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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 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.

• Ez a kivezetéses páraelszívó az alábbi tulajdonságokkal rendelkező gázfőzőlappal 
együtt használható: 

• Max. teljesítmény: 12,4 kW 
• Az ábrának megfelelően 5 égővel 

szerelve 

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. 

2,6 kW

5 kW 

1,9 kW

1,9 kW
1 kW 
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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.

• 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 alkatrészei 
1 1 Készülékház: kezelőszervek, világítás, szűrők 
2 1 Motorblokk 
3 1 Elektromos blokk 
4 1 Elülső keret  
Hiv. Db Felszerelési alkatrészek 
7.1 2 Hátlaphoz rögzítő kengyel 
7.2 2 Tartófelülethez rögzítő kengyel 
7.3 2 Oldalsó kengyel 
12a 16 3,5 x 9,5 csavar 
12b 6 M4 x 8 csavar 
12c 6 4 x 15 csavar 
 Db Dokumentáció 
 1 Használati útmutató  
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Helyszükséglet 
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FELSZERELÉS 
Kialakítása szerint ez a készülék a konyhabútor belsejébe építhető be: 
• Külső kivezetési üzemmód: Külső kivezetés.
• Levegő-visszakeringetéses üzemmód: Belső keringetés.

A beszerelési műveletek sorrendje 
• A tartófelületi furatok kialakítása és a készülék felszerelése
• Bekötések
• Működési vezérlés
• A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A tartófelületi furatok kialakítása 

FONTOS 
A főzőlap és a páraelszívó részére kialakított furatok közötti minimális távolság legalább 3-5 
cm legyen, a felső részhez használt anyag ellenállásától függően. 

109
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A készülékház beillesztése alulról 

• Kialakítása szerint a
készülék elejére kell
felszerelni a motorblokkot.

• Ha a konyhabútor kialakítása ettől eltérő, és emiatt a motorblokkot hátulra
kell felszerelni, akkor le kell venni, és a készülék elejére kell feltenni a
készülékház hátuljára már felszerelt dugót, majd át kell helyezni a motor
csatlakozását biztosító vezetéket is a kábelszorítóval együtt, a mindkét
oldalon kialakított nyílást (A) igénybe véve.
A folytatás előtt rögzítse a motorblokkot a készülékházhoz (lásd A
motorblokk rögzítése című részt).

• Alulról illessze be a készülékházat az
előzetesen kifúrt tartófelületbe.

• Egy támasz segítségével emelje
meg a készülékházat, hogy
annak eleje ne menjen ki a
felületből.

• Az ábra szerinti módon illessze be a megfelelő
nyílásokba a 7.2 kengyeleket, majd a
tartozékként adott 12a csavarokkal rögzítse
azokat.

• A készülékházat a főzőfelület nyílásához képest
középre kell elhelyezni.

• A tartozékként adott 2 db 12c csavarral rögzítse
a készülékházat a felülethez, majd vegye ki a
támaszokat.

Figyelem: 

Ha a főzőfelület anyaga miatt nem lehet becsavarni a 12c csavarokat, egy kevés szilikonnal 
ragassza hozzá a felülethez a 7.2 kengyeleket, majd a folytatás előtt hagyja az anyagot jól 
megszáradni. 



HU 

���

���

���

���

 A készülékház beillesztése felülről 

• Az ábra szerinti módon illessze be a
megfelelő nyílásokba a 7.2 kengyeleket,
majd a tartozékként adott 12a csavarokkal
rögzítse azokat.

• Kialakítása szerint a
készülék elejére kell
felszerelni a motorblokkot.

• Ha a konyhabútor kialakítása ettől eltérő, és emiatt a
motorblokkot hátulra kell felszerelni, akkor le kell venni, és a
készülék elejére kell feltenni a készülékház hátuljára már
felszerelt dugót, majd át kell helyezni a motor csatlakozását
biztosító vezetéket is a kábelszorítóval együtt, a mindkét oldalon
kialakított nyílást (A) igénybe véve.

• Illessze be a készülékházat az előzetesen
kifúrt főzőfelületbe.

• A készülékházat a főzőfelület nyílásához
képest középre kell elhelyezni.

• A tartozékként adott 2 db 12c csavarral
rögzítse a készülékházat.

Figyelem: 

Ha a főzőfelület anyaga miatt nem lehet becsavarni a 12c csavarokat, egy kevés szilikonnal 
ragassza hozzá a felülethez a 7.2 kengyeleket, majd a folytatás előtt hagyja az anyagot jól 
megszáradni. 
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Az alsó kengyelek rögzítése 

• A tartozékként adott 12a csavarokkal rögzítse frontálisan a 7.1 kengyeleket a
készülékházhoz.

