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SAUGUMO INFORMACIJA 

 Kad įrenginys saugiai ir tinkamai veiktų, prieš įrengimą ir naudojimą 
atidžiai perskaitykite šį vadovą. Visada išsaugokite šias instrukcijas prie 
įrenginio, net jei persikelsite gyventi į kitą vietą arba jį parduosite. 
Naudotojai privalo visiškai būti susipažinę su šio įrenginio veikimo ir 
saugumo savybėmis. 

 Laidus sujungti privalo kvalifikuotas specialistas. 
• Gamintojas nebus atsakingas už bet kokią žalą, kuri atsiras dėl

netaisyklingo ar netinkamo įrengimo.
• Minimalus saugus atstumas tarp viryklės viršaus ir gartraukio gaubto yra

650 mm (kai kuriems modeliams gali būti sumontuotas žemesniame
aukštyje, žr. į darbinių gabaritų ir montavimo paragrafus).

• Jei dujų degikliui skirtose montavimo instrukcijose nurodytas didesnis
atstumas, į tai turi būti atsižvelgta.

• Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, kuri nurodyta techninių
duomenų lentelėje gartraukio viduje.

• Atjungimo priemonės privalo būti sumontuotos elektros laidų sistemoje
laikantis elektros įrengimo taisyklių.

• I klasės įrenginiai: patikrinkite, ar tiekiant elektrą buitiniam vartotojui
garantuojamas pakankamas įžeminimas.

• Prijunkite ištraukiklį prie išmetimo dūmtakio, naudodami ne mažesnį kaip
120 mm diametro vamzdį. Jungimas prie dūmtakio turi būti kuo trumpesnis.

• Reikia laikytis oro šalinimo taisyklių.
• Nejunkite ištraukiančio gartraukio prie vamzdynų, kuriais šalinami dūmai

(boilerių, židinių ir t. t.).
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• Jei ištraukiklis yra naudojamas kartu su neelektriniais įrenginiais (pvz.,
dujas deginančiais įrenginiais), reikia užtikrinti pakankamą vėdinimą,
kad išmetamos dujos negrįžtų atgal į patalpą.  Kai gartraukis yra
naudojamas su įrenginiais, kuriems reikalinga kitokia energijos rūšis
(ne elektra), neigiamas slėgis patalpoje neturi viršyti 0,04 mbar – taip
bus užtikrinta, kad gartraukis nestums garų į patalpą.

• Oras neturi būti nukreipiamas į dūmtakį, kuris skirtas dūmams iš
įrenginių, naudojančių dujas ar kitas kuro rūšis, šalinti.

• Jei elektros tiekimo kabelis yra pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas
arba priežiūros paslaugas teikiantis agentas.

• Įkiškite kištuką į lizdą, atitinkantį nurodytus reikalavimus, esantį lengvai
prieinamoje vietoje.

• Atsižvelgiant į dūmų išmetimui taikomas technines ir saugumo
priemones, svarbu laikytis vietinių institucijų nurodytų taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Prieš montuodami garų surinktuvą, nuo jo pašalinkite

apsauginę plėvelę. 
• Gartraukiui atremti naudokite tik sraigtus ir mažas dalis.

ĮSPĖJIMAS! Jei sraigtai arba tvirtinantys įrenginiai bus montuojami
nesilaikant šių nurodymų, elektra gali kelti pavojų.

• Nežiūrėkite į šviesos šaltinius per optinius prietaisus (žiūronus,
didinamuosius stiklus...).

• Po trauktuvu neruoškite patiekalų, kuriuos reikia užpilti spiritiniu gėrimu
ir padegti, nes kyla gaisro pavojus.

• Šį įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su
ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais sugebėjimais arba asmenys,
kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar buvo apmokyti,
kaip saugiai elgtis su įrenginiu, ir supranta su juo susijusius pavojus.
Vaikams žaisti su įrenginiu negalima. Vaikai atlikti valymo ir priežiūros
darbus be suaugusiųjų negali.

• Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su prietaisu nežaistų.
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• Įrenginio neturėtų naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kuriems yra
pablogę fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai arba trūksta patirties
ir žinių, išskyrus atvejus, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba buvo
apmokyti, kaip su tokiais įrenginiais elgtis.
Jei viryklės naudojamos, rankomis paliečiamos dalys gali būti karštos.

• Išvalykite ir / ar pakeiskite filtrus po nurodyto laiko (gaisro pavojus).
Žiūrėkite paragrafą „Priežiūra ir valymas“.

• Kai trauktuvas yra naudojamas tuo pačiu metu, kaip ir dujas ar kitas
kuro rūšis degimui naudojantys įrenginiai (netaikoma įrenginiams,
kurie tik nukreipia orą atgal į patalpą), patalpose turi būti pakankama
ventiliacija.

• Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis  nurodo, kad šis
prietaisas nepriskiriamas prie įprastų buities atliekų. Prietaisas turi būti
perduotas į reikiamą surinkimo punktą, užsiimantį elektros ir
elektroninės įrangos perdirbimu. Tinkamai sunaikindami šį gaminį,
aplinką ir žmogaus sveikatą apsaugosite nuo galimų neigiamų
pasekmių, kurių gali atsirasti dėl netinkamo šio gaminio utilizavimo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio utilizavimą,
kreipkitės į miesto institucijas, savo buitinių atliekų tvarkymo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje prietaisą pirkote.

Įrenginio stūmimas į priekį / atitraukimas 
Susižalojimo pavojus! 

 Įrenginį atitraukiant ar stumiant į priekį, kyla suspaudimo pavojus. Kai 
įrenginys atitraukiamas ar stumiamas į priekį, nebūkite jo judėjimo zonoje. 
Vaikai turi būti saugiu atstumu nuo judančio įrenginio. 
• Šis viryklės gaubtas gali būti naudojamas su

tokias specifikacijas turinčiu dujinės viryklės
viršumi:

• Maksimali galia 12,4 kW
• 5 degikliai, kaip parodyta paveikslėlyje.

2,6 kW

5 kW

1,9 kW

1,9 kW
1 kW
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PRIETAISO APRAŠYMAS 

Sudedamosios dalys 
Nuor.   Kiekis  Gaminio sudedamosios dalys 
1  1 Gaubto kupolas su: valdymo elementais, lempute, filtrais 
2 1 Variklio skyrius 
3 1 Elektros skyrius 
4 1 Priekinis rėmas 
Nuor. Kiekis Montavimo sudedamosios dalys 
7.1 2 Apsauginio panelio fiksuojantis laikiklis 
7.2 2 Dujų degiklio fiksuojantis laikiklis 
7.3 2 Šoninis laikiklis 
12a 16 3,5 x 9,5 sraigtai 
12b 6 M4 x 8 sraigtai 
12c 6 4 x 15 sraigtai 

Kiekis Dokumentacija 
1 Instrukcijos vadovas 
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Kliūtis 

512 - 794

520 - 802

537 - 880

537 - 880

512 - 794

520 - 802
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MONTAVIMAS 
Gartraukis virtuvėje gali būti montuojamas 
• Ištraukimo režimu: oras šalinamas į lauką. 
• Recirkuliaciniu režimu: oro cirkuliacija patalpos viduje.

Darbų eiga. Montavimas 

• Atraminio paviršiaus gręžimas ir gartraukio tvirtinimas
• Jungtys
• Funkcinis patikrinimas
• Pakuotės išmetimas į atliekas

Atraminio paviršiaus gręžimas 

10
9

812

SVARBU 
Atstumas tarp viryklės degiklio angos ir ištraukimo įrenginio angos minimaliai turi būti 
3 cm, maksimaliai – 5 cm, pagal medžiagų, naudojamų viršutinei darbinei daliai, 
tvirtumą. 
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7.2

12a

7.2

12a

A

Gartraukio gaubto įdėjimas į atraminį paviršių iš apačios 

• Gartraukis yra pagamintas
taip, kad variklio skyrius
būtų montuojamas priekyje.

• Jei virtuvės įrenginys yra montuojamas skirtingai, o variklio skyrius turi
būti tvirtinamas užpakalyje, kamštis, esantis gartraukio gaubto
užpakalyje, turi būti išimtas ir įdėtas priekyje, o kabelis su kabelių
kanalu, naudojami prie variklio jungti, turi būti nustatyti iš naujo
naudojant kiekvienoje pusėje (A) pateiktą kiaurymę.
Prieš pradedant darbus, variklio skyrius turi būti pritvirtintas prie
gartraukio gaubto (žiūrėkite paragrafą „Variklio skyriaus tvirtinimas“).

• Įdėkite gartraukio
gaubtą iš apačios į
atraminę viršutinę dalį,
gręžkite, kaip nurodyta
anksčiau.

• Naudodami atramą,
kelkite gartraukio
gaubtą, kol jis išlįs iš
viršutinės dalies.

• Įdėkite laikiklius 7.2, kaip parodyta
brėžinyje, į pateiktas kiaurymes ir
pritvirtinkite juos pateiktais sraigtais 12a.

• Sucentruokite gartraukio gaubtą,
atsižvelgdami į viryklės degiklio angą.

• Naudodami pateiktus 2 sraigtus 12c,
pritvirtinkite gartraukio gaubtą prie
viršutinės dalies ir pašalinkite atramas.

Įspėjimas! 

Jei viryklės viršutinė dalis pagaminta iš medžiagų, kurios neleidžia įdėti sraigtų 12c, prieš 
atlikdami tolesnius montavimo darbus, naudodami nedidelį kiekį silikono, priklijuokite 
laikiklius 7.2 prie viršaus ir palaukite, kol jie visiškai išdžius.  
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Gartraukio gaubto įdėjimas į atraminį paviršių iš viršaus 

• Įdėkite laikiklius 7.2, kaip
parodyta brėžinyje, į pateiktas
kiaurymes ir pritvirtinkite juos
pateiktais sraigtais 12a.

• Gartraukis yra
pagamintas taip,
kad variklio
skyrius būtų
montuojamas
priekyje.

• Jei virtuvės įrenginys yra montuojamas skirtingai, o variklio
skyrius turi būti tvirtinamas užpakalyje, kamštis, esantis
gartraukio gaubto užpakalyje, turi būti išimtas ir įdėtas
priekyje, o kabelis su kabelių kanalu, naudojami prie variklio
jungti, turi būti nustatyti iš naujo suderinant kiekvienoje pusėje
(A) pateiktą kiaurymę.

• Įdėkite gartraukio gaubtą į viryklės viršutinę
dalį, gręžkite, kaip nurodyta viršuje.

• Sucentruokite gartraukio gaubtą,
atsižvelgdami į viryklės degiklio angą.

• Pritvirtinkite gartraukio gaubtą pateiktais 2
sraigtais 12c.

Įspėjimas! 

Jei viryklės viršutinė dalis pagaminta iš medžiagų, kurios neleidžia įdėti sraigtų 12c, prieš 
atlikdami tolesnius montavimo darbus, naudodami nedidelį kiekį silikono, priklijuokite 
laikiklius 7.2 prie viršaus ir palaukite, kol jie visiškai išdžius.  

7.2

12a

7.2

12a
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12c

12a
7.1

12a

7.1

Apatinių laikiklių tvirtinimas 

• Priveržkite laikiklius 7.1 prie gartraukio gaubto, naudodami pateiktus sraigtus 12a.
• Prieš laikiklius pritvirtindami, iki galo atlikite visus suderinimus, kad jie atsiremtų ant

viršutinės dalies apatinio pagrindo ir išvengtumėte viršutinių laikiklių 7.2 deformacijos, kaip
parodyta brėžinyje.

• Gulsčiuku nustatykite gartraukio gaubtą vertikaliai ir pritvirtinkite prie apatinio paviršiaus,
naudodami 2 pateiktus sraigtus 12c.

• Iki galo priveržkite varžtus 12a.
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Kampinių laikiklių tvirtinimas 

• Prisukite laikiklius 7.3 prie gartraukio, naudodami pateiktus sraigtus 12b, iki galo
nepriveržkite.

• Naudodami pateiktus sraigtus 12c, pritvirtinkite kitą 7.3 laikiklių dalį prie skyriaus sienos
arba prie viryklės viršaus apatinės dalies.

12b

7.3

12b

7.3

12c

• Iki galo priveržkite sraigtus 12c ir 12b.



LT 1
3

13 

Variklio skyriaus tvirtinimas 

• Ar variklio skyrius (1) turi būti montuojamas priekyje ar 
užpakalyje, turi būti apsispręsta pagal virtuvės išplanavimą, 
įsitikinus, kad kištukinis lizdas yra reikiamoje padėtyje. 

• Pagal tai, kur skyriuje buvo paruošta oro išleidimo anga, variklio 
skyrius gali būti pasuktas 90°, kad oras išeitų iš visų 4 pusių, 
atitinkamai su skyriaus (2) angomis. 

• Prijunkite gartraukio gaubto jungiklį prie variklio 
skyriaus jungties. 

• Pritvirtinkite variklio skyrių prie gartraukio 
gaubto, naudodami pateiktus sraigtus 12a ir 12b, 
kaip parodyta brėžinyje. 
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Elektros skyriaus jungimas 

• Iš gartraukio gaubto apatinės dešinės pusės išeinančius 
kabelius prijunkite prie elektros skyriaus jungiklių. 

