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Ez a páraelszívó megfelel a biztonsági előírásoknak. Azonban a
szakszerűtlen használata személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet.

A páraelszívó üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a Ha-
sználati- és szerelési utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a pára-
elszívó szerelésével, biztonságosságával, használatával és karban-
tartásával kapcsolatban. Így megóvja önmagát és elkerüli a párael-
szívó károsodását. A Miele nem tehető felelőssé azon károkért,
amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül
hagyásából származnak.

Őrizze meg a Használati és szerelési utasítást, és adja azt tovább
az esetleges következő tulajdonosnak!

Rendeltetésszerű használat

 Ez a páraelszívó a háztartásban és a háztartáshoz hasonló
felállítási környezetben történő használatra készült.

 Ez a páraelszívó nem alkalmas a szabadban történő alkalmazásra.

 A páraelszívót kizárólag háztartási körülmények között olyan főzési
gőzök elszívására és tisztítására használja, amelyek ételek készítése
közben keletkeznek.
Az összes többi felhasználási mód tilos.

 A páraelszívót keringtetéses üzemmódban gáz főzőlap fölött a
helyiségének szellőztetésére nem lehet használni. Kérdezzen meg
erről egy gázos szakembert.
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 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a páraelszívót biztonsággal kezelhetnék, akkor a
kezelésük csak felügyelet mellett történhet.
Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a páraelszívót felügyelet
nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták nekik, hogy
azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni és megér-
teni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a páraelszívótól, kivéve,
ha állandó felügyelet alatt állnak.

 Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a páraelszívót
felügyelet nélkül használni, ha a páraelszívót úgy elmagyarázták ne-
kik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell
tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat le-
hetséges veszélyeit.

 Gyermekeknek nem szabad a páraelszívót felügyelet nélkül
tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.

 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a páraelszívó közelében tar-
tózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a páraelszívóval játszani.

 A tűzhely-megvilágítás nagyon intenzív fényt bocsát ki.
Különösen a csecsemőknél ügyeljen arra, hogy ne nézzenek bele
közvetlenül a fénybe.

 Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyago-
kat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és meg-
fulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
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Műszaki biztonság

 A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkák, vagy javítások
a felhasználóra jelentős veszélyeket jelenthetnek. Telepítési és kar-
bantartási munkákat, vagy javításokat csak a Miele által felhatalma-
zott szakemberek végezhetnek.

 A páraelszívó sérülései veszélyeztethetik az Ön biztonságát.
Ellenőrizze azt a látható sérülések tekintetében. Soha ne helyezzen
üzembe sérült páraelszívót.

 A páraelszívó elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt
egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rends-
zerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvető biztonsági előfeltételnek
meg kell lennie. Kétség esetén elektromos szakemberrel ellenőriztes-
se az elektromos hálózatot.

 A páraelszívó megbízható és biztos működése csak akkor bi-
ztosított, ha a páraelszívó a nyilvános villamos hálózatra van csatla-
koztatva.

 A páraelszívó típustábláján található csatlakoztatási adatoknak (fe-
szültség és frekvencia) feltétlenül meg kell egyezniük a villamos háló-
zat adataival, hogy a páraelszívó ne károsodjon 
Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség
esetén kérdezzen meg elektromos szakembert.

 Az elosztók vagy hosszabbító kábelek nem garantálják a szüksé-
ges biztonságot (tűzveszély). Ezeken keresztül ne csatlakoztassa a
páraelszívót az elektromos hálózathoz.
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 A páraelszívót csak beépítve használja, hogy a biztonságos
működése szavatolva legyen.

 Jelen páraelszívót nem szabad nem rögzített helyeken (pl.
hajókon) üzemeltetni.

 A feszültségvezető csatlakozók megérintése, valamint az elektro-
mos és mechanikai felépítés módosítása veszélyforrást jelent,
emellett pedig a páraelszívó üzemzavarához vezethet.
Csak annyira bontsa meg a házat, amennyire a szereléshez és
tisztításhoz a leírás szerint szükséges. Semmi esetre se nyissa fel a
burkolat további részeit.

 A garanciaigény elvész, ha a páraelszívó javítását nem a Miele ál-
tal felhatalmazott vevőszolgálat végzi el.

 Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a bi-
ztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak ilyene-
kre szabad kicserélni.

 Egy sérült csatlakozóvezetéket csak képzett szakember cserélhet
ki.

 Beszerelési és karbantartási munkák vagy javítások előtt a párael-
szívót le kell választani a hálózatról. A készülék elektromosan csak
akkor van leválasztva a hálózatról, ha:

– a háztartás biztosítékai ki vannak kapcsolva vagy

– a háztartás becsavarható biztosítékai teljesen ki vannak csavarva
vagy

– húzza ki a hálózati csatlakozót (ha van) a dugaszoló aljzatból.
Ilyenkor ne a hálózati csatlakozókábelt húzza, hanem a hálózati
csatlakozót.
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Egyidejű üzem a helyiség levegőjét használó tűzhellyel

 Égéstermékek miatti mérgezésveszély!
A páraelszívó és a helyiség levegőjét használó tűzhely azonos
helyiségben vagy légtérben történő egyidejű alkalmazásánál a le-
gnagyobb elővigyázatosság ajánlott.
A helyiség levegőjét használó tűzhelyek az égési levegőjüket az el-
helyezési térből vonják el és a füstgázukat egy füstgázcsövön (pl.
kémény) keresztül vezetik a szabadba. Ezek lehetnek pl. a gáz-
olaj-, fa- vagy széntüzelésű fűtőberendezések, átfolyó vízme-
legítők, vízforralók, főzőlapok, sütők.

