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Tanácsok és javaslatok
• A használati útmutató a készülék 
különböző	 típusaira	 vonatkozik.	
Ezért	 az	 egyes	 jellemzők	 bemu-
tatásánál	 előfordulhatnak	 benne	
olyan leírások, amelyek az Ön 
által választott típusra nem vo-
natkoznak.

• A	gyártót	nem	terheli	felelősség	a	
nem	megfelelő	üzembe	helyezés	
vagy	használat	miatt	bekövetkező	
esetleges károkért.

• A	főzőfelület	és	a	kivezetéses	pára-
elszívó 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	 fe-
szültség megfelel-e a készülék 
belsejében	levő	adattáblán	feltün-
tetett értéknek.

• Az I. kategóriájú készülékeknél el-
lenőrizni	kell,	hogy	az	otthoni	elekt-
romos	hálózat	megfelelő	földelést	
biztosít-e. Egy legalább 120 mm 
átmérőjű	csővel	csatlakoztassa	a	
készüléket	 a	 füstelvezetőhöz.	 A	
füst	útjának	a	lehető	legrövidebb-
nek kell lennie. 

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

• A füstgázok visszaáramlásának 
megakadályozása érdekében 
megfelelő	 szellőzésről	 kell	 gon-
doskodni abban a helyiségben, 
ahol a készülék mellett nem 
elektromos	 üzemű	 (például	 gáz-
üzemű)	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 ér-
téket,	mert	 csak	 így	 kerülhető	 el	
az, hogy a készülék visszaszívja 
a füstgázokat a helyiségbe.

• A kockázatok elkerülése érdeké-
ben a megsérült hálózati zsinór 
cseréjét kizárólag a gyártó vagy a 
műszaki	vevőszolgálat	végezheti.	

• Amennyiben	a	gázfőzőlap	üzembe	
helyezési útmutatója a fentinél 
nagyobb	távolságot	ír	elő,	úgy	azt	
kell	 betartani.	A	 levegő	 elvezeté-
sére	vonatkozó	összes	előírást	be	
kell tartani.

• Csak	 a	 készülékhez	 megfelelő	
típusú csavarokat és apró alkat-
részeket 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 há-
lózathoz,	 amelyen	 az	 érintkezők	
távolsága minimum 3 mm.

Használat
• A készülék kizárólag otthoni 

használatra, a konyhai szagok 
eltávolítására szolgál.

• Tilos a készüléket a rendelte-
tésszerű	 céloktól	 eltérő	 célokra	
használni.

• Tilos	a	működésben	levő	készülék	
alatt magas lángot hagyni.
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• A	láng	erősségét	úgy	kell	beállítani,	
hogy	az	kizárólag	a	főzőedény	al-
jára 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	 fiata-
labb gyermekek, illetve csökkent 
fizikai,	 érzékelő	 vagy	 szellemi	
képességgel	 rendelkező,	 megfe-
lelő	 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 nincse-
nek felügyelve.

• FIGYELEM:	 A	 főzőberendezés	
használata	 közben	 az	 elérhető	
alkatrészek nagyon felmeleged-
hetnek.

Karbantartás
• A terméken, illetve a csomago-

láson látható  szimbólum arra 
utal,	hogy	a	termék	nem	kezelhető	
normál háztartási hulladékként. Az 
ártalmatlanítandó terméket megfe-
lelő	gyűjtőhelyen	kell	 leadni,	ahol	
elvégzik az elektromos és elektro-
nikus alkatrészek újrahasznosítá-
sát. Ha Ön gondoskodik a termék 
megfelelő	ártalmatlanításáról,	ak-
kor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy 
elkerülhetők	legyenek	a	hulladékká	
vált termék nem szabályos ártal-

matlanítása miatt a környezetre és 
egészségre nézve potenciálisan 
káros következmények. A termék 
újrahasznosításával kapcsolatban 
a helyi önkormányzat, a háztartási 
hulladékgyűjtő	szolgálat	vagy	a	ter-
méket	értékesítő	bolt	tud	részletes	
tájékoztatással szolgálni.

• Mielőtt	 bármilyen	 tisztítási	 vagy	
karbantartási	műveletre	sor	kerül-
ne, fontos a készülék kikapcsolása 
vagy áramtalanítása.

