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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).
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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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OMADUSED
Komponendid (mudel Zoom)
Viide Kogus Toote komponendid
1
1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2
1 Pliidikummi tugiplaat.
4
1 Kaablijuhik
14
1 Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid
11
4 Tüüblid ø 10
12h
4 Kruvid M5 x 70
12g
1 Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon
1 Kasutusjuhend

EE

66

ZOOM (15 Kg)
2
4

12g
14

11
12h

1

EE

77

Komponendid (mudel Chic-Vanilla)
Viide Kogus Toote komponendid
1
1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2
1 Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga).
4
1 Kaablijuhik
5
3 Klaas
6
3 Klaasi kinnitusplaadid
14
1 Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid
11
4 Tüüblid ø 10
12h
4 Kruvid M5 x 70
12d
6 Kruvid M4 x 20
12e
6 Kruvid M4 x 10
12g
1 Kinnitusnuki kruvid
22
12 Kummiseibid
Kogus Dokumentatsioon
1 Kasutusjuhend

EE

88

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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Komponendid (mudel Nest)
Viide Kogus Toote komponendid
1
1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2
1 Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
2.1
2 Pliidikummi tugiplaadi pikendus
4
1 Kaablijuhik
5
4 Klaas (käsitööklaastoode)
14
1 Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid
7.1
8 Klaasi kinnitusklambrid koos puksiga
11
10 Tüüblid ø 10
12h
10 Kruvid M5 x 70
12d
24 Mutter M4 (klambrite kinnitamine plaadi pikendusele)
12e
8 Klaasi kinnitusnupud
12f
8 Klaasi kaitsetihendid
12g
1 Kinnitusnuki kruvid
12h
8 Klaasi kaitsetihendid
Kogus Dokumentatsioon
1 Kasutusjuhend
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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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Komponendid (mudel Vertigo)
Viide Kogus Toote komponendid
1
1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2
1 Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
4
1 Kaablijuhik
5
1 Klaas või muust materjalist paneelid
14
1 Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid
11
4 Tüüblid ø 10
12h
4 Kruvid M5 x 70
12d
4 Kroomitud klaasi kinnitustihvt/-kruvi
12g
1 Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon
1 Kasutusjuhend

EE

121

VERTIGO (20 Kg)
2

4

11

12g
14

12d

12h
12d

12d

12d

5

1
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Komponendid (mudel Kaleidos)
Viide Kogus Toote komponendid
1
1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2
1 Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
4
1 Kaablijuhik
5
1 Klaas või muust materjalist paneelid
14
1 Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid
11
4 Tüüblid ø 10
12h
4 Kruvid M5 x 70
12d
4 Kroomitud klaasi kinnitustihvt/-kruvi
12g
1 Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon
1 Kasutusjuhend
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KALEIDOS (18 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d
12d
5

1
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Komponendid (mudel Luxia)
Viide Kogus Toote komponendid
1
1 Pliidikummi kate koos järgmisega: Juhikud, valgusti, filtrid, mootor.
2
1 Pliidikummi tugiplaat (koos lambihoidikuga)
3
1 Toitekaabli lukk
5
1 Klaas
14
1 Kinnitusnukk
Viide Kogus Paigalduskomponendid
11
4 Tüüblid ø 10
12h
4 Kruvid M5 x 70
12d
4 Kroomitud klaasi kinnitustihvt/-kruvi
12g
1 Kinnitusnuki kruvid
Kogus Dokumentatsioon
1 Kasutusjuhend
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LUXIA (30 Kg)
2

11

12g

4

14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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Mõõdud
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PAIGALDAMINE
Pliidikumm on loodud paigaldamiseks lakke/riiulile avatud kohas seisva pliidi kohale (min 650
mm):
• Torustikuga versioonis: Välja suunamine.
• Retsirkulatsiooniga versioonis: Seesmine retsirkulatsioon.
Hoiatus:

Pliidikumm F-Light on pliidikummist ja lambist koosneb süsteem, seetõttu tuleb see
varustada kahe erineva elektrijuhtmete süsteemiga, üks pliidikummile ja üks lambile.
Mudel Zoom ei ole lambiga varustatud.

