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INSTALACJA I ZASTOSOWANIE
Uwaga dotycząca instalacji: okap powinien być zaistalowany w odleglosci minimalnie 60 cm od 
palników elektrycznych oraz 70 cm od palników gazowych, gazowo-olejowych i węglowych.  Jeżeli w 
instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana została większa odległość, należy ją 
zastosować.

Uwaga dotycząca instalacji: przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania okapu przeczytać 
uważnie poniższe instrukcje, rysunki znajdują się na pierwszych stronach. Wykonawca nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za problemy, szkody lub pożar spowodowany przez urządzenie, a 
wynikający z niezastosowania się do informacji zawartych w instrukcji obsługi.

INSTALACE A POUŽITÍ
Poznámka k instalaci: digestoř musí být instalovaná v minimální vzdálenosti 60 cm od elektrických 
sporáků a 70 cm od sporáků na plyn, naftu nebo uhlí. Jestliže je v pokynech k instalaci plynového 
spotřebiče určena větší vzdálenost, než je uvedená vzdálenost, je nutné ji dodržet.

Poznámka k instalaci a použití: před instalací nebo použitím si pozorně přečtěte tuto příručku, 
obrázky se nacházejí na prvních stranách. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné potíže, 
škody nebo požár způsobené spotřebičem a vzniklé nedodržením pokynů uvedených v této příručce.

INŠTALÁCIA A POUŽITIE
Poznámka pri inštalácii: odsávač pár musí byt’ nainštalovaný v minimálnej vzdialenosti 60 cm od 
elektrických sporákov a 70 cm od plynových a naftových sporákov alebo sporákov na uhlie. Ak pokyny 
na inštaláciu plynovej varnej dosky určujú väčšiu vzdialenost’ ako je uvedená, dodržiavajte ich.

Poznámka pri inštalácii a používaní: pred inštaláciou alebo používaním odsávača pár si pozorne 
prečítajte tento návod, nákresy nájdete na prvých stranách. Odmieta sa akákoľvek zodpovednost’ za 
prípadné problémy, škody alebo požiare spôsobené spotrebičom, vyplývajúce z nedodržania pokynov 
uvedených v tomto návode.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT
Üzembehelyezési figyelmeztetés: a készülék aljának elektromos tűzhely esetén legalább 60 cm, 
gáz-, gázolaj- vagy szénüzemű tűzhely esetén pedig legalább 70 cm távolságban kell lennie a 
főzőlaptól. Amennyiben a gáztűzhely üzembe helyezési útmutatója nagyobb távolságot ír elő, úgy azt 
kell betartani.

Üzembehelyezési és használati figyelmeztetés: a készülék üzembe helyezése és használata előtt 
olvassa el figyelmesen ezt a füzetet, amelynek első oldalain találja az ábrákat. A gyártó semmilyen 
felelősséget nem vállal a készülékben esetlegesen keletkező azon meghibásodásokért, sérülésekért 
vagy tüzekért, amelyeket a jelen füzetben foglalt utasítások be nem tartása okoz.
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УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Примечание по установке: вытяжка должна быть установлена на расстоянии не менее 60 
см от электрических конфорок и 70 см от горелок, работающих на газе, дизельном топливе 
или угле. Если инструкцией по установке газовой плиты предусмотрено большее по 
сравнению с вышеуказанным расстояние, это требование подлежит выполнению.

Примечание по установке и эксплуатации: перед тем, как приступать к установке или 
эксплуатации вытяжки, внимательно прочитайте настоящее руководство; иллюстрации 
находятся на его первых страницах. Фирма#изготовитель снимает с себя всякую 
ответственность за какие#либо неудобства, ущерб или пожар, вызванные несоблюдением 
указаний, приведенных в настоящем руководстве.

ИНСТАЛИРАНЕ И УПОТРЕБА
Бележка за инсталиране: аспираторът трябва да се инсталира на разстояние минимум 
60 см от електрически печки и 70 см от печки на газ, нафта или въглища. Ако в 
инструкциите на устройството за готвене на газ е указано по#голямо разстояние за тази 
спецификация, трябва да се изпълнява това разстояние.