A páraelszívó elszívja a konyha és a szomszédos helyiségek le-
vegőjét. Ez a következő üzemmódokra érvényes:
- Elszívó üzem, 
- keringető üzemmód a helyiségen kívül elhelyezett levegőkerin-
gető dobozzal.
Elegendő levegőpótlás nélkül a helyiség légnyomása lecsökken. A
tűzhely így túl kevés levegőt kap az égéshez. Az égési folyamat
tökéletlen lesz. 
A kéményből vagy a szellőzőaknából mérgező gázok juthatnak a
lakóhelyiségekbe.
Életveszély áll fenn!
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A páraelszívó és egy a helyiség levegőjére kiható tűzhely egyidejű
működtetése akkor veszélytelen, ha a helyiségben vagy a közös
légtérben legfeljebb 4 Pa (0,04 mbar) depresszió alakul ki, amely
által a tűzhely gázainak visszaáramlása elkerülhető.

Ezt úgy érhetjük el, ha nem zárható nyílásokon, pl. ajtókban, abla-
kokban az égéshez szükséges levegő beáramolhat. Itt ügyelni kell
a beáramlási nyílás elégséges keresztmetszetére. Egy fali sze-
llőztető önmagában általában nem biztosít elegendő le-
vegőellátást.

A mérlegelésénél mindig az egész lakás légterére kell tekintettel
lenni. Kérje ki az illetékes kéményseprő véleményét.

Ha a páraelszívó keringető üzemmódban működik, amelynél a le-
vegő visszavezetésre kerül a felállítási helyiségbe, a helyiség le-
vegőjét használó tűzhely egyidejű üzemeltetése megengedett.
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Szakszerű használat

 A nyílt láng következtében tűzveszély áll fenn! 
Soha ne dolgozzon nyílt lánggal a páraelszívó alatt. Így tilos pl. a
flambírozás és a nyílt lánggal történő grillezés. A bekapcsolt párael-
szívó behúzza a lángot a szűrőbe. A lerakódott konyhai zsír
meggyulladhat

 Gáztűzhelyen történő főzés közben az erős hőhatás károsíthatja a
páraelszívót.

– Soha ne hagyja főzőedény nélkül égve a gáztűzhelyet. Akkor is
kapcsolja ki a gáztűzhelyet, ha csak kis időre veszi le a
főzőedényt.

– Válasszon olyan főzőedényt, amelynek mérete megfelelő a tűz-
helyhez.

– Úgy szabályozza a lángot, hogy semmi esetre se csapjon ki a
főzőedény alól.

– Kerülje el a főzőedény túlzott felmelegítését (pl. Wokkal való
főzésnél).

 A kondenzvíz korrózióhoz vezethet a páraelszívón.
Mindig kapcsolja be a páraelszívót, ha egy főzőhelyet is használ,
hogy ne gyűlhessen össze kondenzvíz.

 A túlhevült olajok és zsírok önmaguktól meggyulladhatnak és ezál-
tal a páraelszívó tüzet foghat. 
Ügyeljen a fazekakra, serpenyőkre és olajsütő-készülékekre, ha olaj-
jal vagy zsírral dolgozik. Elektromos grillkészüléken történő grillezés-
nek is állandó felügyelet alatt kell történnie.
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  A zsír- és szennyeződés-lerakódások befolyásolják a páraelszívó
működését.
Soha ne használja a páraelszívót zsírszűrő nélkül, hogy a gőz
megtisztítása biztosított legyen.

 Ügyeljen arra, hogy a páraelszívó a főzés alatt a felszálló hő miatt
felmelegedhet. 
A burkolatot és a zsírszűrőket csak akkor érintse meg, ha a párael-
szívó lehűlt.

 A páraelszívó nem használható rakodófelületként.

Szakszerű felszerelés

 Vegye figyelembe az Ön főzőkészülékénél a gyártó információit,
hogy megengedett-e a fölött egy páraelszívó működtetése.

 Szilárd tüzelőanyagú tűzhelyek fölé nem szabad a páraelszívót
szerelni.

 A túl kicsi távolság a főzőkészülék és a páraelszívó között a pára-
elszívó károsodásához vezethet.
Amennyiben a főzőkészülék gyártója nem ír elő nagyobb biztonsági
távolságokat, akkor a főzőkészülék és a páraelszívó alsó széle között
legalább a "Szerelés" fejezetben megadott távolságokat kell
figyelembe venni.
Ha különböző főzőkészülékeket üzemeltet a páraelszívó alatt, melye-
kre különböző biztonsági távolságok érvényesek, a legnagyobb me-
gadott biztonsági távolságot kell figyelembe venni.

 A páraelszívó rögzítésénél a "Szerelés" fejezet adatait kell
figyelembe venni.
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 Az elszívócső kialakításához csak nem gyúlékony anyagból
készült csöveket és tömlőket szabad alkalmazni. Ezek szaküzletek-
ben vagy a vevőszolgálatnál kaphatók.

 Az elhasznált levegőt nem szabad használt füst- vagy ki-
pufogógáz-kéménybe, illetve olyan kürtőbe vezetni, amely tűzrakó
helyek felállítására szolgáló helyiségek szellőztetésére szolgál.

 Ha az elhasznált levegőt egy nem használt füst- vagy gázkémény-
be kellene vezetni, akkor vegye figyelembe a hatósági előírásokat.

Tisztítás és ápolás

 Tűzveszély áll fenn, ha a tisztítást nem az ebben a használati uta-
sításban megadottak szerint végzik.

 Egy gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat
és rövidzárlatot okozhat.
A páraelszívó tisztításához soha ne használjon gőztisztító készüléket.

