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1. ÜLDIST 
 
Need on Climeconi CleanMaster®-i köögikubude paigaldus-, reguleerimis- ja hooldusjuhised. 
Climeconi CleanMaster®-i köögikubude mudelivalikusse kuuluvad: 
 
• CleanMaster®-i köögikubud 
• CleanMaster®-i õhuhaardega köögikubud 
• CleanMaster®-i sissepuhke ja õhuhaardega köögikubud 
 
Enne toote paigaldamist ja kasutamist tuleb paigaldus-, reguleerimis- ja hooldusjuhised läbi lugeda ning 
endale selgeks teha. Pöörduge Climeconi klienditeenindusse, kui teil on küsimusi toote paigaldamise või 
kasutamise kohta. 
 
Climecon Oy 
 
Lämmittäjänkatu 4 A 
00880 HELSINGI 
Telefon 020 198 6600 
Faks 020 198 6609 
 
 

1.1 Ohutus töökohal ja toote ohutu paigaldamine 
 
Kasutus- ja ohutusjuhiste eiramine toote kasutamisel ning UV-seadmete nõuetevastane kasutamine 
põhjustab kehavigastuste ohtu. 
 
MÄRKUS! CleanMaster®-i süsteemi võib elektrivõrku ühendada ainult pädev elektrik. Garantii kehtib 
tingimusel, et kasutatakse Climeconi varuosi ja UV-lampe. Seadmes võib kasutada ainult originaalosi ning 
Climeconilt tellitud varuosi ja UV-lampe. UV-lambid tuleks alati tellida Climeconi klienditeenindusest (telefon 
020 198 6600). 
 
Ultraviolettkiirgus ja osoon on tervisele ohtlikud. Ultraviolettkiirgusega kokkupuute suhtes on eriti tundlikud 
nahk ja silmad. Kiirgus võib põhjustada põletusi ja pikaajaline kokkupuude võib põhjustada katarakti 
(läätsekaed). Kontrollige alati enne rasvafiltrite eemaldamist üle, et UV-lambid on väljalülitatud. 
 
Paigaldamisel TULEB ILMTINGIMATA KANDA kaitseprille ja -kindaid kaitseks kvartsikildude eest, mis võivad 
UV-lambi purunemisel laiali paiskuda. 
 
 

1.2 Kaupade kätte saamine ja vastu võtmine 
 
Kontrollige, et tarnitud kaubad vastavad teie tellimusele ning et olemas on kõik veokirjale märgitud osad. 
Kaupade kohaletoimetajat tuleb vajaduse korral viivitamata teavitada kõikidest tarnega seotud puudustest ja 
ka transportkahjustustest, kui see on asjakohane. Pretensioonide esinemisel tuleks vastav teade saata ka 
Climeconile või edasimüüjale. 
 
See teade tuleb saata 5 päeva jooksul kaupade kättesaamisest. Climecon Oy ei vastuta selliste kaupade 
asendamisega seotud kulutuste eest, mis ei ole paigaldatud paigaldusjuhiste järgi. 
 
Probleemide esinemisel tuleks pöörduda Climeconi klienditeenindusse. 
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1.3 Hoiatused 
 

 UV-valgus ja osoon on kahjulikud 
UV-valgusega kokkupuute suhtes on eriti tundlikud nahk ja silmad. UV-valgus võib põhjustada põletusi ja 
pikaajaline kokkupuude võib põhjustada katarakti (läätsekaed): UV-valgus kahjustab silmaläätse ja sarvkesta. 
 

KONTROLLIGE ALATI ENNE RASVAFILTRITE EEMALDAMIST ÜLE, ET UV-LAMBID ON VÄLJALÜLITATUD. 
LUGEGE KASUTUSJUHISED HOOLIKALT LÄBI. 

 
 
Järgmisel joonisel näidatud hoiatussilt kinnitatakse juba tehases tootele nähtavasse kohta. Sellel sildil on 
järgmine tekst: 
 
Hoiatus! 
• Sellel köögikubul on UV-kiirgusega/osooniga puhastamise süsteem. 
• Lülitage süsteem välja enne rasvafiltrite eemaldamist. 
• UV-valgus on kahjulik silmadele ja nahale. 
 
Kinnitage seadme komplekti kuuluv teine silt UV Multi juhtseadme kõrvale. 
 

