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Recommendations and suggestions
• The Instructions for Use apply to several 

versions of this appliance. Accordingly, you 
may find descriptions of individual features 
that do not apply to your specific appliance.

• The manufacturer will not be held liable for any 
damages resulting from incorrect or improper 
installation.

• The minimum safety distance between the 
cooker top and the extractor hood is 650 mm 
(some models can be installed at a lower 
height, please refer to the paragraphs on 
working dimensions and installation).

• Check that the mains voltage corresponds to 
that indicated on the rating plate fixed to the 
inside of the hood.

• For Class I appliances, check that the domestic 
power supply guarantees adequate earthing.

• Connect the extractor to the exhaust flue 
through a pipe of minimum diameter 120 
mm. The route of the flue must be as short 
as possible.

• Do not connect the extractor hood to exhaust 
ducts carrying combustion fumes (boilers, 
fireplaces, etc.).

• If the extractor is used in conjunction with 
non-electrical appliances (e.g. gas burning 
appliances), a sufficient degree of aeration 
must be guaranteed in the room in order to 
prevent the backflow of exhaust gas. The 
kitchen must have an opening communicating 
directly with the open air in order to guarantee 
the entry of clean air. When the cooker hood is 
used in conjunction with appliances supplied 
with energy other than electric, the negative 
pressure in the room must not exceed 0,04 
mbar to prevent fumes being drawn back into 
the room by the cooker hood.

• In the event of damage to the power cable, it 
must be replaced by the manufacturer or by 
the technical service department, in order to 
prevent any risks.

• Connect the hood to the mains through a 
two-pole switch having a contact gap of at 
least 3 mm.

• If the instructions for installation for the gas 
hob specify a greater distance specified 
above, this has to be taken into account. 
Regulations concerning the discharge of air 
have to be fulfilled.

Use
• The extractor hood has been designed 

exclusively for domestic use to eliminate 
kitchen smells.

• Never use the hood for purposes other than 
for which it has been designed.

• Never leave high naked flames under the 
hood when it is in operation.

• Adjust the flame intensity to direct it onto the 
bottom of the pan only, making sure that it 
does not engulf the sides.

• Deep fat fryers must be continuously 
monitored during use: overheated oil can 
burst into flames.

• Do not flambè under the range hood; risk of fire.
• This appliance is not intended for use by 

persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

• “CAUTION: Accessible parts may become hot 
when used with cooking appliances”.

Maintenance
• The symbol  on the product or on its 

packaging indicates that this product may 
not be treated as household waste. Instead 
it shall be handed over to the applicable 
collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for 
the environment and human health, which 
could otherwise be caused by inappropriate 
waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this 
product, please contact your local city office, 
your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product.

• Switch off or unplug the appliance from 
the mains supply before carrying out any 
maintenance work.

• Clean and/or replace the Filters after the 
specified time period (Fire hazard).
 - H This filter cannot be washed and should 

be replaced every 2 months.

H

 - Activated charcoal filter W These filters are 
not washable and cannot be regenerated, 
and must be replaced approximately every 

EN
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Lighting

�

4 months of operation, or more frequently 
with heavy usage.

W

 - Grease filters Z The filters must be cleaned 
every 2 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy usage, and 
can be washed in a dishwasher.

Z
 - Control lights, if present.

• Clean the hood using a damp cloth and a 
neutral liquid detergent.

Controls

L Light Switches the lighting system on 
and off.

M Motor Switches the extractor motor on 
and off.

V Speed Sets the operating speed of the 
extractor:
1. Low speed, used for a continuous 

and silent air change in the 
presence of light cooking vapour.

2. Medium speed, suitable for most 
operating conditions given the 
optimum treated air flow/noise 
level ratio.

3. Maximum speed, used for 
eliminating the highest cooking 
vapour emission, including long 
periods.
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Ohjeet ja suositukset
• Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletin-

tyyppejä. On mahdollista, että teksti käsittelee 
yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne 
tuulettimeen.

• Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimat-
tomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista 

• Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesi-
kuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan 
asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta 
koskevia kappaleita).

• Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite 
vastaa liesikuvun sisäpuolella olevaan arvokil-
peen merkittyä jännitettä.

• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka hal-

kaisija on vähintään 120 mm. Hormiin menevän 
putken on oltava mahdollisimman lyhyt.

• Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmi-
tyskattilat, tulisijat, jne.).

• Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin 
sähkölaitteiden (esim. kaasuhella) yhteydessä, 
on huolehdittava työskentelytilan riittävästä 
tuuletuksesta, etteivät poistettavat kaasut pääse 
virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä 
on oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa 
varten. Käyttö tapahtuu oikein ja vaaratta kun 
tilan enimmäispaine ei ylitä arvoa 0,04 mBar.

• Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa 
vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin 
vältetään kaikki riskit.

• Liitä liesituuletin säh-köverkkoon asentamalla 
kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli 
on vähintään 3 mm.

• Jos kaasukäyttöisen keittolaitteen asennusoh-
jeet määräävät, että etäisyyden on oltava yllä 
mainittua suurempi, ohjeita on noudatettava. 
Kaikkia ilmanpoistoa koskevia määräyksiä on 
noudatettava.

Käyttö
• Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyt-

töön.
• Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoi-

tukseen kuin, mihin se on suunniteltu.
• Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle 

liesituulettimen ollessa käynnissä.
• Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain 

astian pohjaan eikä sen reunoille.
• Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko 

ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy 
voi leimahtaa tuleen.

• Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen 
oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää liesituuletinta.

• Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä 
ruokia: tulipalon vaara.

• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan 
lukien), joiden psyykkinen, aistien tai mielen 
terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole 
tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole val-
mentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.

• Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
• “HUOMIO: Kosketettavissa olevat osat voivat 

tulla hyvin kuumiksi jos niitä käytetään keitto-
laitteiden kanssa.”

Huolto
• Merkki  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoit-

taa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden 
mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. 
Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa 
välttämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshait-
toja, joita saattaa aiheutua sen vääränlaisesta 
käytöstä poistamisesta. Lisätietoja tuotteen 
kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, 
paikallisesta jätehuollosta tai liikkeestä, josta 
tuote on ostettu.

• Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta 
ennen hoitoa.

• Puhdista ja/tai vaihda suodattimet annetun ajan 
kuluttua (Tulipalovaara).
 - H Ei voida pestä eikä uudistaa, vaihdetaan noin 

2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos 
liesituuletinta käytetään hyvin paljon.

H

 - Aktiivihiilisuodattimet W Aktiivihiilihajusuodatti-
mia ei voi pestä eikä uudistaa, ne täytyy vaihtaa 
noin 4 käyttökuukauden välein tai useammin, 
jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon.

W

FI
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 - Rasvasuodattimet Z Voidaan pestä myös 
astianpesukoneessa ja ne on pestävä noin 
2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos 
liesituuletinta käytetään hyvin paljon.

Z
 - Kytkimien merkkivalot, mallikohtaiset.

• Puhdista liesituuletin kostealla kankaalla ja 
miedolla, nestemäisellä pesuaineella.

Ohjaimet

L Valot Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen.

M Moottori Sytyttää ja sammuttaa imumoottorin.
V Nopeus Määrää käyttönopeuden:

1 Alin nopeus, soveltuu hiljaisesti 
toimivaan jatkuvaan ilmanvaihto-
on silloin kun käryä on vähän.

2 Keskitason nopeus, soveltuu käsi-
tellyn ilman määrän ja melutason 
erinomaisen suhteen ansiosta 
useimpiin käyttöolosuhteisiin.

3 Korkein nopeus, sopii suuren 
ruoanlaitosta syntyvän käryn 
määrän poistamiseen, myös  
pitempiaikaiseen käyttöön.

Valaistus

�
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