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Vallox Capto KTC -liesikupu soveltuu 
huoneistojen lieden kohdepoistoon ja 
keittiön yleispoistoventtiiliksi.

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ
Rakennuksiin, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä.

KTC–liesikuvun ilmavirta säädetään käyttöönoton yhteydessä 
kupuun asennettavalla yhteiskanavaventtiilillä, joka toimii myös 
palonrajoittimena.

KÄYTTÖ
Liesikupu on asunnon lieden kohdepoisto- ja keittiön yleis-
poistoventtiili.

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukulasi. Liukulasia on suo-
siteltavaa liikuttaa sen etureunan alumiinilistasta. Vedä lasi 
ulos kuvun kärynpoistokyvyn maksimoimiseksi.

  Liesikuvun valo
Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. 

  
HUOMIO

• Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa 
aiheuttaa tulipalovaaran.

• Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai 
uuni on päällä

• Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.
• Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon 

säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon
• Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos 

liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita 
käytetään samanaikaisesti.

  
VAROITUS!

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuu-
det, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen 
puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä 
henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vas-
taavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 
Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä 
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
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HUOLTO
Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti mie-
dolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä 
käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä. 

Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi 
riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä riittävän 
usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä 
ja pesuaineella.

Valaisin
Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli. Mikäli 
valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen
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• Vedä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun etureunaa kohti 
ja samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtoaa. 

• Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.

• Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä 
suodattimen etureuna kuvussa oleviin nastoihin ja 
napsauta sitten takareuna paikoilleen.  
Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

  
HUOMIO

Kuvun ala reunan mi nimietäisyys sähkö lie destä 426 mm 
ja kaasuliedestä 650 mm.

  
HUOMIO

• Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa 
savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta 
takasta, liedestä tai kamiinasta).

• Poistoilman ulos johtamisesta annetut 
määräykset on otettava huomioon.

  
HUOMIO

• Liesikuvun pistorasia on sijoitettava 
esteettömään paikkaan. 

• Kuvun saa kytkeä pistorasiaan ainoastaan 
mukana toimitettavalla verkkoliitäntäkojeella, 
jonka jännite vastaa tyyppikilven merkintöjä. 

Kuva 5. 
L-listan sijainti kuvun alimmalla asennuskorkeudella.

ASENNUS
Esimerkissä kuvun sivujen ja takaosan alareuna tulee samalle 
tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Kuvun pei-
televyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustelevy, 
jonka korkeus on n. 210 mm.

Kupu voidaan asentaa ylemmäksi, jopa kiinni maustehyllyrun-
koon. Tällöin maustehyllyrungosta pitää sahata takanurkat 
pois (kuva 3). Tässä asennuksessa kuvun peitelevyn korkeus 
on 100 mm.

Kuvun alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella si-
sääntyönnetyn liukulasin alareuna on samalla korkeudella 
yläkaappirunkojen alareunan kanssa (kuva 4). Tällöin L-lista 
kiinnitetään seinään kuvan 5 mukaisesti. Tässä asennukses-
sa peitelevyn korkeus on n. 248 mm.

Kuva 2. 
Aseta kupu L-listan päälle ja vaakasuoraan ja kiinnitä kupu 
neljällä ruuvilla viereisiin yläkaappirunkoihin. Kuvun tulee olla 
leveys- ja syvyyssuunnas sa ehdotto mas ti vaa ka suorassa. Ku-
vun etupaneelin tulee olla syvyyssuunnassa samalla tasolla 
kuin yläkaappien ovien ulkopinta.

Kuva 3. 
Sahaa maustehyllyrungosta vähintään 20x50 mm viiste-
palat pois, mikäli kupu asennetaan ylimpään mahdolliseen 
asennuskorkeuteen.

Kuva 4. 
Kupu asennettuna alim mal le mah dol lisel le asen nuskorkeu-
del le.

Kuva 1. 
Irrota maustekaappi. Asenna L-lista seinään vaakasuoraan. 

L-listalla saadaan kuvun ja seinän välinen rako kokonaan pei-
tettyä, ja se helpottaa kuvun kannattelua asennuksen aikana.

Jos yläkaappirungot ovat alle 305 mm syviä, L-listan pidempi 
sivu asennetaan seinään.  L-listan alapinnan reiät peitetään 
tarvittaessa valkoisilla muoviniiteillä.
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