• Kiekvienas kabelio jungiklis turi atitinkamą elektros 
skyriaus jungiklį, todėl juos jungdami būkite atsargūs 
ir nedarykite klaidų. 

• Pritvirtinkite elektros skyrių prie gartraukio, 
naudodami pateiktus sraigtus 12a. 

• Brėžinyje parodyta schema yra tik galimas variantas, 
jei reikalinga, jis gali būti pritvirtintas gartraukio 
kairėje pusėje arba laisvai paliktas ant skyriaus 
pagrindo, jei nėra struktūrinių ar saugumo problemų. 

  Įspėjimas! Gaminio nemontuokite, jei kabelių jungimo dėžė lies grindis.  
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Pajungimas 
ORO IŠĖJIMAS TRAUKIMO BŪDU 

Norint instaliuoti  traukimo versiją pajunkite gartraukį prie 
išeinamojo  kietojo arba lankstaus 150 arba 120 mm diametro 
vamzdžio  pagal jūsų pasirinkimą. 

• Norint prijungti su 120 mm diametro vamzdžiu įveskite
reduktorių 9 į dūmtraukio korpuso išeigą.

• Pritvirtinti vamzdį su specialiais prisukimo instrumentais. Šie
instrumentai nėra įtraukti į komplektą.

• Išimti kvapą sutraukiančius anglies filtrus.

ø 150

9

ø 120

ORO IŠLEIDIMO ANGA. RECIRKULIACINĖ VERSIJA 
• Prijunkite jungę prie oro išleidimo angos, naudodami ø 120 ar

150 mm standų arba lankstų vamzdį.

• Norėdami prijungti ø 120 mm vamzdį, įdėkite redukcinę jungę
9 į gaubto kupolo angą.

• Pritvirtinkite, naudodami reikiamus vamzdžio tvirtinimus.
Medžiagos šiems darbams atlikti nepateiktos.

• Naudodami 2 pateiktus 12e (2,9 x 9,5) sraigtus, pritvirtinkite
kryptines groteles 8 prie oro išėjimo angos.

• Pasirūpinkite, kad aktyvintos anglies filtrai būtų įdėti (žiūrėkite
paragrafą apie aktyvintos anglies filtro priežiūrą).

ELEKTROS JUNGTIS 
• Gaubtą prie elektros tinklo prijunkite naudodami dvipolį

jungiklį, tarp kontaktų turi būti bent 3 mm tarpas.

 ĮRENGINIO 
ĮEIGA 
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Įspėjimas! 
Elkitės 

atsargiai 

Priekinio elemento tvirtinimas 

• Pakelkite paslankią gartraukio
dalį (žiūrėkite paragrafą
„Naudojimas“) keliais
centimetrais.

• Norėdami sustabdyti judėjimą,
tiesiog paspauskite paslankią
gartraukio dalį, kai ji pasikelia.

Įspėjimas! Niekada
neblokuokite judančių durelių,
kai jos atsidaro ar užsidaro,
išskyrus atlikdami darbus, kurie
reikalingi rėmui suderinti.

• Nuo stiklo kampų nuimkite
kempinines apsaugas.

• Paimkite priekinį rėmą ir
įdėkite jį iš viršaus, įsitikinę,
kad jo pakabos įlenda į
gartraukio kiaurymes,
pastumdami jį į kairę.
Įspėjimas! Turi būti įdėtos
visos pakabos.

• Naudokite įrankį (plaktuką),
kad sumontuotumėte ant
priekinio rėmo iš dešinės į
kairę, kol bus iki galo
užbaigtas.
Kad apsaugotumėte nuo
pažeidimų, tarp plaktuko ir
priekinio rėmo įdėkite gabalėlį
medžio arba panašų daiktą.

• Žiūrėkite paragrafą
„Nurodymai kaip paslankią
detalę grąžinti į standartinę
padėtį“.
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Traukimo skydelio apsauga 

• Atidarykite gartraukio dureles
(žiūrėkite paragrafą
„NAUDOJIMAS“).

• Nuimkite 2 lipnios juostos
apsaugines juosteles,
naudojamas skydelį
transportuojant.
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NAUDOJIMAS 

Valdymo skydelis 
Mygtukas Funkcija Šviesos diodo mygtukas 

A Mygtukas veikia tik tada, kai durelės atidarytos. 
Trumpai paspauskite = įjungia / išjungia apšvietimą maksimaliu intensyvumu. 
Paspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sekundes = įjungia / išjungia pirminį 
apšvietimą. 

B Veikia tik tuomet, kai durelės yra atidarytos. 
Trumpai paspauskite = įjungia / išjungia delsos režimą, automatiškai 
išjungiamas variklis ir apšvietimo sistema esant bet kokiam greičiui, praėjus 30 
minučių. Ši funkcija išjungiama vėl paspaudus tą patį mygtuką, variklis 
išjungiamas ar uždaromos durelės. 

Šviesos diodo mygtukas B + mygtukas nustatytam 
greičiui įjungti. 

Veikia, kai durelės yra uždarytos ar atidarytos. 
Paspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sekundes = sužadinus filtro įspėjamąjį 
signalą, filtro įspėjamasis signalas yra pakartotinai nustatomas, visi šviesos 
diodai blyksteli 3 kartus. Šie rodmenys matomi tik tuomet, kai variklis yra 
išjungtas. 

Nustatytas šviesos diodas 
Parodo, kad reikia išplauti metalinius riebalų filtrus. 
Signalas yra sužadinamas po 100 gartraukio darbo 
valandų.  
Blykčiojantis šviesos diodas 
Parodo poreikį pakeisti aktyvintos anglies filtrus, 
taip pat išplauti metalinius riebalų filtrus. Signalas 
yra sužadinamas po 200 gartraukio darbo valandų. 

C Veikia tik tuomet, kai durelės yra atidarytos.  
Trumpai paspauskite = įjungiamas ketvirtas greitis. 

Nustatytas šviesos diodas 

Veikia tik tuomet, kai durelės yra atidarytos.  
Paspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sekundes = įjungia / išjungia intensyvų 
greitį. Šiuo greičiu variklis dirbs 6 minutes. Pasibaigus šiam laikui, sistema grįš 
prie greičio, kuris buvo nustatytas anksčiau.  
Ši funkcija išjungiama vėl paspaudus tą patį mygtuką, variklis išjungiamas ar 
uždaromos durelės. 

Blykčiojantis šviesos diodas 

D Veikia tik tuomet, kai durelės yra atidarytos.  
Įjungiamas trečias greitis. 

Nustatytas šviesos diodas 

E Veikia tik tuomet, kai durelės yra atidarytos. 
Įjungia / išjungia antrą greitį. 

Nustatytas šviesos diodas 

Veikia, kai durelės uždarytos ir atidarytos, o variklis bei apšvietimas = išjungti.  
Paspauskite ir laikykite nuspaudę 4 sekundes = įjungia / išjungia klaviatūros 
užrakinimą. 

Visi šviesos diodų mygtukai blyksteli du kartus. 
Užrakinimo metu šviesos diodų mygtukai užsidega 
vienas po kito. 

F Veikia tik tuomet, kai durelės yra atidarytos. 
Trumpai paspauskite = įjungiamas / išjungiamas pirmas greitis. 

Nustatytas šviesos diodas 

Durelės atidarytos ar uždarytos 
Paspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sekundes = įjungia / išjungia aktyvintos 
anglies filtro įspėjamąjį signalą esant varikliui išjungtam, o filtro įspėjamajam 
signalui nesužadintam. 

Šviesos diodas B blyksteli du kartus = aktyvintos 
anglies filtro įspėjamasis signalas įjungtas 
Šviesos diodas B blyksteli vieną kartą = aktyvintos 
anglies filtro įspėjamasis signalas išjungtas 

G Durelės atidarytos 
Trumpai paspauskite = išjungia variklį 

Šviesos diodo mygtukas užgęsta  

Durelės atidarytos ar uždarytos 
Paspauskite ir laikykite nuspaudę 2 sekundes, variklis ir šviesos išjungti = 
įjungia / išjungia nuotolinį valdymą. 

Šviesos diodo mygtukas G + F blyksteli du kartus = 
nuotolinis valdymas įjungtas 
Šviesos diodo mygtukas G + F blyksteli vieną kartą 
= nuotolinis valdymas išjungtas 

H Durelės atidarytos = uždaro dureles + apšvietimas ir variklis išjungti  
Durelės uždarytos = atidaro dureles + apšvietimas ir variklis įjungti  
Įspėjimas! Jei durelės dėl kokių nors priežasčių lieka iš dalies atidarytos, 
paspauskite mygtuką, kad užbaigtumėte atidarymo ir uždarymo ciklą. 
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NUOTOLINIS VALDYMAS (PASIRENKAMA) 
Šis įrenginys gali būti valdomas naudojant nuotolinio valdymo pultelį, 
kuris naudoja CR2032 tipo 3 V bateriją (nepateikiama). 
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinių.
• Neišmeskite baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, joms

yra skirtos specialios talpyklos. 

Nuotolinio valdymo pultelis 
Įspėjimas! Naujai pateiktas nuotolinio valdymo pultelis yra išjungtas. Norėdami jį įjungti, žiūrėkite 

paragrafą Naudojimas. 

Variklis 

Durelės uždarytos 

Atidaro dureles, įjungia variklį pirmu greičiu ir apšvietimą 

maksimaliu intensyvumu. 

Durelės atidarytos 

Trumpas paspaudimas: variklis įjungtas / išjungtas. 
Spaudžiama 2 sekundes. Uždaro dureles ir variklį + 
Apšvietimas = išjungta 

- - 

- - 

Apšvietimas 

Tik tuomet, kai durelės atidarytos 

Trumpas paspaudimas: apšvietimas įjungtas / išjungtas  

Spaudžiama 2 sekundes. Pirminis apšvietimas įjungtas / 

išjungtas  

Intensyvus režimas 
Tik tuomet, kai durelės atidarytos 

Aktyvuoja intensyvaus režimo funkciją. 

Delsa 
Tik tuomet, kai durelės atidarytos 

Aktyvuoja delsos funkciją. 

- 
Tik tuomet, kai durelės atidarytos 

Kiekvieną kartą paspaudus, padidinamas darbinis greitis. 

- 
Tik tuomet, kai durelės atidarytos 

Kiekvieną kartą paspaudus, sumažinamas darbinis greitis. 
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

„Comfort“ skydelių valymas 
• Atidarykite „Comfort“ skydelį, jį patraukdami viršuje.
• Atjunkite skydelį nuo gartraukio gaubto.
• „Comfort“ skydelio negalima plauti indaplovėje.
• Išorę valykite drėgnu skudurėliu, naudodami neutralų ploviklį.
• Vidų valykite drėgnu skudurėliu ir neutraliu plovikliu;

nevalykite šlapiais skudurėliais, kempinėmis ar vandens
čiurkšle; nenaudokite abrazyvinių medžiagų.

• Baigę valymo darbus, užkabinkite skydelį ant gartraukio
gaubto ir vėl uždarykite.

Metaliniai riebalų filtrai 
Jie gali būti plaunami indaplove ir turi būti valomi, kai tik 
užsidega B mygtukas arba bent kartą kas 2 naudojimo mėnesius 
ar dažniau, jei gartraukis yra naudojamas ypač intensyviai. 

Pakartotinis įspėjamojo signalo nustatymas 
• Išjunkite apšvietimą ir ištraukimo variklį.
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką B 2 sekundes.

Filtrų valymas
• Atidarykite dureles (žiūrėkite paragrafą „NAUDOJIMAS“).
• Atidarykite „Comfort“ skydelį jį patraukdami.
• Išimkite filtrus, po vieną stumdami juos filtrų galo link ir tuo

pačiu metu traukdami žemyn.
• Išplaukite filtrus jų nelankstydami, tada prieš įdėdami palikite

juos visiškai išdžiūti. (Jei laikui bėgant filtrų spalva pasikeičia,
tai visiškai neturės jokios įtakos jų efektyvumui.)

• Vėl įdėkite, atkreipdami dėmesį, ar rankenėlė nukreipta į
priekį.

• Uždarykite „Comfort“ skydelį.
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Aktyvintos anglies filtras (recirkuliacinė versija) 
Gali būti plaunamas indaplovėje. Jis turi būti plaunamas, kai blykčioja B mygtukas ar bent 
kartą kas 4 mėnesius arba dažniau, jei naudojamas ypač intensyviai. Garantuojamas veikimas 
išplovus maksimaliai 5 kartus, tada jį patartina pakeisti. Įspėjamasis signalas, jei jis 
aktyvuotas, pasirodo tik tuomet, jei yra įjungtas ištraukimo variklis. 

Įspėjamojo signalo įjungimas 
• Jei naudojamas recirkuliacinis gartraukis, apie filtro prisotinimą įspėjantis signalas turi būti

įjungtas jį įrengus arba kai praeina šiek tiek laiko.
• Išjunkite apšvietimą ir ištraukimo variklį.
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką F 2 sekundes

• ŠVIESOS DIODAS B blyksteli du kartus – aktyvintos anglies filtro įspėjamasis signalas
yra ĮJUNGTAS.
• ŠVIESOS DIODAS B blyksteli vieną kartą – aktyvintos anglies filtro įspėjamasis signalas
yra IŠJUNGTAS.