Operatsioonide järjestus - paigaldamine
•
•
•
•
•

Paigaldamiseks ette valmistamine
Lae/riiuli puurimine ja tugiplaadi kinnitamine
Ühendused
Pliidikummi korpuse paigaldamine
Funktsionaalne kontrollimine

• Pakendi käitlemine

Piirava kinnitusnuki paigaldamine

• Keerake lisatud võtme abil lahti plaadi (erinevate kujude ja/või suurustega) osasid
ühendavad 3 kruvi.
• Võtke kinnitusnukk ja kinnitage see lisatud
kruvi abil plaadile joonisel näidatud asendis
asuvale klambrile.
• Võtke pirnihoidikud ja asetage need olemas
olevatesse klambritesse, mida näete nende
kahvlikujuliste otste abil.
Hoiatus: juhtmete kinnitamiseks
kasutatavaid klambreid ei tohi lõigata.
• Pingutage pirnihoidikuid klambritele
kinnitavad kruvid nii, et need püsiksid 2
seibi vahel.
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Lae/riiuli puurimine ja plaadi kinnitamine
LAE/RIIULI PUURIMINE
• Kasutage nöörloodi ja märkige pliidi keskkoht toetavale laele/riiulile.
• Toetage plaat vastu lage/riiulit, hoolitsedes selle eest, et just paigaldatud piirav kinnitusnukk
asuks paigaldaja ja pliidi suunas (piiravat kinnitusnukki ei tohi ajada segamini ülejäänud 4ga, mida kasutatakse pliidikummi liigutavate teraskaablite kinnitamiseks).
• Märgistage lakke plaadis olevate aukude keskkohad.
• Puurige järgmised punktid:
• Massiivsest betoonist laed: Vastavalt kasutatavatele betoonitüüblitele.
• 20 mm pinna paksusega kärgtellislaed: Puurige ø 10 mm auk (paigaldage kohe
kaasasolevad tüüblid 11).
• Puittaladega laed: Vastavalt kasutatavatele puidutüüblitele (ei ole kaasas).
• 15 mm seina paksusega puitriiul: puurige ø 7 mm auk.
• Elektritoite kaabli läbi viimine: puurige ø 10 mm auk.
Hoiatus: ühendada tuleb kaks liini: pliidikummi toite otsene elektriliin ja teine liin lülitiga
lambile. See ei kehti mudeli Zoom puhul.
• Õhuväljund (torustikuga versioon): vastavalt välise torustiku ühenduse läbimõõdule.
• Paigaldage kaks kruvi, ristake need ja jätke need laest 4-5 mm välja ulatuma:
• massiivse betooni puhul betoonitüüblid, ei ole kaasas.
• umbes 20 mm pinna paksusega kärgtelliste puhul kruvid 12h, kaasas.
• puittalade puhul puidukruvid, ei ole kaasas.
• puitriiulite puhul kruvid seibide ja mutritega, ei ole kaasas.
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PLAADI KINNITAMINE
• Tõstke kinnitusplaat üles, hoolitsedes piirava kinnitusnuki ees
asetsemise tagamise eest.
• Paigaldage pesad kahele eelnevalt lakke kinnitatud kruvile
ning pöörake kuni need on reguleerimispesa keskkohas.
• Pingutage need kaks kruvi täielikult ja kruvige teised kaks
lisatud kruvi; enne kruvide lõplikku lukustamist on võimalik
detaili seda pöörates reguleerida, veendudes et kruvid ei välju
reguleerimisavast.
• Seade peab olema tugevalt kinnitatud, nii pliidikummi raskuse
kui kohal olevale seadmele aeg-ajalt mõjuva külgsuunalise
surve tõttu. Kui seade on fikseeritud, veenduge plaadi
stabiilsuses.
• Kõigil juhtudel, kus lagi ei ole riputuskohas piisavalt tugev,
peab paigaldustehnik tugevdama seda sobivate struktuurselt
tugevate elementide külge ankurdatud plaatide ja
vastuplaatidega.

•
•
•
•
•

PLAADI PIKENDUSE KINNITAMINE (MUDEL NEST)
Võtke 2 pikendust 2.1 ja riputage need juba paigaldatud plaadis
2 olevatesse pesadesse.
Märgistage lakke plaatides olevate aukude keskkohad.
Eemaldage pikendused.
Puurige ø 10 mm auk (paigaldage kohe kaasasolevad tüüblid
11).
Riputage pikendused uuesti ja kinnitage need lisatud kruvide
12h abil.
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1

2

2

11
2.1

11

2.1
12h

12h

2
2.1
2.1
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PLIIDIKUMMI PLAADI KAABLITE ÜHENDAMINE

NB! Enne paigaldamise jätkamist on tarvis pliidikumm tuge või teise isiku abi
kasutades tõsta pliidist vähemalt 650 mm kõrgusele.
See on oluline, kuna pliidikummi kaablid tuleb kindlasti ühendada lakke
paigaldatud plaadile ilma pliidikummi raskuse struktuurile mõjumiseta.

