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INSTALAREA - INSTRUCŢIUNI DE MONTARE
Notă privind instalarea: Distanţa minimă între suprafaţa de sprijin a recipientelor de pe mașina de 
gătit și partea cea mai joasă a hotei de bucătărie nu trebuie să fie mai mică de 50 cm în cazul plitelor 
electrice și de 65 cm în cazul plitelor cu gaz sau mixte. 

În plus, înainte de instalare verificaţi distanţele indicate în manualul plitei.
Instalarea hotei trebuie să fie efectuată de un tehnician specializat.

Nu conectaţi aparatul la reţeaua electrică până când nu terminaţi definitiv operaţia de instalare.

 AVERTISMENT: Produs cu greutate mare, deplasarea și instalarea hotei trebuie efectuate de cel 
puţin două sau mai multe persoane.

 AVERTISMENT: Verificaţi dacă tubul de evacuare și manșoanele de fixare sunt furnizate în dotare. 
În caz contrar, trebuie cumpărate separat. 

Notă privind instalarea și utilizarea: Înainte de a instala sau de a utiliza hota, citiţi cu atenţie acest 
manual. Producătorul nu-și asumă nicio răspundere pentru eventualele inconveniente, pagube sau 
incendii provocate aparatului, rezultate din nerespectarea instrucţiunilor din acest manual.
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RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
1. Ambalajul
Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și este marcat 
cu simbolul reciclării . Pentru eliminarea acestuia 
respectaţi normele locale. Materialele de ambalare (saci de 
plastic, bucăţi de polistiren etc.) nu trebuie ţinute la 
îndemâna copiilor întrucât reprezintă o potenţială sursă de 
pericol.
2. Produsul
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva 
Europeană 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) (Deșeurile de Echipament Electric și 
Electronic).
Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod corect, 
utilizatorul contribuie la prevenirea potenţialelor consecinţe 
negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate. 

Simbolul , de pe produs sau de pe documentaţia care îl 
însoţește, indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat 
împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la 
punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea 
aparatelor electrice și electronice. 
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în 
conformitate cu normele locale privind eliminarea 
deșeurilor.
Pentru informaţii ulterioare referitoare la eliminarea, 
valorificarea și reciclarea acestui produs, contactaţi 
administraţia locală, serviciul de eliminare a deșeurilor 
menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND 
SIGURANŢA 

 ATENŢIE: pentru a reduce riscul de accidente, de 
electrocutare, de rănire a persoanelor sau de pagube când 
se folosește hota, respectaţi măsurile de precauţie de 
bază, inclusiv următoarele.
1. Hota trebuie deconectată de la reţeaua electrică înainte 

de a efectua orice operaţie de instalare și de întreţinere 
a aparatului.

2. Instalarea trebuie să fie efectuată de un tehnician 
specializat, în conformitate cu instrucţiunile 
fabricantului și cu respectarea normelor locale în 
vigoare referitoare la siguranţă.

3. Împământarea aparatului este obligatorie. (Nu este 
posibil pentru hotele din Clasa II).

4. Nu utilizaţi în niciun caz prize multiple sau 
prelungitoare.

5. După terminarea instalării, componentele electrice nu 
trebuie să mai fie accesibile utilizatorului.

6. Nu atingeţi hota cu părţi ale corpului ude și nu o folosiţi 
dacă sunteţi desculţi.

7. Nu trageţi de cablul de alimentare al aparatului pentru a 
scoate ștecherul din priză. 

8. Serviciul de asistenţă pentru clienţi utilizatori – nu 
reparaţi și nu înlocuiţi nicio parte a hotei dacă nu se 
recomandă în mod specific în manual. Toate celelalte 
servicii de întreţinere trebuie să fie executate de un 
tehnician specializat. 

9. Când găuriţi peretele, aveţi grijă să nu deterioraţi 
conexiunile electrice și/sau ţevile.

10. Canalele pentru ventilaţie trebuie întotdeauna să fie 
evacuate la exterior.

11. Fabricantul nu își asumă nicio răspundere pentru 
utilizările neadecvate sau pentru reglarea incorectă a 
comenzilor. 

12. Utilizarea aparatului nu este permisă persoanelor 
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse, sau lipsite de experienţă și cunoștinţe, 
decât dacă au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea 
aparatului de la persoane responsabile de siguranţa 
lor. 