• Az	 előírt	 időtartam	 lejárata	 után	
tisztítsa meg és/vagy cserélje ki 
a	szűrőket	 (tűzveszély).
 - Mivel	 az	 aktív	 szénszűrő	 nem	
mosható és nem regenerálható, 
ezért az 4 havonta vagy – nagyon 
intenzív használat esetén – még 
gyakrabban	cserélendő	(W).

W
 - A	zsírszűrők	2	havonta	 vagy	–	
nagyon intenzív használat esetén 
– ennél gyakrabban tisztítandók, 
és mosogatógépben is tisztítha-
tók (Z).

Z

• A készüléket nedves ruhával és 
semleges kémhatású folyékony 
tisztítószerrel kell tisztítani.
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Gomb Funkció Led

A Maximális intenzitáson be-/kikapcsolja a világítási 
rendszert.

Világít/Nem világít.

B

A motor kikapcsol. -

Kb. 5 másodpercig tartó megnyomás után lezárnak/
feloldanak a gombok, például a felület tisztítása céljából.

A gombok világítása egyenként, ciklikusan 
gyullad ki.

C Első	 sebességfokozaton	bekapcsol	 a	motor. Világít/Nem világít.

D Második sebességfokozaton bekapcsol a motor. Világít/Nem világít.

E Harmadik sebességfokozaton bekapcsolja a motort. Világít/Nem világít.

F

Az Intenzív sebességfokozatot aktiválja/kikapcsolja 
bármilyen	sebességfokozatról,	akár	álló	helyzetből	is,	de	
csak 10 percre, majd ennek végén a rendszer visszatér 
az	 előzetesen	 beállított	 sebességre.	 Nagymennyiségű	
főzési	gőz	kezelésére	alkalmas.	A	B gomb megnyomá-
sával kapcsolható ki.

Másodpercenként egyet villog.

Az összes fogyasztó (motor+világítás) kikapcsolt álla-
potában a gomb kb. 5 másodpercig való lenyomása 
bekapcsolja	 /	 kikapcsolja	 a	 szénszűrők	 vészjelzését.

B gomb (2 villogás) – vészjelzés be-
kapcsolva.
B gomb (1 villogás) – vészjelzés ki-
kapcsolva.

G

24H funkció
Első	 sebességfokozatban	 be-/kikapcsolja	 a	 motort,	 és	
óránként	10	perc	elszívást	tesz	lehetővé.	Az	Intenzív vagy 
a Késleltetés bekapcsolt állapotában nem aktiválható.

Világít/Nem világít.

Beindult	 szűrőriasztás	 esetén	 a	 gomb	 5	 másodperces	
megnyomásával nullázható a riasztás. 
Ezek a jelzések csak kikapcsolt motor esetén láthatók.

Háromszor villog a B.

A folyamat befejeztével kialszik a korábban 
megjelenített jelzés:
A villogó G gomb azt jelzi, hogy ki kell 
mosni	 a	 fém	 zsírszűrőket.	 A	 vészjelzés	
az elszívó 100 üzemórájának eltelte után 
lép	működésbe.
A villogó G gomb azt jelzi, hogy ki kell 
cserélni	 a	 szénszűrőket,	 és	 ki	 kell	mosni	
a	 fém	 zsírszűrőket	 is.	 A	 vészjelzés	 az	
elszívó 200 üzemórájának eltelte után 
lép	működésbe.

H

Késleltetés funkció
A 30 perces késleltetett kikapcsolást aktiválja/inaktiválja. 
A maradék szagok eltávolítására használható. Bármilyen 
helyzetből	aktiválható.	Az	Intenzív vagy a 24H bekapcsolt 
állapotában nem aktiválható.

Világít/Nem világít.

Az összes fogyasztó (motor+világítás) kikapcsolt álla-
potában a gomb kb. 5 másodpercig való lenyomása 
bekapcsolja	 /	 kikapcsolja	 a	 távvezérlőt.

B gomb	 (2	 villogás)	 –	 távvezérlő	 be-
kapcsolva.
B gomb	 (1	 villogás)	 –	 távvezérlő	 ki-
kapcsolva.

R Távvezérlő	 vevőegysége. -

Világítás
• Csere esetén forduljon a ve-
vőszolgálathoz	 („Vásárlás	esetén	
forduljon	a	vevőszolgálathoz”).
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GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

www.gemmabd.hu

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