• Kaabli kinnitussüsteem koosneb 3 osast:
• Juba laeplaadile paigaldatud keermestatud kinnitusnukid (a).
• Kaasas olevad kaabli lukustuskruvid (b).
• Kaasas olevad ohutusnupud (c).

a

b

c
• Viige pliidikummi kattega ühendatud
kaablid pärast selle eemaldamist plaadi
katte vastavatesse avadesse

• Viige kaablijuhik 4 plaadi
katte avasse ja viige
pliidikummi toitekaabel läbi
selle.

4

Hoiatus: Ärge murdke ega
eemaldage toitekaablit
pliidikummile kinnitavat
klambrit
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• Pidage silmas lakke kinnitatud plaadi
suunda (lakke kinnitatud plaadi
piiraval kinnitusnukil on vastav ava
plaadi kattes ja pliidikummi kattes).

B

C

EE

• Viige kaablid ohutusnuppudesse (c),
keermega üleval.
• Viige kaablid kaabli lukustuskruvidesse
(b).

242

• Viige kaablid läbi keermestatud kinnitusnukkide (a)
pesade ja keerake kaabli lukustuskruvid (b)
kinnitusnukkidesse.

• Pärast operatsiooni lõpetamist
peab tulemus vastama kõigi 4
kaabli puhul joonisel toodule.

• Nüüd on kõik 4 kaablit plaadiga
ühendatud.
Pingutage kaablid neid üles lükates, nii
et need liiguvad kaabli lukustuskruvisse
ja libisevad välja läbi keermestatud
kinnitusnuki pesa.
See on võimalik, kuna kaabli
lukustuskruvil on süsteem, mis
võimaldab kaablitel liikuda ainult ühes
suunas ja takistab selle teises suunas
libisemist.
Tähelepanu, lõpliku taseme töö
võimaldamiseks on kõik kaablid võrdse
pikkusega. Eesmine vasakpoolne kaabel
ei toi olla teistest lõdvem.
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PLIIDIKUMMI LOODIMINE
• Pliidikummi liikuv seade peab liikumise korraliku
töö tagamiseks loodis olema.
• Pliidikumm looditakse ohutuse kinnitusnukke
reguleerides.

• Asetage pliidikummile vesilood.

• Ohutusnuppude ülespoole vajutamisega
„avatakse“ pliidikummi liikumine. Kaabli
sisestamise või eemaldamisega kaabli
lukustuskruvist on võimalik teostada liikuva
pliidikummi korpuse loodimist võimaldavaid
reguleerimisi.
• Kui pliidikumm on loodis, tuleb ohutusnupud
uuesti pingutada.

Hoiatus:
• Palun veenduge, et kõik 4 kaablit on pingul.
• Palun veenduge, et ühtegi 4 kaablist pole paigaldamise käigus kahjustatud.
• Meeles tuleb pidada, et minimaalne vahemaa pliidikummi ja pliidi vahel peab olema
650 mm.
• Liikuv seade (pliidikummi kate) võib liikuda maksimaalselt 900 mm
retsirkulatsiooniga versiooni korral ja 750 mm torustiku komplekti korral.
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Ühendused
ÕHUVÄLJUND – TORUSTIKUGA VERSIOON
Pliidikummi paigaldamiseks torustikuga versioonis vaadake
palun pliidikummile spetsiifilisele torustiku komplektile lisatud
juhiseid.

ÕHUVÄLJUND – RETSIRKULATSIOONIGA VERSIOON
• Avage valgustusseade, tõmmates sellel olevast sälgust.
• Eemaldage rasvafilter.
• Veenduge, et paigaldatud oleks aktiivsöe-lõhnafilter.
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TOITEKAABLI KINNITAMINE
• Pingutage toitekaabel ja kinnitage see lakke
paigaldatud plaadi klambrile juba paigaldatud
keele ja 2 kruvi abil.
• Tulevikus kahjustuste vältimiseks
viige juba toitekaablile keeratud
kummist kaablijuhik pessa.
• Ühendage pliidikumm
võrgutoitega, sisestades
vähemalt 3 mm
kontaktivahega
kahepooluselise lüliti.
• Eemaldage rasvafiltrid (vt
lõiku „Hooldus“) ja
veenduge, et toitekaabel
oleks korralikult
imemisventilaatori pessa
sisestatud.
• Nüüd on võimalik
eemaldada toitekaablit
pliidikummile kinnitav
klamber.

• Nüüd on võimalik ühendada pliidikumm ja selle olemasolul lamp vastavaid toitekaableid
kasutades toiteallikaga.
PLAADI KATTE PAIGALDAMINE
• Sulgege plaadi kate eelnevalt
eemaldatud 3 kruvi ja lisatud
võtme abil
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2

KLAASI PAIGALDAMINE – CHIC-VANILLA MUDELID
• Võtke lambid ja viige need lambihoidikutesse.
• Neid ei ole vaja sisse keerata vaid lihtsalt lõpuni sisse lükata.

