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INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU 
 

 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. 
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TEHNISKIE DATI 
Sastāvdaļas (Zoom modelis) 

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas 
1 1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru. 
2 1 Tvaika nosūcēja balstplātne. 
4 1 Kabeļa kanāls 
14 1 Sprūds 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
11 4 Sienas dībeļi ø 10 
12h 4 Skrūves M5 x 70 
12g 1 Skrūves sprūdam 
 Daudz. Dokumentācija 
 1 Lietošanas pamācība 
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Sastāvdaļas (Chic-Vanilla modeļi) 
Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas 
1 1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru. 
2 1 Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju). 
4 1 Kabeļa kanāls 
5 3 Stikls 
6 3 Stiklu fiksējošas plātnes 
14 1 Sprūds 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
11 4 Sienas dībeļi ø 10 
12h 4 Skrūves M5 x 70 
12d 6 Skrūves M4 x 20 
12e 6 Skrūves M4 x 10 
12g 1 Skrūves sprūdam 

22 12 Gumijas paplāksnes 

 Daudz. Dokumentācija 
 1 Lietošanas pamācība 
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Sastāvdaļas (Nest modeļi) 
Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas 
1 1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru. 
2 1 Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju) 
2.1 2 Tvaika nosūcēja balstplātnes pagarinājums 
4 1 Kabeļa kanāls 
5 4 Stikls (stikla manuāli izstrādājumi) 
14 1 Sprūds 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
7.1 8 Stiklu fiksējošas konsoles kopā ar ieliktni 
11 10 Sienas dībeļi ø 10 
12h 10 Skrūves M5 x 70 
12d 24 M4 uzgrieznis (fiksējošas konsoles pie plātnes pagarinājuma) 
12e 8 Stiklu fiksējoši izvirzījumi 
12f 8 Stikla aizsardzības starplikas 
12g 1 Skrūve sprūdam 
12h 8 Aizsardzības starplikas stiklam 
 Daudz. Dokumentācija 
 1 Lietošanas pamācība 
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Sastāvdaļas (Vertigo modelis) 
Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas 
1 1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru. 
2 1 Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju) 
4 1 Kabeļa kanāls 
5 1 Stikla vai cita materiāla paneļi 
14 1 Sprūds 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
11 4 Sienas dībeļi ø 10 
12h 4 Skrūves M5 x 70 
12d 4 Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam 
12g 1 Skrūve sprūdam 
 Daudz. Dokumentācija 
 1 Lietošanas pamācība 
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Sastāvdaļas (Kaleidos modelis) 
Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas 
1 1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru. 
2 1 Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju) 
4 1 Kabeļa kanāls 
5 1 Stikla vai cita materiāla paneļi 
14 1 Sprūds 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
11 4 Sienas dībeļi ø 10 
12h 4 Skrūves M5 x 70 
12d 4 Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam 
12g 1 Skrūves sprūdam 
 Daudz. Dokumentācija 
 1 Lietošanas pamācība 
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Sastāvdaļas (Luxia modelis) 
Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas 
1 1 Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru. 
2 1 Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju) 
3 1 Barošanas kabeļa slēdzis 
5 1 Stikls 
14 1 Sprūds 
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas 
11 4 Sienas dībeļi ø 10 
12h 4 Skrūves M5 x 70 
12d 4 Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam 
12g 1 Skrūve sprūdam 
 Daudz. Dokumentācija 
 1 Lietošanas pamācība 
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Izmēri 
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UZSTĀDĪŠANA 
Šis tvaika nosūcējs ir izstrādāts, lai tiktu uzstādīts pie griestiem/uz plaukta virs brīvi stāvoša plīts 
degļa (min. 650 mm): 
• Kanālu sistēmas versija: Izsūknēšana uz ārpusi. 
• Recirkulācijas versija: Iekšēja recirkulācija. 
 
Brīdinājums: F gaismas tvaika nosūcējs ir sistēma, kas ietver tvaika nosūcēju + lampu, lai 

nodrošinātu divas atsevišķas elektroinstalācijas sistēmas – vienu tvaika nosūcējam, bet 
otru – lampai.  

 Zoom modelis nav aprīkots ar lampu.  
 