 
 
 
 

 
KANDKE KÕIKI PAIGALDAMISEGA SEOTUD TÖID TEHES KAITSEPRILLE JA -KINDAID. 
(Toru purunemisega kaasneb kvartsikildude laiali paiskumise oht.) 

 
 

 CleanMaster®-i süsteemi võib elektrivõrku ühendada ainult pädev elektrik. 
 

 CleanMaster®-i süsteemis võib kasutada ainult Climeconi varuosi ja UV-lampe. 
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2. CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBU TARNEKOMPLEKTI SISU 
 
Tarnekomplekt sisaldab järgmisi osi: 
• Köögikubu vastavalt tellimuse kinnitusele 
• Rasvafiltrid 
• Rasvakogumisalus(ed) 

• CCM-juhtseade ja võimalikud alluvseadmed 
• Õhuvooluandur 
• UV-lambid vastavalt süsteemile (varustatud kiirliitmikega) 
• Elektriskeemid vastavalt süsteemile 
• Ohulüliti (tarnitakse eraldiseisvalt) 
• Hoiatussildid köögikubule 
• Paigaldus-, reguleerimis-, kasutus- ja hooldusjuhised 
 
 
Tarnekomplekti ei kuulu: 
• Toitejuhe (nt MMJ 3G2.5) UV-juhtseadmele 
• Toitejuhe UV-juhtseadme ja võimaliku lisakapi vahele 
• UV-lampe toitega varustav juhe UV-juhtseadme riviklemmilt köögikubu kiirliitmikeni  

(nt toitejuhe Ölfex 4x1,5 mm2) 
• Kinnitusvahendid 
• Juhtmed SlideSafe’i kaitselukule 
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3. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE PAIGALDAMISEKS 
 

 

3.1 Köögikubu paigaldamine 
 

1. Kinnitage keermestatud varvad (A) õigesse 
kohta laes. MÄRKUS! Keermestatud varvad ei 
kuulu tarnekomplekti. Kui köögikubul on 
lahtine külg (AR), siis tuleks see toestada ka 
lahtise külje keskelt (B). 

2. Tõstke köögikubu nurkadest (C) kinni hoides 
üles ja hoidke seda liikumatult. 

3. Paigaldage adaptertoendid (D) keermestatud 
varbadele ja köögikubu külge. 

4. Kontrollige, et köögikubu on rõhtsas asendis. 
5. Eemaldage vajaduse korral transporttoed. 
6. Fikseerige kõrvuti paigaldatavad köögikubud 

üksteise külge M6 poltide ja mutritega läbi 
köögikubude ülaserval paiknevate aukude (E). 
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3.2 Õhuvooluanduri paigaldamine 
 

 
 

Õhuvooluandur tarnitakse koos CCM-juhtseadmega. 
1. Leidke väljatõmbekanalis õhuvooluandurile sobiv koht. Andur on soovitav paigaldada kanali sirgesse ossa 

(vähem turbulentsi) ning eelistavalt mitte kanali põhjale. 
2. Puurige kanalisse Ø 24 mm auk. 
3. Kinnitage õhuvooluandur paigaldusplaadi külge. Reguleerige paigaldussügavust vastavalt väljatõmbekanali 

läbimõõdule. Andur on soovitav paigaldada kanali keskele (Joonis 1). 
4. Hoolitsege, et õhuvooluandur saab paigaldatud vastavalt õhuvoolusuunale. Vaadake noolt anduri põhjal 

(Joonis 2). 
5. Puurige augud paigaldusplaadi kinnituskruvide jaoks. 
6. Kinnitage õhuvooluandur kanali külge. 
 
 
 
Joonis 1. Õhuvooluanduri paigaldussügavus 
 

 
Vähemalt 32 mm Umbes 120 mm 

 
 
 
Joonis 2. Õhuvooluanduri paigaldussuund 
 

 
Õhuvooluanduri paigaldussuund 
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3.3 CCM-juhtseadme paigaldamine 
 
Alustage CCM-juhtseadme paigaldamist komplekti kuuluva elektriskeemiga tutvumisest. 
1. CCM-juhtseade ja võimalikud alluvseadmed tuleks paigaldada lihtsalt juurdepääsetavasse nähtavasse 

kohta seinal. 
2. Paigaldage komplekti kuuluv ohulüliti CCM-juhtseadme lähedale seinale, nii et lülitile on tagatud lihtne 

juurdepääs. 
 
