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FI 3

TUTUSTU LIESITUULETTIMEESI
Johdanto
Tutustu laitteen toimintoihin lukemalla nämä käyttöohjeet. Lue laitteen
turvallisuus- ja huolto-ohjeet.
Säilytä käyttö- ja asennusohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen laitteen
käyttöä.
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KÄYTTÖ
Kuvaus
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Valaisimen kytkeminen päälle / pois päältä ja himmentäminen
Imutehon alentaminen ja imun kytkeminen pois päältä
Suodattimen puhdistuksen ilmaisin
Läheisyysanturi
Tilanäyttö
Läheisyysanturi
Imun kytkeminen päälle ja imutehon kasvattaminen
Ajastintoiminnon ilmaisin
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KÄYTTÖ
Toiminta
Imun kytkeminen päälle ja pois päältä
•
•

•
•
•

Paina "+"-painiketta.
Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla imutehon asetuksella.
Valitse korkeampi imutehon asetus painamalla "+"-painiketta
uudelleen. Valitse korkein asetus pitämällä "+"-painike painettuna
2 sekunnin ajan (tehostus) (katso tehostuksen päälle kytkemistä
koskeva kohta).
Imutehon asetus on valittavissa välillä 1–5 tai 1–9.
Valitse alhaisempi asetus painamalla "-"-painiketta.
Jos imutehon asetukseksi on valittuna 1, voit kytkeä liesituulettimen
pois päältä painamalla "-"-painiketta lyhyesti.
Voit kytkeä liesituulettimen pois päältä mitä tahansa asetusta
käytettäessä pitämällä "-"-painikkeen painettuna vähintään 2
sekunnin ajan.

Valittavissa olevien imutehon asetusten määrän muuttaminen
Valittavissa voi olla joko 9 (vakio) tai 5 eri imutehon asetusta.
• Pidä "-"- ja "+"-painikkeet painettuina vähintään 5 sekunnin ajan.
Tämä valitsee 5 asetuksen tilan. Valitse 9 asetuksen tila pitämällä "-"ja "+"-painikkeet uudelleen painettuina vähintään 5 sekunnin ajan.
Kierrätyksen kytkeminen päälle
• Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes
suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
Hiilisuodattimen ilmaisin aktivoituu.
Kierrätyksen kytkeminen pois päältä
• Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes
suodattimen ilmaisin syttyy.
Valaisimen kytkeminen päälle ja pois päältä
• Paina valopainiketta lyhyesti.
Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
• Säädä valaisimen kirkkausasetusta pitämällä valopainike painettuna.
Valaisimen kirkkaus muuttuu painiketta painettaessa korkeimmasta
asetuksesta alhaisimpaan ja päinvastoin.
• Kytke valaisin pois päältä painamalla valopainiketta lyhyesti, kun
valaisin on päällä.
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KÄYTTÖ

Värilämpötilan muuttaminen
Valitse valaisimen värilämpötilaksi lämmin tai viileä lämpötila.
• Pidä valopainike painettuna. Säädä valoa viileämmäksi painamalla
"+"-painiketta tai säädä sitä lämpimämmäksi painamalla
"-"-painiketta.
Tehostuksen kytkeminen päälle
• Pidä "+"-painike painettuna noin 2 sekunnin ajan.
Tehostusasetus (asetus "b" tai 7, 8 tai 9) kytketään päälle 10
minuutin ajaksi. Näyttö vilkkuu, kun tehostus on päällä. Liesituuletin
palaa käyttämään alkuperäistä imutehon asetusta, kun tehostus
kytketään pois päältä.
• Voit kytkeä tehostuksen pois päältä milloin tahansa painamalla
"-"-painiketta lyhyesti.
Ajastimen kytkeminen päälle
• Paina ajastinpainiketta.
Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua.
Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin
kuluttua.
• Voit kytkeä ajastintoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa
painiketta (paitsi valopainiketta).
Huomautus!
Ajastintoimintoa ei voida kytkeä päälle, jos tehostustoiminto on
valittuna.
Ilman puhdistustoiminto
Ilman puhdistustoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan
imutehon asetuksella 1.
• Kytke liesituuletin pois päältä.
• Pidä ajastinpainike painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Liesituuletin kytkeytyy tunnin välein automaattisesti päälle 10
minuutin ajaksi alhaisimmalla imutehon asetuksella. Näytöllä näkyy
imun ajan nopeasti pyörivä "käärme". Kun liesituuletin kytkeytyy pois
päältä 10 minuutin kuluttua, näytöllä näkyy hitaasti pyörivä "käärme",
kunnes liesituuletin kytkeytyy uudelleen päälle 50 minuutin kuluttua.
• Voit kytkeä ilman puhdistustoiminnon pois päältä painamalla mitä
tahansa painiketta (paitsi valopainiketta).
FI 7

