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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. 
Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. 
Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta 
toodete funktsionaalsust. 
Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on 
funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele mudelile. Hoidke käesolev juhend alles 
edaspidiseks. Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja ohutu. 
Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 
professionaalsel elektripaigaldajal. 
Seadme otstarbeks on toiduvalmistamisest tekkinud aurude ja lõhnade äratõmbamine või 
puhastades retsirkuleerimine köögiõhust. 
Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes, koduses majapidamises. Seadet ei tohi kasutada 
välistingimustes, transpordivahendis ega ärieesmärgil. Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette 
nähtud kasutusotstarbele. Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate 
juhistega. 
 
 
 
 
 



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta õigesti, on nähtavate kahjustustega või on kahjustatud 
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: avage kõik aknad. Ärge eemaldage seadmete pistikuid 
kontaktidest ega puudutage ühegi seadme nuppe / juhtpaneele. Mingit elektriseadet ei 
tohi sisse ega välja lülitada (sädemed!) enne, kui kogu gaas on ruumiõhust välja tuulutatud. 
Sädemed võivad põhjustada gaasi süttimise ja plahvatuse. 

• 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).  

• Seade ühendatakse 220 -240V / 50 Hz vooluvõrku. Ärge kasutage seadme ühendamiseks 
toitega mitmikpistikut ega pikendusjuhet. 

• Ühendage seade vaid selleks ette nähtud toitepistiku pessa. Seade tuleb ühendada 
maandusega varustatud pistikupesasse. Pistikupesa asukoht ei tohi olla kattepleki all, vaid 
kohas kus sellele on võimalik kiirelt ligi pääseda. 

• Kasutatava vooluvõrgu andmed peavad olema seadme tüübisildil toodud andmetega 
vastavuses.  

• Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.  

• Järgige ettenähtud ohutusvahemaid pliidi pinna ja õhupuhasti alumise ääre vahel:  
Ohutud vahekaugused on:  

Klaaskeraamiline pliit / malmplaatidega elektripliit 65 cm  

Gaasipliit 75 cm  

söe /õli / tahkeküttel pliit 85 cm 

 

• Ärge flambeerige toite õhupuhasti all. Leegid võivad sattuda õhupuhastisse ja / või tekitada 
tulekahju.  

• Ärge laske gaasipliidi põletitel töötada ilma keedunõudeta põletite peal. Leegid võivad 
sattuda õhupuhastisse ja / või tekitada tulekahju.  

• Kui praete midagi pannil, ärge jätke toitu järelvalveta, kuna rasv võib kergesti süttida. Ärge 
tehke pliidil, õhupuhasti all mingeid toiminguid lahtise tulega. Leegid võivad sattuda 
õhupuhastisse ja / või tekitada tulekahju.  

• Äratõmbetoru peab olema tervenisti tulekindlast materjalist.  

• Äratõmmatavat õhku ei tohi juhtida mistahes küttekehaga ühendatud korstnasse.  

• Töötamise ajal peavad seadmes olema alati paigaldatud rasvafiltrid. Muul juhul võib rasv 
sattuda ja ladestuda seadmesse mujale ning äratõmbekorstnasse. Süttimisoht!  

• Puhastage rasvafiltrid regulaarselt. 

• Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast.  

• Selle mittetegemine toob kaasa tuleohu rasvajääkide ladestuste süttimisohtlikkuse tõttu. 

• Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast 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. 

• Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul. Pakkige seade lahti 
ettevaatlikult, et mitte kahjustada katteplekke.  

• Eemaldage kogu pakkematerjal enne seadme paigaldust ja kasutuselevõttu. 

• Ärge kasutage kangeid puhastusaineid seadme pinna puhastamiseks. Puhastage ja hooldage 
seadet regulaarselt, et tagada seadme toimivus pikkadeks häireteta kasutamisaastateks. 

• Eemaldage seadme ümbert kile ja kinnitused. Kontrollige, et seadme juhe ega ega seade ise 
poleks mingil viisil kahjustatud, enne, kui ühendate seadme vooluvõrku.  

