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FI 3

LIESITUULETIN
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
Liesituulettimen kuvaus
1.
2.
3.
4.
5.

Painikkeet
LED-palkki
Imupaneeli
Rasvasuodatin
Magneetti
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Painikkeiden kuvaus
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Suodattimen nollauspainike, ilmoittaa, kun suodattimet on puhdistettava
Suodattimen ilmaisin
Valopainike, sytyttää/sammuttaa valon ja himmentää sen
Valon ilmaisin
Hidastuspainike, alentaa imutehoa ja kytkee imun pois päältä
Nopeutuspainike, kytkee imun päälle ja kasvattaa imutehoa
Nopeustason 1 ilmaisin
Nopeustason 2 ilmaisin
Nopeustason 3 ilmaisin
Nopeustason 4 / tehostuksen ilmaisin
Ajastintoiminto, kytkee liesituulettimen pois päältä tietyn ajan jälkeen
Ajastimen merkkivalo
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TOIMINNOT
Käyttö
Imun kytkeminen päälle ja pois päältä
• Paina "+"-painiketta.
Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla imutehon asetuksella.
• Paina "+"-painiketta uudelleen, kun haluat suuremman imutehon.
Pidä "+"-painike painettuna 1 sekunnin ajan, kun haluat valita
korkeimman asetuksen (tehostus).
• Paina "-"-painiketta, kun haluat valita alemman asetuksen.
Imutehon asetus näytetään nopeustason ilmaisimilla.
Kukin valaistu alue vastaa nopeustasoa. Nopeustason 4 ilmaisin on
myös tehostuksen ilmaisin, kun se vilkkuu.
• Jos imutehon asetuksena on 1, voit kytkeä liesituulettimen pois
päältä painamalla ja vapauttamalla "-"-painikkeen nopeasti.
• Kytke liesituuletin pois päältä pitämällä "-"-painike painettuna
vähintään 1 sekunnin ajan.

Tehostuksen kytkeminen päälle:
• Pidä "+"-painike painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
Tehostus kytkeytyy päälle 10 minuutiksi. Nopeustason 4 ilmaisin
vilkkuu tänä aikana. Liesituuletin palaa käyttämään alkuperäistä
imutehon asetusta, kun tehostus kytketään pois päältä.
• Voit kytkeä tehostuksen pois päältä painamalla "-"-painiketta
lyhyesti.

Huomio!
Jos tehostus on valittu, ajastintoimintoa ei voi ottaa käyttöön.
Ajastimen kytkeminen päälle
• Paina ajastinpainiketta.
Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua.
Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin
kuluttua.
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TOIMINNOT
•

Voit kytkeä ajastintoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa
painiketta (paitsi valopainiketta).

Liesituuletinta voidaan käyttää imutilassa tai kiertotilassa.
Imuteho säädetään valitun tilan mukaan. Liesituuletin käynnistyy
oletusimutilassa. Se on asetettava erikseen kiertotilaan.
RMS (muunto kiertoilmatilaan) -sarjaa käytettäessä ilma puhdistetaan
ensin rasvasuodattimilla ja sitten hajut poistetaan hiilisuodattimilla.
Puhdas ilma palautetaan takaisin keittiöön.
Kiertotilan kytkeminen päälle
• Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes
suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
Hiilisuodattimen ilmaisin aktivoituu.
Kiertotilan kytkeminen pois päältä
• Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes
suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
Ilman puhdistustoiminto
Ilman puhdistustoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan
imutehon asetuksella 1.
• Kytke liesituuletin pois päältä.
• Paina ja pidä ajastinpainiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Liesituuletin kytkeytyy tunnin välein automaattisesti päälle
10 minuutin ajaksi alhaisimmalla imutehon asetuksella. Näytöllä
näkyy imun ajan nopeasti liikkuva "käärme". Kun liesituuletin
kytkeytyy pois päältä 10 minuutin kuluttua, näytöllä näkyy hitaasti
liikkuva "käärme", kunnes liesituuletin kytkeytyy uudelleen päälle
50 minuutin kuluttua.
• Kytke ilman puhdistustoiminto pois päältä mitä tahansa painiketta
painamalla (mitä tahansa muuta painiketta kuin valopainiketta).
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TOIMINNOT
Valaisimen kytkeminen päälle ja pois päältä
• Paina ja vapauta valopainike nopeasti.
Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
• Pidä valopainike painettuna, kun haluat asettaa valovoimakkuuden.
• Voit kytkeä valon pois päältä painamalla lyhyesti valopainiketta
valon ollessa päällä
Valaisimen kirkkaus muuttuu painiketta painettaessa korkeimmasta
asetuksesta alhaisimpaan ja päinvastoin.

