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KARTA INSTALACYJNA
Minimalna odleg³o�æ od palników: 65 cm (palniki elektryczne), 75 cm (palniki 
gazowe, olejowe lub wêglowe). Podczas monta¿u nale¿y przestrzegaæ kolejno�ci 
numeracji (1Ö2Ö3Ö.....) oraz odpowiednich instrukcji. Nie pod³¹czaæ urz¹dzenia 
do zasilania, zanim nie zostanie zakoñczony ca³kowicie jego monta¿. Uwaga! 
Rura odprowadzaj¹ca dym i parê oraz kolanka nie s¹ dostarczane i nale¿y je 
zakupiæ oddzielnie. Nale¿y usun¹æ dr¹¿ek polistyrenowy znajduj¹cy siê wewn¹trz 
ramy wsporczej filtrów przeciwt³uszczowych (patrz rysunek poni¿ej).

POPIS INSTALACE
Minimální vzdálenost od sporákù: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (sporáky na 
plyn, naftu nebo uhlí). Pøi montá�i sledujte èíslování (1Ö2Ö3Ö.....) a pøíslu�né 
pokyny. Spotøebiè pøipojte k elektrické síti a� po úplném dokonèení instalace. 
Upozornìní! Nasávací trubka a pásky k upevnìní nejsou souèástí vybavení, 
musíte je zakoupit. Polystyrénovou li�tu umístìnou uvnitø rámového dr�áku na 
filtry proti mastnotì odstraòte (viz obrázek ní�e). 

IN�TALAÈNÁ SCHÉMA
Minimálna vzdialenost' od sporáka: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (plynové 
sporáky, sporáky na naftu alebo uhlie). Pri montá�i postupujte pod¾a èíslic 
(1Ö2Ö3Ö.....) a dodr�ujte príslu�né pokyny. Spotrebiè nezapájajte do siete, kým 
nie je in�talácia úplne ukonèená. Upozornenie! Rúra na odvádzanie dymov a 
upevòovacie svorky sa nedodávajú, musíte ich kúpit' samostatne. Polystyrénovú 
li�tu umiestnenú vnútri rámu dr�iaka tukových filtrov treba vybrat' (pozri obrázok 
dolu).

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tûzhelytõl való minimális távolság: 65 cm (elektromos tûzhely), 75 cm (gáz-, 
olaj- vagy széntüzelésû tûzhely). A felszereléshez kövesse a számozást 
(1Ö2Ö3Ö.....) és a vonatkozó utasításokat. A készüléket csak akkor szabad áram 
alá helyezni, ha a beüzemelés már megtörtént. Figyelem! Az elvezetõ csõ és a 
rögzítõpántok nem tartozékok, így azokat külön meg kell vásárolni. A 
zsírszûrõbetét támasztókeretében elhelyezett polisztirol rudat el kell távolítani 
(lásd az alábbi ábrát).
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ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå äî êîíôîðîê: 65 ñì (ýëåêòðè÷åñêèå 
êîíôîðêè), 75 ñì (êîíôîðêè ãàçîâûå, êåðîñèíîâûå èëè óãîëüíûå). 
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè ìîíòàæå äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü 
íóìåðàöèè (1Ö2Ö3Ö.....) è ïðèâåäåííûì èíñòðóêöèÿì. Íå 
ïîäêëþ÷àéòå ïðèáîð ê ñåòè äî òåõ ïîð, ïîêà åãî óñòàíîâêà íå áóäåò 
ïîëíîñòüþ çàêîí÷åíà. Âíèìàíèå! Âûïóñêíàÿ òðóáà è êðåïåæíûå 
çàæèìû íå âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè è ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî. 
Ïîëèñòèðîëîâûé ñòåðæåíü, íàõîäÿùèéñÿ âíóòðè îïîðíîé ðàìêè 
æèðîâûõ ôèëüòðîâ, ñëåäóåò âûíóòü (ñì. ðèñóíîê íèæå).

ÊÀÐÒÀ ÇÀ ÈÍÑÒÀËÈÐÀÍÅ
Ìèíèìàëíî ðàçñòîÿíèå îò ïå÷êè: 65 ñì (åëåêòðè÷åñêè ïå÷êè), 75 ñì 
(ïå÷êè ñ ãàç, íàôòà èëè âúãëèùà). Çà ìîíòàæ ñëåäâàéòå íîìåðàöèÿòà 
(1Ö2Ö3Ö.....) è ñúîòâåòíèòå èíñòðóêöèè. Íå âêëþ÷âàéòå çàõðàíâàíåòî 
íà óðåäà, äîêàòî èíñòàëèðàíåòî íå å çàâúðøåíî äîêðàé. Âíèìàíèå! 
Òðúáàòà çà îòâåæäàíå íå å ïðåäîñòàâåíà è òðÿáâà äà ñå çàêóïè 
îòäåëíî. Ïëàíêàòà îò ïîëèñòèðîë, ïîñòàâåíà îòâúòðå íà ïîñòàâêàòà íà 
ôèëòðèòå çà ìàçíèíè òðÿáâà äà ñå ñâàëè (âæ. èëþñòðàöèÿòà ïî-äîëó).

