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TelepíTési, használaTi  
és karbanTarTási úTmuTaTó



A bal oldali, a terméken vagy a csomagoláson is szereplő piktogram jelzi, hogy 
a termék normál lakossági hulladékként nem selejtezhető. A terméket veszélyes 
hulladékként, elektromos és elektronikus készülékek átvételére jogosult hulladék-
gyűjtő-telepen kell leadni. A termék utóbbi módon történő selejtezésével védjük 
környezetünket, valamint megelőzzük a készülék nem megfelelő selejtezésével ki-
alakuló egészségkárosító hatást. Részletes információk érdekében forduljunk a he-
lyi, hulladékkezelésért felelős hatósághoz,  a lakossági szemétgyűjtő vállalathoz 
vagy az üzlethez, ahonnan a készüléket vásároltuk. A készülék jelzése megfelel az 
EU 2002/96/EC elektromos és elektronikus berendezések selejtezésére vonatkozó 
(WEEE) direktívájában foglaltaknak.
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Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un 
normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali con-
seguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inade-
guato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio 
comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Questo 
elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as house-
hold waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent poten-
tial negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused 
by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this 
product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where 
you purchased the product. This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC 
on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet 
ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel 
électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la 
prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient 
le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le re-
cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service 
d’élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Cet appareil est com-
mercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les dèchets del équipments èlectriques 
et èlctroniques (WEEE).

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desper-
dicios normales del hogar. Este producto debe llevarse al punto de recolección de equipos eléctricos 
y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted 
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría 
ocurrir si este producto no fuese manipulado de forma adecuada. Para obtener información más deta-
llada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con 
su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Este electrodoméstico 
está marcado conforme a la directiva Europea 2000/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (WEEE).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als 
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten 
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt 
und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling 
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das 
Produkt gekauft haben. Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE 
Über Elektro- und Elektronik – Altgeräte (WEEE).

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag 
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische 
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, 
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval 
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u 
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering 
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit apparrat voldoet aan de Europese 
richtlijnen 2002/96/CE voor elektrische en elektronische afval (WEEE).
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elszívóval kapcsolaTos 
fonTos figyelmezTeTések

Az elszívó mind külső kivezetéses kialakítással, 
mind szűrős, belső keringtetéses kialakítással hasz-
nálható.

    vigyázaT! 
Őrizzük meg a használati útmutatót. Amennyi-
ben a készülék eladásra vagy átadásra kerül-
ne, gondoskodjunk róla, hogy az útmutató a ké-
szülékkel együtt átadásra kerüljön. Köszönjük, 
hogy a telepítés és a használatba vétel előtt át-
olvassa az útmutatóban foglalt utasításokat, ja-
vaslatokat. Ezek az Ön és mások személyes biz-
tonságának biztosítása érdekében kerültek 
megfogalmazásra.

bizTonsági figyelmezTeTések
Az elszívó háztartási jellegű használatra szolgál. 
A készüléket kizárólag felnőtt személyek használ-
hatják. Ügyeljünk, hogy gyermekek ne férjenek a 
készülékhez, azzal ne játszanak, valamint ne hasz-
nálják a kezelőpanelt.
•  A készülék átvételekor nézzük át a csomagolást, 

annak általános állapotát.
   Az átvételt igazoló szállítólevélen fel kell tüntetni 
az esetleges észrevételeket, amelyről egy máso-
latot is kapnunk kell.

   A készülék normál, háztartási jellegű használat-
ra szolgál, nem alkalmas kereskedelmi vagy ipa-
ri jellegű használatra, vagy a rendeltetésszerűtől 
eltérő használatra.

•  A nem megfelelő telepítésből, használatból ere-
dő károkra a gyártói garancia nem vonatkozik.

•  Ne változtassuk meg, ne is próbáljuk megváltoz-
tatni a készülék műszaki jellemzőit. Ez rendkívül 
veszélyes. Javítást kizárólag képzett szakember 
hajthat végre.

   Karbantartási vagy tisztítási művelet előtt mindig 
áramtalanítsuk a készüléket, húzzuk ki a hálózati 
áramkörből.

•  Amennyiben az elszívó helyiségében egyidejű-
leg egyéb, nem elektromos árammal működő 
berendezést is használunk, jól szellőztessük ki a 
helyiséget, így az elszívó nem szívhat be éghető 
füstöt, égésterméket.