Tartozékok

 Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más
alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára,
jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések ér-
vényüket veszítik.
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A csomagolóanyag meg-
semmisítése
A csomagolás megóvja a készüléket a
szállítási sérülésektől. A csoma-
golóanyagokat környezetvédelmi és hu-
lladékkezelés-technikai szempontok
alapján választották ki, így azok újraha-
sznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot ta-
karít meg és csökkenti a keletkező hu-
lladék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
A elektromos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Tartal-
maznak olyan anyagokat, összetevőket
és alkatrészeket is, amelyek a
készülékek működéséhez és bizton-
ságához szükségesek voltak. Ezek a
szemétbe kerülve vagy nem megfelelő
kezelés esetén ártalmassá válhatnak az
emberi egészségre és a környezetre.
Ezért semmi esetre se dobja a háztartá-
si szemétbe a régi készülékét.

Ehelyett használja az elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására szolgáló hivatalos, ki-
jelölt gyűjtő és visszavételi helyeket a
községben, a kereskedőknél vagy a Mi-
elénél. A selejtezendő készüléken lévő
esetleges személyes adatok el-
távolításért törvényileg saját maga felel.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy selej-
tezendő készüléke az elszállításig gyer-
mekbiztosan legyen tárolva.
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a Kezelőelemek

b Tűzhely-megvilágítás

c Szagszűrő
Utólag vásárolható tartozék keringtetett levegős üzemmódhoz

d A szagszűrő szellőzőakna fedele

e Zsírszűrő

f Elszívó csonk
( 150 mm,  125 mm-es szűkítő csonkkal).

g Visszacsapószelep

h A kimenő levegő kimenete

i Keringetett levegő kilépőnyílásai

j Tolókapcsoló a tűzhely-megvilágítás számára

k Tolókapcsoló a ventilátor számára
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A páraelszívó kivitelétől függően a
következő funkciók lehetségesek:

Elszívó üzem

Az elszívott levegőt a zsírszűrő tisztítja,
majd az épületből kivezetésre kerül.

Visszacsapószelep

Az elszívórendszer visszacsapószelepe
gondoskodik arról, hogy kikapcsolt
páraelszívónál megszüntesse a légc-
serét a helyiség és a külső környezet
között. 
A szelep kikapcsolt páraelszívónál be
van zárva. 
A készülék bekapcsolása után nyílik a
visszacsapószelep, hogy a konyhai
párát akadálytalanul ki lehessen vezetni.

Amennyiben az Ön elszívórendszere
nem rendelkezne visszacsapószeleppel,
mellékeltünk egyet. A szelepet a moto-
regység kifúvócsonkjába kell behelye-
zni.

Keringető üzemmód
(csak - megvásárolható tartozékként -
átépítő készlettel és szagszűrővel, lásd
"Műszaki adatok")

A beszívott levegőt a zsírszűrő és
kiegészítőleg egy szagszűrő tisztítja
meg. A levegő végül visszakerül a
konyhába.
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A ventilátor kapcsolása
1 és 3 között állnak rendelkezésre telje-
sítményfokozatok a különböző fokú
gőzök és szagok elszívására.

Átmeneti nagyon erős gőz- és sza-
gképződés esetén, pl. elősütésnél vála-
ssza a B fokozatot (booster fokozat).

 Kapcsolja be a ventilátort a  venti-
látorkapcsolóval, és válassza ki a
kívánt teljesítményfokozatot.

A ventilátor kikapcsolása
Ajánlott a ventilátort főzés után még
néhány percig tovább járatni. Ezzel
megtisztítja a konyha levegőjét a ma-
radó párától és szagoktól.

 A kikapcsoláshoz kapcsolja a venti-
látor-kapcsolót 0-ra.

A tűzhely-megvilágítás be- és
kikapcsolása
A tűzhely-megvilágítást a ventilátortól
függetlenül be vagy ki lehet kapcsolni.

 A  világításkapcsolóval kapcsolja
be (1) és ki (0) a tűzhely-megvi-
lágítást.
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Ez a páraelszívó nagyon hatékony és
energiatakarékos. A következő in-
tézkedések támogatják Önt a takarékos
használat során:

– Gondoskodjon a főzéskor a konyha jó
szellőztetéséről. Ha elszívó üzemben
nem elegendő levegő áramlik be, a
páraelszívó nem működik hatékonyan
és megnövekedett üzemelési zaj
keletkezik.

– Főzzön a lehető legalacsonyabb főzé-
si fokozaton. A kevés főzési pára a
páraelszívónál alacsony telje-
sítményfokozatot és ezáltal kevesebb
energiafogyasztást jelent.

– Ellenőrizze a páraelszívón a kivála-
sztott teljesítményfokozatot.
Legtöbbször elegendő az alacsonya-
bb teljesítményfokozat. A booster fo-
kozatot csak akkor használja, ha az
valóban szükséges.

– Erős főzési pára esetén kapcsoljon
időben nagy üzemi fokozatra. Ez
hatékonyabb, mint a páraelszívó
hosszú működése által megkísérelni
a már a konyhában eloszlott főzési
párát elérni.

– Ügyeljen arra, hogy a páraelszívót a
főzés után ismét kikapcsolja.

– Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a
szűrőt rendszeres időközönként. Az
erősen szennyezett szűrők csökken-
tik a teljesítményt, megnövelik a
tűzveszélyt és higiéniai kockázatot je-
lentenek.
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 Karbantartás és ápolás előtt a
páraelszívót válassza le az villamos
hálózatról (lásd a "Biztonsági uta-
sítások és karbantartás" fejezetet).

Burkolat

Általános megjegyzések

A felületek és a kezelőszervek
könnyen megkarcolódhatnak, és a
vágások kárt tehetnek bennük.
Ezért vegye figyelembe a következő
tisztítási útmutatásokat.

