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FI - Huom: Symbolilla “(*)” merkityt tarvikkeet ovat vain 
joissakin malleissa mukana olevia lisävarusteita tai 
tarvikkeita, jotka on ostettava erikseen.  
Tarkasta, että kuvun sisälle ei ole jäänyt kuljetuksen ajaksi 
sinne laitettua liitemateriaalia - kuten esim. ruuveja (*) 
sisältäviä pusseja, takuupapereita (*) tms. - mikäli niitä on, 
ota ne pois ja säilytä ne.  
Noudata käyttöohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa 
käyttöohjeen noudattamattajättämisestä aiheutuneista 
haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin imee savun ja 
höyryn ja se on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 
Liesituuletin toimitetaan sen yläpuolella olevalla 
ilmanpoistoaukolla (A1 – bajonettikiinnitys + ruuvi) 
savujen poistamista varten ulkosuuntaan (Imuversio A). 
Irrota vastaava metallinen rikottavissa oleva seinämä ja 
asenna putkiliitin. 
Tarkista että valitsin G on imuasennossa (A). Jos 
keittämisestä aiheutuvaa savua ja höyryä ei ole mahdollista 
poistaa ulos, tuuletinta voidaan käyttää suodatinversiona 
asentamalla siihen hiilisuodatin (*), savu ja höyry 
kierrätetään ohjaustaulun yläpuolella olevan etuverkon 
kautta (irrotettavia metallilevyjä ei poisteta!). Tarkista että 
valitsin G on suodatinasennossa (F). 
 

  Turvallisuustietoa 

Ennen minkään asennustoimenpiteen 
aloittamista laite tulee kytkeä irti 
sähköverkosta irrottamalla liitäntäjohto 
tai katkaisemalla virta huoneiston 
pääkytkimestä. 
Käytä kaikkien asennus- ja huoltotöiden 
aikana työkäsineitä.  
Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, 
joiden fyysinen, aistien tai mielen 
terveys on heikentynyt tai joilla ei ole 
tarpeellista kokemusta ja tietoa, saavat 
käyttää tätä laitetta, jos käyttöä 
valvotaan tai jos heille on annettu 
laitteen turvallista käyttöä koskevat 
ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset 
vaarat. 
Valvo, että lapset eivät pääse 
leikkimään laitteella. 
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai 
tehdä kunnossapitotoimenpiteitä ilman 
valvontaa. 
Huoneisto on aina tuuletettava hyvin, 

kun tuuletinta käytetään yhtäaikaisesti 
kaasulla tai muilla polttoaineilla 
toimivien laitteiden kanssa. 
Tuuletin on puhdistettava säännöllisesti 
sisä- ja ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN 
KERRAN KUUKAUDESSA), noudata 
kuitenkin tämän käyttöohjeen neuvoja. 
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien 
vaihtoa ja puhdistusta koskevien 
määräysten noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa tulipalovaaran. 
Tuulettimen alla liekittäminen on 
ehdottomasti kielletty. 
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa 
tulipalon, siksi sitä on vältettävä joka tapauksessa. 
Älä jätä paistumassa olevaa ruokaa ilman valvontaa, jotta 
kuumentunut öljy ei syty palamaan. 
HUOMIO: Liesituulettimen esillä olevat osat voivat 
kuumentua keittotason käytön aikana. 
Käytä ainoastaan lamppujen huolto/vaihto-ohjeessa 
ilmoitettuja vaihtolamppuja. 
Huomio! Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon ennenkuin 
asennus on täysin valmis. 
Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia 
savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia 
määräyksiä. 
Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla 
toimivien laitteiden savunpoistohormiin. 
Älä käytä liesituuletinta, jos lamppu ei ole paikallaan tai jos 
lamppuja ei ole asennettu oikein, sillä seurauksena voi olla 
sähköisku. 
Älä koskaan käytä tuuletinta, jos sen verkkoa ei ole 
asennettu oikealla tavalla! 
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää tukipintana, jollei niin 
ole erikseen mainittu. 
Käytä vain laitteen mukana tulevia asennukseen 
tarkoitettuja kiinnitysruuveja, tai hanki oikeanlaisia ruuveja 
jos ne eivät kuulu varustukseen. Käytä Asennusohjeen 
mukaisia oikean pituisia ruuveja.  
Epäselvissä tapauksissa ota yhteys tekniseen tukeen tai 
vastaavaan asiantuntijaan. 
HUOMIO! Kiinnitysruuvien ja –laitteiden ohjeiden vastainen 
asennus voi vaikuttaa sähköturvallisuuteen. 
Tämä laite on valmistettu  EU-direktiivin 2012/19/EC, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
mukaisesti.Hävittämällä laitteen asianmukaisesti käyttäjä voi 
ehkäistä mahdolliset ympräristölle ja ihmisten terveydelle 
haitalliset seuraukset 

Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä merkki   



 

24 

ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä ja että 
se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden 
kierrätyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten 
jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti. Jos tarvitset 
lisätietoja laitteen käsittelystä, palautuksesta ja 
kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, 
jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote on ostettu. 
 
Laitteisto suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavien 
standardien mukaisesti:  
� Turvallisuus: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, 
EN/IEC 62233. 
� Suorituskyky: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; 
ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 
60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
� EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-
2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suositukset 
oikeaa käyttöä varten ympäristövaikutusten vähentämiseksi: 
Kytke liesikupu päälle miniminopeudelle, kun aloitat 
kypsentämisen, ja pidä sitä päällä muutama minuutti 
kypsennyksen jälkeen. Nosta nopeutta vain, jos tilassa on 
runsaasti savua tai höyryä, ja käytä tehostettua/-ja 
nopeutta/nopeuksia vain erityistarpeessa. Vaihda 
aktiivihiilisuodatin/-suodattimet, kun haluat säilyttää hyvän 
hajujenpoistotehokkuuden. Puhdista rasvasuodatin/-
suodattimet, kun haluat säilyttää hyvän 
rasvansuodatustehokkuuden. Käytä tässä oppaassa 
annetun kanavointijärjestelmän maksimiläpimittaa 
tehokkuuden parantamiseksi ja melun vähentämiseksi.  
 

Asennus 
Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman 
osan välinen minimietäisyys on oltava vähintään 50cm 
sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja sekaliesien osalta. 
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi 
etäisyys, on se otettava huomioon. 
Asennuksessa voidaan käyttää porausmallia (*). 
 

  Sähköliitäntä 
Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen 
sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos 
laitteessa on pistoke, liitä tuuletin voimassaolevien normien 
mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, 
että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Jos 
laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke 
ei ole sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi myös 
asennuksen jälkeen, käytä normien mukaista kaksinapaista 
katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite saadaan kokonaan 
irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III, 
asennussääntöjen mukaisesti. 
Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu 
oikealla tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen 
sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii oikein. 
Huomio! Riskien välttämiseksi virransyöttöjohdon voi 
vaihtaa ainoastaan valtuutettu tekninen tuki. 
 

Toiminta 
Liesituuletin on varustettu ohjauspaneelilla, josta voidaan 
säätää imun nopeuksia ja kytkeä valo, joka valaisee 
keittotasoa. 
 

Huolto 
 Puhdistusta varten käytä YKSINOMAAN neutraaleihin 
pesuaineisiin kostutettua liinaa. ÄLÄ KÄYTÄ 
PUHDISTUKSESSA TYÖKALUJA TAI VÄLINEITÄ! 
Vältä hankaavien tuotteiden käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ 
ALKOHOLIA! 
Rasvasuodatin – Hiilisuodatin (*): se/ne asennetaan 
verkon takaosaan, se/ne on vaihdettava kerran 
kuukaudessa. 
Mikäli valitussa mallissa on metallinen rasvasuodatin, tulee 
se pestä kerran kuussa miedolla pesuaineella, joko käsin tai 
astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä 
pesuohjelmalla. Astianpesukoneessa metallinen 
rasvasuodatin voi haalistua, mutta se ei vaikuta 
suodattimen toimintakykyyn millään tavalla. 
Lamppujen vaihto (Huomio! Tarkista ennen vaihtoa että 
lamput eivät ole kuumia: Käytä ainoastaan Ø35mm E14 
28W halogeeni kynttilälamppuja. 
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