
 
Käyttöohje 
Liesituuletin IS CUBO 
 

TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE 

• Liesituuletin on asennettava ainakin 65 cm korkeuteen keraamisesta /sähköliedestä tai 75 cm 
korkeuteen kaasuliedestä (kuva 9). 

• Jos asennuksessa käytetään kaksiosaista liitosputkea, on se asennettava siten, että alajakso 

lähtee yläjakson sisälle. 

• Poistoilmaputkea ei voida johtaa hormeen, minkä kautta poistetaan savukaasuja tai 

kaasukattilan poistokaasuja. 

• Huoneessa on taattava riittävä ilmastointi, jos liesituuletin sekä joku muu kiinteällä 
polttoaineella toimiva laite toimivat yhtäaikaisesti. Negatiivinen paine ympäristössä ei voi 

ylittää 4Pa (4 x 10-5 bar). 

• Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen 

kuin liität laitteen pistosrasiaan. 

• Asennuksen ja huollon ajaksi on irroitettava laite virtaverkosta. 

• Jos laitteen liittämiseksi virtaverkkoon on suoritettava sähkötöitä, käänny ammattilaisen 
sähköasentajan puoleen. 

• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 

• Liesitasoa tai kaasupolttimia tuulettimen alle ei voi jättää toimimaan ilman astiaa.  

• Paistaessa ruokaa korkealla lämpötilalla ole varovainen. Öljy tai rasva saattaa syttyä 

korkeassa lämpötilassa. 

• Lapsia ei voi jättää asioimaan laitteella yksin eikä antaa lasten leikkiä laitteella. 

• Korjaukset on suoritettava vain ammattilaisen huoltomiehen toimesta. Laitetta ei saa korjata 

itse. 

• Huoneessa, missä liesituuletin toimii, on oltava kunnon ilmastointijärjestelmä. 

• Laitetta ei voi jättää päälle ilman valvontaa, jos liedellä on ruoka paistumassa. 

• Liesituuletinta ei saa käyttää kiinteillä polttoaineilla (hiili, puuaines) toimivan lieden 

yhteydessä. 

• Avotulen yläpuolella ei liesituuletinta voi käyttää. 

• Laitetta on puhdistettava säännöllisesti. 

• Vauriot, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen sivuuttamisesta, eivät anna oikeutta 
reklamaatioon. 

 

  



Laitteen osat ja käyttö 
 

Ohjauspaneeli (mallista riippuen) 
 

Toimivan laitteen merkkivalo 

Poiskytkentä 

 1. nopeus (vähimmäisnopeus) 

2. nopeus (keskimmäinen nopeus) 

3. nopeus (enimmäisnopeus) 
Valaistuksen päälle /poiskytkentä 

 

 

 

A- valo 

B – paina enimmäisnopeuden vähentämiseksi poiskytkentää asti 

C - näyttö 

D – paina vähimmäisnopeudella, nopeuden lisäämiseksi 

E – ajastin. Kytkee tuulettimen 10 minuutin kuluttua pois. 
 

Suosittelemme kytkeä liesituuletin päälle 10 minuuttia ennen ruuanlaiton alkua. 

Laitteelle on suoritettava säännöllista huoltoa. Siten varmistat laitteen häiriöttömän toiminnan. 

Puhdista laitetta kostealla liinalla ja neutraalilla pesuaineliuoksella. Älä käytä hankaavia pesuaineita. 

Metallista suodattimia (kuva 4M) on pestävä kahden kuukauden välein. Metallisuodattimia voidaan 

pestää käsin tai astianpesukoneessa. 

Pesu saattaa hiemaan muunnella suodattimien väriä, mutta tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. 

Jos liesituuletin on asennettu sisäilmaa suodattavana laitteena, on käytettävä hiilisuodattimia, jotka 

asennetaan metallisuodattimen päälle laitteen sisälle (hiilisuodattimet tilattavissa erikseen). 

Hiilisuodattimet täyttyvät riippuen laitteen käyttötiheydestä. 
Hiilisuodattimet eivät ole pestäviä eikä niitä voi käyttää uudelleen. Ne tulee vaihtaa uusiin noin 4 

kuukauden välein (kuva 2). 

 

Asennus 
Asennuksen ja huollon ajaksi on laite ehdottomasti irroitettava virtaverkosta. 

Laite on tarkoitettu asentamiseksi työtasosta yläpuolelle ja käyttö on mahdollista 2 eri tavalla: 

Ilmaa poistavana laitteena (kuva 3A). 

Sisälle vedettävä ilma suodatetaan rasvasuodattimellä ja poistuu ilmastointiputken kautta 

ulkoilmaan. 
Ilmaa poistavana laitteena asennetun tuulettimen toiminta on tehokkaampi. 

Ilmaa suodattavana laitteena (sisäkierrolle, ks. kuvaa 3B) 

Sisällevedettävä ilma puhdistetaan rasvasuodattimessa sekä aktiivihiilisuodattimessä (hiilisuodatin ei 

kuulu toimitukseen). Puhdistettu ilma siirtyy uudelleen huoneilmaan. 

Aktiivihiilisuodatin on vaihdettava säännöllisesti. 

Hiilisuodatin on tilattavissa erikseen. 

Anna laitteen asennus ammattilaisen asentajan toimeksi. 

 



Laitteen osat – kuva 4. 
- Käytä tuotteen mukana toimitettua sapluunaa D, pora 10 reikää kannatinten Z sekä B 

kiinnittämiseksi kattoon. Oikaise laitteen keskimmäinen akseli. 

- Kiinnitä kannatin Z kattoon 6 ruuvilla (kuva 5). 

- Kiinnitä alaputki H laitteeseen C, 4 ruuvin avulla (kuva 6). 

- Kiinnitä yläputki G alaputkeen H 4 ruuvin avulla (kuva 7). Säädä putkien yhtenäiskorkeus sillä tavalla, 

ettei tuulettimen alareuna olisi lähempänä liesitasoon kun 650 mm. 

- Asenna tuulettimeen C peitepellit E ja F (kuva 8). 

- Kiinnitä yläputki G kannattimeen Z, 4 ruuvin avulla (kuva 12) 
- Liu’uta yläpelti E ylöspäin ja kiinnitä 4 ruuvilla kiinnitysten B reikiin (kuva 13) 

 

Asennus sisäkierto-toimintoa varten: ks kuvia 9-11. 

 

Laitteen suojausluokka on II, se ei tarvitse erillista maadoitusta. 

 

Liittäminen virtaverkkoon: 
Ruskea johto = linja 

Sininen johto = neutraali 

Jos laitteen kaapeli toimitetaan ilman pistoketta (muutamassa mallissa), tulee sopiva pistoke asentaa 
kaapeliin. 

Pistosrasian, minne laite liitetään, on oltava luoksepääsettävässä paikassa myös laitteen asennuksen 

jälkeen. 

Jos laite liitetään virtaverkkoon pysyvän sähköliitännän kautta, on asennettava moninapainen kytkin 

virran katkaisemiseksi laitteesta tarpeen tullessa ja jonka kontaktien välin on oltava ainakin 3 mm. 

 

  



 

 

 



 