AKTYVINTOS ANGLIES FILTRO KEITIMAS 
Pakartotinis įspėjamojo signalo nustatymas 
• Išjunkite apšvietimą ir ištraukimo variklį.
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką B 2 sekundes.
Filtro keitimas
• Nuimkite „Comfort“ skydelį.
• Išimkite metalinius riebalų filtrus.
• Iš riebalų filtro išimkite metalinio filtro ribotuvus ir išvalykite

prisotintą aktyvintos anglies kvapų filtrą.
• Vėl įdėkite aktyvintos anglies kvapų filtrą, užkabindami jį už

riebalų filtro, naudodami metalinius filtro ribotuvus.
• Įdėkite metalinius riebalų filtrus.
• Uždarykite „Comfort“ skydelį.

Apšvietimo skyrius 
• Dėl pakeitimo kreipkitės į techninius darbuotojus  (Norėdami

nusipirkti, kreipkitės į techninius darbuotojus).
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INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU 

 Lai droši un pareizi ekspluatētu savu ierīci, pirms tās uzstādīšanas un 
lietošanas rūpīgi izlasīt šo brošūru. Vienmēr šis instrukcijas uzglabāt 
kopā ar ierīci, pat tad, ja tā tiek pārvietota vai pārdota. Lietotājiem ir 
pilnībā jāpārzina ierīces ekspluatācijas un drošības pazīmes. 

 Vadu pieslēgšanu drīkst veikt tehniķis ar atbilstošu specializāciju. 
• Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies

nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
• Minimālais drošais attālums starp plīts virsmu un tvaiku nosūcēju ir 650

mm (dažus modeļus var uzstādīt zemāk, skatiet sadaļu par darba
izmēriem un uzstādīšanu).

• Ja gāzes plīts uzstādīšanas instrukcijās ir norādīts lielāks attālums, tad
tas ir jāņem vērā.

• Pārbaudiet vai strāva mājas elektrotīklā atbilst tehnisko datu plāksnītē
norādītajā, kas piestiprināta nosūcēja iekšpusē.

• Fiksētajā vadu instalācijā saskaņā ar elektromontāžas noteikumiem
jāiekļauj atvienošanas ierīces.

• 1. klases ierīces gadījumā pārbaudīet, vai mājas elektrotīkls nodrošina
pareizu zemējumu.

• Pievienojiet nosūcēju izvades plūsmai ar cauruli 120 mm diametrā.
Plūsmas ceļam jābūt pēc iespējas īsākam.

• Jāizpilda noteikumi, kas saistīti ar gaisa atbrīvošanu.
• Nepievienojiet nosūcēju izplūdes cauruļvadiem, kas izvada sadegšanas

atlikuma produktus (boileri, kamīni utt.).
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• Ja nosūcējs tiek izmantots kopā ar neelektriskām ierīcēm (piem.,
gāzes plītīm), telpā jānodrošina pietiekama ventilācija, lai nepieļautu
izvadāmi gāzu plūšanu atpakaļ. Ja tvaika nosūcējs uzstādīts
savienojumā ar neelektriskām ierīcēm, telpas negatīvais spiediens
nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar, lai nepieļautu garaiņu ieplūšanu atpakaļ
telpā.

• Gaisu nedrīkst padot dūmvadā, ko lieto gāzes vai citu veidu kurināmā
sadedzināšanas ierīču izplūdes gāzu izvadīšanai.

• Ja barošanas vads ir bojāts, tad tas ir jāaizstāj ar ražotāja vai
tehniskās apkalpošanas aģenta piegādātu barošanas vadu.

• Kontaktdakšu pieslēgt noteikumiem atbilstošā pieejamā vietā esošā
kontaktligzdā.

• Lai nodrošinātu izplūdes gāzu izvadīšanas tehniskos un drošības
pasākumus, jāievēro vietējo varas iestāžu pieņemtie noteikumi.
BRĪDINĀJUMS: Pirms nosūcēja uzstādīšanas, noņemiet
aizsargplēves.

• Tvaika nosūcēja atbalstam izmantot tikai skrūves un mazās
sastāvdaļas.
BRĪDINĀJUMS: Ja skrūvju vai stiprinājuma ierīces uzstādīšanā nav
ievērotas šīs instrukcijas, tad var rasties elektriskās strāvas trieciena
riski.

• Neskatīties uz gaismu caur optiskajām ierīcēm (binokli,
palielināmajiem stikliem...).

• Neuzstādīt zem tvaika nosūcēja gabarītiem; aizdegšanās risks.
• Šo ierīci lietot drīkst 8 gadus veci un vecāki bērni, kā arī personas ar

ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai personas,
kam nav pieredzes un zināšanu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai
instrukcijas, kas saistītas ar drošu ierīces lietošanu un ietverto
bīstamības risku izpratni. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un
ierīces kopšanu nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.

• Mazi bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.



LV 2
4

24 

• Ierīci nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām
psihiskām, fiziskām, uztveres vai prāta spējām, cilvēkiem bez
pieredzes un zināšanām, izņemot tādus gadījumus, kuros par viņu
drošību atbildīgā persona veic uzraudzību vai sniedz norādes par
ierīces lietošanu.

Atklātās detaļas gatavošanas iekārtu izmantošanas laikā var kļūt
karstas. 

• Notīrīt un/vai nomainīt filtrus pēc norādītā laika perioda
(ugunsbīstamība). Skatīt nodaļu "Apkope un tīrīšana".

• Telpā ir pietiekama ventilācija, ja tiek izmantots tāda paša diapazona
tvaika nosūcējs, dedzinot tādu pašu gāzes vai kurināmā veidu (nav
piemērojama iekārtām, kas tikai ievada gaisu atpakaļ telpās).

• Simbols  uz izstrādājuma un tam pievienotajos dokumentos
nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem. Tā jānodod elektrisko vai elektronisko preču savākšanas
punktā, kur tos pieņem pārstrādei. Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu
utilizāciju, Jūs palīdziet novērst potenciāli negatīvu ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet šī izstrādājuma
utilizācijas noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta
pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību, vietējo atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Ierīces pagarināšana/ievilkšana 
Savainojuma risks! 

 Saķīlēšanās risks, veicot ierīces ievilkšanu un pagarināšanu. Nekad ne-
pieskarties ierīces kustības zonai, ja tiek veikta ievilkšana vai paga-
rināšana. Bērniem jāuzturas drošā attālumā. 

• Šo tvaika nosūcēju var izmantot kopā ar
gāzes plīti, kam ir šādi rādītāji:

• Maksimālā jauda 12,4 kW
• 5 degļi līdzīgi attēlā parādītajam.

2,6 kW

5 kW

1,9 kW

1,9 kW
1 kW
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TEHNISKIE DATI 

Sastāvdaļas 
Ats. Daudz  Izstrādājuma sastāvdaļas 
1  1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem 
2 1 Motora iekārta 
3 1 Elektroiekārta 
4 1 Priekšējais karkass 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
7.1 2 Aizsargpaneļa stiprinājuma konsole 
7.2 2 Plaukta stiprinājuma konsole 
7.3 2 Sānu konsole 
12a 16 Skrūves 3,5 x 9,5 
12b 6 Skrūves M4 x 8 
12c 6 Skrūves 4 x 15 

Daudz. Dokumentācija 
1 Lietošanas pamācība 
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Izmēri 

512 - 794

520 - 802

537 - 880

537 - 880

512 - 794

520 - 802
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UZSTĀDĪŠANA 
Šis tvaika nosūcējs tiek uzstādīts, kā virtuvei piemērota iekārta: 
• Kanālu sistēmas versija: Izsūknēšana

 

uz ārpusi.

• Recirkulācijas versija: Iekšēja recirkulācija
.

Operāciju secība - Uzstādīšana 

• Atbalsta virsmas urbšana un tvaika nosūcēja nostiprināšana
• Savienojumi
• Funkcionāla pārbaude
• Iepakojuma utilizācija

Atbalsta virsmas urbšana 

10
9

812

SVARĪGI 
Attālumam starp plīts sildvirsmas izveidoto atveri un nosūkšanas ierīces atveri 
atbilstoši augšdaļai izmantotā materiāla izturībai jābūt vismaz 3 cm, taču ne vairāk par 
5 cm. 
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7.2

12a

7.2

12a

A

Tvaika nosūcēja pārsega ievietošana atbalsta virsmā no apakšas 

• Tvaika nosūcējs tiek
konstruēts, lai motora
iekārtu uzstādītu
priekšpusē.

• Ja virtuves iekārta ir izvietota atšķirīgi, bet motora iekārta ir jāuzstāda
aizmugurē, tad ir jānoņem aizbāznis, kas jau ir uzstādīts tvaika nosūcēja
pārsega aizmugurē, un tas priekšpusē ir jāaizstāj, kā arī ir jāpārvieto
kabelis kopā ar kabeļa kanālu motora pieslēgšanai, izmantojot katrā pusē
paredzēto gropi (A).
Pirms darba uzsākšanas procesa motora iekārta ir jāpiestiprina tvaika
nosūcēja pārsegam (skatīt nodaļu par Motora iekārtas nostiprināšanu).

• Ievietot tvaika nosūcēja
pārsegu no apakšas
atbalsta darbvirsmā, kas
izurbta atbilstoši
iepriekš aprakstītajam.

• Izmantojot atbalstu,
pacelt tvaika nosūcēja
pārsegu, kamēr
priekšpuse neizvirzās
no darbvirsmas.

• Ievietot paredzētajās gropēs konsoles 7.2
atbilstoši attēlā norādītajam, nostiprināt tās,
izmantojot piegādātās skrūves 12a.

• Centrēt tvaika nosūcēja pārsegu atbilstoši
plīts sildvirsmas gropei.

• Izmantojot 2 piegādātās skrūves 12c,
piestiprināt tvaika nosūcēja pārsegu
darbvirsmai un noņemt atbalstus.

Brīdinājums: 

Ja plīts sildvirsma ir izgatavota no materiāla, kurā nav iespējama skrūvju 12c ieskrūvēšana, tad 
izmantot nelielu silikona daudzumu, lai pielīmētu konsoles 7.2 virsmai, bet ļaut silikonam 
pilnībā izžūt pirms uzstādīšanas procesa veikšanas. 
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Tvaika nosūcēja pārsega ievietošana atbalsta virsmā no augšas 

• Ievietot paredzētajās gropēs
konsoles 7.2 atbilstoši attēlā
norādītajam, nostiprināt tās,
izmantojot piegādātās skrūves
12a.

• Tvaika nosūcējs
tiek konstruēts, lai
motora iekārtu
uzstādītu
priekšpusē.

• Ja virtuves iekārta ir izvietota atšķirīgi, bet motora iekārta ir jāuzstāda
aizmugurē, tad ir jānoņem aizbāznis, kas jau ir uzstādīts tvaika nosūcēja
pārsega aizmugurē, un tas priekšpusē ir jāaizstāj, kā arī ir jāpārvieto
kabelis kopā ar kabeļa kanālu motora pieslēgšanai, izmantojot katrā pusē
paredzēto gropi (A).

• Ievietot tvaika nosūcēja pārsegu plīts
sildvirsmā, kas ir izurbta saskaņā ar iepriekš
aprakstīto.

• Centrēt tvaika nosūcēja pārsegu atbilstoši plīts
sildvirsmas gropei.

• Nostiprināt tvaika nosūcēja pārsegu,
izmantojot 2 piegādātās skrūves 12c.

Brīdinājums: 

Ja plīts sildvirsma ir izgatavota no materiāla, kurā nav iespējama skrūvju 12c ieskrūvēšana, tad 
izmantot nelielu silikona daudzumu, lai pielīmētu konsoles 7.2 virsmai, bet ļaut silikonam 
pilnībā izžūt pirms uzstādīšanas procesa veikšanas. 

7.2

12a

7.2

12a
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12c

12a
7.1

12a

7.1

Apakšējo konsoļu nostiprināšana 

• Pieskrūvēt konsoles 7.1 tvaika nosūcēja pārsega priekšpusei, izmantojot piegādātās skrūves
12a.

• Pirms konsoļu pilnīgas pievilkšanas veikt visus regulējumus, lai tās varētu atbalstīties uz
darbvirsmas apakšējās pamatnes, kā arī nepieļautu augšējo konsoļu 7.2 deformāciju tā, kā
norādīts attēlā.

• Izmantojot līmeņrādi, uzstādīt tvaika nosūcēja pārsega līmeni vertikāli, nostiprināt pārsegu
pie apakšējās virsmas, izmantojot 2 nodrošinātās skrūves 12c.

• Pievilkt skrūves 12a līdz galam.
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Kvadrātveida konsoļu nostiprināšana 

• Pieskrūvēt konsoles 7.3 tvaika nosūcēja pārsegam, izmantojot piegādātās skrūves 12b,
nepievelkot tās līdz galam.

• Izmantojot piegādātās skrūves 12c, piestiprināt konsoļu 7.3 citu daļu iekārtas sānu sienai vai
plīts karsēšanas virsmas apakšdaļai.

12b

7.3

12b

7.3

12c

• Pievilkt līdz galam skrūves 12c un 12b.
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Motora iekārtas nostiprināšana 

• Motora iekārtas (1) uzstādīšana priekšpusē vai aizmugurē ir 
jāsaskaņo atbilstoši virtuves iekārtas stāvoklim, pārliecinoties, ka 
aizbāznis ir piemēroti pozicionēts. 

