
Használati útmutató



Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek!
Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony 
használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban foglalt használati és karban-
tartási utasításokat.
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Használati útmutató
Vigyázat!

Műszaki adatok

telePítés

a használati útmutatót mindig őrizzük meg későbbi használat céljából. amennyiben a készü-
léket eladjuk vagy átruházzuk egy harmadik személy számára, gondoskodjuk arról, hogy az új 
felhasználó a készülékkel együtt az útmutatót is megkapja, ezáltal elsajátíthassa a készülék he-
lyes használatát és tisztában legyen az esetleges veszélyekkel is. Ezen figyelmeztetések saját 
és a közelben tartózkodók biztonságát szolgálják, ezért fontos, hogy a készülék telepítése és 
használatba vétele előtt ezeket gondosan átolvassuk.
A készülék nem alkalmas gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek általi használatra, kivéve ha ez 
egy felelős személy felügyelete alatt történik, aki ügyel, hogy a készülék használata biztonságos ma-
radjon. Kisgyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, elkerülendő, hogy játszanak 
a készülékkel. A készülék telepítését kizárólag szakember végezheti, az érvényes előírások betartása 
mellett. A telepítés során az elektromos rendszer bárminemű módosítását kizárólag szakképzett vil-
lanyszerelő végezheti el.
A rendszer karakterisztikájanak módosítása, vagy módosításának megkísérlése rendkívül veszélyes. 
Meghibásodás vagy a készülék javításának szükségesse esetén ne próbáljuk magunk megoldani a 
hibát. 
Hozzá nem értő személy által végzett javítás során a készülék károsodhat. A készülék javításával vagy 
egyéb ezzel kapcsolatos művelettel forduljuk a hivatalos márkaszervizhez vagy az alkatrész-szolgál-
tató központhoz.
Mindig ellenőrizzük, hogy az elektromos alkatrészek (világítás, elszívó berendezés), ki legyen kapcsol-
va, amikor a készülék használaton kívül van. Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk, olvassuk át 
a teljes útmutatót.
a páraelszívó kizárólag háztartási rendeltetésű konyhákban a főzés során keletkező gőzök el-
szívására szolgál. Bármilyen ettől eltérő célú használatért a gyártó nem vállal felelősséget.
a készülékre helyezett vagy erre akasztott (amennyiben ez lehetséges) tárgy tömege nem ha-
ladhatja meg a 1,5 kg-ot. a telepítést követően tisztítsuk át a rozsdamentes acél burkolatot, 
távolítsuk el a védőfólia ragasztórétegének esetleges maradékát, illetve egyéb zsír-, olajfoltot. 
Megvásárolhatjuk a gyártó által biztosított külön tisztítókendőt is. Ettől eltérő tisztítóeszköz, 
tisztítószer használata esetén bekövetkező bárminemű károsodásért a gyártó felelősséget nem 
vállal.

A műszaki adatok a készülék elektromos elemeire vonatkoznak. Ezek a páraelszívó készülék belsejé-
ben található típustáblán szerepelnek.

(Ez a szakasz kizárólag a készülék telepítésében jártas, képzett szakembereknek szól.)
A páraelszívó alsó pontja és a tűzhely felső pontja közötti minimális távolság: 65 cm. Az Európai Uni-
ós szabványok vonatkozó részei alapján ez a távolság az átfogó katalógusban megadott megadott 
értékkel csökkenthető. Amennyiben a gázfőzőlap útmutatója nagyobb távolságot ír elő, úgy az az 
irányadó. .



csatLakoztatás háLózati áraMkörrE

ELszívás küLső kivEzEtéssEL  
(kifúvás)

A külső kivezetéses változatnál a teljes cső átmérője legalább akkora vagy nagyobb kell legyen, mint 
a páraelszívóhoz kapcsolt cső átmérője. A vízszintes szakaszokon a cső enyhén emelkedjen felfelé   
(cca. 10%-kal), így elősegítve a gőzök kinyomását. Ne használjunk élesen tört elemeket, ügyeljünk, 
hogy az egyes szakaszok hossza elérje az előírt minimális csőhosszt. Tartsuk be a szabad légkörbe 
történő levegőkivezetésre vonatkozó előírásokat.
Amennyiben a helyiségben, amelyikben az elszívás történik, egyidejűleg bojlert, tűzhelyet, kandallót, 
vagy bármilyen gáz, üzemanyag elégetésével működő eszközt is használunk, biztosítsunk megfelelő 
szellőzést, légáramlatot.
Szerelési utasítások: lásd az o szakaszban. 