 Az összes felületet és a kezelőszerve-
ket csak törlőkendővel, mosogatós-
zerrel és meleg vízzel tisztítsa.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedve-
sség a páraelszívóba.
Különösen a kezelőszervek körül
ügyeljen arra, hogy csak enyhén
nedvesítse be a felületeket.

 Ezután puha kendővel törölje szárazra
a felületeket.

Nem szabad használni

– a szóda-, sav-, klór- vagy oldószer-
tartalmú tisztítószereket,

– a súroló tisztítószereket, mint pl.
súrolópor, súrolótej, súroló szivacso-
kat, mint pl. fazékszivacsok vagy ha-
sznált szivacsok, amelyek még tartal-
mazzák a súrolószerek maradványait.

Különleges útmutatások nemesacél
felületekhez

(a kezelőgombokra nem érvényesek!)

 Az általános útmutatásokon túl a ne-
mesacél felületek tisztítására alkal-
mas még a nem súroló nemesacél-
tisztítószer is.

 A gyors újraszennyeződés mega-
kadályozása érdekében ajánlatos ne-
mesacél-ápolószerrel kezelni a felüle-
teket (beszerezhető a Miele-től).
Puha kendővel egyenletesen és ta-
karékosan hordja fel a szert a felülete-
kre.

Különleges utasítások színes bevo-
natú burkolatokhoz

 Tisztításhoz vegye figyelembe ennek
a fejezetnek az általános útmutatása-
it.

Tisztítás során elkerülhetetlen, hogy
ne keletkezzenek kisebb karcolások a
felületeken. Ezek a konyha halogén vi-
lágításának kombinációja esetén opti-
kai káros befolyáshoz vezethetnek.
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Különleges útmutatások a kezelőele-
mekhez

Ne hagyja a szennyeződéseket so-
káig hatni.
A kezelőszervek elszíneződhetnek
vagy megváltozhatnak.
Ezért azonnal távolítsa el a szennye-
ződéseket.

 Tisztításhoz vegye figyelembe ennek
a fejezetnek az általános útmutatása-
it.

A kezelőszervek tisztításához nem
szabad nemesacél-tisztítószert ha-
sználni.

Zsírszűrő
A készülék újrahasználható fém zsír-
szűrői felfogják a konyhai gőz szilárd al-
kotórészeit (zsír, por stb.) és így mega-
kadályozzák a páraelszívó elszennye-
ződését.

 A túlzsírosodott szűrők tűzve-
szélyt jelentenek!

Tisztítási időközök

Az összegyűlt zsír hosszabb idő alatt
megkeményedik és megnehezíti a
tisztítást. Ezért ajánlatos a zsírszűrőket
3–4 hetente tisztítani.

A zsírszűrő kivétele

Szerelése közben a szűrő leeshet.
Ez a szűrő és a tűzhely sérüléséhez
vezethet.
Szerelés közben biztos kézzel tartsa
a szűrőt.

 Nyissa ki a zsírszűrő zárját, fordítsa a
zsírszűrőt kb. 45°-os szögben lefelé,
akassza ki és vegye ki.
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Zsírszűrők tisztítása kézzel

 Tisztítsa meg a zsírszűrőket moso-
gatókefével, enyhe kézi mosogatós-
zeres meleg vízben. Ne használjon
koncentráltan kézi mosogatószert.

Nem alkalmas tisztítószerek

A nem alkalmas tisztítószerek rendsze-
res használata a szűrőfelületek káro-
sodásához vezethet.
A következő tisztítószerek nem használ-
hatók:

– Vízkőoldó tisztítószerek,

– Súrolópor vagy súrolótej

– Agresszív általános tisztítószer és
zsíroldó spray

– Tűzhelytisztító spray

A zsírszűrők tisztítása mosogatógép-
ben

 A zsírszűrőket lehetőleg függőlegesen
vagy ferdén állítsa az alsó kosárba.
Ügyeljen arra, hogy a mosogatókar
szabadon mozoghasson.

 A háztartásban megszokott gépi
mosogatószert használjon.

 Legalább 50°C és legfeljebb 65°C
hőmérsékletű mosogatóprogramot
állítson be.

A zsírszűrők mosogatógépben történő
tisztításakor az alkalmazott tisztítós-
zertől függően előfordulhat a belső
szűrőfelületek maradandó elszíne-
ződése. Ennek nincs hatása a zsír-
szűrő működésére.

A tisztítás után

 Tisztítás után a szárításhoz helyezze
a zsírszűrőket egy nedvszívó alátétre.

 A kivett zsírszűrőknél tisztítsa meg a
burkolat hozzáférhető részeit is a le-
rakódott zsírtól. Ezáltal megelőzi a
tűzveszélyt.

 Helyezze vissza a zsírszűrőket. A zsír-
szűrők behelyezésekor ügyeljen arra,
hogy a zár lefelé mutasson.

 Ha a zsírszűrők egyszer fordítva
kerülnének behelyezésre, akkor a
nyílásokon át egy kis csavarhúzó
segítségével reteszelheti ki azokat.
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Szagszűrő
Keringtetett levegős üzemmódnál a
zsírszűrők mellé egy szagszűrőt is be
kell helyezni. Ez megköti a főzéskor
keletkező szagokat. 
A páraernyőbe, a zsírszűrők fölé kell
helyezni.

A szagszűrőt beszerezheti a Miele
webáruházban, a Miele vevőszolgálatán
(lásd e használati utasítás végén) vagy a
Miele szakkereskedőnél. A típusmegne-
vezést a "Műszaki adatok" fejezetben
találja meg.

