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SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A
CELORLALTE PERSOANE ESTE FOARTE
IMPORTANTĂ.
În acest manual şi pe aparat există avertizări
importante referitoare la siguranţă, care trebuie
citite şi respectate întotdeauna.

Acesta este simbolul de avertizare, referitor la
siguranţă, care vă avertizează în ceea ce
priveşte riscurile potenţiale pentru utilizatori
şi pentru celelalte persoane.

Toate avertizările referitoare la siguranţă sunt
precedate de simbolul de avertizare şi de
următorii termeni:

indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este
evitată, va cauza vătămări grave.

indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea cauza vătămări grave.

Toate avertismentele privind siguranţa specifică
potenţialul pericol/risc la care se referă şi indică
modalitatea de reducere a riscurilor de rănire,
deteriorare şi electrocutare cauzate de utilizarea
necorespunzătoare a aparatului. Respectaţi
următoarele instrucţiuni:

• Instalarea sau întreţinerea trebuie efectuate de
către un tehnician specializat, în conformitate cu
instrucţiunile producătorului şi cu
reglementările locale privind siguranţa.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, decât în cazul în care acest lucru este
specificat în mod expres în manualul de
utilizare.

• Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua
electrică înainte de a se efectua orice operaţie
de instalare.

• Este obligatoriu ca aparatul să fie conectat la o
priză cu împământare (acest lucru nu este însă
necesar pentru hotele din clasa II, identificate
prin simbolul de pe eticheta cu specificaţii).

• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de
lung pentru a permite conectarea aparatului la
priza de alimentare cu energie electrică.

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate aparatul din priză.

• După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator.

• Nu atingeţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului
umede şi nu-l utilizaţi când sunteţi desculţi.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste

de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse, sau fără
experienţă şi cunoştinţe cu privire la acest
aparat, decât dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a
aparatului şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către
copii decât dacă aceştia sunt supravegheaţi de
un adult.

• Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, decât în cazul în care acest lucru este
specificat în manual. Componentele defecte
trebuie înlocuite cu piese de schimb originale.
Toate celelalte servicii de întreţinere trebuie
efectuate de un tehnician specializat.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri că
nu se joacă cu aparatul.

• Atunci când efectuaţi o gaură în perete sau
tavan, aveţi grijă că nu deterioraţi conexiunile
electrice şi/sau ţevile.

• Conductele de aerisire trebuie să elimine
întotdeauna spre exterior.

• Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie eliminat
printr-un coş utilizat pentru evacuarea fumului
produs de aparatele cu funcţionare pe bază de
gaz sau alte tipuri de carburanţi, ci trebuie să
aibă o ieşire separată. Trebuie respectate toate
normele naţionale privind evacuarea fumului.

• Dacă hota este folosită împreună cu alte aparate
cu funcţionare pe bază de gaz sau alte tipuri de
carburanţi, presiunea negativă din încăpere nu
trebuie să depăşească 4 Pa (4 x 10-5 bari).
Din acest motiv, asiguraţi-vă că încăperea este
aerisită în mod corespunzător.

• Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere
pentru utilizarea necorespunzătoare sau pentru
reglarea incorectă a butoanelor de comandă.

• Efectuarea operaţiilor de curăţare şi întreţinere
în mod regulat este esenţială pentru
funcţionarea corectă şi obţinerea unor
performanţe bune ale aparatului. Curăţaţi
frecvent toate resturile uscate de pe suprafeţele
murdare pentru a preveni acumularea grăsimii.
Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele în mod regulat.

• Nerespectarea instrucţiunilor de curăţare a
hotei, precum şi a celor referitoare la înlocuirea
filtrelor, poate provoca un incendiu.

• Hota extractoare de fum nu trebuie să fie
deschisă niciodată fără filtrele pentru grăsime
instalate şi trebuie supravegheată în mod
constant.

• Aparatele cu funcţionare pe bază de gaz trebuie
utilizate sub hota extractoare numai după
decuplarea zonelor de gătit.

