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 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: docs.whirlpool.eu

OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA.
Tässä käyttöoppaassa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, jotka on luettava ja 
joita on noudatettava aina.

 Tämä on turvallisuutta koskeva varoitussymboli, joka varoittaa käyttäjiä mahdollisista vaaroista, jotka 
kohdistuvat heihin itseensä ja toisiin henkilöihin.

Kaikkien turvallisuutta koskevien viestien edellä on varoitussymboli ja jokin seuraavista sanoista:

VAARA   tarkoittaa vaaratilannetta, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei 
sitä vältetä.

VAROITUS   tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, 
ellei sitä vältetä.

Kaikissa turvallisuutta koskevissa viesteissä kuvataan mahdollinen vaara/varoitus ja kerrotaan, miten 
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen riskiä voidaan vähentää. 
Noudata aina seuraavia ohjeita:
• Asennuksen ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko, ja ne on suoritettava 

valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään 
laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta.

• Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkääntyyppisten asennustöiden aloittamista.
• Laite on pakollisesti maadoitettava (näin ei ole kuitenkaan tarpeen tehdä luokan II liesituulettimille, jotka 

tunnistetaan arvokilven  -symbolista).
• Virtajohdon on oltava niin pitkä, että laitteen voi kytkeä pistorasiaan.
• Älä irrota laitetta sähkövirrasta virtajohdosta vetämällä.
• Sähköosien on oltava käyttäjän ulottumattomissa asennuksen jälkeen.
• Älä koske laitteeseen märin käsin äläkä käytä sitä ollessasi paljain jaloin.
• Tätä laitetta saavat käyttää lapset (8-vuotiaat ja sitä vanhemmat) sekä fyysisesti, aistimuksellisesti tai 

henkisesti rajoitteiset, tai kokemattomat henkilöt, jotka eivät tunne laitetta, jos heitä valvotaan tai heille 
on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä sekä ilmoitettu vaaroista, joita saattaa liittyä sen 
käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä 
ilman aikuisen valvontaa.

• Älä korjaa laitetta tai vaihda mitään sen osaa ellei käyttöohjeessa erityisesti näin kehoteta. Mahdollisten 
viallisten osien tilalle on vaihdettava alkuperäiset varaosat. Kaikki muut huoltotoimenpiteet saa suorittaa 
vain pätevä teknikko.

• Valvo, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella.
• Varo kattoa tai seinää porattaessa, ettei mikään sähköjohto ja/tai putki pääse vahingoittumaan.
• Tuuletushormien tulee aina päästää poistoilma ulos.
• Poistoilmaa ei saa poistaa kaasun polttamisesta tai muista polttoainetta käyttävistä laitteista syntyvien 

savujen poistamiseen tarkoitettujen kanavien kautta; sillä on oltava erillinen poistokanava. Kaikkia 
kansallisia poistoilmasta annettuja määräyksiä on noudatettava.
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• Jos liesituuletinta käytetään samaan aikaan muiden kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden 
kanssa, huoneen alipaine ei saa ylittää arvoa 4 Pa (4 x 10-5 bar). Tästä syystä on varmistettava, että 
huoneen ilmanvaihto on riittävä.

• Valmistaja ei ole millään tavoin vastuussa laitteen asiattomasta käytöstä tai vääristä asetuksista.
• Säännöllinen huolto ja puhdistaminen takaavat laitteen asianmukaisen toiminnan ja parhaan 

suorituskyvyn. Puhdista kaikki pinttynyt pintalika säännöllisesti, jotta rasva ei pääse kerääntymään. 
Irrota suodattimet säännöllisesti ja puhdista tai vaihda ne sitten.

• Liesituulettimen puhdistusohjeiden ja suodattimien puhdistus- ja vaihto-ohjeiden noudattamatta 
jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran.

• Poistotuuletinta ei saa koskaan avata, jos rasvasuodattimet eivät ole asennettuina, minkä lisäksi laite on 
tarkastettava säännöllisesti.

• Kun poistotuuletinta käytetään kaasulaitteen yläpuolella, varmista, että kaikkien käytössä olevien 
polttimoiden päällä on keittoastia.