(Ez a szakasz kizárólag a készülék telepítésében jártas, képzett szakembereknek szól.)
Vigyázat!
Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a készülék belsejében, áramtalanítsuk azt, csatla-
koztassuk le a hálózati áramkörről. Ellenőrizzük, hogy a készülék belsejében a vezetékek nem 
lazultak-e ki, nem szakadtak-e el, ilyen esetben mindig forduljunk a legközelebbi márkaszerviz-
hez. az elektromos bekötéseket kizárólag képzett szakember végezheti.
A csatlakoztatás kizárólag az érvényes előírások betartása mellett történhet. Ellenőrizzük, hogy a meg-
szakító és az elektromos hálózat elbírja a készülék okozta terhelést (a műszaki adatokról lásd a B 
pontot). 
Egyes készülékeknél a tápkábelhez nem jár dugasz, itt mindig „szabványos” dugaszt kell alkalmaznunk 
a következő szempontok figyelembevétele mellett:
- a sárga és zöld színű vezeték mindig a földelővezeték,
- a kék vagy fehér színű vezeték a nulla vezeték,
- a barna vagy fekete vezeték a fázis,
- a kábel forró alkatrészekkel nem érintkezhet (70°C-nál melegebb alkatrésszel),
-  A tápkábelre eső terhelésnek megfelelő dugaszt alkalmazzunk, melyet az ehhez való hálózati aljzat-

hoz csatlakoztassunk.
Azon készülékek esetében, melyeknél a tápkábellel gyárilag dugasszal is el van látva, ügyeljünk, hogy 
a terhelésnek megfelelő hálózati áramkörre csatlakoztassuk a dugaszt.
Forduljunk képzett szakemberhez (lásd a műszaki adatokkal kapcsolatosan a B pontot).
a gyártó elhárít minden felelősséget, amely a biztonsági előírások be nem tartásából ered.

Ennél a kivitelezési módnál a konyhai gőzök és a pára egy légcsatornán át kivezetésre kerülnek külső 
légtérbe. A készülék felső részéből kiemelkedő továbbító berendezéshez egy légcsövet csatlakoztat-
nak, amelyen keresztül a gőzök és a pára távozik. Ennél a kivitelezésnél a szénszűrőket, amennyiben 
azok behelyezésre kerültek, el kell távolítani (ehhez lásd az F pontot). A szabványoknak megfelelően 
amennyiben a helyiségben egyidejűleg más, gázt vagy egyéb üzemanyagot égető berendezések mű-
ködnek, biztosítani kell a megfelelő szellőzést.
Németországra vonatkozó külön előírás:
Amennyiben a páraelszívóval egyidejűleg más, nem elektromos árammal működő berendezés is üze-
mel, a helyiségben a negatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa-t(4x10E-5 bar).



Használat
1.  Elektronikus vezérlőpanel (PLaNE Nrs)

Világítás nyomógomb 
•  BE: a világítás ég (a nyomógomb is világít),
• KI: világítás lekapcsol.
„– ” nyomógomb
Lenyomásával csökkentjük a kompresszor sebességét.
A sebességfokozatokat a kigyulladó LED-lámpák száma jelzi (kivéve a világítás és az időzítés LED-
lámpáit).
„+” nyomógomb
Lenyomásával növeljük a kompresszor sebességét.
A sebességfokozatokat a kigyulladó LED-lámpák száma jelzi (kivéve a világítás és az időzítés LED-
lámpáit).
(A négy sebességfokozatú változatnál a „+” nyomógomb villog. A negyedik sebesség 15 percig 
bekapcsolva marad, ezután a villanymotor visszavált harmadik sebességre.)
Mode nyomógomb
Funkciója: a villanymotor be- és kikapcsolása.
Amennyiben a „legutóbbi sebesség” funkció aktív, a villanymotor a legutóbbi kikapcsolás előtt, 
még utoljára használt sebességfokozaton indul el.

