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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Saját biztonsága és a készülék helyes működése érdekében arra kérjük,
hogy a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen
olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt mindig a készülékkel együtt, a
készülék átadása vagy eladása esetén is. Fontos, hogy a felhasználók
tisztában legyenek a készülék minden működési és biztonsági
jellemzőjével.











A vezetékek bekötését szakembernek kell elvégeznie.
A gyártót nem terheli felelősség a nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat miatt bekövetkező esetleges károkért.
A főzőfelület és a kivezetéses páraelszívó közötti biztonsági távolság
minimum 650 mm (egyes típusok alacsonyabban is felszerelhetők; lásd az
üzemi méretekre és az üzembe helyezésre vonatkozó fejezetet).
Amennyiben a gázfőzőlap üzembe helyezési útmutatója a fentinél nagyobb
távolságot ír elő, úgy azt kell betartani.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék belsejében
levő adattáblán feltüntetett értéknek.
A hatályos vezetékezési jogszabályoknak megfelelően a rögzített
berendezéshez szakaszoló eszközöket kell beszerelni.
Az I. kategóriájú készülékeknél ellenőrizni kell, hogy az otthoni elektromos
hálózat megfelelő földelést biztosít-e.
Egy legalább 120 mm átmérőjű csővel csatlakoztassa a páraelszívót a
kéményhez. A füst útjának a lehető legrövidebbnek kell lennie.
A levegő elvezetésére vonatkozó összes előírást be kell tartani.
Tilos a készüléket az égésből származó (kazán, kandalló stb.) füstök
elvezetésére szolgáló csövekbe bekötni.
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 A füstgázok visszaáramlásának megakadályozása érdekében megfelelő
szellőzésről kell gondoskodni abban a helyiségben, ahol a páraelszívó
mellett nem elektromos üzemű (például gázüzemű) berendezések is
vannak. Ha a konyhai elszívót nem villamos készülékekkel együtt
használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 0,04 mbar
értéket, mert csak így kerülhető el az, hogy a készülék visszaszívja a
füstgázokat a helyiségbe.
 A levegő nem vezethető ki egy olyan csatornán keresztül, amit a gáz- vagy
egyéb tüzelésű készülékek füstelvezetésére használnak.
 A megsérült hálózati zsinór cseréjét kizárólag a gyártó vagy a vevőszolgálat
szakembere végezheti.
 A hálózati csatlakozót csak a hatályos előírásoknak megfelelő és jól
hozzáférhető konnektorba szabad bedugni.
 A füstelvezetésre vonatkozó műszaki és biztonsági teendőket illetően
fontos a helyi hatóságok által előírt szabályok szigorú betartása.
FIGYELMEZTETÉS: az elszívó üzembe helyezése előtt el kell távolítani a
védőfóliákat.
 Csak a készülékhez megfelelő típusú csavarokat és apró alkatrészeket
használjon.
FIGYELMEZTETÉS: áramütés kockázatával járhat az, ha nem szereli fel
a jelen utasításban foglaltak szerint a rögzítést szolgáló csavarokat vagy
eszközöket.
 Tilos optikai eszközökkel (látcső, nagyítóüveg) közvetlenül figyelni.
 Ne készítsen flambírozott ételt az elszívó alatt: ez tűzveszélyes lehet.
 A készüléket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok
és ismeretek nélküli személyek is használhatják szigorú felügyelet mellett,
illetve ha ismerik a készülék biztonságos használati módját és a
kapcsolódó veszélyeket. Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek
a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik
gyermekek, amennyiben nincsenek felügyelve.
 Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
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 A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi
képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli
személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak nem tanítják meg vagy
ellenőrzik őket a készülék használatára, illetve használatában.
A főzőberendezés használata közben az elérhető alkatrészek nagyon
felmelegedhetnek.
 Az előírt időtartam lejárata után tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőket
(tűzveszély). Lásd az Ápolás és karbantartás bekezdést.
 Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni a helyiségben, amikor a
páraelszívót gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékekkel
egyidejűleg használják (olyan készülékek mellett sem használható,
amelyek kizárólag a helyiségbe engedik a levegőt).
arra utal, hogy
 A terméken, illetve a csomagoláson látható szimbólum
a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként. Az
ártalmatlanítandó terméket megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni, ahol elvégzik
az elektromos és elektronikus alkatrészek újrahasznosítását. Ha Ön
gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, akkor ezzel hozzájárul
ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a hulladékká vált termék nem szabályos
ártalmatlanítása miatt a környezetre és egészségre nézve potenciálisan
káros következmények. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi
önkormányzat, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket
értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.
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JELLEMZŐK
Alkatrészek (Zoom modell)
Hiv.
1
2
4
14
Hiv.
11
12h
12g
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1
1
1
1
Db
4
4
1
Db
1