• Jos käytössä on kolme tai useampi kaasulla toimiva keittoalue, liesituulettimen tehon tulee olla 
vähintään tasolla 2. Tämä estää liiallisen kuumuuden kerääntymistä laitteeseen.

• Varmista, että lamput ovat jäähtyneet ennen kuin kosket niihin.
• Liesituuletinta ei saa käyttää eikä sen saa antaa jäädä ilman oikein asennettuja lamppuja, sillä tällöin 

vaarana on sähköisku.
• Käytä suojakäsineitä asennus- ja huoltotöiden aikana.
• Tämä tuote ei sovellu ulkokäyttöön.
• Liesitason ollessa käytössä liesituulettimen esillä olevat osat voivat kuumentua.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
• Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu seuraavia direktiivejä:

 - EU:n ekosuunnitteluvaatimukset, seuraavien asiakirjojen mukaisesti n:o 66/2014, n:o 327/2011, n:o 244/2009, n:o 245/2009, n:o 1194/2012,  
n:o 2015/1428 

Laitteen sähköturvallisuus voidaan taata vain, jos se on liitetty hyväksyttyyn maadoitusjärjestelmään oikein.

Energiansäästöneuvoja
• Käynnistä liesituuletin alhaisimmalla nopeusasetuksella ruoanlaittoa aloittaessasi ja anna sen käydä vielä muutaman minuutin ajan ruoanlaiton lopettamisen 

jälkeen.
• Lisää nopeutta ainoastaan, jos ruoanlaitosta syntyy runsaasti savua tai höyryä ja käytä "Boost"-asetusta (asetuksia) ainoastaan ääritilanteissa.
• Vaihda hiilisuodatin/-suodattimet tarpeen vaatiessa, jotta ne pystyisivät vähentämään käryjä tehokkaasti.
• Puhdista rasvasuodatin/-suodattimet tarpeen vaatiessa, jotta ne pysyisivät tehokkaina.
• Käytä halkaisijaltaan suurinta tässä käyttöoppaassa sallittua putkea tehokkuuden lisäämiseksi ja melutason vähentämiseksi minimiin.

 ASENNUS 
Purettuasi laitteen pakkauksesta tarkista, ettei se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään 
huoltopalveluun. Vahinkojen välttämiseksi on suositeltavaa poistaa laitteen alla oleva polystyreenialusta vasta juuri ennen asennusta.

ASENNUSTA VARTEN TEHTÄVÄT VALMISTELUT

VAROITUS  tämä laite on painava; liesituulettimen nostamisessa ja asentamisessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Liesitason keittolevyjen tai kattilaritilöiden ja liesituulettimen välisen minimietäisyyden tulee olla vähintään 40 cm sähköliesille ja 65 cm kaasu- ja yhdistetyille 
kaasu-sähköliesille.
Tarkasta minimietäisyydet ennen asentamiseen ryhtymistä myös lieden omasta käyttöoppaasta.
Lieden asennusohjeissa mahdollisesti määritettyä tavallista suurempaa lieden ja liesituulettimen välistä etäisyyttä on noudatettava asennuksessa.

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Varmista, että laitteen arvokilpeen merkitty jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä tieto on merkitty liesituulettimen sisään, rasvasuodattimen alle.
Sähköjohdon (tyyppiä H05 VV-F 3 x 0.75 mm2) voi vaihtaa ainoastaan pätevä ja valtuutettu sähköasentaja. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos liesituulettimeen on asennettu sähköpistoke, kytke laite helppopääsyisessä paikassa olevaan pistorasiaan, joka noudattaa sovellettavia määräyksiä. Jos siihen ei 
ole asennettu pistoketta (suora johtokytkentä verkkoon), tai jos pistorasia ei ole helppopääsyisessä paikassa, on asennettava kaksinapainen katkaisin, joka 
mahdollistaa täyden eristyksen verkkovirrasta, jos tapahtuu luokan III ylijännite, johtokytkennöistä annettujen määräysten mukaisesti.
Jos kaapelissa ei ole pistoketta, on johdot asennettava seuraavan taulukon mukaisesti:

Verkkojännite ja 
taajuus Johtokytkentä

220-240 V – 50 Hz
 : keltainen/vihreä

 N  : sininen
 L  : ruskea

YLEISIÄ SUOSITUKSIA

Ennen käyttöä
Poista varusteista kaikki mahdolliset pahvisuojukset, läpinäkyvät kalvot ja tarrat. Tarkasta onko laite vahingoittunut kuljetuksen aikana.

