
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIESITUULETIN 
SCANCOOL EMF990 

 
Käyttöohjeet



Liesituulettimen käyttöohjeet 
 

Huomio: 

1. Kiitos, kun valitsit liesituuletimme! Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen 
käyttöönottoa. 

2. Asennus on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. 
3. Tuottaja ei ole vastuussa vaurioista tai häiriöistä, jotka koituvat tämän 

käyttöohjeen asennusoppaan laiminlyönnistä. 
Liesituuletinta voi käyttää sähköliitännässä 220/240V, jännitteellä 50Hz. 
 
ASENNUS 
 
1. Sisäkaton kantovoiman tulee olla ainakin 120 kg ja katon paksuuden tulisi olla ainakin 30 mm.  
2. Liesituuletin tulisi sijoittaa keittotasosta 65-75 cm korkeudelle. Katso kuva 1.  
3. Pora 1 x 170 mm leveydellä reikä sisäkattoon. Ripustusta varteen poraa 9 reikää kattoon.  
      9 kpl ST6 x 40 mm isoilla litteillä ruuveilla kiinnitettään roikkulevy puukattoon tai sitten 6 ruuvilla   
      sementtikattoon. Katso kuva 2 
4. Käännä rasvasuodattimen ruuveja varovaisesti ja ota rasvasuodatin ulos. Katso kuvasta 3. 
5. Käytä ruuvimeisseliä ja ruuvaa pois pyöreät 4 M5 x 22 mm ruuvit ja ST3 x 12 mm isot litteät ruuvit  
      liitosjohtokotelosta, irrota lampun johto (lanka) kotelosta, sitten ota pois pieni pyöreä runko.  
      Katso kuva 4/5. 
6. Varovaisesti ota pois pieni pyöreä runko ja asenna varovaisesti lasi. Katso kuva 6. 
7. Kun lasi on asennettu, laita takaisin pieni rungon osa. Yhdistä lampun johto (lanka) ja ruuvaa  
      ruuvit uudestaan kiinni. Katso kuva 7/8.  
8. Sen jälkeen laita rasvasuodatin takaisin ja ruuvi ruuvaat kiinni. Katso kuva 9. 
9. Kuvion 11 mukaan lasketaan raudan pituus. Käytetään 24 kpl M4 x 10 isoja tasaisia ruuveja ja M4  
      tiivistemuttereita kulma raudan yhdistyksessä toiseen kulma rautaan (kulman raon pituus on  
      vähintään 100 mm). Katso kuva 10. 
10. Käytä 6 kpl M4* 10mm isoja tasaisia ruuveja kulma raudan kiinnitykseen liesituulettimeen ja  
      asenna laajennettava putki. Katso kuvasta 11/12.  
11. Käytä kiinnityslevyä 3 kpl kulma rautojen kiinnitykseen, 24 kpl M4 X 10 mm litteitä ruuveja ja M4  
      tiiviste muttereita. Katso kuva 13. 
12. Katso kuva 14. Laita sisäinen savupiippu huppuun.  
13. Katso kuva 15. Kiinnitä huppu, laita laajennettava putki kattoon, sen jälkeen käytä 6 kpl M4 x 10  
      mm isoja tasaisia ruuveja ja M4 tiiviste muttereita kulma raudan kiinnittämiseksi roikkulevyyn.  
14. Katso kuva 16. Vedä sisäinen savupiippu roikkulevyyn ja kiinnitä se 3 kpl ST4 x 8 mm isoilla litteillä 
naputtelu ruuveilla.  
 
 

Huomioitavaa asennuksessa: 

1. Varmista ennen asennusta, että tuulettimen asennuspaikka olisi puhdasta, 
välttäkseen rakennusjätteiten tai pölyn joutumista tuulettimeen. 

2.  Liesituuletinta ei saa liittää ilmastointiputkeen, mihin on liitetty toisia laitteita, 
esim, kaasu-, lämmitys- tai lämpimän ilman putki. 

3. Poistoilmaputken suurin taivutuskulma on 120º  
4. Varmista tuulettimen olevan vaakasuorassa, jotta rasva ei kerääntyisi yhteen 

reunaan. 

 



 
Turvallisuusvaatimukset 

• Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. 
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 
• Laitteen asennus on annettava vaan ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.  
• Liesituuletin ja sen suodatin on puhdistettavia säännöllisesti, jotta laite toimisi 

hyvin. 
• Ennen puhdistusta on aina kytkettäva virta laitteesta pois. 
• Laite on puhdisteltava ohjeiden mukaan. 
• Jos laitteessa ilmestyy häiriöitä, on soitettava takuuehtojen mukaiseen 

huoltoliikkeeseen. 
 
Nopeuden säätö (ks. kuvaa) 

1. Kytke virta päälle. Äänihälytys kuuluu 5 kertaa. Ääni ilmoittaa, että 
laitteeseen on kytketty virta. 

2. Paina nappia LOW, merkkivalo 1 syttyy, kuuluu äänihälytys 1 kerran, 
moottori aloittaa hitaan toiminnan. Paina nappia uudelleen, moottori pysäytyy. 

3. Paina nappia MID, merkkivalo 2 syttyy, kuuluu äänihälytys 1 kerran, moottori 
aloittaa toiminnan keskimmäisellä nopeudella. Paina nappia uudelleen, 
moottori pysäytyy. 

4. Paina nappia HIGH, merkkivalo 3 syttyy, kuuluu äänihälytys 1 kerran, 
moottori aloittaa toiminnan suurella nopeudella. Paina nappia uudelleen, 
moottori pysäytyy. 

