
5019 318 33155

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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R2

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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A kivezetett változat üzembe helyezése: a gőzök a szabadba vezetődnek ki egy elvezető csövön keresztül, amely 
a C peremhez van rögzítve (bajonettzáras), de a használaton kívüli elvezető nyílást mindig le kell zárni a 
tartozékként mellékelt D1 dugóval (ha van ilyen - bajonettzáras) .
Az elszívott levegőt külön kell kivezetni, vagyis tilos azt a gáz- vagy egyéb tüzelésű készülékek füstjeinek 
elvezetésére szolgáló csőbe bevezetni. A levegő elvezetésére vonatkozó minden országos előírást be kell tartani.
Figyelem! Egyes típusoknál a hátsó elvezető nyílás B2 használatához csípőfogó vagy vágóeszköz segítségével el 
kell távolítani a műanyaglapkát D2 vagy D3.

A keringetéses változat üzembe helyezése (F): Ha a főzés során keletkező füstöt és gőzt nem lehet a kültérbe 
vezetni, akkor a készülék keringetéses változatban is használható úgy, hogy (külön beszerzendő) szénszűrő(ke)t 
kell felszerelni és ezáltal a füst és a gőz a kezelőlap fölötti elülső rácsozaton keresztül lesz keringetve.
Ellenőrizze a kivezetés/keringetés kapcsoló állását (a készülék belsejében)G.
Rögzítés falhoz - Illessze a készüléket a falhoz (vagy használja a H fali sínt, ha van) és egy ceruzával jelölje be a 
furatok helyét (3 vagy 4 furat, Ø 8mm), majd végezze el a fúrást, tegye be a kész furatokba a fali tipliket J és 2 
csavart K a felső furatokba, vegye le a rácsot és akassza fel a készüléket a 2 csavarra, végezetül pedig - belülről - 
helyezze be a harmadik (és negyedik) csavart L és húzza meg mindegyiket.
Rögzítés függőegységhez - Illessze a készüléket a függőegységhez (vagy használja a H fali sínt, ha van) és egy 
ceruzával jelölje be a függőegység aljában kialakítandó 4 furat (Ø 6 mm) helyét.
A készüléket a függőegység belsejéből rögzítse 4 csavarral M.

Kezelőlap
Világítás: bekapcsolásához állítsa a kapcsolót jobbra vagy nyomja meg a gombot.

Elszívási teljesítmény/sebesség: bekapcsolásához állítsa a kapcsolót jobbra, illetve a teljesítmény/sebesség 
növeléséhez nyomja meg a következő gombot.

Zsírszűrő - az alábbi típusok valamelyike lehet:
A papírbetétes zsírszűrőt legalább havonta egyszer vagy a felső oldal elszíneződésekor - ha az elszíneződés már 
a rácsozat lyukain is átlátszik - kell kicserélni.
A fémbetétes zsírszűrőt havonta egyszer kézzel vagy alacsony hőmérsékletre és rövid ciklusra állított 
mosogatógépben kell kimosni.
A zsírszűrőhöz úgy férhet hozzá, hogy felnyitja a rácsot az E1 vagy E2 vagy E3 akasztók segítségével, majd 
leveszi azt a R1 vagy R2 rögzítőről.
Az önhordó zsírszűrőnek nincs tartórácsa, így annak eltávolításához előbb húzza hátra az E1 akasztórugókat és 
lefelé húzva vegye ki a szűrőt.
Figyelem! Idővel a fémbetétes zsírszűrő mattá válhat, de ez a szűrési teljesítményt egyáltalán nem befolyásolja.
Szénszűrő - az alábbi típusok valamelyike lehet:
V1 profil: Vegye le a fedelet W úgy, hogy 90°-kal elforgatja a rögzítőgombokat O.
Helyezze be a kialakított mélyedésbe a szénbetétet, majd rögzítse azt a rögzítőgomb O 90°-os elforgatásával és a 
fedél visszazárásával. 4 havonta cserélendő.
V2 négyzet alakú: illessze be a hátsó oldalt T, majd akassza be elől (U) - 6 havonta cserélendő.
V3 kör alakú: A bajonettes rögzítéshez a szűrőt középre, a motorvédő rácsot elfedve helyezze el úgy, hogy a 
szénszűrőn található X1 vagy X2 vagy X3 jelzés egy vonalba essen a légterelőn levő Y jelzéssel, majd forgassa el 
az óramutató járásával megegyező irányba; leszerelés esetén forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, 
ügyelve arra, hogy a Z nyelvecske megléte esetén azt előbb finoman meg kell emelni. 
4 havonta cserélendő.

Az izzó(k) cseréjeTávolítsa el a szűrőket és vegye ki a kicserélendő izzót (maximum 40 wattos E14 izzó). Szerelje 
vissza a szűrőket.
Maximum 20 wattos halogénizzó - G4: emelőként egy kisméretű éles csavarhúzót vagy hasonló szerszámot 
használjon.
Szerelje vissza úgy, hogy bepattintva rögzíti.

A készülék tisztítása
Figyelem! Tüzet okozhat az, ha nem távolítja el az olaj/zsír maradékait (havonta legalább egy alkalommal).
Ehhez puha ruhát és semleges kémhatású mosószert használjon. Soha ne használjon súrolószert vagy alkoholt.