Бележка за инсталиране и употреба: преди да инсталирате или използвате аспиратора, 
прочетете внимателно това ръководство # фигурите се намират на първите страници. Не се 
поема никаква отговорност за евентуални неудобства, повреди или пожари, предизвикани 
от уреда, произтичащи от неспазването на инструкциите, дадени в това ръководство.

INSTALAREA ȘI UTILIZAREA
Notă privind instalarea: hota trebuie instalată la o distanţă minimă de 60 cm faţă de arzătoarele 
electrice și de 70 cm faţă de arzătoarele pe bază de gaze, petrol sau cărbune. Dacă instrucţiunile de 
instalare ale mașinii de gătit cu gaz specifică o distanţă mai mare decât cea indicată, trebuie să ţineţi 
cont de ea.

Notă privind instalarea și utilizarea: înainte de a instala sau utiliza hota, citiţi cu atenţie acest manual, 
desenele se găsesc pe primele pagini. Fabricantul își declină orice responsabilitate pentru eventualele 
inconveniente, pagube sau incendii provocate aparatului, cauzate de nerespectarea instrucţiunilor din 
acest manual.

INSTALLATION AND USE
For installation: the hood must be installed at least 60 cm from electric cookers and 70 cm from gas, gas oil or 
coal cookers. If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance must be 
observed.

For installation and use: before installing or using the hood, read this manual carefully. The drawings are found 
at the front of the manual. The manufacturer declines all liability for any faults, damage or fires caused by the 
appliance as a result of failure to observe the instructions and recommendations given in this manual.
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* jedynie w niektórych wersjach
* pouze u některých modelů
* iba pre niektoré modely
* csak egyes típusoknál
* только на некоторых моделях
* само за някои модели
* doar la unele modele
* only present on some models
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Filtr tłuszczu
Tukový filtr
Tukový filter
Zsírszűrő
Жироулавливающий фильтр
Филтър за мазнини
Filtru pentru grăsime
Grease filter

Filtr węglowy
Uhlíkový filtr
Uhlíkový filter
Szénszűrő
Угольный фильтр
Въгленов филтър
Filtru pe bază de carbon
Carbon filter
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Инсталиране на вариант за аспириране (A): Парите се всмукват и се отвеждат навън посредством 
отвеждаща тръба, която се закрепва към фланеца C (байонетно свързване); винаги затваряйте отвора за 
отвеждане, който не се използва, с приложения капак D1 (ако е предвидено # байонетно закрепване).
Отвежданият въздух не трябва да преминава през въздуховод, използван за отвеждане на дим, произвеждан 
от уреди с горене на газ и други горива, а трябва да има независимо отвеждане. Трябва да се спазва 
националната нормативна уредба по отношение на отвеждане на въздух.
Внимание! При някои модели, за да се използва задният отвор B2, е необходимо да се извади 
пластмасовата част D2 или D3, като си помогнете с щипка или ножче.

Инсталиране на вариант с филтриране (F): В случай че няма възможност да се отвеждат парите и дима 
от готвенето навън, може да се използва аспираторът във вариант с филтриране, като се монтира 
въгленов филтър или филтри (трябва да се закупят), като парите и димът се рециклират през предната 
мрежа, намираща се върху командното табло.
Проверете положението на селектора аспириране/филтриране (вътре в аспиратора) G.
Закрепване на стената # Опрете аспиратора на стената (или използвайте шаблона H, ако е предвиден) и 
означете с молив отворите (3 или 4 отвора с 8 мм диаметър), пробийте отворите, поставете дюбелите за 
стена J в направените отвори и 2 винта K в горните отвори, извадете решетката и закачете аспиратора на 
2#та винта, а накрая от вътрешната страна поставете третия (и четвъртия)винт L и затегнете всички винтове.
Закрепване за шкафа # Опрете аспиратора на стената (или използвайте шаблона H, ако е предвиден) и 
означете с молив 4#те отвора с диаметър 6 мм, които да се направят през дъното на шкафа.
Закрепете аспиратора с 4 винта M от вътрешността на шкафа.

