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BEVEZETÉS  
  
Köszönjük, hogy a páraelszívónkat választotta!  
Ez a használati útmutató a készülék beszereléséhez, karbantartásához és 
használatához szükséges tudnivalókat tartalmazza. A készülék megfelelő és 
biztonságos működése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.  
 

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉS  
 Fontos! Karbantartáskor (például az égő 

kicserélésekor) és az üzembe állításkor 
mindig kapcsolja le az elektromos 
hálózatot. 

 A páraelszívót az üzembe állítási 
útmutatónak megfelelően, a helyigény 
felmérését követően szerelje be. 

 A beszerelési munkákat hozzáértő 
személy vagy képzett villanyszerelő 
végezze. 

 Gondoskodjon a szükségtelenné vált 
csomagolóanyag megfelelő 
elhelyezéséről. Gyermekekre veszélyes. 

 Figyeljen a páraelszívó belsejében lévő 
éles szélekre – különösen a beszerelés 
és a tisztítás során.  

 Ha a páraelszívót gáztűzhely fölött helyezi 
el, a tűzhelyen elhelyezett főzőedények 
és a szagelszívó legalacsonyabb pontja 
közötti minimális távolság legyen: 



Gáztűzhely esetén:   70 cm 
Elektromos tűzhely esetén: 70 cm 
Szén- vagy olajtűzhely esetén: 80 cm 

 Ügyeljen arra, hogy a csővezetéket ne 
hajlítsa meg 90 foknál nagyobb szögben, 
mert ez ronthatja a páraelszívó 
hatékonyságát. 

 A páraelszívó kizárólag házi használatra 
készült. 

 Mindig rakjon fedőt az edényekre és a 
serpenyőkre, ha a gáztűzhelyen süt vagy 
főz. 

 Soha ne használja a páraelszívót a 
szűrők nélkül vagy túlságosan zsíros 
szűrőkkel. 

 Kiszívási üzemmódban a páraelszívó 
kiszívja a levegőt a szobából. Kérjük, 
gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 
A páraelszívó a szagokat távolítja el a 
szobából, a gőzt nem. 

 Ha egyszerre használja a szagelszívót és 
a tűzhelyet (legyen az gáztüzelésű vagy 
másmilyen), megfelelően szellőzzön a 
helyiség.  



 Ne szerelje magasított grillsütővel 
rendelkező tűzhely fölé. 

 Használat közben ne hagyja felügyelet 
nélkül a serpenyőket, mert a forró olaj 
vagy zsír tüzet okozhat. 

 Ne hagyjon nyílt lángot a páraelszívó 
alatt.  

 Ha a páraelszívó megsérül, ne használja. 
 Ha a tápkábel megsérül, a kockázatok 

elkerülése végett a gyártó által megadott 
márkaszerviznek vagy megfelelően 
képzett szakembernek kell gondoskodnia 
a cseréjéről. 

 A készüléket 8 év fölötti gyermekek, 
csökkent fizikai, érzékszervi és mentális 
képességekkel rendelkező, illetve kellő 
tapasztalattal nem rendelkező személyek 
csak felügyelet mellett, illetve akkor 
használhatják, ha már rendelkeznek a 
készülék biztonságos használatára és a 
kockázatokra vonatkozó tudással. 
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. 
A tisztítást és a karbantartást gyermekek 
nem végezhetik felügyelet nélkül. 



 Vigyázat: A készülék és a hozzáférhető 
részei felforrósodhatnak használat 
közben. Ne nyúljon a felmelegedő 
részekhez. 8 évesnél fiatalabb gyermekek 
csak akkor menjenek a készülék 
közelébe, ha folyamatos felügyelet alatt 
állnak.  
– Ha a szagelszívót a tűzhellyel (legyen 
az gáztüzelésű vagy másmilyen) 
egyszerre használja, gondoskodjon a 
szoba megfelelő szellőzéséről. 
– Tűzveszélyt okozhat, ha nem az 
útmutatónak megfelelően végzik a 
tisztítást. 
– Ne flambírozzon a páraelszívó alatt. 
– VIGYÁZAT: A hozzáférhető részek 
felforrósodhatnak, amikor 
főzőberendezésekkel használják őket. 
– A levegőt tilos olyan kürtőn keresztül 
kiengedni, amelyet gázzal vagy más 
üzemanyaggal működő készülékek 
füstjének elvezetésére használnak. 
– A minimális távolság a tűzhelyen 
elhelyezett főzőedények és a 
szagelszívó-berendezés legalacsonyabb 



pontja között: ha a szagelszívó 
gáztűzhely felett található, ennek a 
távolságnak legalább 70 cm-nek kell 
lennie 
– A légmentesítést az előírásoknak 
megfelelően kell elvégezni. 

 Időről időre tisztítsa meg a készüléket a 
KARBANTARTÁS fejezetben megadott 
módon. 

 Vigyázat: Ha az eszköz vagy a csavarok 
rögzítése nem az útmutató szerint 
történik, fennáll az áramütés veszélye. 

