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TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK 
A használati útmutató a készülék különböző típusaira vonatkozik. Ezért az egyes 
jellemzők bemutatásánál előfordulhatnak benne olyan leírások, amelyek az Ön 
által választott típusra nem vonatkoznak. 

FELSZERELÉS 
• 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). 

• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék 
belsejében levő adattáblán feltüntetett értéknek. 

• Az I. kategóriájú készülékeknél ellenőrizni kell, hogy az 
otthoni elektromos hálózat megfelelő földelést biztosít-e. 
Egy legalább 120 mm átmérőjű csővel csatlakoztassa a készüléket a 
füstelvezetőhöz. A füst útjának a lehető legrövidebbnek kell lennie.

• Tilos a készüléket az égésből származó (kazán, kandalló stb.) füstök elvezetésére 
szolgáló vezetékbe bekötni. 

• A füstgázok visszaáramlásának megakadályozása 
érdekében megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban a 
helyiségben, ahol a készülék mellett nem elektromos üzemű
(például gázüzemű) berendezések is vannak. A tiszta 
levegőáramlás biztosítása érdekében fontos, hogy a konyha 
egy nyíláson keresztül közvetlenül legyen összekötve a 
külvilággal. 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 kivezetésére tilos a gáz- vagy egyéb tüzelésű készülékek füstjeinek 
elvezetésére szolgáló rugalmas csövet használni (tilos olyan készülékekkel 
használni, amelyekből csak a helyiségbe történik kivezetés).

• A kockázatok elkerülése érdekében a megsérült hálózati zsinór cseréjét kizárólag a 
gyártó vagy a műszaki vevőszolgálat végezheti. 
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• Amennyiben a gázfőzőlap üzembe helyezési útmutatója a fentinél nagyobb 
távolságot ír elő, úgy azt kell betartani. A levegő elvezetésére vonatkozó összes 
előírást be kell tartani. 

• Csak a készülékhez megfelelő típusú csavarokat és apró alkatrészeket használjon.
Figyelem: áramütés kockázatával járhat az, ha nem szereli fel a jelen utasításban 
foglaltak szerint a rögzítést szolgáló csavarokat vagy eszközöket. 

• A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az 
elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm. 

HASZNÁLAT 
• A készülék kizárólag otthoni használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál. 
• Tilos a készüléket a rendeltetésszerű céloktól eltérő célokra használni. 
• Tilos a működésben levő készülék alatt magas lángot hagyni. 
• A láng erősségét úgy kell beállítani, hogy az kizárólag a főzőedény aljára irányuljon, 

és ne vegye körbe a főzőedény oldalát. 
• Az olajsütőt használat közben végig figyelni kell: a 

felforrósodott olaj könnyen meggyulladhat.
• Ne készítsen flambírozott ételt az elszívó alatt: ez 

tűzveszélyes lehet. 
• A készüléket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek, illetve 

csökkent fizikai, érzékelő 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.

• A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi 
képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek 
(gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelős személy nem tanítja meg 
vagy ellenőrzi őket a készülék használatára, illetve használatában.
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• "FIGYELEM: A főzőberendezés használata közben az elérhető alkatrészek
nagyon felmelegedhetnek.

KARBANTARTÁS 
• Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletre sor kerülne, fontos a

készülék kikapcsolása vagy áramtalanítása.
• Az előírt időtartam lejárata után tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőket

(tűzveszély).
• A zsírszűrők 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél

gyakrabban tisztítandók, és mosogatógépben is tisztíthatók.
• Mivel az aktív szénszűrő nem mosható és nem regenerálható, ezért az 4

havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – még gyakrabban
cserélendő.

• "Tűzveszélyt okozhat, ha a tisztítás nem az utasítások szerint történik".
• A készüléket nedves ruhával és semleges kémhatású folyékony

tisztítószerrel kell tisztítani.

