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ESITTELY 

Kiitos valitessanne HELKAMA - liesituulettimen. 

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ja säilytä sitä tulevaa tarvetta varten. 

Irrota kaikki pakkaus- ja suojakalvot (polyeteenikalvo) ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. 
Huolehdi pakkausmateriaalien asianmukaisesta kierrätyksestä. 

Turvallisuus  

- Nämä ohjeet on laadittu sinun turvallisuuttasi ajatellen. Lue ne huolellisesti läpi ennen 
laitteen asennusta ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.   

 Kaikki laitteen asennustyöt on suoritettava pätevän henkilön tai tarvittaessa 
valtuutetun sähkö- asentajan toimesta. Laite on asennettava oikein ja 
tarkoituksenmukaisesti valmistajan ohjeita noudattamalla. 

- Kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.  
 Pienet lapset on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä. Varovaisuutta on 

noudatettava laitteen kanssa koskettelun välttämiseksi.  
-  Valmistaja suosittelee, että tämä laite säilytetään pienten lasten ulottumattomissa.  
 
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, 

aistillinen tai henkinen toimintakyky ei ole rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen 
käytöstä vasta sitten, kun heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät 
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa ei saa 
suorittaa alle 8-vuotiaiden lasten toimesta ja ilman valvontaa.  

- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.  
- Pistotulpallinen verkkojohto on asennettava kiinteään ja pysyvään johdotukseen kytkentä- ja 

johdotusmääräysten mukaisella tavalla.  
- Tarkasta virtapistoke ja -johto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos virtajohto on 

vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai muun vastaavan pätevän 
henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.  

- Älä altista sähköjohtoja laitteen kuumille osille. 
  
- Varmista, että virtajohto ei pääse juuttumaan laitteen alapuolelle tai itse laitteeseen sen 

vaurioitumisen välttämiseksi.   
- Älä asenna laitetta ulos kosteisiin paikkoihin, tai vesivuodoille alttiiseen paikkaan, kuten esim. 

pesualtaiden alapuolelle tai niiden läheisyyteen. Anna laitteen kuivua luonnollisesti mikäli se 
altistuu vedelle tai vesivuodoille.  

- Älä käytä herkästi syttyviä suihkeita laitteen läheisyydessä.   
- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit tarkoituksen- mukaisesti.  
- Älä käytä herkästi syttyviä suihkeita laitteen läheisyydessä.  
- Suosittelemme noudattamaan huolellisuutta laitteen käytön ja puhdistuksen aikana. Lue tämän 

laitteen puhdistus- ja huolto-ohjeet huolellisesti.  
- Höyrypesuria ei saa käyttää laitteen puhdistamiseen. 
- Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-

ohjausjärjestelmän kanssa.  
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.  
 



 

Varoitus: Katso paikallisista määräyksistä lisätietoa savu- ja höyryhormeista. Älä liitä 
liesituuletinta savuhormistoon, ilmanvaihto- tai kuumailmakanaviin. Tarkasta paikallisilta 
viranomaisilta että huoneen ilmanvaihto on riittävä. Varmista, että ilmanpoiston 
maksimivirtausnopeus huoneessa oleville laitteille ei ylitä 4 Pa (0,04 mbar). Huoneessa täytyy olla 
riittävä ilmanvaihto, jos samanaikaisesti käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivilla 
laitteilla. Ilmaa ei saa poistaa kanavaan, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien 
laitteiden savunpoistoon.  Ilmanpoistoa koskevia määräyksiä on noudatettava. 

 
Varoitus: Ennen liesituulettimen liitäntää: katkaise virransyöttö ja tarkasta, että jännite ja taajuus 
vastaavat laitteen arvokilvessä kuvattuja teknisiä tietoja.  
Varoitus: Liesituuletin voi lopettaa toimintansa sähköstaattisen purkauksen aikana (esim. ukkosen 
aikana). Tähän ei liity vahingonvaaraa. Katkaise liesituulettimen virransyöttö ja kytke uudelleen 
päälle yhden minuutin kuluttua.   
- Tulipalon (rasvapalo) välttämiseksi puhdista metalli- suodatin säännöllisesti, ja tarkkaile käytön 

aikana kuumaa öljyä sisältäviä kattiloita.  
- Älä käytä liesituuletinta jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita. Ota yhteys 

asiakaspalveluun.  
- Tämän liesituulettimen alapuolella ei saa suorittaa ruokien liekitystä.   
-    Laitteen asennuksen aikana varmista, että seuraavat etäisyydet keittotason tai -lieden 
yläpinnan ja liesituulettimen alimman osan välillä saavutetaan:   
 

> Kaasuliedet: 750 mm  
> Sähköliedet: noin 650 mm (x 

(x Liesituulettimen turvaetäisyydelle sähköliesistä ei ole olemassa yksiselitteistä direktiiviä 
/asetusta.Valmistajan suositus perustuu yleisesti käytössä olevaan keittiömitoitukseen. 
Tarvittaessa tarkista etäisyys paikalliselta paloviranomaiselta tai vastaavalta rakennusvalvojalta/ 
viranomaiselta. 
  