•  Az elszívó alatt nyílt lángú sütést (flambírozást) 
ne végezzünk, illetve ügyeljünk, hogy a működő 
gázrózsák felett mindig legyen edény (a beszí-
vott lángok súlyosan károsíthatják a készüléket).

•  Az elszívó alatt kizárólag folyamatos felügyelet 
mellett végezzük a sütést, mivel a forró olaj, zsír 
könnyen meggyulladhat.

   A zsírszűrők tisztítására, visszahelyezésére vonat-
kozó utasításokat szigorúan tartsuk be. A felgyü-
lemlett zsír tűzveszélyes.

•  A készülék nem használható fa- vagy széntüze-
léses tűzhely felett, illetve olyan tűzhely felett, 
melynek teljesítménye kárt tehet az elszívóban.

   Gőztisztítóval vagy magasnyomású eszközzel 
soha ne tisztítsuk az elszívót (lásd az elektromos 
biztonsági előírásokat).

• Zsírszűrők nélkül soha ne használjuk a főzőlapot.

 A készülék gázfőzőlappal együtt történő haszná-
latra nem alkalmas.

A gyártó miután folyamatosan törekszik termékei-
nek fejlesztésére, így fenntartja a jogot, hogy a fej-
lesztések okán a termékek műszaki, funkcionális 
vagy esztétikai jellemzői módosításra kerüljenek.
Külső motoros változat esetén a normál működés, 
megfelelő elszívás érdekében ugyanazon gyártó-
tól származó külső motor használata szükséges.
Az elszívó által elszívott levegő nem kerülhet be 
olyan füstcsatornába, amely más, nem elektromos 
árammal üzemelő berendezésből (pl. központi fű-
tési rendszer) származó füst, égéstermék elveze-
tésére szolgál. Az elszívott levegő elvezetésére vo-
natkozóan kövessük az illetékes hatóság utasítá-
sait.
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készülék ismerTeTése
DESCRIPTION OF 
THE APPLIANCE

EN

15S-DD16

BACK AIR OUTLET 
(Fitting supplied)

LOWER AIR OUTLET
(Supplied pipe)

DESCRIPTION OF 
THE APPLIANCE

EN

15S-DD16

BACK AIR OUTLET 
(Fitting supplied)

LOWER AIR OUTLET
(Supplied pipe)

AlSó lEvEGő KivEZEtéS
(cső tartozékként jár)

hátSó lEvEGő KivEZEtéS
(idomok tartozékként járnak)
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elszívó TelepíTése
1.  mielőtt telepítenénk a készüléket, ellenőrizzük, 

hogy az összes elem, alkatrész sérülésmentes le-
gyen. Amennyiben sérült elemet találunk, hagy-
juk abba a telepítést, és forduljunk a viszontela-
dóhoz.
mielőtt telepítjük az elszívót, távolítsuk el a vé-
dőcsomagolást,  biztonsági távtartókat. Ezen 
felül gondosan tanulmányozzuk át az alábbi 
használati utasításokat.
•  5 méternél hosszabb légcsatornát ne használ-

junk az elszívott levegő kivezetéséhez.
•  A légcsatornán belüli ívek, könyökök számát 

vegyük a lehető legkevesebbre, mivel minden 
egyes ilyen idom 1 folyóméterrel csökkenti az 
elszívási hosszt (pl. két 90°-os könyök használa-
ta esetén a légcsatorna hossza nem lehet több 
3 méternél).

•  Kerüljük az éles irányváltoztatásokat.
•  A teljes hossz mentén egységesen 150 mm-es 

átmérőjű csöveket, idomokat alkalmazzunk.
•  A vonatkozó szabványoknak megfelelő csövet, 

idomokat alkalmazzunk. 
A gyártó vállalat nem vállal felelősséget a lég-
szállítási teljesítménnyel, vagy zajszinttel kap-
csolatos problémákért – és a garancia is érvé-
nyét veszti –, amennyiben a telepítést nem a 
fenti utasítások szerint hajtottuk végre.

2.  mielőtt kivágnánk a lyukat, ellenőrizzük le a 
szekrényelemen belül, hogy hova esik a készü-
lék, nehogy a szekrény valamely tartozéka, szer-
kezeti eleme vagy más tárgy útban legyen, és 
megakadályozza a megfelelő elhelyezést. 