KÄYTTÖ

Aktiivinen tila
•

Läheisyysanturi tunnistaa liesituulettimen edessä seisovan käyttäjän,
ja kuvakkeisiin syttyy valo. Valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle
3 sekunnin kuluttua.

Aktiivisen tilan poistaminen käytöstä
• Paina "+"- ja ajastinpainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
Aktiivinen tila poistetaan käytöstä. Näytöllä näkyy staattinen "U".
Aktiivisen tila ottaminen käyttöön
• Paina "+"- ja ajastinpainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
Aktiivinen tila otetaan käyttöön. Näytöllä näkyy 3 kertaa vilkkuva "U".

Suodattimien puhdistus

Rasva- ja hiilisuodattimet

Suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa, kun rasvasuodattimen tai
hiilisuodattimen ilmaisin syttyy. Katso luku "Huolto".
Rasvasuodatin
Suodattimen ilmaisin syttyy 30 käyttötunnin jälkeen.
• Rasvasuodatin tulisi silloin puhdistaa.
• Nollaa muisti pitämällä "-"-painike painettuna, kunnes suodattimen
ilmaisin lakkaa vilkkumasta.
Hiilisuodatin
Suodattimen ilmaisin alkaa vilkkua 120 käyttötunnin jälkeen.
• Hiilisuodatin tulisi silloin puhdistaa tai vaihtaa.
• Nollaa muisti pitämällä "-"- ja "+"-painikkeet painettuina
samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.
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HUOLTO

