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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
SINUN JA TOISTEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ.
Ohjekirjassa ja laitteessa on useita tärkeitä turvallisuusviestejä. Lue aina kaikki turvallisuusviestit ja noudata niitä. 

Tämä on varoitussymboli, joka varoittaa käyttäjään ja muihin kohdistuvista mahdollisista vaaroista.
Kaikkien turvallisuusviestien edessä on varoitussymboli ja yksi seuraavista sanoista:

vaarallinen tilanne, josta on seurauksena vakava loukkaantuminen.

vaarallinen tilanne, josta saattaa olla seurauksena vakava loukkaantuminen.

Kaikissa turvallisuusviesteissä kerrotaan vaaran luonne/varoitus ja kuinka laitteen virheellisestä käytöstä johtuvan loukkaantumisen, vaurioiden ja sähköiskujen
vaaraa voidaan vähentää. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti:
• Asennuksen ja huollon saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä

korjaa tai vaihda mitään laitteen osia tai huolla sitä, ellei niin erikseen mainita käyttöohjeessa.
• Katkaise laitteen sähkö ennen asennustoimenpiteitä.
• Laitteen maadoitus on lakisääteinen. (Ei mahdollista luokan II liesituulettimille)
• Sähköjohdon tulee olla riittävän pitkä laitteen liittämiseksi pistorasiaan.
• Katkaise laitteen sähkö irrottamalla pistoke pistorasiasta. Älä vedä sähköjohdosta.
• Laitteen sähköosiin ei tule voida koskea laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä koske laitetta märillä kehon osilla tai käytä sitä paljain jaloin.
• Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole

asianmukaista kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo
sitä.

• Älä korjaa laitetta tai vaihda mitään sen osaa ellei käyttöohjeessa erityisesti näin neuvota. Kaikki muut huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä
teknikko.

• Varo seinää poratessasi, ettet vaurioita sähköjohtoja ja/tai putkia.
• Tuuletuskanavien tulee aina johtaa ulos.
• Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, jos laitetta käytetään virheellisesti tai säätimet asetetaan väärin.
• Laitteen säännöllinen puhdistus ja huolto takaa sen asianmukaisen toiminnan ja hyvän suorituskyvyn. Poista ruokatahrat säännöllisesti pinnoilta, ettei

niille muodostu rasvakerääntymiä. Poista ja puhdista tai vaihda suodatin säännöllisesti.
• Älä liekitä ruokaa laitteen alla. Liekit saattavat sytyttää tulipalon.
• Poistoilmaa ei tule johtaa ulos kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden hormien kautta, vaan niille tulee olla erillinen poistoaukko. Noudata

kaikkia standardin EN 60335-2-31 artiklan 7.12.1 täytäntöönpanevia, ilmanpoistoa koskevia kansallisia määräyksiä.
• Jos käytät liesituuletinta tilassa, jossa on kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivia laitteita, huoneen alipaine ei saa olla yli 4 Pa (4 x 10-5 bar). Varmista,

että huoneen ilmastointi on riittävä.
• Älä jätä paistinpannua valvomatta ruokaa paistaessasi, sillä paistoöljy saattaa syttyä palamaan.
• Varmista ennen lamppujen koskettamista, että ne ovat jäähtyneet.
• Älä käytä tai jätä liesituuletinta ilman asianmukaisesti asennettuja lamppuja, sillä vaarana on sähköisku.
• Liesituuletin ei ole tukitaso, joten älä aseta sen päälle esineitä tai ylikuormita liesituuletinta.
• Käytä aina käsineitä asennus- ja huoltotoimenpiteiden aikana.
• Laitetta ei tule käyttää ulkona.

Laitteen hävitys
• Laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä, kun poistat laitteen käytöstä.

Leikkaa sähköjohto poikki ennen käytöstä poistoa, jotta laitetta ei voida enää liittää sähköverkkoon.
• Pyydä lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä paikallisesta virastosta, jätehuoltolaitoksesta tai laitteen jälleenmyyjältä.

LUETTUASI OHJEKIRJAN PANE SE TALTEEN VASTAISUUDEN VARALLE.

VAROITUS:

VAARA:
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Kun laite on purettu pakkauksesta, varmista ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos käytössä on ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai
huoltopalveluun. Poista laite polystyreenialustalta vasta ennen asennusta, ettei se vaurioidu.

ENNEN ASENNUSTA

Painava esine; liesituulettimen siirtoon ja asennukseen tarvitaan kaksi tai useampi henkilö.