 A rögzített készülékre, valamint a 
készülék rögzítésének módjára vonatkozó 
útmutatás a „BESZERELÉS ÉS 
RÖGZÍTÉS” részben található.    
 

 Az égő cseréjére vonatkozó útmutatás az 
„égőcsere” részben található. 



TARTOZÉKOK 

 
 

Leírás Illusztráció Mennyiség 

Páraelszívó 

 

1 

Kürtő 

 

1 

Kivezető cső 
(150 mm átmérőjű)  

1 

Tartókonzol 
  

1 

I-es lemez 
 

1 

II-es lemez 
 

1 

Csavar 
(4mm x 40mm)  

7 

Csavar 
(4mm x 30mm)  

2 

Tipli 

 

9 

Csavar 
(4mm x 8mm) 

 
 

6 

 

Szénszűrő 
 

 

2 

 

 



BESZERELÉS (KÜLSŐ KIVEZETŐNYÍLÁSRA) 

Ha külső kivezetőnyílást használ, a páraelszívót az alábbi képen látható módon 
csatlakoztathatja a szellőzőcsatornára (zománc, alumínium, rugalmas cső vagy 
tűzálló anyagból készült, 150 mm-es belső átmérőjű). 

 
1. Üzembe helyezés előtt kapcsolja és húzza ki az egységet a konnektorból.  

 
2. A teljesítmény akkor a legmagasabb, ha a páraelszívót 70-80 cm-rel a 

főzőfelület fölé helyezi. 

 
 

3. Fúrjon 3 lyukat a tartókonzol elhelyezéséhez. Rögzítse a tartókonzolt a falra a 
mellékelt csavarokkal (4 mm x 40 mm) és tiplikkel.  
 

   
 

 
 

Csavar 
(4mm x 40mm) 

Tipli 

Tartókonzol 



4. Akassza a készüléket a tartókonzol kampójára, és rögzítse a készüléket 
2 csavarral (4 mm x 30 mm). 

 

 

5. A kürtő az I-es és II-es lemezzel erősíthető a falra. Helyezze a belső kürtőt a 
külső kürtőre. Ezután húzza a belső kürtőt felfelé. Rögzítse az I-es lemezt a 
kürtőre két csavarral (4 mm x 8 mm).   

   

Belső kürtő 

Külső kürtő I-es lemez 

Csavar 



Helyezze a kürtőt a páraelszívóra, és válassza ki az I-es és a II-es lemez helyét. 

Fúrjon lyukakat az I-es és a II-es lemez elhelyezéséhez.   

Erősítse a II-es lemezt a falra két csavarral (4 mm x 40 mm) és tiplivel. 

 

6. Vegye ki a kürtőt a páraelszívóból, és csatlakoztassa a kivezető csövet az 
egyirányú tolózárhoz az alábbi módon. 

 

7. Tegye vissza a kürtőt a páraelszívóba.  Mielőtt a kürtőt a kívánt magasságba 
emeli, rögzítse az I-es lemezt a falhoz két csavar (4 mm x 40 mm) és tipli 
segítségével. Állítsa a kürtőt a kívánt magasságba, és rögzítse a II-es lemezt 
2 csavarral (4 mm x 8 mm)  

 

 



Rögzítse az alsó kéményt a páraelszívóra 2 (4 x 8 mm) csavar segítségével. 

 

8. Használat előtt olvassa el az összes útmutatót, és bizonyosodjon meg róla, 
hogy az energiaforrás kielégíti az eszköz teljesítményigényét.  

BESZERELÉS (VÁLASZTHATÓAN BELSŐ KIVEZETŐNYÍLÁSRA) 

Ha nem rendelkezik külső kivezetőnyílással, a kivezetőcsőre nincs szükség; a 
felszerelés hasonló a „BESZERELÉS (KÜLSŐ KIVEZETŐNYÍLÁSRA)" részben 
leírtakhoz. 

 

Szénszűrő 

Az aktív szénszűrő elnyeli a szagokat. 

Az aktív szénszűrő beszerelése előtt le kell választania a fém zsírszűrőt. Nyomja 
meg a zárat, és húzza lefelé. 

 

Helyezze be az aktív szénszűrőt az egységbe, és fordítsa el, hogy rögzüljön.  

Ismételje meg ugyanezt a másik oldalon is. 



 
 

MEGJEGYZÉS: 
o Bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrő biztosan zárva van-e. Máskülönben 

kilazulhat és kárt okozhat a készülékben. 
o Amikor az aktív szénszűrő csatlakoztatva van, csökken a szívóerő. 

ÜZEMELTETÉS  

A motor kapcsológombja   
A gombbal a motor kapcsolható ki. 

Alacsony sebesség gomb   
A gomb megnyomásakor a készülék alacsony sebességgel működik tovább.   

Közepes sebesség gomb   
A gomb megnyomásakor a készülék közepes sebességgel működik tovább.   

Nagy sebesség gomb   
A gomb megnyomásakor a készülék nagy sebességgel működik tovább.   

Világítás gomb   
Ha megnyomja, bekapcsolódik a LED-világítás. Ha újra megnyomja, kikapcsolja 
a világítást.  