 

3.4 Elektrijuhistik 
 
3.4.1 CCM-juhtseadme elektrijuhistik 
1. Viige toitepinge ohulülitini. 
2. Ohulülitist viige toitepinge CCM-juhtseadmeni ja võimalike alluvseadmeteni. 
3. Ühendage CCM-juhtseadmest väljuvad juhtmed UV-lambiga selle juhendi lõpus antud elektriskeemi järgi. 
4. Ühendage köögikubu SlideSafe’i kaitseluku juhtmed CCM-juhtseadme või alluvseadmega. 
 
3.4.2 CCM-juhtseadme ühendamine hoone automaatikasüsteemiga 
CCM-juhtseade võimaldab saata talitlusinfot hoone automaatikasüsteemile ning küsida vajaduse korral luba 
tööle lülitumiseks. Leiate detailse info selle juhendi lõpus antud elektriskeemilt. 
 
 
Väljund: 
 
Talitlusolek 
• Süsteem toimib normaalselt. Juhtpaneelil põleb roheline tähis. 
 
Üldalarm 
• Alarm – süsteem on lülitunud välja. Juhtpaneelil põleb punane tähis. 
 
Hoiatus 
• Hoiatus – vajalik on kasutaja tehtav toiming. Süsteem toimib siiski jätkuvalt. 

Juhtpaneelil põleb kollane tähis. 
 
 
Sisend: 
 
Välisjuhtimine 
• Hoone automaatikasüsteem ei ole andnud talitluseks luba. 

Juhtpaneelil põleb punane tähis. 
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3.5 UV-lambi vahetamine 
 
1. Kindlustage UV-lamp hoolikalt hoidikutesse köögikubu rasvakambris. 

Märkus! Hoidikud peaks hoidma lampi siniste plastosade keskelt. Pingutage hoidikud kinnituskruvidega. 
2. Ühendage lambi toitejuhtme kiirliitmik köögikubu laes oleva vastuliitmikuga. Keerake liitmiku 

lukustusrõngast. 
Märkus! Kinnitage CCM-juhtseadme lähedale nähtavasse kohta tarnekomplekti kuuluvad sildid UV-lambi 
vahetamise ja köögikubu hooldusjuhistega. 
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3.6 Rasvafiltrite paigaldamine ja SlideSafe’i kaitseluku lukustamine 
 
1. Sisestage rasvafiltreid paigaldades tagumine 

serv esimesena ning paigaldage vasakult 
teine rasvafilter viimasena. Paigaldage 
väljatõmbekambri põhjale ka 
rasvakogumisalused. 

2. Liigutage kõige vasakpoolsemat rasvafiltrit 
paremale. 

3. Lukustage SlideSafe’i kaitselukk – tõstke 
selleks esmalt käsikruvid ülemisse asendisse 
ja pingutage siis kruvid. 
MÄRKUS! CleanMaster®-i süsteem ei lülitu 
tööle, kui SlideSafe’i kaitselukk on 
nõuetekohaselt lukustamata. 
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3.7 Enne CleanMaster®-i tööle lülitamist 
 
Kontrollige järgmist enne CleanMaster®-i süsteemi tööle lülitamist: 
• Kontrollige, et UV-lambid on nõuetekohaselt paigaldatud. 
• Kontrollige, et UV-lampide toitejuhtmed on ühendatud köögikubus nende jaoks olemas olevate 

kiirliitmikega ning et liitmikud on pingutatud. 
• Kontrollige, et UV-lampide ja SlideSafe’i kaitseluku UV-juhtseadmest köögikubu klemmikarpi minevad 

juhtmed on fikseeritud kummaski otsas kruviga. 
• Kontrollige, et ventilatsioonikanalisse on paigaldatud õhuvooluandur ja et see on reguleeritud. 
• Kontrollige, et toiteühendusele on UV-juhtseadme ette paigaldatud hooldus-/ohulüliti. 
• Kontrollige, et paigaldatud on kõik rasvafiltrid ning et rasvafiltrite kaitselukk on lukustatud. 
• Kontrollige, et köögikubu lähedale nähtavasse kohta on kinnitatud tarnekomplekti kuuluvad sildid UV-

lambi vahetamise ja köögikubu hooldusjuhistega. 
 