PERICOL:

AVERTISMENT:

Instrucţiuni importante privind siguranţa



5

• Atunci când sunt aprinse mai mult de trei plite
pe gaz, hota trebuie să funcţioneze la nivelul de
putere 2 sau mai mare. Astfel, căldura
acumulată va fi eliminată din aparat.

• Înainte de a atinge becurile, asiguraţi-vă mai
întâi că acestea sunt reci.

• Nu folosiţi şi nu lăsaţi hota fără becurile instalate
corespunzător - risc de electrocutare.

• Purtaţi mănuşi de protecţie în cazul tuturor
operaţiilor de instalare şi întreţinere.

• Produsul nu este adecvat pentru utilizare în
exterior.

• Atunci când plita este în uz, părţile accesibile ale
hotei se pot înfierbânta.

• Nu flambaţi niciodată sub aparat. Utilizarea
flăcărilor libere poate provoca incendiul.

• Nu lăsaţi tigăile nesupravegheate atunci când
prăjiţi, întrucât uleiul de prăjit se poate aprinde.

Eliminarea aparatelor electrocasnice uzate
• Acest aparat este fabricat din materiale

reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi-l în
conformitate cu normele locale referitoare la
eliminarea deşeurilor. Înainte de a elimina
aparatul, faceţi-l inutilizabil tăind cablul de
alimentare.

• Pentru informaţii suplimentare referitoare la
tratarea, valorificarea şi reciclarea aparatelor
electrocasnice, contactaţi autorităţile locale
competente, serviciul de colectare a deşeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat
aparatul.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Declaraţie de conformitate
• Acest aparat a fost proiectat, fabricat şi
comercializat în conformitate cu: 
- cerinţele de siguranţă din Directiva 2014/35/UE
privind joasa tensiune; 
- cerinţele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentele europene nr. 65/2014 şi nr.
66/2014, în conformitate cu standardul european
EN 61591 
- cerinţele de protecţie din Directiva 2014/30/UE
privind compatibilitatea electromagnetică.
Siguranţa electrică a aparatului este garantată
numai atunci când acesta este conectat corect la
un sistem de împământare omologat.

Recomandări privind economisirea energiei
• Porniţi hota la viteza minimă atunci când
începeţi să gătiţi şi lăsaţi-o în funcţiune timp de
încă câteva minute după finalizarea preparării.
• Măriţi viteza numai în cazul unei cantităţi mari
de fum şi vapori, şi folosiţi viteza (vitezele) Boost
numai în situaţii extreme. 
• Înlocuiţi filtrul (filtrele) de carbon atunci când
este necesar, pentru a menţine reducerea
eficientă a mirosurilor neplăcute. 
• Curăţaţi filtrul (filtrele) pentru grăsime atunci
când este necesar, pentru a menţine eficienţa
acestuia (acestora).
• Utilizaţi diametrul maxim al sistemului de tuburi
indicat în acest manual pentru a optimiza
eficienţa şi a reduce zgomotul.
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După despachetarea aparatului, verificaţi să nu
existe deteriorări cauzate în timpul transportului.
Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul sau
serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare. Pentru
a evita deteriorarea, se recomandă să îndepărtaţi
baza din polistiren a aparatului chiar înainte de
instalare.

PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

acest aparat este greu; hota trebuie ridicată şi
instalată numai de două sau mai multe
persoane.

Distanţa minimă dintre suportul pentru cratiţe de
pe aparatul de gătit şi partea inferioară a hotei
trebuie să fie de cel puţin 50 cm în cazul
aragazurilor electrice, şi de 65 cm în cazul
aragazurilor pe gaz sau mixte.
Înainte de instalare, verificaţi şi distanţele minime
indicate în manualul plitei.
Dacă instrucţiunile de instalare a aparatului de
gătit specifică o distanţă mai mare care trebuie să
existe între aparatul de gătit şi hotă, trebuie
respectată această distanţă.

CONEXIUNI ELECTRICE
Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată pe
plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului
corespunde cu tensiunea din reţea.