Värilämpötilan muuttaminen
Voit säätää valon värilämpötilaa.
• Paina valopainiketta ja pidä se painettuna. Paina "-"-painiketta, jos
haluat muuttaa valoa "kylmemmäksi", tai paina "+"-painiketta, jos
haluat muuttaa sitä "lämpimämmäksi".

Suodattimien puhdistus

Rasva- ja hiilisuodattimien kyllästyminen

Suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa, kun suodattimen ilmaisin palaa.
Katso luku "Huolto".
Rasvasuodatin
Suodattimen ilmaisin syttyy 30 käyttötunnin jälkeen.
• Rasvasuodattimet 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 "-"-painike painettuna, kunnes suodattimen
ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

FI 8

TOIMINNOT
Kauko-ohjaimen kuvaus

Tähän liesituulettimen on saatavissa kauko-ohjain lisävarusteena.
Sitä ei toimiteta laitteen mukana.
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Ajastintoiminto
Lisää valon voimakkuutta
Kylmempi värilämpötila
Vähennä valon voimakkuutta
Vähennä imutehoa
Ilman puhdistustoiminto
Lämpimämpi värilämpötila
Valon sytyttäminen ja sammuttaminen
Lisää imutehoa
Tuuletin päällä/pois
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TOIMINNOT
Painikkeita tarvitsee painaa ja pitää painettuna. Tämä estää
vahingossa tapahtuvan toimintojen kytkemisen päälle tai pois.

Käyttö
Kauko-ohjaimen yhdistäminen
Tämä kauko-ohjain on yhdistettävä liesituulettimeen ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
• Käynnistä laite (virta päälle). Paina ja pidä “+”- ja “-”-näppäimiä
painettuna 3 sekunnin ajan. Liesituuletin käynnistää “yhdistämistilan”
5 minuutiksi.

• Aktivoi “kauko-ohjaimen yhdistämistila” pitämällä “c” ja “w”
painettuina 3 sekunnin ajan.
• Yhdistämisen aikana kaikki liesituulettimen ja kauko-ohjaimen
ilmaisimet vilkkuvat. Kaikki ilmaisimet sammuvat, kun yhteys on
muodostettu.
Jos yhteyden muodostus ei onnistu, toista koko yhdistämisprosessi.

Kauko-ohjain siirtyy valmiustilaan 30 sekunnin jälkeen. Kauko-ohjain
herää, kun se otetaan käteen tai se havaitsee liikettä.
Imun kytkeminen päälle ja pois päältä
• Pidä kauko-ohjaimen tuuletinnäppäin painettuna noin 1 sekunnin ajan.
Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla imutehon asetuksella.
• Paina "+"-näppäintä uudelleen, kun haluat suuremman imutehon.
Pidä "+"-näppäin painettuna 1 sekunnin ajan, kun haluat valita
korkeimman asetuksen (tehostus).
• Valitse alhaisempi asetus painamalla "-"-näppäintä.
•
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Imutehon asetus näytetään liesituulettimen nopeustason ilmaisimilla.
Kytke liesituuletin pois päältä pitämällä tuuletinnäppäin painettuna
vähintään 1 sekunnin ajan.

TOIMINNOT
Tehostuksen kytkeminen päälle
• Pidä "+"-näppäin painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
Tehostus kytkeytyy päälle 10 minuutiksi. Nopeustason 4 ilmaisin
vilkkuu tänä aikana. Liesituuletin palaa käyttämään alkuperäistä
imutehon asetusta, kun tehostus kytketään pois päältä.
• Voit kytkeä tehostuksen pois päältä painamalla "-"-näppäintä
lyhyesti.

