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Vallox Capto KTC EA -liesikupu soveltuu keskitetyllä ilmanvaihdolla 
järjestettyjen huoneistojen lieden kohdepoistoon ja keittiön 
yleispoistoventtiiliksi.

Kupu on varustettu ajastinläpällä, liesivahdilla, 
paineentasaajakammiolla ja palonrajoittimella.
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ILMANVAIHDON OHJAUS
Rakennuksissa, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä ja 
asukkaalla on mahdollisuus tehostaa lieden kärynpoistoa, tehos-
tus tapahtuu kuvun säätöläpällä. 
Liesikupu täyttää palonrajoittimen ja asuntojen välisen äänenvai-
mennuksen vaatimukset.

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

  Sulkuläpän asento
Läppä avataan painamalla läpän painiketta (valo syttyy). Läp-
pä suljetaan (valo sammuu) painamalla läpän painiketta tai 
automaattisesti tunnin kuluttua (ohjelmoitavissa 45-120 min. 
tai ilman ajastinta). 
Normaalitilanteessa sulkuläpän tulee olla kiinni  
(merkkivalo ei pala).
Sulkuläpän tulee olla auki (merkkivalo palaa), kun halutaan 
tehostaa liesikuvun poistoilmavirtaa esimerkiksi:

• kun liedellä tai uunissa valmistetaan ruokaa.
• keittiössä on epätavallinen kuormitus, esim. voimakkai-

den puhdistusaineiden käyttö, paljon ihmisiä yms.
Kosketa sulkuläpän painiketta avataksesi sulkuläpän ja käyn-
nistääksesi ajastimen. Sulkuläppä sulkeutuu itsestään 60 
minuutin kuluessa. 

Etupaneelin painikkeet
Liesikuvun etupaneelissa on kolme painiketta.

  Liesikuvun valo
Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi 
myös himmentää. Säädä  kirkkautta painamalla valopainiket-
ta, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

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

Suodattimen irrotus Suodattimen kiinnitys

• 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 suo-

dattimen etureuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta 
sitten takareuna paikoilleen.  
Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

  HUOMIO
• Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saat-

taa 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 ilmanvaih-
don

• Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavir-
ta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia 
laitteita käytetään samanaikaisesti.

  Asetuspainike
Asetuspainike sijaitsee valaisinpainikkeen vasemmalla puo-
lella n. 2 cm etäisyydellä.

Muut toiminnot
Liesivahti
Liesikupu on varustettu liesivahtitoiminnolla, joka aktivoituu 
liesikuvun lämpötilan noustessa yli 60°C:een tai äkillisen läm-
mönnousun jälkeen (> 8°C/min). Tällöin kuvun kaikki merk-
kivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat. Mikäli tällainen hälytys 
havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla 
mitä tahansa liesikuvun painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta
Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

1. Kytke valo päälle, sulje sulkuläppä.
2. Paina asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan 

merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, 

kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
4. Tallenna asetus painamalla asetuspainiketta n. 3 

sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuil-
tamme www.vallox.com.

  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 
vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaises-
ti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä 
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
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Liesikuvun reikäputken 
puhdistaminen
Reikäputken sisäpuolista likaantumista 
on seurattava vähintään puolen vuoden 
välein. Avaa liesikuvun läppä ja tarkasta 
reikäputken likaisuus alakautta valaise-
malla reikäputki esim. taskulampulla.
Mikäli reikäputki on likaantunut, kutsu 
taloyhtiön huoltomies puhdistamaan 
se tai puhdista reikäputki itse viereisen 
ohjeen mukaisesti. Puhdistuksessa voit 
käyttää polttomaalattujen pintojen puh-
distukseen tarkoitettuja aineita.

Reikäputken puhdistus
• Tyhjennä ja irrota maustekaappi.

• Avaa kuvun huoltoluukun ruuvit ja irrota 
luukku sekä eriste.

• Avaa paineenrajoitinputken kaksi ruuvia ja 
nosta putki pois.

• Puhdista reikäputki sisältä ja ulkopuolelta.

• Älä poista tai siirrä magneettinauhoja.

• Poistoilmakanavan puhdistamisen voi 
suorittaa myös tässä yhteydessä.

• Kiinnitä reikäputki, huoltoluukku eristei-
neen ja maustekaappi paikalleen.
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Kuva 5. 
L-listan sijainti kuvun alimmalla asennuskorkeudella.

Tarvittaessa kuvun voi lisäksi kiinnittää seinään kulmakiin-
nikkeillä paineentasaajakammio kannesta.

Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen ø125 mm kier-
resaumaputkea. Tarkista tiiveys ja lukitse liitos kolmella 
teräsruuvilla.

  
HUOMIO

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

ASENNUS
Esimerkissä liesikuvun sivujen ja takaosan alareuna tulee sa-
malle tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Kuvun 
peitelevyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustele-
vy, 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 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.

Kuva 2. 
Aseta kupu L-listan päälle 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 nus-
korkeudelle.

  
HUOMIO

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

• Poistoilman ulos johtamisesta annetut määräykset 
on otettava huomioon.

  
HUOMIO

• Liesikuvun pistorasia on sijoitettava esteettö-
mään paikkaan.  
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Ulkoinen sähkökytkentä

Perusilmanvaihto
liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan sulkuläpän ollessa 
kiinni-asennossa.
Mittaus

• Ilmavirran mittausyhteet sijaitsevat liesikuvun valaisimen 
takana oikealla puolella.

• Kytke paine-eromittari mittausyhteeseen, joka on mer-
kitty min.-tarralla. Ohessa mittausperiaatekuva.

Säätö
• Peitä läpästä tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana 

tulevan magneettinauhan avulla.
• Lue ilman tilavuusvirta suoritusarvokaaviosta mittaus-

paineen ja sulkuläpän auki olevien reikien lukumäärän 
avulla.

Tehostusilmanvaihto
Tilavuusvirta mitataan ja säädetään sulkuläpän ollessa au-
ki-asennossa.
Mittaus

• Mittausyhteet kuten perusilmanvaihto-kohdassa on 
mainittu.

• Paine-eromittari kytketään kumpaankin mittayhteeseen. 
Ohessa mittausperiaatekuva.

• Lue suoritusarvokaaviosta ilman tilavuusvirta 
mittauspaineen avulla.

Säätö

• Peitä reikäputkesta tarvittava reikämäärä liesikuvun 
mukana tulevan magneettinauhan avulla.
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Ulkoinen syöttö kuvun läpän
asennon mukaan. 230 VAC/4 A
Jakorasia kuvun päällä
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KÄRKITIEDOT:
LIESIVAHTI:
NORMITILA = AUKI
AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:
NORMITILA = AUKI
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI
AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:
LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI
LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI
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Suoritusarvojen mittaaminen ja säätäminen

Perusilmanvaihdon  
mittaus

Tehostusilman- 
vaihdon mittaus

400
m³/h
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132
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PERUSILMANVAIHTO
Läppä kiinni-asennossa

Säätö- 
asento

Läpän reikää 
auki

K-arvo

2 2 1,1

3 3 1,3

4 4 1,5

5 5 1,6

6 6 1,8

7 7 2,2

8 8 2,4

TEHOSTUSILMANVAIHTO
Läppä auki asennossa

Säätö- 
asento

Reikäputken 
reikää 
auki

K-arvo

132 132 
(2 magn. nauhaa)

3,0

174 174 
(1 magn. nauhaa)

3,8

216 216 
(kaikki auki)

4,3