13. Copiii nu trebuie lăsaţi în apropierea aparatului. 
14. Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizaţi exclusiv o 

conductă de aspiraţie din metal.
15. Copiii trebuie controlaţi ca să nu se joace cu aparatul. 
16. Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în 

conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea 
deșeurilor. 

17. Pentru informaţii ulterioare referitoare la eliminarea, 
valorificarea și reciclarea acestui produs, contactaţi 
administraţia locală, serviciul de eliminare a deșeurilor 
menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat 
produsul. 

18. O întreţinere și o curăţare constante garantează o bună 
funcţionare și prestaţii optime ale hotei. Curăţaţi des 
toate crustele de pe suprafeţele murdare pentru a evita 
acumularea grăsimilor. Scoateţi și curăţaţi sau 
schimbaţi filtrul frecvent.

19. Nu gătiţi mâncarea cu flacără (“flambé”) sub hotă. 
Folosirea unei flăcări libere ar putea provoca un 
incendiu. 

20. Încăperea trebuie să dispună de o aerisire suficientă 
când hota e utilizată în același timp cu alte aparate care 
folosesc gaz și alţi combustibili. 

21. Aerul evacuat nu trebuie eliminat printr-o conductă 
utilizată pentru evacuarea fumului produs de aparate 
cu combustie pe bază de gaz sau de alţi combustibili, ci 
trebuie să aibă o ieșire independentă. Trebuie 
respectate toate normele naţionale referitoare la 
evacuarea aerului prevăzută de art. 7.12.1 din CEI EN 
60335-2-31.

22. Dacă hota e utilizată împreună cu alte aparate care 
folosesc gaz sau alţi combustibili, presiunea negativă a 
încăperii nu trebuie să fie mai mare de 4 Pa (4 x 10-5 
bar). Din acest motiv, asiguraţi-vă că încăperea este 
aerisită în mod corespunzător.

23. Nu lăsaţi tigaia nesupravegheată când prăjiţi alimente, 
întrucât uleiul de prăjire ar putea să se aprindă.

24. Înainte de a atinge becurile asiguraţi-vă că sunt reci.
25. Hota nu este o suprafaţă de sprijin, prin urmare nu 

puneţi obiecte pe ea și nu supraîncărcaţi hota.
26. Nu utilizaţi și nu lăsaţi hota fără becuri corect montate: 

posibil risc de electrocutare.
27. Pentru toate operaţiile de instalare și întreţinere utilizaţi 

mănuși de protecţie.
28. Produsul nu este adecvat pentru utilizarea la exterior.
29. Aerul aspirat de către hotă nu trebuie să fie eliminat 

prin hornul instalaţiei de încălzire sau al altor aparate 
care folosesc gaz sau alţi combustibili.
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Racordarea electrică
Tensiunea din reţea trebuie să corespundă cu tensiunea 
indicată pe eticheta cu caracteristicile tehnice, situată în 
interiorul hotei. Dacă hota este prevăzută cu ștecher, 
conectaţi-o la o priză conformă cu normele în vigoare, 
situată într-o zonă accesibilă. Dacă hota nu este prevăzută 
cu ștecher (conexiune directă la reţeaua electrică) sau 
dacă priza nu e situată într-o zonă accesibilă, montaţi un 
întrerupător bipolar omologat care să asigure 
deconectarea completă de la reţea pentru categoria de 
supratensiune III, conform regulilor de instalare.

 ATENŢIE: înainte de a conecta din nou circuitul hotei la 
alimentarea de la reţea și de a verifica funcţionarea sa 
corectă, controlaţi întotdeauna să fie montat corect cablul 
de reţea și să NU fi fost strivit în locașul hotei în timpul 
instalării. Se recomandă ca această operaţie să fie 
executată de un tehnician specializat.

Curăţarea hotei
 ATENŢIE: Dacă nu se înlătură uleiurile/grăsimile (cel 

puţin 1 dată pe lună), se poate provoca un incendiu.
Folosiţi o cârpă moale cu un detergent neutru. Nu folosiţi 
niciodată substanţe abrazive sau alcool.