Huomautus!
Jos tehostus on valittu, ajastintoimintoa ei voi ottaa käyttöön.
Ajastimen kytkeminen päälle
• Paina ajastinnäppäintä.
Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua.
Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin
kuluttua.
• Voit kytkeä ajastintoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa
näppäintä (paitsi valonäppäintä).

Liesituuletinta voidaan käyttää imutilassa tai kiertotilassa.
Imuteho säädetään valitun tilan mukaan. Liesituuletin käynnistyy
oletusimutilassa. Se on asetettava erikseen kiertotilaan.
RMS (muunto kiertoilmatilaan) -sarjaa käytettäessä ilma puhdistetaan
ensin rasvasuodattimilla ja sitten hajut poistetaan hiilisuodattimilla.
Puhdas ilma palautetaan takaisin keittiöön.
Kiertotilan kytkeminen päälle
• Paina ajastin- ja valonäppäimiä samanaikaisesti, kunnes
suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
Hiilisuodattimen ilmaisin aktivoituu.
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TOIMINNOT
Kiertotilan kytkeminen pois päältä
• Kun valo ja tuuletin ovat pois päältä, pidä ajastin- ja valonäppäimiä
painettuna samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin syttyy
3 sekunniksi ja sammuu sitten.

Ilman puhdistustoiminto
Ilman puhdistustoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan
imutehon asetuksella 1.
• Kytke liesituuletin pois päältä.
• Pidä "puhdas ilma" -näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Liesituuletin kytkeytyy tunnin välein automaattisesti päälle
10 minuutin ajaksi alhaisimmalla imutehon asetuksella. Näytöllä
näkyy imun ajan nopeasti liikkuva "käärme". Kun liesituuletin
kytkeytyy pois päältä 10 minuutin kuluttua, näytöllä näkyy hitaasti
liikkuva "käärme", kunnes liesituuletin kytkeytyy uudelleen päälle
50 minuutin kuluttua.
• Voit kytkeä ilman puhdistustoiminnon pois päältä painamalla
näppäintä ajastin, puhdas ilma, "-" tai "+". (mitä tahansa muuta
näppäintä kuin valonäppäintä).
Valaisimen kytkeminen päälle ja pois päältä
• Pidä valonäppäin painettuna noin 1 sekunnin ajan.
Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
• Säädä valon voimakkuutta pitämällä "lisää valoa"- tai "vähennä valoa"
-näppäin painettuna.
• Kytke valo pois päältä pitämällä valonäppäin painettuna 1 sekunnin
ajan.
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TOIMINNOT
Valon värilämpötilan muuttaminen
Voit säätää valon värilämpötilaa.
• Pidä valonäppäin painettuna noin 1 sekunnin ajan.
Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
• Säädä valoa viileämmäksi painamalla "C"-näppäintä tai säädä sitä
lämpimämmäksi painamalla "W"-näppäintä.

Suodattimien puhdistus
Rasva- ja hiilisuodattimien kyllästyminen
Suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa, kun suodattimen ilmaisin palaa.
Katso luku "Huolto".
Rasvasuodatin
Suodattimen ilmaisin syttyy 30 käyttötunnin jälkeen.
• Rasvasuodattimet tulisi silloin puhdistaa.
• Nollaa muisti pitämällä "-"-näppäin painettuna, kunnes suodattimen
ilmaisin lakkaa vilkkumasta.
Hiilisuodatin
Suodattimen ilmaisin alkaa vilkkua 120 käyttötunnin jälkeen.
• Hiilisuodatin tulisi silloin puhdistaa tai vaihtaa.
• Nollaa muisti pitämällä "-"-näppäin painettuna, 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 sisäja ulkopuolelta (vähintään yhtä usein kuin rasvasuodatin).
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.
Pyyhi se sitten käyttäen puhdasta vettä. 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
vaikuta toimintaan.
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HUOLTO
Kasettisuodattimen poistaminen
1
Kytke moottori ja valaisin pois päältä.
2	Vedä imupaneeli varovasti ulos magneettikiinnikkeestä. Kallista
imupaneelia alaspäin.
3	Avaa suodattimen luukku. Tue suodatinta kädelläsi.
4
Poista suodatin liesituulettimesta.