  Ellenőrizzük le, hogy az elszívó befoglaló mére-
tei összeegyeztethetők-e a szekrényelem mére-
teivel, vagyis a telepítés megvalósítható legyen.

3.  vágjunk egy téglalap alakú, 102 x 832 mm-es 
nyílást a munkalap hátsó részébe. fentről lefe-
lé (1. ábra) helyezzük be a nyílásba a készüléket.

4.  A  készülékhez tartozékként  járó rögzítőelemek-
kel rögzítsük a készüléket a szekrényelem belse-
jéhez. A készülék oldalán kialakított akasztókhoz 
illeszkedő tartók felszerelése során a 2. ábra sze-
rint járjunk el.

  A készüléknek a szekrényelemhez történő rögzí-
téséhez a 3. ábrának megfelelően húzzuk meg 
a csavarokat.

5.  Amennyiben a készülék külső motort is tartal-
maz, az elszívó egységet (külső motort) is sze-
reljük be a szekrényelembe, majd állítsuk össze 
a levegő elvezető légcsatornát. lásd a telepítési 
rajzot:

 SEm1 vagy SEm2: 9. ábra;
 SEm10: 10. ábra;
 SEm13: 13. ábra.
   SEm1 és SEm2 motor esetén javasolt a készlettel 

kapott szerelvények és csövek használata.
  SDD16-hoZ Járó SEm1 vAGy SEm2 tElEpítő 

KéSZlEt (9. ábrA)
  Ezután a külső motor és a készülék között állít-

suk össze a levegő elvezető légcsatornát. válasz-
szunk a két kivezetési nyílás közül, majd állítsuk 
össze az idom rendszert.

  Amennyiben a hátsó levegő kivezető nyílást kí-
vánjuk használni, először vegyük le a csatlako-
zó csőcsonkot, szereljük be a készüléket a szek-
rényelembe, majd a 4. ábrának megfelelően 
szereljük vissza a csőcsonk egységet.

6.  Az elektronikus elemeket tartalmazó fém do-
bozt úgy helyezzük el, hogy az műszaki karban-
tartás, javítás esetén könnyen hozzáférhető le-
gyen (5. ábra). 

7.   Külső motor alkalmazása esetén a külső motor 
egység kábelét a műanyag dobozban (6. ábra) 
található kapocstáblán kössük be.

8.  helyezzük áram alá a készüléket.
9.  A telepítés végén, a készülék áram alá történő 

helyezését követően a „használat” c. szakaszban 
ismertetett módon kapcsoljuk be a készüléket. 

  Amennyiben a készülék belső keringtetéses 
módban működik, helyezzük be az aktív szén-
szűrőket (a szénszűrőket egy külön készletben 
találjuk meg), valamint a zsírszűrőket (7. ábra), 
majd helyezzük fel az elülső üveglapot: ehhez a 
mágneseket illesszük a számukra kialakított fog-
lalatokba.
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kiépíTési módok
A készülék a pára, a zsír, valamint a gőz elszívásá-
ra szolgál. működhet mind külső kivezetéses mód-
ban, mind belső keringtetéses (szűrős) módban.
külső kivezetéses kialakítás
A készülék egy külső kivezetésre szolgáló csőcsat-
lakozással kerül telepítésre. Ebben az esetben lég-
csatornával el kell vezetni az elszívott levegőt az 
épületen kívülre (a légcsatorna nem tartozék).
szűrős kialakítás
Amennyiben a pára, gőz nem vezethető ki a kül-
ső légtérbe, a készülék szűrős módban is használ-
ható.
Ehhez az elszívási módhoz aktív szénszűrőkre van 
szükség. 
A szénszűrőkön átvezetett levegő a konyhaszek-
rények kívül kerül visszajuttatásra.

  figyelem! 
A telepítés során be kell tartani a zárt légterek 
szellőztetésére vonatkozó, érvényes előírásokat. 
Képzett szakember engedélye szükséges meg-
szakított légcsatorna alkalmazásához.

zsírszűrő kivéTele,  
akTív szénszűrő behelyezése
A zsírszűrő kivételéhez és az aktív szénszűrő be-
helyezéséhez az elszívót ki kell nyitnunk.  Ehhez a 
használatot ismertető szakaszban foglaltak szerint 
az üveg panelt fel kell nyitnunk. A 7. ábrán látha-
tóak szerint így már hozzáférünk a zsírszűrőhöz, il-
letve amennyiben aktív szénszűrőt is alkalmazunk, 
úgy először azt helyezzük be.