Înainte de folosirea hotei
Pentru utilizarea cât mai eficientă a hotei dumneavoastră, 
vă invităm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire și să 
le păstraţi în caz de nevoie. 
Materialele de ambalare (saci de plastic, bucăţi de 
polistiren etc.) nu trebuie ţinute la îndemâna copiilor 
întrucât reprezintă o potenţială sursă de pericol.
Verificaţi ca hota să nu se fi deteriorat în timpul 
transportului. 

Declaraţie de conformitate
Acest produs a fost proiectat, construit și introdus pe piaţă 
în conformitate cu:
- obiectivele de siguranţă din Directiva “Joasă Tensiune” 
2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și 
amendamentele succesive)

- normele de protecţie din Directiva “EMC” 89/336/CEE 
modificată de Directiva succesivă 93/68/CEE.

Ghidul de detectare a defecţiunilor
Dacă hota nu funcţionează:
• Ștecherul este introdus corect în priza de curent?
• S-a întrerupt curentul?
Dacă hota nu aspiră bine:
• Aţi ales viteza corectă?
• Este necesară curăţarea sau înlocuirea filtrelor?
• Orificiile de ieșire a aerului sunt astupate?
Dacă becul nu funcţionează:
• Este necesară înlocuirea becului?
• Becul a fost montat corect?

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Înainte de a chema Serviciul de Asistenţă
1. Controlaţi dacă nu vă este posibil să eliminaţi singuri 

inconvenientele (vezi “Ghidul de detectare a 
defecţiunilor”).

2. Stingeţi și puneţi din nou în funcţiune aparatul pentru a 
vă asigura că inconvenientul a fost eliminat.

3. Dacă rezultatul este negativ, contactaţi Serviciul de 
Asistenţă.

Comunicaţi:
• tipul de defecţiune,
• modelul produsului, indicat pe plăcuţa cu datele tehnice 

situată în interiorul hotei, care se vede după ce au fost 
scoase filtrele pentru grăsime,

• adresa dv. completă,
• numărul dv. de telefon și prefixul,
• numărul de service (numărul ce se află sub cuvântul 

SERVICE, pe plăcuţa cu datele tehnice, situată în 
interiorul hotei, în spatele filtrului pentru grăsime).

Dacă e necesară o reparaţie, adresaţi-vă unui Centru de 
Asistenţă Tehnică autorizat (pentru a fi siguri că se vor 
folosi piese de schimb originale și că reparaţia se va 
executa corect).
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate compromite 
siguranţa și calitatea produsului.
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Nu conectaţi aparatul la reţeaua electrică până când nu terminaţi definitiv operaţia de instalare. 

1. Trasaţi pe perete o linie de mijloc, de la plită până la tavan. 
2. Ţinând cont de distanţele faţă de plită menţionate mai sus, marcaţi cu un creion distanţa faţă de plită și 

poziţionaţi șablonul pe perete, peste semnul făcut.
3. Cu ajutorul șablonului furnizat, marcaţi orificiile, executaţi găurile și introduceţi diblurile pentru perete, fixaţi 

obligatoriu 2 cârlige (dacă fac parte din dotare) sau înșurubaţi parţial 2 șuruburi în orificiile superioare.
4. Suspendaţi hota și reglaţi-i poziţia cu ajutorul șuruburilor de reglare de pe cârlige (dacă fac parte din dotare).

Notă: Hota TREBUIE să fie fixată cu alte 2 șuruburi, ce urmează a fi introduse în orificiile inferioare și (dacă sunt 
prevăzute) cu 2 șuruburi în orificiile superioare. 

5. Doar pentru unele modele: marcaţi orificiile inferioare (și superioare), scoateţi hota, executaţi găurile, introduceţi 
diblurile (înșurubaţi parţial 2 șuruburi în orificiile superioare).

6. Fixaţi suportul pentru cămin de perete, cât mai aproape posibil de tavan. Pentru versiunea filtrantă, în această 
fază, executaţi și fixarea deflectorului F1 cu două șuruburi, în cazul în care căminul are grătarele în sus (pentru 
căminul cu grătarele în jos, vezi faza de instalare “7”).