• Pēc tam, atbilstoši tur, kur iekārtā tiek izveidota gaisa izplūdes 
atvere, motora iekārtu katrā reizē var pagriezt par 90°, lai gaiss 
varētu izplūst ārā visās 4 pusēs atbilstoši atverei iekārtā (2). 

• Pieslēgt tvaika nosūcēja pārsega savienotāju 
motora iekārtas pieslēgumam.

• Pieskrūvēt motora iekārtu tvaika nosūcēja 
pārsegam, izmantojot piegādātās skrūves 12a un 
12b, kā norādīts attēlā. 
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Elektroiekārtas nostiprināšana 

• Pieslēgt elektroiekārtas savienotājiem elektriskos 
kabeļus, kas atrodas tvaika nosūcēja pārsega apakšējā 
labējā daļā. 

• Katram kabeļa savienotājam ir atbilstošs savienotājs 
uz elektroiekārtas, tāpēc nepieciešams pārliecināties, 
ka pieslēgšanas laikā nav notikušas kļūmes. 

• Piestiprināt elektroiekārtu tvaika nosūcēja pārsegam, 
izmantojot piegādātās skrūves 12a. 

• Attēlā norādītais elektroiekārtas stāvoklis ir tikai 
izvēles iespēja, jo to var uzstādīt arī tvaika nosūcēja 
pārsega kreisajā daļā vai pat atstāt uz iekārtas 
pamatnes, ja tas nerada nekādas strukturālas vai 
drošības problēmas. 

  Brīdinājums: Uzstādīt izstrādājumu tā, lai elektroinstalācijas konstrukcija nebūtu kontaktā ar grīdu. 
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Savienojums 
CAURUĻVADU VERSIJAS IZPLŪDES SISTĒMA 

Uzstādot cauruļvada versiju, pievienojiet nosūcēju dūmvadam, 
izmantojot elastīgu vai cietu cauruli ø 150 vai 120 mm, izvēli 
atstājiet uzstādītāja ziņā. 
• Lai uzstādītu ø 120 mm gaisa izplūdes savienojumu, ievietojiet

samazinātāja uzmavu 9 tvaika nosūcēja korpusa izvadē. 
• Fiksējiet cauruli ar atbilstošām caurules skavām (nav ietverti).
• Izņemt iespējamos aktivētās ogles filtrus.

ø 150

9

ø 120

GAISA IZEJA – RECIRKULĀCIJAS VERSIJA 
• Pievienot atloku gaisa izplūdes atverei, izmantojot stingru vai

elastīgu 120 vai 150 mm diametra cauruli.

• Ievietot atloka 9 samazinājumu tvaika nosūcēja pārsega izvadē,
lai izveidotu savienojumu ar 120 mm ø cauruli.

• Nostiprināt cauruli, izmantojot piemērotus caurules turētājus.
Tā veikšanai nepieciešamie materiāli netiek piegādāti.

• Nostiprināt izejā virzītu režģi 8, izmantojot 2 piegādātās
skrūves 12e (2,9 x 9,5).

• Pārliecināties, ka ir uzstādīti aktivētās ogles filtri (skatīt nodaļu
par Aktivētās ogles filtra ekspluatāciju).

ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS 
• Pievienojiet elektrotīklam ar divu polu slēdža palīdzību, kam

saskares atstarpe ir vismaz 3 mm.

 IERĪCE GAIDĪŠANAS 
REŽĪMĀ 
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Brīdinājums: 
Rīkoties 
uzmanīgi 

Priekšējā elementa uzstādīšana 

• Pacelt mobilo tvaika nosūcēja
pārsegu (skatīt nodaļu par
Lietošanu) tikai par dažiem
centimetriem.

• Lai pārtrauktu kustību,
vienkārši nospiest mobilo
pārsegu, tiklīdz tas paceļas.

Brīdinājums: Nekad nebloķēt
slīdošās durtiņas, ja tās tiek
atvērtas vai aizvērtas, izņemot
to operāciju izpildes laikā, kas
nepieciešamas, lai nostiprinātu
karkasu.

• Noņemt stikla stūriem poraina
materiāla aizsargus.

• Paņemt priekšējo karkasu un
ievietot to no virspuses,
pārliecinoties, ka tā izvirzījumi
ievietojas tvaika nosūcējā
aprīkotajās gropēs, un pabīdot
to pa kreisi.
Brīdinājums: Jāievieto visi
izvirzījumi.

• Izmantot darbarīku (āmuru), lai
noblīvētu visu materiālu ap
priekšējo karkasu no labās
puses uz kreiso, kamēr tas
netiek izlīdzināts vienā līmenī.
Starp āmuru un priekšējo
karkasu var ievietot koka
gabalu vai līdzīgu materiālu, lai
nepieļautu nekādus bojājumus.

• Lūdzu skatīt norādījumus
nodaļā par Lietošanu, kā
uzstādīt mobilo pārsegu
standarta stāvoklī.
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Sūknēšanas paneļa atbrīvošana 

• Atvērt tvaika nosūcēja durtiņas
(skatīt LIETOŠANA).

• Noņemt 2 līmlentes strēmeles,
kas nostiprina paneli
transportēšanas laikā.
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IZMANTOŠANA 

Vadības panelis 
Poga Funkcija Signāllampiņas poga 

A Poga funkcionē tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas. 
Nospiest uz īsu brīdi = Ieslēdzas/izslēdzas maksimālās intensitātes Apgaismojums. 
Nospiest un turēt nospiestu 2 sekundes = Ieslēdzas/izslēdzas Atvērtu durtiņu apgaismojums. 

B   Funkcionē tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas. 
Nospiest uz īsu brīdi = Tiek aktivizēts/deaktivizēts Aiztures režīms, automātiski atslēdzot 
apgaismojuma sistēmu un motoru, kam uzstādīts jebkāds funkcionēšanas ātrums, ņemot vērā 30 
minūšu aizturi. Tas tiek deaktivizēts, nospiežot to pašu pogu vēlreiz, izslēdzot motoru vai aizverot 
durtiņas. 

Signāllampiņas poga B+ iedegas ātruma 
uzstādīšanas poga. 

Funkcionē, ja durtiņas ir vai nu aizvērtas, vai arī atvērtas. 
Nospiest un turēt nospiestu uz 2 sekundēm = Ja filtra signalizācija ir aktivizēta, tad filtra 
signalizācija tiek atiestatīta, bet visas signāllampiņas nomirgo 3 reizes. Šie norādījumi ir redzami 
tikai tad, ja ir izslēgts motors. 

Fiksēta signāllampiņas poga: 
Norāda, ka ir jāmazgā metāla tauku filtri. 
Signalizācija tiek aktivizēta, ja tvaika nosūcējs 
ticis ekspluatēts 100 darbības stundas.  
Signāllampiņas poga mirgo: 
Norāda, ka jānomaina aktivētās ogles filtri un arī 
jāmazgā metāla tauku filtri. Signalizācija tiek 
aktivizēta, ja tvaika nosūcējs ticis ekspluatēts 
200 darbības stundas. 

C Funkcionē tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas.  
Nospiest uz īsu brīdi = Tiek aktivizēts ceturtais ātrums: 

Fiksēta signāllampiņas poga 

Funkcionē tikai tad, ja ir atvērtas durtiņas.  
Nospiest un turēt nospiestu uz 2 sekundēm = Tiek aktivizēts/deaktivizēts Intensīvā režīma 
ātrums. Šim ātrumam tiek uzstādīts 6 minūšu intervāls. Pēc tam sistēma automātiski atgriezīsies 
iepriekš uzstādītajā ātruma.  
Tas tiek deaktivizēts, nospiežot to pašu pogu vēlreiz, izslēdzot motoru, vai arī aizverot durtiņas. 

Signāllampiņas poga mirgo 

D Funkcionē tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas.  
Aktivizē trešo ātrumu. 

Fiksēta signāllampiņas poga 

E Funkcionē tikai tad, ja ir durtiņas atvērtas. 
Tiek aktivizēts/deaktivizēts otrais ātrums. 

Fiksēta signāllampiņas poga 

Funkcionē, ja durtiņas ir vai nu aizvērtas, vai arī atvērtas, ja tiek izslēgts motors + apgaismojums.  
Nospiest un turēt nospiestu uz 4 sekundēm = Tiek aktivizēta/deaktivizēta Tastatūras bloķēšana. 

Visas signāllampiņas pogas mirgo divreiz. 
Bloķēšanas laikā signāllampiņu pogas iedegas 
pēc kārtas. 

F Funkcionē tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas. 
Tiek aktivizēts/deaktivizēts pirmais ātrums. 

Fiksēta signāllampiņas poga 

Durtiņas ir atvērtas vai arī aizvērtas 
Nospiest un turēt nospiestu uz 2 sekundēm = Tiek aktivizēta/deaktivizēta aktivētās ogles filtra 
signalizācija, ja motors ir izslēgts un nav aktivizēta nekāda filtra signalizācija. 

Signāllampiņas poga B mirgo divreiz = 
aktivētās ogles filtra signalizācija aktivizēta 
Signāllampiņas poga B mirgo vienreiz = 
aktivētās ogles filtra signalizācija deaktivizēta 

G Durtiņas atvērtas 
Nospiest uz īsu brīdi = Motors izslēdzas 

Signāllampiņas poga nodziest 

Durtiņas ir atvērtas vai arī aizvērtas 
Nospiest un turēt nospiestu uz 2 sekundēm, ja motors un apgaismojums ir izslēgts = tiek 
aktivizēta/deaktivizēta Tālvadība. 

Signāllampiņas poga G + F nomirgo divreiz = 
Tālvadība aktivizēta 
Signāllampiņas poga G + F nomirgo vienreiz = 
Tālvadība deaktivizēta 

H Durtiņas ir atvērtas = Durtiņas aizveras + Tiek izslēgts apgaismojums un motors 
Durtiņas ir aizvērtas = Durtiņas atveras + Tiek ieslēgts apgaismojums un motors. 
Brīdinājums: Nospiest pogu, lai pabeigtu atvēršanas vai aizvēršanas ciklu, ja durtiņas paliek 
daļēji atvērtas jebkādu apstākļu dēļ. 
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TĀLVADĪBAS PULTS(IZVĒLES) 
Šo ierīci var vadīt, izmantojot tālvadības pulti, kas tiek barota ar CR2032 
tipa 3 V bateriju (netiek piegādātas). 
• Nelieciet tālvadības pulti karstu virsmu tuvumā.
• Neutilizēt baterijas sadzīves atkritumos. Tas ir jāievieto specializētos 

konteineros.

Tālvadības panelis 
Brīdinājums: Tālvadības uztvērējs tiek deaktivizēts, ja tiek piegādāts pirmo reizi. Lai to aktivizētu, skatīt 

Lietošana. 

Motors 

Durtiņas aizvērtas: 

Atveras durtiņas, ieslēdzas motors pirmajā ātrumā, kā arī tiek 

ieslēgts maksimālās intensitātes apgaismojums. 

Durtiņas atvērtas: 

Īsa piespiešana: Motors ieslēgts / izslēgts 
Piespiests uz 2 sekundēm: Aizveras durtiņas un izslēdzas motors + 
apgaismojums 

- - 

- - 

Apgaismojums 
Tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas: 

Īsa piespiešana: Apgaismojums ieslēgts / izslēgts 

Piespiests uz 2 sekundēm: Apgaismojums ieslēgts / izslēgts 

Intensīvs 
Tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas: 

Tiek aktivizēta intensīvā režīma funkcija 

Aizture 
Tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas: 

Tiek aktivizēta aiztures režīma funkcija. 

- 
Tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas: 

Palielinās darbības ātrums katru reizi, kad tiek nospiests. 

- 
Tikai tad, ja durtiņas ir atvērtas: 

Samazinās darbības ātrums katru reizi, kad tiek nospiests. 



LV 3
9

39 

APKOPE UN TĪRĪŠANA 

Komforta paneļu tīrīšana 
• Atvērt komforta paneli, pavelkot to uz augšu.
• Atvienot paneli no tvaika nosūcēja.
• Komforta paneli nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Ārpusi tīriet ar mitru lupatiņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli.
• Iekšpusi tīriet ar mitru lupatiņu un neitrālu mazgāšanas

līdzekli; neizmantojiet slapjas lupatas vai sūkļus vai ūdens
strūklas; neizmantojiet abrazīvas vielas.

• Pēc operācijas beigšanas vēlreiz pieāķēt paneli, un aizvērt to.

Metāla tauku filtri 
To var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, un to nepieciešams 
tīrīt, ja displejā parādās signāllampiņas apzīmējums B, vai vismaz 
pēc katriem 2 lietošanas mēnešiem, vai biežāk, ja lietošana ir 
īpaši intensīva. 

Brīdinājuma signāla atiestatīšana 
• Izslēgt apgaismojumu un sūkšanas motoru.
• Nospiest un turēt nospiestu B pogu 2 sekundes.