Opcionális: a távvezérlővel ellátott változat (csak egyes változatoknál).
Vigyázat!
A készüléket elektromágneses jelektől, hullámoktól távol telepítsük, mivel ezek zavart okozhatnak 
az elektronikus rendszer működésében.
Legnagyobb hatótávolság: 5 méter. Más berendezés okozta elektromágneses zavar esetén a maxi-
mális hatótávolság kevesebb is lehet mint 5 méter.
Világítás nyomógomb a távvezérlőn: világítás be- és kikapcsolása.
•  „–” és „+” nyomógomb: növelje/csökkentse a sebességet (a motor indításához nyomjuk le akár a 

„+”, akár a „–” nyomógombot).
• Időzítő nyomógomb : lásd az alábbi utasításokat.

Időzítő és „szűrő eldugult” figyelmeztető nyomógomb 
•   A funkció 15 percig a korábban beállított sebességfokozaton működteti a készüléket, majd automa-

tikusan leállítja (a nyomógomb villog).
•  30 üzemóra után a nyomógomb jelzi, hogy esedékes a zsírszűrők tisztítása (a nyomógomb folyto-

nosan, piros színnel világít). A figyelmeztetés kikapcsolásához nyomjuk le pár másodperc hosszan 
a piros lámpát, egészen addig, amíg a piros fény kialszik. Ezután kapcsoljuk le a készüléket, majd 
kapcsoljuk vissza, ellenőrizendő, hogy a figyelmeztetést valóban töröltük.

BELső kEriNgtEtés (szűrővel)
Ennél a kivitelezési módnál a levegő áthalad az aktív szénszűrő betéteken, majd tisztulást követően 
visszajut a konyhába. A szűrők behelyezésével kapcsolatosan lásd a H szakaszban leírtakat.



2.  ELEktroNikus vEzérLőPaNEL  
(horizoN Nrs, LuMiNa Nrs, vELa Nrs)

1. Időzítő/Szűrő figyelmeztetés
az állandó Piros fény jelzi, hogy a zsírszűrő figyelmeztetés bekapcsolt (30 üzemóra után). A 
figyelmeztetés kikapcsolásához és a mérők nullázásához tartsuk lenyomva 3 másodperc hosszan 
a nyomógombot.
villogó Piros fény jelzi, hogy az időzítő funkció aktív. A funkció bekapcsolásához először min-
dig indítsuk el a villanymotort valamelyik sebességfokozatban, ezután akár hosszan, akár röviden 
nyomjuk le a nyomógombot. A funkció 15 perc működés után automatikusan leállítja a készüléket.
Az Időzítő funkciót bekapcsolása után is a felhasználó bármikor lekapcsolhatja a készüléket, ekkor 
az időzítő funkció is lekapcsol.

2. Első sebességfokozat
amikor a LEd-lámpa kialszik, az első fokozat nyomógombjának rövid lenyomásával bekapcsoljuk 
a készüléket, a villanymotor első fokozatban kezd működni, és a fokozathoz tartozó LED-lámpa 
kigyullad. A készülék a gomb felengedésekor kapcsol be.
amikor a LEd-lámpa nem ég, és egy másik sebességfokozaton működik a készülék, az első 
sebességfokozat gombját lenyomva a készülék első fokozatra vált, az előzőleg bekapcsolt fokozat 
LED-lámpája kialszik, és az első fokozathoz tartozó LED-lámpa gyullad ki.
amikor a LEd-lámpa világít, az első sebességfokozat gombját röviden lenyomva a villanymo-
tor leáll és a LEd-lámpa kialszik.
amikor a LEd-lámpa nem ég, az első sebességfokozat gombját legalább 3 másodperc hosz-
szan nyomvatartva a keringtetés funkció kapcsol be. A keringtetés funkció során (24 órás időtar-
tam) a LEd-lámpa villog. A funkció bekapcsolását követő 1 óráig a készülék első fokozatban mű-
ködik, majd három óra hosszan kikapcsol, ezután újra bekapcsol további 1 órára. Ez a műveletsor 
ismétlődik ciklikusan a teljes 24 órás összidőtartam lejártáig.
A keringtetés funkciót bekapcsolva más funkció már nem aktiválható. A funkció kikapcsolásához 
nyomjuk le a 2. sebességfokozat gombot legalább három másodperc hosszan.