Készülék alkatrészei
Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
Készüléktartó lemez.
Kábelszorító
Végállás betét
Felszerelési alkatrészek
10 mm átmérőjű tipli
M5 x 70 csavar
Betétcsavar
Dokumentáció
Használati útmutató
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ZOOM (15 Kg)
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Alkatrészek (Chic-Vanilla modellek)
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Készülék alkatrészei
Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
Készüléktartó lemez (foglalattal).
Kábelszorító
Üvegek
Üvegrögzítő lemezek
Végállás betét
Felszerelési alkatrészek
10 mm átmérőjű tipli
M5 x 70 csavar
M4 x 20 csavar
M4 x 10 csavar
Betétcsavar
Gumi alátétek
Dokumentáció
Használati útmutató
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CHIC / VANILLA (30 Kg)
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Alkatrészek (Nest modellek)
Hiv.
1
2
2.1
4
5
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7.1
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1
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8
8
1
8
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1

Készülék alkatrészei
Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
Készüléktartó lemez (foglalattal)
Készüléktartó lemez hosszabbító
Kábelszorító
Üvegek (Manuálisan készített üvegek)
Végállás betét
Felszerelési alkatrészek
Perselyes üvegrögzítő bilincs
10 mm átmérőjű tipli
M5 x 70 csavar
M4 anyáscsavar (lemezhosszabbítós rögzítőbilincs)
Üvegrögzítő gomb
Üvegvédő tömítések
Betétcsavar
Üvegvédő tömítések
Dokumentáció
Használati útmutató
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NEST (39 Kg)
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Alkatrészek (Vertigo modell)
Hiv.
1
2
4
5
14
Hiv.
11
12h
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1
1
1
1
1
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4
4
4
1
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Készülék alkatrészei
Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
Készüléktartó lemez (foglalattal)
Kábelszorító
Üvegek vagy más anyagú panelek
Végállás betét
Felszerelési alkatrészek
10 mm átmérőjű tipli
M5 x 70 csavar
Üvegrögzítő csap/krómozott csavar
Betétcsavar
Dokumentáció
Használati útmutató

121

VERTIGO (20 Kg)
2

4
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5
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Alkatrészek (Kaleidos modell)
Hiv.
1
2
4
5
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Készülék alkatrészei
Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
Készüléktartó lemez (foglalattal)
Kábelszorító
Üvegek vagy más anyagú panelek
Végállás betét
Felszerelési alkatrészek
10 mm átmérőjű tipli
M5 x 70 csavar
Üvegrögzítő csap/krómozott csavar
Betétcsavar
Dokumentáció
Használati útmutató
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KALEIDOS (18 Kg)
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Alkatrészek (Luxia modell)
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1
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Készülék alkatrészei
Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor.
Készüléktartó lemez (foglalattal)
Kábelszorító
Üvegek
Végállás betét
Felszerelési alkatrészek
10 mm átmérőjű tipli
M5 x 70 csavar
Üvegrögzítő csap/krómozott csavar
Betétcsavar
Dokumentáció
Használati útmutató
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LUXIA (30 Kg)
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Helyszükséglet
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FELSZERELÉS
Ez az elszívó készülék felső (min. 650 mm) mennyezeti/konzol beépítésre alkalmas egy sziget
főzőszint esetén a következők szerint:
• Kivezetéses változat: Külső kivezetés.
• Keringetéses változat: Belső keringetés.
Figyelem:

