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D. ATITIKTIES DEKLARACIJA

Čia aprašyto (-ų) produkto (-ų), su kuriuo (-iais) susijusi ši deklaracija, gamintojas vien tik atsako, kad jis (-ai) 
atitinka atitinkamus pagrindinius saugos, sveikatos ir apsaugos reikalavimus, pateiktus atitinkamose EB 
direktyvose, ir atitinkamose bandymų ataskaitose. gamintojo ar jo įgalioto atstovo tinkamai išduotus dokumentus 
CE atitikties deklaracija galima patikrinti atsakingoms institucijoms ir jų gali paprašyti įrenginio pardavėjas.

Gamintojas taip pat pareiškia, kad šiose naudojimo instrukcijose aprašytose prietaiso (-ų) dalyse, kurios gali liestis 
su šviežiu maistu, nėra jokių toksinių medžiagų.

GB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Produkto (-ų), aprašyto (-ų) ir nurodyto šiame apraše, gamintojas, prisiimdamas savo vienintelę atsakomybę, 
deklaruoja, kad produktas (-ai) atitinka atitinkamus pagrindinius saugos, sveikatos ir apsaugos reikalavimus, 
pateiktus atitinkamose ES gairėse, ir kad yra prieinamos atitinkamos bandymų ataskaitos. Išnagrinėjus 
atitinkamoms institucijoms, galima paprašyti prietaiso pardavėjo, ypač atsižvelgiant į gamintojo išduotą ar 
gamintojo patvirtintą CE atitikties deklaraciją.

Be to, gamintojas pareiškia, kad šiame vartotojo vadove aprašytose prietaiso dalyse, kurios liečiasi su šviežiu 
maistu, nėra jokių toksinių medžiagų.



Vokiečių kalba Ištraukimo gaubtų montavimo / naudojimo instrukcijos D.
Pasvirę gaubtai

skyriuje puslapis

1. Pastabos ir simbolio paaiškinimas ------------------------------------------- - ------------------------------ 1-2

Atsargumas, pavojai ----------------------------------------------- ------------------------------------ 2
2. Numatytas naudojimas ---------------------------------------------- ---------------- 2
3. Pastabos dėl aplinkos apsaugos -------------------------------------------- - -------------------------- 2
4. Pastabos ir bendri patarimai -------------------------------------------- ---------------- 3
5. Prieš naudodami ištraukiamąjį gaubtą ------------------------------------------- - -------------- 3
6. Naudojant ištraukimo gaubtą / saugos instrukcijas ---------------------------------- 3
7. Valymas ir priežiūra --------------------------------------------- ------------------------------------ 4
8. Žibintų keitimas --------------------------------------------- ------------------------------ 5
9. Gedimas - ką daryti, jei ...--------------------------------------- - ------------------------------------ 5
10. Klientų aptarnavimas ---------------------------------------------- - -------------------------------------------- 6
11. Diegimas ----------------------------------------------- ------------------------------------------------ 6
12. Išmetimo vamzdis ---------------------------------------------- - ---------------------------------------------- 7
13. Garantija ----------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 7-oji
14. Prietaiso valdymas (mygtuko / jungiklio funkcijos) ---------------------------------------- - ------- 8-as
15. Anglies filtro naudojimas ------------------------------------------- - ------------------------------------ 9
16. Trikčių šalinimas ----------------------------------------------- ------------------------------------ 10

Montavimo instrukcijos: Žr. Atskiras instrukcijas priede

Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Su naujuoju įrenginiu susipažinsite greičiau ir geriau. Pažymėkite jums svarbius taškus. Prašome laikyti šį dokumentą 
taip, kad galėtumėte bet kuriuo metu juo remtis ir perduoti jį kitiems galimiems įrenginio savininkams.

Jūs pasirinkote gerą įrenginį, kuris tinkamai veikiant ir prižiūrint tarnaus jums daugelį metų.

Mūsų prietaisai yra skirti naudoti buityje.

1. Užrašų ir simbolių paaiškinimas

Šis simbolis ant gaminio ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis 
atliekomis, bet turi būti nugabentas į surinkimo punktą, kad būtų galima perdirbti elektrinius ir elektroninius 
prietaisus.
Prisidedant prie teisingo šio gaminio šalinimo, jūs saugote aplinką ir kitų žmonių sveikatą.

Netinkamas utilizavimas kelia grėsmę aplinkai ir sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio 
gaminio perdirbimą, susisiekite su savo rotuše, atliekų tvarkymo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote 
gaminį.

Žemiau pateikti simboliai turi tokią reikšmę:

Šis simbolis yra saugos pranešimas.
Tai rasite ypač visuose darbo žingsnių, kurie gali kelti pavojų žmonėms, aprašymuose.

Laikykitės šių saugos nurodymų ir elkitės atidžiai. Perduokite šiuos įspėjimus kitiems 
vartotojams.

Šis simbolis yra įspėjimas
Tai rasite aprašydami darbo žingsnius, kurių būtina ypač laikytis, kad būtų išvengta prietaisų pažeidimų. Taip pat 
perduokite šias saugos instrukcijas visiems įrenginio vartotojams.

fi191202tnmVLA 1



Vokiečių kalba Ištraukimo gaubtų montavimo / naudojimo instrukcijos D.
Pasvirę gaubtai

Šis simbolis nurodo naudingus patarimus ir elgiasi teisingai
dėmesingas. Jei stebėsite su šiuo simboliu pateiktą informaciją, sutaupysite daug problemų.

Saugokitės pavojų
  Jei ištraukiamasis gaubtas veikia išmetamo oro režimu ir tuo pačiu metu veikia židinys, neigiamas 

slėgis židinio įrengimo patalpoje neturi viršyti 4 Pa   (4 x 10-5 baras)
  Laikykite mažus vaikus atokiau nuo prietaiso. Prietaisą gali valdyti tik vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų.

  Prietaisą gali valdyti tik fiziškai, jutiminiai ar psichikos sutrikimų turintys asmenys, prižiūrimi už jų saugumą atsakingų 
asmenų.

  Prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir turi būti naudojamas tik šiam tikslui.
  Montavimą turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
  Norint tinkamai veikti, prietaisą ir filtrus reikia reguliariai valyti. Žr. Skyrių „Valymas ir priežiūra“.

  Filtrai, kuriuose yra riebalų arba aliejaus, kelia didelį gaisro pavojų.
  Prietaiso išorę galima valyti tik jį išjungus.
  Norėdami valyti prietaiso viduje, jis turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
  Jokiu būdu negalima liepsnoti po viryklės gaubtais.
  Jei įrenginys veikia netinkamai, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Jokiu būdu neturėtumėte bandyti patys 

taisyti prietaiso.
  Laikydami įrenginį virš dujinės viryklės, palaikykite kambarį gerai vėdinamoje vietoje.
  Prietaiso išmetamo oro žarna turi būti nukreipta į išorę atskiru ištraukiamo oro kanalu. Jo negalima kloti per kitus 

velenus ar kaminus.
  Prieš montuodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją / surinkimo instrukciją.
  Patikrinkite, ar techniniai duomenys (V ir Hz), esantys įrenginio vardinėje plokštelėje, atitinka jūsų namo įrengimo 

duomenis. Jei jie nesutampa, grąžinkite prietaisą į pardavimo vietą. Jei tuo nesate tikri, kreipkitės į savo elektros tiekėją.

  Bet koks garantijos įrodymas gali būti pateiktas tik iš jūsų pardavėjo garantijos pažymėjimo ir (arba) pirkimo kvito.

  Pasiekiamos prietaiso dalys gali įkaisti, jei po juo dedami maisto ruošimo prietaisai.

2. Numatytas naudojimas
Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad nėra 

atviros ugnies. Priešingu atveju jūsų namuose gali 
smarkiai išsiskirti dūmai.Prietaisas skirtas naudoti buityje.

Gamintojas neatsako už padarytą žalą
neteisinganetinkamas

Operacija.
naudoti arba Iš kamino ar išmetimo kanalo į gyvenamąsias patalpas 

gali patekti nuodingų degimo dujų. Yra pavojus gyvybei!

Traukiamieji gaubtai pašalina 
kvapus ir garus bei malonų kambario 
orą.

nepatogus
Sukurk viena

3. Pastabos dėl aplinkos apsaugos

3.1 pakuotė
Riebalų daleles, garus ir drėgmę sugeria riebalų filtras.

Tinkamo dydžio gartraukis
sukuria malonų kambario klimatą nesudarydamas 
skersvėjo ir užtikrina pakenčiamą

Pakavimo medžiaga yra 100% perdirbama. Laikykitės 
vietinių utilizavimo taisyklių.

Drėgmė 40-60%. The
Putplasčio putplasčio dalys ir kt.) Yra vaikų pavojaus 
šaltinis

pakavimo medžiaga (Plastikinis maišelis,
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todėl vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3.2 Šalinimas Išleidimo linijų montavimą, elektrinį sujungimą ir 

jungtis turi atlikti kvalifikuotas specialistas, laikydamasis 
gamintojo instrukcijų ir laikydamasis vietinių taisyklių.Jei šį įrenginį įsigijote kaip seno įrenginio 

pakaitalą, sunaikinkite savo senąjį įrenginį pagal 
įstatymų nuostatas. Prieš išmetant prietaisą, jis turi būti 
netinkamas nutraukus maitinimo laidą. Prietaisą reikia 
nugabenti į atsakingą surinkimo punktą. 6. Naudojant viryklę

6.1 Naudojimo saugos instrukcijos

4. Pastabos ir bendri patarimai
Riebalų filtrai visada turi būti vietoje, kol 

ištraukiamas gaubtas, kitaip gaubte ir išmetamo oro 
sistemoje gali kauptis riebalų garai.

  Su dujinėmis viryklėmis įsitikinkite, kad kaitvietės 
neveikia be indų.

Esant atvirai dujų liepsnai, kylanti šiluma gali 
sugadinti prietaiso dalis

a) Prieš atliekant valymo ar priežiūros darbus, 
ištraukimo gaubto maitinimą reikia atjungti, 
ištraukus kištuką arba išjungiant / atsukant saugiklį.

b) Iš ištraukiamojo gaubto įsiurbto oro negalima išleisti 
per šildytuvo išmetimo oro vamzdį ar kitus 
neelektrinius įtaisus.

tapti.

  Flambė pagal gaisro 
pavojų
kylanti liepsna

Ištraukimo gaubtas yra
Ne
gali

uždegti nusėdusius riebalus.

leidžiama.
kad filtre

The
c) Uždegtų indų negalima ruošti po ištraukiančiu 

gaubtu. Atvira liepsna gali sugadinti gaubtą ar net 
sukelti virtuvės gaisrą.

