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Laitteen käynnistäminen
• Aseta pääkytkin joko tasolle 1 (alhainen imu) tai tasolle 2 (tehokas imu)
•  Valo syttyy.

Turvallisuus:

PALOVAMMAN VAARA!

• Laitteen osat saattavat kuumentua.
• Varmista aina, että sähköpistoke on irrotettu ennen ylläpitotöitä ja että ohjainlevyt ovat jääh-

tyneet.
• Älä puhdista laiteen sisä- tai ulkopintoja painepesurilla.
• Varmista, että poistoilmaventtiili ei ole tukossa.
• Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpiteitä tai jos laite poistetaan 

käytöstä pidemmäksi aikaa.

Yleistä
• Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, 

tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.
• Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole 

riittävät eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.
• Noudata teknisiä määräyksiä (esim. VDI 2052) sekä paikallisten ilmanvaihtojärjestelmien mää-

räyksiä ammattikeittiöissä.
• Ultravent laite ei korvaa huoneen ilmavaihtojärjestelmää
• Kostea ilma imetään laitteeseen ja lauhdutetaan ja kuiva ilma puhalletaan takaisin huoneeseen.
• Ultravent laitetta ei liitetä keittiön ilmanvaihtojärjestelmään.
• Laitteen ulostuloilman lämpötila on alle 45°C.
• Laitteen ulospuhaltaman ilman kosteusprosentti on pienempi kun ympäröivän ilman kosteus-

prosentti. 
• Laite poistaa ruoanlaitossa syntyvät tuoksut ja savut ainoastaan vähäisesti.

STOP
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Puhdista ohjainlevy ja sen takana oleva tila vähintään kerran viikossa.

Varoitus. Jos ohjainlevyä ei puhdisteta säännöllisesti, syntyy tulipalon vaara.

• Ohjainlevy on kiinnitetty etupuolelta.
• Nosta ohjainlevy ylöspäin ja vedä sitä eteenpäin (kuva 1).
• Laske ohjainlevyn etureunaa ja vedä se ulos (kuva 2).
• Ruuvaa auki suodattimen siipimutteri (kuvat 3/4).
• Irrota suodatin ja pese se astianpesukoneessa.
• Puhdista ohjainpelti ja sen takana oleva alue kostealla liinalla.
Asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä.

STOP

Puhdistus
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