Szagszűrő behelyezése/cseréje

 A szagszűrő szereléséhez vagy
cseréjéhez a paneleket és a zsír-
szűrőket a korábbiakban leírtak sze-
rint ki kell venni.

 A szagszűrő aknájának fedelét vala-
mivel jobbra kell tolni és lefelé ki-
venni.

 Vegye ki a szagszűrőt a csoma-
golásból.

 Helyezze be a szagszűrőt az aknába
és nyomja be egészen a kifúvó rács
alá.

 Helyezze be ismét a fedelet és a zsír-
szűrőket.

Csereintervallum

 Mindig akkor cserélje ki a szagszűrőt,
amikor a szagokat már nem köti meg
kielégítően.
Legkésőbb azonban 6 havonta
cserélni kell.

A szagszűrő ártalmatlanítása

 A használt szagszűrőt a háztartási
szemétbe is dobhatja.
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Izzó cseréje
Az izzókat azonos típusú izzóra kell
cserélni:

Gyártó..........................................  EGLO
Izzótípus ....................................... GU10
Típusjelölés..................................  11427
Teljesítmény..................................... 3 W
ILCOS D Code...... DR-3-H-GU10-50/56

Ehelyett a következő izzó is felhasznál-
ható:

Gyártó..........................................  EGLO
Izzótípus ....................................... GU10
Típusjelölés..................................  11511
Teljesítmény..................................... 5 W
ILCOS D Code...... DR-5-H-GU10-50/54

A két izzótípusnak eltérő a fényereje.
Csak ugyanolyan izzókat használjon a
páraelszívóban.

Az izzók a vevőszolgálaton vagy
szaküzletekben kaphatók.

 Kapcsolja ki a ventilátort és a vi-
lágítást.

 Vegye ki a zsírszűrőket.

 A páraelszívót válassza le az villamos
hálózatról (lásd a "Biztonsági uta-
sítások és figyelmeztetések" fejeze-
tet).

Az izzók működés közben nagyon
felmelegedhetnek.
Várjon néhány percet, mielőtt kic-
seréli az izzókat.

 Lazítsa meg a lámpa rögzítőcsavarja-
it.

 Tolja lefelé az izzóval a csavart.

 Húzza meg ismét a csavart.

 Forgassa el az izzót balra, és lefelé
húzva vegye ki.

 Forgassa bele az új izzót a foglaltba.
Vegye figyelembe a gyártó előírásait.

 Megint lazítsa meg a rögzítőcsavart,
nyomja felfelé az izzót, majd húzza
meg újra a csavart.

 Tegye vissza a zsírszűrőket.



Vevőszolgálat és garancia

24

Az olyan meghibásodások esetén,
amelyet saját maga nem tud elhárítani,
értesítse Miele szakkereskedőt vagy a
Miele gyári vevőszolgálatot.

A Miele gyári ügyfélszolgálatának tele-
fonszámát a használati utasítás végén
találja meg.

A vevőszolgálatnak a pultba építhető
páraelszívó típusára és gyári számára
van szüksége. 
Mindkét adatot az adattáblán találja
meg.

A típustábla elhelyezkedése
Az adattáblát megtalálja, ha kiveszi a
zsírszűrőt.

Garancia idő és garancia fel-
tételek
A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt ga-
rancia feltételekben talál.
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Szerelés előtt

 Szerelés előtt vegye figyelembe
az ebben a fejezetben és a "Bizton-
sági utasítások és figyelmeztetések"
fejezetben található összes informá-
ciót.
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Szerelési anyagok
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a 1 elszívócsonk
 150 mm vagy  125 mm elszívó
csőhöz (keringtetéses üzemmódnál
nincs)

b 1 visszacsapószelep
a kifúvó csonkba való beépítéshez
(keringtetéses üzemmódnál nincs)

c 2 rögzítőidom
a páraelszívó fali rögzítéséhez (nem
szükséges, ha felső szekrény alá
szerelik fel).

d 1 fúrósablon

e 1 takaró fólia
a hátsó kifúvó nyíláshoz keringteté-
ses üzemmódban. A fólia a sza-
gszűrőhöz van mellékelve (utólag
vásárolható tartozék).

4 db 5 x 60 mm-es csavar és

4 db 8 x 50 mm-es dübel
a falhoz történő rögzítéshez.

A csavarok és a tiplik tömör falazaton
használhatók.
Más falszerkezeten használjon
megfelelő rögzítőeszközöket.
Vegye figyelembe a fal teherbíró
képességét.

4 db 4,2 x 30 mm-es lemezcsavar
a páraelszívó felső szekrényen történő
rögzítéséhez (felülről).

4 db 4 x 30 mm-es facsavar
a páraelszívó felső szekrényen történő
rögzítéséhez (alulról).

4 takarósapka
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Készülékméretek

DA 1255: B = 548 mm

DA 1260: B = 598 mm

DA 1200: B = 998 mm

150 mm-es elszívó csatlakozás, 125 mm-es szűkítő csonkkal.

a Ha egy 150 mm magas páraelszívó lecserélése miatt szerelik fel a páraelszívót,
akkor a beépítési helyre egy takarólécet lehet behelyezni.
A takaróléc különböző beépítési szélességben tartozékként kapható:
– Miele DAB 55 a DA 1255 típushoz
– Miele DAB 60 a DA 1260 típushoz
– Miele DAB 100 a DA 1200 típushoz
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A tűzhely és a páraelszívó közötti távolság (S)

A főzőkészülék és a páraelszívó alsó széle közötti távolság megválasztásánál
vegye figyelembe a főzőeszköz gyártójának adatait.
Ha ott nagyobb távolságok nincsenek megadva, akkor legalább a következő bi-
ztonsági távolságokat kell betartani.
Ehhez vegye figyelembe a "Biztonsági utasítások és figyelmeztetések" fejezetet
is.