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 
Alkatrészek 

Hiv. Db Készülék alkatrészek 
1 1 Készülékház: kezelőszervek, világítás, ventilátorblokk, 

szűrők 
2.1 1 Felső kémény (külön megvásárolható) 
2.2 1 Alsó kémény (külön megvásárolható) 
8 1 Levegőkimeneti irányított rács (külön megvásárolható) 
9 1 Perem (külön megvásárolható) 
15 1 Idom (külön megvásárolható) 
16 1 Szűrőfedél (külön megvásárolható) 

 Hiv. Db Felszerelési alkatrészek 
7.2.1 2 Felső kéményt rögzítő kengyel (külön megvásárolható) 
11 6 Tipli (4, külön megvásárolható) 
11a 2 SB 12/10-es tipli 
12a 6 4,2 x 44,4 csavar (4, külön megvásárolható) 
12c 10 2,9 x 6,5 csavar (6, külön megvásárolható) 
12d 6 2,9 x 9,5 csavar (4, külön megvásárolható) 

 Db Dokumentáció 
 1 Használati útmutató 
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Helyszükséglet 
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FELSZERELÉS 
Falfuratok és rögzítési pontok 
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Húzzon a falon: 
• egy függőleges vonalat a mennyezetig vagy a felső határig, a készülék felszerelésére szolgáló terület

közepén; 
• egy vízszintes vonalat a főzőfelület fölött min. 788 mm-es magasságban. 
• A vízszintes vonalon jelöljön be egy pontot (1) a függőleges segédvonaltól 164 mm-re jobbra. 
• Végezze el ugyanezt az ellenkező oldalon is, ellenőrizve a szintezést. 
• A megadott módon jelöljön be egy hivatkozási pontot (2) a függőleges segédvonaltól 140 mm-re, va-

lamint a főzőlap fölött 540 mm-rel. 
• Végezze el ugyanezt az ellenkező oldalon is, ellenőrizve a szintezést. 
• A bejelölt pontoknál (1) készítsen 12 mm átmérőjű furatokat. 
• A bejelölt pontoknál (2) készítsen 8 mm átmérőjű furatokat. 
• Helyezze be az (1) furatokba a tipliket 11a kengyellel, majd csavarja be azokat. 
• Helyezze be a 11 tiplit a furatokba (2). 

Szerelésnél dekoratív kandalló (opcionális): 
• Illessze az ábra szerinti módon 1-2 mm-re a mennyezettől vagy a felső határtól a 7.2.1 kengyelt úgy,

hogy annak közepét (horony) a függőleges segédvonalra helyezi. 
• Jelölje be a kengyel furatainak a középpontját. 
• Illessze az ábra szerinti módon X mm-re (X = a tartozékként adott felső kémény magassága) az első 

kengyel alá a 7.2.1 kengyelt úgy, hogy annak közepét (horony) a függőleges segédvonalra helyezi. 
• Jelölje be a kengyel furatainak a középpontját. 
• A bejelölt pontoknál készítsen 8 mm átmérőjű furatokat. 
• Helyezze be a furatokba a 11 tipliket. 
• Fix a zárójelben a 12a csavarokkal (4,2 x 44,4) szállított. 
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A készülékház felszerelése 
• Nyissa fel az ablakokat/ablakot (lásd: Panelek felnyi-

tása).
• A megfelelő fogantyúk segítségével vegye ki a zsír-

szűrőket.
• Állítsa be a 11a kengyelek két Vr csavarját a menet

elejére.
• Akassza fel a készülékházat a két 11a kengyelre.
• A készülékház belsejéből a Vr csavarokkal szintezze

be a készülékházat. 
• Csavarja be a 12a biztonsági csavart.
• Zárja vissza az ablakokat/ablakot.
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Bekötések 
LEVEGŐKIMENET (KIVEZETÉSES VÁLTOZAT) 

Kivezetéses változat esetén a szagelszívó és a levegő-
kimenet összekötése a felszerelést végző szakember 
választásától függően 150 vagy 120 mm átmérőjű me-
rev vagy rugalmas csővel történjen. 

• A 120 mm átmérőjű csővel való összekötéshez illesz-
sze a 9 szűkítőperemet a készülékház kimenetére.

• A cső rögzítéséhez használjon megfelelő csőszorító
pántokat. Az ehhez szükséges anyag nem tartozék.

• Vegye ki az esetleges aktív szenes szagszűrőket.
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Levegőkimenet (szűrős változat) 
A szűrős változatnál történő beépítéskor meg kell venni az aktív 
szenes opcionális készletet. 

• Csavarja fel a levegőkimenetre a szűrőfedelet a négy 12c (2,9 x
6,5) csavar használatával.