2

1

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 ohjeet sivulla 13. 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 suodattimien
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 imupaneeli tiukasti magneettikiinnikettä vasten (kuulet
napsahduksen).
Imupaneeli voidaan irrottaa puhdistusta varten.
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HUOLTO
Aktiivihiilisuodattimet:
Uudelleenkäytettävä aktiivihiilisuodatin tulee puhdistaa käsin neutraalilla
pesuaineella tai astianpesukoneessa enintään 65 °C:n lämpötilassa
(koneessa ei saa pestä samanaikaisesti esim. lautasia tai kuppeja). Älä
käytä pesuainetta.
Poista ylimääräinen vesi suodatinta vaurioittamatta irrottamalla pidike ja
antamalla suodattimen kuivua uunissa vähintään 40 minuuttia enintään
70 °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 uudelleenkäytettävä
aktiivihiilisuodatin ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä
takaisin paikoilleen.
Hiilisuodattimen vaihtaminen:
Kun haluat vaihtaa hiilisuodattimen, katso ohjeet kiertoilmasarjan
käyttöohjeesta.

Valaistus
Huomio!
Liesituuletin on varustettu LED-valoilla. Niiden vaihtaminen on annettava
valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Älä yritä vaihtaa LED-valoja itse.

Kauko-ohjaimen paristo
Tärkeää!
Kun paristot vaihdetaan, muodostettu yhteys säilyy.
Vaihda paristot ajoissa, sillä vastaanottoetäisyys lyhenee, jos paristojen
jännite on liian alhainen.
Muista poistaa paristot, jos et käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan.
Älä jätä kauko-ohjainta lojumaan johtavalle pinnalle ylösalaisin.
Takuu ei koske paristoja.
Valaistut kuvakkeet saattavat kuluttaa paristoja nopeammin.
Paristojen tiedot: Kaksi AAA-paristoa.
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TEKNISET TIEDOT
EU-tuotetiedot
Tiedot määritetty seuraavien mukaan:
standardi EN61591 ja komission asetukset (EU) N:o 65/2014 ja
(EU) N:o 66/2014.

Tavaramerkki
Mallityyppi
Vuotuinen energiankulutus (AEChood)
Energiatehokkuusluokka
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood)
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
Valotehokkuus (LEhood)
Valotehokkuusluokka
Rasvansuodatuksen erotusaste (GFEhood)
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
Ilmavirta minimi- ja maksiminopeudella tavanomaisessa käytössä
Ilmavirta suurtehoasetuksella
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso minimi- ja maksiminopeudella
tavanomaisessa käytössä
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehoasetuksella
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po)
Tehonkulutus valmiustilassa (Ps)

CBB862W
ASKO
BU90AA-ABB01
21 kWh/a
A++
39 %
A
78,7 lux/W
A
95,1 %
A
332 / 450 m3/h
713 m3/h
47 / 57 dB(A)
67 dB(A)
0,37 W

EU-tuoteseloste

Ajan korotuskerroin (f)
Energiatehokkuusindeksi (EEIhood)
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä (QBEP)
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä (PBEP)
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä (WBEP)
Valaistusjärjestelmän nimellisteho (WL)
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus
keittopinnalla (Emiddle)

CBB862W
0,6
33,4
310 m3/h
375 Pa
82,7 W
3,9 W
307 lux
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YMPÄRISTÖASIAT
Vinkkejä energiatehokkaaseen ruoanvalmistukseen liesituuletinta
käyttäen
• Käytä pientä poistoasetusta ja käytä suurinta asetusta
(tehoasetusta) tarvittaessa.
• Liesituuletin toimii tehokkaammin keittiössä, jossa on hyvä
ilmanvaihto.
• Puhdista suodattimet säännöllisesti ja vaihda suodattimet
tarvittaessa, jotta suodattimien teho säilyy hyvänä, sillä kyllästynyt
suodatin ei toimi ja aiheuttaa pidemmät käyttöajat.
Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen
Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävistä materiaaleista. Tämä
laite on hävitettävä vastuullisesti sen käyttöiän päätyttyä. 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 estää niiden virheellisestä
hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Se mahdollistaa
lisäksi niiden valmistusmateriaalien kierrättämisen, jolloin säästetään
sekä luonnonvaroja että energiaa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n
direktiivien, päätösten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien
standardien vaatimukset.
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Käyttöohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme:
www.asko.com