Az F-Light készülék egy készülékből + lámpatestből álló rendszer, ezért két külön
elektromos kábelezéssel rendelkezik, az egyik a készüléké, a másik a lámpatesté.
A Zoom modellhez nem tartozik lámpatest.

A beszerelési műveletek sorrendje
•
•
•
•
•

A felszerelés előkészítése
Mennyezeti/konzolfuratok készítése és tartólap rögzítése
Bekötések
A készülékház felszerelése
Működési vezérlés

• A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

Végállásbetét beszerelése

• Csavarja ki a lemez részeit (melyek különböző formájúak és/vagy méretűek) egymáshoz
rögzítő 3 csavart a készletben biztosított kulccsal.
• Fogja a betétet, és rögzítse a lemezen a pántra a készletben biztosított csavarral az ábrán
jelzett pozícióban.
• Ha van ilyen, fogja a foglalatokat, és
helyezze azokat a széleken villa
formájáról felismerhető bilincsekre.
Figyelem: a vezetékeket rögzítő
bilincseket nem szabad levágni.
• Húzza meg a foglalatokat a bilincshez
rögzítő csavart úgy, hogy a bilincs a 2
alátét között legyen.
• A Zoom modellhez nem tartozik
lámpatest.
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Mennyezeti/konzol furatok és a lemez rögzítése
MENNYEZETI/KONZOL FURATOK
• Függőón segítségével állítsa be a főzőfelület középpontját a mennyezethez/konzolhoz képest.
• Támassza a lemezt a mennyezetre/konzolra, figyeljen oda, hogy a korábban felszerelt
végállásbetét szemben legyen a felszerelést végző szakemberrel és a főzőlappal (a
végállásbetét nem keverendő össze a készülék mozgatását biztosító acélsodronyokat rögzítő
másik 4 betéttel).
• Jelölje be a lemez furatainak a középpontját.
• Készítse el az alábbi furatokat:
• Tömör betonmennyezet: a betonhoz való betétekkel.
• Lyukas tégla anyagú (20 mm-es vastagság) mennyezet: Készítsen 10 mm átmérőjű furatokat (helyezze be azonnal a tartozékként adott 11 fali tipliket).
• Fagerendás mennyezet: facsavarokkal (nem képezi a szállítás részét).
• Fakonzol, 15 mm-es ellenálló vastagsággal: 7 mm átmérőjű furatot kell készíteni.
• Az elektromos tápkábel átjuttatása: 10 mm átmérőjű furatot kell készíteni.
(Figyelem: a világítótesttel ellátott készülék esetén egy közvetlen vezeték biztosítja a készülék betáplálását, és egy másik vezeték vezet a világításkapcsolóhoz).
• Levegőkimenet (kivezetéses változat): a külső kivezető csőcsatlakozás átmérője szerint.
• Csavarjon be két csavart, keresztezve azokat és 4-5 mm-t hagyva a mennyezettől:
• tömör beton esetén betontiplik (nem tartozék).
• lyukas tégla esetén (kb. 20 mm-es vastagság) 12h csavarok (tartozék).
• fagerendázat esetén facsavarok (nem tartozék).
• fakonzolnál, az alátétes csavarok és az anyás csavarok nem képezik a készlet részét.
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LEMEZRÖGZÍTÉS
• Emelje meg a rögzítőlemezt, figyeljen oda, hogy a
végállásbetét szemben legyen.
• Illessze a nyílásokat a korábban a mennyezetben elhelyezett
csavarokra, majd a beállító nyílás közepéig tekerje.
• Húzza meg a két csavart és csavarja be a tartozékként adott
másik kettőt; a csavarok végleges meghúzása előtt a darab
elforgatásával még lehet beállítást végezni, ügyelve arra, hogy
a csavarok ne jöjjenek ki a beállító nyílás fészkéből.
• A rögzítésnek biztonságosnak kell lennie úgy az elszívó súlya,
mint a felszerelt készüléket esetlegesen érő oldalirányú lökések
miatti igénybevétel tekintetében. A rögzítést követően
ellenőrizze, hogy a lemez stabil-e.
• Ha a mennyezet a felfüggesztési ponton nem elég erős, akkor
az üzembe helyezőnek kell gondoskodnia arról, hogy a
szerkezetileg ellenálló részeken rögzített megfelelő lemezekkel
és ellenlemezekkel legyen megerősítve a mennyezet.