 

3.8 CleanMaster®-i tööle lülitamine 
 
Keerake CleanMaster®-i süsteemi tööle lülitamiseks CCM-juhtseadme pealüliti tööasendisse ON. 
Pärast sisselülitamist ilmub UV-süsteemi näidikule tekst «restart» ning umbes 60 sekundi möödudes 
aktiveeruvad UV-lampide käivitusseadmed (õhuvooluanduri käivitusviide). 
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UV-süsteemi sisselülitamisel eelsoojendatakse UV-
lampe 12 sekundit. 
Eelsoojendamise ajal põleb näidiku paremal küljel 
kollane LED. 

Pärast eelsoojendamist lülitub UV-süsteem 
normaalselt tööle. 
Normaaltalitluse käigus põlevad kõik UV-lambid ja 
näidiku paremal küljel põleb roheline LED. 

Kui mõni UV-lamp lakkab töötamast defekti või 
rikke tõttu, siis annab UV-süsteemi näidik infot 
lambi rikke kohta. 
Sel juhul tuleks rikkis UV-lampi kontrollida ja see 
vajadusel korral välja vahetada. 
Uued UV-lambid tuleks alati tellida otse Climeconi 
klienditeenindusest. 
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4. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE REGULEERIMISEKS 
 

4.1 Sissepuhke, väljatõmbe ja õhuhaarde reguleerimine 
 

 
 
 

Sissepuhke õhuvoolu reguleerimine 
• Mõõtke esmalt ära rõhulang 

sissepuhkekambri mõõteühendusel (5). 
• Eemaldage kruvitsaga 

sissepuhkemoodulid (6). 
• Reguleerige sissepuhet sissepuhkekambris 

paiknevat reguleerklappi (7) keerates. 
• Lukustage reguleerklapp lukustuskruviga. 
• Paigaldage sissepuhkemoodulid (6) 

tagasi oma kohale. 
• Mõõtke ära rõhulang sissepuhkekambri 

mõõteühendusel (5). 
• Korrake seda protseduuri vajaduse korral. 
 

Väljatõmbe õhuvoolu reguleerimine 
• Eemaldage ettevaatlikult rasvafiltrikassett (1) selle 

alumist serva sissepoole lükates ning samal ajal 
ülaserva üles ja paigaldussoonest eemale tõstes. 

• Avage reguleerklapi (4) lukustuskurvi (3). 
• Suurendage või vähendage imiava klappi 

liugjuhikutel liigutades. 
• Paigaldage filtrikassett (-kassetid) nõuetekohaselt. 
• Mõõtke ära rõhulang kambri mõõteühendusel (2). 
• Korrake seda protseduuri vajaduse korral. 
• Lukustage viimaks klapp lukustuskruviga ja 

kontrollige, et filtrikassetid on nõuetekohaselt 
oma kohal. 

 
 

Õhuhaarde reguleerimine
Õhuhaarde tõmbekaugus on reguleeritav. 
Tõmmet saab reguleerida nii: keerake esmalt 
õhuhaardeseadme käsikruvisid, liigutage siis 
kruvisid külgsuunas ja lukustage need viimaks 
kohale käsikruvisid pingutades. 
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4.2 CleanMaster®-i köögikubude k-tegurite tabel 
 

Väljatõmme/rasvafiltrite arv (tk) 
Köögikubu mudel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CleanMaster® 18,5 37 55,5 74 92,5 111 129,5 148 166,5 185 203,5 222 
StandardPlus, rasv 21,6 43,2 64,8 86,4 108 129,6 151,2 172,8 194,4 216 237,6 259,2 
StandardPlus, kondensaat 22,7 45,4 68,1 90,8 113,5 136,2 158,9 181,6 204,3 227 249,7 272,4 

 
 

Sissepuhe/köögikubu laius (mm) 
Köögikubu kõrgus 800 1000 1500 2000 2500 3000 
H=560 mm 28 45 67 90 112 135 
H=400 mm 22 42 64 85 106 127 
H=300 mm 22 33 49 66 82 99 

 
 

Õhuhaare/köögikubu laius (mm) 
Reguleerimisasend 800 1000 1500 2000 2500 3000 
Maksimi (täiesti avatud) 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 
Minimi (täiesti avatud)* 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 
* See on soovitav valida ainult juhul, kui sissepuhkerõhk on üle 15 Pa. 

