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RAP 60/90 
VARETY 60/90 
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EESTI 
ÜLDIST 
Lugege hoolikalt järgnevat informatsiooni paigaldamisohutuse ja hoolduse kohta. Hoidke see 
brošüür alles, et vajadusel seda ka edaspidi kasutada. Seade on tehtud kasutamiseks kas 

ventileeriva mudelina (õhu väljavooluga – jn 3A), filtreeriva mudelina (õhu r

siseruumides – jn 3B) või välise mootoriga (jn 3C).
OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD 
1. Olge ettevaatlikud olukorras, kus köögiõhu puhastaja töötab samaaegselt seadmetega, mis 
töötavad mitteelektrilistel energiaallikatel, näit lahtise tulega toiduvalmista
tarbivad põlemiseks ümbritsevat õhku, mida aga õhupuhastaja välja viib. Ümbritseva 
keskkonna alarõhk ei tohi ületada 4 Pa (4 x 10-

keskkond varustada piisavalt võimsa ventilatsiooniga. Õhu
järgige kohalikku seadusandlust. 
Enne seadme ühendamist elektrivõrguga toimige järgm iselt
- Kontrollige silti nimiandmetega (asub seadme sees), et veenduksite pinge ja võimsuse 
vastavuses kohaliku võrgu parameetritele ning pistikupesa vastavuses nõuetele. Kahtluse 
korral küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult. 
- Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleb see asendada uue toitejuhtmega või spetsiaalse 
koostuga, mille võite osta otse tootjalt või tehnilise hoolduse keskusest.
- Selle seadme peate ühendama elektrivõrku kas 3 A sulavkaitsmega või riistvaralise 2
faasilise 3 A kaitsmega varustatud abonentliiniga.
2. Hoiatus! 
Teatud olukorras võivad elektriseadmed olla ohualli kaks.
A) Ärge kontrollige filtrite olukorda, kui 
B) Ärge puudutage valgustusseadmeid või nende lähipiir konda kasutamise ajal 
või pärast pikaajalist kasutamist. 
C) Flambeeritud toidu valmistamine õhupuhastaja katte all on keelatud.
D) Hoiduge lahtisest tulest, sest see kah
E) Praadimisel jälgige pidevalt toitu, sest ülekuumenu d õli on tuleohtlik.
F) Enne hooldustöödega alustamist võtke pistik seinako ntaktist välja.
G) Väikesed lapsed ja vastutusvõimetud isikud ei tohi seadet iseseisvalt, 
järelvalveta kasutada. 
H) Valvake väikeseid lapsi, et nad seadmega ei mängiks .
I) Kui seadet kasutatakse koos gaasiküttel või muud el kütustel töötavate seadmetega, 
siis peab ruum olema hästi ventileeritud. 
L) Kui seadet ei puhastata vastavalt 
tulekahju oht. 
See seade vastab EÜ Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) direktiivi EC/ 
2002/96 nõuetele. Utiliseerides seadme ettenähtud viisil, aitate ära hoida võimaliku keskkonna 
või inimeste tervise kahjustamise. 

Kui toode (või kaasnevad dokumendid) on märgistatud sümboliga
olmeprügi hulka visata vaid peab viima vastavasse elektri
kogumiskohta. Jäätmete utiliseerimisel järgige kohalikke seadusi. Täiendavat informatsiooni selle seadme 
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Air GLASS/TOUCH  control 

Lugege hoolikalt järgnevat informatsiooni paigaldamisohutuse ja hoolduse kohta. Hoidke see 
brošüür alles, et vajadusel seda ka edaspidi kasutada. Seade on tehtud kasutamiseks kas 

jn 3A), filtreeriva mudelina (õhu ringvool 

jn 3B) või välise mootoriga (jn 3C). 

Olge ettevaatlikud olukorras, kus köögiõhu puhastaja töötab samaaegselt seadmetega, mis 
töötavad mitteelektrilistel energiaallikatel, näit lahtise tulega toiduvalmistajad või gaasigrill, mis 
tarbivad põlemiseks ümbritsevat õhku, mida aga õhupuhastaja välja viib. Ümbritseva 

-5 baari). Õhupuhastaja ohutuks tööks on vaja 
keskkond varustada piisavalt võimsa ventilatsiooniga. Õhupuhastaja õhu juhtimisel välisõhku 

Enne seadme ühendamist elektrivõrguga toimige järgm iselt  
Kontrollige silti nimiandmetega (asub seadme sees), et veenduksite pinge ja võimsuse 

g pistikupesa vastavuses nõuetele. Kahtluse 

Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleb see asendada uue toitejuhtmega või spetsiaalse 
koostuga, mille võite osta otse tootjalt või tehnilise hoolduse keskusest. 