12d

12d
22

22

• Kinnitage klaas 5 kruvide 12d ja seibide 22 abil ülemises osas
plaadile.
• Kinnitage klaaselemendid all omavahel, kasutades klaasi
kinnitusplaate 6 ning kruvisid 12e ja seibe 22.

5

12e

22

22

2.1

KLAASI PAIGALDAMINE – MUDEL NEST
Võtke lambid ja viige need lambihoidikutesse.
Neid ei ole vaja sisse keerata vaid lihtsalt lõpuni sisse lükata.
Kinnitage koosteraamid 7.1 mutrite 12d abil plaadile.
Sisestage tihend 12f nuppu 12e, seejärel sisestage klaas 5 ja
teine tihend 12h, kinnitades kõik mutriga 12d.
• Viige nupu 12e ots koosteraamide 7.1 pessa ja kinnitage teise
mutriga12d.

6

12e

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

12h

12f

12e

12e

12f

5

• Klaasi väiksemaid reguleerimisi saab teostada klaasi klambrile
kinnitavate mutrite 12d vabastamise teel.

12f
12e

5

7.1
12h

12f

12e

5

12d

2

KLAASI PAIGALDAMINE – VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA MUDELID
• Võtke lambid ja viige need lambihoidikutesse.
• Neid ei ole vaja sisse keerata vaid lihtsalt lõpuni sisse lükata.
12d

• Kinnitage klaas (või muu materjal) 5 kinnitusnuppude 12d abil
plaadile.

12d

5
5

12d

5
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KASUTAMINE
Juhtpaneel

L

Nupp
L
T1

T1

Funktsioon
Lülitab valgustuse sisse/välja.
Pliidikumm all
Hoidke umbes 2 sekundit pliidikummi tõstmiseks.
Vajutage lühidalt mootori sisse/välja lülitamiseks.
Pliidikumm üleval
Vajutage üks kord: Pliidikumm laskub alla.
Vajutage teist korda: Pliidikumm peatub.
Pärast liikumise lõpetamist lülitub mootor sisse teisel kiirusel.

Displei
Sees/väljas

Väljas/väljas

Hoiatus: Pliidikummi juhikud juhivad ainult pliidikummi funktsioone. Valgustusseadmel on
täiesti eraldiseisev toide ja eraldi lüliti.

Elektrooniline juhtimissüsteem tunneb kahte tüüpi rikkeid ja annab neist märku.
Valgusdiood T1

Aeglane vilkumine

Kiire vilkumine

EE

Käesolev absorbeerimise lävi ületatud:
Ülekoormuse seisundi esinemisel antakse rikkest märku klahvistiku
valgusdioodi T1 vilkumisega kord 2 sekundi jooksul. Veenduge, et
miski ei takistaks pliidikummi tavapärast liikumist.
Signaal jääb aktiivseks kuni uue pliidikummi avamise/sulgemise
käsu andmiseni.
Pliidikummi avamise ohutuse mikrolüliti rakendunud:
Ohutuse mikrolüliti rakendumisel antakse rikkest märku klahvistiku
valgusdioodi T1 kiire vilkumisega (kord iga 250 ms järel). See tähendab, et pliidikumm on möödunud mikrolülitist. Helistage tehnilisele abile!
Saate selle rikke aktiivsena olemise ajal jätkata pliidikummi valgustuse ja mootori funktsioonide kasutamist. Mootori töö ajal jätkab
valgusdiood T1 vilkumist, näitamaks rikke jätkuvat olemasolu.
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KAUGJUHTIMINE
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.

Juhtpaneel
Lülitab mootori sisse/välja.

-

Pliidikumm suletud:
- Lühike nupule vajutamine alustab pliidikummi langetamist
- See peatub uuesti nupule vajutamisel.
Pärast liikumise lõpetamist alustab mootor tööd kiirusel 2.
Pliidikumm avatud:
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit pliidikummi tõstmise aktiveerimsieks, see
peatub peatumiskohani jõudmisel.
- Vajutage (lühidalt) liikumise peatamiseks (enne peatumiskohani jõudmist).
- Vajutage uuesti lühidalt mootori sisse/välja lülitamiseks.
- Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit pliidikummi tõstmise alustamiseks.
- Kui mootor töötab, peatab see esmalt mootori ning seejärel alustab liikumist.

-

-

-

Lülitab pliidikummi valgustuse sisse/välja.