Käytön aikana
Älä sijoita painavia esineitä laitteen päälle, sillä se saattaa vahingoittua. Älä altista laitetta ilmastotekijöille.
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 YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Pakkausmateriaalin hävittäminen
Pakkausmateriaali on 100-prosenttisesti kierrätyskelpoista, mistä on merkkinä kierrätyssymboli ( ). Älä hävitä pakkauksen osia huolimattomasti vaan toimi 
vastuullisesti ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen
 - Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.
 - Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

 - Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei sitä saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Kodinkoneiden hävittäminen
• Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön kelpaavista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ennen 

hävittämistä laite on tehtävä käyttökelvottomaksi katkaisemalla sen sähköjohto, jotta sitä ei pystytä enää kytkemään sähköverkkoon.
• Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

 VIANETSINTÄ 

Laite ei toimi:
• Tarkasta verkkojännite ja varmista, että laite kytketty on sähköverkkoon.
• Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.

Liesituuletin ei vedä ilmaa tarpeeksi:
• Varmista, että ilman poistonopeus on asetettu halutulle tasolle.
• Varmista, että suodattimet ovat puhtaat.
• Varmista, että ilmanpoistossa ei ole esteitä.

Lamppu ei toimi:
• Tarkasta lamppu ja vaihda se tarvittaessa uuteen.
• Varmista, että lamppu on asennettu oikein paikalleen.

 HUOLTOPALVELU 

Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun:
1. Tarkasta, voitko ratkaista ongelman itse noudattamalla “Vianetsintäoppaassa” annettuja ohjeita.
2. Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.

Jos ongelma ei ole ratkennut edellä mainittujen tarkastusten jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
Ilmoita aina:
• lyhyt kuvaus vian laadusta
• laitteen tyyppi ja malli
• huoltonumero (numero, joka näkyy kilvessä sanan SERVICE jälkeen), laitteen sisällä. Huoltonumero on merkitty myös takuukirjaseen.
• täydellinen osoitteesi
• puhelinnumerosi.

Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun  huoltopalveluun (näin voit olla varma siitä, että käytetään alkuperäisiä varaosia ja että korjaustyöt 
suoritetaan oikein).
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 PUHDISTUS 

VAROITUS  - Älä käytä höyrypesuria.
 - Irrota laite sähköverkosta.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli jokin tällainen aine joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, 
puhdista laite heti kostealla liinalla.

• Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos ne ovat kovin likaiset, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. Kuivaa pinnat lopuksi 
kuivalla liinalla.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan kuluessa ne saattavat vahingoittaa emaloituja pintoja.

• Käytä laitteen puhdistukseen erityisesti suunniteltuja pesuaineita ja noudata valmistajan ohjeita.

TÄRKEÄÄ: Puhdista suodattimet vähintään kerran kuussa ja poista niistä tässä yhteydessä öljy- ja rasvajäänteet.

 HUOLTO 

VAROITUS  - Käytä suojakäsineitä.
 - Irrota laite sähköverkosta.

RASVASUODATTIMET
Metallisen rasvasuodattimen käyttöikä on rajaton ja se on pestävä kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa alhaisessa 
lämpötilassa ja lyhytkestoisella jaksolla. Konepesussa rasvasuodattimen väri voi himmetä, mutta sen suodatusteho ei 
muutu.
Avaa imupaneeli (käännä ylöspäin).

Huomaa: Paneelia ei tarvitse irrottaa.
Irrota suodatin vetämällä kahvasta.
Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivaa, asenna se takaisin paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.

HIILISUODATIN (vain suodattaville malleille)
Tämä suodatin suodattaa ruoanlaiton aikana syntyviä hajuja.
Vaihda hiilisuodatin 4 kuukauden välein.