7. Suspendaţi din nou hota pe perete și fixaţi-o cu ajutorul șuruburilor. Pentru versiunea filtrantă (căminul cu 
grătarele în jos), deflectorul F2 trebuie fixat în locul inelului de racordare (modelul cu fixare cu 2 șuruburi) sau 
trebuie încastrat pe inelul de racordare (modelul cu 2 încastrări posterioare și un șurub de fixare anterior).

Versiunea aspirantă: aburii sunt aspiraţi și evacuaţi la exterior printr-un tub de evacuare care este fixat de inelul de 
racordare, aflat în partea superioară a hotei. 
Important: Dacă hota este prevăzută cu filtru pe bază de cărbune deja montat, acesta trebuie scos.
Versiunea filtrantă: aerul este filtrat trecând printr-un fitru pe bază de cărbune și e reciclat în mediul înconjurător.
Important: Atenţie! Dacă hota nu este prevăzută cu filtrul pe bază de cărbune, acesta trebuie comandat și montat 
înainte de utilizare.

Instalarea cutiei electronice
• Dacă modelul dv. e prevăzut cu aceasta, cutia electronică S2 trebuie introdusă prin apăsare în locașul 

corespunzător S1 și fixată cu un șurub.
• Pentru modelele prevăzute cu panou de comandă electronic, trebuie introdusă mufa S3 în soclul aflat lângă 

cutia S2.

Instalarea căminului telescopic
• Racordaţi hota la reţeaua electrică, fixaţi căminul telescopic de suport cu două șuruburi și faceţi să alunece 

partea inferioară până în locașul corespunzător de pe latura superioară a hotei. Unde sunt prevăzute, aplicaţi 
micile grătare laterale.

* Prevăzut doar la unele modele

*

*
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1. Panoul de comandă.
Lumina :

deplasaţi butonul spre dreapta sau apăsaţi pe buton 
pentru a o aprinde.

Puterea/viteza de aspirare :

deplasaţi butonul spre dreapta sau apăsaţi pe butonul 
următor pentru a mări puterea/viteza sau pentru a 
deschide supapa .

2. Filtre pentru grăsime.

3. Plafonieră pentru acoperirea becului 
(sau becuri cu halogen, în funcţie de model).

4. Cămin telescopic.

Filtrele pentru grăsime:
Filtrul metalic pentru grăsime are o 
durată nelimitată și trebuie să fie 
spălat o dată pe lună, sau manual, 
sau în mașina de spălat vase, la 
temperatură joasă și cu ciclul 
scurt. 

Notă: Datorită spălării în mașina 
de spălat vase, filtrul pentru 
grăsime se poate opaciza, dar 
puterea sa de filtrare nu se modifică absolut deloc.

a. apăsaţi pe mâner pentru a scoate filtrul

b. scoateţi-l.

După ce l-aţi spălat și l-aţi lăsat să se usuce, procedaţi 
în sens invers pentru a-l monta la loc.

Becul/becurile:
Scoateţi filtrele și scoateţi becul ce trebuie înlocuit.

Montaţi la loc filtrele.

Înlocuirea becurilor cu halogen:

1. Deconectaţi hota de la reţeaua electrică a locuinţei.

 AVERTISMENT: Puneţi-vă o pereche de mănuși de 
protecţie.

2. Folosiţi drept pârghie o șurubelniţă mică, ascuţită, 
acţionând delicat în apropierea celor trei puncte 
indicate în figură, și scoateţi plafoniera.

3. Înlocuiţi becul defect scoţându-l din fasung și 
introduceţi un bec nou.

 AVERTISMENT: Folosiţi doar becuri cu halogen de 
20 W max. - G4.
Montaţi la loc plafoniera (fixare prin apăsare).

Montarea sau înlocuirea filtrului pe bază de cărbune  
(doar pentru modelele cu instalare filtrantă).
Filtrul pe bază de cărbune trebuie înlocuit o dată la 6 luni.
1. Scoateţi filtrele pentru grăsime.
2. Aplicaţi filtrul/filtrele astfel încât să acopere motorul, 

în funcţie de model:
• controlaţi ca clapetele R de pe dispozitivul de 

aspirare să corespundă cu orificiile S, învârtiţi 
apoi în sens orar până când se blochează sau 

• rotiţi mânerul central în sens orar.
3. Pentru demontare procedaţi în sens invers.
4. Puneţi la loc filtrele pentru grăsime.

Sau

�

�

�

�
�

�

�
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