  Kepti ar dirbti su aliejumi ir riebalais po ištraukimo 
gaubtu galima tik nuolat prižiūrint dėl   gaisro 
pavojaus.

Pavojus! Jei aliejus naudojamas kelis kartus, 
padidėja savaiminio užsidegimo rizika.

d) kepdami maistą, niekada nepalikite keptuvės be 
priežiūros, nes riebalai gali užsidegti.

e) Nuolatinė priežiūra užtikrina nepriekaištingą viryklės 
gaubto veikimą ir optimalų veikimą.   Kiti darbai su atvira liepsna neleidžiami. Jie gali 

sugadinti filtrą (-us) ar kitas prietaiso dalis ar net 
sukelti gaisrą.

f) Patikrinkite, ar patalpa tinkamai vėdinama.

g) Reguliariai valykite nešvarius paviršius nuo 
inkrustacijos.

6.2 Išmetamo oro režimu:
Įsiurbtas oras pučiamas lauke pro išmetimo žarną.

Tam jūsų namuose turi būti išmetamo oro velenas arba 
išmetimo oro vamzdis, vedantis į išorę.h) Reguliariai valykite arba pakeiskite filtrą.

i) Taip pat atkreipkite dėmesį į skyrių „Atsargumas, pavojai“

Kai viryklės gaubtas veikia išmetamo oro režimu
Ištraukiamo oro žarna neturi būti degi o nuo dūmtraukio kūrenimo (pvz., anglies krosnies) 

veikimas turi užtikrinti, kad įrengimo patalpoje 
būtų pakankamai šviežio oro. Bet kokiu atveju 
kreipkitės į atsakingą meistrą kaminkrėtį.

Būkite arba turėkite medžiagos.

5. Prieš naudodami viryklės gaubtą

  Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeistas 
gaubtas. Jei nėra pastoviai sumontuoto išmetamo oro vamzdžio 

arba nėra išmetamo oro kanalo, ištraukimo gaubtą 
turite konvertuoti į recirkuliacijos režimą.
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(žr. 11.3 skyrių)   Ant matine juoda spalva nudažytų prietaisų 
nenaudokite alkoholio turinčių valymo 
priemonių. Tai gali sukelti spalvos pasikeitimą.

6.3 Recirkuliacijos režimu:
Įsiurbtas oras filtruojamas per anglies filtrą (dar 
vadinamą aktyviosios anglies filtru) ir cirkuliuoja 
kambaryje. Anglies filtras surenka kvapus, kurie 
kyla gaminant maistą.
Filtruotas oras išleidžiamas atgal į virtuvę per oro 
angas šone arba į viršų. Jei ištraukiamasis gaubtas 
naudojamas recirkuliacijos režimu, tuo pačiu metu nuo 
kambario oro priklausomo židinio veikimas yra 
nekenksmingas.

  Jei nesilaikoma priežiūros ir valymo 
instrukcijų, gali kilti gaisro pavojus dėl 
riebalų sankaupų.

  Jūsų prietaiso riebalų filtrai turi būti reguliariai valomi 
arba keičiami. Riebalų prisotinti filtrai gali greitai 
užsidegti ir skleisti nemalonius kvapus.

  Užteršti purvo dalelėmis riebalų filtrai gali rimtai 
pakenkti prietaiso funkcijai.

Prieš pradėdami gaminti, keletą minučių įjunkite 
prietaisą.

Po virimo patartina ventiliatorių veikti maždaug 5–10 
minučių tiek šalto oro, tiek recirkuliacijos režimu. Tai 
išlaisvina virtuvės orą nuo likusių garų ir kvapų.

  Nevalykite per daug drėgmės valdymo elementų 
srityje, kad drėgmė nepatektų į elektroniką.

Specialios pastabos apie prietaisus su
Nerūdijančio plieno dėklas
Nerūdijančio plieno paviršiams valyti tinka prekyboje 
esanti, nešlifuojanti nerūdijančio plieno valymo 
priemonė.
Norint išvengti greito pakartotinio nešvarumo, 
rekomenduojama gydyti nerūdijančio plieno priežiūros 
priemonėmis. Taikykite produktą saikingai ir tolygiai 
minkštu skudurėliu.

1. Geresniam gaubto veikimui
galima)den

ištraukti.
Garo rinktuvas (iki šiol

2. Nustatykite ventiliatoriaus greitį, atsižvelgdami į 
išskiriamus dūmus
Garų kiekis.

3. Išjunkite gaubtą tik praėjus maždaug 5–10 minučių 
po virimo pabaigos.

Valdymo elementų srityje jokiu būdu nenaudokite 
nerūdijančio plieno valymo priemonių.

4. Garų surinktuvas (jei yra) dar kartą
dislokuoti.

Valydami metalinius riebalų filtrus, būkite 
atsargūs ir nepažeiskite grotelių. Dažnas valymas arba 
agresyvių valymo priemonių naudojimas gali

Pasikeičia metalo paviršiaus spalva. Tai neturi įtakos 
filtro funkcijai

Tolesni veiksmai
Jei jūsų įrenginyje įdiegta vėlesnio vykdymo 
funkcija, galite tai suaktyvinti naudodami 
papildomą mygtuką valdymo pulte. ir nėra skundo priežastis.

7. Valymas ir priežiūra 7.1 Riebalų filtrų keitimas
Retkarčiais reikia pakeisti riebalų filtrus. Tam 
taikomos šios taisyklės:

Priekyje Visi Montavimas Priežiūra
Valymo darbai atjunkite viryklės gaubto elektros 
tinklą:
Ištraukite prietaiso maitinimo kištuką 
arba

arba
nuo   Popieriniai riebalų filtrai pakeisti kas mėnesį

  Popieriniai riebalų filtrai su signalizacija kas du mėnesius arba
kai tik per grotelių angas tampa matoma paviršiaus 
spalva. Šis filtras yra spalvotas iš vienos pusės, ši 
spalva neturi būti matoma per grotelių angas, kai ji 
bus įdėta.

išjunkite namo įrengimo saugiklį arba

varžto užraktas nuo namo įrengimo visiškai
atsukti

  Leidžiamas ištraukti gaubtą Nesu
Garų valiklisvalyti.

  Putplasčio riebalų filtras kartą per mėnesį
Mirkykite šiltame muiluotame vandenyje 1-2 valandas
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palikite, nespauskite, prireikus pakartokite procesą ir 
vėliausiai po 5-6 plovimo ciklų pakeiskite filtrą nauju.

  Metalinis riebalų filtras nereikia persisotinti, bet 
valyti kartą per mėnesį rankomis arba indaplovėje (60 
°). (Nenaudokite jokių ėsdinančių ploviklių) Leiskite 
filtrui gerai išdžiūti ir atsargiai įdėkite jį į ištraukimo 
gaubtą.

Nurodymų nevykdymas ngen už
Valant ištraukimo gaubtą ir keičiant ar valant filtrus, kyla 
gaisro pavojus.
8. Lempų keitimas

Keičiant lempą, įsitikinkite, kad naujoji lempa 
neturi didesnio galingumo nei originali jūsų prietaiso 
lempa.

Venkite šarminių indaplovių ploviklių (pH vertė 
viršija 7).

8.1 LED lempučių keitimas

Jei prietaiso dokumentacijoje nėra LED lempų keitimo 
instrukcijų, saugos sumetimais lemputę turite pakeisti 
klientų aptarnavimo tarnyba.

Taip pat žiūrėkite skyrių „Klientų aptarnavimas“

  Anglies filtras
a) Įprasta anglies filtro forma) (paprastai apvalios

gali
būti atkurtas.

nei vienas, nei kitas nuplauti, vis tiek

Normaliai naudojant, jie turi būti keičiami kas 3 
mėnesius ar anksčiau, atsižvelgiant į jūsų kepimo 
įpročius.

9. Gedimas - ką daryti, jei ...

Jei variklis neveikia:
b) Plaunami ir vėl įjungiami anglies filtrai (paprastai 

kampiniai) kartą per mėnesį su   Ar kištukas tinkamai įkištas į lizdą?
  Ar yra elektros tiekimo sutrikimas?
  Išdegė saugiklis?

įprasto ploviklio intensyvaus plovimo programoje 
(esant aukščiausiai temperatūrai) indaplovėje
švarus.
Skalbimas
taip pat sugeria virtuvės kvapus

Jei gaubto našumas yra nepakankamas / 
padidėja darbinis triukšmas:ir regeneruojamas Anglies filtras

kas mėnesį
Valymas, daugiausia 3 metus. Tada filtrą reikia 
pakeisti nauju.

  Ar pakanka išmetimo kanalo dydžio?
  Ar išmetimo kanalas užsikimšęs?
  Oro kanalo skerspjūvis (nuo gaubto iki sienos 

dėžutės įsk.) Turėtų 120 mm. Mažesnio skerspjūvio 
oro linija gali pakenkti variklio veikimui.

  Jei sieninėje dėžutėje yra musės ekranas, tai gali 
sulėtinti oro srautą.

Tokiu atveju pašalinkite musės ekraną.

  Jei sieninės dėžutės dangčio plokštėje yra tvirtos, 
labai nuožulnios lentjuostės, turėtumėte nuimti 
plokštelę, kad pamatytumėte, ar tai išsprendžia 
problemą.

  Į sieninę dėžę įstatykite uždengimo plokštę su 
judamomis lentjuostėmis, nes tai yra mažiausia 
kliūtis oro srautui.

  Ar filtras (-ai) yra švarus (-i)?
  Ar anglies filtras (-ai) buvo naudojamas daugiau nei prieš 

šešis mėnesius?
Tada prašau juos pakeisti.

  Ar iš virtuvės ištraukiamą orą subalansuoja 
pakankamai šviežio oro, kad kambaryje nesusidarytų 
neigiamas slėgis?

Valykite plaunamus ir regeneruojamus anglies 
filtrus atskirai, kad juose nesikauptų maisto likučiai, 
kurie vėliau gali sukelti nemalonius kvapus.
gali sukelti.
Po valymo reikia iš naujo įjungti plovimo metu 
regeneruojamą anglies filtrą.

ir
Tai

atliekamas džiovinant išvalytą filtrą orkaitėje 10 minučių 
100 ° C temperatūroje.

Ar jūsų anglies filtrą galima plauti ir regeneruoti, 
parašyta ant jo pakuotės.
Jei ant pakuotės nėra etiketės, joje yra įprastas, 
neplaunamas anglies filtras.