Selle seadme peate ühendama elektrivõrku kas 3 A sulavkaitsmega või riistvaralise 2-
faasilise 3 A kaitsmega varustatud abonentliiniga. 

Teatud olukorras võivad elektriseadmed olla ohualli kaks.  
Ärge kontrollige filtrite olukorda, kui õhupuhastaja on sisse lülitatud. 
Ärge puudutage valgustusseadmeid või nende lähipiir konda kasutamise ajal 

Flambeeritud toidu valmistamine õhupuhastaja katte all on keelatud.  
Hoiduge lahtisest tulest, sest see kah justab filtreid ja tekitab tuleohtu. 
Praadimisel jälgige pidevalt toitu, sest ülekuumenu d õli on tuleohtlik.  
Enne hooldustöödega alustamist võtke pistik seinako ntaktist välja.  
Väikesed lapsed ja vastutusvõimetud isikud ei tohi seadet iseseisvalt, ilma 

Valvake väikeseid lapsi, et nad seadmega ei mängiks . 
I) Kui seadet kasutatakse koos gaasiküttel või muud el kütustel töötavate seadmetega, 

Kui seadet ei puhastata vastavalt kasutusjuhendi soovitustele, siis on 

ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) direktiivi EC/ 
2002/96 nõuetele. Utiliseerides seadme ettenähtud viisil, aitate ära hoida võimaliku keskkonna 

Kui toode (või kaasnevad dokumendid) on märgistatud sümboliga  , siis ei tohi toodet tavalise 
olmeprügi hulka visata vaid peab viima vastavasse elektri- või elektroonikaseadmeid ümbertöötlevasse 

ge kohalikke seadusi. Täiendavat informatsiooni selle seadme 

2 
 

käitlemise, taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemise kohta saate kohalikelt võimuorganitelt, 
prügikäitlemisettevõtetest või kohast, kust te selle seadme ostsite. 
PAIGALDUSJUHEND 
Laske seade paigaldada ja elektriühendused teha kva lifitseeritud personalil. 

• Pange enne paigaldama asumist kaitsekindad kätte. 

• Elektriühendused 
- Seadet valmistatakse II klassi tootena, seetõttu maandusjuhet vaja ei ole.  
- Pärast seadme paigaldamist peab pistikupesa jääma kergesti juurdepääsetavaks. Kui seade on ühendatud 
otse võrguga (ilma pistikuta), siis peab seadme ja elektrivõrgu vahele olema paigaldatud kahepooluselise 
lülitiga, mille kontaktidevaheline pilu on vastavalt koormuse ja voolutarbele vähemalt 3 mm laiune. 
- Ühendused elektrivõrguga tuleb teha järgmiselt:  
PRUUN = L-liin, 
SININE = N-neutraalne. 

• Minimaalne vahemik elektri-, gaasi- või induktsioonpliidi tööpinna ja õhupuhastaja kõige madamalasuva 
pinna vahel peab olema vähemalt 65 cm. Kaheosalise suitsutoru kasutamisel, peab alumine osa olema 
paigaldatud ülemise osa sisse. Ärge ühendage õhupuhastaja väljundtoru väljaviigu külge, milles ringleb kuum 
õhk või millesse on juba juhitud mitteelektrilisest köögimasinast väljuv suits. Enne kui asute seadet kokku 
panema, eemaldage rasvafiltrid (jn 4), et seade muutuks kergemaks. 
- Köögilõhnu sisseimeva, ventileeriva mudeli korral peate enne äratõmbetoru väljaviigu ette valmistama. 

• Soovitame kasutada õhuväljavoolu toru, mis on sama läbimõõduga, kui väljavooluava. Kui kasutate 
väiksema läbimõõduga toru, muutub seadme talitusvõime väiksemaks ja toimimine mürarikkamaks. 

• Kui seade on valmistatud kasutamiseks tsentraalimuriga ruumides, toimige järgmiselt. 
- Lüliti juhib termoelektrilise juhtseadisega klapi avanemist ja sulgumist. Kui lükkate lüliti asendisse ON, siis 
minuti pärast avaneb klapiava 90°, võimaldades kasutatud õhu väljavoolu. Kui lükkate lüliti asendisse OFF, 
sulgub klapp 100 sekundi pärast. 