Operāciju secība - Uzstādīšana 
• Sagatavošana uzstādīšanai 
• Griestu/plaukta urbšana un balstplātnes nostiprināšana 
• Savienojumi 
• Tvaika nosūcēja korpusa uzstādīšana 
• Funkcionāla pārbaude 
• Iepakojuma utilizācija 

 

Ierobežojošā sprūda nostiprināšana 

 
 
• Atslābināt 3 skrūves, kas savieno plātnes (dažādas formas un/vai lieluma) daļas, izmantojot 

komplektācijā ietilpstošo uzgriežņu atslēgu. 
• Paņemt sprūdu un nostiprināt to pie plātnes uz konsoles tā, kā ir norādīts attēlā, izmantojot 

komplektācijā ietilpstošās skrūves. 
• Paņemt spuldzes turētājus un iestarpināt tos 

uz komplektācijā ietilpstošajām konsolēm, 
kuras var redzēt pēc to dakšas formas 
galiem. 

 Brīdinājums: skavas, kas tiek izmantotas, 
lai nostiprinātu vadus, nedrīkst tikt 
nogrieztas. 

• Pievilkt skrūvi, kas nostiprina spuldzes 
turētājus pie konsoles, tā, lai tā turētu pēdējo 
starp 2 paplāksnēm.  
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Griestu/plaukta urbšana un plātnes nostiprināšana 
GRIESTU/PLAUKTA URBŠANA 

• Izmantot svērteni un marķēt plīts virsmas centru uz griestu/plaukta atbalsta. 
• Atbalstīt plātni pret griestiem/plauktu, rūpējoties, lai ierobežojošais sprūds, kas tikko 

uzstādīts savā vietā, būtu vērsts pret uzstādītāju un plīts virsmu (ierobežojošais sprūds 
nedrīkst tikt samainīts ar 4 citiem, kuri izmantoti, lai nostiprinātu tērauda kabeļus, kas 
paredzēti tvaika nosūcēja pārvietošanai). 

• Marķēt plātnē uz griestiem caurumu centrus. 
• Izurbt šādus punktus:  
 • Cieta betona griestus: saskaņā ar izmantotajiem dībeļiem betonam. 
 • Caurumotu ķieģeļu griestus, ievērojot 20 mm izturības biezumu: izurbt ø 10 mm caurumu 

(nekavējoties ievietot komplektācijā ietvertos dībeļus 11). 
 • Koka siju griestus: saskaņā ar izmantotajām kokskrūvēm (netiek piegādātas). 
 • Koka plauktu, ievērojot 15 mm izturības biezumu: izurbt ø 7 mm caurumu. 
 • Elektrotīkla barošanas kabeļa padevi: izurbt ø 10 mm caurumu. 

  Brīdinājums: tiks savienotas divas līnijas: tieša elektrolīnija tvaika nosūcēja 
elektroenerģijas barošanai un cita līnija, kas aprīkota ar slēdzi lampai. Tas neattiecas uz 
Zoom modeli. 

 • Gaisa izplūde (Kanālu sistēmas versija): saskaņā ar savienojuma diametru pie ārējā 
dūmvada cauruļvada. 

• Krusteniski ievietot divas skrūves, atstāt 4-5 mm atstarpi no griestiem: 
 • cieto betonu dībeļi betonam netiek piegādāti. 
 • caurumotiem ķieģeļiem, ievērojot 20 mm izturības biezumu, tiek piegādātas skrūves 12h. 
 • koka sijām kokskrūves netiek piegādātas. 
 • koka plauktiem netiek piegādātas skrūves kopā ar paplāksnēm un uzgriežņiem. 
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PLĀTNES NOSTIPRINĀŠANA 
• Pacelt fiksējošo plātni, nodrošinot, lai ierobežojošais sprūds 

tiktu izvietots frontāli. 
• Uzstādīt gropes uz divām skrūvēm, kas iepriekš ievietotas 

griestos, un pagriezt, kamēr tās neatrodas regulēšanas gropes 
centrā. 

• Līdz galam pievilkt divas skrūves un ieskrūvēt divas citas 
komplektācijā esošās skrūves; pirms pilnīgas skrūvju 
bloķēšanas iespējams veikt regulējumus, pagriežot sastāvdaļu 
un pārliecinoties, ka skrūves nenāk ārā no regulēšanas gropes.  

• Iekārta ir stingri jānostiprina gan tvaika nosūcēja svara, gan 
slodzes dēļ, ko var izraisīt nejaušs sānisks spiediens uz ierīci, ja 
tā atrodas pareizā stāvoklī. Tiklīdz iekārta ir nostiprināta, 
nepieciešams pārliecināties, ka plātne ir stabila. 