Aceste informaţii pot fi găsite pe partea interioară
a hotei, sub filtrul pentru grăsime.
Înlocuirea cablului de alimentare (tip H05 VV-F 3 x
0,75 mm²) trebuie să fie efectuată numai de un
electrician calificat. Contactaţi un centru de
service autorizat.
Dacă hota este prevăzută cu un ştecher, conectaţi
ștecherul la o priză conformă cu reglementările în
vigoare, situată într-un loc accesibil. Dacă nu este
prevăzut un ştecher (conectare directă la reţeaua
electrică) sau dacă priza nu se află într-o locaţie
accesibilă, instalaţi un întrerupător bipolar
standardizat care va permite izolarea completă de
reţeaua electrică în cazul unei supratensiuni de
categoria III, în conformitate cu normele privind
cablurile electrice.

RECOMANDĂRI GENERALE

Înainte de utilizare
Scoateţi elementele de protecţie din carton,
peliculele transparente şi etichetele adezive de pe
accesorii.
Asiguraţi-vă că aparatul nu a fost deteriorat în
timpul transportului.

În timpul utilizării
Nu amplasaţi greutăţi pe aparat, deoarece îl pot
deteriora.
Nu expuneţi aparatul la agenţi atmosferici.

AVERTISMENT:

Eliminarea ambalajului
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi
este marcat cu simbolul reciclării . Diferitele
componente ale ambalajului trebuie eliminate în
mod responsabil, în deplină conformitate cu
reglementările autorităţilor locale privind
eliminarea deşeurilor.

Eliminarea aparatului
- Acest aparat este marcat în conformitate cu

Directiva Europeană 2012/19/UE privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE).

- Asigurându-vă că acest aparat este eliminat în
mod corect, contribuiţi la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătate.

- Simbolul de pe produs sau de pe
documentele care îl însoţesc indică faptul că
acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu
menajer, ci trebuie predat la un centru de
colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.

Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător

Instalare
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Aparatul nu funcţionează:
• Verificaţi reţeaua de alimentare cu energie

electrică şi asiguraţi-vă că aparatul este conectat
la aceasta în mod corespunzător.

• Opriţi şi reporniţi hota pentru a vă asigura că
problema a fost eliminată.

Hota nu aspiră aerul în mod satisfăcător:
• Verificaţi dacă viteza de aspiraţie este setată la

nivelul dorit;

• Asiguraţi-vă că filtrele sunt curate;
• Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare a aerului nu

sunt înfundate;

Becul nu funcţionează:
• Verificaţi dacă becul trebuie înlocuit;
• Verificaţi dacă becul a fost montat

corespunzător;

Înainte de a contacta serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare:
1.  Încercaţi să rezolvaţi singuri problema cu

ajutorul „Ghidului de remediere a
defecţiunilor”.

2.  Opriţi şi reporniţi hota pentru a vă asigura că
problema a fost eliminată.

Dacă, după efectuarea verificărilor de mai sus
problema persistă, luaţi legătura cu cel mai
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-
vânzare.
Furnizaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a problemei;
• tipul şi modelul specific al aparatului;
• numărul de service (numărul care urmează după

cuvântul SERVICE de pe plăcuţa cu datele
tehnice), din interiorul aparatului. Numărul de
service este imprimat şi în certificatul de
garanţie;

• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon;

Dacă aveţi nevoie de reparaţii, contactaţi un
Centru de service autorizat (pentru a vă asigura
că se utilizează numai piese de schimb originale şi
că reparaţiile sunt efectuate corect).

- Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
- Deconectaţi aparatul de la reţeaua de

alimentare cu energie electrică.

IMPORTANT: nu folosiţi detergenţi corozivi sau
abrazivi. Dacă, în mod accidental, un astfel de
produs intră în contact cu aparatul, curăţaţi-l
imediat cu o lavetă umedă.

• Curăţaţi suprafeţele folosind o lavetă umedă.
Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugaţi în
apă câteva picături de detergent. Uscaţi cu
ajutorul unei lavete uscate.

IMPORTANT: nu folosiţi bureţi abrazivi sau de
sârmă sau răzuitoare metalice. Utilizarea
acestora poate deteriora suprafeţele emailate.