• Paigaldamine 
Õhupuhastaja õigeks paigaldamiseks peate järgima allpooltoodud juhist. 
1. Õhupuhastaja paigaldamine kapi alumisele küljele. 
2. Valige sobiv versioon (äratõmbav jn 3A või filtreeriv jn 3B). 

• Õhupuhasti kinnitamine seinakapi alumise osa külge  
Seda tüüpi seade tuleb paigaldada kapi või muu tugikonstruktsiooni sisse. Selle kinnitamiseks kohale kasutage 
4 kruvi, mis sobivad kapi tüübiga, tehke avad vastavalt joonisele (jn 1). Seadme õigeks paigaldamiseks 
joondage õhupuhasti esipaneel kapi uksega ja seadistage L-kujuline vahetükk kruvidega P (jn 2) oma kohale, 
seejärel lükake seadme tagaosa vastu kappi. 

• Õhku läbi seina väljutav mudel 
Seade väljutab saastunud õhu läbi väljaviigu või välisseina ava välisõhku. Kooskõlas kohalikele standarditega 
on vaja osta (süttimiskindel) teleskoopiline toru ja ühendada see äärikuga H (jn 3A). 

• Filtreeriv mudel 
Õhupuhastaja muutmiseks väljutavast, ventileerivast mudelist filtreerivaks, õhuringlusmudeliks ostke oma 
müüja käest söefiltrid. Filter tuleb paigaldada õhupuhastaja ventilaatoriava keskel oleva ava, keerates seda 90° 
kuni see kinnitub tugevasti raami sisse (jn 5). Selle toimingu sooritamiseks eemaldage rasvafilter(id) G (jn 4). 
Puhas õhk suunatakse ruumi tagasi läbi kapi mineva ja äärikuga H ühendatud ühendustoru (jn 3B). 
KASUTAMINE JA HOOLDUS 

• Soovitame õhupuhasti enne toiduvalmistamise algust sisse lülitada. Kogu saastunud õhu väljutamiseks 
soovitame jätta õhupuhasti tööle 15 minutiks pärast toiduvalmistamise lõpetamist. Õhupuhasti kasulik 
talitusvõime sõltub püsihooldusest, nii rasvafilter, kui ka aktiivfilter vajavad mõlemad erilist tähelepanu. 

• Rasvafilter püüab kinni õhus hõljuvad rasva osakesed ja seetõttu, sõltuvalt seadme kasutamise tihedusele, 
ummistuvad aja jooksul. 
- Võimaliku tulekahju ärahoidmiseks peate iga 2 kuu tagant rasvafiltreid pesema, kas käsitsi (kasutades 
neutraalset pesuvedelikku) või nõudepesumasinas madalatel temperatuuridel ja lühikeste tsüklitega. 
- Filtri värvus võib pärast mõnda pesukorda muutuda. See ei tähenda veel et peaksite need asendama. 

• Aktiivsöefiltrit kasutatakse ruumi tagasisaadetava õhu puhastamiseks, ja selle funktsioon on 
toiduvalmistamisel tekkivate ebameeldivate lõhnade kõrvaldamine. 
- Aktiivsöega filtreid tuleks vahetada vähemalt iga nelja kuu tagant. Aktiivsöe filtrite küllastumine sõltub 
suuremal või väiksemal määral sellest, kaua olete seadet kasutanud, köögi tüübist, ja rasvafiltri puhastamise 
sagedusest. 

• Enne rasvafiltrite ja regenereeritavate aktiivsöefi ltrite taaspaigaldamist veenduge, et nad oleksid 
täiesti kuivad. 

• Puhastage õhupuhastit sageli nii seest kui ka välja st, kasutades alkoholis või pehmes, 
mitteabrasiivses nõudepesuvedelikus niisutatud lapp i. 
Valgustus on disainitud toidutegemiseks, kuid mitte ümbruskonna pikaaegseks üldiseks valgustamiseks. Selle 
lambi pikaaegne kasutamine vähendab lambipirni keskmist kestust. 

