
Käyttöohjeet 

Liesituuletin 

S903, S907 

ASENNUS JA TURVALLISUUS 

1. Laitteen toimituksen jälkeen poista heti pakkaus ja tarkista, ettei laitteessa olisi näkyviä 

vaurioita. Älä asenna laitetta kalusteen ennen tarkastusta, eikö laite ole vaurioitunut 

kuljetuksessa. 

2. Tuuletimen alle sijaitsevien keitinlevyjen tai kaasupolttimien ei saa antaa toimia turhaan 

(ilman astiaa). 

3. Laitteen korkeus liesitason pinnasta pitää ollaa ainakin 65 cm. 

4. Kytke poistoilmaputki (jos laite liitetään ilmastointiin) ainoastaan erikoisesti 

tarkoituksenmukaiseen ilmastointikanavaan. 

5. Laitetta ei saa ruuanvalmistuksen aikana jättää päälle ilman vartiointia. Öljy tai rasva 

syttyvät helposti. 

6. Liesituuletinta ei saa käyttää kiinteillä polttoaineilla (hiili, puuaines) toimivien liesien 

kohdalla. 

7. Suodatusmenetelmän tapauksessa käytä laitteessa hiilisuodattimia. 

8. Häiriötoiminnan tapauksessa irrota laite virtaverkosta ja soita valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen. Koskaan älä yritä korjata laitetta itse. 

9. Kytke laite asennuksen, huolto- tai puhdistustöiden ajaksi virtaverkosta pois. 

10. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

11. Puhdista tuulettimen metallista rasvasuodatin säännöllisesti (kahden kuukauden välein). 

12. Tuulettimen saa asentaa ainoastaan niiden käyttöohjeiden asennusoppaan mukaisesti. 

Suositeltavaa on, että tuulettimen asentaa koulutettu asentaja. 

13. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai 

ulkopuolella kotitaloutta – muussa tapauksessa peruuntuvat takuuehdot! 

 

 

Sirius pidättää oikeuten tehdä tuotteen kehityksen aikana muutoksia laitteen teknisissä 

ominaisuuksissa tai toiminnoissa, ilman vastaava varoitusta. 

Laite on valmistettu sekä suodatin- että imutoiminnoille. * Suodatinversiossa laitteen 

välittämät ilma ja höyryt puhdistetaan rasvasuodattimella ja aktiivihiilisuodattimella.  

Imuversiossa höyryt kuljetetaan suoraan ulos poistokanavaa pitkin, joka on liitetty seinän 

yläosaan tai kattoon. Tässä tapauksessa hiilisuodatin ei ole välttämätön.  

Välttääksesi mahdollisia vahinkoja, poista rasvasuodatin ennen asennusta vetämällä 

kahvasta ja kääntämällä suodatinta alaspäin ennen sen poistamista.  

 

Ennen rasvasuodattimen poistamista mallista SL903 poista ympäröivä paneeli kääntämällä 

sitä alaspäin, kuten kuvassa 1 esitetään.  

 

 



Tee reikä, jonka mitat ovat seuraavia: 

252mm x 649mm mallille SL903-P 290x700 

252mm x 849mm mallille SL903-P 290x900 

Varmista, että aukon ympärillä on vähintään 60mm vapaata tilaa välttääksesi laitteen 

vahingoittamista asennuksen aikana.  Säädä sivujousien asentoa ottaen huomioon käytössäsi 

olevan materiaalin paksuuden, kun asennat laitetta (kuva 2). 

Kytke laite sähköverkkoon. Asenna yksikkö alhaaltapäin varmistaen, että aikaisemmin 

säädetyt jouset (kuva 2) ovat riittävän vahvoja pitämään yksikön paikoillaan (kuva 3); Syötä 

neljä estovipua ja kiinnitä ne ruuveilla, kuten kuvissa 4 ja 5 esitetään; Asenna rasvasuodatin. 

Ympäröivä paneeli asennetaan vain mallille SL903-P.  

 

Alhaalla ovat esitetty tuotteen painikkeiden toiminnot (kuva 10):  

A: Valaisimen kytkentä päälle/pois  

B: Moottorin kytkentä päälle/pois (tehotaso 1) 

C: Tehotason 2 kytkin 

D: Tehotason 3 kytkin 

E: Tehotason 4 kytkin 

F: 10 minuutin ajasin.  

 

Laitteen säännöllinen huolto takaa hyvän toimivuuden ja pitkäikäisyyden.  

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rasvasuodattimen paneeliin. Ennen rasvasuodattimen 

poistoa on avattava keskuspaneeli (kuva 1).  

Se voidaan poistaa työntämällä erikoista kahvaa liesituulettimen takaosaan päin ja 

kääntämällä suodatinta alaspäin irrottaaksesi sen paikoiltaan. Toimi päinvastoin asentaaksesi 

suodattimen takaisin.  

30 käyntitunnin jälkeen laitteen ohjauspaneeli huomauttaa rasvasuodattimen täyttymisestä 

sytyttämällä kaikki merkkivalot. Nollaamiseksi paina ajastimen painiketta. Rasvasuodatin 

tarvitsee säännöllistä puhdistamista tavallisella käsinpesu- tai astiainpesuaineella ainakin 

kahden kuukauden välein tai riippuen laitteen käytöstä.  

* Jos laitetta käytetään suodatinversiona, aktiivihiilisuodatin täytyy vaihtaa sännöllisin välein. 

Hiilisuodatin voidaan vaihtamaa irrottamalla ensin rasvasuodattimen ja sen jälkeen 

vetämällä erikoista muoviläppää, kunnes se irtoaa aukostaan. Asenna hiilisuodatin takaisin 

toimimalla päinvastoin. Hiilisuodatin tulee vaihtaa riippuen käytöstä, mutta ainakin kuuden 

kuukauden välein. Laitteen puhdistamiseksi suositellaan haaleaa vettä ja neutraalia 

astiainpesuainetta. Hankaavia tuotteita tulisi välttää.  

Neliövalaisimet 

Vaihtaaksesi neliövalaisimen polttimon paina valaisimen kehikkoa, jossa lukee „PUSH“ (kuva 

13 ja 14), sen jälkeen vaihda polttimo ja laita kehikko takaisin paikoilleen.  