Varoitus: Sähköiskun ja tulipalon riski, jos puhdistustoimenpiteitä ei suoriteta ohjeiden mukaisella 
tavalla.  
 

TUOTEKUVAUS 

Laitekuvaus:  

1. Liesituuletin 
2. Poistoliitäntä ( 150mm.)  johon asennetaan vedonestoventtiili 

 

 

 

 

 



 

Osakuvaus: 

 

Sisältö Kuvaus Kuva Määrä 

PL-1 Liesituulettimen 
runko 

 

1 

PL-2 Vedonestoventtiili 

 

 

1 

PL-3 Poistoputken 
verhoilupelti 

 

2 

PL-4 Muoviset tulpat 
 

9 

PL-5 Ruuvi 
(ST4 x 8 mm)  

4+2 

PL-6 Ruuvi 

( ST4*30mm) 
 

9 

PL-7 Kannatin ( tuuletin) 
 

1 

PL-8 Peitepellin 
yläkannatin  

1 

PL-9 Peitepellin 
alakannatin  

1 

 

 

 

 

 

 

 



ASENNUSVALMISTELUT: 

Ennen asennusta huomioitavaa: 

Liitä liesituuletin poistokanavaan, joka johdetaan suoraan ylös kattorakenteiden läpi. Huolehdi 
säännösten mukaisesta poistokanavan eristyksestä, ettei tuulettimen käytöstä mahdollisesti 
muodostuvaa kondenssivettä pääse muodostumaan kanavaan. Poistokanavan materiaalin tulee 
olla rakennusmääräysten mukaista rst. suoraa/jäykkää putkea. Ns. haitariputkea ei saa käyttää. 
Putken halkaisija 160mm. 

Tarkista ettei laite ole kytketty verkkovirtaan. Irrota se virransyötöstä 
(virtapistoke pois pistorasiasta).  

 

 

 

 

Liesituuletin on sijoitettava n. 60/65~75 cm yläpuolelle keittotasosta.  

 

 

 

 

1.  Asennus (Poistokanava ulos):  

     Huomio! Noudata ohjeessa olevia varoituksia koskien laitteen käyttöä, kun ilma poistetaan 
huoneesta pois. 

Putken asennus  –  ( Putki ei sisälly toimitukseen ) 

 Määrittele liesituulettimen tarkka sijainti. 

 Suunnittele ilmakanavan reititys ulos. Noudata rakennus/palomääräyksiä. 

 Varmista, että putken reititys on niin lyhyt ja suora kuin vain mahdollista. Parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ei kanava saa olla yli 2,5 m pitkä.  

 Putki täytyy eristää heti laitteelta lähdettäessä paikallisten rakennus/palomääräysten 
mukaisesti.     

 Muista asentaa vedonestoläppä aina laitteeseen. Tämä estää kylmän ilman virtauksen 
huonetilaan laitteen ollessa pois käytöstä. kts. kuvasarja alla 

 Älä käytä (käyriä, kiinnikkeitä ja sovittimia) ilmavirtauksen alentamiseksi. 

 Käytä vain jäykkää teräsputkea (150mm). 

 



Asennus (aktiivihiili): 

HUOMAUTUS: 

Mikäli poistokanavaa ulos ei ole kts. kohta Ilmanvaihtoasetus. 

Seuraavissa kuvissa esitetään seinäasennus. Huom! Tarkista porattavien reikien etäisyydet/mitat 
laitteessa olevista reistä, sekä pakkauksessa mukana tulevista kannattimista. 

ASENNUS (Seinäkiinnitys/kiviseinä/kipsilevyseinä). Varmista, että laite asettuu tukevasti 
asennettavaan seinäpintaan. Tarvittaessa käytä kuhunkin seinämateriaaliin sopivia ja erikseen 
hankittavia asennustulppia / ruuveja. Kuvasarjan asennus ja mukana tulevat tarvikkeet 
kiviseinäasennusta varten. 