• Kui seade on varustatud laelampidega, siis on võimalik neid kasutada pikema aja jooksul ruumi 
üldvalgustuseks. 
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• Tähelepanu! Õhupuhasti puhastusnõuete ja filtrite puhastamise ning asendamise nõuete eiramine võib 
põhjustada tulekahju ohtu. Seetõttu soovitame neid juhiseid järgida. 

• Halogeen-valgustuspirnide asendamine (jn 6) 
Halogeen-valgustuspirnide B asendamiseks eemaldage klaasist paneel C, kangutage seda vastavatest 
piludest kruvikeerajaga. Asendage pirnid sama tüüpi uute pirnidega.  
Ettevaatust! Ärge puudutage pirne paljaste kätega. 

• Liugurlüliti (jn 7) klahvide sümboleid kirjeldatakse allpool. 
A = Valgustuse lüliti 
A1 = Väljalülitamise klahv 
A2 = Sisselülitamise klahv 
B = Kiiruse juhtseadis 
B1 = Väljalülitamise klahv 
B2 = ESIMESE KIIRUSE klahv 
B3 = TEISE KIIRUSE klahv 
B4 = KOLMANDA KIIRUSE klahv 
C = Ohutussignaali lüliti. 

• Halogeen/hõõglampide asendamine (jn 8) 
Kasutage asendamiseks ainult seades paigaldatud lampidega sama tüüpi ja sama võimsusega pirne. 

• Liugurlüliti (jn 9.1) klahvide sümboleid kirjeldata kse allpool. 
See õhupuhasti on varustatud mikrolülitiga, millega saate teleskoopilise alusraami avast reguleerida 
funktsioone (valgustust ja mootori kiirust). Kui teleskoopiline alusraam on suletud, mootori kiirust reguleerida ei 
saa. See mikrolüliti ei mõjuta valgustuslampide tööd, neid peate ümber lülitama vastavast lülitist (vt jn 9A). 
A = Valgustuse lüliti 
A1 = Väljalülitamise klahv 
A2 = Sisselülitamise klahv 
B = Kiiruse juhtseadis 
B1 = ESIMESE KIIRUSE klahv 
B2 = TEISE KIIRUSE klahv 
B3 = KOLMANDA KIIRUSE klahv 
Hoiatus! Teleskoopilise alusraami sulgemisel, kui mootori kiirus on seadistatud mingile kiirusele, jääb mootori 
kiirus raami avamisel samaks, mis oli raami sulgemisel. 

• Liugurlüliti (jn 9.2) klahvide sümboleid kirjeldata kse allpool. 
Õhupuhasti on varustatud mikrolülitiga . Teleskoopilise alusraami sulgemisel, kui mootori kiirus on seadistatud 
mingile kiirusele, nt kiirusel 2, jääb mootori kiirus raami taasavamisel samaks, mis oli raami sulgemisel. 
A = ESIMESE KIIRUSE sisse-välja lüliti 
B2 = TEISE KIIRUSE lüliti 
C = KOLMANDA KIIRUSE lüliti  
D = Valgustuse sisse-välja lüliti 

• Käsud (jn 10):  
Klahv A  = valgustuse sisse-välja lülitamine 
Klahv B  = õhupuhasti sisse-välja lülitamine. Seade lülitatakse sisse kiiruseseadele 1. Kui õhupuhasti juba 
töötab, siis väljalülitamiseks vajutage samale nupule pikemalt kui kaks sekundit. Tegelikult, kui õhupuhasti 
töötab kiirusel 1, siis ta väljalülitamiseks pole vaja vajutada nuppu. Vähendatakse mootori kiirust. 
Ekraan C  = näitab mootori valitud kiirust ja aktiveerib taimeri. 
Nupp D = lülitab õhupuhasti sisse. Suurendab mootori kiirust. Kui puudutate nuppu kolmandal kiirusel, siis 
lülitub 10-ks sek sisse intensiivne režiim, mille möödumisel hakkab seade endise kiirusega tööle. Selle 
funktsiooni rakendamisel hakkab ekraan vilkuma.  
Nupp E  = 15-minuti taimer. Selle aja möödudes lülitatakse seade välja. Taimer lülitatakse enneaegselt välja 
kui vajutate teistkordselt nuppu E. Kui taimer on aktiivses seisus, siis vilgub ekraanil kümnendikku näitav punkt. 
Taimerit ei saa aktiveerida intensiivrežiimis töötades. 