  vigyázaT! 
Miután kicseréltük a szűrőket, helyezzük vissza 
az elülső rozsdamentes acél panelt, ezt elmu-
lasztva az elszívó nem fog működésbe lépni. 

elszívó elekTromos  
csaTlakozTaTása

  vigyázaT! 
Az elektronikai alkatrészeket tartalmazó doboz a 
főzőlaptól, illetve az elszívó elszívási felületétől 
legalább 65 cm-es távolságra helyezzük el.

  jegyezzük meg! 
Az elektronikai alkatrészeket tartalmazó dobozt 
a padlószint felett legalább 10 cm-es magasság-
ban szereljük fel, valamint megfelelő távolság-
ra hőleadó berendezéstől (pl. sütő oldalától, tűz-
helytől).

  figyelem! 
A készülék H05 VVF típusú, 3 eres (nulla, fázis és 
földelés - 0,75 mm2-es keresztmetszet) tápkábel-
lel van ellátva.
A tápkábelt CEI 60083 szabványos csatlakozó 
aljzaton keresztül 220-240 V-os egyfázisú háló-
zati áramkörhöz csatlakoztathatjuk, amely aljzat 
a telepítésre vonatkozó előírásoknak megfelelő-
en a telepítést követően is szabadon hozzáfér-
hető kell maradjon.
A gyártó elutasít mindennemű, nem megfele-
lő földelésből, vagy földelés nélküli telepítés-
ből adódó balesetért való felelősséget. A készü-
lék táp áramkörébe be kell iktatni egy életvédel-
mi, érintésvédelmi relé (FI) kapcsolót, amelynek  
maradékárama nem haladhatja  meg a 30mA-t. 
Amennyiben a tápkábel sérülne, forduljunk a 
műszaki ügyfélszolgálathoz a kockázat elkerü-
lése érdekében.
A hálózati áramkörhöz való csatlakoztatást kizá-
rólag ezen a területen képzett szakember végez-
heti el.
A készülék kizárólag megfelelően megtervezett 
és kiépített elektromos hálózathoz csatlakoztat-
ható.
Az elektromos rendszernek meg kell felelnie a 
VDE0100 szabványnak.
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  veszély! 
Amennyiben termék meghibásodás jeleit mu-
tatja, azonnal csatlakoztassuk le a készüléket a 
hálózati áramkörről, vagy áramtalanítsuk a ké-
szülékhez tartozó biztosíték lekapcsolásával.

Amennyiben a készülékhez nem járt dugvilla, vagy 
a dugvilla nehezen hozzáférhető, a hálózati áram-
kör és a készülék közé egy termomágneses kioldá-
sú megszakítót kell beiktatnunk, ahol az érintkezé-
si hézag legalább 3 mm-es.

elekTromos csaTlakozTaTás

  jegyezzük meg! 
A készülék megfelel a 2006/95/EC, kisfeszültsé-
gű villamos termékekre vonatkozó direktívának, 
valamint a 2004/108/EC elektromágneses kom-
patibilitási direktívának.

telepítés és karbantartási művelet végrehajtása 
során szigorúan ügyeljünk arra, hogy a készülék le 
legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatról, il-
letve a kapcsolódó biztosíték le legyen kapcsolva 
vagy ki legyen véve.
Ellenőrizzük a következőket:
•  A hálózati áram megfelelő legyen.
•  A tápkábelek, elektromos vezetékek megfelelő 

állapotban legyenek.
•  A kábelek átmérője megfeleljen az előírásoknak.
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elszívó használaTa