Főzőeszköz Távolság S le-
galább

Elektromos tűzhely 450 mm

Villamos grill, fritőz (villamos) 650 mm

Több égős gáztűzhely 
≤ 12,6 kW összteljesítmény, az égők egyike sem > 4,5 kW

650 mm

Több égős gáztűzhely 
> 12,6 kW és ≤ 21,6 kW összteljesítmény, 
az égők egyike sem > 4,8 kW

760 mm

Több égős gáztűzhely 
> 21,6 kW összteljesítmény, 
vagy az égők egyike > 4,8 kW.

nem lehetséges

Egyégős gáztűzhely ≤ 6 kW teljesítmény 650 mm

Egyégős gáztűzhely > 6 kW és ≤ 8,1 kW teljesítmény 760 mm

Egyégős gáztűzhely > 8,1 kW teljesítmény nem lehetséges
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Szerelési javaslatok
– A főzéskor keletkező gőz optimális

felfogásához ügyelni kell arra, hogy a
páraelszívó a tűzhelyet lefedje. A
páraelszívót a főzőlap fölött középre
kell felszerelni, nem oldalra eltolva.

– A tűzhelynek lehetőleg keskenyebb-
nek kell lennie, mint a páraelszívónak.
A tűzhely legfeljebb ugyanolyan
szélességű lehet.

– A felszerelési helynek problémamen-
tesen megközelíthetőnek kell lennie.
A páraelszívónak egy esetlegesen
előforduló javításnál is akadálytalanul
elérhetőnek és leszerelhetőnek kell
lennie. Vegye ezt figyelembe pl. sze-
krények, polcok, fedelek vagy de-
korációs elemek elhelyezésekor a
páraelszívó környezetében.

A védőfólia eltávolítása
Szállítási sérülések elleni védelemül a
rozsdamentes acél kivitelek ház alka-
trészei védőfóliával vannak ellátva.

 Vegye ki a szűrőket a készülékből és
a szerelés előtt távolítsa el a
védőfóliát a zsírszűrők keretéről és a
házról. További segédeszközök nélkül
lehúzható.

Terelő váltó
A páraelszívó hátsó részébe egy terelő
váltó van behelyezve. A beépítési pozí-
ció függ az üzemmódtól. Elszívó üzem-
ben a levegőt ez esetben hátul felfelé
vezetik ki a házból. Keringető
üzemmódnál a nyílást lezárják és a le-
vegőt előre vezetik ki a kifúvó rácshoz.
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 Ellenőrizze a terelő váltó beépítési
helyzetét.

Elszívó

Keringetett levegő

 Alkalmasint vegye ki a terelő váltót és
fordítsa el a kívánt üzemmód
számára. Ehhez a két beakadó kam-

pót meg kell nyomni és a terelő váltót
ki kell húzni, el kell fordítani és ismét
betolni, míg be nem akad.

 Ragassza keringető üzemmódnál
kiegészítőleg a takaró fóliát a hátsó
kifúvó nyílásra. A fólia a szagszűrőhöz
mellékelve van (utólag vásárolható
tartozék).
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Beszerelés a felső szekrény alá

A beépítési helyzet kiválasztásakor
vegye figyelembe, hogy keringtetéses
üzemmódnál a készülék elején lévő ke-
ringtető nyílásokat a szekrény ne fedje
el.

Átvezetés a levegőkivezetés és a
hálózati kábel számára

 Rögzítse a méretre szabott fúrósa-
blont a szekrény alján.

 Elszívó üzemmód esetén a levegőki-
vezetés számára a szekrény alján
készítsen egy legalább  170 mm-es
átvezetést.

 Amennyiben a hálózati kábelt a sze-
krényen keresztül vezetik át, a kábel
számára is kell egy átvezetést
készíteni.

Rögzítés felülről

Csak a fúrósablonon megadott rög-
zítési pontokat használja. Csak a
mellékelt csavarokat használja.
A hibás rögzítés miatt megsérülhet a
páraelszívó, ami veszélyeztetheti az
elektromos biztonságot (áramütés).

 A sablon segítségével fúrjon négy
 5 mm-es rögzítő furatot a sze-
krénypadlón.

 Távolítsa el a fúrósablont.
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 Emelje a páraelszívót a felső szekrény
alá, közben vezesse át a hálózati
kábelt a szekrénypadlón.

 A mellékelt lemezcsavarokkal a
szerény belső oldala felől rögzítse a
páraelszívót.

Rögzítés alulról

A Miele a fent leírtak szerint a felülről
történő rögzítést javasolja. Ha felülről, a
szekrénypadlón keresztül nem lehet
rögzíteni a páraelszívót, akkor alulról, a
szekrénypadlón is rögzíthető.

A mellékelt csavarokkal fából készült,
legalább 16 mm vastag masszív sze-
krénypadlóra lehet rögzíteni a
készüléket. Ügyeljen arra, hogy a
szekrénypadló megfelelő és tartós
teherbíró képességgel rendelkezzen.

 Emelje a páraelszívót a felső szekrény
alá.

 Tolja be a facsavarokat a vezetőfura-
tokba, és rögzítse a páraelszívót a
szekrénypadlón.
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 Húzza ki a vezetőfuratokat a házból.

 Zárja le a furatokat a takarósapkákkal
(felülről történő rögzítésnél).

 Tegye vissza a zsírszűrőket.

Falra történő szerelés
Lehetősége van a készüléket szabadon
a falon rögzíteni. Erre két rögzítő szöga-
cél szolgál.