LEMEZHOSSZABBÍTÓ RÖGZÍTÉS (NEST MODELL)
• Fogja a 2 darab 2.1 hosszabbítót, és akassza be azokat a már
felszerelt 2 lemez megfelelő hézagaiba.
• Jelölje be a lemez furatainak a középpontját.
• Vegye le a hosszabbítókat.
• Készítsen 10 mm átmérőjű furatokat (helyezze be azonnal a
tartozékként adott 11 fali tipliket).
• Akassza fel újra a hosszabbítókat, és rögzítse azokat a
készletben biztosított 12h csavarokkal.
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KÉSZÜLÉKLEMEZ KÁBELEINEK BEKÖTÉSE

Megjegyzés

A beépítés előtt a készüléket a főzőlap fölött legalább 650 mm-rel kell
elhelyezni egy alátámasztás vagy egy másik személy segítségével.
Ez az előkészítés azért fontos, mert a készülék kábeleit a mennyezetre szerelt
lemezre természetesen a struktúrára nehezedő készülék súlya nélkül kötik be.

• A 4 kábel rögzítő rendszere 3 részből áll:
• A mennyezeti lemezre már felszerelt menetes betét (a).
• A készletben biztosított kábelrögzítő csavar (b).
• A készletben biztosított gomb (c).

a

b

c
• Vezesse át a 4 kábelt (amelyek a
készülékházba be vannak akasztva) a
korábban felszerelt lemezfedél
megfelelő nyílásain.

• Illessze be a kábelvezetőt
4 a lemezfedél furatába, és vezesse át
rajta a készülék tápvezetékét.
Figyelem: A tápvezetéket a
készülékhez rögzítő pántot ne törje
el, és ne vegye le
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• Figyeljen oda a mennyezetre rögzített
lemez irányára (a lemez
végállásbetétjén van egy furat a
lemezfedélnél és a készülékháznál).

B

C

• Illessze be a biztonsági gombokat (c) a
megfelelő vezetékekbe, a csavarmenet
nézzen felfelé.
• A vezetékrögzítő csavarokat (b)
illessze a megfelelő vezetékekbe.
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• Vezesse át a vezetékeket a csavarmenetes betétek
nyílásaiba (a), és csavarja be a vezetékrögzítő csavarokat
(b) a betétekbe.

• A művelet végeztekor az
eredmény mind a 4 kábel esetén
az ábra szerinti kell, hogy legyen.

• Ekkor mind a 4 kábel be van kötve a
lemezre.

Feszítse meg a vezetékeket, nyomja őket
felfelé úgy, hogy a kábelrögzítő
csavaron keresztül átnyúljanak a
menetes betét nyílásán.
Ez azért lehetséges, mert a kábelrögzítő
csavar kialakítása olyan, hogy a kábel a
belsejében csak egy irányban tud
áthaladni, az ellenkező irányban a
mozgása blokkolt.
Figyeljen oda, hogy a kábelek hossza
azonos legyen, ez megkönnyíti a végső
kiegyenlítési műveletet, a bal oldali első
kábel nem lehet lazább a többinél.
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A KÉSZÜLÉK SZINTEZÉSE
• A készülék mobil testének a szintezését el kell
végezni, hogy a mozgás helyesen történjen.
• A készülék szintezését a biztonsági betétekkel kell
elvégezni.