6 nyomógombos panel (8. ábra)
„A”: 10 perces időkapcsoló, amely az elszívó mo-
tor lekapcsolását, és az ajtó lezárását követően ak-
tiválódik.
A funkció működését a „b” visszajelző lámpa villo-
gása jelzi.
„B”: elszívó motor sebessségfokozat visszajelző
A lED-lámpa a kiválasztott (aktív) sebességfoko-
zattól függően négy eltérő színnel világít:
1. sebességfokozat: FEHér szín
2. sebességfokozat: zÖlD szín
3. sebességfokozat: KéK szín
4. sebességfokozat: pIros szín
„C” gomb: a gomb csak nyitott elülső panel (45° 
vagy 90°) mellett használható. A gomb minden 
egyes lenyomására a motor sebessége egy foko-
zattal nő, egészen a 4. fokozatig.
„D” gomb: a gomb csak nyitott elülső panel (45° 
vagy 90°) mellett használható. A gomb minden 
egyes lenyomására a motor sebessége egy foko-
zattal csökken, egészen az 1. fokozatig.
„E” gomb: Amikor a készülék ki van kapcsolva, a 
gomb első érintésére az elülős panel működésbe 
lép és a köztes, 45°-os helyzetbe áll be.
Amint a panel a köztes helyzetet elérte, a motor 
2. fokozaton működésbe lép.
A gombot újra megnyomva az elülső panel a tel-
jesen nyitott (90°-os) helyzetbe fordul, a motor 
változatlan sebességgel működik tovább.
A gombot ekkor újból megnyomva leállítjuk a 
motort, majd az elülső panel teljesen zárt állás-
ba fordul.
működés
-  Amikor az elülső panel 45°-os szögben van nyit-

va, az „E” gombot 3 másodperc hosszan, folya-
matosan nyomva tartva a motor kikapcsol és a 
panel lezár.

-  Az elülső panel zárt állása mellett az „E” gombot 
3 másodperc hosszan, folyamatosan nyomva 
tartva a panel 90°-os szögben kinyit és a motor a 
2. sebességfokozaton lép működésbe.

időkapcsoló
A termékek teljes mértékben megfelelnek az Eu-
rópai bizottság által kibocsátott és 2015. január 
1-én hatályba lépett új EU65 „Ökocímke” és EU66 
„Ökotervezés” irányelvekben foglaltaknak.
mindegyik modell megfelel az energiacímkében 
foglalt követelményeknek: a készülékek egy új, 
időkapcsolót is tartalmazó elektronikával vannak 
ellátva, amely 650 m3/ó-s teljesítmény mellett kor-
látozza a működési időt. belső motoros modellek 
esetén, ahol a maximális légszállítási teljesítmény 
meghaladja a 650 m3/h-t, egy időkapcsoló került 
beépítésre, amely 6 perces működés után a ne-
gyedik sebességfokozatról a harmadikra vált.
Külső motoros modellek esetén,  a motorba szin-
tén egy időkapcsoló került beépítésre, amely 650 
m3/ó-s teljesítmény felett korlátozza az ezen telje-
sítmény melletti működési időt (lásd a külső mo-
tor használati útmutatójában).
olyan külső motorok esetén, ahol a légszállítási 
teljesítmény negyedik és harmadik fokozat mel-
lett is meghaladja a 650 m3/ó-t, az alábbi időzítési 
vezérlési funkció került beépítésre:
 hat perc működés után az elszívási sebesség ne-
gyedik fokozatról automatikusan második foko-
zatra csökken;
harmadik fokozat esetén hét perc működés  után 
a készülék automatikusan második fokozatra vált. 
A sebességfokozatot a felhasználó bármikor átál-
líthatja.
Készenléti állapotban a készülék áramfelvétele ke-
vesebb mint 0,5 W.

egyéb funkciók:

automatikus kikapcsolás
Amennyiben az utolsó művelet, beállítás óta a ké-
szülék 4 órán át folyamatosan működik,  a készü-
lék ezen 4 óra elteltével automatikusan kikapcsol 
és lezár.
zsírszűrő telítődése
30 üzemóra után a sebességfokozat visszajelző 
lámpa  piroS színnel történő villogással jelzi, hogy 
a zsírszűrő telítődött.
A figyelmeztetés törléséhez a készülék kikapcsolt 
állapota mellett nyomjuk le legalább 3 másodperc 
hosszan az időkapcsoló („A”) gombot.
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elszívó TiszTíTása,  
karbanTarTása

A gondos karbantartás a tartós és hibátlan működés záloga.

  figyelem! 
A zsírszűrők eltávolítása előtt az elszívót áramtalanítani kell, mind a tápkábel dugvillájának a fali 
csatlakozó aljzatból történő kihúzásával, mind a megszakító lekapcsolásával. A tisztítási műveletet 
követően a telepítési utasításokban foglaltaknak helyezzük vissza a zsírszűrőket.

karbanTarTás műveleT végrehajTása szükséges kiegészíTő  
eszközök

külső felületek és kiegészítők

Ne használjuk fém dörzsit, súro-
ló hatású termékeket, durva ke-
fét.