-

INTENSIIVNE
Selle saab aktiveerida ainult langetatud pliidikummi korral ning kui
Viivituse või 24h funktsioonid pole aktiivsed.
Aktiveerib intensiivse kiiruse kõigilt teistelt kiirustelt.
Selle keelamiseks vajutage lihtsalt sama nuppu uuesti või lülitage mootor
välja.
Intensiivne kiirus on seatud töötama 6 minuti jooksul. Pärast 6
minuti möödumist pöördub süsteem automaatselt tagasi eelnevalt
seadistatud kiirusele.
Vajutage lühidalt viivituse funktsiooni aktiveerimiseks:
Selle saab aktiveerida ainult juhul, kui Intensiivne ega 24h funktsioon
pole aktiivne.
Aktiveerib ja deaktiveerib pliidikummi täieliku välja lülitamise (mootor +
valgustus) 30 minuti järel:
Viivituse keelamiseks vajutage lihtsalt nuppu uuesti või lülitage mootor
välja.
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Valgusdiood
mootori nupul
(valgusdioodi
juhikutel) vilgub üks kord
sekundis.
Valgusdiood
mootori nupul
(valgusdioodi
juhikutel) vilgub iga 0,5
sekundi järel.

24h funktsiooni jaoks vajutage ja hoidke 2 s:
Selle saab aktiveerida ainult juhul, kui Intensiivne ega Viivituse funktsioon pole aktiivne.
Aktiveerib ja deaktiveerib 24h funktsiooni 10 minutiks iga tunni järel 24
tunni jooksul. Selle aja järel funktsioon deaktiveeritakse.

Valgusdiood
mootori nupul
(valgusdioodi
juhikutel) vilgub iga 2 sekundi järel.

Suurendab mootori kiirust.

-

Vähendab mootori kiirust.

-
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Rasvafilter
Filter tuleb puhastada iga 2 kasutuskuu järel, eriti suurel
kasutuskoormusel sagedamini, ning pesta nõudepesumasinas.
METALLIST ISESEISVA RASVAFILTRI PUHASTAMINE
• Avage valgustusseade, tõmmates sälgust.
• Eemaldage filter, vajutades seda pliidikummi tagaosa suunas
ning tõmmates seda samal ajal alla.
• Filtri pesemisel tuleb vältida selle igasugust painutamist. Enne
filtri uuesti pliidikummi paigaldamist veenduge, et see on
täiesti kuiv.
• Pidage filtri pliidikummi paigaldamisel silmas, et see oleks
paigaldatud õiges asendis käepidemega väljapoole.
• Paigaldage tagasi valgustusseade.

Aktiivsöefilter (retsirkulatsiooniga versioon)
See ei ole pestav ega regenereeritav ning tuleb vahetada
ligikaudu iga 4 kasutuskuu järel või eriti suurel kasutuskoormusel
sagedamini.
VAHETAMINE
• Avage valgustusseade.
• Eemaldage rasvafilter.
• Eemaldage küllastunud aktiivsöefilter nagu näidatud (A).
• Paigaldage uued filtrid nagu näidatud (B).
• Paigaldage tagasi rasvafilter ja valgustusseade.

EE
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Valgustusseade
• Vahetamiseks võtke ühendust tehnilise toega ("Ostmiseks
võtke ühendust tehnilise toega").

Valgustusseadme lambid
Chic

G9 -- energiasäästlik 9 W

Vanilla

G9 -- energiasäästlik 9 W

Luxia

G9 -- suure võimsusega 40 W

Kaleidos

G9 -- energiasäästlik 9 W

Nest

G9 -- suure võimsusega 40 W

Vertigo

G9 -- energiasäästlik 9 W

Tähelepanu: Pirnid ei ole kaasas.
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Täiendav teave paigaldustehnikule
• Avage valgustusseade, tõmmates sellel olevast sälgust.
• Paigaldage korpusele valgustuse tüüpi näitav silt, nagu joonisel näidatud (A).

B
A

Toimingud liikumisel tekkiva rikke puhul
• Veenduge, et kaitse on õigesti paigaldatud ja et see pole läbi põlenud. Kaitsme
väljavahetamiseks avage valgusti, kruvige kaitsme hoidik lahti ja paigaldage uus
samade parameetritega kaitse (B)
• Kontrollige, kas korpuse kuppel on loodis (soovitatav on kasutada vesiloodi).
• Kontrollige, kas kõik neli juhet on võrdselt pingul. Eesmine vasakpoolne juhe ei toi
olla teistest lõdvem.
Kui need toimingud probleemi ei lahenda, pöörduge tehnilise abi poole.
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