 Rögzítse a leszabott fúrósablont a fa-
lon, a felső éle jelöli a páraelszívó fel-
ső élét. Vegye figyelembe az S bi-
ztonsági távolságot a tűzhelyhez (lásd
a "Készülékméretek" fejezetet).

 A rögzítő fülek számára a négy furatot
ki kell jelölni és fúrni ( 8 mm).

 Távolítsa el a fúrósablont ismét.
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 Rögzítse a rögzítő szögacélokat a
mellékelt tiplikkel és csavarokkal a fa-
lon.

A csavarok és a tiplik masszív fala-
zathoz alkalmasak.
Más falszerkezethez a megfelelő rög-
zítőanyagokat használja.
Ügyeljen a fal kielégítő teherbíró
képességére.

 Szerelje le a lámpákat:

– Oldja meg kissé a lámpa rögzítő csa-
varjait.

– Tolja a csavart a lámpával lefelé.

– Húzza meg ismét a csavart.

– Forgassa el a lámpát balra és húzza
ki lefelé.
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 Akassza be a páraelszívót.

 Húzza meg mindkét csavart a jobb és
baloldalon a készülék hátoldalán.
Ezáltal szabályozza be a dőlést és bi-
ztosítja a páraelszívót kiemelés ellen.

 Helyezze be a lámpákat ismét.

 Tegye vissza a zsírszűrőket..

Az elszívó üzem előkészítése

 Válassza le a  150 mm-es elszívó
cső számára a kifúvó csonkot a
szűkítésnél egy éles késsel.
A  125 mm-es elszívó cső számára
a kifúvó csonkot változatlanul kell al-
kalmazni.

 Amennyiben szükséges, be kell
helyezni a visszacsapó csappantyút.
Ügyeljen arra, hogy a csappantyú
könnyen nyíljon és önállóan záródjon
vissza.
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 Rögzítse az elszívó csövet a kifúvó
csonkon egy tömlőbilinccsel (utólag
vásárolható tartozék).

 Helyezze be a kifúvó csonkot a kifúvó
nyílásba és rövid jobbra fordítással
reteszelje.

 Az elszívó cső további fektetéséhez
vegye figyelembe az "Elszívó cső" fe-
jezetet.

A keringtetett levegős üzem
előkészítése
 Szerelje be a szagszűrőt (lásd a

"Tisztítás és ápolás" fejezetet).

Hálózati csatlakozás

A csatlakoztatás előtt ügyeljen az
"Villamos csatlakozás" és a "Bizton-
sági útmutatások és figyelmezteté-
sek" fejezetekben leírtakra.

 A hálózati dugaszt dugja be a duga-
szoló aljzatba.

Működés ellenőrzés
 Kapcsolja be ehhez a ventilátort.

– Elszívó üzemben a levegőnek nem
szabad a légnyíláson át, előre, a
készüléken áramlani.

– Keringető üzemmódnál a levegőnek a
légnyíláson át, előre, a készüléken
kell áramlani.

Ha ez nem így van, a terelő váltó hi-
básan van beszerelve (lásd a"Terelő vál-
tó"-t).
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A páraelszívót csak egy előírásszerűen
felszerelt védőérintkezős AC 230 V ~ 50
Hz dugaszolóaljzathoz szabad csatla-
koztatni.
Az elektromos hálózatnak VDE 0100
szerinti kialakításúnak kell lennie!

A biztonság növelésére a VDE a DIN
VDE 0100 irányelvének 739 részében a
készülék elé egy 30 mA kioldóáramú FI-
védőkapcsoló (DIN VDE 0664)
bekötését ajánlja.

A csatlakoztatás egy dugaszoló aljzat-
hoz ajánlott, mert megkönnyíti a
vevőszolgálati munkákat (VDE 0701
szerint). Ügyeljen arra, hogy a duga-
szolóaljzat a készülék beépített állapo-
tában is hozzáférhető legyen.

Ha a dugaszoló aljzat a beépítés után
nem hozzáférhető, hálózati oldalról egy
minden pólust megszakító berendezést
kell alkalmazni. Megszakítóként egy
min. 3 mm nyitású kapcsoló alkalma-
zandó.
Ilyenek az LS-kapcsoló, megszakítók és
biztosítók (EN 60335).

A szükséges csatlakoztatási adatokat a
típustáblán találja meg (lásd "Ügyfél-
szolgálat" fejezet). Ellenőrizze, hogy
ezek az adatok az elektromos hálózat
feszültségével és frekvenciájával me-
gegyeznek-e.

Kiegészítőleg Ausztria
számára
A csatlakoztatást csak az ÖVE-EN1
szabvány szerinti elektromos hálózatra
szabad elvégezni.

A biztonság növelésére az ÖVE a
készülék elé egy 30mA (ÖVE-SN 50) ki-
oldóáramú FI-védőkapcsoló bekötését
ajánlja.
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 A páraelszívó és a helyiség le-
vegőjét használó tűzhely egyidejű
üzeménél fennáll adott körülmények
között a mérgezésveszély!
Feltétlenül vegye figyelembe a „Bi-
ztonsági utasítások és figyelmezteté-
sek” fejezetet.
Kétség esetén a veszélytelen üzemet
az illetékes kerületi kéményseprő ál-
tal is ellenőriztesse.

Elszívó csőként csak sima csöveket
vagy nem gyúlékony anyagból
készült rugalmas elszívó tömlőket
használjon.

A lehető legnagyobb teljesítmény és a
legcsekélyebb áramlási zajok érdeké-
ben a következőkre ügyeljen:

– Az elszívócső átmérője lehetőleg ne
legyen kisebb 150 mm-nél.

– Ha lapos elvezetőcsatornát alkalmaz,
akkor a keresztmetszete nem lehet
kisebb, mint az elvezetőcsonk kere-
sztmetszete.