3. Második sebességfokozat
amikor a második fokozathoz tartozó LEd-lámpa nem ég, és egy eltérő sebességfokozaton 
működik a készülék, a második sebességfokozat gombját röviden vagy hosszan lenyomva a ké-
szülék második fokozatra vált, az előzőleg bekapcsolt fokozat LED-lámpája kialszik, és a második 
fokozathoz tartozó LED-lámpa gyullad ki.
amikor a LEd-lámpa nem ég, és egyik sebességfokozat sem aktív, a második fokozat gombjá-
nak lenyomása nincs hatással a készülékre.
amikor a második fokozathoz tartozó LEd-lámpa ég, a második fokozat gombjának lenyomá-
sa nincs hatással a készülékre.
A készülék kikapcsolásához először át kell váltanunk első fokozatra, majd újra lenyomnunk az első 
fokozat gombját.

4. Harmadik sebességfokozat
amikor a harmadik fokozathoz tartozó LEd-lámpa nem ég, és egy eltérő sebességfokozaton 
működik a készülék, a harmadik sebességfokozat gombját röviden vagy hosszan lenyomva a ké-
szülék harmadik fokozatra vált, az előzőleg bekapcsolt fokozat LED-lámpája kialszik, és a harmadik 
fokozathoz tartozó LED-lámpa gyullad ki.
amikor a LEd-lámpa nem ég, és egyik sebességfokozat sem aktív, a harmadik fokozat gombjá-
nak lenyomása nincs hatással a készülékre.
amikor a harmadik fokozathoz tartozó LEd-lámpa ég, a harmadik fokozat gombjának lenyo-
mása nincs hatással a készülékre.



A készülék kikapcsolásához először át kell váltanunk első fokozatra, majd újra lenyomnunk az első 
fokozat gombját.

5. Negyedik sebességfokozat
amikor a negyedik fokozathoz tartozó LEd-lámpa nem ég, és egy eltérő sebességfokozaton 
működik a készülék, a negyedik sebességfokozat gombját röviden vagy hosszan lenyomva a ké-
szülék negyedik fokozatra vált, az előzőleg bekapcsolt fokozat LED-lámpája kialszik, és a negyedik 
fokozathoz tartozó LED-lámpa gyullad ki. amikor a LEd-lámpa nem ég, és egyik sebességfoko-
zat sem aktív, a negyedik fokozat gombjának lenyomása nincs hatással a készülékre. amikor a 
negyedik fokozathoz tartozó LEd-lámpa ég, a negyedik fokozat gombjának lenyomása nincs 
hatással a készülékre.
Negyedik fokozaton a készülék legfeljebb 14 percig üzemelhet, ezután vissza kell kapcsol-
nunk harmadik fokozatra.
A készülék kikapcsolásához először át kell váltanunk első fokozatra, majd újra lenyomnunk az első 
fokozat gombját.

6. Világítás –  távirányító párosítása
világítás: A 6-os gomb rövid lenyomásával be- és kikapcsoljuk a világítást. A 6-os gomb kigyullad, 
amikor a világítás be van kapcsolva.
távirányító párosítása (opcionális): Amikor a villanymotor áll és a megvilágítás ki van kapcsol-
va, nyomjuk le hosszan a 6-os gombot a távirányító párosítása funkció bekapcsolásához. A 6-os 
gomb legfeljebb 10 másodperc hosszan villog, ezalatt távvezérlőn meg kell nyomnunk legalább egy 
gombot. 10 másodperc leteltével a keresés leáll, vagy korábban, amennyiben sikerült kompatibilis 
távirányítót érzékelni.

gombok lenyomása:
hosszan nyomvatartás = ujjunkkal tartsuk lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig, a funkció 
ezalatt aktiválódik.
rövid lenyomás = ujjunkkal 3 másodpercnél rövidebb ideig nyomjuk le a gombot, a funkció a gomb 
felengedésekor aktiválódik.
távirányítóról történő vezérlés (opcionális): Helyezzük az eszközt elektromágneses hullámoktól 
távol, melyek zavart okozhatnak a készülék elektronikus rendszerének működésében. Maximális 
hatótávolság: 4 méter. A távolság más berendezések okozta elektromágneses zavar miatt rövidül-
het.

távvezérlő  
gombja

világítás gomb A világítás gomb lenyomásával a világítást kapcsoljuk be és ki.
A „–” gomb csökkenti a motor sebességét, illetve egyes fokozatban a „–” gombot lenyom-
va leállítjuk a motort.

Amennyiben a motor áll, a „+” gombot lenyomva első fokozaton bekapcsoljuk azt, ha a 
motor már működik, eggyel nagyobb fokozatra váltunk.