Puhdistus
Tärkeää!
Katkaise ennen huolto- tai puhdistustöiden aloittamista liesituulettimen
virransyöttö irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kääntämällä kiinteistön
pääkytkin pois päältä. Liesituuletin on puhdistettava säännöllisesti
sisä- ja ulkopuolelta (vähintään aina rasvasuodattimen puhdistuksen
yhteydessä).
Älä käytä hankaavia puhdistustuotteita. Älä käytä alkoholia!
Tärkeää!
Jos laitteen puhdistusta tai suodattimien vaihtoa koskevia ohjeita
ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalo. Näitä ohjeita on
noudatettava! Valmistaja ei ole vastuussa liesituulettimen vaurioista tai
palovahingoista, jotka ovat seurausta virheellisestä huollosta tai yllä
olevien turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä.
Liesituuletin
Puhdista liesituuletin saippuavedellä ja pehmeällä liinalla.
Huuhtele puhtaalla vedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita,
kuten lipeää. Liesituulettimen ulkopinnat pysyvät hyvässä kunnossa, jos
ne vahataan ja kiillotetaan säännöllisesti.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut liesituulettimet
Älä käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liesituulettimien
puhdistamiseen karhunkieliä tai muita hankaavia puhdistustuotteita.
Viimeistele hankaamattomalla, kiillottamattomalla puhdistusaineella ja
kiillota ruostumaton teräs sen harjauksen suuntaisesti.
Metalliset rasvasuodattimet
Metallista valmistetut rasvasuodattimet tulisi puhdistaa kerran
kuukaudessa (tai suodattimen puhdistuksen ilmaisimen syttyessä, jos
kyseisessä mallissa on tämä ilmaisin) neutraalilla pesuaineella käsin
pesemällä tai astianpesukoneessa lyhyttä alhaisen lämpötilan ohjelmaa
käyttäen. Aseta rasvasuodattimet astianpesukoneeseen niiden aukot
alaspäin, jotta vesi pääsee valumaan ulos. Konetiskiaineet himmentävät
alumiinista valmistettuja rasvasuodattimia. Tämä on normaalia, eikä se
vaikuta suodattimen toimintaan.
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HUOLTO
Kasettisuodattimen poistaminen
1
Kytke moottori ja valaisin pois päältä.
2	Paina liesituulettimen etupuolella lasilevyn takana olevia
lukitussalpoja ja poista lasilevy tiivisteestä varovasti vetämällä.
Kallista lasilevyä alaspäin.
3	Avaa suodattimen luukku.
4
Poista suodatin liesituulettimesta.
Puhdistus
Suodattimet voidaan puhdistaa astianpesukoneessa. Anna
suodattimien kuivua täysin ennen niiden kiinnittämistä takaisin
paikoilleen.
Suodattimet voidaan puhdistaa myös käsin.
Puhdista suodattimet vedellä ja astianpesuaineella ja huuhtele ne. Anna
suodattimien kuivua täysin. Katso luku "Puhdistus". Liesituulettimen
alapuoli voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella ja kostealla liinalla.
Kuivaa se talouspaperilla.
Kasettisuodattimen kiinnittäminen
Suodatin on asetettava liesituulettimeen siten, että lukitusmekanismi
osoittaa eteenpäin. Avaa suodattimen luukku. Suodattimen etupuolella
olevat kiinnikkeet lukittuvat. Pidä luukku tässä asennossa suodattimen
kiinnittämisen ajan.
1	Sovita suodattimen takapuolella olevat kiinnikkeet
liesituulettimissa oleviin aukkoihin.
2	Kallista suodatinta ylöspäin.
3	Vapauta suodattimen luukun lukitus. Suodattimen takapuolella
olevat kiinnikkeet työntyvät ulos ja kiinnittyvät liesituulettimissa
oleviin aukkoihin.
Suodatin on nyt paikoillaan.
4	Paina lasilevy tiivistettä vasten (kuulet napsahduksen, kun se
lukittuu paikoilleen).
Lasilevy voidaan irrottaa puhdistusta varten. Pyydä aina toinen
henkilö avuksi lasilevyä irrottaessasi (se on painava)!
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HUOLTO
Aktiivihiilisuodattimet:
Regeneroitava aktiivihiilisuodatin tulee puhdistaa käsin neutraalilla
pesuaineella tai astianpesukoneessa enintään 65 °C:n lämpötilassa
(koneessa ei saa pestä samanaikaisesti esim. lautasia tai kuppeja).
Poista ylimääräinen vesi suodatinta vaurioittamatta irrottamalla pidike ja
antamalla suodattimen kuivua uunissa vähintään 15 minuuttia enintään
100 °C:n lämpötilassa.
Jotta regeneroitava aktiivihiilisuodatin toimisi mahdollisimman
tehokkaasti, se tulisi puhdistaa 2 kuukauden välein tai aina suodattimen
ilmaisimen syttyessä.
Suodatin on vaihdettava vähintään 3 vuoden välein tai jos se on
vaurioitunut.
On tärkeää, että rasvasuodattimet ja regeneroitava
aktiivihiilisuodatin ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä
takaisin paikoilleen.
Hiilisuodattimen vaihtaminen:
Rasvasuodattimet on poistettava ennen hiilisuodattimen vaihtamista.
1. Avaa suodattimen luukku.
2. Poista hiilisuodatin kallistamalla sitä alaspäin.
3. Kiinnitä uusi hiilisuodatin paikoilleen toistamalla yllä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Käyttö:
• Hiilisuodattimen käyttö kasvattaa liesituulettimen aiheuttamaa
melua.
• Hiilisuodatin toimii tehokkaimmin alhaisella imuteholla.
Pyri välttämään tehostustoiminnon käyttöä hiilisuodatinta
käytettäessä.

