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FI 3

LIESITUULETIN

Johdanto
Kun luet nämä käyttöohjeet, opit nopeasti käyttämään tämän laitteen
toimintoja. Lue kaikki tämän käyttöohjeen tiedot ja säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä varten.
Säilytä käyttö- ja asennusohjeet, koska voit tarvita niitä tulevaisuudessa.

Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen
laitteen käyttöä!
Kuvaus

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Valon sytyttäminen ja sammuttaminen ja himmennys
2. Tuulettimen kytkeminen päälle ja pois päältä
3. Nopeusasetus 1
4.
5.
6.
7.
8.

Nopeusasetus 2
Nopeusasetus 3
Tehotila
Ajastintoiminto/puhdasilmatoiminto
Suodattimen ilmaisin

Huomaa!
Jos liesituuletin on varustettu hiilisuodattimella, tulee hiilisuodattimen
ilmaisin aktivoida luvussa ‘Suodattimien puhdistus’ kuvatulla tavalla.

FI 4

KÄYTTÖ

Käyttö
Valon sytyttäminen ja sammuttaminen
1. Paina ja vapauta valopainike nopeasti.
Valo syttyy suurimmalla voimakkuudella.
2. Pidä valopainike painettuna 3 sekunnin ajan valovoimakkuuden
himmentämiseksi.
3. Voit asettaa valon takaisin suurimmalle voimakkuudelle painamalla
ja vapauttamalla valopainikkeen nopeasti.
4. Voit sammuttaa valon sen ollessa himmennetty pitämällä
valopainikkeen painettuna 3 sekunnin ajan.
5. Voit sammuttaa valon sen ollessa suurimmalla voimakkuudella
painamalla ja vapauttamalla valopainikkeen nopeasti.
Poiston kytkentä päälle ja pois päältä
1. Paina ja vapauta virtapainike nopeasti.
Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla nopeudella.
2. Valitse haluttu poistoasetus painamalla vastaavia
nopeusasetuspainikkeita.
3. Paina tehopainiketta valitaksesi korkeimman asetuksen
(tehotoiminto) (katso tehoasetuksen kytkeminen päälle).
Tehoasetuksen kytkeminen päälle
1. Paina ja vapauta tehopainike nopeasti.
Tehoasetus (tehotoimintoasetus ‘B’) kytkeytyy päälle 6 minuutiksi.
Tehoasetuspainike vilkkuu toiminnon aikana.
Alkuperäinen poistoasetus palautuu tämän ajan päättyessä.
2. Paina virtapainiketta tai tehopainiketta tehoasetuksen kytkemiseksi
pois päältä.
Ajastimen kytkeminen päälle
1. Paina ja vapauta ajastinpainike nopeasti..
Ajastinpainike syttyy.
Liesituuletin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 15 minuutin kuluttua.
Jos valo on päällä, se sammuu automaattisesti, kun
ajastintoiminto päättyy.
2. Kytke ajastintoiminto pois päältä sinä aikana painamalla
ajastinpainiketta jälleen.
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KÄYTTÖ

Huomaa!
Ajastintoimintoa ei voi aktivoida, kun tehoasetus on kytketty päälle.
Puhdasilmatoiminto:
Puhdasilmatoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan.
1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä puhdasilmapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Liesituuletin kytkeytyy päälle 10 minuutiksi joka tunti
alhaisimmalla nopeudella.
Tämän toiminnon aikana virtapainike palaa jatkuvasti, kun taas
nopeusasetus 1 -painike ja puhdasilmapainike vilkkuvat.
3. Kytke puhdasilmatoiminto pois päältä sinä aikana painamalla ja
pitämällä puhdasilmapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan tai
kytkemällä liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
Huomaa!
Puhdasilmatoimintoa ei voi aktivoida, kun tehoasetus tai ajastintoiminto
on kytketty päälle.
Painikelukkotoiminto
Painikelukkotoiminnon ansiosta voit lukita painikkeet puhdistuksen
ajaksi tai lasten turvallisuuden vuoksi.
1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes
kaikki painikkeet alkavat vilkkua vasemmalta oikealle.
Kaikki painikkeet on lukittu.
3. Voit vapauttaa painikkeet jälleen painamalla ja pitämällä
virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
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KÄYTTÖ

Suodattimien puhdistus
Rasva- ja hiilisuodattimien kyllästyminen
Suodattimet tulee vaihtaa tai puhdistaa, kun suodattimen ilmaisin
palaatai vilkkuu.
Rasvasuodatin
Suodattimen ilmaisin syttyy 100 käyttötunnin jälkeen.
• Rasvasuodattimet tulee puhdistaa.
Hiilisuodatin
Suodattimen ilmaisin vilkkuu 200 käyttötunnin jälkeen.
• Hiilisuodatin tulee vaihtaa.
Suodattimen ilmaisimen nollaaminen
1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Kytke valo pois päältä painamalla valopainiketta.
Nollaa muisti painamalla nopeasti suodattimen ilmaisimen painiketta.
Kaikki ilmaisimet vilkkuvat kolme kertaa.
Jos liesituuletin on varustettu hiilisuodattimella, tulee hiilisuodattimen
ilmaisin aktivoida.
Hiilisuodattimen ilmaisimen kytkeminen päälle
1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä suodattimen ilmaisimen painiketta painettuna
5 sekunnin ajan, kunnes kaikki painikkeet vilkkuvat kahdesti.
Hiilisuodattimen ilmaisin on aktivoitu.
Hiilisuodattimen ilmaisimen kytkeminen pois päältä
1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä suodattimen ilmaisimen painiketta painettuna
5 sekunnin ajan, kunnes kaikki painikkeet vilkkuvat kerran.
Hiilisuodattimen painikkeet on kytketty pois päältä.
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KUNNOSSAPITO