„Värske õhu ” funktsioon aktiveeritakse kui vajutate väljalülitatud seadme nuppu E pikemalt kui 2 sek. See 
lülitab mootori iga tund 10-minutiks esimese kiirusega sisse. Ventilaatori pöörlemise ajal hakkavad ekraani 

külgsegmendid pöörlema. Kui see aeg mööda saab, lülitub mootor välja ja ekraanile kuvatakse sümbol „C”, 
mis jääb ekraanile järgmiseks 50-ks minutiks, kuni õhupuhasti jälle 10-ks minutiks sisse lülitatakse jne. 
Normaalrežiimi naasmiseks vajutage ükskõik millisele nupule peale valgustusnupu. Funktsiooni toime 
katkestamiseks vajutage nuppu E. 

• Rasvafiltri/aktiivsöefiltri täitumine 
- Kui kuval hakkab kiirust näitav üksus C vilkuma ja vahelduma tähega F (nt 1 ja F), siis peate rasvafiltrit 
pesema. 

- Kui kuval hakkab kiirust näitav üksus C vilkuma ja vahelduma tähega A (nt 1 ja A), siis peate aktiivsöefiltri 
asendama või pesema, sõltuvalt filtri tüübist. Pärast puhta filtri õiget paigaldamist, peate elektroonilise mälu 
lähtestama, vajutades umbes 5 sekundit nuppu A, kuni ekraanile C kuvatud näidik F või A lakkab vilkumast. 

• Hõõglambi (jn 9.1) juhtklahvide sümboleid kirjeldat akse allpool. 
A = VALGUSTUS 
B = VÄLJALÜLITAMINE 
C = KIIRUS I 
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D = KIIRUS II 
E = KIIRUS III 
F = AUTOMAATSE VÄLJALÜLITAMISE TAIMER (rakendusaeg 15 min) (*) 
Kui sel seadmel on intensiivrežiimi funktsioon, vajutage kiirusel KOLM nuppu E pikemalt kui 2 sek 10-minutise 
intensiivrežiimi aktiveerimiseks. Pärast seda naaseb seade endise kiirusega töörežiimi. Kui see funktsioon on 
aktiivne, siis LED-ekraan vilgub. Toimingu katkestamiseks enne 10 min möödumist, vajutage uuesti nuppu E. 
Mõned mudelid lubavad seda režiimi isegi kiirusel üks ja kaks aktiveerida. 

Vajutades nuppu F 2 sek jooksul (õhupuhastaja väljalülitatud olekus) aktiveeritakse „värske õhu ” funktsioon. 
Aktiveeritud funktsioon lülitab seadme iga tund 10-ks min sisse. Niipea kui funktsioon on aktiveeritud, hakkab 
mootor 10 min jooksul esimese kiirusega tööle. Selle aja jooksul vilguvad nupud F ja C samaaegselt. Pärast 
10-minutist tööd mootor lülitub välja, kuid nupu F LED-märgutuli jääb pidevalt põlema, kuni mootor hakkab 50 
min pärast uuesti tööle ja nupud F ja C hakkavad 10 min jooksul vilkuma jne. Vajutades ükskõik millist 
õhupuhastaja nuppu (va õhupuhastaja valgustusnupp), naaseb õhupuhastaja viivitamatult tagasi endisesse 

töörežiimi (nt kui nupp D oli alla vajutatud, katkestatakse „värske õhu ” režiim ja mootor hakkab 2 kiirusega 
tööle. Vajutades uuesti nuppu B, katkestatakse ka selle funktsiooni toime). 
(*) Automaatse väljalülitamise taimer lõpetab õhupuhastaja töö 15-minutise viivitusega, kusjuures mootor 
jätkab tööd selle kiirusega, millega ta enne taimerile vajutamist töötas. 

• Rasvafiltri/aktiivsöefiltri täitumine 
- Kui A klahv hakkab 2-sekundise sagedusega vilkuma, peate rasvafiltrit peseme. 
- Kui A klahv hakkab 0,5-sekundise sagedusega vilkuma, peate asendama aktiivsöefiltri või seda pesema 
(sõltuvalt filtri tüübist). 
Pärast puhta filtri paigaldamist peate elektroonilise mälu lähtestama, vajutades 5-sekundit  A-klahvi, kuni see 
lakkab vilkumast. 
TOOTJA EI VASTUTA KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TEKKINUD  ÜLALTOODUD HOIATUSI 
ARVESTAMATA JÄTTES. 
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