Valaisin
Huomio!
Tämä liesituuletin on varustettu LED-valoilla! Nämä valot saa vaihtaa
ainoastaan valtuutettu huoltoasentaja. Älä yritä vaihtaa LED-valoja itse.
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TEKNISET TIEDOT
Liesituulettimen tyyppi
Tyyppi / hyväksyntä
Ohjaustyyppi
Leveys
Virransyöttö
Jännite, taajuus
Teho
Moottorin teho
Valaisimen teho
Asetus 1
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 2
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 3
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 4
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 5
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 6
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 7
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 8
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 9
Ilmavirta, melu, paine

FI 12

CW4930G
Seinä / WS90CETHJ
Kosketuspainikkeet
90 cm

CW41230G
Seinä / WS12CETHJ
Kosketuspainikkeet
120 cm

220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz

177,6 W
170 W
2 × LED 3,8 W

177,6 W
170 W
2 × LED 3,8 W

240 m³/h, 44 dB(A), 69 Pa

246 m³/h, 44 dB(A), 67 Pa

315 m³/h, 50 dB(A), 124 Pa

331 m³/h, 50 dB(A), 125 Pa

347 m³/h, 51 dB(A), 155 Pa

366 m³/h, 52 dB(A), 157 Pa

375 m³/h, 52 dB(A), 180 Pa

395 m³/h, 53 dB(A), 173 Pa

398 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa

418 m³/h, 55 dB(A), 197 Pa

457 m³/h, 57 dB(A), 272 Pa

475 m³/h, 56 dB(A), 261 Pa

617 m³/h, 63 dB(A), 390 Pa

642 m³/h, 63 dB(A), 391 Pa

713 m³/h, 66 dB(A), 389 Pa

694 m³/h, 66 dB(A), 390 Pa

786 m³/h, 69 dB(A), 391 Pa

818 m³/h, 69 dB(A), 389 Pa

TEKNISET TIEDOT
Liesituulettimen tyyppi
Tyyppi / hyväksyntä
Ohjaustyyppi
Leveys
Virransyöttö
Jännite, taajuus
Teho
Moottorin teho
Valaisimen teho
Asetus 1
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 2
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 3
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 4
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 5
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 6
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 7
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 8
Ilmavirta, melu, paine
Asetus 9
Ilmavirta, melu, paine

CW4930G
Saareke / ES12CETIJ
Kosketuspainikkeet
120 cm
220–240 V, 50/60 Hz
179 W
170 W
2 × LED 4,5 W
272 m³/h, 45 dB(A), 70 Pa
355 m³/h, 49 dB(A), 127 Pa
383 m³/h, 54 dB(A), 151 Pa
419 m³/h, 52 dB(A), 184 Pa
443 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa
496 m³/h, 57 dB(A), 266 Pa
674 m³/h, 65 dB(A), 386 Pa
728 m³/h, 66 dB(A), 388 Pa
865 m³/h, 69 dB(A), 382 Pa
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LIITE

Hävittäminen
Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen
Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävistä materiaaleista. Se on
hävitettävä vastuullisesti sen käyttöiän päättyessä. Pyydä hävittämistä
koskevat lisätiedot paikallisilta viranomaisilta.
Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkauksessa on
saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:
•pahvi;
•polyeteenikalvo (PE);
•freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi).
Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja voimassa olevien määräysten
mukaisesti.
Laitteessa on yliviivatun jäteastian kuva, joka osoittaa, että se on
hävitettävä muiden kodinkoneiden tavoin erikseen. Tämä tarkoittaa, että
sitä ei saa hävittää sekajätteenä sen käyttöiän päätyttyä.
Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja
elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.
Kodinkoneiden hävittäminen erikseen auttaa ehkäisemään virheellisestä
hävittämisestä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Se takaa myös,
että niiden valmistusmateriaalit voidaan kierrättää, jolloin säästetään
sekä luonnonvaroja että energiaa.

FI 14

FI 15

709504

709504 / VER 1 / 13-02-2018

*709504*