• Visos gadījumos, ja griesti nav pietiekami stingri piekāršanas 
punktā, uzstādīšanas speciālistam tie ir jāpastiprina, izmantojot 
piemērotas plātnes un balstplātnes, kas ir piestiprinātas 
strukturāli izturīgiem elementiem. 

 

�

�
� �

PLĀTNES PAGARINĀJUMA NOSTIPRINĀŠANA (NEST MODELIS) 

• Paņemt 2 pagarinājumus 2.1 un iestiprināt tos plātnē 2 
paredzētajās gropēs, kas jau ir uzstādītas. 

• Plātnēs uz griestiem marķēt caurumu centrus. 
• Noņemt pagarinājumus. 
• Izurbt ø 10 mm caurumu (nekavējoties ievietot komplektācijā 

ietvertos dībeļus 11). 
• Vēlreiz piestiprināt pagarinājumus un nostiprināt tos, 

izmantojot komplektācijā ietvertās skrūves 12h. 

 

���

��

���

���

��

���

�

���

���



   
 

LV 223 

TVAIKA NOSŪCĒJA PLĀTNES KABEĻU PIEVIENOŠANA 

N.B. Pirms uzstādīšanas turpināšanas nepieciešams pārvietot tvaika nosūcēju līdz 
vismaz 650 mm augstumam no plīts virsmas, izmantojot atbalstu vai citas 
personas palīdzību. 

 Tas ir svarīgi, jo tvaika nosūcēja kabeļi noteikti ir jāpievieno plātnei, kas 
uzstādīta pie griestiem tā, ka tvaika nosūcēja svars neatbalstās uz konstrukcijas. 

 

 
• Kabeļa nostiprināšanas sistēma sastāv no 3 sastāvdaļām: 
 • Vītņoti sprūdi (a), kas jau ir uzstādīti uz griestu plātnes. 
 • Komplektācijā iekļautas kabeļa iespīlēšanas skrūves (b). 
 • Komplektācijā iekļautas drošības uzmavas (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Tvaika nosūcēja pārsegam pievienotos 

kabeļus ievadīt atbilstošos caurumos 
plātnes pārsegā pēc demontāžas. 

 

 

 
• Ievietot kabeļa kanālu 4 atverē 

plātnes pārsegā un izlaist cauri 
tam tvaika nosūcēja barošanas 
kabeli. 

 
  
 Brīdinājums: nesabojāt un 

nenoņemt skavu, kas 
nostiprina barošanas kabeli 
pie tvaika nosūcēja 

 

a

b

c

4
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•  Nepieciešams pievērst uzmanību 

griestiem piestiprinātās plātnes 
virzienam (griestiem piestiprinātās 
plātnes ierobežojošajam sprūdam ir 
atbilstošs caurums plātnes pārsegā un 
tvaika nosūcēja pārsegā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

•  Ievietot kabeļus drošības izvirzījumos 
(c), izvietojot vītni uz augšpusi.  

• Ievietot kabeļus kabeļu skavas 
skrūvēs (b). 

 

 

 
 

B

C



   
 

LV 225 

 
• Izvilkt kabeļus cauri gropēm vītņotajos sprūdos (a) un 

pašiem sprūdiem pieskrūvēt kabeļa bloķēšanas 
skrūves (b). 

 

 

 

 

 

 

 
• Pēc operācijas pabeigšanas 

rezultāts ir jābūt tādam, kāds 
norādīts attēlā visiem 4 
kabeļiem. 

 

 

 

 

 
• Šajā punktā mums visi 4 kabeļi ir 

pievienoti plātnei. 
 
Nospriegot kabeļus, velkot tos augšup, 
lai tie ieslīdētu kabeļa skavas skrūves 
iekšpusē, un izbīdīt gropi vītņotajā 
sprūdā. 

Tas ir iespējams, jo kabeļa skavas 
skrūvei ir sistēma, kas, ja ir pareizi 
uzstādīta, ļauj kabeļiem slīdēt tās 
iekšpusē tikai vienā virzienā un neļauj 
tiem slīdēt citā virzienā. 
 
Uzmanību, visiem kabeļiem ir vienāds 
garums, lai veicinātu pēdējā līmeņa 
operāciju. Priekšējais kreisais kabelis 
nedrīkst būt vaļīgāks nekā citi kabeļi. 
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TVAIKA NOSŪCĒJA NOLĪMEŅOŠANA 

 
• Tvaika nosūcēja mobilā iekārta ir jānolīmeņo, lai 

nodrošinātu kustību pareizai funkcionēšanai. 
• Tvaika nosūcējs tiek nolīmeņots, izmantojot 

drošības sprūdus. 

