
>> ASENNUS JA HUOLTO

BASIC LIESIKUPU



VAROITUS! 
Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten, alle 8 vuotta, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, 
aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen 
käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa heidän 
turvallisuudesta vastaava henkilö. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus ja huoltoa ilman että aikuinen tai 
turvalisuudesta vastaava henkilö valvoo.



KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET 
Mallit:  Ilox B1-B2-B3 (MEKAANINEN-Pakkokytketty) 

Ohjauspaneelin toiminnot 

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 

Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 
pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä
suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat
asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty. 

 18.05.2011 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun tehostus 

Tehostusläppä ilman ajastinta tai ajastimella varustettu 
itsestään sulkeutuva säädin.  
Ajastimella varustetun tehostusläpän säätimen ollessa 
maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä 
on auki n. 60 min.  
Myös ajastimella varustetun tehostusläpän voi sulkea kesken 
ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan. 

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, 
jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina 
kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.  

Nopeudensäätö 

Kiertämällä nuolen osoittamaa kytkintä 
voidaan valita haluttu nopeus. 

Nopeus: 
I   = Kytkin osoittaa vasemmalle (minimi) 
II  = Kytkin osoittaa ylöspäin (säätöasento) 
III  = Kytkin osoittaa oikealle  
IV  = Kytkin osoittaa alaspäin (maksimi) 

Liesikuvun   Oikea reuna alhaalla, valo päällä. 
valokatkaisin   Vasen reuna alhaalla valo pois 

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.
Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön 
toimesta vaaran välttämiseksi.



Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  

Lamppu: 230V G23 PL 11W. 

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET      
Mallit:  Ilox B2-Tehostusmikrokytkimellä (MEKAANINEN-pakkokytketty) 
Ohjauspaneelin toiminnot 

Nopeudensäätö 

Kiertämällä nuolen osoittamaa kytkintä 
voidaan valita haluttu nopeus. 

Nopeus: 
I   = Kytkin osoittaa vasemmalle (minimi) 
II  = Kytkin osoittaa ylöspäin (säätöasento) 
III  = Kytkin osoittaa oikealle  
IV  = Kytkin osoittaa alaspäin (maksimi) 

Liesikuvun  

valokatkaisin 
 Oikea reuna alhaalla, valo päällä. 
  Vasen reuna alhaalla valo pois 

+

Liesikuvun tehostus 

Tehostusläppä on ajastimella varustettu 
itsestään sulkeutuva säädin.  
Ajastimella varustetun tehostusläpän 
säätimen ollessa maksimiasennossa, kuvun 
tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki 
n.60 min.
Tehostusläpän voi sulkea kesken ajastamisen
kääntämällä sen vastapäivään perustilaan.

Tehostusläpän avaaminen tehostaa koneen nopeutta 
automaattisesti nopeudelle 3, halutessasi lisää imutehoa 
voit valita nopeuden säätimestä nopeuden 4. 
Kun tehostusläppä sulkeutuu nopeus asetetaan 
nopeudensäätimestä valikoituun nopeuteen.  

HUOM! Tehostusläpän ollessa tehostusasennossa  nopeuksia 1 ja 2 
ei huomioida. 
Kuvuissa joissa on automaattinen tehostustoiminto etuosan 
grafiikassa merkki +. 

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 



Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. 
Voitte pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä
suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat
asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty. 

Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

 06.09.2011 Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  

Lamppu: 230V G23 PL 11W. 

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.
Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön 
toimesta vaaran välttämiseksi.



KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET ,  Mallit:Ilox BASIC -B2-E, B3-E pakkokytketty (Elektroninen) 

Toiminnot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROITUS!  Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon 
kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko 
ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja 
muovipintojen puhdistukseen. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun
keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat
asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin 25.05.2011 

Liesikuvun tehostusläppä (automaattisella tehostuksella) 

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led 
syttyy. Läppä  sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin 
kuluttua.  
Nopeus tehostuu automaattisesti. 

Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän. 

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, 
jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina 
aikoina tehostusläppä pidetään kiinni. 

Nopeudensäätö (säätöasento 2 tai 3) 

Painamalla kytkintä voit asettaa halutun 
nopeuden.  
Nopeudenvalinta on edelleen mahdollinen 
vaikka kuvun tehostusläppä olisi avoinna.  

Mikäli nopeudensäädintä painetaan kuvun 
tehostusläpän ollessa avoinna, kuvun 
tehostusläpän sulkeuduttua nopeus jää 
viimeisimpään valikoituun nopeuteen. 