Az elszívó külső felületeinek tisz-
tításához és a lED-lámpákat 
fedő bura tisztításához közönsé-
ges háztartási tisztítószer és víz 
elegyét alkalmazzuk. Ezután tisz-
ta vízzel öblítsük le a felületet, 
majd szárítsuk meg puha ken-
dővel.

zsírszűrő tisztítása

30 üzemóra után a sebességfo-
kozat visszajelző lámpa piroS 
színnel történő villogással jelzi, 
hogy a zsírszűrő telítődött.

A figyelmeztetés törléséhez a 
készülék kikapcsolt állapota mel-
lett nyomjuk le legalább 3 má-
sodperc hosszan az időkapcsoló 
(„A”) gombot.

A zsírszűrőket kézzel is elmoso-
gathatjuk, vagy mosogatógép-
be is behelyezhetjük. A zsírszű-
rőket rendszeresen tisztítsuk, 
ugyanis ezt elmulasztva tűzve-
szély áll fenn.
helyezzük vissza a zsírszűrőket, 
majd az elülső panelt, majd el-
lenőrizzük, hogy a panel mind-
két oldalon megfelelően a he-
lyén legyen, és nem akadályozza 
majd a kocsi lezáródását.

aktív szénszűrő

belső keringtetéses módban az 
aktív szénszűrőt rendszeresen ki 
kell cserélnünk.
A szénszűrő kivételéhez először 
vegyük a zsírszűrőt, majd magán 
a panelen található kis műanyag 
fület húzzuk meg, ezzel kioldjuk 
a szénszűrőt a foglalatból.
A szénszűrő behelyezése során 
ugyanezt fordított sorrendben 
hajtsuk végre.
átlagosan úgy félévente cserél-
jük ki a szénszűrőt.
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hibaelháríTás

hibajelenség hiba elháríTása

a készülék nem működik.

Ellenőrizzük:
•  nem áll fenn áramkimaradás;
•  megtörtént valamely sebességfokozat kiválasztása;
•  az elektromos doboz feletti piros „reset” (nullázás) gomb meg-

nyomásra került.

a készülék a maximálisnál 
kisebb teljesítményen működik.

Ellenőrizzük:
•  a kiválasztott motor sebességfokozat elegendő a helyiségben je-

len lévő pára és gőz mennyiségéhez;
•  a konyha szellőzése elegendő levegőt biztosít a megfelelő elszí-

váshoz;
•  a szénszűrő állapota megfelelő (szűrős kialakítás esetén);
•  a levegő kivezetésére szolgáló légcsatorna megfelelő és a leve-

gő útja akadálymentes;
•  az elszívó egység visszacsapó szelepének tányérjai szabadon fo-

rognak .

a készülék működés közben 
leáll.

Ellenőrizzük:
•  nem áll fenn áramkimaradás;
•  a többpólusú megszakító nem kapcsolt le.

ügyfélszolgálaT,  
TermékTámogaTás

A készüléken karbantartási műveletet kizárólag az alábbi személyek, szervezetek hajthatnak végre:
• a viszonteladó, amelytől a készüléket vásároltuk;
• vagy egyéb képzett szakember, aki engedéllyel rendelkezik az adott márka javítására.
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képek
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Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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Fig. 21. ábra

3. ábra

5. ábra

2. ábra

4. ábra

6. ábra
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Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9
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7. ábra 8. ábra

SDD16 SEM1 vagy SEM2 motorral

SEM1

SEM2

SDD16 készülék SEM1 vagy SEM 2 motorral 
történő telepítéséhez járó készlet

9. ábra
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Fig. 11

Fig. 1010. ábra

11. ábra

S-DD16 SEM10 motorral

S-DD16 SEM13 motorral

Az ábrán látható idomok, alkatrészek vagy a SEM 
10 motorhoz vagy az SDD16 készülékhez járnak.

Az ábrán látható idomok, alkatrészek vagy a SEM 
13 motorhoz vagy az SDD16 készülékhez járnak.

(csak szűrős változat) (csak szűrős változat)



S-DD1616

90
00

20
16

00
0 

- 
07

/1
6

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
www.casals.hu

www.ventilatorok.hu