• A kengyelek végleges meghúzása előtt azokat úgy állítsa be, hogy a kengyelek a tartófelület
alsó részén támaszkodjanak, elkerülve így a 7.2 felső kengyelek deformálódását, az ábra
szerinti módon.

• Szintező eszköz segítségével végezze el a készülékház függőleges szintezését, majd a
tartozékként adott 2 db 12c csavarral rögzítse a készülékházat az alsó tartófelülethez.

• Húzza meg véglegesen a 12a csavarokat.

12c

12a
7.1

12a
7.1
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A derékszögű kengyelek rögzítése 

• A tartozékként adott 12b csavarokkal megszorítás nélkül rögzítse a 7.3 kengyeleket a
készülékházhoz.

• A tartozékként adott 12c csavarokkal rögzítse a 7.3 kengyelek másik felét a bútor
oldalfalaihoz vagy a főzőlap alsó részéhez.

12b

7.3

12b
7.3

12c

• Húzza meg véglegesen a 12c és 12b csavarokat.
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A motorblokk rögzítése 

• A konyhabútor kialakítása alapján kell eldönteni azt,
hogy a motorblokk (1) felszerelése a készülék elejére
vagy hátuljára történjen, ügyelve közben a dugó
megfelelő elhelyezésére.

• Ezt követően – attól függően, hogy a levegőkimenet
furata hol került kialakításra a bútoron – 90°-kal
elforgatható a motorblokk, hogy a levegő mind a 4
oldalon kijuthasson a bútor furatánál (2).

• A készülékházból kijövő konnektort
csatlakoztassa a motorblokk
csatlakozásához.

• Ezt követően a tartozékként adott 12a és
12b csavarokkal az ábra szerinti módon
rögzítse a motorblokkot a készülékházhoz.
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Az elektromos blokk rögzítése 

• Csatlakoztassa a készülékház jobb alsó
részén kijövő elektromos vezetékeket az
elektromos blokk konnektoraihoz.

• A vezetékek minden konnektorának
megvan a megfelelője az elektromos
blokknál, ezért ügyelni kell a csatlakoztatás
hibátlanságára.

• A tartozékként adott 12a csavarokkal
rögzítse az elektromos blokkot a
készülékházhoz.

• Az ábra szerinti helyzet csak egyike a
lehetőségeknek, hiszen a készülékház bal
oldalán is felszerelhető, vagy akár szabadon
is hagyható a bútor lábazatánál, ha ez nem
okoz szerkezeti vagy biztonsági akadályt.

 Figyelem: Tilos a készüléket úgy üzembe helyezni, hogy az elosztódoboz a padlóval 
érintkezik.  
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Bekötések 
LEVEGŐKIMENET (KIVEZETÉSES VÁLTOZAT) 

Kivezetéses változat esetén a szagelszívó és a levegőkimenet ösz-
szekötése a felszerelést végző szakember választásától függően 
150 vagy 120 mm átmérőjű merev vagy rugalmas csővel történ-
jen. 

• A 120 mm átmérőjű csővel való összekötéshez illessze 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.

�����
�

�����

LEVEGŐKIMENET (SZŰRŐS VÁLTOZAT) 
• Egy 120 vagy 150 mm átmérőjű merev vagy rugalmas csővel

csatlakoztassa a peremet a levegőkimeneti nyíláshoz.
• 120 mm átmérőjű csővel való csatlakoztatás esetén illessze a 9

szűkítőperemet a készülékház kimenetére.
• A cső rögzítéséhez használjon megfelelő csőszorító pántokat.

Az ehhez szükséges anyag nem tartozék.
• A 8 irányított rácsot a tartozékként adott 2 darab 12e csavarral

(2,9 x 9,5) rögzítse.

• Ügyeljen az aktív szénszűrők meglétére (lásd Az aktív
szénszűrők karbantartása című részt).

ELEKTROMOS BEKÖTÉS 
• A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell

csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők
távolsága minimum 3 mm.

 Tápcsatlakozó 
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Figyelem: 
Óvatosan 

kezelje 

Elülső felszerelés 

• Csak néhány centiméterre
emelje meg a készülék
mozgórészét (lásd a Használat
című részt).

• A mozgás blokkolásához
elegendő a megemelkedő
mobilrészt lenyomni.

Figyelem: A keret
felszerelésének fázisát kivéve a
nyitás vagy zárás fázisában tilos
blokkolni a csúszóablakot.

• Vegye ki az üveg sarkaiból a
szivacs védőelemeket.

• Fogja meg és felülről illessze
be az elülső keretet, ügyelve
arra, hogy annak nyelvecskéi
bepattanjanak a készüléken
kialakított nyílásokba, majd
csúsztassa el balra a keretet.
Figyelem: Minden
nyelvecskének a helyére kell
kerülnie.