 

 

 

 

 

 
• Piestiprināt spirta līmeņrādi tvaika nosūcējam. 

 

 

 

 

 

 
• Ja drošības izvirzījumi tiek spiesti augšup, 

tvaika nosūcēja kustība tiek "bloķēta". 
Ievietojot vai izņemot kabeli no kabeļa 
skavas skrūves, iespējams veikt regulējumus, 
kas nodrošina mobila tvaika nosūcēja 
korpusa nolīmeņošanu. 

• Tiklīdz tvaika nosūcējam ir uzstādīts līmenis, 
drošības izvirzījumi ir jāpievelk vēlreiz. 

 
 
Brīdinājums: 
• Lūdzu pārbaudīt, vai visi 4 kabeļi ir izstiepti. 
• Lūdzu pārbaudīt, vai visi 4 kabeļi nav bojāti uzstādīšanas laikā. 
• Jāatceras, ka minimālajam attālumam starp tvaika nosūcēju un plīts virsmu ir jābūt 

650 mm.  
• Mobilās iekārtas (tvaika nosūcēja pārsega) maksimālajam gājienam ir jābūt 900 mm 

atbilstoši recirkulācijas versijai, bet kanālu sistēmas versijai – 750 mm. 
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Savienojums 
GAISA IZEJA - DŪMVADA SISTĒMAS VERSIJA 

Lai uzstādītu dūmvada versijas tvaika nosūcēju, lūdzu skatīt 
tvaika nosūcēja dūmvada sistēmas komplektam specifiski 
paredzētās instrukcijas. 

 

 

GAISA IZEJA - RECIRKULĀCIJAS VERSIJA 

• Atvērt apgaismojuma iekārtu, velkot aiz atbilstošā ierobojuma. 
• Noņemt tauku filtru. 
• Pārliecināties, ka ir uzstādīts aktīvās ogles smaku filtrs. 
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ELEKTROENERĢIJAS PADEVES KABEĻA NOSTIPRINĀŠANA 

• Pievilkt elektroenerģijas padeves kabeli un 
piestiprināt to konsolei, kas uzstādīta pie griestiem 
piestiprinātas plātnes, izmantojot jau uzstādīto 
vadīklu un 2 skrūves. 

• Iestarpināt gumijas kabeļa kanālu, kas 
jau ir savīts uz barošanas kabeļa, 
atverē, lai nepieļautu turpmākos 
bojājumus. 

• Pieslēgt tvaika nosūcēju 
elektrotīklam, ievietojot 
divpolu slēdzi, kam 
kontakta atstarpe ir vismaz 
3 mm. 

 
• Noņemt tauku filtrus 

(skatīt nodaļu "Tehniskā 
apkalpošana") un 
pārliecināties, ka 
barošanas kabelis ir pareizi 
ievietots sūknēšanas 
ventilatora kontaktligzdā. 

• Šajā punktā iespējams 
noņemt skavu, kas 
nostiprina barošanas 
kabeli pie tvaika nosūcēja 
pārsega.  

 
 
 
• Šajā punktā iespējams pievienot tvaika nosūcēju un lampu, ja tāda ir paredzēta, 

elektrotīklam, izmantojot atbilstošus barošanas kabeļus. 

 
 

PLĀTNES PĀRSEGA NOSTIPRINĀŠANA 

• Pieskrūvēt plātnes pārsegu, 
izmantojot 3 iepriekš noņemtas 
skrūves un komplektācijā iekļauto 
uzgriežņu atslēgu 
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STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – CHIC-VANILLA MODEĻI 

• Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos. 
• Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam. 
 
• Nostiprināt stiklu 5 pie plātnes, izmantojot skrūves 12d un 

paplāksnes 22 augšdaļā. 
• Sastiprināt apakšdaļā esošos stikla elementus, izmantojot stikla 

nostiprināšanas plātnes 6, skrūves 12e un paplāksnes 22. 
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STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – NEST MODELIS 

• Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos. 
• Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam. 
• Nostiprināt montāžas karkasus 7.1 pie plātnes, izmantojot 

uzgriežņus 12d. 
• Ievietot blīvi 12f izvirzījumā 12e, pēc tam ievietot stiklu 5 un 

citu blīvi 12h, nostiprinot visu ar uzgriežņa 12d palīdzību. 
• Ievietot izvirzījuma 12e galu montāžas karkasa 7.1 gropē un 

pievilkt, izmantojot otru uzgriezni 12d. 
 