Kiekvieną kartą, kai pakeisite riebalų filtrą arba 
anglies filtrą, arba kai jį išvalysite, visas laisvai matomas, 
apatines gaubto dalis nuvalykite ne pernelyg agresyvia 
riebalų tirpinimo priemone. Kasdien valydami gaubto 
išorines dalis, naudokite minkštą skudurėlį su alkoholiu 
arba skystą valiklį, kuris nėra pernelyg agresyvus. 
Niekada nenaudokite abrazyvinių medžiagų. Jei apšvietimas neveikia:

  Ar lempą reikia pakeisti?
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Vokiečių kalba Ištraukimo gaubtų montavimo / naudojimo instrukcijos D.
Pasvirę gaubtai

  Ar lemputė sumontuota teisingai ir ar ji sėdi?

arba

Nereikalingos ventiliacijos angos yra su plastikiniu 
dangčiu. Šį plastikinį dangtelį galima lengvai nuimti 
pasukant prieš laikrodžio rodyklę ir pasirinktinai 
pritvirtinti prie kitos nereikalingos ventiliacijos angos.

sustoti lizde?
prapūsti  Yra

išjungtas?
mirti Lydusis saugiklis

Jei nė vienas iš pirmiau nurodytų bandymo 
veiksmų nepadeda, gali būti ir didesnis 11.1 Informacija apie montavimą

techninė problema. Jokiu būdu 
nedarykite jokių elektrinių / 
elektroninių prietaisų.

Mažiausias atstumas nuo apatinio gaubto korpuso 
krašto: iki stiklo keramikos ir lietų kaitlentių 65 cm
prie dujinės viryklės
į anglies / naftos / medienos kūrenimą

Bandymai taisyti
apieKomponentai 70 cm

85 cm.

Skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo, kol jis 
tinkamai neveikia
įdiegta.

10. Klientų aptarnavimas
Jei turite techninių klausimų apie savo įrenginį, 
susisiekite su pardavėjo klientų aptarnavimo skyriumi. 
Prieš skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, 
atkreipkite dėmesį į savo prietaiso modelio / tipo 
žymėjimą. Vardas su šia informacija yra įrenginio viduje 
(nuimkite riebalų filtrą)

11.2 Naudojimas
Išmetimo gaubtas (su oro išmetimu į išorę)

der Ištraukimo gaubtas kaip

Jei ištraukimo gaubte gamykloje sumontuotas anglies 
filtras, turite tai išimti.

Jį galima protingai naudoti tik naudojant jūsų ištraukimo 
gaubtus recirkuliacijos režimu.

11. Montavimas

Prieš diegdami įrenginį, būtinai atkreipkite 
dėmesį į:

11.3 Ištraukiamojo gaubto pavertimas 
recirkuliaciniu gaubtu

  Įrenginius montuoti tik tinkamoje vietoje
  Patikrinkite, ar sienoje / lubose nėra keliamosios galios ir 

keliamosios galios
  Patikrinkite elektros ir kitų kabelių nukreipimą 

ant sienų ar lubų, taip pat, kad į juos 
neįgręžtumėte

  Patikrinkite elektros linijų būklę ir apkrovą

Įrenginį rekomenduojame įdiegti specialistui.

Jei norite naudoti prietaisą, jei jis yra įrengtas, kaip 
recirkuliacinį gaubtą, prieš naudodami ištraukiamąjį 
gaubtą, ant ventiliatoriaus variklio turite pritvirtinti 
aktyvintosios anglies filtrą (-us).
Kai kuriuose modeliuose aktyvuotos anglies filtras (-ai) yra 
įtrauktas (-i) į pristatymo sritį.
Priešingu atveju turėsite įsigyti aktyvintos anglies filtrą (-
us) iš savo viryklės tiekėjo / pardavėjo.

Be to, ištraukimo gaubtą su jam numatytu įtaisu 
(svirtimi ar rutuline rankena) turite nustatyti „filtro 
padėtyje“ gaubto viduje.
perjungti.

Montuodami gaubtą, laikykite
ir

11.1
der
der

Oro atstūmimas

į išorę (A- taip pat žr. montavimo informaciją) Garai į 
išorę ištraukiami per išmetimo žarną, sujungtą su 
jungiamuoju žiedu.

Išmetamo oro žarnos skersmuo turi atitikti jungiamojo 
žiedo skersmenį. Jei naudojamas dūmų atbulinis 
vožtuvas arba toks yra, patikrinkite, ar jis gali laisvai 
atsidaryti ir užsidaryti sumontavus išmetamo oro žarną. 
Gaubte gali būti viena (viršutinė) arba dvi (viršutinė ir 
galinė) išmetimo angos.

Viryklės gaubtas paprastai suprojektuotas naudoti kaip 
viršutinė išmetimo anga
Išmetimo gaubtas paruoštas.

Mažiausias atstumas
Ištraukimo gaubtas tiksliai 
„informacija apie montavimą“)

tarp

ir

Viryklė
(žr. 3 skyrių)

tu
ir

padarinius

Darbo žingsniai
Papildomos instrukcijos. Vykdymas su
numeracija der 11.4. Elektrinis sujungimas

Patikrinti
Gartraukis, ar duomenų lentelėje nurodyta įtampa (V) 
atitinka jūsų namų tinklo įtampą.

tu priekyje dem ryšį der

Jokiu būdu neįstatykite įrenginio, jei duomenų 
lentelėje pateikta informacija neatitinka jūsų tinklo 
įtampos.
Duomenų lentelė yra ištraukimo gaubto viduje, už 
riebalų filtro.

Ar viryklės gaubtas
Įrengtas standartiniu kištuku, prijunkite jį prie lengvai 
pasiekiamo standartinio lizdo.

Su vienas
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Vokiečių kalba Ištraukimo gaubtų montavimo / naudojimo instrukcijos D.
Pasvirę gaubtai

11.5 Anglies filtro surinkimas
Norėdami surinkti anglies filtrą, nuimkite riebalų filtrą (-
us), surinkite anglies filtrą (-us) ir vėl įdėkite riebalų filtrą 
(-us). (Žr. 3 skyrių)„Įsipareigojimas

C.

anglies filtras ")

11.6 Ištraukiamojo gaubto surinkimas
Žr. Skyrių „Surinkimo instrukcijos“. arba, jei reikia, 
atskirai pridedamos surinkimo instrukcijos.

12. Išmetimo kanalas
(Išmetimo žarna neįeina į pristatymo komplektą)

  Ar išmetamas oras 
baigsis

n išmetimo kanalas, įleidimo 
anga turi būti

A pav Išleiskite orą per oro veleną
B pav Išleiskite orą į lauką

Nukreipta srauto kryptis.
Jei ištraukiamo oro kanalas tiesiamas per vėsias 
patalpas, mansardas ir pan., Atskirose kanalo vietose 
gali atsirasti stiprus temperatūros gradientas. Todėl 
reikia tikėtis prakaito ar kondensato. Dėl to būtina 
izoliuoti išmetamo oro liniją. Be tinkamos izoliacijos, 
kondensacinis vandens barjeras gali būti uždarytas

instaliuoti. (galima įsigyti pirmaujančiose technikos parduotuvėse)

 

 

13. Garantija
Laikykitės bendrų garantijos sąlygų ir garantijos 
trukmės, pridėtoje garantijos kortelėje arba garantijos 
kortelėje, gautoje iš pardavėjo, kai įsigijote gaminį.

Jei jūsų prietaiso dokumentacijoje nėra garantijos 
kortelės, susisiekite su pardavėju  Išmetamo oro linija turi būti kuo trumpesnė ir 

tiesesnė.
  Išmetimo kanalo skersmuo neturėtų būti mažesnis 

kaip 120 mm, nes kitu atveju galima tikėtis didesnio 
važiavimo triukšmo ar mažesnės siurbimo galios.

  Naudokite arba formuokite tik dideliu spinduliu 
esančius lankus. Maži spinduliai sumažina 
ištraukiamojo gaubto oro srautą.

  Kaip ištraukiamo oro linijas naudokite tik lygius 
vamzdžius arba lanksčias išmetimo žarnas
nedegi medžiaga

  Klojant išmetamo oro kanalą horizontaliai, reikia 
laikytis mažiausio 1 cm nuolydžio metrui arba 2 ° 
nuolydžio kampo.

Šviestuvams garantija neteikiama.

Gamintojas neatsako už jokius gedimus, kurie 
gali atsirasti dėl minėtos informacijos ir taisyklių 
nesilaikymo.

The
Tolesnis jos produktų tobulinimas. Todėl prašome jūsų 
suprasti, kad pasiliekame teisę keisti formą, įrangą ir 
technologijas.

Gamintojas dirba nuolat prie der

(C pav.)
Priešingu atveju kondensatas gali patekti į ištraukimo 
gaubto variklį.
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Vokiečių kalba Ištraukiamųjų gaubtų naudojimo ir montavimo instrukcijos D.
14. Prietaiso veikimas

Mygtuko / jungiklio funkcijos

Modeliai:
MELIA PLUS BK
MELIA PLUS WH

D. B. A. C. E.

A. Skaitmeninis rodmenų ekranas

Bakstelėkite šį mygtuką įjungti gaubtą. Užsidega mygtukai.
Klavišo apšvietimas užges po 2 minučių veikimo. Norėdami jį vėl įjungti, dar kartą palieskite mygtuką.

Norėdami rankiniu būdu išjungti gaubtą, palieskite apšviestą mygtuką.

B.

C.

D.

Ventiliatoriaus galios sumažinimas

Norėdami sumažinti ventiliatoriaus galią, bakstelėkite šį mygtuką, kol variklis veikia.

Ventiliatoriaus našumo padidėjimas

Norėdami padidinti ventiliatoriaus veikimą, bakstelėkite šį mygtuką, kol variklis veikia.

Iš anksto nustatytas laikmatis

Paspauskite šį mygtuką, kai variklis veikia 3 sekundes. Skaitmeninis ekranas mirksi. Galite 
nustatyti automatinio išsijungimo laiką nuo 1 iki 9 minučių. Atleiskite mygtuką, kai ekrane 
rodomas norimas išjungimo laikas.

Tada dar kartą paspauskite mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą. Jei nespausite 
mygtuko per 10 sekundžių, nustatymas automatiškai išsaugomas.

Jei variklis yra įjungtas ir išsaugomas išjungimo laikas,
vis tiek galite pakeisti nustatymą. Taip pat galite nustatyti išjungimo laiką, kai variklis 
neveikia. Atgalinis laikas bus pradėtas kuo greičiau

E. Viryklės apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas

fi191202tnm 8-oji Techniniai pakeitimai saugomi



Vokiečių kalba Kamino ištraukimo gaubtų naudojimo ir montavimo instrukcijos D.
15. Anglies filtro naudojimas

Norėdami patekti į variklį, priekinį skydą reikia atidaryti arba pakelti.
Pakelkite priekinį skydelį (A) į viršūnę. 
Nuimkite metalinį filtrą (B)

A. B.

Anglies filtro surinkimas
Anglies filtrai oro cirkuliacijai yra 
pritvirtinti prie variklio šono.