• Helyezzen egy szintezőt a készülékre.

• A biztonsági gombokat fölfelé nyomva
"kioldódik" a kábel mozgása. A kábelt a
kábelrögzítőbe behelyezve vagy abból kihúzva
lehet elvégezni a beállításokat, melyek lehetővé
teszik a készülék mobiltestének szintezését.
• A készülék szintezését követően meg kell
szorítani a biztonsági gombokat.

Figyelem:
•
•
•
•

Ellenőrizze, hogy mind a 4 tartókábel feszes legyen.
Ellenőrizze, hogy a 4 tartókábel nem sérült-e a beépítés során.
Ne feledje, hogy a készülék és a főzőlap közötti minimális távolság 650 mm.
A mobilház (készülékház) menete maximum 900 mm keringetéses konfiguráció esetén,
és 750 mm kivezetéses készlettel.
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Bekötések
LEVEGŐKIMENET (KIVEZETÉSES VÁLTOZAT)
A kivezetéses változatú készülék beépítésére vonatkozó
információkat lásd a készülék szerinti kivezetéses készlet
utasításában.

LEVEGŐKIMENET (KERINGETÉSES VÁLTOZAT)
• A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
• Vegye ki a zsírszűrőt.
• Ügyeljen arra, hogy az aktív szenes szagszűrő a helyén legyen.
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A TÁPVEZETÉK RÖGZÍTÉSE
• Helyezze feszültség alá a tápvezetéket, és rögzítse
a mennyezeti lemezen lévő bilincshez, használja a
2 csavarral már felszerelt nyelvet.
• Illessze a tápvezetékre már ráhúzott gumi
kábelvezetőt a nyílásba a későbbi sérülések
elkerülése érdekében.
• A készüléket olyan
kétpólusú megszakító
közbeiktatásával kell
csatlakoztatni az
elektromos hálózathoz,
amelyen az érintkezők
távolsága minimum
3 mm.
• Vegye le a zsírszűrőket
(lásd a „Karbantartás”
fejezetet) és ügyeljen
arra, hogy a hálózati
zsinór csatlakozója
helyesen legyen betéve
a készülék aljzatába
• Ekkor le lehet venni a
tápvezetéket a
készülékházhoz rögzítő
pántot.
• Ekkor el lehet végezni a készülék elektromos bekötését, és ha van, a lámpatestét is a
megfelelő vezetékek segítségével.

LEMEZFEDÉL FELSZERELÉSE
• Zárja le a lemezt a lemezfedéllel,
használja a korábban levett 3
csavart és a készletben biztosított
kulcsot.
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2

AZ ÜVEG FELSZERELÉSE - CHIC-VANILLA MODELLEK
• Fogja az égőket, és illessze be őket a foglalatba.
• Nem kell őket becsavarni, csak teljesen benyomni.

12d

12d
22

22

• Rögzítse az 5 üvegeket a lemezhez a 12d csavarokkal és 22
alátétekkel a felső részbe.
• Rögzítse egymáshoz az üvegeket az alsó részen, használja a 6
üvegrögzítő lemezeket és a 12e csavarokat, valamint a 22
alátéteket.

5

12e

22

22

2.1

AZ ÜVEG FELSZERELÉSE - NEST MODELL
• Fogja az égőket, és illessze be őket a foglalatba.
• Nem kell őket becsavarni, csak teljesen benyomni.
• Rögzítse a 7.1 állítókereteket a lemezhez a 12d anyás
csavarokkal.
• Illessze a 12f tömítéseket az üvegek furataiba.
• Illessze a 12f tömítést a 12e gombba, ezt követően húzza be az
5 üveget és a másik 12h tömítést, az egészet egy 12d anyás
csavarral rögzítse.
• A 12e gomb végét helyezze a 7.1 állítókeretek nyílásaiba, és az
egészet rögzítse egy második 12d anyás csavarral.