 

PAIGALDUS 

Äratõmbetoru peab olema vastavuses ülemineku läbimõõduga. Kui seadmesse on paigaldatud 
söefilter, siis eemaldage see enne, kui ühendate seadme äratõmberežiimile. Söefiltrit kasutatakse 
ainult siis, kui seade paigaldatakse siseõhu puhastamise tsirkulatsioonirežiimile.  
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.  
Maksimaalne toru paindenurk on 120 kraadi. Kasutage toru, mis on nii sileda sisepinnaga kui võimalik 
ja mittesüttivast materjalist. Kui toru peab kulgema horisontaalselt, siis selle minimaalne tõusunurk 
peab olema 1 cm / m kohta. Muidu tekib kondensaadi kogunemise ja mootorisse sattumise oht. 
Äratõmbetoru ots peab osutama õhuvoo liikumise suunas. 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.  
Olenevalt mudelist on seadmel väljund suunaga üles või üles ja tahapoole. Väljund, mida ei 

kasutata, tuleb sulgeda plastikust kaanega. Kaas keeratakse väljundile peale. 

 

Õhupuhastusrežiim 
Seade on kasutatav kas õhku ära tõmbava seadeldisena või õhu tsirkulatsiooni ja filtreerimise 
režiimil. 

 
V vertikaalne õhuäratõmme 

C retsirkuleerimine (ilma äratõmbeta) 

 
 
 
 



 

 

Vertikaalne õhuäratõmme 
Avage õhu väljund V. Libistage lamepeaga kruvikeeraja ots katte alla 
ja kangutage kaas lahti. Ühendatud kohad avage näpitstangide abil. 

 

Retsirkuleerimine (ilma äratõmbeta) 

Äratõmmatav õhk juhitakse kööki tagasi filtreerituna. Ärge eemaldage 

katet V. Õhk väljub resti C kaudu. Kasutada tuleb söefiltreid, milles 

õhk puhastub. 

 
Töörežiimi valimine 
Kui seadet hakatakse kasutama õhku tsirkuleeriva seadmena, tuleb 
eemaldada režiimivaliku tõke (joon.2). Asetage tõke asukohta, nagu 
joonisel 1, kui seadet hakatakse kasutama äratõmbeseadeldisena. 
 
 
 
 

 
                                                               M - režiimivaliku tõke. 
 
 
Vajaminevad töövahendid. 
Drellpuur, lamepeaga ja ristpeaga kruvikeerajad, näpitsad, 3/8“ mutrivõti, mõõdulint, käsisaag või 
tikksaag, isoleerpael, kleeplint. Teostage paigaldus vastavalt juhistele. Vältige seinas olevate 
juhtmete peale sattumist, kui puurite seinaauke. Paigaldus tuleb teostada kahe inimese jõul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Paigaldus kapi külge. 
Mõõtke välja seadme täpne asukoht, vastavalt allolevale joonisele. Keerake 4 kaasasolevat kruvi kapi 
sisse vastavalt 4 avausele seadmes. Ärge keerake kruvisid täiesti kinni, kuna seade riputatakse kapi 
külge kruvipeade abil. 

 
 

A Avaused 

 

Riputage seade kruvide otsa. Sisestage kruvide pead avauste ümarast osast sisse ja liigutage seadet 

nii, et avauste kitsas osa jääb kruvipea varale rippesse. Keerake kruvid kõvemini kinni. Kinnitage 

kruvid väikeste aukude kaudu, kaitsmaks seadet tahtmatu liigutamise eest. 

 
Paigaldus seinale. 
1. Kui seadet ei saa kinnitada kapi külge, paigaldage see seinale. Keerake 2 kaasasolevat kruvi seina 
külge vastavalt 2 avausele seadmes. Ärge keerake kruvisid täiesti kinni, kuna seade riputatakse kapi 
külge kruvipeade abil. 

 
A Avaused 

2. Riputage seade kruvide otsa. Sisestage kruvide pead avauste ümarast osast sisse ja liigutage seadet 
nii, et avauste kitsas osa jääb kruvipea varale rippesse. Keerake kruvid kõvemini kinni. 
3. Kinnitage kruvid väikeste aukude kaudu, kaitsmaks seadet tahtmatu liigutamise eest. 
 



 

 

Söefilter 
Hoiatus: Enne söefiltri paigaldamist lülitage seade välja.  
Eemaldage seade vooluvõrgust. Võtke ära alumiiniumist rasvafilter. 
Paigaldage seadme mootori alaküljele söefilter CO6 (bajonettkinnitusega). 
Paigaldage alumiiniumist rasvafilter tagasi. Kasutage söefiltrit ainult siis, kui 
seadet kasutatakse siseõhu filtreerimise-tsirkuleerimise seadmena. Söefilter 
tuleb paigaldada õigesti, et see ei tuleks lahti oma asukohast ega tekitaks 
häireid töötamisel. Söefilter vähendab seadme imuvõimsust. 