Lieden keittotason ja liesituulettimen alaosan välisen etäisyyden tulee olla vähintään 50 cm (sähköliesi) tai 65 cm (kaasu- tai sekaliesi).
Tarkista oikea etäisyys keittotason käyttöohjeesta ennen asennusta.

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Tarkista, että arvokilvessä annettu jännite vastaa asuntosi jännitettä. Arvokilpi sijaitsee liesituulettimen sisällä; poista rasvasuodatin.
Sähköjohdon (tyyppi H05 RR-F3 x 1,5 mm) saa vaihtaa ainoastaan pätevä asiantuntija. Ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos laitteessa on pistoke, liitä se pistorasiaan, joka on voimassa olevien lakien mukainen ja helposti saavutettavassa paikassa. Ellei pistoketta ole (suora liitäntä
sähköverkkoon) tai pistorasia on vaikeasti saavutettavassa paikassa, asenna lakien mukainen kaksinapainen kytkin, joka katkaisee sähkön ylijännitteen ollessa
luokkaa III. Noudata asennusmääräyksiä.

YLEISIÄ SUOSITUKSIA
Ennen käyttöä
Poista pahvisuojukset, suojakelmut ja varusteissa olevat tarrat.
Varmista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Käytön aikana
Älä aseta laitteen päälle painoja, ettei se vaurioidu.
Älä altista laitetta ilmastotekijöille.

VAROITUS:

Pakkauksen hävitys
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki ( ). Pakkausmateriaaleja ei saa heittää roskiin, vaan ne
on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Laitteen hävitys
- Tämä laite vastaa Euroopan Unionin Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY.
- Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden

asiattomasta käsittelystä.

- Laitteessa tai rahtikirjassa oleva merkintä osoittaa, ettei laitetta saa hävittää sekajätteen seassa. Se tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.

ASENNUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA
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Laite ei toimi:
• Tarkista, että verkossa on jännitettä ja että laite on liitetty sähköverkkoon.
• Sammuta laite ja kytke se päälle uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.

Liesituuletin ei toimi riittävän tehokkaasti:
• Tarkista, että imunopeus on halutun mukainen.
• Tarkista, että suodattimet ovat puhtaat.
• Tarkista, etteivät ilmanvaihtoaukot ole tukossa.

Lamppu ei toimi:
• Tarkista, tarvitseeko lamppu vaihtaa.
• Tarkista, onko lamppu asennettu oikein.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Katso Vianetsintäluvun selitystä.
2. Sammuta laite ja kytke se päälle uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.

Jos vika ei yllä mainittujen tarkistusten jälkeen ole korjautunut, ota yhteys lähimpään huoltopalveluun.
Ilmoita aina:
• vian lyhyt kuvaus
• laitteen tyyppi ja malli
• Service-numero (arvokilpeen sanan SERVICE jälkeen merkitty numero), joka sijaitsee laitteen sisällä. Service-numero on merkitty myös takuukorttiin.
• täydellinen osoitteesi
• puhelinnumerosi.

Jos laite täytyy korjata, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen, jotta voit olla varma, että varaosat ovat alkuperäisiä ja korjaus suoritetaan oikein.

- Älä käytä höyrypesuria.
- Katkaise laitteen sähkö.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita. Jos näitä aineita joutuu tahattomasti laitteen pinnoille, puhdista välittömästi
kostealla pyyhkeellä.

• Puhdista pinnat kostealla pyyhkeellä. Jos likaa on huomattavasti, lisää veteen hieman astianpesuainetta. Pyyhi kuivalla pyyhkeellä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metalliraaputtimia. Niiden käyttö saattaa ajan myötä vaurioittaa emaloituja pintoja.

• Käytä erityistä laitteelle tarkoitettua puhdistusainetta. Noudata valmistajan ohjeita.

TÄRKEÄÄ: puhdista suodattimet vähintään kerran kuukaudessa poistaaksesi rasvat.

VAROITUS

VIANETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

PUHDISTUS
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- Käytä suojakäsineitä.
- Kytke laite irti sähköverkosta.

RASVASUODATTIMET
Metallisen rasvasuodattimen käyttöikä on rajaton ja se on pestävä kerran kuussa käsin tai
astianpesukoneessa alhaisessa lämpötilassa ja lyhytkestoisella jaksolla. Konepesussa suodattimen väri voi
himmetä, mutta sen suodatusteho ei muutu.
Irrota suodatin vetämällä kahvasta.
Kun olet pessyt rasvasuodattimen ja antanut sen kuivua, aseta se paikalleen toimien päinvastaisessa
järjestyksessä.