Filtru tīrīšana
• Atvērt durtiņas (skatīt LIETOŠANA).
• Atvērt komforta paneli, pavelkot to.
• Izņemt filtrus pa vienam, spiežot tos virzienā uz grupas

aizmuguri un vienlaicīgi velkot uz leju.
• Filtrus mazgāt, tos nesaliecot, un ļaut tiem pilnībā izžūt pirms

nomainīšanas. (Ja laika gaitā filtram izmainās krāsa, tad tam
nav nekādas ietekmes uz paša filtra efektivitāti.)

• Nomainīt, nodrošinot, ka rokturis tiek vērsts uz priekšu.
• Aizvērt komforta paneli.
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Aktivētās ogles filtrs (Recirkulācijas versija) 
Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Tas ir jāmazgā, ja mirgo poga B, vai vismaz reizi 4 
mēnešos, vai arī biežāk, ja lietošana ir īpaši intensīva. Pēc mazgāšanas tiek garantēta 
funkcionēšana maksimāli līdz 5 reizēm pirms nomaiņas nepieciešamības. Ja ir aktivizēts 
brīdinājuma signāls, tas funkcionē tikai tad, ja ir ieslēgts sūknēšanas motors. 

Brīdinājuma signāla aktivizēšana 
• Recirkulācijas versijas tvaiku nosūcējos filtra piesātināšanas signalizācija jāaktivizē

uzstādīšanas vai vēlākā datumā.
• Izslēgt apgaismojumu un sūkšanas motoru.
• Nospiest un turēt nospiestu F pogu 2 sekundes:

• signāllampiņa B mirgo divreiz - aktivētās ogles filtra piesātināšanas signalizācija
AKTIVIZĒTA.
• signāllampiņa B mirgo vienreiz - aktivētās ogles filtra piesātināšanas signalizācija
DEAKTIVIZĒTA.

AKTIVĒTĀS OGLES FILTRA NOMAIŅA
Brīdinājuma signāla atiestatīšana
• Izslēgt apgaismojumu un sūkšanas motoru.
• Nospiest un turēt nospiestu B pogu 2 sekundes.
Filtra nomaiņa
• Noņemt komforta paneli.
• Noņemt metāla tauku filtrus.
• Izņemt metāla filtra aizturus no tauku filtra un iztīrīt

piesātināto aktivētās ogles filtru smaku novēršanai.
• Atlikt vietā tīro aktivētās ogles filtru smaku novēršanai,

uzstādot to atpakaļ pie tauku filtra, izmantojot metāla filtra
aizturus.

• Uzstādīt atpakaļ metāla tauku filtrus.
• Aizvērt komforta paneli.

Apgaismojuma vienība 
• Par nomaiņu vērsties tehniskajā atbalstā ("Lai iegūtu tehniskā

atbalsta kontaktinformāciju").
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OHUTUSTEAVE 

 Teie ohutuse ja seadme õige töö tagamiseks lugege käesolev käsiraamat 
enne paigaldamist ja kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke need juhised alati 
seadme juures, isegi kui te seda liigutate või selle edasi müüte. Kasutajad 
peavad täielikult tundma seadme kasutamist ja selle ohutusfunktsioone. 

 Juhtme ühendamise peab teostama spetsialiseerunud tehnik. 
• Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige

paigaldamine.
• Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja pliidikummi vahel on 650 mm

(mõned mudelid on paigaldatavad madalamale, palun vaadake
töömõõtmete ja paigaldamise lõike).

• Kui gaasipliidi paigaldusjuhised määravad suurema vahemaa, tuleb sellest
kinni pidada.

• Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi sisse kinnitatud
andmeplaadil toodule.

• Fikseeritud juhtmestik peab sisaldama lahti ühendamise meetmeid
vastavalt elektritööde eeskirjadele.

• I klassi seadmete puhul veenduge, et majapidamistoide garanteeriks
adekvaatse maanduse.

• Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru
abil. Tee lõõrini peab olema võimalikult lühike.

• Täidetud peavad olema õhu väljutamisega seotud määrused.
• Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne)

kandvate tõmbelõõridega.
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• Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elektriliste seadmetega (nt 
gaasipliidid), tuleb heitgaaside tagasivoolamise vältimiseks tagada 
ruumis piisav õhuvahetus. Pliidikummi kasutamisel koos seadmetega, 
mille energiaallikaks ei ole elekter, ei tohi ruumi negatiivne rõhk 
ületada 0,04 mbar, et vältida aurude tagasi tõmbamist ruumi 
pliidikummi poolt. 

• Õhku ei tohi väljutada lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid 
põletavate seadmete suitsu väljalaskena. 

• Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see asendada tootjalt või selle 
hooldusesindajalt saadaval oleva kaabliga. 

• Ühendage pistik kehtivatele määrustele vastavasse ligipääsetavas 
kohas asuvasse pistikupessa. 

• Seoses suitsu väljutamiseks kasutusele võetavate tehniliste ja 
ohutusmeetmetega on tähtis täpselt järgida kohalike ametkondande 
väljastatud määrusi. 
 HOIATUS: Eemaldage enne pliidikummi paigaldamist kaitsekiled. 

• Kasutage pliidikummi toetamiseks ainult kruvisid ja väikesi osi. 
 HOIATUS: Kruvide või kinnitusseadme mitte vastavalt nendele 
juhistele paigaldamine võib põhjustada elektriohtusid. 

• Ärge vaadake optiliste seadmete (binoklid, suurendusklaasid...) abil 
otse valgusesse. 

• Ärge pliidikummi all flambeerige – tuleoht. 
• 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, 

sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja 
teadmised seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet kasutada, 
kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning 
nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teostada 
järelevalveta lapsed. 

• Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega. 
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• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute poolt (sh lapsed), kellel
on vähenenud füüsilised või sensoorsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised masina kasutamiseks, v.a. juhul, kui nende
üle teostatakse järelevalvet või neid juhendatakse.

Ligipääsetavad osad võivad koos toiduvalmistusseadmetega
kasutamisel kuumaks minna.

• Määratud perioodi möödumisel puhastage või vahetage filtrid (tuleoht).
Vt lõiku Hooldus ja puhastamine.

• Pliidikummi kasutamisel samaaegselt gaasi või teisi kütuseid
põletavate seadmetega peab olema tagatud ruumi piisav ventilatsioon
(ei rakendu seadmetele, mis väljutavad õhu ainult tagasi ruumi).

• sümbol toote või selle pakendi peal tähendab seda, et antud
toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle
elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemisega
tegelevale asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te
ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida selle toote vale käsitlemise
käigus. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te
oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise teenistusest või
poest, kust te selle toote ostsite.

Seadme väljutamine / sisse tõmbamine 
Vigastusoht! 

 Takerdumise oht seadme sisse tõmbamisel ja väljutamisel. Ärge 
kunagi sirutage selle sisse tõmbamise või väljutamise ajal kätt seadme 
liikumisalasse. Hoidke lapsed ohutus kauguses. 
• Seda pliidikummi saab kasutada koos

gaasipliidiga, millel on järgmised omadused:
• Maksimaalne võimsus 12,4 kW
• 5 põletit nagu pildil.

2,6 kW

5 kW

1,9 kW

1,9 kW
1 kW
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OMADUSED 

Komponendid 
Viide Kogus  Toote komponendid 
1  1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, Valgusti, Filtrid 
2 1 Mootori seade 
3 1 Elektriseade 
4 1 Esiraam  
Viide Kogus Paigalduskomponendid 
7.1 2 Pritsimistõkke kinnitusklamber 
7.2 2 Pliidi kinnitusklamber 
7.3 2 Külgklamber 
12a 16 Kruvid 3.5 x 9.5 
12b 6 Kruvid M4 x 8 
12c 6 Kruvid 4 x 15 

Kogus Dokumentatsioon 
1 Kasutusjuhend  
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Mõõdud 

512 - 794

520 - 802

537 - 880

537 - 880

512 - 794

520 - 802
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PAIGALDAMINE 
See pliidikumm on loodud paigaldamiseks köögiseadmesse: 
• Torustikuga versioonis:  Välja suunamine. 
• Retsirkulatsiooniga versioonis: Seesmine retsirkulatsioon. 

Operatsioonide järjestus - paigaldamine 

• Tugipinna puurimine ja pliidikummi paigaldamine
• Ühendused
• Funktsionaalne kontrollimine
• Pakendi käitlemine

Tugipinna puurimine 

10
9

812

TÄHTIS 
Minimaalne vahemaa pliidi ava ja imemisseadme ava vahel peab olema minimaalselt 
3 cm - maksimaalselt 5 cm sõltuvalt tööpinna materjaliks kasutatava materjali 
tugevusest. 
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7.2

12a

7.2

12a

A

Pliidikummi katte altpoolt tugipinda viimine 

• Pliidikumm on ehitatud
valmis mootori seadme ette
paigaldamiseks.

• Kui köök on korraldatud teisiti ja mootorseade tuleb kinnitada
tagaküljele, tuleb eemaldada juba pliidikummi katte tagaküljele
kinnitatud kork ja viia see esiküljele ning samuti tuleb mõlemal küljel
olemas oleva pesa abil ümber paigutada kaabel koos kaablijuhikuga (A).
Enne jätkamist tuleb mootori seade kinnitada pliidikummi kattele (vt
lõiku Mootori seadme kinnitamine).

• Viige pliidikummi kate
altpoolt ülalpool
kirjeldatud viisil
puuritud toetavasse
tööpinda.

• Tõstke toe abil
pliidikummi katet kuni
eesosa ulatub
tööpinnast välja.

• Viige klambrid 7.2 joonisel näidatud viisil
olemas olevatesse pesadesse ja kinnitage
need lisatud kruvidega 12a.

• Tsentreerige pliidikummi kate pliidi pesa
suhtes.

• Kinnitage pliidikummi kate lisatud 2 kruvi
12c abil tööpinnale ja eemaldage toed.

Hoiatus: 

Kui pliidi pind on valmistatud materjalist, mis ei võimalda kruvide 12c sisestamist, kasutage 
klambrite 7.2 pliidile kleepimiseks väikest silikooni kogust ja laske sellel enne paigaldamise 
jätkamist täielikult kuivada 
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Pliidikummi katte ülaltpoolt tugipinda viimine 

• Viige klambrid 7.2 joonisel
näidatud viisil olemas olevatesse
pesadesse ja kinnitage need
lisatud kruvidega 12a.

• Pliidikumm on
ehitatud valmis
mootori seadme
ette
paigaldamiseks.

• Kui köök on korraldatud teisiti ja mootorseade tuleb kinnitada
tagaküljele, tuleb eemaldada juba pliidikummi katte tagaküljele
kinnitatud kork ja viia see esiküljele ning samuti tuleb mõlemal
küljel olemas oleva pesa abil ümber paigutada kaabel koos
kaablijuhikuga (A).

• Viige pliidikummi kate ülalpool kirjeldatud
viisil puuritud pliiti.

• Tsentreerige pliidikummi kate pliidi pesa
suhtes.

• Kinnitage pliidikummi kate lisatud 2 kruviga
12c.

Hoiatus: 

Kui pliidi pind on valmistatud materjalist, mis ei võimalda kruvide 12c sisestamist, kasutage 
klambrite 7.2 pliidile kleepimiseks väikest silikooni kogust ja laske sellel enne paigaldamise 
jätkamist täielikult kuivada. 

7.2

12a

7.2

12a
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12c

12a
7.1

12a

7.1

Alumiste klambrite kinnitamine 

• Kruvige klambrid 7.1 lisatud kruvide 12a abil pliidikummi katte esiküljele.
• Enne klambrite täielikult pingutamist teostage kõik reguleerimised nende tööpinna alumisele

pinnale toetumise võimaldamiseks, et vältida ülemiste klambrite 7.2 deformeerumist, nagu
joonisel näidatud.

• Viige pliidikummi kate vesiloodi abil vertikaalasendisse ja kinnitage see 2 lisatud kruvi 12c
abil alumisele pinnale.

• Pingutage kruvid 12a täielikult.
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Täisnurkklambrite kinnitamine 

• Kruvige klambrid 7.3 lisatud kruvide 12b abil pliidikummi kattele ilma neid täielikult
pingutamata.

• Kinnitage klambrite 7.3 teine osa lisatud kruvide 12c abil seadme külgseinte või pliidi pinna
alumise osaga.

12b

7.3

12b

7.3

12c

• Pingutage kruvid 12c ja 12b täielikult.
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Mootori seadme kinnitamine 

• Mootori seadme (1) paigaldamine ette või taha tuleb otsustada 
vastavalt köögi asetusele, veendudes et pistik on õiges asukohas. 

• Seejärel saab sõltuvalt seadme õhu väljundava loomise kohast 
mootori seadet 90° kaupa pöörata, et võimaldada õhul väljuda igas 
võimalikus 4 suunas vastavalt seadme avale (2). 

• Ühendage pliidikummi katte ühendus mootori 
seadme ühendusega. 

• Kruvige mootori seade lisatud kruvide 12a ja 
12b abil pliidikummi kattele nagu joonisel 
näidatud. 
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Elektriseadme kinnitamine 

• Ühendage pliidikummi katte alumisest parempoolsest 
osast tulevad elektrikaablid elektriseadme 
ühendustega. 

• Igal kaabli ühendusel on elektriseadmel vastav 
ühendus, nii et vältige ühendamisel vigade tegemist. 

• Kinnitage elektriseade lisatud kruvide 12a abil 
pliidikummi kattele. 

