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A konyhai páraelszívó használata
• A lakás megfelelő pára-

tartalmának fenntartására
rendkívül fontos a konyhai
páraelszívó rendszeres
használata: ma már számtalan ilyen berendezés
közül választhatunk, az
eszköz élettartamát pedig
akkor hosszabbíthatjuk
meg, ha megfelelően használjuk azt.

A

páraelszívót kizárólag háztartási használatra és a
konyhai szagok megszüntetésére tanácsos használni. Biztonsági okokból, fontos betartani a
megfelelő távolságokat a főzőlap és
a gőzelszívó között (ennek minimum
60–70 centiméternek kellene lenni).
Minden átmérő-módosítás vagy a levegőelvezető csatorna megváltoztatása csökkentheti a szerkezet teljesítményét. Az elszívó-berendezést nem
szabad olyan szellőztető kürtőbe
csatlakoztatni, amelybe égésgázok
(bojlerek, kémények stb.) elvezetése
történik. A bekapcsolt páraelszívó
alatt soha ne hagyjunk nyílt lángot fedetlenül. Amennyiben abban
a helyiségben, ahol a páraelszívót
üzemeltetjük, más nem elektromos
árammal működő (pl. gáz, olaj vagy
szenes fűtőkészülékek, átfolyó rendszerű és tároló vízmelegítők) készüléket is használunk, gondoskodjunk

▴ FORRÁS: PIXABAY

Az elszívó szűrőit rendszeresen ajánlott tisztítani, zsírtalanítani

a helyiség megfelelő levegőellátásáról a füstgázok visszaáramlásának
megakadályozása érdekében. Nem
kielégítő mennyiségű levegő esetén
mérgezésveszély is fennállhat.
Az elszívót célszerű időnként
szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és működési szempontból,
így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelőzhető. Gondoskodjunk
a szűrők rendszeres tisztításáról,

ugyanis a zsírral telített szűrő akár
tűzveszélyes is lehet. A megtisztított
szűrőket pedig visszaszerelés előtt
alaposan szárítsuk meg. Mivel a keringtetési üzemmódhoz szükséges
aktívszén-szűrők nem tisztíthatóak
és nem regenerálhatóak, ezért körülbelül félévi üzemeltetés után célszerű kicserélni őket, illetve intenzív
használat esetén még gyakrabban.
Minden tisztítási művelet előtt áram-

talanítsuk a szerkezetet. A tisztításához nedves rongyot és semleges
folyékony tisztítószereket alkalmazzunk. Ne használjunk súroló tisztítószereket, mert azok megkarcolhatják
a felületeket.
A működő készüléket sose hagyjuk őrizetlenül. Amikor hosszabb
időre eltávozunk lakásunkból, a páraelszívót mindig kapcsoljuk le az
elektromos hálózatról.
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A magány elől menekülő ember tönkreteheti
a másokhoz fűződő kapcsolatait. Számos barátság
vagy házasság ért véget azért, mert őszinte törődés
és egymásra figyelés helyett az egyik fél pajzsként
használta
... (folytatás a rejtvényben)
Irvin David Yalom
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Én szerettem a testvéremet. Nagyon szerettem őt,
de végül nem tudtam mellé állni... Képmutatás azt
mondani, hogy szeretsz valakit, és mégis találsz
hibát a cselekedeteiben? (...) Ennek a kérdésnek nem
volt semmi értelme. A szeretetben nincsenek
... (folytatás a rejtvényben)
Brenna Yovanoff
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