 
 
Juhtpaneel 
HOIATUS! Ärge katke valgustit termoisolatsiooni ega muu materjaliga. Ärge puudutage valgustit 
poole tunni vältel pärast seadme töötamist (kuum!). 
 

 

 Valgustus sisse/ välja lülitatud 
0 Mootor on välja lülitatud. 
1 sisse lülitatud. Mootori väike kiirus. 
2 sisse lülitatud. Mootori keskmine kiirus. 

3 sisse lülitatud. Mootori suurim kiirus. 

Kasutage valgustit vaid siis, kui seade töötab. Õhupuhasti valgustit ei tohi kasutada niisama ruumi 
valgustusena. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE  
Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust. Õigeaegselt puhastamata jätmine 
võib tekitada seadme süttimisohu. Puhastage seadme pealispinda sobiva puhastusainelahusega. 
Kasutage puhastusainet säästlikult ja ettevaatusega, et ei kahjustataks seadme pinda. Ärge kasutage 
puhastusaineid juhtpaneelil. Pühkige seda piirkonda niiske lapiga. Muul juhul on oht kahjustada 
elektrilisi komponente.  Puhastage klaasdetailid (kui need on teie seadmel) sobiva 
klaasipuhastusainega. Kui puhastate rasvafiltreid või vahetate söefiltreid, puhastage ka kõik osad 
seadme alaküljel, milleni ligi pääsete - lahja puhastusainelahusega. Vältige metallist rasvafiltrite 
kahjustamist. Puhastamisel võivad tekkida metallist rasvafiltrite värvimuudatused. Kuid see ei mõjuta 



 

 

kuidagi seadme tööd ega ole aluseks garantiinõudele. Ärge kasutage seadme puhastamisel 
aurupuhasteid. Elektrilöögi oht. Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks.  
 
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 metallfiltri puhastamiseks. Ärge pange 
metallfiltreid nõudepesumasinasse üheaegselt toidujääkidega kaetud lauanõudega, sest 
toidujäägid võivad sattuda metallfiltri võrgu sisse ja jääda sinna kinni. Laske filtritel korralikult ära 
kuivada enne, kui need tagasi õhupuhastajasse paigaldate.  
 
Valgusti pirni vahetus.  
Ärge puudutage valgusti pirni paljakäsi. Sõrmedel olev higi võib pirni pinnale jääda ja põhjustada 
pirni kiiret läbipõlemist. Hoidke pirnist kinni õhukese kinda või puhta lapiga. 
Eemaldage seade vooluvõrgust. Enne eemaldamist tuleb pirnil lasta jahtuda. Võtke ära vana pirn. 

Paigaldage uus pirn, mis vastab samadele näitajatele kui vana pirn.  
 
Kui õhupuhasti ei tööta õigesti või tekitab liigset müra töötamisel, kontrollige järgnevat.  
Õhutoru peab olema õige (piisava) läbimõõduga – vähemalt 120 mm. Võimalik, et esineb takistus 
õhutorus.  
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 
Tüüp—köögiõhu puhastaja 
Materjal: roostevaba teras, klaas 
Laius paigaldatuna 60 cm 
Vajutatavad nupud – 5 tk 
Kasutamine retsirkulatsioonimeetodil / äratõmbeseadeldisena. 
Aastane energiakulu 64 kWh 
Valgustustõhusus 1,0 Lux /W 
Õhuvool 112 – 179,6 m3/h 



 

 

Maksimaalne õhuvool 179.6 m3/h 
Müratase 56 dB-65 dB 
Valgusti võimsustarve 28 W (1*28 W/halogeen) 
Võimsustarve 88 W 
Toitepinge / sagedus 220 - 240V / 50 Hz 
Rasvafilter alumiiniumist, 2 tk, masinpesukindel 
Söefilter – 1 tk CO4 
Seadme mõõtmed K x L x S 14 x 59.8 x 50 cm 

Kaal (neto/bruto) 5 / 5,8 kg 

 

KESKKONNAKAITSE 

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. 
 


