
Használati utasítás 

FLEXA GLASS W A60, BK A60 
FLEXA HIP AM/X A60 
FLEXA W/X A60 
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AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK 
A használati utasítás a berendezés több változatára is vonatkozik. Ennek 
megfelelően találkozhat egyéni jellemzők olyan leírásával, amelyek az Ön 
berendezésére nem vonatkoznak. 

FELSZERELÉS 
• A gyártó nem vonható felelősségre a helytelen vagy nem megfelelő felszerelés

eredményeként létrejövő sérülések miatt.
• A tűzhely teteje és a páraelszívó közötti minimális biztonsági távolság 650 mm

(néhány modell ennél alacsonyabbra is felszerelhető, lásd a működési és
szerelési méreteire vonatkozó bekezdéseket).

• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az elszívó belsejében
elhelyezett adattáblán megjelöltnek.

• I. osztályú berendezések esetén ellenőrizze, hogy az otthoni elektromos
hálózat megfelelő földelést biztosítja-e.
Csatlakoztassa a páraelszívót az elszívó kürtőhöz egy minimum 120 mm
átmérőjű csövön keresztül. A kürtő hosszának a lehető legrövidebbnek kell
lennie.

• A páraelszívót ne csatlakoztassa füstgázelvezető
légcsatornákba (kazánok, kandallók stb.).

• Az elszívó más, nem elektromos berendezésekkel
történő együttes használata esetén (pl. gázégős
berendezések) biztosítani kell a helyiség megfelelő
mértékű szellőzését, a füstgáz-visszaáramlás
megelőzése érdekében. A tiszta levegő beáramlásának biztosítása
érdekében a konyhának rendelkeznie kell a kültérrel közvetlenül csatlakozó
szellőzőnyílással. A páraelszívó nem elektromos energiaellátású berendezé-
sekkel történő együttes használatakor, a helyiségben lévő negatív nyomás
nem haladhatja meg a 0,04 mbar-t, hogy a páraelszívó a füstgázokat ne
szívhassa vissza a helyiségbe.

• A levegőt tilos a gázt vagy egyéb tüzelőanyagokat égető
berendezés füstgázelvezetésére használt kürtőjébe
kiengedni (nem vonatkozik azokra a berendezésekre,
amelyek a levegőt kizárólag a helyiségbe engedik vissza).

• A tápkábel sérülése esetén, annak cseréjét a gyártónak
vagy műszaki személyzetnek kell elvégeznie az
esetleges kockázatok megelőzése érdekében.

��
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• Ha a gáztűzhely szerelési útmutatója a fent meghatározottnál nagyobb
távolságot ír elő, akkor azt kell figyelembe venni. A levegőkibocsátásra
vonatkozó szabályozásoknak eleget kell tenni.

• Az elszívó rögzítéséhez kizárólag csavarokat és kis alkatrészeket használjon.
Figyelmeztetés: A csavarok vagy a rögzítő eszköz utasításoktól eltérő
felszerelése, elektromos veszélyek forrása lehet.

• Az elszívót olyan kétpólusú kapcsolón keresztül csatlakoztassa a hálózathoz,
amely legalább 3 mm-es érintkezési réssel rendelkezik.

HASZNÁLAT 
• A páraelszívó kifejezetten otthoni használatra lett kialakítva, a konyhai

szagok megszüntetésére.
• Soha ne használja az elszívót annak rendeltetésétől eltérő célokra.
• Soha ne hagyjon magas nyílt lángot az elszívó alatt miközben az üzemel.
• A láng intenzitását úgy állítsa be, hogy a lángokat az edény alja felé irányítja,

megbizonyosodva arról, hogy azok nem borítják be az edény oldalát.
• Az öblös olajserpenyőket használat során

folyamatosan felügyelni kell. A felforrósodott olaj
meggyulladhat.

• Ne flambírozzon a szagelszívó alatt, mert
tűzveszélyes.

• A berendedést akkor használhatják 8 éves vagy
annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességgel elő személyek, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek, ha biztosított a felügyeletük vagy ismertették velük a berendezés
biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és tisztában vannak a
használat kockázataival. Gyermekeknek tilos a berendezéssel játszani.
Gyermekek kizárólag felügyelettel végezhetnek tisztítást vagy felhasználói
karbantartást.