Amennyiben a motor működik az időzítő gombot lenyomva az időzítő funkciót kapcsoljuk 
ki vagy be.
A világítás és az időzítő gombot egyszerre nyomjuk le és tartsuk lenyomva, amíg a kék 
LED-lámpa lassan villogni nem kezd. Ha a „–” gombot a távvezérlőn öt másodpercen be-
lül lenyomjuk, az új kód létrejön és mentésre kerül. A kód rögzítését a LED-lámpa három 
rövid felvillanása jelzi.
Az alapértelmezett kód visszaállításához nyomjuk le egyszerre öt másodpercnél tovább a  
„–” és „+” gombot. Az alapértelmezett kód rögzítését a LED-lámpa három rövid felvillaná-
sa jelzi.
Minden alkalommal, amikor új kódot generáltunk vagy az alapértelmezett kód vissza-
állításra került, újra végre kell hajtanunk a korábban ismertetett távvezérlő párosítást 
(világítás gombbal).

„–” gomb

„+” gomb

időzítő gomb

Kód  
(csak  
meghibásodás 
esetén)

Leírás



szűrők (levételére és cseréjére von. utasítások)
1.  zsírszűrők

A zsírszűrők levételéhez nyomjuk be a reteszt, hogy a nyelv kiugorjon a vezetősínből, ezután enged-
jük le a zsírszűrőt. Oldalsó elszívású készülékeknél (Horizon NRS, Lumina NRS, Vela NRS) vegyük 
le az acél panelt, majd ezután vegyük ki a zsírszűrőket (lásd a H3. ábrán).

2. széNszűrő BEtétEk
A szénszűrőkkel kapcsolatosan lásd az egyes modellekhez tartozó szénszűrő-készletekhez tartozó 
használati utasítást.
Plane NRS: szűrő kód: 921.
Horizon NRS 1 motoros, Lumina NRS: szűrő kód: 101078900 (készülékenként 2 darab)
Horizon NRS 2 motoros: szűrő kód: 101078900 (készülékenként 2 darab)

1. sPotLáMPa
Hogyan cseréljük a halogén izzót:
a) Ellenőrizzük, hogy a készülék le legyen csatlakoztatva a hálózati áramkörről.
b) Nyissuk fel teljesen, 90 fokig a panelt a PusH gomb benyomásával.
c) Azonos izzóval cseréljük ki a régit (halogén, max. 20W, 12V, G4 foglalat).
d) Zárjuk le a panelt. Amennyiben az nem záródik megfelelően, ismételjük a meg a b lépést.

Vigyázat! az eredetitől eltérő formájú, teljesítményű izzó alkalmazása sú-
lyosan károkat okozhat a lámpatestben.

Folyamatos karbantartás mellett az idő múlásával is fenntartható a készülék megfelelő és hatékony 
működése. A zsírszűrők és a szénszűrők különös figyelmet igényelnek. 

Világítás (kiszerelés és csere)

karBaNtartás és tisztítás

2. féNycső viLágítás
(Ez a szakasz kizárólag a készülék telepítésében jártas, képzett szakembereknek szól.)
A fénycső cseréjéhez tegyük a következőket:
a) Ellenőrizzük, hogy a készülék le legyen csatlakoztatva a hálózati áramkörről.
b) Csavarozzuk ki a rögzítőcsavarokat, majd vegyük le az alsó panelt.
c)  Vegyük ki a fénycsövet, ehhez forgassuk el 90 fokkal, majd helyezzük be az eredetivel egyező 

paraméterezésű újat (8W-13W-21W-28W).
d) Helyezzük áram alá a készüléket.

négyzetes süllyesztett lámpa



A szűrők és ezek tartóelmeinek gyakori tisztításával biztosíthatjuk, hogy a zsír nem gyűlik meg a készü-
léken, és így tűz sem keletkezik.

1. zsírszűrők
A zsírszűrők a levegőben szálló zsír-részecskéket kötik le, emiatt havonta tisztítószeres forró vízben 
át kell mosnunk ezeket. Mosás közben ügyeljünk, hogy ne hajlítsuk meg a szűrőket. Csak akkor 
helyezzük vissza a szűrőket, amikor már teljesen megszáradtak. A levételük és cseréjük módját a 
H1 pont ismerteti. A műveletet rendszeresen meg kell ismételnünk.