5. Paina nappia LIGHT, merkkivalo 4 syttyy, samalla sytytetään valaistus (2 
valaisinta). Paina nappia uudelleen ja valaistus sammuu. Joka painalluksella 
kuuluu äänihälytys. 

 

 
  
Puhdistus ja huolto 

1. Hiilisuodattimen verkon puhdistus. 
Suodattimen verkko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Verkkoa ei saa 
puhdistaa syövyttävillä puhdistusaineilla. Suodattimen puhtaanapito takaa laitteen 
häiriöttöman toiminnan. Alla olevia ohjeita on huolellisesti seurattava. 
1. puhdistustapa: laita verkko puhtaan veteen, lämpötilalla 40-50 astetta, kaata veteen 
myös pesuainetta, liota 2-3 minuuttia. Käytä käsineitä, puhdistaessa verkko pehmeällä 
harjalla. Verkkoa ei saa painaa eikä taivuttaa liian, kun se on herkkä ja voi helposti 
särkyä. 

Merkkivalot 



 
2. puhdistustapa: jos ohjeissa on sallittu, saa verkon pestä astianpesukoneessa 60 
asteen lämpötilassa. 
 
2. Liesituulettimen puhdistuksessa on huomioitavaa: 

A. Suojaakseen poistoilmaputkea ruosteelta, pitää puhdistaa putkea kuumalla 
vedella ja kevyella pesuaineella kahden kuun välein. 

B. Puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia pesuaineita. 
C. Vettä ei saa päästää moottoriin tai toisiin osiin.  
D. Ennen puhdistusta on laite aina irroitettava pistorasiasta. 
E. Aktiivihiilisuodatin ei kestä kuumuutta. 
F. Hiilisuodattimen ympäriltä ei saa vetää pois sinne kiinnitettyjä peitelistoja.  
G. Jos pistos tai johto ovat vaurioituneita, soita huoltoliikkeeseen.  

 
Mahdollisesti syntyviä ongelmia ja niiden ratkaisu 

Ongelma Syy Ratkaisu 

Valo palaa, mutta 
moottori ei toimi 

Keskipako levy on tukossa Poista tukos 
Vaurioitunud kondensaattori Kondensaattori on vaihdettava 
Moottori on tukossa Moottori on vaihdettava 
Sisäinen moottori on viallinen Moottori on vaihdettava 

Valo ei palaa, 
moottori ei toimi 

Ylhäällä mainitun lisäksi tarkista seuraavaa: 
Lamppu on viallinen Vaihda lamput 
Johto ei välitä virtaa Kytke johteet sähkökaavan 

mukaisesti 

Öljyn vuoto 

Venttiili ja ilmastoinnin ulospääsy 
ei ole kunnolla kiinni 

Sulje venttiili liimalla. 

Vuoto U-jakson ja peitteen 
liitoskohdasta 

Ota U-jakso alas, tiivistä sitä 
saippualla tai värillä. 

Laitteessa tuntuu 
tärinää 

Keskipako levy on vaurioitunut, 
aiheuttaen tärinää 

Vaihda keskipako levy  

Moottorin kiinnitys on löysänä Kiinnitä moottori tiukemmin 
Laitteen kiinnitys on löysänä Kiinnitä laite tiukemmin 

Imukyky alhainen 

Laitteen ja lieden etäisyys liian 
suuri 

Säädä etäisyys 

Ilma kiertää liikaa avoimien ovien 
sekä ikkunoiten kautta 

Liesituulettimelle täytyy 
löytää uusi paikka ja asentaa 
se sinne 

Laite ei ole 
vaakasuorassa 
 

Kiinnitysruuvi on löysällä Ruuva kiinnitysruuvi 
tiukemmin 



Hyvää tietää 
 
• Laitteen käytöstä muihin tarkoituksiin ja käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvia vaurioita 

koskevia reklamaatioita ei oteta huomioon. 
Jos laitteesta löytyy joku viallisuus, on siitä esitettävä reklamaatio käyttöohjeella valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen. Jos viallisuus ei ole poistettava, on omistajalla oikeus vaatia tuotteen vaihtoa 
myyjältä tai maahaantuojalta. Myyjä ei ole vastuullinen laitteen viallisuudesta siinä 
tapauksessa, jos omistaja on viallisuuden ilmenemisen jälkeen jatkanut laitteen käyttämistä, 
mistä johtuen on lisäntynyt muita viallisuuksia tai alkuperäinen viallisuus on voimistunut.  
• Huoltoa / parannusta suoritettaan arkisin (kello 9-17), sen ulkopuolella suoritetusta 

huollosta/parannuksesta on sovinnolla kuluttajan kanssa oikeus veloittaa hänet 
lisämaksulla. Parannuksessa vaihdetut vialliset osat ovat maahaantuojaan omaisuutta. 
Parannustöiden tekemisen edellytys on ostoa todistavan laskun esittäminen. 

• Lain mukaan on tuotteen laadusta johtuvien reklamaatioiden esittämisen määräaika 2 

vuotta (ostospäivästä alkaen). 
• Kuluttajalla ei ole oikeus reklamaatioon, jos: 

- Vahinko on aiheutettu tuotteen holtitomasta huollosta tai väärinkäytöstä, elikä 
tuotetta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaan 

- Laitetta on aukaistu tai parannettu muualla kuin valtuutettussa huoltoliikkeessa. 
- Vauriot ovat mekaanista alkuperää. 
- Laitteen sisälle on joutunut viereisiä esineitä, nesteitä, hyönteisiä, ylimääräistä pölyä ym. 
- Johtopistoke on sulanut ja se on aiheutettu pistorasian käytöstä, joka on epäkunnossa. 