• Valamilyen szerszám
(kalapács) segítségével
ütközésig ütögesse jobbról
balra az elülső keretet.
A sérülés elkerülése érdekében
valamilyen elem (méretre
vágott fadarab) helyezhető be a
kalapács és az elülső keret
közé.

• A Használat című részben
foglaltak alapján állítsa
Standard helyzetbe a
mozgórészt.
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Külső elszívólap 

• Nyissa ki a készülék ablakát
(lásd a Használat című részt).

• Távolítsa el a lap szállítás
közbeni biztonságára szolgáló 2
ragasztószalag csíkot.
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HASZNÁLAT 

Kezelőlap 
Gomb Funkció Led gomb

A A gomb csak nyitott ablak mellett működik.
Rövid lenyomás = A világítás legnagyobb teljesítmény melletti 
felkapcsolása/lekapcsolása. 
2 másodperces lenyomás = A helyzetjelző világítás 
felkapcsolása/lekapcsolása. 

B Csak nyitott ablak mellett működik. 
Rövid lenyomás = Aktiválja/kiiktatja a Késleltetés funkciót, vagyis a 
motor és a világítás 30 perccel késleltetett automatikus kikapcsolását 
bármilyen sebesség mellett. Kiiktatása ugyanezen gomb lenyomásával, 
a motor kikapcsolásával vagy az ablak bezárásával lehetséges. 

B led gomb + Beállított sebesség gomb világít. 

Nyitott és zárt ablak mellett egyaránt működik. 
2 másodperces lenyomás = Beindult szűrőriasztás esetén a 
szűrőriasztás nullázása, minden led 3-szor villog. Ezek a jelzések csak 
kikapcsolt motor esetén láthatók. 

Világító led gomb: 
Azt jelzi, hogy ki kell mosni a fém zsírszűrőket. A vészjelzés az 
elszívó 100 üzemórájának eltelte után lép működésbe.  
Villogó led gomb: 
Azt jelzi, hogy ki kell cserélni az aktív szenes szűrőket és hogy ki 
kell mosni a fém zsírszűrőket is. A vészjelzés az elszívó 200 
üzemórájának eltelte után lép működésbe. 

C Csak nyitott ablak mellett működik.  
Rövid lenyomás = Aktiválja a negyedik sebességfokozatot. 

Világító led gomb 

Csak nyitott ablak mellett működik.  
2 másodperces lenyomás = Engedélyezi/letiltja az Intenzív 
sebességfokozatot. Ennek a sebességfokozatnak a beállított időtartama 
6 perc. Ennek leteltével a rendszer visszatér az előzetesen beállított 
sebességfokozatra.  
Kiiktatása ugyanezen gomb lenyomásával, a motor kikapcsolásával 
vagy az ablak bezárásával lehetséges. 

Villogó led gomb 

D Csak nyitott ablak mellett működik.  
Aktiválja a harmadik sebességfokozatot. 

Világító led gomb 

Csak nyitott ablak mellett működik. 
Aktiválja/kiiktatja a második sebességfokozatot. 

Világító led gomb E 

Nyitott és zárt ablak mellett egyaránt működik a motor + világítás 
kikapcsolt állapotában.  
4 másodperces lenyomás = Engedélyezi/letiltja a gombzárat. 

Az összes led gomb 2-szer villog. A lezárás ideje alatt a led 
gombok egymás után gyulladnak fel. 

F Csak nyitott ablak mellett működik. 
Rövid lenyomás = Aktiválja/kiiktatja az első sebességfokozatot. 

Világító led gomb 

Nyitott vagy zárt ablak  
2 másodperces megnyomás = Az aktív szenes szűrők riasztásának 
engedélyezése/letiltása kikapcsolt motor melletti és folyamatban levő 
szűrőriasztás nélküli esetben. 

B led gomb 2 villogás = Aktív szénszűrők riasztása aktiválva 
B led gomb 1 villogás = Aktív szénszűrők riasztása kiiktatva 

G Nyitott ablak 
Rövid lenyomás = A motor kikapcsolása 

Led gomb kialszik 

Nyitott vagy zárt ablak 
2 másodperces megnyomás a motor és világítás kikapcsolt állapotában 
= Engedélyezi/letiltja a távvezérlőt. 

G + F led gomb 2 villogás = Távvezérlő engedélyezve 
G + F led gomb 1 villogás = Távvezérlő letiltva 

H Nyitott ablak = Ablak bezárása + motor és világítás KI  
Zárt ablak = Ablak kinyitása + motor és világítás BE 
Figyelem: Ha az ablak valamilyen okból részlegesen nyitva van, a gomb 
lenyomásakor befejeződik a nyitási vagy zárási ciklus. 
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TÁVVEZÉRLŐ (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ) 

A készülék távvezérlővel is működtethető, amihez 1,5 
voltos (standard LR03-AAA) alkáli-típusú cink-szén 
elemek szükségesek (nincs mellékelve). 
• Ne tegye a távvezérlőt hőforrások közelébe.
• Ne dobja ki az elemeket, hanem tegye azokat a meg-

felelő hulladékgyűjtőbe.