2. széNszűrők
A szűrőkön áthaladó levegő által hordozott szagokat köti le. A levegő több alkalommal is áthalad a 
szűrőkön, ezután már megtisztulva kerül visszafúvásra a konyhába. A szénszűrők nem tisztíthatók, 
általában 3-4 havonta ki kell cserélnünk (használattól függően). A szénszűrők cseréjét a H2 pontban 
találjuk.

3. készüLék küLső fELüLEtéNEk tisztítása
Javasolt, hogy két hetente (15 naponta) tisztítsuk meg a készülék külső felületét, így megelőzhetjük, 
hogy a lerakódó zsír, olaj kárt tegyen a rozsdamentes acél felületben.
A külső felületet nedves ruhával, semleges folyékony tisztítószerrel vagy denaturált szesszel tisz-
títsuk. 
Ujjlenyomat mentes (fasteel) felületi kezelés esetén csak tiszta vízzel és semleges szappanos 
eleggyel mossuk át a felületet. Puha kendőt használjunk, öblítsük és szárítsuk meg alaposan a 
felületet. Ne használjunk dörzsölő hatású tisztítószert, durva kendőt, vagy fém felület tisztítására 
szolgaló kendőt, mivel ezek helyrehozhatatlan módon károsíthatják a bevonatot. A fenti utasítások 
betartásának elmulasztásával helyrehozhatatlan károkat tehetünk a fém felületben. Ezen kezelési 
utasításokat együtt tároljuk a használatra vonatkozó utasításokkal.
A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, melyek a fenti utasítások be nem tartásából ered-
nek.

4. készüLék BELső ELEMEiNEk tisztítása
A készülék belsejében található elektromos alkatrészek, illetve a villanymotor elemei folyadékkal, 
tisztítószerekkel nem tisztítható.

Ne használjunk súroló, dörzsölő hatású termékeket. 
a fenti műveletek csakis úgy hajthatjuk végre, hogy előtte a készüléket lecsatlakoztattuk a há-
lózati áramkörről.

Az elektromos rendszer a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően földelőcsatlakozással 
el van látva, ezen felül megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó Európai Uniós előírá-
soknak.
Ne csatlakoztassuk a készüléket bojler, kandalló stb. füstelvezető csövéhez, kéményéhez. Ellenőriz-
zük, hogy a hálózati áramkör névleges paraméterei megegyezzenek a készülék belsejében található 
típustáblán feltüntetett értékekkel. A főzőlap és a páraelszívó közötti minimális távolság 65 cm.
A párelszívó alatt soha ne főzzünk nyílt lánggal.
Bő olajban történő sütés közben mindig különösen figyeljünk oda: a forró olaj gyúlékony.
-  Amennyiben a páraelszívó működése közben a helyiségben más, gázt vagy egyéb tüzelőanyagot 

elégető berendezés is működik, mindig biztosítsunk megfelelő szellőzést.
-  A páraelszívó alatt ne flambírozzunk.
-  Az elszívott levegőt nem vezethetjük más, gázt vagy egyéb üzemanyagot elégető berendezés füstgá-

zainak elvezetésére szolgáló füstelvezető csövébe, kéményébe.
-  A készülék használata előtt ellenőrizzük, hogy az elszívott levegő kivezetésére vonatkozó minden 

szabálynak megfeleljen a telepítés.

BiztoNsági figyELMEztEtésEk



Az új készülékre jótállás vonatkozik.
A jótállási feltételeit a forgalmazó szabja meg.
a gyártó nem vállal felelősséget az útmutatóban esetlegesen előforduló, nyomtatási vagy for-
dítási hibákból eredő pontatlanságokért. a gyártó fenntartja a jogot a termék módosítására vo-
natkozóan amennyiben ezt saját vagy a felhasználó érdekében szükségesnek véli, az alapvető 
biztonsági és működtetési jellemzők megtartása mellett.

karbantartási, tisztítási művelet előtt mindig áramtalanítsuk a készüléket, vagy a főkapcsoló 
lekapcsolásával, vagy a hálózati áramkörről lecsatlakoztatva. a gyártó nem vállal felelősséget 
semmilyen embert, jószágot, állatot érintő kárért, amely a használati útmutatóban foglalt utasí-
tások, és ami még fontosabb, a telepítésere, használatra, karbantartásra vonatkozó biztonsági 
figyelmeztetések be nem tartásából, figyelmen kívül hagyásából ered. 