• Folosiţi detergenţi speciali pentru curăţarea
aparatului şi respectaţi instrucţiunile
producătorului.

IMPORTANT: curăţaţi filtrele cel puţin o dată
pe lună pentru a îndepărta resturile acumulate
de ulei şi grăsime.

AVERTISMENT:

Curăţare

Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare

Ghid de remediere a defecţiunilor
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Utilizare

Hota este proiectată pentru a fi utilizată atât în
varianta de aspiraţie, cât și în varianta de filtrare.

Varianta de aspiraţie 
În acest caz, fumul este transportat în afara clădirii
prin intermediul unui tub special, conectat cu
ajutorul inelului de racordare situat în partea
superioară a hotei.
Atenţie! Tubul de evacuare nu este inclus în dotarea
aparatului și trebuie să fie achiziţionat separat.
Diametrul tubului de evacuare trebuie să fie egal cu
cel al inelului de racordare.
Pe traseele orizontale, tubul de evacuare trebuie să
fie ușor înclinat (aproximativ 10°) și îndreptat în sus
pentru a evacua aerul cu ușurinţă din încăpere spre
exterior.
Atenţie! Dacă hota este livrată cu filtru de carbon
activ, acesta trebuie să fie demontat.
Conectaţi hota la orificiile de evacuare de pe pereţi,
cu un diametru echivalent cu orificiul de evacuare a
aerului (flanșă de conectare).
Folosirea de tuburi și orificii de evacuare cu
dimensiuni mai mici pe pereţi va duce la o scădere a
performanţei de aspiraţie și la o creștere drastică a
zgomotului.
Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate în
această privinţă.
- Utilizaţi o conductă de lungimea minimă

indispensabilă.
- Utilizaţi o conductă cu cât mai puţine coturi

posibil (unghiul maxim al cotului: 90°).
- Evitaţi schimbările drastice în secţiunea

transversală a conductei.
- Utilizaţi o conductă cât mai fină posibil la interior.
- Conducta trebuie să fie confecţionată din

material certificat.

Varianta de filtrare 
Pentru aceasta este necesar un filtru de carbon activ,
care poate fi obţinut de la distribuitorul
dumneavoastră obișnuit.
Filtrul îndepărtează grăsimea și mirosurile din aerul
aspirat înainte de a-l trimite înapoi în încăpere prin
grila orificiului de evacuare superior.
Modelele fără motor de aspiraţie funcţionează
numai în varianta de aspiraţie și trebuie să fie
conectate la un dispozitiv de aspiraţie extern (nu
intră în dotare).
Instrucţiunile de conectare sunt furnizate împreună
cu unitatea de aspiraţie periferică.

Instalare
Distanţa minimă dintre suprafaţa de sprijin pentru
vasele de gătit de pe plită şi partea inferioară a hotei
trebuie să fie de cel puţin 30 cm în cazul aragazurilor
electrice şi de 35 cm în cazul aragazurilor cu
funcţionare pe gaz sau mixte.
În cazul în care instrucţiunile de instalare pentru
plita pe gaz indică o distanţă mai mare, aceasta
trebuie să fie respectată.

Racordarea la reţeaua de alimentare cu energie
electrică
Reţeaua de alimentare cu energie electrică trebuie
să corespundă cu valorile indicate pe plăcuţa cu
datele tehnice, amplasată în interiorul hotei. Dacă
hota este prevăzută cu ștecher, după instalare,
conectaţi ștecherul la o priză în conformitate cu
reglementările în vigoare și situată într-un loc
accesibil. Dacă hota nu este prevăzută cu ștecher
(conexiune directă la reţeaua electrică) sau dacă
ștecherul nu se află într-un loc accesibil, după
instalare, montaţi un întrerupător bipolar
standardizat care va permite izolarea completă de
reţeaua electrică în cazul unei supratensiuni de
categoria III, în conformitate cu instrucţiunile de
instalare.
Avertisment! Înainte de a reconecta circuitul hotei la
reţeaua electrică și de a verifica funcţionarea
eficientă, verificaţi întotdeauna cablul de alimentare
și asiguraţi-vă că este montat corect.