Nopeus 1  = 1 ledi palaa (minimi) 
Nopeus 2  = 2 lediä palaa  
Nopeus 3  = 3 lediä palaa 
Nopeus 4  = 4 lediä palaa (maksimi) 

Liesikuvun valokatkaisin 

Painallus sytyttää valon, toiminnon merkki-led syttyy. 

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.
Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön 
toimesta vaaran välttämiseksi.



Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. 
Voitte pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  

Lamppu: 230V G23 PL 11W. 
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BASIC B5 kerrostalokupu ASENNUSOHJE 1/2 

Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy- ,sementti- ja 
kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.  

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin.  USEITA ASENNUSVAIHTOEHTOJA.

1.1 Asennus asennuskulmia käyttäen.  Aseta asennuskulmat kuvun yläpinnalle ja kiinnitä ne kupurunkoon. 
 (soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN) 

1.2 Asennus kupurungosta, Kupu voidaan kiinnittää sivukaapistoihin kupurungon sisällä olevista valmiiksi tehdyistä rei’istä. 
(soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN Sekä KANAVASUOJA-ASENNUKSEEN) 

1.3 HUOM! Asentaessasi kuvun ILOX- kanavasuojalla (lisävaruste) , ilman maustekaappia 
Kupua ei saa kiinnittää näkyvistä osista kuvun yläpinnalta. Kanavasuojan mukana toimitetaan kuvun 
seinäkiinnitysteline sekä asennusohje. 

2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen ø 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitäntäntäjohdon pituus 1,3 m,  (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat KSO – 125 venttiilikäyrästön mukaisesti

HUOM! Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon. 

ILOXAIR OY,  FINLAND;  www.iloxair.fi . 04.09.2014 

Liesi- ja liesituulettimen välinen etäisyys on 
oltava vähintään 500 mm. 
Kaasuliesiin vaaditaan vähintään 650 mm 
edellyttäen, että kaasuliesi valmistaja
ei määritä suurempaa etäisyyttä.
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- Pidätämme oikeuden muutoksiin -
04.09.2014 



KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET 
Mallit:  Ilox B5      

Ohjauspaneelin toiminnot 

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 

Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 
pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä
suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat
asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty. 

Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

ILOXAIR                                                  .   03.08.2011 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun ilmavirta 

Kuvussa on rasvasuodatintilassa KSO-125 poistoilmaventtiili, josta menee vakioilmavirta. 

Mahdollinen tehostus on riippuvainen kohdekohtaisesti.  

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  

Lamppu: 230V G23 PL 11W. 

Liesikuvun Oikea reuna alhaalla, valo päällä. 
valokatkaisin   Vasen reuna alhaalla valo pois 

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.
Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön 
toimesta vaaran välttämiseksi.



KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET 
Mallit:  Ilox B7 (MEKAANINEN) 

Ohjauspaneelin toiminnot 

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 

Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 
pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä
suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat
asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty. 

18.05.2011 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun valokatkaisin 

Oikea reuna alhaalla, valo päällä. 
Vasen reuna alhaalla valo pois 
päältä. 

Liesikuvun tehostus 

Liesikuvun tehostusläppä on ajastimella varustettu  
itsestään sulkeutuva säädin. Säätimen ollessa maksimiasennossa 
kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n. 60 min.  
Myös ajastimella varustetun tehostusläpän voi sulkea kesken 
ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan. 
Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin 
tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun 
tehostusläppä pidetään kiinni.  

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.
Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän 
henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.



Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  

Lamppu: 230V G23 PL 11W. 

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET 
Mallit:  Ilox B7-E (ELEKTRONINEN) 

Ohjauspaneelin toiminnot 

Liesikuvun valokatkaisin 

Painallus sytyttää valon, 
toiminnon merkki-led 
syttyy. 

Liesikuvun tehostus 

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Läppä 
sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.  

Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän. 
Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan 
kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään 
kiinni.  

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 



Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. 
Voitte pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä
suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat
asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty. 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

06.04.2011 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  

Lamppu: 230V G23 PL 11W. 

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan. Liesikupu voi 
kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta 
vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput 



KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit:  Ilox BASIC B7 – B8 - tilatiedolla (MEKAANINEN) 

Ohjauspaneelin toiminnot 

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 

jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 

kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 

koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 

Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 

pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden

kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä

suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat

asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.   