Hiilisuodattimen asennus tai vaihto
1. Kytke liesituuletin irti sähköverkosta.
2. Avaa ja irrota imupaneeli paikaltaan.
3. Poista rasvasuodattimet.
4. Aseta yksi hiilisuodatin kummallekin puolelle siten, että se tulee moottorin siipipyörän kummankin  

suojaritilän eteen.  
Kierrä suodattimia myötäpäivään siten, että ne kiinnittyvät keskitappeihin.

Irrottaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Asenna rasvasuodattimet ja imupaneeli takaisin paikalleen.

Kondenssiastian huolto
Kondenssiastian etusivussa olevasta tarkastusikkunasta näkyy, onko astia täynnä ja onko se tyhjennettävä tai 
puhdistettava.
Joka tapauksessa astia on tyhjennettävä ja puhdistettava VÄHINTÄÄN kerran viikossa, tai jopa useamminkin, riippuen 
siitä, kuinka paljon liesituuletinta käytetään.
Astia voidaan pestä käsin tai astianpesukoneessa alhaisessa lämpötilassa ja lyhytkestoisella jaksolla.
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LAMPPUJEN VAIHTAMINEN
Liesituuletin on varustettu LED-valaistusjärjestelmällä.
LED-valot takaavat erinomaisen valaistuksen, niiden käyttöikä on 10-kertainen perinteisiin lamppuihin verrattuna ja ne 
säästävät energiaa jopa 90 %.
Lamppu vaihdetaan seuraavalla tavalla:
1. Poista rasvasuodattimet.
2. Pääset käsiksi lamppuihin liesituulettimen sisältä.
3. Vapauta lamppu kiinnikkeistään.
4. Ota lamppu ulos liesituulettimesta.
5. Irrota liitin.
Vaihda lamppu suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMAA: Ota LED-lampun ostamista varten yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

 TOIMITETTU MATERIAALI 
Pura kaikki osat pakkauksista. Tarkista, että mitään ei puutu.
• Koottu liesituuletin, jossa on asennettuina moottori, lamput ja rasvasuodattimet (1 tai 2 rasvasuodatinta mallista riippuen).
• Asennus- ja käyttöohjeet
• 1 x asennusmalline
• 1 x Torx T10 -sovitin
• 1 x Torx T20 -sovitin
• 1 x suuntauslevy
• 5 x ruuvitulppaa, halk. 8 mm
• 5 x ruuvia, halk. 5x45
• 3 x ruuvia, halk. 3.5x9.5
• 1 x aluslaatta, halk. 5.3x2
• 1 x kaapelin vedonpoistin
• Virtajohto
• 2 x suuntauslevyä
• 1 x teleskooppihormi
• 1 x hormin tukiosa

 ASENNUS – ALUSTAVAT KOKOAMISOHJEET 
Liesituuletin on suunniteltu asennettavaksi siten, että se toimii suodattavana.

Suodattava toimintatapa
Ilma suodatetaan sen kiertäessä yhden tai useamman hiilisuodattimen kautta, minkä jälkeen ilma palautetaan huoneen ilmaan.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ilman kierrätysprosessi onnistuu esteittä.
Jos liesituulettimeen ei kuulu hiilisuodatinta/-suodattimia, se/ne on tilattava ja asennettava ennen laitteen käyttöä.

Liesituuletin on asennettava etäälle hyvin likaisista kohdista sekä ikkunoista, ovista ja lämmönlähteistä.
Liesituulettimen mukana toimitetaan kaikki materiaalit, joita tarvitaan sen asennukseen tavallisimpiin seinä- tai kattorakenteisiin. Pätevän asentajan on kuitenkin 
varmistettava, että nämä materiaalit todellakin soveltuvat kyseiseen seinä- tai kattorakenteeseen.

 MITAT JA VAATIMUKSET 

Sivuyksiköt Sivuyksiköt
väh. 880 mm

Keskiviiva
65 cm (kaasu- tai yhdistetyt liedet)

40 cm (sähköliedet)
Liesitason pinnat



FI9

 ASENNUS –  ASENNUSOHJEET 
Alla olevat suoritusjärjestyksessä numeroidut ohjeet viittaavat tämän käyttöohjeen viimeisillä sivuilla oleviin numeroilla varustettuihin piirustuksiin, jotka on 
merkitty samoilla numeroilla.