Montare
Sunt prevăzute dibluri de expansiune pentru a fixa
hota la majoritatea tipurilor de pereţi/tavane. Cu
toate acestea, un tehnician calificat trebuie să
verifice caracterul adecvat al materialelor în funcţie
de tipul de perete/tavan. Peretele/tavanul trebuie să
fie suficient de rezistent pentru a susţine greutatea
hotei. Nu montaţi acest aparat pe pereţi acoperiţi cu
faianţă, mortar sau silicon. Aparatul trebuie montat
la suprafaţă.
În cazul în care sunt prezente panouri și/sau pereţi
și/sau unităţi ale pereţilor laterali, verificaţi dacă
există suficient spaţiu pentru a instala hota și
asiguraţi-vă că accesul la panoul de comandă poate
avea loc cu ușurinţă.

Numai pentru anumite modele
Opţional, poate fi achiziţionat un panou decorativ
pentru coșul hotei.
Contactaţi distribuitorul autorizat dacă modelul în
posesia dumneavoastră permite această posibilitate.
Se recomandă ca instalarea hotei să se facă după
achiziţionarea coșului de fum, pentru a verifica cu
certitudine instalarea cea mai potrivită.
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Funcţionare

Folosiţi viteza cea mai mare de aspirare în cazul
vaporilor din bucătărie concentraţi. Se recomandă
ca aspiraţia hotei să fie pornită cu 5 minute
înainte de a începe prepararea, să rămână pornită
în timpul preparării și timp de încă aproximativ 15
minute după ce aţi terminat prepararea.

T1. Modul OPRIT
Apăsaţi butonul și hota comută de la funcţionarea
în orice mod de aspiraţie în modul OPRIT.

T2. Modul „Silenţios”
Acest mod nu este asociat cu niciun tip specific
de preparare.
Apăsaţi butonul pentru a activa modul silenţios al
hotei.
Apăsaţi butonul T1 sau T2 și hota trece în modul
OPRIT.

T3. Modul „Boost”
Acest mod nu este asociat cu niciun tip specific
de preparare.
Apăsaţi butonul în cazul în care fumul este
deosebit de intens.
Apăsaţi butonul T1 sau T3 și hota trece în modul
OPRIT.

T4. Aprinderea/stingerea luminilor
Apăsaţi butonul pentru a aprinde sau a stinge
luminile.

T5. Modul de preparare
Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a activa
diferitele moduri de aspiraţie.
Fiecare mod este asociat cu diferite tipuri de
preparare a alimentelor.
Această funcţie are rolul de a asigura o aspiraţie
optimă adaptată diferitelor nevoi.
Fiecare mod de aspiraţie are un LED de
semnalizare corespunzător.

• Modul de „preparare lentă” - LED L1 aprins
Apăsaţi butonul la prepararea legumelor în
tigaie, la încălzirea alimentelor sau a băuturilor
(lapte, cafea, ceai).

• Modul de „fierbere” - LED L2 aprins
Apăsaţi butonul la prepararea de sosuri, bulion,
legume fierte și supe sau la fierberea
alimentelor (de exemplu, paste).

• Modul „grill” - LED L3 aprins
Apăsaţi butonul la prepararea alimentelor pe
grătar sau tigăi din fontă.

• Modul de „prăjire” - LED L4 aprins
Apăsaţi butonul la prăjirea alimentelor (de
exemplu, carne, cartofi, legume).