– Az elszívócsőnek lehetőleg rövidnek
és egyenesnek kell lennie.

– Csak nagy sugarú íveket alkalmaz-
zon.

– Az elszívócső nem lehet megtörve
vagy összenyomódva.

– Ügyeljen arra, hogy minden csatla-
kozás szilárd és tömített legyen.

Vegye figyelembe, hogy a levegőára-
mlás útjában álló akadályok
csökkentik a teljesítményt és növelik
az üzemi zajszintet.

 Ha az elszívott levegőt a szabadba
kell vezetni, ajánljuk egy teleszkópos
falrekesz vagy egy tetőátvezetés bes-
zerelését (utólag vásárolható tar-
tozék).

 Ha az elszívott levegőt egy el-
szívókéménybe kell vezetni, akkor a
bevezetőcsonkot az áramlási irányba
kell irányítani.

 Vízszintesen lefektetett elszívócső
esetén be kell tartani a méterenkénti
legalább 1 cm-es lejtést. Ezáltal el-
kerüli, hogy kondenzvíz folyhasson a
páraelszívóba.

 Ha az elszívócsövet hűvös helyisége-
ken, padláson stb. keresztül vezeti el,
akkor jelentős hőmérséklet-ingadozás
léphet fel az egyes szakaszok között.
Ezért lecsapódó párával vagy kon-
denzvízzel kell számolni. Emiatt szi-
getelni kell az elszívócsövet.
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Kondenzvíz-mentesítő

Az elszívócső megfelelő szigetelése
mellett ajánlatos egy kondenzvíz-men-
tesítő beszerelése, amely felfogja a
keletkező kondenzvizet és elpárologta-
tja. 
Ez utólag vásárolható tartozékként kap-
ható 125 mm vagy 150 mm átmérőjű el-
szívócsőhöz.

 A kondenzvíz-mentesítőt függőlege-
sen és lehetőleg közel a páraelszívó
kifúvó csonkja fölé helyezze el. 
A burkolaton levő nyíl a kifúvási irányt
jelöli.

Hangtompító

Az elszívócsőbe egy hangtompítót lehet
elhelyezni (utólag vásárolható tartozék).
Ez szolgál a kiegészítő zajcsillapításra.

Elszívó üzem

A hangtompító csillapítja egyrészt a ki-
felé hallható ventilátorzajt, másrészt pe-
dig az elszívócsövön a konyhába jutó
külső zajokat is (pl. utca zaja). Ennek ér-
dekében a hangtompítót a  ki-
lépőnyílás előtt a lehető legközelebb kell
elhelyezni.



Műszaki adatok

41

Ventilátormotor 2 x 115 W

Tűzhely-megvilágítás 2 x 3 W

Teljesítményfelvétel 236 W

Hálózati feszültség, frekvencia AC 230 V, 50 Hz

Biztosító 10 A

A hálózati csatlakozóvezeték hossza 1,5 m

Tömeg

DA 1255 11 kg

DA 1260 11,2 kg

DA 1200 14,6 kg

Utólag vásárolható tartozék keringtetett levegős üzemmódhoz

1 db DKF 18-1 szagszűrő
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Adatlap háztartási páraelszívóhoz
(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelkezés szerint

MIELE

Modell neve/-megjelölése DA 1260

Éves energiafogyasztás (AEChood) 91,6 kWh/év

Energiahatékonysági osztály

A+ -tól (legmagasabb hatékonyság) F-ig (legalacsonyabb hatékonyság) C

Energiahatékonysági index (EEIhood) 82,1

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDEhood) 16,3

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) D

Megvilágítási hatékonyság (LEhood) 55,0 lx/W

Megvilágítási hatékonysági osztály

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A

Zsírmegkötési fok 95,1 %

Zsírmegkötési fok osztálya

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A

A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség. 317,1 m
3
/h

Légáram (min. sebesség) 275 m
3
/h

Légáram (max. sebesség) 355 m
3
/h

Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat) 545 m
3
/h

Max. légáramlás (Qmax) 545 m
3
/h

A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás. 313 Pa

A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség) 57 dB

A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség) 64 dB

A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat) 74 dB

A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás. 169,0 W

Teljesítmény felvétel KI-állapotban (Po) 0,00 W

Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (Ps) W

Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye 6,0 W

Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen. 330 Ix

Időhosszabbítási faktor 1,4
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Adatlap háztartási páraelszívóhoz
(EU) Nr. 65/2014 delegált és (EU) Nr. 66/2014 rendelkezés szerint

MIELE

Modell neve/-megjelölése DA 1200

Éves energiafogyasztás (AEChood) 90,4 kWh/év

Energiahatékonysági osztály

A+ -tól (legmagasabb hatékonyság) F-ig (legalacsonyabb hatékonyság) C

Energiahatékonysági index (EEIhood) 81,1

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDEhood) 16,8

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) D

Megvilágítási hatékonyság (LEhood) 45,8 lx/W

Megvilágítási hatékonysági osztály

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A

Zsírmegkötési fok 95,1 %

Zsírmegkötési fok osztálya

A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A

A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség. 326,8 m
3
/h

Légáram (min. sebesség) 275 m
3
/h

Légáram (max. sebesség) 355 m
3
/h

Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat) 545 m
3
/h

Max. légáramlás (Qmax) 545 m
3
/h

A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás. 313 Pa

A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség) 57 dB

A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség) 64 dB

A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat) 74 dB

A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás. 169,0 W

Teljesítmény felvétel KI-állapotban (Po) 0,00 W

Teljesítmény felvétel készenléti állapotban (Ps) W

Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye 6,0 W

Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen. 275 Ix

Időhosszabbítási faktor 1,4
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