03.03.2018 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun valokatkaisin 

Oikea reuna alhaalla, valo päällä. 

Vasen reuna alhaalla valo pois 

päältä. 

Liesikuvun tehostus 

Liesikuvun tehostusläppä on ajastimella varustettu  

itsestään sulkeutuva säädin. Tehostusläpän ollessa avoinna 

liesikupu antaa tehostustiedon ilmanvaihtokojeelle.  Säätimen 

ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä 

on auki n. 60 min.  

Ajastimella varustetun tehostusläpän voi sulkea kesken ajastamisen 

kääntämällä sen vastapäivään perustilaan. 

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin 

tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun 

tehostusläppä pidetään kiinni.  

+

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden 
mukaan. Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai 
pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

http://www.iloxair.fi/


Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 

polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 

painamalla kynnellä tai 

tasapäisellä meisselillä urasta 

oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 

oikealle.  

Lamppu: 230V 2G7 PL 11W. 

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET 

Mallit:  Ilox BASIC B7 – B8 - tilatiedolla (MEKAANINEN)    

Ohjauspaneelin toiminnot 

Liesikuvun valokatkaisin 

Oikea reuna alhaalla, valo päällä. 

Vasen reuna alhaalla valo pois 

päältä. 

Liesikuvun tehostus 

Liesikuvun tehostusläppä on ajastimella varustettu  

itsestään sulkeutuva säädin. Tehostusläpän ollessa avoinna 

liesikupu antaa tehostustiedon ilmanvaihtokojeelle.  Säätimen 

ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä 

on auki n. 60 min.  

Ajastimella varustetun tehostusläpän voi sulkea kesken ajastamisen 

kääntämällä sen vastapäivään perustilaan. 

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin 

tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun 

tehostusläppä pidetään kiinni.  

+

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 

jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 

kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 

koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 



Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. 

Voitte pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden

kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä

suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat

asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.   

Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 

polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

03.03.2018 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 

painamalla kynnellä tai 

tasapäisellä meisselillä urasta 

oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 

oikealle.  

Lamppu: 230V 2G7 PL 11W. 

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden 
mukaan. Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai 
pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

http://www.iloxair.fi/


KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit:  Ilox B7-E  Tilatiedolla , B8-E  Tilatiedolla (ELEKTRONINEN) 

Ohjauspaneelin toiminnot 

VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 

jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 

kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 

koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 

Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 

pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 

Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden

kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä

suodatinta alaspäin.

2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat

asettuvat  paikoilleen.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.   

03.03.2018 
Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun valokatkaisin 

Painallus sytyttää valon, 

toiminnon merkki-led 

syttyy. 

Liesikuvun tehostus 

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Koneen 

nopeus tehostuu. Läppä  sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. 

Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän. 

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan 

kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään 

kiinni.  

Yleinen
Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden 
mukaan. Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.
Flambeerausta ei sallita kuvun alla.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai 
pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.



Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 

polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 

painamalla kynnellä tai 

tasapäisellä meisselillä urasta 

oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 

oikealle.  

Lamppu: 230V 2G7 PL 11W. 



∆
P

PERUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN ILOX- B7-KUVUT

Aseta Mittausyhde kuvan mukaisesti läpän reiän lävitse.
Läppä asetetaan perusilmanvaihtoa mitattaessa kiinni asentoon. 
Ilmavirta on kiinni-asennossa niin pieni että rasvasuodattimen painehäviötä ei tarvitse 
ottaa huomioon.

∆
P

Tehostusilmavirta mitataan kuristusläpän ollessa auki.
TEHOSTUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN ILOX-B7 - KUVUT

BASIC KERROSTALOKUVUN  ASENNUSOHJE  1/2 

Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy- ,sementti- ja 
kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.  

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. Kiinnitä liesikupu takaseinään vahvasti.
Etuosan korvakkeet  toimivat vain asennusapuna . Kupu toimii palonrajoittimena.

2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen ø 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitä kupu sähköverkkoon maadoitetulla pistokkeella, 230V  (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat, mittaamalla oheisten kuvien mukaisesti. Esisäädä kupu että perusilmavirta saavutetaan kun reikiä auki

3-5, ja haluttu tehostusilmavirta saavutetaan alle 100 Pa paine-erolla. Tehostusilmanvaihtoa varten poistoilmaventtiilin
säätökäyrästö KSO-125.