 
 

4.3 Õhuvooluanduri kalibreerimine 
 
Enne õhuvooluanduri kalibreerimist tuleb kontrollida, et: 
• CCM-juhtseade on paigaldatud, 
• ventilatsioon on reguleeritud ja toimib normaalselt. 
1. Lülitage CCM-juhtseade sisse. 
2. Õhuvooluandur mõõdab õhuvoolu 60 sekundit. Selle aja jooksul on mõlemad tähised valgustatud. 

Mõõtmise lõppedes üks tähistest kustub. 
 
a) Kui põleb punane tähis: 
Keerake reguleerkruvi aeglaselt paremale, kuni punane tähis kustub ja roheline tähis süttib põlema. 
Keerake siis reguleerkruvi veel poole pöörde võrra paremale. 
 
b) Kui põleb roheline tähis: 
Keerake reguleerkruvi aeglaselt vasakule, kuni roheline tähis kustub ja punane tähis süttib põlema. 
Keerake siis reguleerkruvi poole pöörde võrra paremale, kuni roheline tähis süttib põlema. 
Kui süsteemi õhuvool muutub, siis teostage õhuvooluanduri kalibreerimine uuesti. 
 
 

Joonis 1. Õhuvooluanduri kalibreerimine 
 

 
Reguleerkruvi Tähised (punane/roheline)
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5. CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE KASUTUSJUHISED 
 

5.1 CCM-juhtseadme juhtpaneeli funktsioonid 
 
Klahvide funktsioonid: 
 
INFO • Vahetab kuvasid (põhimenüü, 

filtreerimistunnid/tööaeg/tunnid, 
mõõtmiskuva, sätetest olenevalt). 
• Liigutab menüüs kursorit üles. 
• Muudab väärtusi (suuremaks). 

ON/OFF • Avab sisse/välja lülitamise menüü.
• Liigutab kursorit paremale. 

NOOL ALLA • Liigutab menüüs kursorit alla.
• Muudab väärtusi (väiksemaks). 

MENU • Viib menüüdesse. 
• Võimaldab funktsiooni valida. 
• Kinnitab tehtud muudatuse. 

REMOTE • Lokaalne/kaugjuhtimine (MÄRKUS! 
Näidikul peaks olema tekst ”local”.) 
• Liigutab kursorit vasakule. 

 

 
 
 

5.2 CleanMaster®-i süsteemi rikkeseisund 
 
Rikke korral muutuvad CCM-juhtseadme näidiku värvus ja LED-tähiste värvus olukorrast olenevalt kollaseks 
või punaseks: 
 

KOLLANE TÄHIS 
Tekst näidikul: lamp age warning (ehk lambi vanusehoiatus) 
UV-lambi töötunnid on täis saamas. 
Tellige uus UV-lamp Climeconi klienditeenindusest. Helistage selleks numbrile 020 198 6600. 
 
Tekst näidikul: lamp age exceeded (ehk lambi töötunnid ületatud) 
UV-lambi töötunnid on ületatud. Vahetage vana UV-lamp välja Climeconist tellitud uue UV-lambi vastu. 
Lugege punktist 6.4 UV-lambi vahetamise juhiseid. 
 
 
PUNANE TÄHIS 
Tekst näidikul: lamp age exceeded (ehk lambi töötunnid ületatud) 
UV-lambi töötunnid on ületatud. Vahetage vana UV-lamp välja Climeconist tellitud uue UV-lambi vastu. 
Lugege punktist 6.4 UV-lambi vahetamise juhiseid. 
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6. JUHISED CLEANMASTER®-I KÖÖGIKUBUDE HOOLDUSEKS 
 
Köögiseadmete puhtana hoidmine on tähtis hügieenilisuse ja tuleohutuse tagamiseks köögis, aga ka 
ventilatsiooni nõuetekohaseks toimimiseks. Climeconi CleanMaster®-i köögikubude puhastamise sagedus 
oleneb nende kasutusest ja tuleks määrata kindlaks kasutusintensiivsuse põhjal. 
 
Köögikubusid võib puhastada roostevaba terase puhastamiseks sobivate puhastusvahenditega. 
Äärmiselt tugevaid leeliseid (pH>11) tuleks vältida. Climeconi UV-lambid ei vaja normaalkasutuse puhul 
puhastamist. 
 

6.1 Köögikubu puhastamine 
 
1. Köögikubu pindu tuleks puhastada kergelt pühkides. 
2. Puhastage köögikubu külgmised rennid ja rasvakogumisalused. Rasvakogumisalused on 

nõudepesumasinas pestavad. 
3. Pühkige vajaduse korral ettevaatlikult ja õrnalt valgusti klaaskatet. 
4. Puhastage vajaduse korral väljatõmbekamber. 

