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 KASUTUSJUHEND 
 
 

 
Hea klient,  
Täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme 
kasutusele võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele 
omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend. Juhendis kirjeldatud seade on vastavuses 
ühtlustatud eeskirjadega. 
Vastavat dokumentatsiooni on võimalik edasimüüja kaudu taotleda. 
Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. 
Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud 
seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib 
sellele mudelile. Tootja jätab endale õiguse muudatusteks tooteteabes ja juhendis, toote disainis või 
tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta toodete funktsionaalsust.  
Käidelge seadme pakend vastavalt kohalikule jäätmeseadusele. 
 
OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks. Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine 
oleks meeldiv ja ohutu. Kontrollige enne kasutuselevõtmist, et seadmel poleks silmaga nähtavaid 
kahjustusi. Mistahes kahjustuse leidmisel ei tohiks seadet kasutusele võtta, vaid esmalt tuleks 
pöörduda seadme edasimüüja poole.  

 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 
paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt. Mistahes 
elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 
professionaalsel elektripaigaldajal. 

 Seade on ette nähtud vaid erakasutamiseks. Seadme otstarbeks on toiduvalmistamisest 
tekkinud aurude ja lõhnade äratõmbamine või puhastades retsirkuleerimine köögiõhust. 



 Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes. 
 Seadet ei tohi kasutada välistingimustes, transpordivahendis ega ärieesmärgil. 
 Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele. 
 Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega. 
 Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta õigesti, on nähtavate kahjustustega või kui kahjustatud 

on seadme voolujuhe / pistik. 
 Laske kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja volitatud remondiettevõttes. 
 Ärge proovige seadet ise parandada. 
 Ärge kasutage seadet lahtise tulega küttekollete juures, mis tarbivad ruumihapnikku - muul 

juhul võivad põlemisgaasid küttekoldest sattuda ruumiõhku ja tuua kaasa vingumürgituse. 
 Juhul, kui samas ruumis siiski on tahkekütusel küttekolle, kindlustage, et tagatud oleks piisav 

värske õhu juurdevool pliidiõhupuhasti töötamise ajal. Küsimuste korral pöörduge 
sertifitseeritud küttesüsteemide hooldusspetsialisti poole.  

 Kui seade on paigaldatud õhutsirkulatsiooni režiimil (söefiltriga), võib samas ruumis 
tahkeküttekoldeid kasutada ilma täiendavate abinõudeta. 

 Gaasilekke korral majapidamises: 
o Avage kõik aknad. 
o Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust ega puudutage seadme juhtimispaneeli. 
o Mingit elektriseadet ei tohi sisse ega välja lülitada (sädemed!) enne, kui kogu gaas on 

ruumiõhust välja tuulutatud. 
o Sädemed võivad põhjustada gaasi süttimise ja plahvatuse. 

 
HOIATUSED 
1. Kui kasutate õhupuhastajat köögiõhu äratõmbeseadeldisena ja samaaegselt kasutatakse köögis 
gaasi või õliküttel pliiti, tahkeküttel küttekollet, siis ei tohi selles ruumis negatiivne õhurõhk olla 
rohkem kui 4Pa (5-10bar). 
2. Seade ühendatakse 220 -240V / 50 Hz vooluvõrku. Ärge kasutage seadme ühendamiseks toitega 
mitmikpistikut ega pikendusjuhet. 
3. Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistikusse. 
4. Seade tuleb maandada. Seade tuleb ühendada maandusega varustatud pistikupesasse. Kasutatava 
vooluvõrgu andmed peavad olema seadme tüübisildil toodud andmetega vastavuses. 
5. Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga. 
6. Järgige rangelt minimaalset nõutavat vahemaad pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel (vt. 
paigaldusvahemaad käsitlevat osa juhendis edaspidi). 
7. Ärge flambeerige toite õhupuhasti all. Leegid võivad sattuda õhupuhastisse ja / või tekitada 
tulekahju. 
8. Ärge laske gaasipliidi põletitel töötada ilma keedunõudeta põletite peal. Leegid võivad sattuda 
õhupuhastisse ja / või tekitada tulekahju. 
9. Kui praete midagi pannil, ärge jätke toitu järelvalveta, kuna rasv võib kergesti süttida. 
10. Ärge tehke pliidil, õhupuhasti all mingeid toiminguid lahtise tulega. Leegid võivad sattuda 
õhupuhastisse ja / või tekitada tulekahju. 
11. Äratõmbetoru peab olema tervenisti tulekindlast materjalist. 
12. Töötamise ajal peavad seadmes olema alati paigaldatud rasvafiltrid. Muul juhul ladestub 
äratõmmatavas õhus lenduv rasv äratõmbesüsteemi sisepinnale. Süttimisoht! Puhastage rasvafiltrid 
regulaarselt. 
13. Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast. 
14. Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 