HALOGEENILAMPPUJEN VAIHTAMINEN

TÄRKEÄÄ: Käytä vain halogeenilamppuja, joiden teho on enintään 20 W - G4.

1. Kytke liesituuletin irti sähköverkosta.
2. Käytä pientä, tasapäistä ruuvimeisseliä tai muuta sopivaa välinettä varovasti vipuna

kolmessa kuvassa näkyvässä kohdassa ja irrota lampun suojus.
3. Irrota viallinen lamppu kannasta ja vaihda se uuteen samanlaiseen lamppuun.
4. Aseta lampun varjostin takaisin paikalleen (se napsahtaa kiinni).

AKTIIVIHIILISUODATIN
(vain suodatinmallit):
Pese hiilisuodatin kerran kuussa astianpesukoneessa korkeimmassa lämpötilassa käyttäen
normaalia konetiskiainetta. On suositeltavaa pestä suodatin erikseen.
Pesun jälkeen hiilisuodatin aktivoidaan kuivattamalla sitä uunissa 100 °C:n lämpötilassa noin
10 minuutin ajan.
Vaihda hiilisuodatin kolmen vuoden välein.

Hiilisuodattimen asennus:
1. Irrota rasvasuodatin.
2. Irrota suodattimen kehys kääntämällä 90° nuppeja g.
3. Asenna hiilisuodatin i kehykseen h.
Suodattimen kehys ja rasvasuodatin laitetaan paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS:

HUOLTO



FIN82

Ota kaikki osat pakkauksista. Tarkista, että mikään osa ei puutu.
• Liesituuletin, johon on asennettu moottori, lamput ja rasvasuodattimet.
• Asennus- ja käyttöohjeet#
• 1 liitosrengas
• 1 sähköjohto
• 1 porausmalline
• 6 ruuvitulppaa Ø 8mm
• 6 ruuvia Ø 5 x 45
• 1 vedonpoistin
• 3 ruuvia Ø 3,5 x 9,5
• Vain mallit, joiden leveys on 60, 70 ja 90 cm:

1 hormin tuki
1 suuntauslevy
4 ruuvia Ø 2,9 x 6,5

• Vain malli, jonka leveys on 120 cm:
1 hormin tuki (3 osaa, koottava)
1 suuntauslevy (3 osaa, koottava
4 ruuvia Ø 4 x 8
6 ruuvia Ø 3,5 x 9,5
2 ruuvia 3,5 x 13
2 ruuvia Ø 2,9 x 6,5

Liesituuletin on suunniteltu käytettäväksi imuversiona tai suodatinversiona.

Huomautus: Sähköventtiilillä varustettu malli voi toimia vain imuversiona ja poistoputki täytyy liittää ulkopuoliseen imuyksikköön.

Imuversio
Laite imee höyryn ja poistaa sen ulkopuolelle tuulettimessa olevaan liitosrenkaaseen kiinnitetyn poistoputken kautta (ei toimitettu).
Hankitun poistoputken perusteella on valmisteltava sopiva liitosrenkaan kiinnitys.

TÄRKEÄÄ: Jos hiilisuodatin tai -suodattimet on valmiiksi asennettu, ne täytyy poistaa.

Suodatinversio
Ilma puhdistuu kiertäessään hiilisuodattimen tai -suodattimien läpi ja palaa sitten huoneilmaan.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ilmankierto sujuu häiriöttä.
Jos liesituulettimeen ei kuulu hiilisuodatinta, on se tilattava ja asennettava ennen laitteen käyttämistä.

Liesituuletin täytyy asentaa etäälle kovin likaisista kohdista, ikkunoista, ovista ja lämmönlähteistä.
Liesituulettimeen kuuluu kaikki materiaali, jota tarvitaan sen asentamiseen suurimpaan osaan seinistä/katoista. Suosittelemme kuitenkin, että varmistat
kattomateriaalin soveltuvuuden liesituulettimen kiinnittämiseen asiantuntevalta asentajalta.