• Joonisel näidatud asend on ainult üks valik, vajadusel 
saab selle paigaldada ka pliidikummi katte vasakule 
küljele või isegi jätta lahtiselt seadme alusele, kui 
sellega pole seotud struktuurseid või 
ohutusprobleeme. 

  Hoiatus: Ärge paigaldage toodet nii, et juhtmekarp puutuks kokku põrandaga.  
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Ühendused 
TORUSTIKUGA VERSIOONI ÕHUIMUSÜSTEEM 

Torustikuga versiooni paigaldamisel ühendage pliidikumm 
korstnaga painduva või jäiga ø 150 või 120 mm toru abil, selle 
valik jääb paigaldajale. 

• ø 120 mm õhuimuühenduse paigaldamiseks sisestage
pliidikummi korpuse väljundile siirdmikäärik 9.

• Kinnitage toru kohale piisava hulga toruklambrite abil (ei ole
kaasas).

• Eemaldage võimalikud söefiltrid.

ø 150

9

ø 120

ÕHUVÄLJUND – RETSIRKULATSIOONIGA VERSIOON 
• Ühendage äärik ø 120 või 150 mm jäiga või painduva toru abil

õhuväljundi avaga.

• ø 120 mm toru abil ühendamiseks asetage pliidikummi
väljundile siirdmikäärik 9.

• Kinnitage toru sobivate toruklambrite abil. Selleks vajalikke
materjale ei ole lisatud.

• Kinnitage suunav võre 8 väljundile 2 lisatud kruviga 12e (2,9 x
9,5).

• Veenduge, et aktiivsöefiltrid on paigaldatud (vt lõiku
Aktiivsöefiltri hooldamine).

ELEKTRIÜHENDUS 
• Ühendage pliidikumm võrgutoitega vähemalt 3 mm

kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.

 SEADME 
SISEND 
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Hoiatus: 
Käsitsege et-
tevaatlikult 

Eesmise elemendi paigaldamine 

• Tõstke pliidikummi liikuvat
katet (vt lõiku Kasutamine)
vaid mõni sentimeeter.

• Liikumise peatamiseks vajutage
lihtsalt selle tõusmise ajal
liikuvale kattele.

Hoiatus: Ärge kunagi
blokeerige liikuvat luuki selle
avanemise või sulgumise ajal,
välja arvatud raami
paigaldamiseks vajalike
operatsioonide käigus.

• Eemaldage klaasi nurkadest
švammkaitsed.

• Võtke eesmine raam ja
sisestage see ülevalt, veendudes
et selle sakid asetuvad
pliidikummil olevatesse
pesadesse ja seda vasakule
libistades.
Hoiatus: Sisestada tuleb kõik
sakid.

• Kasutage tööriista (haamrit)
eesmist raami pidi lõpuni
paremalt vasakule
koputamiseks kuni see on
täielikult tasane.
Kahjustuste vältimiseks võib
haamri ja eesmise raami vahele
asetada puidutüki või muu
sarnase elemendi.

• Liikuva katte standardsesse
asendisse tagasi viimiseks
vaadake palun lõiku
Kasutamine.
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Ümbritseva imemise paneel 

• Avage pliidikummi luuk (vt
KASUTAMINE).

• Eemaldage paneeli transpordi
ajaks kinnitavad 2
kleeplindiriba.
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KASUTAMINE 

Juhtpaneel 
Nupp Funktsioon Valgusdioodnupp 

A Nupp töötab ainult avatud luugi korral. 
Vajutage lühidalt = Valgustuse sisse/välja lülitamine maksimaalsel 
intensiivsusel. 
Vajutage ja hoidke 2 sekundit = Summutatud valgustuse 
sisse/välja lülitamine. 

B Töötab ainult avatud luugi korral. 
Vajutage lühidalt = Aktiveerib/deaktiveerib viivituse režiimi 
põhjustades mootori ja valgustuse automaatse 30-minutilise viitega 
välja lülitamise. See keelatakse samale nupule uuesti vajutamise, 
mootori välja lülitamise või luugi sulgemise teel. 

Süttivad valgusdioodnupp B ja määratud kiiruse nupp. 

Töötab nii suletud kui avatud luugi korral. 
Vajutage ja hoidke 2 sekundit = Kui filtri häire on rakendunud, siis 
filtri häire lähtestatakse, kõik valgusdioodid vilguvad 3 korda. Need 
näidud on nähtavad ainult siis, kui mootor on välja lülitatud. 

Põlev valgusdioodnupp: 
Tähistab metallist rasvafiltrite pesemise vajadust. Häire rakendub 
pärast pliidikummi 100 töötunni pikkust kasutamist.  
Vilkuv valgusdioodnupp: 
Tähistab aktiivsöefiltrite vahetamise ning ka metallist rasvafiltrite 
pesemise vajadust. Häire rakendub pärast pliidikummi 200 töötunni 
pikkust kasutamist. 

C Töötab ainult avatud luugi korral.  
Vajutage lühidalt = Aktiveerib neljanda kiiruse. 

Põlev valgusdioodnupp 

Töötab ainult avatud luugi korral.  
Vajutage ja hoidke 2 sekundit = Lubab/keelab intensiivse kiiruse. 
See kiirus on seatud töötama 6 minuti jooksul. Pärast selle aja 
möödumist pöördub süsteem tagasi eelnevalt seadistatud kiirusele.  
See keelatakse samale nupule uuesti vajutamise, mootori välja 
lülitamise või luugi sulgemise teel. 

Vilkuv valgusdioodnupp 

D Töötab ainult avatud luugi korral.  
Aktiveerib kolmanda kiiruse. 

Põlev valgusdioodnupp 

E Töötab ainult avatud luugi korral 
Aktiveerib/deaktiveerib teise kiiruse. 

Põlev valgusdioodnupp 

Töötab nii suletud kui avatud luugi korral kui mootor ja valgustus on 
välja lülitatud.  
Vajutage ja hoidke 4 sekundit = Lubab/keelab klahviluku. 

Kõik valgusdioodnupud vilguvad kaks korda. Luku režiimis 
süttivad kõik valgusdioodnupud järjestuses. 

F Töötab ainult avatud luugi korral. 
Vajutage lühidalt = Aktiveerib/deaktiveerib esimese kiiruse. 

Põlev valgusdioodnupp 

Luuk avatud või suletud  
Vajutage ja hoidke 2 sekundit = Lubab/keelab aktiivsöefiltri häire 
välja lülitatud mootori ja rakendumata filtri häire korral. 

Valgusdioodnupp B vilgub kaks korda = aktiivsöefiltri häire 
aktiveeritud 
Valgusdioodnupp B vilgub ühe korra = aktiivsöefiltri häire 
deaktiveeritud 

G Luuk avatud 
Vajutage lühidalt = Lülitab mootori välja 

Valgusdioodnupp kustub 

Luuk avatud või suletud 
Vajutage ja hoidke 2 sekundit välja lülitatud mootori ja valgustuse 
korral = Lubab/keelab kaugjuhtimise. 

Valgusdioodnupud G + F vilguvad kaks korda = kaugjuhtimine 
lubatud. 
Valgusdioodnupud G + F vilguvad ühe korra = kaugjuhtimine 
keelatud. 

H Luuk avatud = Sulgeb luugi + valgustus ja mootor välja  
Luuk suletud = Avab luugi + valgustus ja mootor sisse. 
Hoiatus: Kui luuk jääb mingil põhjusel osaliselt avatuks, vajutage 
avamise või sulgemise tsükli lõpetamiseks nuppu. 
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KAUGJUHTIMINE (VABATAHTLIK) 
Seda seadet saab juhtida kaugjuhtimispuldiga, mille toiteks 
on CR2032 tüüpi 3 V patarei (ei ole kaasas). 
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallikate lähedusse.
• Ärge visake patareisid tavapäraste jäätmete hulka, need

tuleb panna spetsiaalsetesse mahutitesse.

Kaugjuhtimispaneel 
Hoiatus: Kaugjuhtimise vastuvõtja on esmakordsel tarnimisel deaktiveeritud. Selle aktiveerimiseks vt 

lõiku Kasutamine. 

Mootor 

Luuk suletud: 

Avab luugi, lülitab mootori esimesel kiirusel sisse ja lülitab 

valgustuse sisse maksimaalsel intensiivsusel. 

Luuk avatud: 

Lühike vajutus: Mootor sisse/välja  
Hoides 2 sekundit: Sulgeb luugi ja mootor + valgustus välja. 

- - 

- - 

Valgustus 
Ainult avatud luugi korral: 

Lühike vajutus: Valgustus sisse/välja  

Hoides 2 sekundit: Summutatud valgustus sisse/välja 

Intensiivne 
Ainult avatud luugi korral: 

Aktiveerib intensiivkiiruse funktsiooni 

Viivitus 
Ainult avatud luugi korral: 

Aktiveerib viivituse funktsiooni 

- 
Ainult avatud luugi korral: 

Suurendab iga vajutusega töökiirust. 

- 
Ainult avatud luugi korral: 

Vähendab iga vajutusega töökiirust. 
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Mugavuspaneelide puhastamine 
• Avage mugavuspaneel seda ülevalt tõmmates.
• Ühendage paneel pliidikummi katte küljest lahti.
• Mugavuspaneeli ei tohi kunagi pesta nõudepesumasinas.
• Puhastage väliskülge niiske lapi ja neutraalse

puhastusvahendiga.
• Puhastage sisekülg niiske lapi ja neutraalse puhastusainega;

ärge kasutage märgasid lappe või švamme ega veejugasid; ärge
kasutage abrasiivseid aineid.

Metallist rasvafiltrid 
Neid saab samuti pesta nõudepesumasinas ning tuleb puhastada 
alati, kui süttib nupp B või vähemalt kord iga 2 kasutuskuu järel 
või eriti intensiivse kasutamise korral sagedamini. 

Häiresignaali lähtestamine 
• Lülitage valgustus ja imemismootor välja.
• Vajutage ja hoidke nuppu B 2 sekundit.

Filtrite puhastamine
• Avage luuk (vt KASUTAMINE).
• Avage mugavuspaneel seda tõmmates.
• Eemaldage filtrid ükshaaval, surudes neid seadme tagaosa

suunas ning samal ajal allapoole tõmmates.
• Peske filtrid ilma neid painutamata ning laske neil enne tagasi

paigaldamist täielikult kuivada. (Kui filtri pind muudab aja
möödudes värvi, ei ole sellel absoluutselt mingit mõju filtri
enese tõhususele.)

• Paigaldage tagasi, hoolitsedes selle eest, et käepide oleks
suunatud ettepoole.

• Sulgege mugavuspaneel.
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Aktiivsöefilter (retsirkulatsiooniga versioon) 
Saab pesta nõudepesumasinas. Seda tuleb pesta nupu B vilkumise korral või vähemalt kord iga 
4 kuu järel või eriti intensiivse kasutamise korral sagedamini. Töötab pärast pesemist 
garanteeritult kuni maksimaalselt 5 korda enne asendamise vajamist. Aktiveeritud häiresignaal 
ilmub ainult juhul, kui imemismootor on sisse lülitatud. 

Häiresignaali aktiveerimine 
• Retsirkulatsiooniga pliidikummi versioonidel saab filtri küllastushäire aktiveerida

paigaldamisel või kunagi hiljem.
• Lülitage valgustus ja imemismootor välja.
• Vajutage ja hoidke nuppu F 2 sekundit:

• Valgusdiood B vilgub kaks korda - aktiivsöefiltri küllastushäire AKTIVEERITUD.
• Valgusdiood B vilgub ühe korra - aktiivsöefiltri küllastushäire DEAKTIVEERITUD.

AKTIIVSÖEFILTRI VAHETAMINE
Häiresignaali lähtestamine
• Lülitage valgustus ja imemismootor välja.
• Vajutage ja hoidke nuppu B 2 sekundit.

Filtri vahetamine 
• Eemaldage mugavuspaneel.
• Eemaldage metallist rasvafiltrid.
• Eemaldage rasvafiltrist metallist filtritõkestid ning puhastage

küllastunud aktiivsöe-lõhnafilter.
• Paigaldage puhas aktiivsöe-lõhnafilter tagasi, kinnitades selle

uuesti metallist filtritõkestite abil rasvafiltrile.
• Paigaldage tagasi metallist rasvafiltrid.
• Sulgege mugavuspaneel.

Valgustusseade 
• Vahetamiseks võtke ühendust tehnilise toega ("Ostmiseks

võtke ühendust tehnilise toega").
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معلومات فيما يخص السالمة

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل التركيب واالستخدام حرًصا على سالمتك ومن أجل  
ائًما بهذه التعليمات مع الجهاز حتى عند نقله أو التشغيل الصحيح للجهاز. احتفظ د

بيعه. يجب على المستخدم أن يعرف بالكامل مميزات التشغيل والسالمة لهذا الجهاز.

يجب توصيل األسالك بواسطة فني متخصص. 
المصنع ليس مسؤوالً عن األضرار الناتجة عن سوء التركيب أو سوء استعمال  •

الجهاز.
مم،  650د األدنى للسالمة بين سطح الطبخ والمدخنة يجب أن تكون المسافة في الح •

(بعض الموديالت يمكن تركيبها على ارتفاع أقل، يرجى الرجوع الى فقرات األحجام 
  .والتركيب

إذا كان لتعليمات التثبيت لفرن الغاز تشير إلى الحاجة لمسافة أكبر من أالمشار اليها  •
سبان.أعاله، يجب أن تأخذ ذلك في الح

تأكد من أن التيار الكهربائي مطابق لما هو مشار إليه في اللوحة الموجودة داخل  •
المدخنة.