Puhdistus
Tärkeää!
Ennen mitään huoltotöitä, kytke liesituuletin irti virtalähteestä
irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kääntämällä asunnon
pääkytkin pois päältä. Liesituuletin on puhdistettava säännöllisesti
sisä- ja ulkopuolelta (vähintään yhtä useasti kuin rasvasuodattimet
puhdistetaan). Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
Älä käytä alkoholia!
Tärkeää!
Jos laitteen puhdistus- tai suodattimien vaihto-ohjeita ei noudateta,
voi se johtaa tulipaloon. Näitä ohjeita on noudatettava! Valmistaja
ei ole vastuussa liesituulettimen vaurioista tai tulipalosta, jotka
johtuvat virheellisestä huollosta tai yllä olevien turvallisuusohjeiden
laiminlyömisestä.
Liesituuletin
Puhdista liesituuletin saippuavedellä ja pehmeällä liinalla. Huuhtele
puhtaalla vedellä. Älä käytä vahvoja pesuaineita, kuten lipeää.
Liesituulettimen pinta pysyy hyvässä kunnossa, jos se käsitellään
vahalla säännöllisesti.
Liesituuletin ruostumattomasta teräksestä
Älä käytä karhunkieliä tai muita hankaavia esineitä liesituulettimissa
ruostumattomasta teräksestä. Viimeistele hankaamattomalla,
kiillottamalla aineella ja kiillota ruostumaton teräs sen harjauksen
suuntaan.
Metalliset rasvasuodattimet
Metalliset rasvasuodattimet on vaihdettava kerran kuussa (tai kun
suodattimen puhdistuksen ilmaisin kehottaa tähän – mikäli mallissa on
sellainen) neutraalilla puhdistusaineella käsin tai astianpesukoneessa
alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä pesuajalla. Sijoita rasvasuodattimet
aukot alaspäin, jotta vesi pääsee valumaan ulos. Alumiiniset
rasvasuodattimet himmenevät astianpesuaineen vaikutuksesta.
Se on normaalia, eikä vaikuta suodatuskykyyn.
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Rasvasuodattimet
Rasvasuodattimien irrottaminen
Sammuta moottori ja valo.
1. Avaa paneeli.
2. Irrota rasvasuodattimet tuulettimesta vetämällä niille
tarkoitetusta kahvasta.

Hiilisuodatin
Hiilisuodattimen vaihtaminen
1. Avaa paneeli.
2. Irrota rasvasuodatin.
3. Asenna hiilisuodattimet moottorikoteloon.
Huomaa!
• Hiilisuodatinta tulee käyttää aina, kun liesituulettimella ei ole poistoa.
• Hiilisuodattimen käyttö muodostaa enemmän ääntä kuin
liesituulettimen käyttö poistolla.
• Hiilisuodattimen käyttö on optimaalista alhaisella moottorinopeudella.
Siksi tehotoiminnon käyttöä tulee välttää.
• Hiilisuodatin kyllästyy ajan saatossa pitkän käytön jälkeen, riippuen
ruoanlaittotavasta ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä.
• Vaihda hiilisuodatin, kun suodattimen ilmaisin
ilmaisee vaihtotarpeesta.
• Älä pese hiilisuodatinta tai käytä sitä uudelleen. Kyllästynyt hiili
ei ole ympäristöystävällistä. Vaihda suodatin säännöllisesti.

Valo

Huomio!
Tässä liesituulettimessa on LED-valo! Sen vaihtaminen on annettava
valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Älä yritä vaihtaa LED-valoa itse.
Tämän kotitalouslaitteen lamppu soveltuu vain tämän laitteen
valaisemiseen. Lamppu ei sovellu kodin huoneiden valaisuun.
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Hävittäminen
Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen
Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävitystavan
autat suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä mahdollisilta
haittavaikutuksilta, joita saattaisi ilmetä tämän tuotteen asiattomasta
hävittämisestä. Kysy asiaan liittyviä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.
Tämän laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia
materiaaleja on voitu käyttää:
• pahvi
• polyeteenikalvo (PE)
• freoniton polystyreeni (PS-vaahtomuovi).
Nämä materiaalit tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla ja
virallisten määräysten mukaisesti.
Osoituksena siitä, että sähköiset kodinkoneet on kerättävä hävitettäviksi
erillään, tuotteessa on rastitetun roska-astian merkki. Tämä tarkoittaa,
että käytöstä poistettua laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen
mukana. Sen sijaan se tulee viedä viralliseen keräyspisteeseen tai
jälleenmyyjän keräyspalveluun.
Kodinkoneiden kierrätys suojelee ympäristöä ja kansalaisten terveyttä
haitallisilta vaikutuksilta, joita muuten voisi ilmetä.
Se mahdollistaa valmistusmateriaalien talteenoton, mikä säästää
merkittävästi sekä energiaa että luonnonvaroja.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien EU:n
direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa standardeissa
ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.
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