Kalusteet sivuilla Kalusteet sivuilla

keskiviiva
65 cm (kaasu- tai sekaliedet)

50 cm (sähköliedet)
lieden taso

1200 mm min (120 cm leveä malli)
900 mm min (90 cm leveä malli)
700 mm min (70 cm leveä malli)
600 mm min (60 cm leveä malli)

TOIMITETTU MATERIAALI

ASENNUS - ALUSTAVAT KOKOAMISOHJEET

ASENNUSMITAT
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Alla olevat numeroidut ohjeet viittaavat tämän käyttöohjeen viimeisillä sivuilla oleviin numeroilla varustettuihin piirustuksiin.
Huomautus: Jotkut ohjeet vaihtelevat tuotteen leveyden tai liesituulettimen korkeuden mukaan. Tässä tapauksessa asennuksen erot näkyvät sekä tekstissä että
piirustuksissa.
1. Piirrä seinälle kattoon saakka ulottuva viiva, joka vastaa keskiviivaa.
2. Leikkaa malline viivan H6 tai H10 kohdalta (riippuen liesituulettimen rungon korkeudesta, joka voi olla 6 cm tai 10 cm) ja aseta porausmalli seinälle

(kiinnitä se teipillä): porausmallin pystysuoran keskiviivan tulee olla seinälle piirretyn keskiviivan kohdalla ja porausmallin alaosan täytyy olla
liesituulettimen alareunan kohdalla.

Poraa reikä.
3. Poista porausmalli, laita seinään ruuvitulpat ja ruuvit kuten kuvassa.
4. Kiristä niitä hieman.
5. Kokoa hormien tuki (vain mallit, joiden leveys on 120 cm) ja laita se seinälle kiinni kattoon. Poraa reiät ja laita niihin ruuvitulpat kuten kuvassa. Kiinnitä

tuki.
6. Vain imuversio - poisto taakse: Tee takaseinään aukko poistoputkea varten.
7. Vain imuversio - poisto ylös: Tee kattoon aukko poistoputkea varten.
8. Valmistele sähköliitäntä.
9. Vain suodatinversio: Kiinnitä suuntauslevy hormien tukeen.
Vain malli, jonka leveys on 120 cm: Suuntauslevyssä on kolme osaa, se täytyy koota mittojen mukaan.
10. Poista rasvasuodattimet.
11. Poista teippi, joka kiinnittää hallintalaitteiden elektroniikkakotelon moottorin runkoon.
Huomautus: Piirros on vain viitteellinen, kotelo voi olla kiinnitetty moottorin rungon toiselle puolelle.
12. Kiinnitä liesituuletin seinälle.
13. Säädä liesituulettimen vaakasuoruus.
14. Säädä liesituulettimen etäisyys seinästä.
15. Merkitse reikä/reiät liesituulettimen lopullista kiinnittämistä varten.
16. Ota liesituuletin seinältä.
17. Poraa reiät ja laita niihin ruuvitulpat kuten kuvassa.
18. Laita liesituuletin takaisin seinälle.
19. Kiinnitä liesituuletin lopullisesti seinään ruuveilla kuten kuvassa.
20. Kiinnitä poistoaukkoon liitosrengas.
21. Kiinnitä kotelo ruuveilla, jotka on jo laitettu moottorin runkoon.
Huomautus: Koteloita on kahta eri tyyppiä. Kiinnitys voi olla edessä tai takana, noudata kuvan ohjeita (21a ja 21b) mallista riippuen).
22. Laita sähköjohto paikalleen.
23. Kiinnitä johto vedonpoistimeen.
TÄRKEÄÄ: Toimenpide on pakollinen. Näin sähköjohto ei voi irrota vahingossa.
Tee liitäntä kodin sähköjärjestelmään.
24. Liitä savun poistoputki liitosrenkaaseen, putki täytyy johtaa ulos (imuversio) tai kääntää suuntauslevyyn päin (suodatusversio).
25. Aseta hormit paikalleen liesituulettimen päälle niin että ne peittävät kokonaan imuyksikön.
26a.Poista yläosa ja kiinnitä hormit ruuveilla kuten kuvassa.
b: Mallissa, jonka leveys on 120 cm, ne täytyy kiinnittää ruuveilla myös alaosasta liesituulettimen sisälle kuten kuvassa.
27. Asenna hiilisuodatin (vain suodatinversio) jalaita rasvasuodatin/-suodattimet paikoilleen.

Tarkista liesituulettimen toiminta kappaleen Liesituulettimen kuvaus ja käyttö ohjeiden mukaan.

ASENNUS - KOKOAMISOHJEET
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1. Käyttöpaneeli
2. Rasvasuodattimet
3. Halogeenilamput
4. Teleskooppihormi

Käyttöpaneeli

Valo : Valo sytytetään siirtämällä kytkintä oikealle tai painamalla painiketta.

Teho/imunopeus : Siirrä kytkintä oikealle tai paina seuraavaa painiketta
tehon/nopeuden lisäämiseksi.

Sähköventtiili (mallikohtainen): Siirrä kytkintä oikealle tai paina painiketta
sähköventtiilin avaamiseksi.

LIESITUULETTIMEN KUVAUS JA KÄYTTÖ
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