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IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI
Lietošanas norādījumi attiecas uz vairākām šīs ierīces versijām. Tādējādi
iespējams, ka atradīsit atsevišķas funkcijas, kas nepiemīt konkrētajai
ierīcei.

UZSTĀDĪŠANA

• 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).
• Pārbaudiet vai strāva mājas elektrotīklā atbilst
tehnisko datu plāksnītē norādītajā, kas
piestiprināta nosūcēja iekšpusē.
• 1. klases ierīces gadījumā pārbaudiet, vai mājas
elektrotīkls nodrošina pareizu zemējumu.
Pievienojiet nosūcēju izvades plūsmai ar cauruli 120 mm diametrā. Plūsmas
ceļam jābūt pēc iespējas īsākam.
• Nepievienojiet nosūcēju izplūdes cauruļvadiem, kas izvada sadegšanas
atlikuma produktus (boileri, kamīni utt.).
• Ja nosūcējs tiek izmantots kopā ar neelektriskām
ierīcēm (piem., gāzes plītīm), telpā jānodrošina
2°
pietiekama ventilācija, lai nepieļautu izvadāmi
gāzu plūšanu atpakaļ. Virtuvei jābūt aprīkotai ar
atveri, pa kuru var ieplūst āra gaiss. Ja tvaika
nosūcējs uzstādīts savienojumā ar neelektriskā
ierīcēm, telpas negatīvais spiediens nedrīkst
pārsniegt 0,04 mbar, lai nepieļautu garaiņu
ieplūšanu atpakaļ telpā.
• Gadījumā, ja bojāts strāvas padeves kabelis, to jānomaina izgatavotāja vai
tehniskās apkalpošanas dienesta pārstāvim, lai nepieļautu nekādus riskus.
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• Ja gāzes plīts uzstādīšanas instrukcijās norādīts lielāks attālums, nekā
noteikts iepriekš, tad tas ir jāņem vērā. Jāizpilda noteikumi, kas saistīti ar
gaisa atbrīvošanu.
• 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.
• Pievienojiet elektrotīklam ar divu polu slēdža palīdzību, kam saskares
atstarpe ir vismaz 3 mm.

IZMANTOŠANA

• Tvaika nosūcējs ir izstrādāts ekskluzīvi lietošanai mājsaimniecībā, lai

novērstu virtuves smakas.
• Nekad nelietot tvaika nosūcēju tādiem mērķiem, kādiem to nav paredzēts
lietot.
• Nekad zem funkcionējoša tvaika nosūcēja neatstāt lielas atklātas liesmas.
• Noregulēt liesmas intensitāti tikai tieši zem pannas, pārliecinoties, ka liesma
atrodas arī ārpus pannas malām.
• Dziļās tauku cepšanas ierīces lietošanas laikā ir
nepārtraukti jānovēro: pārkarsēta eļļa var liesmās
sadegt.
• 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.
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• “ UZMANĪBU: Atklātās detaļas gatavošanas iekārtu izmantošanas laikā var
kļūt karstas.”

APKOPE

• Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla.

• Tīriet un/vai mainiet filtrus pēc noteikta laika perioda (aizdegšanās
briesmas).
• Tauku filtri jātīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja ierīce tiek
intensīvi lietota, filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
• Aktīvās ogles filtrs nav mazgājams un nav atjaunojams, to jāmaina apmēram
pēc 4 mēnešu darbības vai biežāk, ja ierīce tiek izmantota intensīvi.
• Nespēja veikt tīrīšanu, kā norādīts var izraisīt ugunsbīstamību.
• Nosūcēju tīriet ar mitru lupatiņu un neitrālu šķidru mazgāšanas līdzekli.
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.
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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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ZOOM (15 Kg)
2
4

12g
14

11
12h

1
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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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CHIC / VANILLA (30 Kg)
11
12h

2

5

12d
22

12d

12g
22

14
22
12e

22
12e

12d

12d
22

6

6
22

22

12d

12d
22

4

5

5
12e
22
22
12e

6

12e
22

1
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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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NEST (39 Kg)
11

11
12h

12h

11

11
12h

11

12h

2.1

12h

2
7.1

7.1
7.1

7.1

11

11
12h

12h
2.1

12d
12g
14

12e

12e

12f

7.1

7.1

12f

7.1
12e

4

12h

12f
12e

12d

5

12f
5

12d

12d

12e

12h

12f
12e

12h

12f
12e

12f

12f
12e

5
5

1
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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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VERTIGO (20 Kg)
2

4

11

12g
14

12d

12h
12d

12d

12d

5

1
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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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KALEIDOS (18 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d
12d
5

1
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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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LUXIA (30 Kg)
2

11

12g

4

14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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Izmēri

KALEIDOS

ZOOM

LUXIA
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VERTIGO

CHIC / VANILLA

NEST
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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.
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1

2

2

11
2.1

11

2.1
12h

12h

2
2.1
2.1
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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).

a

b

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.

4

Brīdinājums: nesabojāt un
nenoņemt skavu, kas
nostiprina barošanas kabeli
pie tvaika nosūcēja
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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).

B

C

LV

• Ievietot kabeļus drošības izvirzījumos
(c), izvietojot vītni uz augšpusi.
• Ievietot kabeļus kabeļu skavas
skrūvēs (b).

242

• 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.

LV

252

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.

12d

12d
22

22

5

6

12e

22

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.

12e

22

2.1

2 2.1

7.1
12d

12e

12e

12f

12f
3

12f
12e

12c

12d

5

12e

4

12h

12f
5

12d
12e

12d
12h

12f
12e

12h

12f
12e

12f

12f
12e

5

• Nelielus regulējumus stiklam var veikt,
atbrīvojot uzgriežņus 12d, kas savieno skavu un
konsoli.

5

7.1
12h

12d
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12f

12e

5
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STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – VERTIGO-KALEIDOSLUXIA MODEĻI
• Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos.
• Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz
galam.
12d

• Nostiprināt stiklu (vai citu materiālu) 5 pie
plātnes, izmantojot fiksējošos izvirzījumus 12d.

12d

5
5

12d

5
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IZMANTOŠANA
Vadības panelis

L

Poga
L
T1

T1

Funkcija
Ieslēdzas/izslēdzas apgaismojums.
Nosūcējs nolaists
Nospiest uz 2 sekundēm, lai paceltu nosūcēju.
Īsi nospiest, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru.
Nosūcējs pacelts
Nospiest vienreiz: Nosūcējs nolaižas.
Nospiest otro reizi: Nosūcējs apstājas.
Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro
ātrumu.

Displejs
Ieslēgts/izslēgts
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

Ātra mirgošana
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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.
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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TĀLVADĪBA
Ierīci var vadīt ar tālvadības pults palīdzību, ko darbina 1,5 V
oglekļa-cinka sārma baterijas standarta LR03-AAA tipa (nav
ietvertas komplektācijā).
• Nelieciet tālvadības pulti karstu virsmu tuvumā.
• Lietotās baterijas jāutilizē atbilstošā veidā.

Vadības panelis

Poga

Funkcija

Displejs

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.

-

Samazina motora ātrumu.

-

Palielina motora ātrumu.

-

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 10 minūtes. Pēc 10 minūtēm sistēma automātiski
ātrumu, kas bija uzstādīts iepriekš.

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

atgriezīsies

uz

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.

Ieslēdzas/izslēdzas nosūcēja apgaismojums.
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APKOPE
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).

B

A

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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