Anglies filtras

Vaizdai skirti tik iliustracijai

fi19202tnm 9 Techniniai pakeitimai saugomi



Vokiečių kalba Ištraukimo gaubtų naudojimo / montavimo instrukcijos D.

16. Trikčių šalinimas

Galima priežastisklaida sprendimas

Užblokuotas ventiliacijos atvartas Ištaisykite blokavimą

Apšvietimas įjungtas,
bet variklis neveikia

Sugedęs kondensatorius

Sugedęs variklio guolis, 

užstrigęs Variklis kvepia įtariai

Pakeiskite kondensatorių

Pakeiskite variklį

Pakeiskite variklį

Be pirmiau nurodytų priežasčių, galima:

apšvietimas Lempos sugedusios Pakeiskite lempas

neveikia, variklis
neveikia Nėra maitinimo, prietaiso kabelis 

nėra tinkamai prijungtas
Patikrinkite saugiklį, teisingai 
prijunkite laidą

Vienkryptis vožtuvas nesandarus Užklijuokite vienkryptį vožtuvą

Aliejaus pėdsakai
Perėjimas nuo pagrindinio veleno ir perėjimas su tinkamu
Nuotėkio teleskopinis velenas 

Variklis nėra tvirtai pritvirtintas

Antspaudas reiškia

Teisingai pritvirtinkite variklį, 

tvirtai pritvirtinkite gaubtą

Įrenginys vibruoja
Gaubtas netinkamai pritvirtintas

Per didelis atstumas tarp 
gaubto ir kaitlentės Pakabinkite gaubtą žemiau

Nepakankamas
Orlaidė Per didelis skersvėjis nuo 

atvirų langų ar durų Uždarykite duris ir langus

Tvirtinimo laikiklis nėra tvirtai 
pritvirtintas

Varžtai
Tvirtai priveržkite 
tvirtinimo laikiklį

Įrenginys nestabilus
Tvirtai priveržti varžtai
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Anglų Vartotojų ir montavimo instrukcijos viryklių gaubtai GB

PAKREPTI VIRTUVĖS GARSINIAI

Informacinių simbolių paaiškinimas ---------------------------------------------- ------- 1-2
Skyrius puslapis

1.
Įspėjimas-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 2 Elektros 
saugos instrukcijos (BSI kištukas) -------------------------------------------- ------------- 3

2.
3.
4-oji

5.
6-oji

7-oji

8-oji.

9.
10.
11.
12-oji

13-oji

14-oji

15-oji

16.

Paskirtis ------------------------------------------------ --------------------------------- 4 Aplinkos apsauga ------------ ----------------------------------------------- 4 patarimai ir 

bendrieji patarimai ------------------------------------------------ ------------------ 4 Prieš naudojant gaubtą --------------------------- ------------------------------------------ 4 

Gaubto naudojimas / saugos informacija- -------------------------------------------------- - 4 Valymas ir priežiūra --------------------------------------------- 

----------------------------- 5 Žibintų keitimas ----------------- -------------------------------------------------- ----- 6 gedimai - ką daryti, 

jei ...-------------------------------------------------- ----------------- 6 Klientų aptarnavimas ------------------------------ ---------------------------------------------- 7 Diegimas-- 

-------------------------------------------------- --------------------------------- 7 Išmetamo oro vamzdynas ------------- -------------------------------------------------- ---------- 8 

garantija -------------------------------------- ------------------------------------------------ 8 Prietaisas valdymas (klavišų / jungiklių funkcijos) 

----------------------------------------- 9 Montavimas anglies filtrai ----------------------------------------------- -------------- 10 Problemų sprendimas 

--------------------------------- ------------------------------------------- 11dujotiekis ------------------------------------------------- ------------------------ 8 garantija 

------------------------ -------------------------------------------------- ------------ 8 Prietaisas veikia (klavišų / jungiklių funkcijos) ----------------------------- ------------ 9 

Anglies filtrų montavimas --------------------------------- ---------------------------- 10 Problemų sprendimas ------------------- 

-------------------------------------------------- ------- 11dujotiekis ------------------------------------------------- ------------------------ 8 garantija ------------------------ 

-------------------------------------------------- ------------ 8 Prietaisas veikia (klavišų / jungiklių funkcijos) ----------------------------- ------------ 9 Anglies filtrų 

montavimas --------------------------------- ---------------------------- 10 Problemų sprendimas ------------------- -------------------------------------------------- ------- 

11Šaudymas ------------------------------------------------- --------------------------- 11Šaudymas ------------------------------------------------- --------------------------- 11

Montavimo instrukcijos: Žr. Pridedamą atskirą brošiūrą

Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Tai leis jums geriau ir greičiau susipažinti su naujuoju prietaisu. Pažymėkite tas dalis, kurios jums yra ypač svarbios. 
Laikykite šį dokumentą ranka, kad galėtumėte bet kuriuo metu juo remtis ir perduoti kitiems vėlesniems savininkams.

Pasirinkote gerą prietaisą, kuris tinkamai eksploatuojamas ir prižiūrimas suteiks jums daug metų puikų aptarnavimą.

Mūsų prietaisai skirti naudoti buityje.

1. Informacinių simbolių paaiškinimas
Šis simbolis ant gaminio ar jo pakuotės rodo, kad šis produktas neturi būti laikomas įprastomis 
buitinėmis atliekomis, tačiau jį reikia išmesti per specialų elektrinių ir elektroninės įrangos perdirbimo 
surinkimo punktą.
Prisidėdami prie šio produkto teisingo šalinimo, jūs saugote aplinką ir savo bičiulių sveikatą 
bei gerovę.
Neteisingas šalinimas kelia pavojų aplinkai ir jūsų sveikatai. Daugiau informacijos apie šio gaminio 
perdirbimą galite gauti iš savo vietos valdžios institucijų, atliekų šalintojų arba prekybos centro, iš kurio 
įsigijote gaminį.

Šis simbolis turi tokią reikšmę:

Tai saugos informacijos simbolis.
Tai galima rasti visų pirma aprašant veiksmus, kai yra pavojus žmonėms. Atkreipkite dėmesį į šią saugos informaciją ir 
elkitės tinkamai.
Perduokite šiuos įspėjimus kitiems vartotojams.

1
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Anglų Vartotojų ir montavimo instrukcijos viryklių gaubtai GB

Tai yra įspėjamasis simbolis
Tai galima rasti aprašant veiksmus, kai reikia ypatingos priežiūros, kad būtų išvengta žalos prietaisams. Perduokite šią 
saugos informaciją visiems prietaisų naudotojams.

Šis simbolis nurodo naudingus patarimus ir atkreipia jūsų dėmesį į teisingą procedūrą ir elgesį. Jei laikysitės šiuo 
simboliu pažymėtos informacijos, sutaupysite daug problemų.

Įspėjimas

  Jei valymas atliekamas ne pagal instrukcijas, kyla gaisro pavojus.
  Oras neturi būti išleidžiamas į dūmtakį, kuris naudojamas išmetant dujas ar kitus degalus naudojančių prietaisų 

dūmus (netaikoma prietaisams, kurie orą išleidžia tik atgal į patalpą).
  Turi būti laikomasi taisyklių dėl oro išleidimo.
  Kai vienu metu veikia nuotolio gaubtas ir prietaisai, kuriems tiekiama ne elektra, neigiamas slėgis kambaryje 

neturi viršyti 4 Pa   (4 x 10–105 baras).
  Virtuvinių gaubtų negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės 

yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo jiems prižiūrėjo ar 
nurodė, kaip naudoti prietaisą.

  Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
  Saugokite savo vaikus nuo viryklės naudojimo.
  Jūsų gartraukis yra skirtas tik buitiniam naudojimui, netinka kepsninėms, kepsnių parduotuvėms ir kitiems komerciniams tikslams.
  Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar 

panašiai kvalifikuoti asmenys.
  Patalpoje turi būti pakankama ventiliacija, kai nuotolio gaubtas naudojamas kartu su prietaisais, kūrenančiais dujas 

ar kitą kurą (netaikoma prietaisams, kurie tik išleidžia orą atgal į patalpą);
  Bet kokius montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
  Viryklės gaubtą ir jo filtro tinklelį reikia reguliariai valyti, kad jis būtų gerai veikiantis.
  Prieš valydami, visada įsitikinkite, kad išjungėte viryklės gaubtą.
  Nuvalykite viryklės gaubtą pagal naudojimo instrukciją ir saugokite, kad viryklės gaubtas nesudegtų.

  Negalima liepsnoti po nuotolio gaubtu;
  Jei yra kokių nors gedimų dėl gartraukio, kreipkitės į aptarnavimo skyrių, kurį paskyrė atstovas.
  Kai jūsų viryklė ir dujinė viryklė veikia, prašome išlaikyti kambario skerspjūvį.
  Neišmeskite dujų iš viryklės per tą patį pašildytą dūmtakį, kuris skirtas dujinėms viryklėms ir kitiems virtuvės 

prietaisams.
  Prieš montuodami ir naudodami, perskaitykite visas instrukcijas ir įsitikinkite, kad jūsų viryklės gaubte nurodyta 

įtampa (V) ir dažnis (Hz) yra visiškai vienodi su įtampa (V) ir dažniu (Hz) jūsų namuose.

  Norėdami kuo geriau išnaudoti savo gartraukį, prieš montuodami ir naudodami perskaitykite naudojimo 
instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje.

  Užtikrinkite, kad galėtumėte gauti mūsų garantiją dėl savo gartraukio, pateikite garantijos kortelę ir pirkimo kvitą, 
kitaip garantija nebus pasiūlyta.

ĮSPĖJIMAS: Prieinamos dalys gali įkaisti, kai naudojamos kartu su maisto gaminimo prietaisais.

2
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Anglų Vartotojų ir diegimo instrukcijos „Domino“ kaitlentės GB

Elektros saugos instrukcija
tik prietaisams su BSI kištuku

ĮSPĖJIMAS!
ŠĮ PRIETAISĄ BŪTINA ĮŽEMINTI.

JEI PAGRINDINĖ PRIETAISO ŠVENTĖ TINKAMA 
kištuku:

PRISIJUNGIMAS SU PERDIRBAMUOSE LANKSTUVU LE kištukas

SAUGIKLIO KEITIMAS Jei kištukas nėra tinkamas jūsų lizdo lizdui, jį reikia 
nupjauti ir išmesti, kad būtų išvengta galimo smūgio 
pavojaus, jei jis būtų įkištas į 13A lizdą kitur.