TÄRKEÄÄ: Liesituuletin toimitetaan 'poistavaan toimintatapaan' varustettuna.

Jos liesituuletinta halutaan käyttää 'suodattavana', on hiilisuodatin hankittava ja laitettava paikalleen asennuksen jälkeen.
Vain poistavalle toimintatavalle: Liesituuletin toimitetaan siten, että poistoaukko on ylöspäin. Tarpeen vaatiessa poistoaukko voidaan kääntää seinää kohden 
(katso asennusohjeet).
1. Merkitse seinään pystysuuntainen keskiviiva, joka kulkee kattoon asti.
2. Aseta porausmalli seinää vasten (pidä sitä paikallaan teipillä). Porausmalliin painetun pystysuuntaisen keskiviivan tulee vastata seinään piirrettyä keskiviivaa.
Huomaa: Porausmallin alareuna vastaa liesituulettimen alareunaa.

TÄRKEÄÄ: Porausmallin alareunan on oltava vähintään 40 cm:n (sähköliedet) tai 65 cm:n (kaasuliedet) etäisyydellä liesitason pinnasta.

3. Poraa reiät kuvan mukaisesti.
4. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko takana: Tee seinään aukko poistoputkea varten.
5. Ota porausmalli pois seinästä, laita kaksi ruuvitulppaa ja kaksi ruuvia yläreikiin seinässä siten, että ne ulkonevat noin 5 mm:n verran; laita kolmas ruuvitulppa 

alla olevaan reikään.
6. Jos haluat asentaa hormikappaleen: Kiinnitä hormin tukiosa seinään. Poraa reikä ja laita ruuvitulpat kuten kuvassa. Kiinnitä tukiosa paikalleen.
7. Vain hormilliselle suodattavalle versiolle: Aseta suodatusliitin hormin tukiosaan.
8. Vain hormittomalle suodattavalle versiolle: Asenna muoviritilä ilman poistoaukkoon liesituulettimessa.
9. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko ylhäällä: Asenna poistoilman paluun estävä venttiili.
10. Avaa paneeli ja irrota rasvasuodatin.
11. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko takana: Irrota valmiiksi rei'itetty tulppa liesituulettimen takapaneelista; toimi varoen, jotta se ei vahingoittuisi.
12. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko takana: Irrota elektroniikkakotelo kiertämällä auki kaksi sitä moottoriyksikköön kiinnittävää ruuvia ja 

irrottamalla sen vastakkaisen sivun tapeista (ota ruuvit talteen).
13. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko takana: Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät moottoriyksikön liesituulettimeen (ota ruuvit talteen).
14. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko takana: Kierrä moottoriyksikköä.
15. Kiinnitä elektroniikkakotelo aiemmin irrotetuilla ruuveilla (katso asennusohjeiden kohta 12).
16. Vain poistavalle toimintatavalle – aukko takana: Kiinnitä moottoriyksikkö liesituulettimen takapaneeliin aiemmin irrotetuilla ruuveilla (katso 

asennusohjeiden kohta 13).
17. Vain poistavalle toimintatavalle  – aukko takana: Laita aiemmin kiinnitetty tulppa paikalleen (katso asennusohjeiden kohta 11) kahdella ruuvilla, kuvan 

mukaisesti.
18. Aseta liesituulettimen takana olevat aukot pidikeruuvien varaan.
19. Aseta aluslaatta ja turvaruuvi alareikään. Kiinnitä liesituuletin kunnolla seinään kiristämällä kaksi kiinnitysruuvia.
20. Laita virtajohto sille tarkoitettuun aukkoon. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimella.

TÄRKEÄÄ: Tämä toimenpide on pakollinen. Näin sähköjohto ei voi irrota vahingossa.
Kytke laite asunnon verkkovirtaan.

21. Aseta hiilisuodattimet moottorin suojaksi. Kierrä suodattimia siten, että ne kiinnittyvät keskitappeihin.
22. Asenna rasvasuodattimet takaisin paikoilleen ja sulje paneeli.
23. Jos haluat asentaa hormikappaleen: Aseta hormikappale liesituulettimen päälle, irrota yläosa ja kiinnitä hormikappale kahdella ruuvilla kuvan mukaisesti.