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

12f
12e

5
5

7.1
12h

• A bilincset szorító 12d anyás csavarok kilazításával el lehet
végezni az üveg finombeállítását.

12f

12e

5

12d

2

AZ ÜVEG FELSZERELÉSE - VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA
MODELLEK
• Fogja az égőket, és illessze be őket a foglalatba.
• Nem kell őket becsavarni, csak teljesen benyomni.

12d

12d

5

• Rögzítse az 5 üveget (vagy más anyagot) a lemezhez a 12d
rögzítőgombokkal.

5

12d

5
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HASZNÁLAT
Kezelőlap

L

Gomb
L
T1

T1

Funkció
A világítás bekapcsolása/kikapcsolása.
Leengedett készülék
2 másodperces megnyomása felemeli a
készüléket. Rövid megnyomásakor motor be/ki.
Felemelt készülék
Első megnyomás: A készülék lesüllyed.
Második megnyomás: A készülék megáll.
Amikor befejeződik a mozgás, a motor a 2.
sebességfokozatban kapcsol be.

Kijelző
Világít/Nem világít
Nem világít/Nem világít

Figyelem: A készülék kezelőszervei csak a készülék funkcióit vezérlik, míg a világításnak a
készüléktől teljesen független tápja és kapcsolója van.

Az elektronika kétféle rendellenességet tud észlelni és jelezni.
T1 led
Lassú villogás

Gyors villogás
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A küszöbfeszültség túllépése:
Túlterhelési állapot előfordulása esetén a rendellenességet a
kezelőlapon található T1 led 2 másodpercenkénti felvillanása jelzi.
Győződjön meg arról, hogy nincs-e akadályoztatva a készülék
mozgása. Ez a jelzés addig marad aktív, amíg nem történik új
parancs a készülék nyitása/zárása céljából.
A biztonsági mikrokapcsoló beavatkozása nyitás közben:
A biztonsági mikrokapcsoló beavatkozása esetén a rendellenességet
a T1 led gyors (250 ezredmásodpercenkénti) felvillanása jelzi arra
utalva, hogy a készülék elérte a menet végét. Ilyen esetben
forduljon a Vevőszolgálathoz!
A rendellenesség során végig elérhetők a készülék (világítás és
motor) funkciói, továbbá bekapcsolt motor esetén a T1 led
folytatódó villogása azt jelzi, hogy a rendellenesség még nem
szűnt meg.

303

TÁVVEZÉRLŐ
Ez a készülék egy távirányító segítségével vezérelhető, ami
egy 3 voltos, CR2032 típusú elemmel működik (nincs
mellékelve).
• Ne tegye a távvezérlőt hőforrások közelébe.
• Ne dobja ki az elemeket, hanem tegye azokat a megfelelő
hulladékgyűjtőbe.

Kezelőlap
A motor bekapcsolása/kikapcsolása.
Zárt készülék:
- A gomb rövid megnyomásakor elindul a készülék leengedése.
- A következő gombnyomásnál megáll.
Amikor befejeződik a mozgás, a motor a 2. sebességfokozatban kapcsol be.
Nyitott készülék:
- 2 másodperces lenyomva tartás esetén elindul az emelkedés, ami a menet
végén leáll.
- Egy (rövid) gombnyomással megállítható a mozgás (a menet vége előtt).
- Újabb rövid gombnyomás, motor be/ki.
- 2 másodperces nyomva tartás esetén elindul a leengedés.
- Bekapcsolt motor esetén előbb leáll a motor, majd elindul a mozgás.
-

-

A készülék világításának bekapcsolása/kikapcsolása.