15. Seadet võivad kasutada kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või 
vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult 
kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui 
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed 
ei tohi omapead teostada seadme puhastamist. 
 
MEELESPIDAMISEKS 
1. Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul. 
2. Pakkige seade lahti ettevaatlikult, et mitte kahjustada katteplekke. 
3. Eemaldage kogu pakkematerjal enne seadme paigaldust ja kasutuselevõttu. Seadmel võib olla 
transpordikinnitusi või kinnitusteipe. Eemaldage need kinnitused ja teibid hoolikalt. Ärge kasutage 
kangeid puhastusaineid seadme pinna puhastamiseks. 
4. Puhastage ja hooldage seadet regulaarselt, et tagada seadme toimivus pikkadeks häireteta 
kasutamisaastateks. 
5. Eemaldades pakendit toote ümbert, veenduge et kõik eemaldatavad osad oleks alles. 
6. Kontrollige, et seadme juhe ega ega seade ise poleks mingil viisil kahjustatud, enne kui ühendate 
seadme vooluvõrku. 
 
NÕUTAVAD VAHEKAUGUSED PAIGALDAMISEL 
Ohutud vahekaugused õhupuhasti ja pliidi pinna vahel on: 

 Klaaskeraamiline pliit / malmplaatidega elektripliit 65 cm 
 Gaasipliit 75 cm 
 Söe /õli / tahkeküttel pliit 85 cm 

HOIATUS! Vahemaa mittejärgimisel võib tekkida rasva süttimise oht õhupuhasti rasvafiltrites. 
Tulekahju oht! 
 
ÜLDIST PAIGALDAMISE KOHTA 
1. Minimaalne paigalduskõrgus on seadme kõrgus põrandapinnast. Lisaks sellele on paigaldusjuhistes 
ära toodud seadme alumise ääre ja pliidi pinna vaheline miinimumkaugus. 
2. Kohandage seadme paigalduskõrgust. Kui seade asub pliidi pinnast liiga kõrgel, väheneb äratõmbe 
efektiivsus. Järgige äratõmbesüsteemide paigaldust puudutavaid kohalikke kehtivaid seadusi. 
3. Äratõmbetoru läbimõõt peab olema vastavuses ühendusrõnga läbimõõduga. 
4. Kui seadmesse on paigaldatud söefilter, siis eemaldage see enne, kui ühendate seadme 
äratõmberežiimile. Söefiltrit kasutatakse ainult siis, kui seade paigaldatakse töötamiseks köögiõhu 
siseringluse režiimil. 
5. Äratõmbetoru peab olema nii lühike ja sirge kui võimalik. Äratõmbetoru läbimõõt peab olema 
vähemalt 120 / 150 mm (vaadake alajaotusest TEHNILINE TEAVE). Muul juhul võib seade hakata 
töötamisel tekitama liigset müra ja tööjõudlus võib kahaneda. 
6. Maksimaalne toru paindenurk on 120 kraadi. 
7. Kasutage äratõmbetorudena vaid painduvaid ja mittesüttivast materjalist torusid. 
8. Kui toru kulgeb osalt horisontaalsena, siis selle minimaalne tõusunurk peab olema 1 cm / m kohta. 
Muidu tekib kondensaadi kogunemise ja mootorisse sattumise oht. 
9. Äratõmbetoru ots peab osutama õhuvoo liikumise suunas. 
10. Kui toru väljub välisõhku külma ruumi (pööning) kaudu, võib temperatuurierinevuste tõttu 
torusse tekkida kondenseerumine. Külmas ruumis oleva toruosa korralik isoleerimine on sel puhul 
vajalik. Varustage selline toru ka kondensaadieraldajaga. 
11. Olenevalt mudelist on seadmel väljund suunaga üles või 2 väljundit - üles ja tahapoole. 
12. Väljund, mida ei kasutata, tuleb sulgeda plastikust kaanega. Kaas keeratakse väljundile peale. 