Tada prie kabelio reikia pritvirtinti tinkamą 
alternatyvų kištuką.

Jei šio prietaiso maitinimo laide yra BS 1363A 13 amp. 
Lydytas kištukas, norėdami pakeisti tokio tipo kištuko 
saugiklį, naudokite ASTA patvirtintą saugiklį į BS 1362 
tipą ir elkitės taip:

1. Nuimkite saugiklio dangtį (A)
2. Nuimkite saugiklį (B)
3. Įkiškite atsarginį saugiklį į kištuką
4. Uždėkite saugiklio dangtį

Šio maitinimo laido laidai yra spalvoti pagal šį 
kodą:

MĖLYNA "NEUTRAL" (N)
RUDAS „GYVAS“ (L)
GELTONA IR ŽALI „ŽEMĖ“ (E)

A. GELTONA ŽALIA E. RUONA N

B.
MĖLYNA N
Prijungtas prie a
tipiškas 13 amperų kištukas KABELIO GAMTAS

SVARBU: 1. GELTONA IR ŽALIA viela turi būti prijungta prie 
kištuko, kuris pažymėtas raide, gnybto E.Saugiklio dangčio stiebas turi būti pritvirtintas 

keičiant saugiklį, o pametus saugiklio dangtį, kištuko 
negalima naudoti, kol nebus tinkamai pakeistas. 
Teisingus pakeitimus identifikuoja spalvinis įdėklas 
arba spalva, įspausta žodžiais ant kištuko pagrindo. 
Keičiamąjį saugiklio dangtį galite įsigyti vietinėje 
elektros parduotuvėje.

arba Žemės simboliu arba spalvotu 

žalias arba Geltona žalia

2. MĖLYNA laidas turi būti prijungtas prie 
terminalo, pažymėto raide N
arba spalvotas juoda

3. BROW vielos stiebas turi būti prijungtas prie 
gnybto, pažymėto raide L.
arba spalvotas raudona
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d) Kepdami niekada nepalikite keptuvių nežiūrėtų, nes 
riebalai gali lengvai užsidegti.

e) Nuolatinė priežiūra užtikrina be problemų veikimą ir 
optimalų gaubto veikimą.

f) Jei gaubtas naudojamas kartu su kitais elektra 
nevaldomais prietaisais, dalinis patalpos vakuumas 
neturi viršyti 4 Pa   (4 x 10–5 barų).

g) Įsitikinkite, kad patalpa yra tinkamai vėdinama.

Prietaisas skirtas naudoti buityje. Gamintojas 
neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo 
ar netinkamo veikimo.

Traukiamieji gaubtai pašalina nemalonius kvapus ir 
garus ir sukuria malonią atmosferą kambaryje. Riebalų 
filtras absorbuoja riebalų, garų ir drėgmės daleles.

Teisingai sumontuotas ištraukiamasis gaubtas sukuria 
malonų patalpos klimatą be skersvėjų ir užtikrina 
pakenčiamą 40–60% oro drėgmę.

h) Reguliariai valykite padengtus maisto produktus nuo 
prietaiso paviršių.

i) Reguliariai išvalykite arba pakeiskite filtrą.

Ištraukiamo oro žarna neturi būti pagaminta iš degių 
medžiagų.Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad židinyje 

nedega atvira ugnis, nes jūsų namuose gali atsirasti 
stiprių dūmų. 5. Prieš naudodamiesi gaubtu
Toksiškos degimo dujos taip pat gali patekti iš kamino ar 
dūmtraukio į gyvenamąsias patalpas. Tai gali būti mirtinai 
pavojinga!

  Įsitikinkite, kad transportavimo metu gaubtas nebuvo 
pažeistas.

3. Aplinkos apsauga

3.1 Pakavimas

Elektros tiekimo ir šalinamo oro montavimą ir 
prijungimą turi atlikti patyrę prekybininkai, laikydamiesi

gamintojo instrukcijas ir laikantis vietinių reikalavimų.Pakavimo medžiagos yra 100% perdirbamos. Laikykitės 
vietinių jų šalinimo taisyklių.

The
polistirolo formos dalys ir kt.) yra pavojingos vaikams. 
Taigi pakavimo medžiagą laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

pakavimas medžiagos (plastmasinis krepšiai,
6. Naudojant gaubtą

6.1 Naudojimo saugos informacija

3.2 Šalinimas
Naudojant gaubtą, riebalų filtras visada turi 

būti vietoje, kitaip riebalų garai gali kauptis gaubte ir 
išmetamo oro sistemoje.

Jei šis prietaisas yra seno prietaiso pakaitalas, 
sunaikinkite seną prietaisą pagal įstatymus. Prieš 
utilizuojant prietaisą, jis turi būti atliktas

netinkamas nutraukti maitinimo laidą. Prietaisą reikia 
nusiųsti šalinti į

  Turėdami dujines kaitlentes, pasirūpinkite, kad 
kaitlentės nebūtų valdomos be indų.
Gaubto dalis gali sugadinti kylanti šiluma iš atviros 
dujų liepsnos.

atsakingos surinkimo institucijos.   Dėl gaisro pavojaus negalima gaminti liepsnos po 
gaubtu. Kylanti liepsna gali padegti riebalus, 
nusėdusius į filtrą.4. Patarimai ir bendri patarimai

  Dėl gaisro pavojaus kepti ar virti aliejais ir riebalais 
po gaubtu galima tik nuolat prižiūrint.

Dėmesio! Pakartotinai naudojamoms alyvoms 
padidėja savaiminio užsidegimo rizika. Kiti 
užsiėmimai atvira liepsna neleidžiami. Tai gali 
sugadinti filtrą ar kitas prietaiso dalis arba net 
sukelti gaisrą.

a) Prieš atliekant valymo ar priežiūros darbus, 
ištraukimo gaubto maitinimas turi būti nutrauktas 
ištraukiant maitinimo kištuką.

b) Iš gaubto ištraukiamas oras neturi būti nukreiptas 
per šildytuvo ar kitų neelektrinių prietaisų išmetamo 
oro vamzdyną.

c) Po ištraukiamuoju gaubtu negalima gaminti jokių 
flambės patiekalų. Atvira liepsna gali sugadinti 
gaubtą ar net sukelti virtuvės gaisrą.

 

6.2 Išmetamo oro režimu:
Ištraukiamas oras išmetamas lauke per išmetimo žarną.
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Šiuo tikslu jūsų namuose turi būti išmetamo oro velenas 
arba išmetamo oro vamzdynas, vedantis lauke.

7. Valymas ir priežiūra

Prieš atliekant bet kokią techninę priežiūrą ar valymo darbai,
izoliuokite gaubtą nuo elektros tiekimo tinklo: 
ištraukdami prietaiso jungties kištuką arba

namo įrengimo grandinės pertraukiklis arba

Visiškai atsukite varžtą tipo saugiklį nuo namo įrengimo

Naudojant gaubtą išmetamo oro režimu
ir dirbant su dūmtraukio kūrenimo metodais (pvz., 
anglies krosnimi), reikia pasirūpinti, kad įrenginio 
vietoje būtų pakankamai šviežio oro. Visada aptarkite 
tai su savo atsakingu kaminų šlavimo specialistu.

Jei nėra pastoviai sumontuoto išmetamo oro vamzdyno 
ar išmetamo oro veleno, gaubtą turite valdyti 
cirkuliacinio oro režimu. (žr. 11.3 skyrių)

  Ištraukimo gaubtas yra negalima valyti garų 
valytuvu.

  Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra 
alkoholio, jei norite valyti matinės juodos spalvos 
prietaisus. Tai gali sukelti spalvos pasikeitimą.

6.3 Cirkuliacinio oro režimu:
Įeinantis oras filtruojamas per anglies filtrą (dar 
vadinamą aktyviosios anglies filtru) ir cirkuliuoja 
kambaryje. Anglies filtras sulaiko virimo metu 
susidariusius kvapus.
Filtruotas oras cirkuliuoja atgal į virtuvę per oro 
angas šone arba viršuje. Jei gaubtas naudojamas 
cirkuliacinio oro režimu, visiškai saugu tuo pačiu 
metu valdyti nuo patalpos oro priklausomą ugnį.

  Nesilaikant priežiūros ir valymo instrukcijų, gali 
kilti gaisro pavojus dėl riebalų nuosėdų.

  Jūsų prietaiso riebalų filtrai turi būti reguliariai valomi 
arba keičiami.
Riebalais prisotinti filtrai gali greitai užsidegti ir 
paskleisti nemalonų kvapą.

Prieš pradėdami gaminti, keletą minučių įjunkite 
prietaisą.

Tiek išmetamo, tiek cirkuliuojančio oro režimais 
rekomenduojama ventiliatorių paleisti dar maždaug 5–
10 minučių po virimo. Tai atlaisvins virtuvės orą

  Riebalų filtrai, kuriuos užstojo nešvarumų 
dalelės, labai sutrikdo prietaiso funkciją.

  Valydami valdymo elementų plotą, būkite labai 
atsargūs, kad vanduo nepatektų į elektroniką.

likę garai ir kvapai.

1. Norėdami pagerinti gaubto veikimą, ištraukite garų 
surinktuvą (jei yra). Speciali informacija apie prietaisus su 

nerūdijančio plieno korpusu
2. Nustatykite ventiliatoriaus greitį atsižvelgdami į 

išskiriamų dūmų kiekį ir kvapus.
Nerūdijančio plieno paviršiams valyti reikia naudoti 
prekyboje esančią nešlifuojančią nerūdijančio 
plieno valymo priemonę.
Rekomenduojama apdoroti nerūdijančio plieno 
konservantais, kad paviršiai nebūtų greitai sutepti. 
Priemonę užtepkite švelniai skudurėliu.

3. Baigę virti, gartraukį naudokite dar maždaug 5–10 
minučių.

4. Uždėkite garų surinktuvą (jei yra).

„After-run“ funkcija Niekada nenaudokite nerūdijančio plieno valymo 
priemonių šalia valdymo elementų.Jei jūsų prietaise įdiegta vėlesnio veikimo funkcija, tai 

galima įjungti papildomu mygtuku valdymo skydelyje 
(14 skyrius).