يجب تركيب أجهزة الفصل في النظام الثابت بما يتوافق مع لوائح أنظمة توصيل  •
 األسالك.

، تحقق من أن شبكة تغذية الطاقة المنزلية تمتلك توصيل Iبالنسبة لألجهزة من الفئة  •
 ضي مناسب.أر

ينبغي أن  مم. 120قم بتوصيل المدخنة بماسورة تفريغ الدخان بحيث يكون قطرها  •
يكون مسار الماسورة قصيراً قدر االمكان.

 يجب احترام جميع القوانين السارية الخاصة بالتخلص من الهواء الفاسد. •
مثال من ال توصل المدخنة الشافطة بمواسير  تحمل أدخنة احتراق (على سبيل ال •

الغّاليات والمداخن وما إلى ذلك)
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إذا تم استخدام المدخنة مع األجهزة غير الكهربائية (مثل أجهزة الغاز) ، يجب ضمان  •
عند استخدام المدخنة مع  درجة كافية من التهوية في الغرفة لمنع عودة تدفق غاز العادم.

ضغط السلبي في المكان يجب أال األجهزة التي تعمل بالطاقة بدالً من الكهرباء، فإن ال
 ميلي بار لمنع رجوع األدخنة مجددًا إلى المكان بواسطة المدخنة. 0,04يتجاوز 

ال يجب إخالء الهواء من خالل ماسورة أو قناة تُستخدم لتصريف األبخرة من جهاز  •
 احتراق يعمل بالغاز أو بأنواع الوقود األخرى.

 لمصنع أو فني الخدمة، في حال تلفه.عن طريق ااقة طلك اسلدال ستبب ايج •
قم بتوصيل القابس بمنفذ يتوافق مع اللوائح المعمول بها ويكون في وضع يسهل  •

 الوصول إليه.
فيما يتعلق بالتدابير التقنية والسالمة الواجب اتخاذها لتصريف األدخنة، من الضروري  •

 اتباع القواعد التي وضعتها السلطات المحلية بدقة.
 قبل القيام بتركيب المدخنة، قم بإزالة رقاقة الحماية. ر:تحذي  
 قم باستخدام البراغي واألدوات التي تتوافق مع الجهاز فقط. 
الفشل في تركيب البراغي أو تثبيت الجهاز وفقًا لهذه التعليمات قد ينجم عنه  تحذير:  

 مخاطر كهربية.
ناظير، عدسة مكبرة....).ال تنظر اليها مباشرة بواسطة األجهزة البصرية (م •
ال تطبخ الطعام الذي ينتج لهب مرتفع مثل الفالمبيه تحت المدخنة: قد يسبب ذلك حريق. •
سنوات أو أقل ومن قبل األشخاص  8يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال بعمر  •

بشرط ذوي القدرات الحسية النفسية الجسدية األقل أو مع الخبرة والمعرفة غير الكافية ، 
أن يتم اإلشراف عليهم وإرشادهم بعناية حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وعلى 

ال يجوز أن يلعب األطفال بالجهاز. يُسمح لألطفال  األخطار التي تنطوي على استخدامه.
 بتنظيف الجهاز وصيانته بشرط اإلشراف عليهم.

.يجب اإلشراف على األطفال ومنعهم من العبث بالجهاز •
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-ب أال يستخدم الجهاز األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذين لديهم قدرات نفسيةيج •
حّسية مخفضة أو مع خبرة ومعرفة غير كافية، ما لم يتم اإلشراف عليهم وإرشادهم 

 بعناية.
المناطق المكشوفة والتي يمكن الوصول اليها عند استعمال جهاز الطبخ قد تكون شديدة   

 الحرارة.
 
و/أو استبدال الفالتر بعد الفترة الزمنية المحددة انظر فقرة الصيانة  قم بتنظيف •

 انظر فقرة الصيانة والتنظيف. والتنظيف.
يجب أن يكون هناك تهوية كافية في الغرفة عند استخدام المدخنة في نفس الوقت الذي  •

ى تستخدم فيه األجهزة التي تستخدم الغاز أو أنواع الوقود األخرى (ال تنطبق عل
 األجهزة التي تقوم بتفريغ الهواء داخل الغرفة فقط).

 

على المنتج أو على العبوة إلى عدم التخلص من المنتج كنفايات منزلية   يشير الرمز •
بل يجب تسليمه إلى نقطة جمع نفايات متخصصة في إعادة تدوير المعدات  عادية.

لمنتج بطريقة صحيحة، فأنت الكهربية واإللكترونية. عند التأكد من التخلص من هذا ا
تساعد بذلك في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة والصحة البشرية، والتي قد تقع 

بالفعل بسبب التعامل غير السليم مع المنتج كنفاية. لمزيد من المعلومات عن إعادة 
تدوير هذا المنتج، يُرجى االتصال على مكتب المدينة المحلي، أو خدمة التخلص من 

 ايات المنزلي، أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.النف

توسيع الجهاز/سحب الجهاز
 خطر اإلصابة! 

احتمال تعرض الجهاز للزرجنة  عند سحبه او توسيعه. يجب ابعاد األطفال الى مسافة 
  آمنة.

:التالية الخصائص تمتلك بالغاز طبخ أسطح مع استخدامها يمكن هذه الشافطة المدخنة •
واط ك 12.4 القصوى الطاقة• 
 الرسم في كما موزعة مشاعل 5 •

ك واط  2.6 .المبين  

ك واط  5

ك واط  1.9  

ك واط  1.9  
ك واط  1  
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الخصائص 

المكونات
.المنتج مكونات  الكمية  مرجع

الفالتر المصابيح، التحّكم، :مع كامل المدخنة هيكل 1 1
الموتور مجموعة 1 2
الكهرباء مجموعة 1 3
 أمامي اطار 1 4

.المنتج تركيب مكونات  كميةال مرجع
القاعدة تثبيت كتيفات 2 7.1
المسطح تثبيت كتيفات 2 7.2
جانبية كتيفات 2 7.3
12a 16 3.5  براغي x 9.5
12b 6 براغي  M4 x 8
12c 6 4  براغي x 15

وثائق الكمية 
 التعليمات كتيب 1 
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االبعاد القياسية 

512 - 794

520 - 802

537 - 880

537 - 880

512 - 794

520 - 802
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 التركيب
 :دخنة مؤهلة للتركيب بالكامل في أثاث المطبخهذه الم

 تفريغ الهواء للخارج :طراز الشافط •
 تدوير داخلي :طراز الفالتر •

التركيب عملية مراحل

ثقب سطح التركيب للمدخنة •
 توصيالت •
 التحكم بالتشغيل •
 التخلص من التغليف •

الداعم سطح ثقب

10
9

812

 هـــام
- سم على األقل  3ة التي أحدثتها لسطح الطبخ وبين جهاز الشفط يجب أن يكون بين  أقل مسافة بين ثقب الفتح

 سم على األكثر وذلك حسب مقاومة المادة  المصنوع منها األثاث. 5
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7.2

12a

7.2

12a

A

األسفل من المدخنة جسم إدخال

لقد صممت المدخنة لتركيبها في  •
  .الجهة األمامية لمجموعة الموتور

ب األثاث في المطبخ مختلف فيلزم إذا كان ترتي •
  إعداد تركيب مجموعة الموتور في الخلف، 

قم بخلع الغطاء المثبت خلف جسم المدخنة وتركيبه 
  في الجهة األمامية، وأعد وضع الكابل و زنقته 

  للتوصيل بالموتور باستخدام العروة في كال 
 .(A)الجانبين 

  وقبل أن تستمر، قم بتثبيت مجموعة الموتور 
 ).انظر فقرة تركيب مجموعة الموتور(بجسم المدخنة 

 
 
 
 
 
 
 
قم بادخال جسم المدخنة من أسفل سطح الداعم والذي  •

 .قمت مسبقاً بثقب فتحته
باالستعانة بداعم ارفع جسم المدخنة لغاية  •

 .خروج واجهتها األمامية من السطح

لعروات كما هو موضح بالرسم، داخل ا،  7.2أدخل الكتيفات  •
 .المزودة 12aالمخصصة وثبتها بالبراغي 

 .أحكم جسم المدخنة حسب عروات سطح الطبخ •

  12c ثبت  جسم المدخنة بالبرغيين  •
 .والمزودين على سطح الطبخ ثم اخلع الدعائم

 :تنبيــه

  اذا كان سطح الطبخ ال يسمح بطبيعة مواده بربط 

  سيليكونفاستعن بمقدار قليل من ال،  12cالبراغي

 .بسطح الطبخ واتركه ليجف جيداً قبل االستمرار بعملية التركيب 7.2للصق الكتيفات 
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7.2

12a

7.2

12a

األعلى من المسطح في المدخنة جسم إدخال

كما هو موضح بالرسم، داخل ،  7.2أدخل الكتيفات  •
  .المزودة  12aالعروات المخصصة وثبتها بالبراغي 

في لقد صممت المدخنة لتركيبها  •
  .الجهة األمامية لمجموعة الموتور

إذا كان ترتيب األثاث في المطبخ مختلف فيلزم  •
  إعداد تركيب مجموعة الموتور في الخلف، قم بخلع 

الغطاء المثبت خلف جسم المدخنة وتركيبه في الجهة األمامية، 
  وأعد وضع الكابل و زنقته للتوصيل بالموتور 

 ).A(في كال الجانبين باستخدام العروة 

قم بادخال جسم المدخنة في سطح الطبخ والذي قمت مسبقاً  •
 .بثقب فتحته

 .أحكم جسم المدخنة حسب عروات سطح الطبخ •
 .المزودة  12cبراغي   2قم بتثبيت جسم المدخنة بواسطة  •

 :تنبيــه

 7.2فاستعن بمقدار قليل من السيليكون  للصق الكتيفات  ، 12cاذا كان سطح الطبخ ال يسمح بطبيعة مواده بربط البراغي 
 .بسطح الطبخ واتركه ليجف جيداً قبل االستمرار بعملية التركيب
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السفلى الكتيفات تركيب

  .المزودة  12aعلى جسم المدخنة بواسطة البراغي  7.1قم بتثبيت الكتيفات من األمام  •
قم بإجراء التعديالت التي تسمح للكتيفات باالستناد على القاعدة السفلية للسطح لتجنب قبل القيام بالتبيت النهائي للكتيفات  •

 .كما هو موضح بالرسم 7.2تشوه الكتيفات العلوية 

 .لالمزودة بالسطح األسف 12c البرغيين  2 بواسطة ميزان الماء، قم بقياس المستوى األفقي لجسم المدخنة ثم ثبته بواسطة •

 .12aأحكم التثبيت بصورة نهائية بالبراغي  •

12c

12a
7.1

12a

7.1
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القائمة بالزاوية الكتيفات تركيب

 .المزودة من غير أن يحكم التثبيت  12bفي جسم المدخنة بواسطة البراغي  7.3ثبت الكتيفات  •
من األثاث أو الجانب األسفل من  أو األطراف الجانبية  7.3المزودة بالطرف اآلخر من الكتيفات  12cقم برص البراغي  •

 .سطح الطبخ

12b

7.3

12b

7.3

12c

 .12bوبالبراغي   12cأحكم التثبيت بصورة نهائية بالبراغي  •
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الموتور مجموعة تركيب

في الجهة األمامية أو بالجهة الخلفية   (1)ان تركيب مجموعة الموتور •
صحيح يكون حسب إعدادات أثاث المطبخ، يجب التأكد من الوضع ال

 .للغطاء

بعد ذلك، وبناء على موضع فتحة خروج الهواء في األثاث، يمكن تدوير  •
درجة في كل مرة بحيث يكون مخرج الهواء على  90مجموعة الموتور 

 (2).وبالتوافق مع تلك التي أثاث المطبخ   4كل من الجوانب الـ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
دة قم بربط الموصل الخارج من جسم المدخنة بوح •

 .التوصيل في مجموعة الموتور

بعد ذلك قم بربط مجموعة الموتور مع جسم المدخنة  •
المزودة كما هو موضح  12bو  12aبواسطة البراغي 

 .بالرسم
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 الكهرباء مجموعة تركيب

قم بتوصيل الكابالت الكهربائية الخارجة من أسفل جسم . •
 .الكهربائية المدخنة على اليمين مع مفاتيح المجموعة

كل موصل لكل كابل له ما يقابله في المجموعة  •
 .الكهربائية، لذا يجب الحرص على عدم التوصيل الخطأ

ثبت المجموعة الكهربائية بجسم المدخنة بواسطة البراغي  •
12a المزودة. 