• Nelielus regulējumus stiklam var veikt, atbrīvojot uzgriežņus 

12d, kas savieno skavu un konsoli. 
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STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA MODEĻI 

• Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos. 
• Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam. 
 
• Nostiprināt stiklu (vai citu materiālu) 5 pie plātnes, izmantojot 

fiksējošos izvirzījumus 12d. 
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IZMANTOŠANA 
Vadības panelis 

� ��  
 

Poga Funkcija Displejs 
L Ieslēdzas/izslēdzas apgaismojums. - 

T1 Nosūcējs nolaists 
Nospiest uz 2 sekundēm, lai paceltu nosūcēju. 
Īsi nospiest, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru. 

Ieslēgts/izslēgts 

 Nosūcējs pacelts 
Nospiest vienreiz: Nosūcējs nolaižas. 
Nospiest otro reizi: Nosūcējs apstājas. 
Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro 
ātrumu. 

Izslēgts/izslēgts 

 
 
Brīdinājums: Nosūcēja vadības ierīces tikai vada nosūcēja funkcijas. Apgaismojuma ierīcei ir 
pilnīgi atsevišķa barošana un atsevišķs slēdzis.  
 
 
 
 

Elektroniskā vadības sistēma atpazīst un signalizē par diviem kļūmes veidiem. 
Gaismas diode T1  

Lēna mirgošana 

Pārsniegts absorbcijas līmenis: 
Ja rodas pārslodzes apstākļi, gaismas diode T1 uz tastatūras 
signalizē par kļūmi, mirgojot vienu reizi ik pēc katrām 2 sekundēm. 
Pārbaudīt, vai kaut kas nebloķē normālas nosūcēja kustības. 
Signāls paliek aktīvs, kamēr netiek saņemta jauna atvērt/aizvērt 
nosūcēja komanda. 

Ātra mirgošana 

Nosūcēja atvēršanas drošības mikroslēdzis iedarbojās:  
Ja iedarbojās drošības mikroslēdzis, gaismas diode T1 uz tastatūras 
signalizē par kļūmi, ātri mirgojot (vienu reizi ik pēc katrām 250 
ms). Tas nozīmē, ka nosūcējs pagāja garām mikroslēdzim… 
Izsauciet tehnisko palīdzību! 
Jūs varat turpināt nosūcēja apgaismojuma un motora funkciju 
izmantošanu, kamēr šī kļūme ir aktīva. Ja motors ir ieslēgts, 
gaismas diode T1 turpina mirgot, norādot, ka kļūme vēl joprojām 
pastāv. 
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TĀLVADĪBAS PULTS 
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. 

 

 
Vadības panelis 

 Ieslēdzas/izslēdzas motors. - 

Nosūcējs aizvērts:  
- Īsi nospiest pogu, lai uzsāktu nosūcēja nolaišanu 
- Tas apstāsies, kad poga tiks nospiesta vēlreiz.  
Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro ātrumu. 

- 

 

Nosūcējs atvērts: 
- Nospiest un turēt nospiestu 2 sekundes, lai aktivizētu nosūcēja 
pacelšanu, kas apstāsies, kad tas sasniegs aizturi.  
- Nospiest (īsi), lai apturētu kustību (pirms sasniegts aizturis). 
- Īsi vēlreiz nospiest, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru. 
- Nospiest un turēt nospiestu 2 sekundes, lai uzsāktu nosūcēja 
pacelšanu. 
- Ja motors ir ieslēgts, tas vispirms apturēs motoru un pēc tam sāks 
kustību. 

- 

 

 - - 

 Ieslēdzas/izslēdzas nosūcēja apgaismojums. - 

  

INTENSĪVS ĀTRUMS 
- Tas var tikt aktivizēts tikai ar nolaistu nosūcēju, un kad nav aktīvas 
aiztures vai 24 stundu funkcijas. 
- Aktivizē Intensīvo ātrumu no jebkāda cita ātruma. 
Lai to atspējotu, vienkārši nospiest to pašu pogu vēlreiz vai izslēgt motoru. 
- Intensīvais ātrums tiek noregulēts, lai darbotos 6 minūtes. Pēc 6 
minūtēm sistēma automātiski atgriezīsies uz ātrumu, kas bija uzstādīts 
iepriekš. 

Gaismas diode uz 
motora pogas (uz 
nosūcēja vadības 
ierīcēm) mirgos reizi 
sekundē. 