Valydami metalinius riebalų filtrus, nepažeiskite 
tinklelio. Dažnas valymas arba agresyvių valymo 
priemonių naudojimas gali pakeisti metalo paviršiaus 
spalvą. Tai neturi įtakos filtro funkcijai ir nėrapagrindas

skundą.
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7.1 Riebalų filtro keitimas
Riebalų filtrai kartais turi būti keičiami. Taikomos šios 
taisyklės: Kiekvieną kartą keičiant arba plaunant riebalų filtrą arba

anglies filtras, nuėmus visas apatines gaubto dalis 
nuvalykite švelniu riebalų tirpikliu.
Kasdien valydami išorinius gaubto gaubtus, naudokite 
minkštą skudurėlį, sudrėkintą spiritu ar švelniu skystu 
valikliu. Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių.

  Keisti popieriniai riebalų filtrai kas mėnesį

  Keisti popieriniai riebalų filtrai su signalizacija kas du
mėnesius arba kai per tinklo angas tampa matoma 
paviršiaus spalva. Šis filtras yra spalvos vienoje pusėje; 
pritaikius, ši spalva neturi būti matoma per tinklo 
angas.

Jei nesilaikoma gaubto valymo ir filtrų keitimo ar 
valymo instrukcijų, kyla gaisro pavojus.

  Putplasčio riebalų filtrai reikia pamirkyti kartą per 
mėnesį šiltame muiluotame vandenyje 1–2 valandas. 
Neišgręžk; pakartokite, kur reikia, ir pakeiskite filtrą 
nauju elementu po daugiausiai 5-6 plovimų.

  Metaliniai riebalų filtrai jų nereikia pakeisti, kai jie 
yra per daug prisotinti, bet plaunami kartą per mėnesį 
rankomis arba indaplovėje (60 °) (nenaudokite 
ėsdinančios skalavimo priemonės). Leiskite filtrui 
kruopščiai išdžiūti ir atsargiai įdėkite jį į ištraukimo 
gaubtą.

8. Lempos keitimas

Keisdami lempą, įsitikinkite, kad naujoji lempa 
neturi didesnio galingumo nei originalas.

8.1 LED lempos keitimas
Jei gartraukio dokumentacijoje nėra instrukcijos, kaip 
pakeisti LED lempas, saugos sumetimais lemputę turi 
pakeisti klientų aptarnavimo tarnyba.

Taip pat žiūrėkite skyrių „Klientų aptarnavimas“

Venkite naudoti šarmines indų plovimo mašinų valymo 
priemones (pH vertė viršija 7).

  Anglies filtrai
a) Tradiciniai anglies filtrai (paprastai apvalūs

9. Gedimas - ką daryti, jei ...

figūra) negali būti nei skalbyklė, nei regeneruota.
Anglies filtrai turi būti reguliariai keičiami, bent kas 3 
mėnesius ar anksčiau, atsižvelgiant į kepimo įpročius

Variklis neveikia:

  Ar kištukas tinkamai įkištas į lizdą?
  Ar yra elektros tiekimo sutrikimas?
  Ar sugedo saugiklis?

b) Plaunami ir regeneruojami anglies filtrai 
(paprastai kvadrato formos) turi būti plaunami Nepakankama gaubto talpa / padidėjęs darbo 

triukšmas:kartą per mėnesį indaplovėje, naudojant įprastą 
skalavimo priemonę ir naudojant intensyvaus skalavimo 
programą (aukščiausioje temperatūroje).
Plaunami ir regeneruojami anglies filtrai, valydami 
kas mėnesį, sugeria virtuvės kvapus daugiausiai 3 
metus. Tada filtrą reikia pakeisti nauju elementu.

  Ar pakankamas išmetamo oro vamzdyno dydis?
  Ar išmetamo oro kanalas užsikimšęs?
  Oro vamzdyno skerspjūvis (nuo gaubto iki sienos 

dėžutės įskaičiuotas) turėtų būti 120 mm.
  Mažesnis oro vamzdyno skerspjūvis gali pakenkti 

variklio galiai.
  Oro srautui gali būti trukdoma, jei sieninėje dėžutėje 

sumontuota musių tinklelis.
Tokiu atveju nuimkite musės tinklelį.

  Jei sieninės dėžutės dangčio plokštėje yra fiksuoti, labai 
pasvirę žaliuzės, turėtumėte nuimti plokštelę, kad 
patikrintumėte, ar tai išsprendžia problemą.

  Į sieninę dėžę pritvirtinkite dangčio plokštę su kilnojamomis 
žaliuzėmis, nes tai mažiausiai trukdys oro srautui.

  Ar filtras (-ai) yra švarus (-i)?
  Ar anglies filtras (-ai) buvo įrengtas (-i) daugiau nei prieš 

šešis mėnesius?
Tada tai reikėtų pakeisti.

  Ar iš virtuvės paimamą orą pakeičia pakankamai 
šviežio oro, kad kambaryje nebūtų dalinio vakuumo?

Plaunamus ir regeneruojamus anglies filtrus 
reikia plauti atskirai, kad būtų išvengta maisto likučių 
nuosėdų, kurios vėliau gali sukelti nemalonų kvapą. Po 
plovimo plaunamas ir regeneruojamas anglies filtras 
turi būti vėl įjungtas. Tai atliekama džiovinant išvalytą 
filtrą orkaitėje 10 minučių 100 ° C temperatūroje.

Perskaitykite pakuotę, kad sužinotumėte, ar jūsų anglies 
filtrą galima plauti ir regeneruoti.
Jei pakuotėje nėra informacijos, tada joje yra
tradicinis, neplaunamas anglies filtras.
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Apšvietimas neveikia: Nereikalingos angos yra su plastikiniu dangčiu. Šį 
plastikinį dangtelį galima lengvai nuimti pasukus prieš 
laikrodžio rodyklę ir pasirinktinai pritvirtinti prie kitos 
nereikalingos angos.

  Ar lempą reikia keisti?
  Ar žibintas buvo tinkamai pritvirtintas ir laikiklyje 

įsitaisęs iki galo?
  Ar sugedęs saugiklis, ar išjungtas automatinis 

jungiklis?
11.1 Diegimo duomenys
Mažiausias atstumas nuo apatinio gaubto korpuso 
krašto:
prie keraminių ir lietinių viryklių prie 
dujinių viryklių
į kaitlentes, kūrenamas anglimi / nafta / mediena

Jei atlikus visus minėtus patikrinimus nepavyksta 
pašalinti gedimo, gali kilti rimtesnė problema. Jokiu 
būdu nebandykite taisyti
elektroniniai / elektriniai prietaiso komponentai. Susisiekite 
su savo klientų aptarnavimo skyriumi.

65 cm
70 cm
85 cm.

Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio tik 
tada, kai jis tinkamai sumontuotas.

10. Klientų aptarnavimas
Dėl techninių klausimų, susijusių su jūsų prietaisu, 
susisiekite su savo pardavėjo klientų aptarnavimo 
skyriumi.
Prieš skambindami į klientų aptarnavimo skyrių atkreipkite 
dėmesį į savo prietaiso modelį / tipą.
Tipo ir duomenų lentelė yra prietaiso viduje 
(nuimkite riebalų filtrą)

11.2 Ištraukiamojo gaubto naudojimas kaip ištraukiamo 
oro gaubtas (kai oras ištraukiamas į lauką)
Jei gamykloje ištraukimo gaubte buvo sumontuotas 
anglies filtras, jį reikia nuimti.
Tai praktiškai įmanoma naudoti tik tada, kai gaubtą 
naudojate cirkuliacijos režimu.

11.3 Ištraukiamojo gaubto pavertimas cirkuliaciniu 
gaubtu

11. Montavimas Jei norite naudoti tinkamai sumontuotą gaubtą kaip cirkuliacinį 
gaubtą, prieš naudodami gaubtą, prie ventiliatoriaus variklio 
turite pritvirtinti aktyviosios anglies filtrą (-us).
Aktyviosios anglies filtras (-ai) yra įtrauktas (-i) į kai kurių 
modelių komplektaciją.
Kitu atveju turite įsigyti aktyviosios anglies filtrą (-us) iš 
savo gaubto tiekėjo.
Jūs taip pat turite pakeisti savo gaubtą į „filtro padėtį“ 
prie pateikto prietaiso (svirties ar rutulinės rankenos) 
gaubto viduje.

Prieš montuodami prietaisą, 
atkreipkite dėmesį į:

  Prietaisą montuokite tik patogioje vietoje.

  Patikrinkite sienos / lubų tvarumą ir atsparumą.

  Patikrinkite elektros ir kitų laidų nukreipimą 
atitinkamai ant sienos ir ant lubų, kad negadintumėte 
jų grąžtu.

  Patikrinkite elektros laidumo būklę ir atsparumą.

  Rekomenduojame prietaisą sumontuoti profesionalui.

11.4. Elektrinis sujungimas

Prieš prijungdami ištraukimo gaubtą, patikrinkite, 
ar duomenų lentelėje (V) nurodyta įtampa sutampa su 
jūsų namų maitinimo įtampa.

Montuojant turi būti tiksliai laikomasi mažiausio 
atstumo tarp kaitlentės ir gaubto (žr. 11.1 skyrių 
„Montavimo duomenys“) ir vadovaukitės žingsnių 
numeracija ir papildomomis instrukcijomis. Vykdymas 
išleidus orą lauke (A- taip pat žr. diegimo duomenis). 
Garai pašalinami per oro išmetimo žarną, pritvirtintą 
prie jungties žiedo.

Išmetamo oro žarnos skersmuo turi atitikti jungties 
žiedo skersmenį. Jei naudojamas ar planuojamas dūmų 
atbulinis vožtuvas, patikrinus, ar jis gali laisvai atsidaryti 
ir užsidaryti, sumontavus išmetamo oro žarną. 
Ištraukimo gaubte gali būti viena (viršutinė) arba dvi 
(viršutinė ir galinė) ištraukimo angos.

Paprastai gaubtas yra įrengtas viršutinei ištraukimo 
angai naudoti ištraukiamasis gaubtas.

Niekada nemontuokite prietaiso, jei duomenų 
lentelėje pateikti duomenys neatitinka jūsų maitinimo 
įtampos. Techninių duomenų lentelę rasite prietaiso 
viduje, už riebalų filtro.

Jei ištraukimo gaubte yra standartinis jungties kištukas, 
prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo standartinio lizdo.

11.5 Anglies filtro montavimas
Norėdami sumontuoti anglies filtrus, nuimkite riebalų 
filtrą (-us), uždėkite anglies filtrus ir uždėkite riebalų 
filtrą (-us). (Žr. Skyrių"Anglies filtrų montavimas"
)
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  Jei išmetamo oro vamzdynas nukreipiamas per vėsias 
patalpas, palėpes ir pan., Atskirose dujotiekio dalyse 
gali būti didelis temperatūros kritimas, dėl kurio gali 
išsiskirti prakaitas ar kondensatas. Dėl to būtina 
išleidimo vamzdynų izoliacija.