-

INTENZÍV
- Használata csak leeresztett készülék mellett és akkor lehetséges, ha a
késleltetés vagy a 24h nincs használatban.
- Bármelyik sebességfokozatról Intenzív sebességre kapcsol.
Kiiktatásához elég ismét megnyomni ugyanazt a gombot, vagy kikapcsolni a
motort.
- Az Intenzív sebességfokozat beállított időtartama 6 perc. A 6 perc leteltével a készülék automatikusan visszatér az előzetesen beállított sebességfokozatra.
Késleltetés funkció rövid megnyomása:
Csak akkor aktiválható, ha az Intenzív vagy a 24h nincs használatban.
30 perc elteltével aktiválja és kiiktatja a készülék (motor+világítás) teljes
leállítását.
Letiltásához elég ismét megnyomni ugyanazt a gombot, vagy kikapcsolni a
motort.

A (készülék kezelőszerveihez tartozó) motorkapcsolón található
led másodpercenként villan fel.

24H funkció 2 másodperces megnyomása:
Csak akkor aktiválható, ha az Intenzív vagy a Késleltetés nincs használatban.
24 órán keresztül óránként 10 percre aktiválja és kiiktatja a 24H funkciót.
Az időtartam lejáratakor kikapcsol.
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A (készülék kezelőszerveihez tartozó) motorkapcsolón található
led 0,5 másodpercenként villan
fel.
A (készülék kezelőszerveihez tartozó) motorkapcsolón található
led 2 másodpercenként villan fel.

A motor sebességének növelése.

-

A motor sebességének csökkentése.

-
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Fém zsírszűrő
Mosogatógépben is tisztítható, és legalább. 2 havonta vagy –
nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a
tisztításukat elvégezni.
A FÉM ZSÍRSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
• A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
• Vegye ki a szűrőt úgy, hogy a szűrőblokk hátsó részét
megnyomja, majd ezzel egy időben lefelé húzza.
• Összenyomás nélkül tisztítsa, majd a visszaszerelés előtt
hagyja megszáradni a szűrőt.
• Úgy szerelje vissza, hogy a fogantyú a külső látható rész felé
essen
• Zárja vissza a világítási blokkot.

Aktív szenes szagszűrők (keringetéses változat)
Nem mosható és nem regenerálható, hanem kb. 4 havonta vagy –
nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban cserélendő.
CSERE
• Nyissa ki a világítótestet.
• Vegye ki a zsírszűrőt.
• Az ábra szerinti módon emelje ki az elhasználódott aktív
szenes szagszűrőket (A).
• Az ábra szerinti módon szerelje be az új szűrőket (B).
• Szerelje vissza a zsírszűrőt és a világítási blokkot.
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Világítás
• Csere esetén forduljon a vevőszolgálathoz („Vásárlás esetén
forduljon a vevőszolgálathoz”).

Világítótest világítás
Chic

G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W

Vanilla

G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W

Luxia

G9 -- Magas fogyasztás 40 W

Kaleidos

G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W

Nest

G9 -- Magas fogyasztás 40 W

Vertigo

G9 -- Alacsony fogyasztás 9 W

Figyelem: Az égők nem képezik a szállítás részét
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Kiegészítő útmutató a telepítéshez
• A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
• Az ábra szerinti módon helyezze fel a készülékre a lámpa típusát jelölő címkét (A).

B
A

Beavatkozás mozgási rendellenességek esetén
1.

2.
3.

Ellenőrizze, hogy a biztosíték megfelelően került-e behelyezésre, és nincs-e
kiégve, majd az esetleges csere esetén nyissa fel a világítási blokkot, és
csavarja el a biztosítéktartót, majd egy ugyanolyannal cserélje ki a
biztosítékot (B).
Ellenőrizze, hogy a készülékház szintezve került-e telepítésre (ajánlott ehhez
szintező eszközt használni).
Ellenőrizze, hogy mind a négy drótkötél egyformán feszesre van-e húzva.
A bal elülső drótkötél nem lehet lazább, mint a többi.

Ha a probléma a fenti műveletek után is fennáll, akkor forduljon a műszaki
vevőszolgálathoz.
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