
 

 

 

 

 

 

 

Käyttöohjeet 

 

Liesituuletin  

Cilindro 

 

 

 

 

 

 



Ennen asennusta lue ohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaisuutta varten.  

Tuuletin on muotoiltu toimimaan ilmanpoistojärjestelmässä (ilmastointikanavan yhteydessä) tai 

suodatusmenetelmällä (huoneen sisäinen ilmankierto). 

 

Laitteen käyttö 

Ohjauspaneeli 

 

- ajastin ; kytkee laitteen pois automaattisesti 15 minuutin kuluttua 

- nopeuden nostaminen (1-4) 

 - ON/OFF;  kytkee laitteen päälle nopeudella 1., laitteen voi kytkeä pois minkä tahansa 

nopeudelta 

- nopeuden vähentäminen (4-1)        

  

- valaistus päälle/pois 

Tuulettimen ollessa säädetty nopeuteen 4, aktivoituu ajastin automaattisesti. 15 minuutin kuluttua 

kytkeytyy laite automaattisesti 3. nopeudelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turvallisuus ja huolto 

 

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 

Jos käytät huoneessa muita (lämmitys)laitteita, jotka eivät käytä sähköä, on huoneessa taattava 

kunnon ilmastointi. 

Liesitaso on kytkettävä pois päältä, jos se ei ole käytössä. 

Aina on tarkistettava, että ruuanlaitossa öljy ei kuumentuisi yli, koska se saattaa syttyä. 

Liesituulettimen alle ei saa käyttää ruuanlaitossa avotulta (esim. flambeeraus). 

Tuulettimen ollessa käynnissä ei saa koskettaa suodattimia eikä lamppuja. 

Suositeltavaa on kytkeä tuuletin päälle ennen ruuanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia 10-15 

minuuttia ruuanlaiton jälkeen. 

Tuuletin on puhdistettava säännöllisesti sisältäpäin ja ulkoa, vaihdettava tarpeen tullessa 

hiilisuodattimet (sisäilmäkierron toiminnassa). 

Ennen huoltoa ja puhdistusta on kytkettävä laite pois päältä. 

 

 
 

Kuvassa 4, kohta M näkyvä rasvasuodatin pyydystää ilmasta rasvahiukkaset, jotka saattavat lopuksi 

tukkea suodattimen. 



Palovaaran välttämiseksi on suositeltavaa puhdistaa rasvasuodatin 2 kuukauden välein, seuraavalla 

tavalla : 

• Poista suodatin tuulettimeestä, pese vedellä ja astianpesuaineella, tarpeen tullessa liota. 

• Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä ja anna kuivua. 

• Metalliset rasvasuodattimet ovat myös konepestäviä. 

• Suodattimien alumiiniosien väri saattaa joskus muutaman pesun jälkeen muuntua, mutta se 

ei vaikuta niiden toimintaan. 

 

Hiilisuodattimet (kuva 4, kohta L) eivät ole pestäviä eikä uudelleen käytettäviä, ne on vaihdettava 

neljän kuukauden välein. Hiilisuodattimien täyttyminen riippuu laitteen käyttötiheyksestä, 

ruuanlaiton tottumuksesta ja rasvasuodattimien pesemisen tiheyksestä.  

Hiilisuodattimen poistamiseksi poista aluksi metallisuodatin, tämän jälkeen «easy-clean» paneeli 

(riippuu mallista), sitten ruuva auki kiinnitysruuvi (kuva 2) ja poista suodatin. 

Puhdista laitteen ulkokotelo astianpesuaineen vesiliuoksella, huuhtele, kuivaa. 

 

Laitteen asennus 

Laitten suojausluokka on II, siksi ei tarvitse se maadoitusta erikseen. 

Liitännät virtaverkkoon suoritetaan seuraavasti : 

Ruskea johto - linja 

Sininen johto - neutraali 

Jos kaapelista puuttuu pistoke, asennettaan siiheen laitteen tuotetarrassa osoitettujen tietojen 

mukainen pistoke. Pistosrasian pitää olla paikassa, minne pääsee helposti käsiksi. 

Jos laite liitetään suoraan virtaverkkoon, on sen ja verkon välille asennettava moninapainen kytkin, 

jonka yhteyksien väli on vähimmäisesti 3 mm ja joka on laitteen tehon ja voimassa olevien normien 

mukainen. 

Laite on asennettava vähimmäisesti 650 mm korkeuteen sähkölieden pinnasta ja vähimmäisesti 750 

mm korkeuteen kaasulieden tai kombi-lieden pinnasta. 

Jos liitännässä käytetään kahdesta jaksosta koostuvaa putkea, pitää ylhäällä oleva putki sijoittaa näin, 

että se olisi alhaalla olevan putken päällä. 

Liesituuletinta ei saa liittää lämmitysjärjestelmän hormeen eikä savuhormeen. 

 

Pora reiät seinään, kuvassa 3 osoitettulla tavalla : A, B, C.  

Käytä asennuksessa seinämateriaalin mukaisia ruuveja.  

Kiinnitä kannake Z (kuva 5) seinälle poratun reikien C kautta. 

Laita yläpelti alapellin sisälle (kuva 6) 

Riipusta tuuletin seinään, kiinnitä ruuveillä reikiin A (kuva 7). 

Kiinnitä tuuletin ruuveillä reikiin B. 

Liitä liitoskappale Y (Ø150mm) poistoilmaputkeella (ei tarvita suodatusmenetelmällä käytettävän 

laitteen yhteydessä).  

Vedä yläpelti E ylöspäin, kiinnitä se sopivilla ruuveilla kannattimeen Z (kuva 9). 

 



Jos haluat käyttää laitetta ilmanpoiston sijasta ilmansuodatuslaitteena, osta ja asenna hiilisuodatin 

(saatavana lisävarusteena). Puhdistettava ilma läpäisee hiilisuodattimen ja joutuu uudelleen 

huoneeseen yläpellissä olevien aukeamien kautta (kuva 6). 

 