A : 

1. Merkitse porattavien reikien paikat mukana tulevan kannattimen avulla 

2. Poraa reiät seinään  

3. Asenna muovitulpat porattuihin reikiin. 

4. Kiinnitä kannatin mukana tulevilla 4 x30 mm ruuveilla. 

* seinämateriaalista riippuen käytä pidempiä / 
vahvempia tulppia / ruuveja 

5. Nosta liesituuletin 
kannattimelle 

6. Kun tuuletin on asetettu 
kannattimelle avaa tuulettimen 
pohja ( valo + 
alumiinisuodattimet) . 

7. Kun olet poistanut  
suodattimet merkitse laitteen 
sisältä käsin seinään 2 
varmistusreikää. 

8. Nosta tuuletin pois kannattimelta ja poraa 
seinään reiät ja asenna niihin muovitulpat. 

9. Nosta tuuletin takaisin kannattimelle ja ruuvaa 
2 ruuvia 4*30mm niiden paikoille. 

 

 

 

 



Huom ! Asenna liesituuletin seinään käyttämällä kolmea ( 3) + kaksi( 2) ST4 x 30 mm ruuvia. Jos 
asennat tuulettimen kipsilevyseinään käytä ao. tarkoitukseen valmistettuja 
kiinnikkeitä/proppuja/ankkureita ja ruuveja. Huomioi tällöin myös ruuvien pituudet vastaavasti. 

Vedonestoventtiilin asennus 

Asenna pakkauksessa mukana tuleva vedonestoventtiili aina 
paikoilleen. Tarkista kiinnitys huolellisesti. Venttiilin 
ulkohalkaisija on 150 mm. Tähän liitettävän jäykän 
kierresaumaputken halkaisija 160 mm. Käytä tarvittaessa 
liitokseen sopivaa supistajaa. 

 

 

Poistoputken verhoilupeltien asennus 

1. Asteta ylempi peitepelti alemman 
sisään. ( Molemmat liesituulettimen päällä.) 

2. Asenna mukana tuleva alemman 
peitepellin kannatin paikoillen 

3. Merkitse ja poraa 2 reikää. Asenna 
tulpat  ja kiinnitä kannatin 4x30 mm. ruuveillä 
seinään. 

4. Liuta ylempää peitepeltiä oikealle 
lopulliselle koekeudelleen. 

5. Asenna ylemmän pellin kannatin 
paikoilleen. Merkitse reiän paikat – 
poraa – asenna tulpat ja ruuvit 
paikoilleen.( 2 kpl 4x30 mm) 

6. Lopuksi kiinnitä yläpelti sivussa 
olevista paikoistaan 4x8mm 
ruuveilla kannatimeen. 

7. Tarkista kiinnitys 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilmanvaihdossa on kaksi menetelmää: ilmanvaihto ulos ja ilmanvaihto hiilisuodattimen kautta 
sisätilaan. Kiinnitä huomiota ilmanvaihtomenetelmään asennuksen aikana.  

Itse tuulettimen asennus seinän on molemmissa tapauksissa samanlainen. kts edellä. 

Sisään palautuvassa poitoilmassa palautu ilma huonetilaan ylemmän peitepellin sivussa olevista 
ilmaaukoista. kts. kuva alla. 

 

Ilmanvaihtoasetus: 

Ilmankierto (Sisätilaan poisto): Avaa tuulettinen alaosa poistamalla ensin 2 alumiinisuodatinta. 

Kts. kuva alla 

 
Asenna aktiivihiilet ( 2)  paikoilleen laitteen sisälle. Kierrä pyöreää hiilipatruunaa myötäpäivään 

kunnes se on kunnolla paikoillaan. Toista toimenpide myös 
toiselle  puolen moottoriyksikköä. 

 

Varmista, että hiilet ovat kunnolla kiinni!! 

Huom! aktiivihiilten käytön yhteydessä on laitteen imuteho 
pienempi kuin suoraan ulos johdetussa 
ilmanvaihtoasennuksessa. 

 

 

 

 

 

 



Ohjauspaneelin toiminnot 

 

 

On/Off päälle / pois painike 

Kytke tuuletin päälle ja pois 

 

Poistoilman nopeuden lisäys 

Paina toistuvasti lisätäksesi imu/poistotehoa  

 

Poistoilman nopeuden pudotus 

Paina toistuvasti laskeaksesi imu/poistotehoa 

 

Valo päälle/pois 

Painamalla valo päälle / pois 

 

Digitaalinen näyttö 

Nopeuden näyttö:"1" matala poistonopeus, "2" normaali poistonopeus, "3" tehokas poistonopeus. 

Pika ajastin: Paina &  yhtä aikaa ja pidä painettuna  1-2 sekunnin ajan. Digitaalinäyttö vilkkuu  
& kytkeytyy  5 minuutin ajastintilaan. 5 minuutin kuluttua sekä moottori (imu)  & valo kytkeytyvät 
pois automaattisesti päältä. Kuulet lopussa lyhyen äänimerkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUOLTO/ YLLÄPITO 

Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.  