Kai kuriais atvejais, be tinkamos izoliacijos, reikia 
įrengti kondensacinį vandens barjerą (juos gali įsigyti 
pagrindiniai statybinių medžiagų tiekėjai).

11.6 Ištraukiamojo gaubto tvirtinimas
Žr. Skyrių „Montavimo instrukcijos “ arba, kai 
taikoma, atskirai pateikiamas montavimo 
instrukcijas.

12. Išmetamo oro vamzdynas  
(Išmetimo oro žarna neįeina į tiekimo komplektą)

A pav oro išleidimo į lauką
B pav oro išleidimo anga per oro veleną

13. Garantija
Atkreipkite dėmesį į bendras garantijos sąlygas ir garantijos 
laikotarpį, nurodytus pridedamoje garantijos kortelėje. Jei 
prietaiso dokumentacijoje nėra garantijos kortelės, susisiekite 
su pardavėju.

Šviestuvams nėra jokios garantijos.

Gamintojas neatsako už jokius gedimus, 
įvykusius nesilaikant aukščiau nurodytos informacijos ir 
nuostatų.

Gamintojas nuolat užsiima tolesniu savo produktų 
tobulinimu. Atkreipkite dėmesį, kad gaminiams gali 
būti taikoma forma, įranga ir taikomos technologijos.  Išmetamo oro linija turi būti kuo trumpesnė ir 

tiesesnė.
  Norint išvengti pernelyg didelio triukšmo ar sumažėjusio 

ištraukimo pajėgumo, išmetamo oro vamzdyno skersmuo 
neturėtų būti mažesnis kaip 120 mm.

  Naudokite arba formuokite tik didelius spindulius. Maži 
spindulio posūkiai sumažina gaubto ištraukimo pajėgumą.

  Išmetamo oro dujotiekiui naudokite tik lygius 
vamzdžius arba lanksčias nedegių medžiagų žarnas. 
Jei išmetamo oro dujotiekis nukreipiamas 
horizontaliai, turi būti ne mažesnis kaip 1 cm 
nuolydis metrui arba 2 ° nuolydžio kampas.

(C pav.)

C.

Priešingu atveju kondensacinis vanduo gali patekti į 
ištraukimo gaubto variklį.
  Jei išmetamas oras nukreipiamas į išmetamo oro 

kanalą, įleidimo angos galas turi būti nukreiptas 
srauto kryptimi.
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Anglų Naudojimo instrukcija viryklių gaubtai GB

14. Viryklės gaubto valdymo 

mygtuko / jungiklio funkcijos

Modeliai:

MELIA PLUS BK
MELIA PLUS WH

D. B. A. C. E.

A. Skaitmeninis ekranas
Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte gaubtą. Ekranas užsidega
Po 2 minučių veikimo ekrano apšvietimas išsijungia. Norėdami jį vėl įjungti, dar kartą paspauskite 
mygtuką.
Norėdami rankiniu būdu išjungti gaubtą, paspauskite apšvietimo mygtuką A.

B.

C.

D.

Išjungimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, kai gaubtas veikia, kad sumažintumėte ventiliatoriaus veikimą.

Įjungimo klavišas

Norėdami padidinti ventiliatoriaus veikimą, paspauskite šį mygtuką, kai gaubtas veikia

Vėlavimo raktas

Paspauskite šį mygtuką 3 sekundes, kol gaubtas veikia. Ekranas mirksi.

Galite nustatyti automatinio išsijungimo laiką nuo 1 iki 9 minučių. Atleiskite 
mygtuką, kai ekrane pasirodys norimas išjungimo laikas.
Dar kartą paspauskite mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą. Jei nespausite mygtuko per 10 sekundžių, 
nustatymas bus automatiškai išsaugotas.
Kai įjungtas variklis ir išsaugomas uždelsimo nustatymas, vis tiek galite pakoreguoti 
nustatymą, o ekrane bus rodomas atgalinis laikas.
Taip pat galite nustatyti išjungimo laiką, kai variklis neveikia. Skaičiavimas pradedamas 
iškart, kai tik įjungiamas gaubtas.

E. Šviesos ON / OFF mygtukas

fi191202nm 9 Techniniai pakeitimai saugomi



Anglų Naudojimo instrukcijos / vartotojo vadovas Viryklės gaubtai GB
15. Anglies filtrų montavimas

Norėdami patekti į variklį, reikia pakelti priekinį stiklinį skydą.

Pakelkite priekinį skydelį (A) kaip parodyta čia žemiau.
Nuimkite metalinį filtrą (B)

A. B.

Anglies filtro montavimas

Anglies filtrai recirkuliuojamam orui turi 
būti pritvirtinti variklio šone.

Anglies filtras

Puktūros yra tik iliustracinės
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Anglų Vartotojų ir montavimo instrukcijos viryklių gaubtai GB

16. Probleminių šaudymo viryklių gaubtai

Gedimas Priežastis Sprendimas

Lapas užblokuotas Atsikratykite blokavimo

Šviečia, bet
variklis neturi
darbas

Pažeistas kondensatorius

Sugadintas variklio užstrigęs guolis

Pakeiskite kondensatorių

Pakeiskite variklį

Variklis pakeičiamas išjungus variklį arba esant blogam variklio kvapui

Be aukščiau paminėtų, patikrinkite šiuos dalykus:

Šviesos nėra Šviesa pažeista Pakeiskite žibintus

darbas, variklis daro Prijunkite laidus pagal elektros 
schemąneveikia Maitinimo laidas atsilaisvina

Vienkryptis vožtuvas ir oras
ventiliacijos įėjimas nėra 
sandariai uždarytas

Nuimkite vienpusį vožtuvą ir 
užsandarinkite klijais

Naftos nuotėkis
Nuotėkis iš jungties
iš U formos pjūvio ir 
dangčio
Lapas pažeistas ir 
sukelia purtymą
Variklis nėra tvirtai 
pakabintas

U formos dalį nuimkite žemyn ir užsandarinkite 
muilu arba dažais

Pakeiskite lapą

Tvirtai užfiksuokite variklįPakratykite
kūnas

Kūnas nėra tvirtai pakabintas. Tvirtai pritvirtinkite kūną

Atstumas tarp
kūnas ir dujų ilgis per ilgas Perskaitykite tik atstumąNepakanka

siurbimas Per didelis vėdinimas 
nuo atvirų durų ar langų

Pasirinkite naują vietą ir priminkite 
mašiną

Tvirtinimo varžtas nėra pakankamai 

įtemptas
Priveržkite pakabinamą varžtą ir padarykite jį 
horizontaliaiMašina

nuolydžiai Pakabinamas varžtas nėra pakankamai 

įtemptas
Priveržkite pakabinamą varžtą ir padarykite jį 
horizontaliai
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Mod. Nr.:

D. surinkimo instrukcijos MIRA 600 BK

MIRA 600 WHIštraukimo gaubtai be galvos
MIRA 900 BK

MIRA 900 WH

NEO 600 BK

NEO 600 WH

GB Montavimo instrukcijos

Pakreipti viryklių gaubtai

MELIA PLUS BK

MELIA PLUS WH

„Vlano GmbH“, Maysweg 10 C, D-47918 Tönisvorstfi9
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Vokiečių kalba Ištraukimo gaubtų montavimo instrukcijos D.

Pilna surinkimo apžvalga:

Atstumas iki kaitlentės: žiūrėkite naudojimo instrukcijos 11.1 skyrių

Pavojus!
Paveiksle pavaizduoti matmenys skiriasi nuo modelio. Atkreipkite dėmesį į 
informaciją apie jūsų įrenginio gręžimo šabloną.
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Turinys: puslapis

Vožtuvų atvartų surinkimas 2

2 - 3
Recirkuliacijos režimas

Išmetamo oro veikimas

Variklio dangčio surinkimas
4-oji

Pirmiausia užtikrinkite maitinimą. Tai turi nustatyti specialistas. Pavojus!Prieš 
montuodami gaubtą, įdėkite vožtuvo atvartus, kaip aprašyta žemiau:

Vožtuvų atvartų surinkimas:
Jei vožtuvų sklendės nėra įmontuotos gamykloje:

• Pirmiausia sumontuokite pusę 1 lizde B10
• 3 kaiščiai turi būti nukreipti į viršų;
• ašį 4 įkiškite į lizdo B10 skyles 5;
• Pakartokite visus 2 dalies surinkimo procesus

Recirkuliacijos režimo gaubto surinkimas:

1. Ant sienos pieštuku nubrėžkite horizontalią liniją toje aukštyje, 
kurioje bus sumontuota gaubto tvirtinimo plokštė. (Geriausia iš visų

A pav.)

Naudokite gulsčiuką)

2. Laikykite gaubto tvirtinimo plokštės viršų 1 (e pav.) iki pieštuku 
nubrėžtos linijos ir pieštuku pažymėkite 3 skylutes.

3. Naudodami 8 mm mūro grąžtą, išgręžkite 30 mm gylio skylę sienoje kiekvienam 
iš 3 pieštukų ženklų. Norėdami būti saugioje pusėje, kalibru patikrinkite kaiščių 
skersmenį.

4-oji Pridedamą gręžimo šabloną laikykite prie sienos taip, kad 3 gręžimo 
skylės gaubto tvirtinimo plokštele sutaptų su gręžimo šablone esančiomis 
skylėmis ir pažymėkite 2 apatines gaubto gręžimo angas, pritvirtintas ant 
gręžimo šablono pieštuku.

B pav.)

5. 8 mm mūro grąžtu išgręžkite 30 mm gylio skylę gaubtui, 
tvirtinamam sienoje prie 2 pieštukų žymių.

6-oji Į kiekvieną iš 5 padarytų skylių įdėkite kaištį (A pav.).

7-oji Prie sienos pritvirtinkite gaubto tvirtinimo plokštę.

8-oji. Pakabinkite gaubtą ant gaubto tvirtinimo plokštės. (C pav.)

9. Spustelėkite išorinio (apatinio) kamino veleno tvirtinimo laikiklį, esantį išorinio 
(apatinio) kamino veleno viršuje. (B pav.) C pav.)

10. Uždėkite išorinį (apatinį) kamino veleną ant gaubto ir pažymėkite 2 
gręžimo angas (D pav.) per tvirtinimo laikiklio skylutes, užfiksuotas aukščiau 
esančioje sienoje.

11. Dar kartą nuimkite išorinį kamino veleną nuo gaubto.
12-oji Nuimkite kamino veleno viršuje tvirtinimo laikiklį.

D pav.)

