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Noudata tarkasti tämän
käyttöohjeen ohjeita.

Följ noga intruktionerna i
denna manual.

Closely follow the instructions set
out in this manual.

Emme vastaa vioista, vaurioista tai tulipaloista, jotka ovat aiheutuneet tämän
käyttöohjeen laiminlyönnistä. Liesikupu
on suunniteltu poistamaan käryä ja
höyryä kotiolosuhteissa.

Vi tar inget ansvar för eventuella fel,
skador eller eldsvådor förorsakade som
förorsakats av oaktsamhet och slarv
med instruktionerna i denna manual.
Denna köksfläkt är menad för att avleda
stekångor i hemmabruk.

We will not accept any responsibility for
any faults, damage or fires caused to
the appliance as a result of the negligence of the instructions in this manual.
The hood is conceived for the suction
of cooking fumes and steam and is
destined only for domestic use.
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Ympäristö ja turvallisuus
Kierrätä kaikki pakkaus
materiaalit oikein.
Käytä aina työhanskoja
kaikissa huoltotoimenpiteissä.

Ympäristöystävällinen käyttö
»» Käytä pienintä nopeutta (Eco-tila) jos käryä syntyy vähän.
»» Kytke liesikupu päälle ennen ruuan valmistuksen aloittamista ja jätä liesikupu päälle
ruuanvalistumisen jälkeen vielä 15 minuutin ajaksi.
»» Jos käytät kiertoilmamallia (Sivu 7.), vaihda aktiivihiilisuodatin vähintään kerran neljänkuukauden välein.
»» Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuukaudessa, jotta aktiivihiilisuodatin pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa.
»» Asenna kupu tämän käyttöohjeen mukaan.
Huomio!
Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käytettäväksi. Lapset ja henkilöt, joilla on aisti-,
fyysisisä- tai henkisiä rajoitteita tulisi käyttää laitetta ainoastaan avustettuna.
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Laatu ja turvallisuus
Liesikupu on suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavien standardien mukaan.
Elektromagneettinen
yhteensopivuus:
EN 55014-1
CISPR 14-1
EN 55014-2
CISPR 14-2
EN/IEC 61000-3-2
EN/IEC 61000-3-3

Suorituskyky:
EN/IEC 61591
ISO 5167-1
ISO 5167-3
ISO 5168
EN/IEC 60704-1
EN/IEC 60704-2-13
ISO 3741
EN 50564; IEC 62301

Turvallisuus:
EN/IEC 60335-1
EN/IEC 60335-2-31
EN/IEC 62233.

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan neuvoston
direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti,
voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voisi aiheutua jätteiden
asiattomasta käsittelystä.
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Käyttötavat
Liesikupu on suunniteltu käytettäväksi joko poistoilmatoimisena tai kiertoilmatoimisena.

Poistoilma toiminto
Poistoilma toiminnossa käryt ja höyryt ohjataan rakennuksen ulkopuolelle
poistoilmakanavan kautta (ei pakkauksessa).
Parhaan toiminnon saavutat:
»» Käytä mahdollisimman lyhyttä kanavavetoa
»» Käytä mahdollisimman vähän käyriä maksimi kulma: 90
»» Käytä kierresaumakanavaa kokovedonmatkalta
»» Käytä asennuksessa vain sertifioituja materiaaleja
Liesikuvun liittäminen vääränkokoiseen kanavistoon vähentää liesikuvun tehoa ja
saattaa aiheuttaa käytössä kohinaa. Emme ota vastuuta väärästä asennuksesta.
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Kiertoilmatoiminto
Kiertoilmatoiminnossa aktiivihiilisuodatin poistaa ilmasta käryt ja epäpuhtaudet ja
työntää ilman takaisin huoneistoon ylemmästä poistoaukosta. Toiminto tarvitsee
aktiivihiilisuodattimen.
Aktiivihiilisuodattimen voit ostaa verkkosivuiltamme, www.airfi.fi tai lähimmältä
jälleenmyyjältäsi.
Parhaan toiminnan saavutat:
»» Puhdista rasvasuodatin säännöllisesti, jotta hiilisuodatin pysyisi mahdollisimman
hyvässä kunnossa.
»» Aktiivihiilisuodatinta ei voi puhdistaa, vaihda se tarvittaessa uuteen.
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Käyttöpaneeli
Käyttöpaneelin taustavalo syttyy, kun kosketat käyttöpaneelia. Taustavalo sammuu
automaattisesti. Käyttöpaneelissa on LED valo.
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Valot päälle / valot pois päältä
Nopeus 1 / Eco-tila
Nopeus 2
Nopeus 3 / Huippuimu

Käyttö
Valot
»» Kytke valot päälle painamalla niiden kytkintä (1.).
»» Sammuta valot painalla kytkintä uudelleen.

Kärynsieppaus
»»
»»
»»
»»

Ennen käyttöä vedä kärynsieppausliukuosa ulos, muuten tuuletin ei käynnisty.
Valitse nopeus painamalla nopeusnumeroa.
Sammuta tuuletin painamalla nopeusnumeroa uudelleen.
Anna tuulettimen käydä vielä 15 min. käytön jälkeen.
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Ylläpito
Puhdistus
Puhdista liesikupu vähintään kerran kuukaudessa. Puhdista liesikupu kostealla liinalla, jossa on neutraalia pesuainetta. Älä käytä hankaavia tuotteita tai alkoholia.

Huomio!
Varmista ennen mitään huoltotyötä, että liesituuletin on
kytketty pois sähköverkosta.

Rasvasuodatin
Rasvasuodatin poistaa ruuanlaitosta tulevat pienet rasvahiukkaset. Turvallisuuden ja
toimivuuden takaamiseksi rasvasuodatin tulisi pestä vähintään kerran kuukaudessa.
Poista rasvasuodatin vetämällä vapautuskahvasta kuvan osoittamalla tavalla.
Pese rasvasuodatin joko käsin tai astianpesukoneessa alhaisessa lämpötilassa lyhyellä pesuohjelmalla ja käytä pesussa mietoa pesuainetta. Värimuutos puhdistuksen
jälkeen on normaalia, eikä vaikuta suodatustehoon.
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Huomio!
Liesikuvun ja suodattimen
puhdistamatta jättäminen voi
aiheuttaa tulipalovaaran.

Käytä aina työkasineitä
huoltotöiden yhteydessä

