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Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice Okuyunuz!
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UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ
• Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50
Hz dir.
• Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş
monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir
prize takılmalıdır.
• Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi
tarafından yapılmalıdır.
• Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük
performansla çalışmaya, ürünün zarar
görmesine ve kazalara sebep olabilir.
• Montajda elektrik besleme kablosu, bir
yere
sıkıştırılmaya,
ezilmeye
maruz
bırakılmamalıdır. Şebeke kordonu ocakların
yakınından geçirilmemelidir, eriyip yangına
sebep olabilir.
• Ürünün montajı yapılmadan fişi prize
takmayınız.
• Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini
kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca
ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.
• Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında
dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından
elinizi yakabilir.
• Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla
ev tipi kullanım için yapılmıştır. Diğer amaçlar
için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti
kapsamı dışına çıkar.
• Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili
makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu
uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
• Alev alan yiyecekler cihazın altında
pişirilmemelidir.
• Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan
sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde
yüksek ısı ürününüzün bazı parçalının deforme
olmasına sebep olabilir.

• Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan
önce ocağı kapatınız.
• Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız.
İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden
tutuşmaya sebep olabilir.
• Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar
alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
• Filtrelerin
zamanında
değiştirilmesini
sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler
üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski
taşır.
• Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme
malzemeleri kullanmayınız.
• Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır
durumdayken filtreleri çıkartmayınız.
• Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün
ve pişirme cihazları-nın enerjisini kesiniz.
(Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini
kesiniz.)
• Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz
ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
• Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini
kesiniz. ( Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini
kesiniz.) Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve
elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar
aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4
Pa ( 4 X 10 bar )’ı aşmamalıdır.
• Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt
veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin
kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu
hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz
hermetik tip olmalıdır.
• Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda
150mm veya120 mm çaplı borular kullanınız.
Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar
kısa ve az dirsekli olmalıdır.
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• Çocuğunuzun ürün ile oynamadığından
emin olunuz. Küçük çocukların ürününüzü
kullanmasına izin vermeyiniz.
• Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında ”MAX 6
A” sigorta kullanınız.
• Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden
çocuklardan uzak tutunuz.
• Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon,
tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı
veya onun servis acentesi ya da aynı derecede
uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
• Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün
ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz,
alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için
asla su kullanmayınız. Pişirme cihazları
çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak
olabilir.
• Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim
ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın,
fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü
olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması
amaçlanmamıştır.
• Aspiratörün kurulum tamamlandığında ürün ile
elektrikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı
veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında
en az 75 cm mesafe olmalıdır.
• Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu
hava kanallarına bağlanmamalıdır.

• Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve
yakıt ile kullanılarak çalışan ( örneğin gaz,
dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan
ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında
dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki
havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz
etkileyebilir.
• *Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli
değildir.

•
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MOTORSUZ CİHAZIN MONTAJI
Aksesuarlar

Üründe 4 adet askı kancası ve bu askı
kancalarını sıkıştırmak için 4 adet (A,B,C,D)
vidaları bulunmaktadır. Tornavida ile bu vidaları
sıkıştırarak ürünü sabitleyiniz. Şekil 3

200/150 mm
baca adaptörü

Aksesuarlar içerisinde yer ala 200/150 mm baca
adaptörünü ürün üzerine takınız. Şekil 1

B
A

C

D
Şekil 3

Flexible baca bağlantısını yapınız. Şekil 4

Şekil 1
Şekil 4
Ürün besleme kablosu ve harici motor
ünitesinden gelen besleme kablosunu
birleştirerek ürünün elektrik bağlantısını
yapınız ve kurulumu tamamlayınız.

Ürünü gövdesinden tutarak tavanda daha önce
ürün için ürün teknik çizimine uygun hazırlamış
olduğunuz boşluğa geçiriniz.Şekil 2