I. Säännöllinen puhdistus 

Käytä pehmeää, kädenlämpöisessä miedossa saippuavedessä tai kaupallisella, miedolla 
puhdistusaineella kostutettua liinaa. Älä käytä teräsvillaa, kemikaaleja, hankaavia materiaaleja tai 
kovaa harjaa laitteen puhdistamiseen.  

II. RasvasuodattimIen kuukausittainen puhdistus 

TÄRKEÄÄ: Suodattimen puhdistaminen kerran kuukaudessa voi estää tulipaloriskit.  

Suodatin kerää rasvaa, nokea ja pölyä niin, että suodatin vaikuttaa suoraan liesituulettimen 
suorituskykyyn. Mikäli suodatinta ei puhdisteta, rasvajäänteet (mahdollisesti syttyvät) imeytyvät 
suodattimeen. Puhdista suodatin kotitaloudessa käytettävällä kaupallisella puhdistusaineella.  

III. Aktiivihiilisuodattimen vuosittainen puhdistus 

Sovella AINOASTAAN laitteeseen, joka on asennettu kuten kiertoilmalaite (ei ilmanvaihtoa 
ulkopuolelle). Tämä suodatin imee hajut ja se on vaihdettava vähintään 2 x vuodessa riippuen 
siitä, kuinka usein liesituuletinta käytetään. 

IV. Valoyksikön (LED paneli) vaihto 

Vioittuneen valopaneelin voi vaihtaa itse, mutta suosittelemme että otat yhteyttä huoltoon. 

1) Irrota koko laite AINA ensin verkkovirasta.!!!! 

2) Avaa paneeli kuvan osoittamaan asentoon ja irrota laitteen sisällä sijaitseva virtaliitin.  

3) Irroita paneelin saranan ruuvit ; älä hukkaa niitä 

4) Asenna uusi LCD paneeli pakoilleen vastakkaisessa järjestysessä. Tarkista kiinitykset / liitokset huolella 

5) Kytkete laite viimeiseksi takaisin verrkovirtaan  

 

 

Huom! Liesituulettimen valon on 
tarkoitus valaista vain keittoaluetta. 

Valaisinta ei ole suuniteltu huoneen 
valaisimeksi. Vältä tarpeetonta 
käyttöä, koska se lyhentää paneelin 
käyttöikää. 

 

 

 

 



VIANETSINTÄ 

Vika Syy Korjaustoimenpide 

Valo palaa,  

mutta liesi- 
tuuletin  

ei toimi 

Tuulettimen siipi 
jumissa 

 

Sammuta laite ja anna 
ainoastaan pätevän 
huoltohenkilön suorittaa 
laitteen korjaus 

Moottori on 
vaurioitunut 

Valo ei syty 
eikä liesi- 
tuuletin 
toimi 

Valoyksikössä  on 
vika 

Ota yhteyttä huoltoon 

Virtajohto huonosti 
kiinni 

Liitä virtajohto uudelleen 
virransyöttöön (pistorasia) 

Laite 
tärisee 
epänor-
maalisti 

Tuulettimen siipi 
vaurioitunut 

Sammuta laite ja anna 
ainoastaan pätevän 
huoltohenkilön suorittaa 
l itt  k j  

Tuulettimen 
moottoria ei ole 
kiinnitetty kireästi 

Sammuta laite ja anna 
ainoastaan pätevän 
huoltohenkilön suorittaa 
laitteen korjaus 

Laitetta ei ole 
ripustettu oikein 
kiinnikkeeseen 

Ota laite alas ja tarkasta onko 
kiinnike oikeassa paikassa 

Imuteho on 
huono 

Etäisyys liian suuri 
laitteen ja 
keittotason välillä 

Säädä etäisyys noin 65–75 
cm 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Sähkökäyttöisiä, elinkaarensa päähän tulleita laitteita (sähköromu) ei saa hävittää kotitalous jätteen 
seassa. Toimita ne sähköromujen kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta 
viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi.  

Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EY Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE) mukaan. 

Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia, joita saattaa aiheutua vääränlaisesta käytöstä poistosta. 

Tuotteessa oleva symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä.  Tämän 
sijasta laite on toimitettava elektronisten ja sähkökäyttöisien laitteiden saatavana olevaan 
keräyspisteeseen.  

Hävitys on suoritettava paikallisten, jätteenhävitystä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti.  

Tarkempia tietoja tämän tuotteen käsittelystä ja kierrätyksestä saat paikallisilta kunnallisilta viranomaisilta, 
jätehuoltoyhtiöltä tai laitteen hankintapaikasta. 

Takuu: Laitteella on 2 vuoden takuu sen ostopäivästä lukien, koskien laitteen valmistuksessa käytettyjä 
materiaaleja ja valmistusta. 

Maahantuonti ja markkinointi: Suomen Kodinkonetukku Oy 

Keskushuolto: Honkoliini Professional 

 



 

LAITTEEN MITAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