• A berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel elő személyek (illetve gyermekek), kivéve ha felügyelet alatt
állnak, vagy a biztonságukért felelős személy utasításokkal látja el őket a
berendezés használatát illetően.
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• “VIGYÁZAT: Főző berendezésekkel történő együttes használatkor a
hozzáférhető részek felforrósodhatnak.”

KARBANTARTÁS 
• Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt kapcsolja ki a berendezést

vagy húzza ki az elektromos hálózatból.
• A meghatározott időtartam lejártát követően tisztítsa ki és/vagy cserélje ki a

szűrőket (Tűzveszély).
• A zsírszűrőket használat során 2 havonta vagy kifejezetten intenzív használat

esetén még gyakrabban kell tisztítani. A zsírszűrők mosogatógépben
moshatók.

• Az aktív szénszűrő nem mosható, nem használható újra, és használat során
kb. 4 havonta vagy kifejezetten intenzív használat esetén még gyakrabban
kell cserélni.

• "A nem a leírt módon végrehajtott tisztítás tűzveszélyhez vezet.”
• Az elszívót nedves ruha és természetes folyékony tisztítószer használatával

tisztítsa.

A terméken vagy annak csomagolásán található  szimbólum jelzi, hogy a 
termék nem háztartási hulladékként kezelendő. Helyette az erre alkalmas, 
elektromos és elektronikai berendezéseket újrahasznosító gyűjtőponton kell azt 
leadni. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő lerakásáról, segít megelőzni 
azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív 
következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése 
okozhatna. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információért, 
kérjük keresse fel városa helyi irodáját, a háztartási hulladék kezelőt vagy a 
boltot, ahol a terméket vásárolta. 
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JELLEMZŐK 
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Alkotórészek 
Ref. Menny. Termék alkotórészek 
1 1 Elszívótest és tartozékai: Szabályozó, Világítás, Ventilátor, Szűrők 
8 1 Irányított kifúvó rács 
9 1 Szűkítő perem ø 150-120 mm 
20 1 Záróelem 

Ref. Menny. Szerelési alkotórészek 
12a 4 Csavar, 4,2 x 44,4 
12b 2 Csavar, 4,2 x 12,7 
12e 2 Csavar, 2,9 x 9,5 

 Menny. Dokumentáció 
 1 Használati utasítás 

12b
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FELSZERELÉS 
Tartófelület fúrása és az elszívó felszerelése 

CSAVAROS FELSZERELÉS 
• Az elszívó tartófelületének 135 mm-rel a fali egységek alsó

felülete felett kell elhelyezkednie.
• A mellékelt fúrásminta használatával fúrja ki a tartót ø 4,5 mm-es

fúrófejjel.
• A mellékelt fúrásminta használatával vágjon ø 150 mm nagyságú

lyukat a tartófelületen.
• Rögzítse a mellékelt 4 db 12a csavar (4,2 x 44,4) használatával.
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ZÁRÓELEM 
• Az elszívó széle és a hátsó fal közötti rés lezárható a mellékelt

20-as elem alkalmazásával, felhasználva a 12b csavarokat.

20

12b

Csatlakozások 
KILÉGCSATORNÁZOTT ELSZÍVÓ RENDSZER 

A kilégcsatornázott változat felszerelésekor, a szerelő által 
kiválasztott ø 150 vagy 120 mm-es flexibilis vagy merev cső 
használatával csatlakoztassa az elszívót a körtőhöz. 
• A ø 120 mm-es elszívó-csatlakozás felszereléséhez helyezze a

9-es szűkítő peremet az elszívótest kimenetére.
• Megfelelő csőbilincsek (nem tartozék) használatával rögzítse a

csövet.
• Távolítsa el az esetleges szénszűrőket.

�����
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RECIRKULÁCIÓS KIFÚVÓ 

• Vágjon ø 125 mm-es lyukat minden polcba, amely az
elszívó fölé kerül elhelyezésre.

• Helyezze a 9-es szűkítő peremet az elszívótest
kimenetére.

• Flexibilis vagy merev ø120 mm-es cső használatával
csatlakoztassa a peremet a kimenethez az elszívó
feletti polcon.

• Megfelelő csőbilincsek (nem tartozék) használatával
rögzítse a csövet.

