invece dove speciicato le fasi corrispondenti all’installazione desiderata.

FUNZIONAMENTO

QUANDO ACCENDERE LA CAPPA?
Accendere la cappa almeno un minuto prima di iniziare a cucinare per convogliare fumi e 
vapori verso la supericie di aspirazione.
Al termine della cottura lasciare in funzione la cappa ino a completa aspirazione di tutti i 
vapori e odori: con la funzione Timer, è possibile impostare l'autospegnimento della cappa 
dopo 15 minuti di funzionamento.

QUALE VELOCITÀ SCEGLIERE?
I velocità: mantiene l’aria pulita con bassi consumi di energia elettrica.
II velocità: condizioni normali di utilizzo.
III velocità: presenza di forti odori e vapori.
IV velocità: rapidi smaltimenti di odori e vapori.

QUANDO LAVARE O CAMBIARE I FILTRI?
I iltri metallici devono essere lavati ogni 30 ore di utilizzo. 
I iltri carbone attivo, vanno sostituiti ogni 3-4 mesi a seconda dell’utilizzo della cappa.
Per ulteriori dettagli vedere cap “MANUTENZIONE”.

PULSANTIERA ELETTRONICA

Motore ON/OFF
All’avvio, la velocità è quella memorizzata al precedente spegnimento.

Incremento velocità da 1 a 4
Velocità 4 è attiva solo per alcuni mi-
nuti, poi si attiva velocità 3.

Le velocità sono segnalate dai led 
presenti nei tasti:

Velocità 1

Velocità 2

Velocità 3

Velocità 4 
(led "+" lampeggiante)

Riduzione velocità da 4 a 1

Accensione / spegnimento luce

TIMER (Led rosso lampeggiante)
Autospegnimento dopo 15min.
La funzione si disattiva (Led rosso spento) se:
- Si preme un'altra volta il tasto TIMER ( ).
- Si preme il tasto ON/OFF ( ).

ALLARME FILTRI (Led rosso isso con ( ) of )
Manutenzione iltri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.
Premere ( ) per 3 secondi per azzerare il contatore.



Külső motoros páraelszívó rendszer telepítési segédlet 

 

A páraelszívás során két jól elkülöníthető zaj keletkezik. 

Az egyik, és egyben a legjelentősebbnek mondható a motor által keltett zaj.  A másik a 

zsírfilteren  nagy sebességgel áthaladó levegő zaja. 

Külső motoros rendszer esetében mivel a motor a páraelszívó ernyőből kikerül, és tőle távolabb kerül 

elhelyezésre, az előzőekben leírt motorzaj teljesen megszüntethető. A páraelszívó ernyő a távolabb 

lévő motorral egy vezérlőkábel segítségével kommunikál, ezzel lehet bekapcsolni a készüléket és 

fokozatokat is állítani.   

Külső motoros páraelszívó rendszer tervezése és telepítése esetén megfelelő távolságot kell 

biztosítani a páraelszívó ernyő és az adott külső motor között.  

Nézzünk egy‐két példát: 

Ha egy falra felszerelt páraelszívó ernyő mögötti kivezetés végére elhelyezünk egy SEM2‐es 

(külső fali) motort, akkor az üzemeltetése esetén a rövid távolságnak köszönhetően a légtechnikai 

csövön keresztül „visszahalljuk” a motor zaját. 

Itt meg kell megjegyezni, hogy az ilyen telepítés esetén is halkabb megoldást kapunk, mint egy 

azonos teljesítményű belső motoros páraelszívó megoldásnál, de nem kapjuk meg azt a feltétlen 

komfortérzetet, mint amit egy külső motoros rendszer nyújthat nekünk. 

Ugyanilyen hibás kivitelezés például egy sziget páraelszívó esetén a SEM1‐es (légtechnikai cső 

közbe telepíthető) motort, közvetlenül a páraelszívó ernyő közelében az álmennyezetben elhelyezni, 

vagy födémáttörés esetén közvetlenül az átvezetés mellé telepíteni azt. 

Tehát minden esetben a kívánt cél elérése érdekében hagyjunk megfelelő távolságot a 

páraelszívó ernyő és az adott külső motor között, ami minimum 3m. 

 

Ha a fentiekben leírt minimum 3 méteres kivezetési távolságra nincs lehetőség, akkor 

választhatjuk az extra csendes (akár 85%‐kal halkabb, mint egy azonos elszívási teljesítménnyel 

rendelkező hagyományos készülék), nagyteljesítményű, belső motoros Falmec NRS rendszerű 

páraelszívókat. Az NRS termékcsalád egyik jelentős fejlesztése az a zajcsökkentő rendszer, amely a 

motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének 

köszönhetően különlegesen csendes megoldást biztosít.  

 

Javaslatunk a kivezetésre: 

A legtökéletesebb légtechnikai kivezetést akkor kapjuk, ha a fentikben leírt távolságon túl 

sima, merevfalu légtechnikai csőrendszert és elemeit alkalmazzuk, valamint hő és zajszigetelést is 

használunk a kivitelezés során. 
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Codice / Code
Matricola / Serial Number 

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27 
(volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326; 
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu
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