Şekil 2

5

Timer Fonksiyonu
Motor çalışırken uzaktan kumandadan + tuşuna
2s. basıldığında hava temizleme aktif olur.
Yani motor çalıştığı devirde 5 dakika çalışır, 1
saat durur, 5 dakika çalışır, … şeklinde devam
eder. Hava temizlemenin aktif olduğu yaklaşık
20s. ‘de bir LED’lerin sırayla yanıp sönmesi
ile ifade edilir. Bu mod aktif iken motorun devri
değiştirilemez, + veya – tuşuna basıldığında 5
dakika ile 20 dakika arasında süre ayarlanır.
Hangi sürenin geçerli olduğu LED’lerin sırayla
yanıp sönme sayısı ile ifade edilir. 5 dakika
geçerli ise 20 saniyede bir 1 kez, 10 dakika
geçerli ise 20 saniyede bir 2 kez, 15 dakika
geçerli ise 20 saniyede bir 3 kez, 20 dakika
geçerli ise 20 saniyede bir 4 kez sırayla 1. LED,
2. LED, 3. LED, 4. LED, 3.LED, 2.LED, 1.LED
şeklinde yakılır. Motorun kapalı olduğu 1 saatlik
periyotta aynı bildirim devam eder.

CİHAZIN KULLANIMI
Davlumbazın üzerinde kontrol butonu
bulunmamaktadır. Yalnızca uzaktan kumanda
ile kontrol edilmektedir.
Uzaktan Kumanda Buton Fonksiyonları

1- Motor on/off Motoru devreye alıp çıkarır.
Motor başlangıç devri 1’dir. Motor devri, motorun
çalıştığı devir sayısında LED yakılarak gösterilir.
1. devirde sol baştaki LED, 2. devirde soldan iki
LED … şeklinde ifade edilir.

Bakım ve Temizlik
Bütün Bakım ve Temizlik işlemlerinden önce cihazın
fişinin çekilmiş olmasına veya sigortasının indirilmiş
olmasına dikkat ediniz.

2- Motor devrede iken işlevseldir. Bu butona her
basış motor devrini bir alt seviyeye düşürecektir.
(minimum seviye 1).

A) Bakım ve Temizlik Süresi :
Davlumbazın kullanım ömrü ve performansı
açısından belirli aralıklarla bakımının ve temizliğinin
yapılması gerekir.
Davlumbazın metal filtrelerinde yağ ve kir atıklarının
birikmesi cihazınızın normal çalışmasını etkileyebilir.
Cihazın iç kısımlarında ve bacasında gereksiz
yağ birikintilerinin oluşması yangın riskini yükseltir.
Bacasız kullanım için gerekli olan iç kısımdaki Karbon
Filtre(ler) belirli bir süre kullanılabilir. Temizlenip
yıkanamazlar. Bu nedenle Karbon Filtre(ler) belirli
aralıklarla değiştirilmelidir. Yedek karbon filtrelerini
yetkili servislerden tedarik edebilirsiniz.

3- Motor devrede iken işlevseldir. Bu butona
her basış motor devrini bir üst seviyeye
çıkaracaktır. (maksimum seviye 4).
4- Lamba tuşuna aydınlatma kapalı iken
basıldığında ürünün ocak aydınlatmaları
yanar. Bu tuşa tekrar basıldığında ürünün ocak
aydınlatmaları söner.

- Metal filtrelerin 2 – 3 haftada bir temizlenmesi
gerekir.
Bu temizlik ve bakım; mutfağınızdaki mobilyalarda
ve duvarlarda yağ kalıntıları oluşmaması için belirli
aralıklarla devamlı yapılmalıdır.
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B) Cihazın Temizlenmesi:
-·Davlumbazın fişini çekerek veya bağlı olduğu
sigortayı indirerek enerjisini
kesiniz.
- Cihazı buharla veya buharlı bir temizleme gereci
ile temizlemeyiniz.
- Davlumbazın yüzeyini uygun olmayan temizlik
malzemeleri ile temizlemeyiniz. Aksi halde cihazda
renk değişimi oluşabilir.
- Cihazın dış yüzeyi Inox yüzey temizleyici ile
ve de yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Cihaz
temizlendikten sonra kurutulmalıdır. Camlı cihazların
camını cam temizleyici bir malzeme ile temizleyiniz.
B) Kenardan emiş sacının çıkarılması:
Kenardan emiş sacını yerinden çıkartmak için sağ
ve sol ön noktalardan tutarak aşağı doğru çekiniz.
C) Metal Filtrenin Çıkarılması:
Metal filtrelerin kilitleme sürgüsünü arkaya doğru
bastırıp, cihazın aşağısına doğru çekerek yerinden
çıkartınız.
D) Temizleme İşlemi:
Metal filtreyi bulaşık deterjanlı sıcak suya batırıp bir
süre bekledikten sonra yumuşak bir fırça yardımıyla
temizleyiniz. Temizledikten sonra sıcak su ile
durulayınız. Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Metal
filtreyi bulaşık makinesinde normal programda 55
derecede yıkayabilirsiniz.
Metal filtreleri temizlerken ızgarasının zarar
görmemesine dikkat ediniz. Sert temizlik
malzemeleri kullanıldığında filtrelerde
renk değişikliği görülmektedir. Bu cihazı
olumsuz olarak etkilemeyecektir ve bir arıza sebebi
değildir. Temizledikten sonra kurumuş olan filtreyi
uygun bir şekilde tekrar cihaza takınız.
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YETKİLİ SERVİS
Aydınlatma Çalışmıyorsa:
■■Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin olunuz.
■■Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz. Ampuller
gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.
Oluşabilecek Arızalar ve Servis
Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:
A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:
■■Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
■■Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.
Cihazın performansı yeterli değilse
veya çalışırken yüksek ses yapıyorsa:
■■Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
■■Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
■■Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat
ediniz.
■■Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa yetkili servisine başvurunuz.
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Oluşabilecek Hatalar ve Çözümler
Hata tanımı
Ürün Çalışmıyor.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor.
Ürün Hava Çekişi Zayıf.
Ürün Hava Çekişi Zayıf.