Zárás 

Nyitás 



KARBANTARTÁS 

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.  

I. Általános tisztítás  

Használjon puha szövetet, amit előtte enyhén szappanos, langyos vízzel vagy 
háztartási tisztítószerrel nedvesített be. Soha ne használjon fémpárnát, vegyi- és 
csiszolóanyagot vagy merevszálú kefét az egység tisztításához!  

II. A fém zsírszűrő havi tisztítása  

FONTOS: A szűrő havi tisztításával teljesen megszüntetheti a tűzeset 
kockázatát.  

A szűrő összegyűjti a zsírt, füstöt és port, így közvetlen hatással van a 
páraelszívó működésének hatékonyságára. Ha nem tisztítják, a zsír maradványai 
letapadnak a szűrőn, melyek akár gyúlékonyak is lehetnek. Tisztítsa háztartási 
tisztítószerekkel.  

III. Az aktív szénszűrő éves tisztítása  

KIZÁRÓLAG olyan készüléken alkalmazza, ami nem recirkulációs egységként 
lett beszerelve (nem rendelkezik külső kivezetőnyílással). A szűrő elnyeli a 
szagokat, ezért – a használat gyakoriságától függően – legalább évente egyszer 
le kell cserélni.   

IV. A világítás kicserélése 

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. 
2. Várjon míg az égő teljesen lehűl, mielőtt kicserélné. 
3. Távolítsa el a fém zsírszűrőt. 
4. Cserélje ki ugyanolyan típusú égőre (2,5 W LED-lámpa). 

 



HIBAELHÁRÍTÁS 

Hiba Ok Megoldás 

A lámpa 
világít, de a 
ventilátor nem 
működik. 

A ventilátorlapát 
elakadt. Kapcsolja ki a készüléket. A szerelést 

csak szakember végezheti. 
A motor megsérült. 

Sem a 
világítás, sem 
a ventilátor 
nem működik. 

Bántó LED-világítás. 
Cserélje ki a lámpát; megfelelő 
erősségűt használjon. 

  

Információk a páraelszívóról 

 
Jel Érték Egység 

A modell azonosítója  
CCC 60BA és CCC 

60GH 
 

Éves 
energiafogyasztás 

AECpáraelszívó 52,0 kWh/a 

Időnövekedés mértéke f 1,6  

Hidrodinamikai 
hatékonyság 

FDEpáraelszívó 12,2  

Energiahatékonysági 
mutató 

EEIpáraelszívó 81,3  

Legjobb hatásfokon 
mért légáramlási arány 

QBEP 248,4 m
3
/h 

Legjobb hatásfok egy 
pontján mért 
légnyomás 

PBEP 152 Pa 

Maximális légáramlás Qmax 423 m
3
/h 

Legjobb hatásfok egy 
pontján mért bemeneti 
elektromosság 

WBEP 86 W 

Világítás névleges 
teljesítménye 

WL 2,5 W 

Átlagos fényerősség a 
főzőfelületen 

Eközép 61 lux 

Mért 
energiafogyasztás 
készenléti állapotban 

PS - W 

Mért 
energiafogyasztás 
kikapcsolt állapotban 

PO 0,00 W 

Hangteljesítményszint LWA 70 dB 



A fenti táblázat mérései és számításai az (EU) 65/2014 és 66/2014 számú bizottsági 
szabályozások szerint készültek. 

KÖRNYEZETVÉDELEM: 

Ez a termék rendelkezik az elektronikus eszközökre vonatkozó 
szelektív hulladékgyűjtés jelölésével. Ez azt jelenti, hogy a terméket 
tilos a háztartási hulladékokkal együtt kezelni, illetve a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszert kell használni hozzá (a 2012/19/EC 

Irányelvnek megfelelően). A terméket szétbontják vagy újrahasznosítják, 
hogy csökkenjen a környezetre gyakorolt hatás, ugyanis az elektronikus 
termékek – a veszélyesanyag-tartalmuk miatt – veszélyesek lehetnek a 
környezetre és az emberi egészségre. 
Ha további tudnivalókra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a helyi vagy a 
regionális hatóságokkal. 

Megjegyzés: 
A következő rész azt ismerteti, hogy csökkenthető a környezetre gyakorolt hatás 
(a főzési folyamat energiaigénye). 

(1) Olyan helyre szerelje a páraelszívót, ahol biztosított a megfelelő szellőzés. 

(2) Rendszeresen tisztítsa a páraelszívót, így megakadályozhatja a 

szellőzőnyílások eltömődését. 

(3) Ne felejtse el kikapcsolni a páraelszívó világítását használat után. 

(4) Kapcsolja ki a páraelszívót használat után. 

A szétszereléshez szükséges információ 
Csak a használati útmutatónak megfelelően szerelje szét a készüléket. 
A felhasználó nem szerelheti szét a készüléket. A használhatatlanná vált 
készüléket ne a háztartási hulladék közé dobja. Vegye fel a kapcsolatot a helyi 
hatóságokkal a megőrzési vagy újrahasznosítási tanácsokért. 