Īsi nospiest Aiztures funkcijai: 
Var tikt aktivizēta tikai, ja nav aktīva Intensīvā vai 24 stundu funkcija. 
Aktivizē un atspējo nosūcēja pilnīgu aizvēršanu (motors + apgaismojums) 
pēc 30 minūtēm: 
Lai atspējotu Aizturi, vienkārši nospiest pogu vēlreiz vai izslēgt motoru. 

Gaismas diode uz 
motora pogas (uz 
nosūcēja vadības 
ierīcēm) mirgos reizi 
ik pēc katrām 0,5 
sekundēm. 

  Nospiest un turēt nospiestu 2 sek. lai aktivizētu 24 stundu Funkciju: 
Var tikt aktivizēta tikai tad, ja nav aktīva Intensīvā vai Aiztures funkcija. 
Aktivizē un atspējo 24 stundu funkciju uz 10 minūtēm katru stundu, 24 
stundām. Pēc šī laika tā tiek atspējota. 

Gaismas diode uz 
motora pogas (uz 
nosūcēja vadības 
ierīcēm) mirgos reizi 
ik pēc katrām 2 
sekundēm. 

 Palielina motora ātrumu. - 

 Samazina motora ātrumu. - 
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APKOPE UN TĪRĪŠANA 
Tauku filtrs 

Filtrs jātīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja ierīce tiek 
intensīvi lietota, filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. 

 

METĀLA PAŠBALSTOŠA TAUKU FILTRA TĪRĪŠANA 

• Atvērt apgaismojuma iekārtu, pavelkot aiz ierobojuma. 
• Izņemiet filtrus pa vienam, spiežot tos virzienā uz ierīces 

aizmuguri un vienlaicīgi velciet lejup.  
• Mazgājot filtrus, izvairieties no to saliekšanas. Pirms 

uzstādīšanas atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, ka tie ir pilnībā 
izžuvuši. 

• Uzstādot filtrus ierīcē, pievērsiet uzmanību, lai tie tiktu 
uzstādīti pareizā stāvoklī un ar rokturiem uz āru. 

• Nomainīt apgaismojuma iekārtu. 

 

Aktivētās ogles filtrs (Recirkulācijas versija) 
To nevar mazgāt vai atjaunot, tas jāmaina apmēram reizi 4 
mēnešos vai biežāk, ja tiek izmantots intensīvāk. 

NOMAIŅA 

• Atvērt apgaismojuma iekārtu. 
• Noņemt tauku filtru. 
• Izņemt piesātinātos aktivētās ogles filtrus, kā norādīts (A). 
• Ievietot jaunus filtrus, kā norādīts (B). 
• Uzstādīt atpakaļ tauku filtru un apgaismojuma iekārtu. 
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Apgaismojuma vienība 
• Par nomaiņu vērsties tehniskajā atbalstā ("Lai iegūtu tehniskā 

atbalsta kontaktinformāciju"). 

 

 

Apgaismojuma iekārtas lampas 
 

Chic G9 --  enerģijas ietaupījums 9 W 

Vanilla G9 --  enerģijas ietaupījums 9 W 

Luxia G9 --  augsta jauda 40 W 

Kaleidos G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W 

Nest G9 --  augsta jauda 40 W 

Vertigo G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W 

 

Uzmanību: spuldzes netiek piegādātas. 
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 Papildus informācija uzstādīšanas speciālistam 
 
• Atvērt apgaismojuma iekārtu, velkot aiz atbilstošā ierobojuma. 
• Uzlīmēt tvaika nosūcējam uzlīmi, kas norāda apgaismojuma tipu, kā norādīts attēlā 

(skatīt A). 

A

B

 
  
 
 
 
 
 

 

Procedūra, kas jāievēro, ja kustība nav pareiza 
 
• Pārbaudīt, vai drošinātājs ir ievietots pareizi, un vai tas nav pārdedzis. Lai nomainītu

drošinātāju, atvērt apgaismojuma iekārtu, noskrūvēt drošinātāja turētāju un nomainīt
pret tādu, kam ir tādi paši tehniskie rādītāji (skatīt B). 

• Pārbaudīt, vai tvaika nosūcēja pārsegs ir nolīmeņots (ieteicams izmantot spirta
līmeņrādi). 

• Pārbaudīt, vai visi četri kabeļi ir vienādi nospriegoti. Priekšējais kreisais kabelis 
nedrīkst būt vaļīgāks nekā citi kabeļi. 

 
 
Ja nav iespējams atrisināt problēmu, pielietojot šādas operācijas, tad nepieciešams
sazināties ar Tehniskās palīdzības dienestu. 
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