jótállás

horizoN Nrs, LuMiNa Nrs, PLaNE Nrs, vELa Nrs oLdaLfaLi váLtozatokra 
voNatkozó szErELési utasítások
1.  lépés
A. ábra
1.  Helyezzük a tartókonzolt (S) a falra a jelölt magasságban (H), melyet az X+Y+512 mm képlet kiszá-

mításával kapunk.
2.  Vízmértékkel ellenőrizzük, hogy a konzol vízszintben legyen
3. Jelöljük meg a konzol két végén a két fúrási helyet.
4.  Fúrjunk két 8 mm átmérőjű lyukat, helyezzük be a dübeleket, majd a tartozék csavarokkal (V1) rög-

zítsük a konzolt (S).
B. ábra
1.   Akasszuk a készüléket a konzolra (S).
2.  A rögzítőcsavarokkal igazítsuk be a készüléket. A felső csavarral (B) állíthatjuk a faltól való távolsá-

got, az alsó csavar (C) a függőlegesen elmozdulást.
3.  Annak érdekében, hogy saját súlyánál fogva a készülék ne essen le, valamint hogy egy alulról jövő 

lökés esetén az akasztófülek ne akadjanak ki, a készülék hátuljában kialakított furatokon keresztül a 
megfelelő dübelekkel és csavarokkal (V2) rögzítsük a falhoz a készüléket.

2.  lépés
C. ábra
1.  Külső kivezetéses változatnál a ventilátor kimeneti csatlakozócsonkjára csatlakoztassuk a  kivezető 

csövet (lásd a C. ábrán). 
2.  Mérjük le a teljes távolságot (X) (1-es pont), majd az ábrán jelölt méretre vágjuk meg a csövet (A) 

(2-es pont). 
3.  A jelölt mértékig vágjuk meg a könyökelemet (B) (3-as pont). Ezáltal a kivezető cső (A) tökéletesen 

függőlegesen állhat.
D. ábra
1-2-3-4. Rögzítsük a fali nyíláson (F) a csatlakozócsonkot (C) a tartozékként járó három csavarral (V3).
E. ábra
1. Óvatosan helyezzük a kivezető csövet (A) a motor csatlakozócsonkjára (D).
2.  A csövet (A) rögzítsük a készülékházhoz a három csavarral (V4).
3.  Illesszük a könyökelemet (B) a csőre (A), majd a csatlakozócsonkra (C).
4.  Rögzítsük a könyököt (B) a csőhöz (A) egy kötegelőkábellel, majd az ábrán látható módon hajtsuk 

előre a csatlakozócsonkon lévő füleket.
Végezzük el az elektromos bekötéseket, de kizárólag úgy, hogy mind a készülék, mind a hálózati áram-
kör áramtalanítva van.

szErELési utasítások



3.  lépés
F. ábra
1.  Helyezzük a takarólemez alsó elemébe (G) a toldatot (H).
2. A csavarokkal (V5) rögzítsük egymáshoz az alsó elemet és a toldatot (G+H).
3.  Húzzuk ki a toldatot (H) egészen addig, amíg el nem éri a kívánt magasságot.
4.  Helyezzük a tartókonzolt a falra (L), vízmértékkel hozzuk vízszintbe, majd jelöljük meg a két oldalsó 

rögzítési pont helyét.
5.  Fúrjuk meg a két, 4 mm átmérőjű furatot, helyezzük be a két 4 mm átmérőjű dübelt, majd a megfelelő 

csavarokkal (V6) rögzítsük a konzolt.
6. A toldatot (H) rögzítsük a konzolhoz (L) a két csavarral (V7).
Az érvényes előírásoknak megfelelően helyezzük áram alá a készüléket.

horizoN Nrs, LuMiNa Nrs, vELa Nrs, PLaNE Nrs szigEt váLtozatokra 
voNatkozó szErELési utasítások
1.  lépés
A1. ábra
–  Határozzuk meg a X+Y+H1 képlet kiszámításával a megfelelő magasságot (H).
B1. ábra
–  A H1. szakasz utasításainak megfelelően vegyük le az oldalsó szívópanelt (AP) (amennyiben fent 

van), majd a zsírszűrőket. Lumina NRS modellnél vegyük le az elülső panelt (PN).
–  Húzzuk ki a dugaszt (CO) a készülékházhoz rögzített csatlakozó aljzatból.
C1. ábra
–  Lazítsuk ki a négy csavart, melyek az NRS motor egységét (CM) rögzítik.
–  Toljuk a motor egységet (CM) oldalra, hogy a négy csavar a lyukak nagyobb átmérőjű részéhez 

kerüljenek.
–  Emeljük fel a motor egységet (CM), hogy elválasszuk az alsó készülékháztól.
D1. ábra
–   Rögzítsük a takaróelemet (TI) a motor egységhez (CM) a tartozékként járó 7 csavarral (V1).
E1. ábra
–  Rögzítsük a kürtőt (TS) a mennyezethez a 4 db 8 mm átmérőjű dübellel és a hozzá tartozó csavarral 