Lugege rasvafiltrite eemaldamise juhiseid punktist “6.2 Rasvafiltrite eemaldamine”. 
5. Puhastage vajaduse korral sissepuhkemoodulid. 
 
Sissepuhkemooduleid on lihtne eemaldada. Tehke selleks nii: avage esmalt kruvitsaga mooduli ülaosal 
paiknev kinnitusmehhanism ning tõmmake siis sissepuhkemoodul sissepuhkeseadmest eemale. 
 
 

 
Sissepuhkemoodulid on nõudepesumasinas pestavad. 
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6.2 Rasvafiltrite eemaldamine 
 

 
 
1. Lülitage CleanMaster®-i süsteem välja, keerates CCM-juhtseadme pealüliti väljalülitatud asendisse OFF. 
2. Avage rasvafiltrite kaitselukk filtrite vasakul küljel paiknevaid käsikruvisid lahtipoole keerates. 
3. Libistage käsikruvid alumisse asendisse. MÄRKUS! Kui CleanMaster®-i süsteem on jäetud eelnevalt CCM-

juhtseadmest juhiseid järgides välja lülitamata, siis lülitub see nüüd automaatselt välja. 
4. Liigutage kõige vasakpoolsemat rasvafiltrit vasakule. 
5. Eemaldage esmalt vasakult poolt arvestades teine rasvafilter ja siis ülejäänud rasvafiltrid. 

Rasvafiltrid on nõudepesumasinas pestavad. Puhastage vajaduse korral väljatõmbekamber. 
 

6.3 Valgusti luminofoortorude vahetamine 
 
1. Avage kinnituskruvisid lahti keerates valgusti katteklaas. 
2. Vahetage luminofoortorud uute vastu välja. 
3. Kontrollige, et tihendid on heas seisukorras. 
4. Paigaldage katteklaas oma kohale tagasi. 
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6.4 UV-lambi vahetamine 
 

 
Lülitage CleanMaster®-i 
süsteem välja, keerates 
CCM-juhtseadme pealüliti 
väljalülitatud asendisse OFF. 

 
Avage SlideSafe’i kaitselukk käsikruvisid lahtipoole 
keerates ja neid alumisse asendisse liigutades. 

 
Liigutage kõige 
vasakpoolsemat rasvafiltrit 
vasakule. 

 
Eemaldage esmalt vasakult poolt 
arvestades teine rasvafilter ja siis 
ülejäänud rasvafiltrid. 

 
Eemaldage UV-lambi 
toitejuhtme kiirliitmik 
köögikubu laest 
liitmikku vastupäeva 
keerates. 

Keerake UV-lambi 
hoidikute käsikruvisid 
vastupäeva ja 
eemaldage UV-lamp 
hoidikutelt. 

Viige vana UV-lamp 
luminofoorlampide 
ringlussevõtu 
kogumispunkti. 

 
Vahetage vana UV-lamp uue 
vastu välja. CleanMaster®-i 
süsteemis võib kasutada 
ainult Climeconi UV-lampe. 
Tellige uus UV-lamp 
Climeconi 
klienditeenindusest. 

 
Paigaldage uus UV-lamp 
hoidikutesse ja pingutage 
käsikruvid päripäeva 
keerates. 

 
Kinnitage UV-lambi 
toitejuhtme kiirliitmik 
köögikubu lakke ja 
pingutage päripäeva 
keerates. 

Paigaldage kõik rasvafiltrid 
tagasi oma kohale 
köögikubus. Sisestage 
rasvafiltreid paigaldades 
tagumine serv esimesena ning 
paigaldage vasakult teine 
rasvafilter viimasena. 

 
Lukustage SlideSafe’i kaitselukk – tõstke selleks esmalt 
käsikruvid ülemisse asendisse ja pingutage siis kruvid. 
MÄRKUS! CleanMaster®-i süsteem ei lülitu tööle, kui 
SlideSafe’i kaitselukk on nõuetekohaselt lukustamata. 

 
Lülitage CleanMaster®-
i süsteem tööle CCM-
juhtseadme pealülitist. 

 
Pöörduge mis tahes kahtluse 
korral alati ilmtingimata 
Climeconi klienditeenindusse. 
Helistage selleks numbrile 020 
198 6600. 

 