13-oji Dabar naudokite 8 mm mūro grąžtą, kad išgręžtumėte 30 mm gylio skylę 
kiekvienoje iš 2 skylių, pažymėtų ant sienos tvirtinimo laikikliui (D pav.).
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14-oji Į išgręžtas skyles įdėkite 2 kaiščius.

15-oji Pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį prie sienos dviem 30 mm varžtais.

16. Stumkite vidinį (viršutinį) kamino veleną iki galo į išorinį (apatinį) 
kamino veleną.

E pav.)

3

2

1

17-oji Padėkite sukrautus kamino velenus ant gaubto ir užfiksuokite jį 
ant tvirtinimo laikiklio 2 (E pav.). a

18-oji Patraukite vidinį kamino veleną tiesiai iki lubų ir tvirtai 
prispauskite prie sienos.

19 d Nubraukite trumpą žymėjimo liniją pačiame sienos viršuje, iš abiejų 
vidinio kamino veleno pusių. (F pav.)

20 d Šiek tiek pastumkite vidinį kamino veleną.
21. Laikykite tvirtinimo laikiklį 3 (E pav.) vidiniam dūmtraukio velenui viduryje 
tarp žymėjimo linijų, pačiame lubų viršuje ir pažymėkite 2 gręžimo angas per 
gręžimo angas montavimo laikiklyje.

F pav.)

22 diena Nuimkite tvirtinimo laikiklį ir naudokite 8 mm mūro grąžtą, kad 
išgręžtumėte 30 mm gylio skylę kiekvienoje iš 2 skylių, pažymėtų ant sienos 
tvirtinimo laikikliui.

23 Į skylutes įdėkite 2 kaiščius ir pritvirtinkite tvirtinimo 
laikiklį 3 (E pav.) dviem 30 mm varžtais. G pav.)

24. Patraukite vidinį dūmtraukio veleną iki galo ir pritvirtinkite dviem 10 mm 
savisriegiais varžtais, esančiais tvirtinimo laikiklio šone. (G pav.)

25-oji Pakelkite gaubto priekį, nuimkite riebalų filtrą ir pritvirtinkite gaubtą 
dviem 30 mm varžtais per 2 skylutes gaubto galinėje sienelėje, kad 
pritvirtintumėte gaubtą. (H pav.)

H pav.)
26 Sumontuokite anglies filtrą ant variklio šono. (Žr. Naudojimo instrukcijos skyrių "
Anglies filtro naudojimas "
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Gaubto surinkimas išmetamam orui valdyti:

Pavojus! Tikrai tai 11 skyrius. „Diegimas“ laikykitės naudojimo 
instrukcijos. I pav.)

Sieninis kanalas 150 mm išmetamo oro vamzdžio matmenys. (Skylė 
apie 155 mm)

Norėdami surinkti gaubtą išmetamo oro režimu, surinkite jį taip, kaip aprašyta 
ankstesniame skyriuje: „Gaubto surinkimas recirkuliacijos režimui:“, tačiau 
montuojant anglies filtrą.

Surinkite taip:
1. Nuimkite išorinį ir vidinį kamino veleną.
2. Sumontuokite išmetimo žarną. (I pav.)
3. Vėl uždėkite išorinį ir vidinį kamino veleną.

a) b)
Norint galutinai surinkti gaubtą išmetamo oro 
režimu, jums reikia ištraukiamo oro žarnos 150 
mm lizdui (a) ir išmetimo grotelės (b) su 150 mm 
lizdu išmetimo oro žarnai prijungti. Šie
nėra įtraukti į pristatymo sritį.

Kai kurie vaizdai skirti tik iliustracijai
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Lietuvių viryklių gaubtų montavimo instrukcijos GB

Bendra surinkimo apžvalga:

Atstumas nuo kaitlentės: žiūrėkite vartotojo vadovo 11.1 skyrių

Dėmesio!
Ankstesnėje iliustracijoje parodyti matmenys skiriasi nuo modelio. 
Atkreipkite dėmesį į informaciją apie jūsų prietaiso gręžimo šabloną.
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Turinys: puslapis

Vožtuvų atvartų montavimas recirkuliuojančio oro 

režimas

2

2 - 3

Variklio dangčio montavimas išmetamo oro režimas 4-oji

Pirmiausia įsitikinkite, kad maitinimas yra saugus. Tai turi nustatyti kvalifikuotas specialistas.

Atsargiai! Prieš montuodami gaubtą, pirmiausia uždėkite vožtuvo atvartus taip, kaip aprašyta žemiau:

Vožtuvo atvartų montavimas:
Jei vožtuvų atvartai nėra įmontuoti:

• Pirmiausia sumontuokite 1 puslankį ant purkštuko B10

• 3 kaiščiai turi būti nukreipti į viršų;

• 4 ašį įkiškite į antgalio B10 5 angas;

• Pakartokite visus šiuos veiksmus, kad sumontuotumėte 2 pjūvį

Recirkuliuojančio oro režimo gaubto įrengimas:

1. Pieštuku nubrėžkite horizontalią liniją ant sienos toje vietoje, kur yra gaubtas A pav.)

reikia sumontuoti montavimo plokštę. (tai geriausia padaryti naudojant gulsčiuką)

2. Laikykite gaubto tvirtinimo plokštės viršutinį kraštą 1 (E pav.) prieš pieštuko liniją ir 
pieštuku pažymėkite 3 skylutes.

3. 8 mm mūro gręžtuvu sienoje padarykite 30 mm skylutes ties kiekvienu iš 3 pieštuko 
ženklų. Norėdami būti saugioje pusėje, patikrinkite sieninių kištukų skersmenį slankmačiu.

4-oji Pritvirtintą gręžimo šabloną laikykite prie sienos, kad 3 gręžimo skylės gaubto tvirtinimo 

plokštele sutaptų su gręžimo šablone esančiomis skylėmis ir pažymėkite 2 apatines gręžimo 

angas, skirtas gaubtui pritvirtinti ant gręžimo šablono pieštuku.

B pav.)

5. 8 mm mūro gręžtuvu padarykite 30 mm skylę kiekvienoje iš 2 pieštukų žymių, kad 
pritvirtintumėte gaubtą prie sienos.

6-oji Įstatykite kaištį į kiekvieną iš 5 padarytų skylių (A pav.).

7-oji Pritvirtinkite gaubto tvirtinimo plokštę prie sienos.

8-oji. Pakabinkite gaubtą ant gaubto tvirtinimo plokštės. (C pav.)

9. Pritvirtinkite išorinio (apatinio) kamino veleno tvirtinimo laikiklio viršų prie vidinio 
(viršutinio) kamino veleno. (B pav.) C pav.)

10. Uždėkite išorinį (apatinį) kamino veleną ant gaubto ir pažymėkite 2 gręžimo angas (Pav.

d) per skylutes viršutiniame tvirtinimo laikiklyje, prikabintą prie sienos.

11. Vėl nuimkite išorinį kamino veleną nuo gaubto.

12-oji Atjunkite viršutinį tvirtinimo laikiklį nuo pašalinto kamino veleno. D pav.)

13-oji 8 mm mūro gręžtuvu dabar padarykite po 30 mm skylutes kiekvienoje iš 2 
gręžimo angų, pažymėtų ant sienos tvirtinimo laikikliui (D pav.).

14-oji Į padarytas gręžimo angas įdėkite 2 sieninius kištukus.

15-oji Pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį prie sienos dviem 30 mm varžtais.
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16. Stumkite vidinį (viršutinį) kamino veleną visiškai į išorinį (apatinį) kamino veleną. E pav.)

3

2

1

17-oji Uždėkite tarpusavyje sujungtus kamino velenus ant gaubto ir prikabinkite šią konstrukciją prie 

tvirtinimo laikiklio 2 (E pav.).

18-oji Vidinį kamino veleną pripildykite tiesiai į viršų iki lubų ir tvirtai prispauskite 
prie sienos.

19 d Pažymėkite trumpą liniją tiesiai sienos viršuje, iš abiejų vidinio kamino 
veleno pusių. (F pav.)

20 d Slide the inner chimney shaft slightly downwards.

21. Laikykite tvirtinimo laikiklį 3 (E pav.) vidiniam (viršutiniam) dūmtraukio 
velenui viduryje tarp pieštuko žymių tiesiai prie lubų ir pažymėkite 2 gręžimo 
angas per skylutes montavimo laikiklyje.

F pav.)

22 diena Dar kartą nuimkite tvirtinimo laikiklį ir tada naudokite 8 mm mūro grąžtą, kad 

padarytumėte 30 mm skylutes 2 gręžimo angose, pažymėtose ant sienos tvirtinimo laikikliui.

23 Į savo padarytas gręžimo angas įstatykite 2 sieninius kištukus, tada užfiksuokite 

tvirtinimo laikiklį 3 (E pav.) dviem 30 mm varžtais.
G pav.)

24. Patraukite vidinį dūmtraukio veleną tiesiai į viršų ir pritvirtinkite dviem 10 mm 
savisriegiais, esančiais tvirtinimo laikiklio šone. (G pav.)

25-oji Pakelkite priekinę gaubto dalį, nuimkite riebalų filtrą ir užfiksuokite 
gaubtą dviem 30 mm varžtais per 2 skyles gaubto gale. (H pav.)

26 Anglies filtrą pritvirtinkite prie variklio šono. (žr. Vartotojo vadovo skyrių
"Anglies filtro montavimas"

H pav.)
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Išmetamo oro režimo gaubto įrengimas:

Atsargiai! Visada atkreipkite dėmesį 11 skyrius. „Diegimas“ vartotojo vadove. I pav.)

Diafragma sienoje turi tilpti 150 mm skersmens dūmų 
ištraukimo žarna. (kiaurymė apie 155 mm)
Norėdami sumontuoti gaubtą recirkuliuojančio oro režimu, atlikite veiksmus, aprašytus 

aukščiau esančiame skyriuje: „Recirkuliuojančio oro režimo gaubto įrengimas:“, bet be

montuojant anglies filtrą.

Norėdami įdiegti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite išorinį ir vidinį kamino veleną.
2. Sumontuokite oro išmetimo žarną. (I pav.)

3. Vėl uždėkite išorinį ir vidinį kamino veleną.

a) b) Norint galutinai sumontuoti gaubtą recirkuliuojančio oro 
režimu, reikia oro išmetimo žarnos 150 mm skersmens 
išmetimo antgaliui (a) ir išorinį oro išmetimo tinklelį (b)
su 50 mm antgaliu oro išmetimui prijungti
kelnės. Jie nėra įtraukti į pristatymo sritį.

Kai kurios nuotraukos yra tik iliustruotos
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