الوضع الموضح في الرسم هو فقط  يعتبر كخيار، وعند  •
عة على يسار جسم المدخنة الضرورة يمكن تثبيت المجمو

أو حتى يمكن تركها على قاعدة األثاث اذا لم يكن هناك 
  .معوقات هيكيلية أو معوقات تمس السالمة

 .األرض فوق الكهربائية العلبة وتترك المدخنة بتركيب تقم ال :تنبيه 
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  التوصيالت
نظام الطرد من خالل انبوب

الشفاط بالمدخنة باستخدام ماسورة  عند تركيب مدخنة الطرد قم بتوصيل -
مم ) االختيار متروك لفني التركيب . 150-120صلبو او مرنة ( بقطر = 

مم ) ادخل الحافة 120لتركيب وصلة الطرد الخاصة لعادم الهواء ( بقطر=  -
 ) علي مخرج جسم الشفاط . 9السفلية (

الماسورة  قم بتركيب الماسورة في المكان المخصص باستخدام مشابك اتثبيت -

  يجب نزع اي فلتر كربون موجود داخل الشفاط . -

ø 150

9

ø 120

 الفالتر ذو طراز الهواء مخرج
 120 قم بوصل الحافّة على فتحة خروج الهواء بواسطة أنبوب قاسي أو مرن بقطر •

 .مم 150 -
على مخرج جسم   9أدخل حافة التخفيف ، ø 120للتوصيل مع أنبوب بقطر  •

 .المدخنة
 .المواد الالزمة ليست مزودة مع الجهاز .نبوب بواسطة مشدّات التثبيتقم بتثبيت األ •
  برغيين   2على المخرج بواسطة   8ثّبت الشبكة الموجهة  •

12e  )2.9 x 9.5( مزودين مع الجهاز. 

انظر فقرة صيانة ، (تأكد من من وجود الفالتر الكربونية النشطة المضادة للروائح •
 ).فالتر الكربون النشط

 توصيل الكهرباء

صيل الشفاط بمصدر الكهرباء الرئيسي عن طريق مفتاح ثنائي ذو فتحة توصيل ال وقم بت
مم 3تقل عن 

 موصل تغذية التيار 
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تعامل  :..تنبيه
 بحذر وانتباه

األمامي التركيب

قم برفع الجسم المتحرك من المدخنة  •
بضع سنتمترات  )انظر فقرة االستعمال(

 .فقط
لحبس الحركة يكفي الضغط تجاه اسفل  •

من المدخنة والذي تقوم  الجسم المتحرك
 .برفعه

ال تحبس أبداً الضلفة المنزلقة أثناء  :تنبيه 
فترات الفتح أو االغالق، ماعدا أثناء 

 .تركيب اإلطار

اخلع قطع الحماية من االسفنج من زوايا  •
 .الزجاج

تناول االطار األمامي وأدخله من األعلى  •
وانتبه الى انسجام عالمات التشابك مع 

ات المهيئة في المدخنة ومن ثم اجعله الفتح
 .ينزلق تجاه اليسار

العالمات يجب ادخال جميع  :تنبيه 
 .المسننة

اضرب على اإلطار األمامي من اليمين  •
 )مطرقه(الى اليسار بواسطة أداة مساعدة 

 .الى حين االدخال الكامل
لتجنب الحاق الضرر يمكن استخدام أداة  

ين االطار ب )قطعة خشب على القياس(
 .والمطرقة

 
 
يمكنك العودة على فقرة االستعمال من  •

أجل وضع الجسم المتحرك في مكانه 
 .القياسي
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الشفط لوحة محيط

أنظر فقرة (افتح ضلفة المدخنة  •
  ).االستعمال

 
الالصقين اللذان   2اخلع الشريطين  •

 .يحميان اللوحة فقط أثناء النقل
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االستخدام 

 لوحة التحكم
 زر الوظيفة الديود ضوء مؤشر زر

 A .الزر ينشط فقط عندما تكون الضلفة مفتوحة
 .إطفاء اإلضاءة في أقصى قوتها/إشعال  =ضغطة قصيرة 

 .الكمالية االنارة اطفاء/اشعال = ثانية 2 لمدة  الضغط
ً  زر السرعة التي تم ضبطها+   Bعندما يشعل ضوء الديود  .الزر ينشط فقط عندما تكون الضلفة مفتوحة .مسبقا

االطفاء األتوماتيكي  Delayال تنشط وظيفة التأخير /تنشط  =ضغطة قصيرة 
 تعطيله يمكن،  .دقيقة، للموتور ولجهاز اإلنارة على أي سرعة كانت  30يتأخر 

 .الضلفة إغالق أو الموتور اطفاء الزر، نفس على بالضغط

B 

 :بتثا الديود ضوء
 بالعمل تبدأ التحذير إشارة .للشحوم المضادة المعدنية الفالتر غسل ضرورة الى تشير

 .للمدخنة العملي التشغيل من ساعة 100 بعد
 : يومض الديود ضوء
 المعدنية الفالتر غسل يجب وكذلك النشط الكربون فالتر تغيير ضرورة الى تشير

 العملي التشغيل من ساعة 200 عدب بالعمل تبدأ التحذير إشارة . للشحوم المضادة
 .للمدخنة

 .مغلقة أو مفتوحة الضلفة كانت سواء ينشط الزر
 تحذير  ضبط إعادة يتم فسوف الفالتر تحذير تفعيل أثناء =  ثانية 2 لمدة بالضغط

 .منطفئ الموتور يكون عندما فقط رؤيتها يمكن المؤشرات هذه .الفالتر

 .دما تكون الضلفة مفتوحةالزر ينشط فقط عن ضوء الديود ثابت
 .الرابعة السرعة  تنشّط  =ضغطة قصيرة 

C 

ضوء الديود يومض   .الزر ينشط فقط عندما تكون الضلفة مفتوحة
 6فترة هذه السرعة هي  .المركّزة السرعة  يعطّل/ينشّط = ثوان 2 لمدة بالضغط

 .ةعند إنتهاء المدة، يعود النظام تلقائياً على السرعة السابق .دقائق
 .الضلفة إغالق أو الموتور اطفاء الزر، نفس على بالضغط تعطيله يمكن

 .الزر ينشط فقط عندما تكون الضلفة مفتوحة ضوء الديود ثابت
 .الثالثة السرعة ينشّط

D 

 .الزر ينشط فقط عندما تكون الضلفة مفتوحة ضوء الديود ثابت
 .السرعة الثالثةيعطّل  /ينشّط

E 

عند توقيف األزرار تضيء الديودات  .مرتين 2ت تومض جميع أضواء الديودا
 .بالتسلسل

 مطفئ = االنارة + الموتور مع مغلقة أو مفتوحة الضلفة كانت سواء ينشط الزر
Off.  

 .اللوحة إيقاف  يعطّل/ينشّط = ثوان 4 لمدة بالضغط
 .الزر ينشط فقط عندما تكون الضلفة مفتوحة ضوء الديود ثابت

 .السرعة األولىيعطّل /نشّطي  =ضغطة قصيرة 
F 

 .ينشط تحذير انسداد فلتر الكربون  النشط  = Bومضتين للزر   2
 .ينشط تحذير انسداد فلتر الكربون  غير نشط  = Bومضتين للزر   1

  .مغلقة أو مفتوحة الضلفة
 يكون والموتور  النشط الكربون فالتر تحذير  يعطّل/ينشط = ثانية 2 لمدة الضغط
 .الفالتر تحذير تفعيل ونوبد مطفئ

 الضلفة مفتوحة إطفاء زر الديود
 .ينطفئ الموتور  =ضغطة قصيرة 

G 

 .جهاز التحكم عن بعد ينشط  =  G + Fلألزرار   2ومضتين  
 .جهاز التحكم عن بعد يتوقف  =  G + Fلألزرار   1ومضة واحدة 

 .مغلقة أو مفتوحة الضلفة
 عن التحكم جهاز تعطّل/تنشّط = مطفأة نارةواال والموتور ثانية 2 لمدة بالضغط

 .بعد
 .ئينفمط والموتور االنارة + الضلفة إغالق = مفتوحة الضلفة
 .منشعلين والموتور االنارة + الضلفة فتح = مغلقة الضلفة

 فتح يكمل فانه الزر على بالضغط ما، لسبب جزئياً  مفتوحة الضلفة كانت اذا  :تنبيه
  .الضلفة إغالق أو

H 
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 لوحة التحكم عن بعد
.اإلستعمال فقرة انظر ولتفعيله منّشط، غير يكون البداية في بعد عن التحكم جهاز لمستقِب◌ِ  :..تنبيـــه

:مغلقة الضلفة 
.تركيز ألقصى واالنارة األولى السرعة على الموتور يشعل الضلفة، تفتح

 موتور

 :مفتوحة الضلفة
  الموتور Off إطفاء/On عالإش :الخفيف بالضغط
Off  مطفأ = االنارة + والموتور الضلفة يغلق :ثانية 2 لمدة بالضغط

 :مفتوحة الضلفة تكون عندما  فقط
.ضغطة كل عند التشغيل سرعة تخفيض

:مفتوحة الضلفة تكون عندما  فقط
.ضغطة كل عند التشغيل سرعة زيادة

:وحةمفت الضلفة تكون عندما  فقط
.المكثّف التشغيل وظيفة تنشط

 المكثّف التشغيل

:مفتوحة الضلفة تكون عندما  فقط
التأخير وظيفة التأخير وظيفة تنشط

 :مفتوحة الضلفة تكون عندما  فقط
  اإلنارة Off إطفاء/On إشعال :الخفيف بالضغط
.الكمالية المصابيحOff  إطفاء/On إشعال :ثانية 2 لمدة بالضغط

ارةإن



التنظيف والصيانة
الكومفورت لوحة تنظيف

 .افتح لوحة الكومفورت بسحبها من األعلى •
 .اخلع اللوحة من جسم المدخنة •
 .لوحة الكومفورت ال يجب غسلها بغسالة األطباق أبداً  •
 .قم بتنظيفها بواسطة قطعة قماش رطبة ومنّظف سائل ومحايد •
م بتنظيفها أيضاً من الداخل باستعمال قطعة قماش رطبة ومنّظف سائل ومحايد، ال ق •

 .تستعمل مماسح أو اسفنج مبلل، وال تبلل اللوحة بالماء، ال تستخدم أدوات مخرشة

للشحوم المضادة المعدنية الفالتر
شة غسلها في غسالة األطباق أيضاً، من الضروري غسلها عندما تظهر على الشا نيمك
B   من االستعمال أو أكثر من ذلك، عندما يكون   2أو على األقل  كل شهرين

 .االستعمال مرّكز

 إعادة ضبط إشارة التحذير
 .تطفئ االضواء وموتور الشفط •
 .ثانية  2لمدة   Bاضغط الزر •

تنظيف الفالتر
  ).أنظر فقرة االستعمال(افتح الضلفة  •
 .هاافتح لوحة الكومفورت عن طريق سحب •
اخلع الفالتر كل على حده، بدفعها تجاه خلف المجموعة وبسحبها في نفس الوقت  •

 .تجاه األسفل
في حال ( ا.إغسل الفالتر مع الحذر من ثنيها، واتركها لتجف قبل إعادة تركيبه •

تغيير لون سطح الفالتر، والذي يمكن أن يطرأ مع مرور الزمن، ال يعني إطالقاً 
  ).أكمل وجهعدم أداء عملها على 

 .عند إعادة التركيب احرص على الحفاظ على المقبض باتجاه الخارج •
 .أعد غلق لوحة الكومفورت •
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 فالتر الكربون النشط المضادة للروائح (طراز المرشح)

 أشهر أو أقل مدة، وعند 4أو على األقل كل  Bيمكن غسلها في غسالة األواني ويجب غسلها عند مشاهدة وميض الزر 
. إشارة التحذير، اذا كانت   جديد غسالت قبل تبديله بآخر     5 استخدامها بكثافة يجب غسلها بين الحين واآلخر لعدد  أقصاه

  منشطة مسبقاً، فانه يمكن التأكد من ذلك فقط عند تشغيل موتور الشفط.

  تشغيل إشارة التحذير
  يمكن تنشيطها سواء عند تركيب المدخنة أو فيما بعد.في المدخنة طراز المرشح، اشارة تحذير انسداد الفالتر   •
  أطفئ االضواء وموتور الشفط. •
  ثانية: 2لمدة  Fاضغط الزر  •

  تحذير بأن فلتر الكربون النشط أصبح مشبع. ينشطـ  Bومضتين للزر  2  •

  مشبع.التحذير فلتر الكربون النشط  يوقف - Bومضة واحدة للزر  1  •
  نشط المضاد للروائح.تبديل فلتر الكربون ال

  إعادة ضبط إشارة التحذير
  أطفئ االضواء وموتور الشفط. •
  ثانية. 2لمدة   Bاضغط الزر •

  تبديل الفلتر
  أزل لوحة الكومفورت. •
  أزل الفالتر المعدنية المضادة للشحوم •
أزل محابس الفلتر المعدني المضاد للشحوم ثم ابدأ بتنظيف فلتر الكربون النشط  •

  .المشّبع
أعد تركيب فلتر الكربون النشط المضاد للروائح نظيفاً واعد محابس الفلتر المعدني  •

  المضاد للشحوم.
  أعد تركيب الفالتر المعدنية المضادة للشحوم. •
  أعد إغالق لوحة الكومفورت. •

إنارة
 )"نيةالف الخدمة راجع بشرائها الرغبة عند(" .الفنية الخدمة طلب يجب تبديلها عند •

"  Product family name for MEA market: FABULA "

""FABULA : MEA market اسم عائلة المنتج لـ
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