Командно табло
Осветление: преместете ключа надясно или натиснете бутона за включване.

Мощност/скорост на аспириране: преместете ключа надясно или натиснете бутона за включване отново, 
за да увеличите мощността/скоростта.

Филтър за мазнини = може да имате един от следните типове:
Хартиен филтър трябва да се сменя веднъж месечно или ако е оцветен на горната повърхност, когато 
оцветяването се вижда през отворите на решетката.
Металният филтър трябва да се измива веднъж месечно на ръка или в съдомиялна машина при ниска 
температура и кратък цикъл.
За да имате достъп до филтъра за мазнини, отворете решетката посредством куките E1 или E2 или E3 и 
го освободете от заключалките R1 и R2.
Самоносещият метален филтър няма носеща решетка # за да го извадите, издърпайте закачващите 
пружини E1 напред и извадете филтъра надолу.
Внимание! С времето металният филтър може да помътнее, но филтриращите му качества не се 
променят от това.
Въгленов филтър # може да бъде от един от следните типове:
Профилен V1: Свалете капака W, като завъртите на 90° копчетата O.
Поставете въгленовата вложка вътре в съответното отделение и я закрепете, като завъртите на 90° копчето 
O, след което затворете отново капака. Да се сменя на всеки 4 месеца.
Правоъгълен V2: поставете задната стена T и я закачете отпред (U) # да се сменя на всеки 6 месеца.
Кръгъл V3: Закрепете байонетното съединение, като го поставите в центъра на предпазната решетка на 
електромотора, като обърнете внимание означението X1 или X2 или X3 върху въгленовия филтър да 
съвпадне с означението Y на корпуса, като завъртите по часовниковата стрелка; при нужда от демонтиране 
завъртете обратно на часовниковата стрелка, колкото е необходимо за изваждане на езичето Z, което 
трябва първо да повдигнете леко. 
Да се сменя на всеки 4 месеца.

Смяна на крушката = Свалете филтрите и извадете крушката за смяна (крушка с нажежаема жичка 
максимум 40 W, тип E14). Поставете отново филтрите.
Халогенна крушка, максимум 20 W = G4: използвайте малка отвертка или друг остър предмет като лост.
Затворете отново с фиксиране до щракване.

Почистване на аспиратора
Внимание! Ако не се отстраняват мазнините (поне 1 път месечно), има опасност от пожар.
Използвайте мека кърпа, напоена с течен перилен препарат. Не използвайте абразивни материали или 
спирт.

Преди да използвате аспиратора
За да използвате вашия аспиратор най#добре, моля да прочетете това ръководство за използване и да го 
запазите за случай на необходимост. 
Съхранявайте опаковъчните материали (пластмасови пликове, части от полистирол и др.) далеч от обсега на 
деца, защото представляват потенциален източник на опасност.
Уверете се, че аспираторът не е повреден през време на транспортирането. Инсталирането и свързването 
към електрическата мрежа, смяната на захранващия кабел с щепсел или гъвкав кабел трябва да се извършва 
само от квалифициран техник, в съответствие с местните действащи норми.
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Съвети за опазване на околната 
среда
1. Опаковка
Материалът на опаковката може да се рециклира 
100% и е означен със символа за рециклиране . 
При изхвърлянето му спазвайте местните норми. 
Опаковъчните материали (пластмасови пликове, 
части от полистирол и др.) трябва да се съхраняват 
далеч от обсега на деца, защото представляват 
потенциален източник на опасност.
2. Изделие
Уредът е произведен от материали, годни за 
рециклиране.
При изхвърлянето му спазвайте местните норми за 
изхвърляне на отпадъци. Направете уредът негоден 
за употреба, като отрежете шнура на 
електрозахранването. Не го изхвърляйте в околната 
среда, а го предавайте в специализираните 
центрове.