A készülék használata előtt
A készülék jobb kihasználása érdekében, kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást. 
A csomagolóanyagok a gyermekekre veszélyesek lehetnek. Tartsa a csomagolóanyagokat (műanyag zsákok, 
polisztirol részek, stb.) olyan helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
Győződjön meg arról, hogy a készülék nem károsodott a szállítás során. Az üzembe helyezést és a villamos 
hálózathoz történő csatlakoztatást, valamint a csatlakozóval szerelt vagy rugalmas hálózati zsinór cseréjét kizárólag 
szakember végezheti, a helyi biztonsági rendelkezésekkel összhangban.
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Környezetvédelem
1. Csomagolás
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, amit 
az újrahasznosíthatóság jele  is jelez . A 
csomagolóanyag elhelyezésénél a helyi előírásokkal 
összhangban kell eljárni. Tartsa a csomagolóanyagokat 
(műanyag zsákok, polisztirol részek, stb.) olyan helyen, 
ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
2. A készülék
A készülék újrahasznosítható anyagok felhasználásával 
készült.
Megsemmisítését a hulladék-elhelyezésre vonatkozó 
helyi előírásokkal összhangban kell végezni. Szükség 
esetén a készüléket a hálózati zsinór elvágásával kell 
használhatatlanná tenni. Ne dobja ki a készüléket, 
hanem szállítsa be a megfelelő hulladékfeldolgozó 
telephelyek egyikére.

Általános tanácsok és javaslatok
FIGYELEM!
• A készüléket gyermekek vagy beteg személyek 

felügyelet nélkül nem használhatják.
• Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak 

gyermekek a készülékkel.
1. A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, 

ha a beüzemelés már megtörtént, és karbantartás/
tisztítás alkalmával a készüléket mindig le kell 
kapcsolni az elektromos hálózatról.

2. Ne készítsen flambírozott ételt az elszívó alatt. A 
nyílt láng használata tüzet okozhat.

3. Sütéskor soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül, 
mivel a sütőolaj begyulladhat.

4. A rendszeres karbantartás és tisztítás garantálja az 
elszívó zökkenőmentes működését és kiváló 
teljesítményét. Rendszeresen távolítsa el a 
szennyeződés-lerakódásokat. Rendszeresen 
tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket. Soha ne 
használjon tűzveszélyes anyagokat, nehogy az 
elmenő levegőbe jussanak.

5. Ha a készüléket nem villamos készülékekkel együtt 
használja, a környezeti negatív nyomás nem 
haladhatja meg a 4 Pa (4 x 10-5 bar) értéket. Ennek 
érdekében gondoskodjon arról, hogy a helyiség 
szellőzése megfelelő legyen.

Elektromos csatlakoztatás
Az elszívónak az elektromos hálózathoz való 
csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az 
adattáblán jelzett feszültség megfelel-e az otthonában 
lévő hálózati feszültségnek. A készülék belsejében, a 
zsírszűrő mögött elhelyezett adattáblán.
Ha a készüléknek van hálózati zsinórja és csatlakozója, 
akkor a csatlakozót könnyen hozzáférhető módon kell 
elhelyezni.
Ha a készüléknek nincs hálózati csatlakozója, akkor 
használjon az érvényben lévő rendelkezéseknek 
megfelelő csatlakozót vagy egy olyan kétpólusú 
kapcsolót, amely megfelel az érvényben lévő 
rendelkezéseknek és minimum 3 mm-es 
nyílástávolsággal rendelkezik.
A csatlakozóval szerelt vagy rugalmas hálózati zsinór 
cseréjét kizárólag a vevőszolgálat vagy szakember 
végezheti.

Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a készülék az alábbiak figyelembevételével került 
kialakításra, előállításra és forgalmazásra:
- a kisfeszültségről szóló 73/23/EGK sz. irányelv 

biztonsági célkitűzései
- a 93/68/EGK sz. irányelvvel módosított 89/336/EGK 

sz. “EMC” irányelv védelmi követelményei.
Hibaelhárítási útmutató
A szagelszívó nem működik:
• Megfelelően van bedugva a hálózati csatlakozó az 

aljzatba?
• Nincs-e áramkimaradás?
• A hálózati biztosítékok rendben vannak?
Ha a készülék elszívása nem megfelelő:
• A megfelelő sebességet állította be?
• Nem kell megtisztítani vagy kicserélni a szűrőket?
• Nincsenek elzáródva a levegőkimenetek?
A világítás nem működik:
• Nem kell kicserélni az izzót?
• Jól van behelyezve az izzó?
• A hálózati biztosítékok rendben vannak?
Vevőszolgálat
Mielőtt a Vevőszolgálatot hívná
1. Nézze meg, hátha saját maga is meg tudja oldani a 

problémát (lásd. “Hibaelhárítási útmutató”).
2. Kapcsolja ki néhány percre a készüléket, majd 

indítsa be újra annak ellenőrzésére, hátha a 
probléma magától is megoldódik.

3. Ha a hiba még mindig fennáll, értesítse a 
vevőszolgálatot.

Adja meg a következőket:
• A probléma jellege,
• A termék típusszáma, ami a készülék belsejében, a 

zsírszűrő mögött elhelyezett adattáblán látható.
• Az Ön pontos címe,
• Az Ön telefonszáma és körzetszáma.
• A szervizkód (a készülék belsejében, a zsírszűrő 

mögött lévő adattáblán a SERVICE szó után álló 
szám).

Ha javításra van szükség, akkor forduljon a hivatalos 
vevőszolgálathoz (csak így garantált ugyanis a gyári 
cserealkatrészek használata és az előírásszerű javítás).
A fenti előírások betartásának elmulasztása 
veszélyeztetheti a termék biztonságosságát és 
minőségét.
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