 
PAIGALDAMINE 
Paigaldusviis äratõmberežiimil töötamiseks (lõõri ühendatuna) 
Paigaldage kruvid ja kinnitused kooskõlas juhistega. Vältige elektrijuhtmestiku vigastamist, kui 
puurite seina-avasid kruvide jaoks. Elektrilöögi oht! 
Paigaldus tuleb teostada vähemalt kahe inimese jõul. 
Kui paigalduskoht võimaldab õhu juhtimist väliskeskkonda suunduvasse lõõri, saab selleks kasutada 
ventilatsiooniks ette nähtud painduvat õhutoru (toru diameeter on kirjas tehnilise teabe alajaotuses).  

Paigaldamise juhised 
1. Leidke õhupuhastile sobiv asukoht seinal. Puurige kolm avaust Ø 8 mm seinale, et kinnitada 
seinakinnitus. Sisestage kaasasolevad tüüblid avaustesse ja kinnitage kinnitus seinale kruvidega 
(ST4*30 mm) (vt allolevat joonist). Kindlustage, et kruvid oleks tugevasti kinni keeratud ja kinnitus 
oleks tugevasti seina külge kinnitatud. 

 
1 Puuritud avaused (Ø 8 mm) 
2 Tüüblid 
3 Seinakinnitus 
4 Kruvid (ST4*30 mm) 
 
2. Puurige veel kaks lisa-avaust Ø 8 mm nende tüüblite ja kruvide jaoks, millega kinnitatakse 
õhupuhasti pärast selle riputamist kinnituse külge (vt allolev joonis). 

 



3. Tõstke õhupuhasti seinakinnitusele rippuma (allolev joonis). Fikseerige õhupuhasti kruvide abil. 

 
4. Ühendage tagasilöögiklapp õhuväljundi peale.  
5. Ühendage õhutoru õhuväljundile (vt allolev joonis). 

 
 1 Õhutoru 
2 Tagasilöögiklapp 

 
6. Õhutoru saab paigutada vastavalt lõõri asukohale kas vertikaalselt või horisontaalselt. 

 
 
Vertikaalselt, kui toru siirdub ülal asuvasse lõõri*.  
 
 
 
 
Horisontaalselt, kui toru siirdub läbi seina*.  
 
 
 
 
*Lõõriga ühendamise tarvikud või katterestid ei kuulu komplekti. 

 
 
 
 



7. Paigutage seesmine katteplekk välise kattepleki sisse nagu alloleval joonisel. 

 
8. Tõmmake seesmist katteplekki ülespoole ja tehke kindlaks selle vajalik kõrgus (allolev joonis). 

 
9. Kohandage kahe kattepleki asendit vastavalt seinakinnituse kõrgusele ja märkige kõrgus kinnituse 
jaoks (vt. allolev joonis). 

 
10. Puurige kaks avaust Ø 8 mm sobivasse kõrgusse katteplekkide seinakinnituse jaoks. Paigaldage 
seinakinnitus vastavas asukohas seinal (vt. allolev joonis). 

 



11. Ühendage väline katteplekk kahest küljest kinnitades (joonis A). 
 

12. Seesmist katteplekki saab ühendada kahel viisil: 
I. Kinnitades kahest küljest (joonis A). 

 
II. Kinnitades kahe 3*10 mm kruviga (joonis B). 

 
13. Paigaldage seadmele rasvafiltrid ja ühendage seade vooluvõrku. Kui elektriühenduse koht jääb 
kattepleki alla, tuleb vooluvõrku ühendamine teha enne katteplekkide paigaldust. 
Kontrollige, et seade on seina peal loodis, muidu võib tekkida tõrkeid seadme töötamises. 
 