Varmista, että liesituuletin toimii oikein liesituulettimen kuvausta ja käyttöä koskevan kappaleen mukaisesti.
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 LIESITUULETTIMEN KUVAUS JA KÄYTTÖ 
1. Käyttöpaneeli
2. Imupaneeli
3. Rasvasuodatin (paneelin takana)
4. LED-lamput

Käyttöpaneeli
Liesituulettimen toimintojen valitseminen ohjauspainiketta hipaisemalla.

AKR 809 MR – AKR 808 MR – AKR 809 UK MR

�� �� �� �� �� ��

AKR 808 BK – AKR 808 UK BK

�� �� �� �� �� ��

T1.  Moottorin ON/OFF -painike (valmiustila) – nollaa suodattimen kyllästymisen ilmaisimet
T2.  ON-painike – nopeuden valinta (imuteho) matala nopeus
T3.  Nopeuden valintapainike (imuteho) normaali nopeus
T4.  Nopeuden valintapainike (imuteho) korkea nopeus ja tehostusasetus.
  Käynnistä korkea nopeus painamalla (imuteho).
  Uudelleen painamalla käynnistyy tehostettu nopeusasetus (imuteho) (painike vilkkuu 5 minuutin ajan, minkä jälkeen nopeus palaa normaaliksi (imuteho).
T5.  "Kondenssin estotoiminnon" ON/OFF-painike: Estää kondenssin syntymistä liesituulettimen pinnalle. Käynnistä tarvittaessa.
  "Automaattinen kondenssin estotoiminto": Liesituuletin käynnistää toiminnon aina kun liesituuletin käynnistetään.
  Automaattisen toiminnon ON/OFF: Laita tämä toiminto päälle tai pois päältä painamalla painiketta liesituulettimen ollessa sammutettuna ja pidä sitä 

painettuna (noin 3 sekunnin ajan kunnes kuuluu äänimerkki). 
  Huomaa: Kondenssin estotoiminnon tulee olla päällä ainoastaan moottorin ollessa käynnissä.
  Varoitus! Vaikka tätä toimintoa ei koskaan käynnistettäisikään, huolehdi kuitenkin kondenssiastiasta säännöllisesti kohdan "Huolto 

– Puhdistus – Kondenssiastian huolto" ohjeiden mukaisesti.
T6.  Valon ON/OFF-painike.
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Suodattimen kyllästymisen ilmaisimet
Liesituuletin ilmoittaa säännöllisesti, että on tullut aika suorittaa suodattimien huolto.
Huomaa: Ilmaisimet käynnistyvät kun liesituuletin laitetaan päälle.

Vilkkuva T2 -painike: Suorita rasvasuodattimen huolto.
Vilkkuva T3  -painike: Suorita aktiivihiilisuodattimen huolto.

Huomaa: Suodattimen kyllästymisen ilmaisin on näkyvissä ensimmäisen minuutin ajan liesituulettimen sammuttamisen jälkeen; tämän ajan jälkeen 
kyllästymisen ilmaisimet nollaantuvat.

Suodattimen kyllästymisen ilmaisimen nollaus:
Huomaa: Tämä toimenpide suoritetaan liesituulettimen ollessa päällä.
Paina T1-painiketta ja pidä sitä painettuna.

Aktiivihiilisuodattimen kyllästymisen ilmaisin päällä
Huomaa: Tämä toimenpide suoritetaan liesituulettimen ollessa pois päältä.
Tämä ilmaisin on yleensä poissa päältä; toiminto otetaan käyttöön painamalla samanaikaisesti T2- ja T3-painikkeita ja pitämällä niitä painettuina: T3-painikkeen 
valon syttyminen ilmoittaa toiminnon aktivoitumisesta.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samanaikaisesti T2- ja T3-painikkeita ja pitämällä niitä painettuina: T3-painike vilkkuu lyhyesti ja sammuu sitten, 
ilmoittaen näin toiminnon käytöstä poistamisesta.
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