Távvezérlő-kezelőlap 
Figyelem: Kezdetben nem aktív a távvezérlő vevőegysége, aktiválásához lásd A G gomb funkció 

használata című részt. 

Motor 
Zárt ablak: 
Kinyílik az ablak, a motor első sebességfokozatban bekapcsol, és legnagyobb 
fényerővel bekapcsol a világítás. 
Nyitott ablak: 
Rövid lenyomás: ON/OFF motor  
2 másodperces megnyomás: Bezáródik az ablak, és a motor + világítás KI 
helyzetbe kerül 
Csak nyitott ablak mellett: 
Minden egyes megnyomása csökkenti az üzemi sebességet. 
Csak nyitott ablak mellett: 
Minden egyes megnyomása növeli az üzemi sebességet. 

Intenzív Csak nyitott ablak mellett: 
Aktiválja az Intenzív funkciót 

Késleltetés Csak nyitott ablak mellett: 
Aktiválja a Késleltetés funkciót 

Világítás 
Csak nyitott ablak mellett: 
Rövid lenyomás: ON/OFF világítás  
2 másodperces megnyomás: helyzetjelző világítás be/ki 
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KARBANTARTÁS 
A zajcsökkentő panel tisztítása 

• A felső részt kihúzva nyissa fel a zajcsökkentő panelt.
• A rugós kapocs kinyitásával akassza le a biztonsági zsinórt.
• Akassza le a panelt a készülékházról.
• A zajcsökkentő panelt tilos mosogatógépben tisztítani.
• 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.

• A művelet végeztével akassza vissza a panelt és a rugós
kapcsot a készülékházra, és ismét zárja azt le.

Fém zsírszűrők 
Mosogatógépben is moshatók, és tisztításukat a B gomb 
kigyulladásakor vagy legalább kb. 2 havi használat után, illetve – 
különösen intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell 
elvégezni. 

A vészjelzés nullázása 
• Kapcsolja ki a világítást és az elszívómotort.
• Nyomja le 2 másodpercig a B gombot.

A szűrők tisztítása
• Nyissa ki az ablakot (lásd a Használat című részt).
• Húzza meg és nyissa fel a zajcsökkentő panelt.
• 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

hagyja 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 be a zajcsökkentő panelt.
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Aktív szenes szagszűrők (keringetéses változat) 
Mosogatógépben is mosható, és tisztítását a B gomb villogásakor vagy legalább 4 havonta, 
illetve – különösen intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell elvégezni, amivel a csere 
előtt legfeljebb 5 mosásig garantálható a működés. A vészjelzés – amennyiben előzetesen 
aktiválták – csak akkor jelentkezik, amikor megtörténik az elszívómotor bekapcsolása. 
A vészjelzés aktiválása  
• A keringetéses változatnál a szűrők telítettségére utaló vészjelzést az üzembe helyezéskor

vagy azt követően kell aktiválni.
• Kapcsolja ki a világítást és az  elszívómotort.
• Nyomja le 2 másodpercig az F gombot:

• B led gomb 2 villogás – Aktív szénszűrő telítettségének riasztása AKTIVÁLVA.
• B led gomb 1 villogás – Aktív szénszűrő telítettségének riasztása KIIKTATVA.

AZ AKTÍV SZENES SZAGSZŰRŐ CSERÉJE 

A vészjelzés nullázása 
• Kapcsolja ki a világítást és az elszívómotort.
• Nyomja le 2 másodpercig a B gombot.

A szűrő cseréje
• Vegye le a zajcsökkentő panelt.
• Vegye ki a fém zsírszűrőket.
• Vegye ki a zsírszűrőből a fémrögzítőket, majd

tisztítsa ki a telítődött aktív szénszűrőt.
• Szerelje vissza a kitisztított aktív szénszűrőt úgy,

hogy a fémrögzítőkkel visszaakasztja azt a
zsírszűrőre.

• Tegye vissza a fém zsírszűrőket.
• Zárja vissza a zajcsökkentő panelt.

Világítás     

Figyelem: A készülékben 1M osztályú, az EN 60825-1: 1994 + 
A1:2002 + A2:2001 szabvány szerinti fehér LED világítás talál-
ható; maximális optikai teljesítmény 439 nm-en: 7 µW. Tilos op-
tikai eszközökkel (látcső, nagyítóüveg) közvetlenül figyelni). 

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