Paigaldusviis seadme töötamiseks siseõhu ringlusel (söefiltriga) 
Kui lõõri puudumisel seadet õhutoru kaudu äratõmberežiimile paigaldada ei saa, pole õhutoru 
vajalik, selle asemel kasutatakse hoopis söefiltrit, mis puhastab õhu lõhnadest ja rasvast.  
Paigaldus käib samuti, nagu eelnevalt kirjeldatud, aga välja jäetakse tegevused punktides 5 ja 6.  

 
 



Söefilter 
Tooteartikkel: CF 145 
Enne söefiltri paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust (katkestage vool vastava vooluringi 
katkestamisega majapidamise elektrikilbist.  
Oluline: söefiltrit kasutatakse vaid siis, kui seade peab töötama siseõhu ringluse režiimil. 
1. Eemaldage rasvafiltrid. 

 
2. Söefiltrid paigaldatakse mootori külgedele. 
3. Asetage söefilter mootori küljele ja keerake päripäeva, kuni filter on korralikult kinni (vt. allolevat 
joonist).  

 
A Mootor 
B Söefilter 
C Pööramine päripäeva: paigutage söefilter mootorile ja keerake päripäeva kinni. 

 
4. Korrake sama ka teise söefiltriga, teises küljes. 
5. Paigaldage tagasi rasvafilter. 
6. Söefiltrite eemaldamiseks keerake filtreid vastupäeva ja eemaldage need.  
 
Kui söefiltrid on seadmes kasutusel, väheneb imuvõimsus.  
Söefiltrid ei kuulu seadme komplekti, neid saab eraldi osta.  
Olenevalt seadme kasutamise sagedusest tuleb söefiltreid vahetada iga kolme kuni kuue kuu tagant. 
Erinevalt söefiltritest, tuleb rasvafiltreid pesta, et tagada seadme tõrgeteta töö. 
 
  



KASUTAMINE 
Juhtpaneel 
Ärge katke seadme valgustit kinni termoisolatsiooni ega muu materjaliga. Valgusti muutub 
töötamisel tuliseks – ärge puudutage valgusteid 30 minuti vältel pärast nende kasutamist. 
Lülitage valgustus sisse vaid selleks ajaks, kui seade töötab. Ärge kasutage õhupuhasti valgustust 
niisama ruumi valgustamiseks.  
Ärge kunagi vajutage kaht lülitit samaaegselt. 

 
Sisse- ja väljalülitusnupp.  
 

 Võimsuse vähendamise nupp 

Digitaalne ekraan 

Võimsuse lisamise nupp 

Valgustuse nupp. 
 
Viitväljalülitustaimer. Mootori töötamise ajal vajutage kolme sekundi vältel väljalülitusnupule 
, sellega seadistatakse õhupuhasti väljalülitumine 5 minuti möödumise järel. Number vilgub selle aja 
vältel ekraanil. Tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu, siis jääb ekraan püsivalt põlema ja 
viitväljalülitumine on tühistatud. 
 
Energiasääst toiduvalmistamisel 
➢ Katke toitu valmistades keedunõu või praepann kaanega. 
➢ Lülitage õhupuhasti pärast toiduvalmistamist välja või seadistage väljalülitustaimer (oleneb 
mudelist). 
➢ Lülitage toiduvalmistamise lõppedes välja õhupuhasti valgustus. 
➢ Valige keedualale vastava suurusega pott või pann (mitte liiga väike ega ka liiga suur). 
➢ Tugevalt eralduvate aurude eemaldamiseks pange õhupuhasti töötama kõrgeimal võimsusel. 
➢ Puhastage regulaarselt õhupuhasti rasvafiltrid, vastasel juhul seade kaotab võimsuses. 
➢ Vahetage regulaarselt söefiltreid (köögiõhu retsirkulatsiooni režiimil). Järgige söefiltri pakendil 
olevaid juhiseid 
 
Puhastamine ja hooldus 
HOIATUS! Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
Õigeaegselt puhastamata jätmine võib tekitada seadme süttimisohu. 
 