Pentru a ieși din modul de aspiraţie selectat,
apăsaţi următoarele butoane:
Butonul T1 - OPRIREA hotei
Butonul T2 - activarea modului „Silenţios”
Butonul T3 - activarea modului „Boost”

Alarma de semnalizare a defecţiunilor
În cazul unei defecţiuni la motor (calare,
supraîncălzire etc.), toate funcţiile motorului vor fi
blocate (cu excepţia iluminării), iar butoanele T2,
T3, T5 și LED-urile L1, L2, L3, L4 vor lumina
intermitent.
La oprirea alarmei, hota revine în modul OPRIT.
Apăsaţi butonul T1 și hota trece în modul OPRIT.
Dacă defecţiunea persistă, hota rămâne în starea
de alarmă și toate funcţiile sunt blocate.
Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică.
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Întreţinere

ATENŢIE! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere, izolaţi hota de reţeaua electrică
prin oprirea acesteia de la conector și
scoaterea siguranţei conectorului.
Sau, în cazul în care aparatul a fost conectat
prin introducerea unui ștecher în priză, va
trebuie să scoateţi ștecherul din priză.

Curăţare
Hota trebuie curăţată în mod regulat (cel puţin cu
aceeași frecvenţă cu care efectuaţi întreţinerea
filtrelor pentru grăsime) pe interior și pe exterior.
Curăţaţi hota folosind o lavetă umezită cu
detergent lichid neutru. Nu folosiţi produse
abrazive. NU FOLOSIŢI ALCOOL!
AVERTISMENT: neefectuarea operaţiunilor de
curăţare de bază recomandate pentru hotă și de
înlocuire a filtrelor poate cauza apariţia riscurilor
de incendiu.
Prin urmare, vă recomandăm să respectaţi aceste
instrucţiuni.
Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru deteriorarea motorului sau orice daune
provocate de incendiu, legate de întreţinerea
inadecvată sau de nerespectarea recomandărilor
de siguranţă de mai sus.

Panoul de captare a aburului
Panoul de captare a aburului trebuie să fie lăsat
întotdeauna închis și
să fie deschis numai pentru întreţinere (de
exemplu, curăţarea sau înlocuirea filtrelor).

Filtrul pentru grăsime (Fig. 8-24)
Captează particulele de grăsime rezultate în
urma preparării.
Acest filtru trebuie să fie curăţat o dată pe lună
(sau când sistemul de indicare a saturaţiei filtrului
- dacă este prevăzut pe modelul achiziţionat -
sesizează această necesitate), folosind detergenţi
neagresivi, fie manual, fie în mașina de spălat vase,
care trebuie să fie setată la o temperatură scăzută
și un ciclu de spălare scurt.
La spălarea în mașina de spălat vase, filtrul pentru
grăsime se poate decolora ușor, însă acest lucru
nu îi afectează capacitatea de filtrare.
Deschideţi panoul de captare a aburului.
Pentru a demonta filtrul pentru grăsime, trageţi de
mânerul cu arc.

Filtrul de carbon (numai pentru varianta de
filtrare) Fig. 23
Absoarbe mirosurile neplăcute rezultate în
urma preparării.
Filtrul de carbon poate fi spălat o dată la fiecare
două luni, folosind apă fierbinte și un detergent
adecvat, sau în mașina de spălat vase, la 65 °C
(dacă se folosește mașina de spălat vase, selectaţi
un ciclu de spălare complet și nu introduceţi şi
vase în mașină).
Eliminaţi excesul de apă fără a deteriora filtrul,
apoi puneţi-l în cuptor timp de 10 minute la 100
°C, pentru a se usca complet.
Înlocuiţi materialul de filtrare la fiecare 3 ani și
atunci când este deteriorat.
• Montare

Deschideţi panoul de captare a aburului și
demontaţi filtrul pentru grăsime.
Instalaţi filtrul de carbon pe partea din spate a
filtrului pentru grăsime și fixaţi-l cu două tije.
Atenţie! Tijele sunt incluse în pachetul filtrului
de carbon și nu în pachetul hotei.

• Pentru a demonta filtrul, efectuaţi aceleași
operaţiuni în ordine inversă.

Înlocuirea becurilor
Hota este echipată cu un sistem de iluminat care
se bazează pe tehnologia cu LED-uri.
LED-urile garantează o iluminare optimă, o durată
de viaţă până la 10 ori mai mare decât a becurilor
tradiţionale și permite economisirea energiei
electrice în proporţie de 90%.
Pentru înlocuirea acestora, contactaţi serviciul de
asistenţă tehnică.
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