HUOM! Liesikupua ei saa liittää hormiin jota käytetään muiden kuin sähkö-energialla toimivien laitteiden palamiskaasujen 
poistamiseen ulos. 
Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon. 
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PALONRAJOITINVENTTIILI  
ÄÄNENERISTYSTILASSA, 
SÄÄDETTÄVISSÄ JA 
POISTETTAVISSA ALAKAUTTA 
KUVUN RASVASUODATINTILAN 
KAUTTA

PERUSILMAVIRTA LÄPÄN 
REIKIÄ AVAAMALLA / 
SULKEMALLA.
TEHOSTUILMAVIRTA 
LÄPPÄ AUKI.
LÄPPÄ SULKEUTUU 
AJASTIMELLA

ILOXAIR OY FINLAND; 



TEHOSTUS
ILOX B7 (KSO-125 VENTTIILIN ASENTO KÄYRÄT)
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2/2 

- Pitämämme oikeuden muutoksiin -
ILOXAIR OY 22032011 

KSO-125 (säätö s 
maks.7,5 mm) ovat 
tyyppihyväksytty 
RakMK osan  E7, 
kohdan 6.1 
mukaisiksi 
savukaasujen 
leviämistä 
rajoittaviksi 
kuristimiksi. 

42 l/s / 100Pa 
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BASIC SÄÄDINKUVUT ASENNUSOHJE 1/2 

Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy- ,sementti- ja 
kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.  

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin.  USEITA ASENNUSVAIHTOEHTOJA.

1.1 Asennus asennuskulmia käyttäen.  Aseta asennuskulmat kuvun yläpinnalle ja kiinnitä ne kupurunkoon. 
 (soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN) 

1.2 Asennus kupurungosta, Kupu voidaan kiinnittää sivukaapistoihin kupurungon sisällä olevista valmiiksi tehdyistä rei’istä. 
(soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN Sekä KANAVASUOJA-ASENNUKSEEN) 

1.3 HUOM! Asentaessasi kuvun ILOX- kanavasuojalla (lisävaruste) , ilman maustekaappia 
Kupua ei saa kiinnittää näkyvistä osista kuvun yläpinnalta. Kanavasuojan mukana toimitetaan kuvun 
seinäkiinnitysteline sekä asennusohje. 

2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen ø 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitäntäohjeet kuvun yläpinnalla / ilox koneen sähkökytkennöissä,  (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat, mittaamalla oheisten kuvien mukaisesti. Esisäädä kupu että perusilmavirta saavutetaan kun reikiä auki

3-5, ja haluttu tehostusilmavirta saavutetaan alle 100 Pa paine-erolla.
HUOM! Jos ilmanvaihtokone on mallia K (keittiöohitus) tehostusläpän ollessa kiinni perusilmavirta pitää olla 0 l/s (ei
yhtään reikää auki).

HUOM! Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon. 

 FINLAND; 01.04.2014 

Liesi- ja liesituulettimen välinen 
etäisyys on oltava vähintään 500 mm. 
Kaasuliesiin vaaditaan vähintään 650 
mm edellyttäen, että kaasuliesi 
valmistaja ei määritä suurempaa 
etäisyyttä.
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∆
P

Aseta Mittausyhde kuvan mukaisesti läpän reiän lävitse.
Läppä asetetaan perusilmanvaihtoa mitattaessa kiinni asentoon. 
Ilmavirta on kiinni-asennossa niin pieni että rasvasuodattimen painehäviötä ei tarvitse 
ottaa huomioon.

PERUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN ILOX-KUVUT

Tehostusilmavirta mitataan tehostusläpän ollessa auki-asennossa.
TEHOSTUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN ILOX-SÄÄDINKUVUT

2/2 

HUOM! Jos ilmanvaihtokone on mallia 
K (keittiöohitus) tehostusläpän ollessa 
kiinni perusilmavirta pitää olla 0 l/s (ei 
yhtään reikää auki) 

- Pidätämme oikeuden muutoksiin -
 FINLAND; 01.04.2014 





WWW.FLAKTGROUP.FI BASIC

» En savoir plus sur www.flaktgroup.fi
ou contacter l’un de nos bureaux

FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen 
markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmankäsittelystä, ja sen avulla 
tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista 
suorituskykyä. Laajin tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri 
maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan  
Excellence in Solutions -ratkaisuja. 

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT
Ilmankäsittely  |  Puhaltimet  |  Kanavajärjestelmät  |  Jäähdytyspalkit ja -kasetit 
Ilman suodatus  |  Ilmavirran säätö ja ilman jako  |  Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö  |  Huolto  
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