Meelespidamiseks. 
1. Puhastage seadme pealispinda sobiva puhastusainelahusega. Kasutage puhastusainet säästlikult ja 
ettevaatusega, et ei kahjustataks seadme pinda. 
2. Ärge kasutage puhastusaineid juhtpaneelil. Pühkige seda piirkonda niiske lapiga. Muul juhul on oht 
kahjustada elektrilisi komponente. 



3. Ärge kasutage värvitud pindadel alkoholisisaldusega puhastusaineid, sest need tekitavad 
värvimuutuse. 
4. Puhastage klaasdetailid (kui need on teie seadmel) sobiva klaasipuhastusainega. 
5. Kui puhastate rasvafiltreid või vahetate söefilterid, puhastage ka kõik osad seadme alaküljel, 
milleni ligi pääsete - lahja puhastusainelahusega. 
6. Vältige metallist rasvafiltrite kahjustamist. Puhastamisel võivad tekkida metallist rasvafiltrite 
värvimuudatused. 
7. Rasvafiltri värvimuutus ei mõjuta kuidagi seadme tööd ega ole aluseks garantiinõudele. 
8. Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid. Elektrilöögi oht! 
9. Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks. 
 
FILTRID 
HOIATUS! Kui rasvafiltrit regulaarselt ei puhastata, eksisteerib oht tulekahju tekkeks. 
Alumiiniumist rasvafilter 
Metallist rasvafiltreid ei ole vaja vahetada. Neid tuleb puhastada kord kuus käsitsi või 
nõudepesumasinas. Ärge kasutage kangeid ega söövitavaid puhastusaineid rasvafiltrite 
puhastamiseks. Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme mistahes osa puhastamiseks.  
Ärge peske filtrit nõudepesumasinas üheskoos muude lauanõudega. Nõude pealt võivad 
toiduosakesed sattuda filtrisse ja selle ummistada, mis ei ole garantii alusel hüvitatav.  
Laske filtritel korralikult ära kuivada enne, kui need tagasi õhupuhastajasse paigaldate. 
 
Söefilter 
Söefiltreid ei puhastata. Nende täitumisel tuleb need uute vastu välja vahetada. Söefilter kestab 
tavalisel kasutamisel umbes 3-6 kuud. Täpsemat infot saate filtri pakendilt. 
 
VALGUSTI PIRNI VAHETUS 
Hoiatus! Enne valgusti pirnide vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
Ärge puudutage valgusti pirne paljakäsi. Sõrmede puutel jääb pirni klaaspinnale sõrmejälg, mis 
vähendab valgusallika kestvust. Kasutage pirni hoidmisel õhukest kinnast või õhukest riidetükki.  
1. Enne vana pirni eemaldamist tuleks lasta sel jahtuda. 
2. Avage esipaneel ja eemaldage rasvafiltrid (vt allolev joonis). 
3. Tõmmake vana pirn pesast ning paigaldage uus pirn, mis vastab samadele näitajatele / 1.5 W 
maksimum (vt. joonist). 
4. Paigaldage tagasi rasvafilter ja sulgege paneel. 

 
Järgige ohutut vahemaad seadme valgustite ja muude esemete vahel.  
 
 



VEAOTSING 
PROBLEEM 

VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS 
Seade ei tööta 

➢ Pistik ei ole ühendatud elektrikontakti 
➢ Pistik on pesast välja tulnud 
➢ Pistikus puudub vool 
➢ Vooluringi kaitse on rakendunud 

➢ Proovige elektrikontakti ühendada mingi 
teine elektriseade, et näha, kas see töötab 
➢ Kontrollige vooluringi kaitset 
➢ Voolupinge on liiga madal. Võrrelge seadme 
tüübisildi andmeid ja kohapealse vooluvõrgu 
näitajaid 

Valgustus põleb, aga mootor ei tööta 
➢ Ventilatsioonisiiber võib olla kinni 
➢ Mootoririke 

➢ Avage ummistus 
➢ Laske mootor vahetada 

Mootor ajab imelikku lõhna välja 
➢ Mootoririke ➢ Laske mootor vahetada 

Õlilekke tundemärgid 
➢ Ventiili leke 
➢ Teleskoop- katteplekk või õhutoru on 
ebatihedad 

➢ Laske ventiil tihendada 
➢ Tihendage ühenduskoht sobiva 
tihendusainega 

Seade vibreerib 
➢ Mootori kinnitus puudulik 
➢ Õhupuhasti kinnitumine asukohas vilets 

➢ Kinnitage mootor õigesti 
➢ Kinnitage õhupuhasti õigesti 

Ebapiisav äratõmbevõimsus 
➢ Liiga suur vahemaa pliidi pinna ja õhupuhasti 
vahel 
➢ Tõmbetuul avatud akende/ uste tõttu 

➢ Madaldage seadme asukoht 

➢ Sulgege uksed-aknad 

Seade on ebastabiilne (logiseb) asukohas 
➢ Paigalduseks kasutatav kinnitus on lahti 
➢ Kinnituskruvid on lahti 

➢ Kinnitage kinnitus hoolikalt 
➢ Keerake kruvid kinni 

 
Kui õhupuhasti ei tööta õigesti või tekitab liigset müra töötamisel, kontrollige järgnevat. 

 Õhutoru peab olema õige (piisava) läbimõõduga. 
 Võimalik takistus õhutorus. 
 Õhutoru peab olema vähemalt 120 mm läbimõõdus, muidu mootori võimsus ei saa 

olla piisav. 
 Kui ventilatsioonilõõri ees on putukavõrk, võib ka see õhuvoolu takistada. 

Kontrollige, kas õhk voolaks ilma võrguta paremini. 
 Sama mõju võib olla ventilatsioonilõõri ühendusel oleva võrestiku puhul. Proovige 

süsteemi toimivust ilma võrestikuta. 
 Kontrollige õhupuhastaja filtrite puhtust. 
 Kontrollige, et tagatud oleks piisav õhu juurdevool, kompenseerimaks õhupuhasti 

tekitatud negatiivset rõhku ruumis. 
 Kui õhupuhasti on paigaldatud töötama siseringlusel, kontrollige söefiltrite puhtust ja 

et need oleks vahetatud nõutava intervalliga. 
Kui seadme töö häirub mingil muul moel, pöörduge tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse abi 
saamiseks. 
 
 



TEHNILINE TEAVE 
Kaubamärk PKM  
Mudel(id)  S20-60/S20-90  

ABTY/AWTY  
Aastane energiakulu (AEChood)  37,6  kWh/aastas 
Energiatõhususe indeks (EEIhood)  A  
Õhuvool väikseimal kiirusel  415,0  m3/h (1)  
Õhuvool suurimal kiirusel 616,0  m3/h (1)  
Võimsuskoormus 203  W  
Valgustite võimsustarve (Wl)  3,0  W  
Valgustustõhusus (LEhood)  48,0  lux/W 
Valgustustõhususe indeks A  
A-klassi müratase min. kiirusel -  dB (2)  
A-klassi müratase max kiirusel  68  dB (2)  
 
PAIGALDUSEL VAJALIK TEAVE 
Toitepinge / sagedus Vahelduvvool 220-240V/50Hz  
Rasvafilter – materjal - masinpestav  1  alumiinium  jah 
Söefilter, kogus / mudel 2 tk CF 145  
Õhutoru jah 
Paigaldustarvikud (kruvid) jah 
Paigaldamine äratõmberežiimile jah 
Paigaldamine siseõhu ringlusele jah 
Katteplekkide kõrgus seadistatav vahemikus  40 - 75 cm  
Paigaldus ventilatsioonilõõri või õhu juhtimine toruga 
väliskeskkonda  

Seina läbiv toru = 150 mm Ø  
Puuritava ava läbimõõt = u. 160 mm Ø  

Mõõtmed K x L x S, cm  34,2-109,2 x 59,5 (89,5) x 38,5 cm  
Kaal neto /bruto, kg  13,3 /15,3 kg (60cm)  

14,7 /16,7 kg (90cm)  
 
KESKKONNAKAITSE 
Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele 
käitlusele jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise 
tulega. Enne seadme andmist käitlusse tehke see kasutuskõlbmatuks (eemaldage 
toitejuhe). 

Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. Täpsemat teavet 
jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 
 