Общи предпазни мерки и препоръки
ВНИМАНИЕ!
• Уредът не трябва да се използва от деца или 

немощни лица без надзор.
• Следете децата да не си играят с уреда.
1. Не свързвайте уреда към електрическата мрежа, 

докато инсталирането не е завършено напълно и 
изключвайте уреда от мрежата при всяко 
действие за поддръжка/почистване.

2. Не гответе храни на открит пламък (фламбе) под 
аспиратора. Използването на свободен пламък 
може да предизвика пожар.

3. Когато пържите, не оставяйте тигана без надзор, 
тъй като мазнината за пържене може да се 
възпламени.

4. Постоянната поддръжка и почистване гарантират 
добрата работа и добрите резултати на 
аспиратора. Почиствайте редовно наслагваните 
замърсявания. Често изваждайте и почиствайте 
или сменяйте филтъра. Не е разрешено 
използването на запалителни материали за 
отвеждане на всмуквания въздух.

5. Ако аспираторът се използва заедно с уреди, 
които се захранват от неелектрическа енергия, 
околното отрицателно налягане не трябва да 
превишава 4Pa (4 x 10#5 бара). Помещението 
трябва да бъде добре проветриво.

Свързване към електрическата мрежа
Преди свързване на аспиратора се уверете, че 
напрежението, указано на табелката с данни, 
отговаря на напрежението във вашето жилище. 
Табелката с данни е във вътрешността на 
аспиратора зад филтъра за мазнини.
Ако уредът е снабден със захранващ кабел и 
щепсел, щепселът трябва да е поставен в контакт на 
достъпно място.
Ако аспираторът не е снабден с щепсел, или 
използвайте такъв, който да съответства на 
действащите норми, или използвайте двуполюсен 
прекъсвач, съответстващ на действащите норми, с 
минимално разстояние между контактите 3мм.
Смяна на захранващия кабел с щепсел или гъвкав 
кабел може да се извършва само от Сервиза за 
поддръжка или квалифицирано лице.

Декларация за съответствие
Това изделие е замислено, произведено и 
предложено на пазара в съответствие със следните:
# цели за безопасност на Директива “Ниско 

напрежение” 73/23/ЕИО
# изисквания за защита на Директива “EMC” 89/

336/ЕИО, изменена с Директива 93/68/ЕИО.

Отстраняване на неизправности
Ако аспираторът не работи:
• Щепселът правилно ли е поставен в 

електрическия контакт?
• Няма ли спиране на тока?
• Не е ли изгорял предпазителят?
Ако аспираторът не аспирира достатъчно:
• Правилна скорост ли сте задали?
• Има ли нужда да се почистят или заменят 

филтрите?
• Отворите за изпускане на въздуха не са ли 

запушени?
Ако осветлението не работи:
• Не трябва ли да се смени крушката?
• Правилно ли е поставена крушката?
• Не е ли изгорял предпазителят?

СЕРВИЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Преди да се обадите в Сервиза за поддръжка
1. Уверете се, че не е възможно сами да 

отстраните проблема (вж. “Отстраняване на 
неизправности”).

2. Изключете и включете отново уреда, за да 
проверите дали проблемът не е отпаднал.

3. Ако резултатът е отрицателен, се обадете в 
Сервиза за поддръжка.

Съобщете:
• типа на неизправността,
• модела на уреда, показан на табелката с данни 

във вътрешността на аспиратора, която се вижда 
след сваляне на филтрите за мазнини.

• пълния си адрес,
• телефонния си номер и кода за междуградско 

избиране.
• Сервизния номер (числото под думата SERVICE 

на табелката с данни във вътрешността на 
аспиратора зад филтъра за мазнини).

Когато е необходим ремонт, се обърнете към 
упълномощен Сервиз за поддръжка (за гаранция, че 
ще бъдат използвани оригинални резервни части и 
извършен правилен ремонт).
При неспазване на тези инструкции може да се 
наруши безопасността и качеството на уреда.
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