FIªA DE INSTALARE
Distanþa minimã de la arzãtoare: 65 cm (arzãtoare electrice), 75 cm (arzãtoare pe 
bazã de gaze, motorinã sau cãrbune). Pentru montare urmaþi numerotarea 
(1Ö2Ö3Ö.....) ºi instrucþiunile corespunzãtoare. Nu branºaþi aparatul la curent 
pânã când nu terminaþi definitiv operaþia de instalare. Atenþie! Tubul de evacuare 
ºi manºoanele de fixare nu fac parte din dotare ºi trebuie sã fie cumpãrate 
separat. Bara de polistiren aflatã în interiorul ramei suport a filtrului pentru 
grãsime trebuie îndepãrtatã (vezi ilustraþia de mai jos).

INSTALLATION SHEET
Minimum height above cooker: 65 cm (electric cookers), 75 cm (gas, gas oil or 
coal cookers). To assemble follow the numbers (1Ö2Ö3Ö.....) and relative 
instructions. Do not connect the appliance to the electrical power supply until 
installation is completed. Warning! The exhaust pipe and clamps are not 
supplied and must be bought separately. Remove the polystyrene bar located 
inside the grease filters surround (see figure below).
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1. Kezelõlap.
2. Zsírszûrõk (1 vagy 2 darab).
3. Mennyezet (AKR 772: halogén lámpák).
4. A zsírszûrõk támasztókerete.

A zsírszûrõbetét kivételéhez és 
cseréjéhez vagy megtisztításához:
1. Áramtalanítsa a készüléket.
2. Az elszennyezõdött zsírszûrõ kiemeléséhez a 

fogantyút húzza elõbb hátra, majd lefelé (1. ábra).
3. A zsírszûrõ kimosását követõen a felszerelést 

ellentétes irányban végezze annak érdekében, 
hogy a zsírszûrõ a teljes elszívófelületet befedje.

Az izzók cseréje
1. Áramtalanítsa a készüléket.
2. Vegye ki a zsírszûrõbetétet (1. ábra) és távolítsa el 

a zsírszûrõbetét támasztókeretét 
(2. ábra - a-b sorrend).

3. Csavarja ki a kicserélendõ izzót. 
4. Csak max. 40 W-os E14 típusú izzót használjon. 

Az AKR 772 típus 20 wattos halogénizzókat 
tartalmaz (GU5.3 - Ø 50 mm).

5. Illessze vissza a zsírszûrõk támasztókeretét.

A szénszûrõ felszerelése vagy cseréje:
1. Áramtalanítsa a készüléket.
2. Vegye ki a zsírszûrõbetétet (1. ábra) és távolítsa el 

a zsírszûrõbetét támasztókeretét 
(2. ábra - a-b sorrend).

3. Ha zsírszûrõk már fel vannak szerelve (egy vagy 
két szûrõ, az Ön készülékének típusától függõen, a 
motorlapát védõrácsainak a fedelére szerelve) és 
azokat ki kell cserélni, akkor a központi fogantyút 
(3 - c. ábra) addig kell az óramutató járásával 
ellentétes irányba forgatni, amíg a szénszûrõk ki 
nem kapcsolódnak. 

4. Ha a szénszûrõk nincsenek felszerelve, akkor 
azokat a motorlapát védõrácsainak a fedelére kell 
felrakni (két védõrács-két szénszûrõ, egy 
védõrács-egy szénszûrõ) majd ezt követõen a 
központi fogantyút (3 - c. ábra) az óramutató 
járásával megegyezõ irányba kell forgatni.

5. Szerelje vissza a zsírszûrõbetét támasztókeretét.

KEZELÕLAP
Lámpakapcsoló.
A világításkapcsolónak 2 állása van 
(kikapcsolt világítás - bekapcsolt világítás).
A világítás bekapcsolásához: állítsa a kapcsolót 
jobbra.
Sebességválasztó kapcsoló.
Ennek a kapcsolónak több állása van az elszívási 
teljesítmény szabályozásához, az elszívandó 
füstök és gõzök mennyiségétõl függõen.
Az elszívási teljesítmény növeléséhez: állítsa a 
kapcsolót jobbra.

3. ábra

1. ábra

2. ábra
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