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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).

• A terméken, illetve a csomagoláson látható szimbólum  arra utal, hogy

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 

Helyszükséglet 

Alkatrészek 
Hiv. Db Készülék alkatrészei 
1 1 Készülékház: Kezelőszervek, világítás, szűrők, motor. 
2 1 Készüléktartó lemez. 

Hiv. Db Felszerelési alkatrészek 
11 4 10 mm átmérőjű tipli 
12a 4 4,2 x 44,4 csavar 

Db Dokumentáció 
1 Használati útmutató 

2
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FELSZERELÉS 
Ez az elszívó készülék felső (min. 650 mm) mennyezeti/konzol beépítésre alkalmas egy sziget 
főzőszint esetén a következők szerint: 
• Keringetéses változat: Belső keringetés.

A beszerelési műveletek sorrendje 
• A felszerelés előkészítése 
• Mennyezeti/konzolfuratok készítése és tartólap rögzítése 
• Bekötések 
• A készülékház felszerelése 
• Működési vezérlés 
• A csomagolóanyagok ártalmatlanítása 

Lemez nyitás és felszerelés előkészítés 
• Csavarja ki a lemezt a fedeléhez rögzítő csavarokat.
• Fogja a lemezt, és helyezze megfelelő irányba az ábra szerint.
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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.

• A lemezt támassza a mennyezetre/konzolra, figyeljen oda, hogy az ábra szerinti helyes
irányban helyezze el.

• 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.

• 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, és akassza be a
nyílásokat a korábban a mennyezeten előkészített két
csavarra, forgassa el a beállító nyílás közepéhez.

Figyelem: A lemez iránya az ábra szerinti kell, hogy 
legyen 

• 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.

• Ellenőrizze a mennyezeten a lemez szintezését.
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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. 
Figyeljen oda arra, hogy ne haladja meg a méretrajzon megadott készülék 
maximális kiterjedés értéket. 
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 rögzítőrendszere 3 részből áll: 
• A mennyezeti lemezre már felszerelt menetes betét (a).
• A készletben biztosított kábelrögzítő csavar (b).
• A készletben biztosított gomb (c).

• Vezesse át a 4 vezetéket (melyek a
készülékházba vannak akasztva) a
korábban felszerelt lemezfedél
megfelelő furatain, figyeljen oda arra,
hogy az irány megegyezzen a
mennyezetre akasztott lemez irányával.

• Helyezze a készülék tápvezetékét a fedélen
kialakított furatba.

Figyelem: A tápvezetéket a készülékhez
rögzítő pántot ne törje el, és ne vegye le

a 

b 

c 
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• Figyeljen oda a mennyezetre rögzített
lemez irányára (a lemez
végállásbetétjén van egy furat a
lemezfedélnél és a készülékháznál).

• Illessze be a biztonsági gombokat (c) a
megfelelő vezetékekbe, a csavarmenet
nézzen felfelé.

• A vezetékrögzítő csavarokat (b)
illessze a megfelelő vezetékekbe.

B 

C 
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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 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.

LEMEZFEDÉL FELSZERELÉSE 

• A korábban levett csavarokkal csavarozza vissza a

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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HASZNÁLAT 
Kezelőlap 

L T1

Gomb Funkció Kijelző 
L A világítás bekapcsolása/kikapcsolása. - 

T1 Leengedett készülék 
2 másodpercig lenyomva megemeli a 
készüléket. Röviden lenyomva motor be-
/kikapcsolása. 

Világít/Nem világít 

Felemelt készülék 
Első lenyomás: A készülék süllyed. Második 
megnyomás: A készülék megáll. 
A mozgatás végén a motor bekapcsol második 
sebességbe. 

Nem világít/Nem világít 

Az elektronika kétféle rendellenességet tud észlelni és jelezni. 
T1 led 

Lassú villogás 

Az áramfelvételi küszöbérték túllépése: 
Ha túlterhelés következik be, a rendellenességet a konzolon a T1 led 
2 másodpercenkénti villogása jelzi. Ellenőrizze, hogy semmi ne 
akadályozza a készülék mozgását. Ez a jelzés aktív marad 
mindaddig, amíg nem következik be a készülék egy újabb 
nyitási/zárási vezérlése. 

Gyors villogás 

A biztonsági mikrokapcsoló beavatkozása nyitási fázisban: 
A biztonsági mikrokapcsoló beavatkozásakor a rendellenességet a 
T1 led jelzi, ami gyorsan villog (250 másodpercenként), ami azt 
jelenti, hogy a készülék túllépte a végállást. Vegye fel a kapcsolatot 
a Műszaki Vevőszolgálattal! 
Ezen rendellenesség alatt mindig hozzá lehet férni a készülék 
funkcióihoz (világítás és motor), ha a motor be van kapcsolva a T1 
led továbbra is villog, jelezve, hogy a rendellenesség még fennáll. 
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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.

A

B

Világítás 

• Csere esetén forduljon a vevőszolgálathoz („Vásárlás esetén
forduljon a vevőszolgálathoz”).
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 Kiegészítő információk 

Készülékház világítása 
Szabályozni lehet a készülékház világításának színét és intenzitását 
• A megfelelő irányba húzva nyissa fel a világítási blokkot.
• A B kezelőszerv gombjaival, a C címkén megadott utasítások szerint lehet beállítani a

világítást.

Beavatkozás mozgási rendellenességek esetén 

1. 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 (A).

2. Ellenőrizze, hogy a készülékház szintezve került-e telepítésre.
3. Ellenőrizze, hogy mind a négy drótkötél egyformán feszesre van-e húzva.

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

A 

B 

C 
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A készülékház világítás szabályozója 

Gomb Szín 
Funkció 

1 Piros 

A piros szín intenzitását állítja.  
A gombot lenyomva tartva az intenzitás növekszik, illetve minden egyes önálló 
lenyomásra csökken. 
Az intenzitás maximum és minimum határértékét a világítótesten kiválasztott 
szín rövid felvillanása jelzi. 

2 Fekete 

A színváltás sebességét szabályozza amikor a 4 gomb mindkét programja 
használatban van. Minden egyes lenyomásra a sebesség növekszik vagy 
csökken. A csökkenést egy rövid felvillanás jelzi.  
A 6 gomb megnyomásával iktatható ki. 

3 Zöld 

A zöld szín intenzitását állítja. 
A gombot lenyomva tartva az intenzitás növekszik, illetve minden egyes önálló 
lenyomásra csökken.  
Az intenzitás maximum és minimum határértékét a világítótesten kiválasztott 
szín rövid felvillanása jelzi. 

4 Fekete 
A 2 program színváltását állítja: Matt vagy villogó. 
A 6 gomb megnyomásával iktatható ki. 

5 Kék 

A kék szín intenzitását állítja. 
A gombot lenyomva tartva az intenzitás növekszik, illetve minden egyes önálló 
lenyomásra csökken.  
Az intenzitás maximum és minimum határértékét a világítótesten kiválasztott 
szín rövid felvillanása jelzi. 

6 Fekete 

Világítás be-/kikapcsolása 
Kezdetben On állásnál a készülék színe fehér. A gombokkal (1-3-5) növelve 
vagy csökkentve a színintenzitást módosítani lehet. A kiindulási helyzethez való 
visszatéréshez a gombokkal (1-3-5) növelje maximális szintre mind a 3 színt. 
A gombot 3 másodpercig lenyomva tartva tárolni lehet az aktuálisan beállított 
színt. 
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GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245
Mobil: +36 70 677 0824
e-mail: info@gemmabd.hu

www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. 
Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, 
szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. 
Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.