• Rögzítse a 8 irányított rácsot a visszaforgatott levegő kimene-
tére a tartozékként adott 2 darab 12d csavarral (2,9 x 9,5).
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ELEKTROMOS BEKÖTÉS 
• 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 le-
gyen betéve a készülék aljzatába

 A kémény felszerelése 
A kéményt csak úgy szabad beszerelni, ha be van kötve az elszí-
vó változatú szagelszívó. 

• A tartozékként adott 12d (2,9 x 9,5) csavarokkal rögzítse a 15
idomot a készülékházhoz.

Felső kémény 
• A két oldalsó panelt finoman húzza szét, akassza a  7.2.1 ken-

gyelek mögé, majd kattanásig zárja vissza őket.
• A tartozékként adott 4 darab 12c csavarral (2,9 x 6,5) rögzítse

oldalról a kengyeleket.

Alsó kémény 
• A kémény két oldalsó panelét finoman húzza szét, akassza a

felső kémény és a fal közé, majd kattanásig zárja vissza őket.
• A tartozékként adott 2 darab 12c csavarral (2,9 x 6,5) rögzítse

oldalról az alsó részt a készülékházhoz.
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HASZNÁLAT 
Kezelőlap 
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Gomb Funkció 

T1 A motor kikapcsol. - 

T2 Első sebességfokozaton bekapcsolja a motort A T1+T2 gombok világíta-
nak. 

T3 Második sebességfokozaton bekapcsolja a mo-
tort 

A T1+T3 gombok világíta-
nak. 

2 másodperces lenyomva tartása elindítja a 30 
perces késleltetett kikapcsolást (motor+fények). 
Aktív funkció mellett módosítható az üzemi 
sebesség.  

Az adott gombok T1+ (T2 
vagy T3 vagy T4) villog-
nak. 

T4 Harmadik sebességfokozaton bekapcsolja a 
motort 

A T1+T4 gombok világíta-
nak. 

2 másodperces lenyomva tartása 10 percig mű-
ködteti az Intenzív sebességfokozat, majd en-
nek végén a rendszer visszatér az előzetesen 
beállított sebességre. Nagymennyiségű főzési 
gőz kezelésére alkalmas. 

A gomb villog. 

L Maximális intenzitáson be- és kikapcsolja a 
világítási rendszert.  

A gomb világít 
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KARBANTARTÁS 
Panel felnyitása 

• Húzza meg és nyissa fel a panelt.
• A lap bármilyen helyzetben rögzül.
• Nedves ruhával és semleges kémhatású folyékony mosószerrel

tisztítsa meg a külső részt.
• Belül is nedves ruhával és semleges kémhatású mosószerrel

végezze el a tisztítást; ne alkalmazzon teljesen átitatott ruhát
vagy szivacsot, illetve vízsugarat; súrolószerek használata tilos.

Zsírszűrők 
AZ ÖNHORDÓ FÉM ZSÍRSZŰRŐK TISZTÍTÁSA 

• Mosogatógépben is tisztíthatók, és kb. 2 havonta vagy – na-
gyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztí-
tásukat elvégezni.

• Húzza meg és nyissa fel a zajcsökkentő paneleket.
• Egyenként vegye ki a szűrőket úgy, hogy a szűrőblokk hátsó

részét megnyomja, majd ezzel egy időben lefelé húzza.
• Összenyomás nélkül tisztítsa, majd a visszaszerelés előtt hagy-

ja megszáradni a szűrőket. (A szűrőfelület színének – idővel
esetlegesen bekövetkező – elváltozása semmilyen módon nem
befolyásolja a szűrő hatékonyságát.)

• Úgy szerelje őket vissza, hogy a fogantyú a külső látható rész
felé essen.

• Zárja vissza a zajcsökkentő paneleket.



Aktív szenes szagszűrők (keringetéses változat) 
Az aktív szenes szagszűrő nem mosható és nem regenerálható, 
hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – 
ennél gyakrabban cserélendő. 

CSERE 
• Húzza meg és nyissa fel a zajcsökkentő paneleket.
• Vegye ki a zsírszűrőbetéteket.
• Az ábra szerinti módon emelje ki az elhasználódott aktív sze-

nes szagszűrőket (A). 
• Az ábra szerinti módon szerelje be az új szűrőket (B).
• Szerelje vissza a zsírszűrőket.
• Zárja vissza a zajcsökkentő paneleket.

�
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Világítás     
• Csere esetén forduljon a vevőszolgálathoz („Vásárlás esetén

forduljon a vevőszolgálathoz”).

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.