Sebep
Elektrik bağlantısını kontrol et.
Elektrik bağlantısını kontrol et.
Elektrik bağlantısını kontrol et.
Ampulleri kontol
et.
Alüminyum filtreyi
kontrol et.
Hava çıkış bacasını kontrol et.

Yardım
Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün
topraklı prize bağlanmalıdır.
Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün
topraklı prize bağlanmalıdır.
Lamba anahtarı açık konumda olmalıdır.
Ürünün ampulleri sağlam olmalıdır.
Alüminyum kaset filtre normal şartlarda
ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır.

Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon
filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Alüminyum Filtreyi Alüminyum kaset filtre norma şartlarda
Kullanım)
Kontrol Et.
ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Karbon filtreyi
filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilKullanım)
kontrol et.
melidir.
Ürün Hava Çekişi Zayıf.

Karbon filtreyi
kontrol et.

Teknik Tablo
Besleme Gerilimi
Motor Yalıtım Sınıfı
Yalıtım Sınıfı

220 - 240 V 50Hz
F
CLASS I
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MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI
1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
A)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu ildirerek sözleşmeden dönme,
B)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
C)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme, d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
B)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir
raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması
halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
Tüketiciler;Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
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MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ
1. Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne
garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar
ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak
değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.
2. SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda ki durumlarda garanti dışıdır.
3. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar
ve arızalar,
5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
7. 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar.
8. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı
satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat
yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu
garanti geçersizdir.
9. Aspiratör ve davlumbazlarda kullanılan Alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve
şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla kararma, renk değişikliği
görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine
engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
10. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma,
oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.
ÖNEMLİ: Aspiratörünüz HDI SİGORTA A.Ş. sigorta tarafından sigortalıdır.
ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigortasının geçerli olması için garanti belgesini mutlaka onaylatınız.
Nakliye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar
• Ürününüzün ambalajında kullanılmış olan tüm malzemeler geri dönüşüme uygundur.
• Nakliye esnasında koli üzerinde belirtmiş olan işaretlere uyunuz.
• Ürününüzü taşımak için kolinin yan kısımlarında bulunan elcek yerlerinden tutunuz.
• Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;
• Orjinal ambalajını saklayınız.
• Orjinal ambalaj ile taşıyınız,ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
• Orjinal ambalajı yok ise;
• Aspiratörün üzerine ağır cisim koymayınız.
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GARANTİ ŞARTLARI
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Unvanı:
Adres:

Cinsi:

Markası: SILVERLINE
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Seri No

Ürün Kodu

:

:

Üretici Firma:
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya
Tel: 0 358 514 93 50 Fax: 0358 514 93 57
www.silverline.com

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü
Garanti Süresi: 2 Yıl

Fatura Tarihi:

Seri No:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkili Kaşe ve İmza:

Fatura No:

Tel-Faks:

Ürün Kodu:

Modeli:

SATICI FİRMANIN

MALIN

GARANTİ BELGESİ

Mustafa LAÇİN

Genel Müdür

Tel:

Adresi:

Adı, Soyadı:

ALICININ

GARANTİ BELGESİ