(V2).
F1. és G1. ábrák
–  Mérjük le a „Z” távolságot az F1. ábrának megfelelően.
–  Vágjuk meg a kivezető csövet (A) és a könyököt (B) az F1. ábra 2-es pontjának megfelelően, úgy, 

hogy a kivezető cső (A) tökéletesen függőlegesen álljon. Rögzítsük a könyökelemet (B) a csőhöz (A) 
a kötegelőkábellel, mdj a ideiglenesen csatlakoztassuk a könyököt az álmennyezeten vagy a födém-
ben kialakított kivezető nyílásba csatlakozó légcsatornához (F).

–  Csúsztassuk a teljes egységet (CM + TI) a kürtőben (TS), amíg az el nem éri a kívánt magasságot 
(H1) (lásd még az A1. ábrát).

–  Rögzítsük az elemeket (CM+TI és TS) a 8 db, önmetsző csavarral (V3).

2.  lépés
H1. ábra
–  Óvatosan helyezzük a kivezető csövet (A) a motor egység (CM) csatlakozócsonkjára (D), majd rög-

zítsük a három db csavarral (V7).
I1. és L1. ábrák
–  A takarólemez rögzítésére szolgáló konzolt (SP) rögzítsük a kürtőhöz (TS) az álmennyezetnél vagy a 

motor egységen (CM), amennyiben a kürtőre (TS) nem volt szükség.
–  Helyezzük a  takarólemez alsó elemébe (G) a toldatot (H), majd visszaszedhető ragasztószalaggal 

rögzítsük egymáshoz a kettőt.



– A takarólemez együttest (G+H) helyezzük a motor egységre (CM).
–  Rögzítsük a takarólemez együttest ennek tartókonzoljához (SP), vagy a kürtőhöz, a négy db M5-ös 

gépcsavarral (V5). Ne csavarjuk be teljesen a csavarokat.
M1. ábra
–  Emeljük az alsó készülékházat annyira, hogy a függesztőnyílások a motor egység (CM) alján lévő 

négy db M5-ös csavarra illeszkedjenek. Csúsztassuk el oldalra a motor egységet (CM), hogy a csava-
rok a nyílások szűk keresztmetszetű részébe befussanak, és ott szorosan rögzüljenek.

3.  lépés
N1. ábra
–  Távolítsuk el a takarólemez két darabját egymáshoz rögzítő szalagokat, csavarjuk ki a négy db M4-s 

metrikus csavart (V5) a tartókonzolból (SP), és csúsztassuk a takarólemez együttest (G+H) lefelé.
– Végezzük el az alábbi csatlakoztatásokat:
    Csövezés:  kivezető cső + könyök (A+B) a fali nyílásig vezető légcsatornához (F). Szűrős változat 

esetén (lásd az F szakaszban), a kifúvott levegő közvetlenül a kürtő nyílásainál távozik.
   Elektromos bekötések (kizárólag a készülék és a hálózati áramkör áramtalanítását követően).
–  Rögzítsük a takarólemez felső toldatát (H) újra a tartókonzolhoz (SP) a négy db M4-es gépcsavarral 

(V5). 
–  A takarólemezt (G) csúsztassuk lefelé, majd az önmetsző csavarokkal (V6) rögzítsük azt a készülék-

házhoz.
–  Csatlakoztassuk a dugaszt (CO) a készülékházhoz rögzített aljzathoz.
–  Kövessük a H1. szakaszban foglalt utasításokat, helyezzük vissza a zsírszűrőket és amennyiben van, 

az oldalsó szívópanelt (AP). Lumina NRS modell esetén helyezzük vissza az elülső panelt (PN).
– Az érvényes előírásoknak megfelelően helyezzük áram alá a készüléket (lásd a D. szakaszt).
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