• A mellékelt 2 db 12e csavar (2,9 x 9,5) használatával
rögzítse a 8-as rácsot a recirkulációs kifúvóhoz.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy az aktív szénszűrők
be vannak helyezve.
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ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 
• Az elszívót olyan kétpólusú kapcsolón keresztül csatlakoztassa a hálózathoz, amely legalább

3 mm-es érintkezési réssel rendelkezik.
• Amikor az elszívó felszerelését követő első alkalommal kinyitja a csúsztatható elemet,

óvatosan húzza azt ki egészen kattanásig.
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HASZNÁLAT 

Vezérlő panel 

L Világítás Világítás be- és kikapcsolása. 
M Motor Az elszívó motor be- és 

kikapcsolása. 
V Sebesség Az elszívó működési 

sebességének beállítása. 
1. Alacsony sebesség:

folyamatos és csendes
légcsere, kevés főzési
páramennyiség esetén.

2. Közepes sebesség: az
optimális kezelt
légáramlás/zajszint
aránynak köszönhetően a
legtöbb működési
körülménynek megfelel.

3. Maximális sebesség: a
legnagyobb mennyiségű
főzési párakibocsátásnak
akár huzamos
megszüntetésére is
alkalmas.

L Világítás Világítás be- és kikapcsolása. 
M Motor Az elszívó motor be- és 

kikapcsolása. 
V Sebesség Az elszívó működési 

sebességének beállítása. 
1. Alacsony sebesség:

folyamatos és csendes
légcsere, kevés főzési
páramennyiség esetén.

2. Közepes sebesség: az
optimális kezelt
légáramlás/zajszint
aránynak köszönhetően a
legtöbb működési
körülménynek megfelel.

�
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KARBANTARTÁS 
Zsírszűrők 

FÉMKAZETTÁS ZSÍRSZŰRŐK TISZTÍTÁSA 
• A szűrőket 2 havonta, vagy az elszívó kifejezetten intenzív

használata esetén még gyakrabban kell tisztítani. A szűrők
mosogatógépben moshatók.

• Húzza ki a csúsztatható szívókazettát.
• A rögzítő elemek leválasztása után egyesével távolítsa el a

szűrőket.
• Mossa el a szűrőket, ügyelve, hogy ne hajlítsa meg azokat. A

visszahelyezés előtt hagyja a szűrőket megszáradni. (Idővel a
szűrő felületének a színe változhat, de ez nincs hatással a szűrő
hatékonyságára.)

• Amikor visszahelyezi a szűrőket, bizonyosodjon meg róla,
hogy a kar kívül látható.

• Zárja be a csúsztatható szívókazettát.

Szénszűrő (Újrahasznosítható változat) 
SZÉNSZŰRŐK CSERÉJE 

Figyelmeztetés: A szagszűrő cseréje előtt kapcsolja le a világítást 
és várja meg, hogy lehűljenek a lámpák. 

• Ezek a szűrők nem moshatók, nem használhatók újra, és négy
havonta vagy kifejezetten intenzív használat esetén még
gyakrabban kell cserélni őket.

• Húzza ki a csúsztatható szívókazettát.
• Távolítsa el a zsírszűrőket.
• A rögzítő kampók felengedésével távolítsa el a telített szénszűrőt. 
• Helyezze be az új szűrőt
• Cserélje ki a zsírszűrőket.
• Zárja be a csúsztatható szívókazettát.
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Világítás 
IZZÓCSERE 

28W-40W izzó. 
• Távolítsa el a fém zsírszűrőket.
• Csavarozza ki az izzókat és helyettesítse azokat

ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező új izzókkal.
• Helyezze vissza a fém zsírszűrőket.

Lámpa Betáp (W) Aljzat Feszültség (V) Méret (mm) ILCOS Kód 

28 E14 220 – 240 104 x 35 HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 

28 E14 230 85x25 HDG-28-230-E14-25 

20 G4 12 33 x 9 HSG/C/UB-20-12-G4 

35 GU10 230 51 x 50,7 HAGS-35-230-GU10-51/40 

50 GU10 230 51 x 50,7 HAGS-35-230-GU10-51/20 

20 GU4 12 40 x 35 HRGS-20-12-GU4-35/30

20 GU5.3 12 46 x 51 HRGS-20-12-GU5.3-50/10

16 G13 95 720 x 26 FD-16/40/1B-E-G13-26/720 

18 G13 57 589,8 x 26 FD-18/40/1B-E-G13-26/600 

9 G23 
60 (lámpa)

220-240 (indító) 
167 x 28 FSD-9/27/1B-I-G23 

11 G23 
91 (lámpa)

220-240 (indító) 
235,8 x 28 FSD-11/40/1B-I-G23 
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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.

GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

www.gemmabd.hu

Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu




