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INSTALLATION UND GEBRAUCH
Hinweis zur Installation: Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der 
Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 60 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 70 cm betragen. 
Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser natürlich zu beachten. 

 WARNUNG: Aufgrund des schweren Gewichtes sind mindestens zwei oder noch mehr Personen zur 
Beförderung und Installation der Abzugshaube erforderlich.
Hinweise zu Installation und Gebrauch: Vor dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam die vorliegende 
Gebrauchsanweisung lesen. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Störungen, Schäden oder Feuer ab, die bei 
Missachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen durch das Gerät entstehen sollten.
Die Abzugshaube muss durch einen Fachmann installiert werden. Bei der Installation sind die auf dem 
Typenschild des Gerätes bzw. der Serie angegebenen Abstände einzuhalten.

INSTALLATION AND USE
For installation: The minimum distance between the support surface of the recipients on the cooking device 
and the lowest part of the hood MUST NOT BE less than 60 cm in the case of electric cookers and 70 cm for gas 
or combination cookers. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be 
taken into account. 

 WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.
Note on installation and use: Read this manual before installing or using the hood. 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.
This hood must be installed by a qualified technician. The installer must observe the installation distances 
indicated on the rating plate of the product/range.

INSTALLATION ET UTILISATION
Remarque concernant l’installation : La distance minimum entre la surface de support des récipients sur le 
dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte NE DOIT PAS ÊTRE inférieure à 60 cm pour les cuisinières 
électriques et à 70 cm pour les cuisinières à gaz ou mixtes. 
Si les instructions d’installation du dispositif de cuisson à gaz indiquent une distance supérieure, il est nécessaire 
de la respecter.

 AVERTISSEMENT : Appareil excessivement lourd ; la manutention et l’installation de la hotte doivent être 
effectuées par deux personnes ou plus.
Remarque pour le montage et l’utilisation : Avant de monter ou d’utiliser la hotte, lire attentivement ce 
manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’inconvénients, dommages ou incendies provoqués par 
l’appareil et dus à la non-observation des instructions contenues dans  cette notice.
La hotte doit être installée par un technicien qualifié. L’installateur doit respecter les distances spécifiées sur la 
plaquette signalétique du modèle/ de la série.

INSTALLATIE EN GEBRUIK
Opmerking voor de installatie: De minimale afstand tussen het steunoppervlak van de pannen op het 
kooktoestel en het laagste deel van de afzuigkap MAG NIET minder dan 60 cm zijn bij elektrische kooktoestellen 
en 70 cm bij kooktoestellen op gas of gemengd. 
Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening 
gehouden worden. 

 WAARSCHUWING: Aangezien dit apparaat zwaar is, dient het door minstens twee of meer personen 
verplaatst en geïnstalleerd te worden.

Opmerking voor installatie en gebruik: Lees voordat u de afzuigkap installeert of gebruikt deze handleiding 
zorgvuldig door. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen, schade of brand 
veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
De kap moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus. De installateur dient zich te houden aan 
de installatieafstanden die gespecificeerd zijn op het typeplaatje van het model/de serie.
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INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
Nota para la instalación: La distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes en la placa de 
cocción y la parte más baja de la campana NO DEBE SER inferior a 60 cm en caso de cocinas eléctricas y 70 cm 
en caso de cocinas a gas o mixtas. 
Si las instrucciones de la placa de cocción especifican una distancia mayor, es necesario respetarla. 

 ADVERTENCIA: Producto con peso excesivo; la campana extractora ha de ser transportada e instalada 
por dos o más personas.
Nota para la instalación y el uso: Antes de instalar o utilizar la campana, lea atentamente este manual. 
El fabricante declina toda responsabilidad por posibles inconvenientes, daños o incendio del aparato, derivados 
del incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual.
La campana debe ser instalada por un técnico cualificado. El instalador debe respetar las distancias de instalación 
especificadas en la placa de matrícula del modelo/serie.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
Nota de instalação: A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes no dispositivo de cozedura 
e a parte mais baixa do exaustor do fogão DEVE SER SUPERIOR a 60 cm no caso de fogões eléctricos e de 70 
cm no caso de fogões a gás ou mistos. 
Respeite as instruções de instalação do dispositivo de cozedura a gás se estas especificarem uma distância 
superior. 

 ADVERTÊNCIA: Produto com peso excessivo. A movimentação e a instalação do exaustor devem ser 
feitas por duas ou mais pessoas.
Nota de instalação e uso: Antes de instalar ou utilizar o exaustor ler atentamente o manual de instruções. 
Declina-se toda e qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados pelo 
aparelho derivados do não seguimento das instruções que se encontram neste manual.
O exaustor deverá ser instalado por um técnico qualificado que deverá respeitar as distâncias especificadas na 
chapa de identificação do modelo/série.

INSTALLAZIONE E USO
Nota di installazione: La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e 
la parte più bassa della cappa da cucina NON DEVE ESSERE inferiore a 60 cm in caso di cucine elettriche e a 70 
cm in caso di cucine a gas o miste.
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore rispetto a quella 
specificata, bisogna tenerne conto. 

 AVVERTENZA: Prodotto dal peso eccessivo, la movimentazione e installazione della cappa deve essere 
fatta da almeno due o più persone.
Nota di installazione ed uso: Prima di installare o utilizzare la cappa leggere attentamente questo manuale. Si 
declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all’apparecchio derivati 
dall’inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.
La cappa deve essere installata da un tecnico qualificato. L’installatore è tenuto a rispettare le distanze di 
installazione specificate nella targhetta matricola del modello/serie.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Σημείωση για την εγκατάσταση: Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια στήριξης των σκευών στη 
συσκευή μαγειρέματος και στο χαμηλότερο σημείο του απορροφητήρα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ μικρότερη 
από 60 cm σε περίπτωση ηλεκτρικών εστιών και από 70 cm σε κουζίνες αερίου ή μικτές. 
Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης της εστίας αερίου συνιστούν μεγαλύτερη απόσταση, εφαρμόστε τις σχετικές οδηγίες. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊόν μεγάλου βάρους. Η μετακίνηση και η εγκατάσταση του απορροφητήρα 
πρέπει να γίνει τουλάχιστον από δύο ή περισσότερα άτομα.
Σημείωση για την εγκατάσταση και χρήση: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση ή 
χρήση του απορροφητήρα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, ατυχήματα ή 
πυρκαγιές που προκαλούνται από τη συσκευή και οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.
Ο απορροφητήρας πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό. Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να τηρεί τις 
διαστάσεις που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων του μοντέλου/σειράς.
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*nur bei bestimmten Modellen
* only present on some models
*uniquement sur certains 

modèles
* uitsluitend bij enkele modellen
* sólo en algunos modelos
* apenas em alguns modelos
* solo in alcuni modelli
* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα
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R2

Fettfilter
Grease filter
Filtre à graisses
Vetfilter
Filtro antigrasa
Filtro de gordura
Filtro antigrassi
Φίλτρο για λίπη

Kohlefilter
Carbon filter
Filtre au charbon
Koolstoffilter
Filtro de carbón
Filtro de carbono
Filtro al carbone
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
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CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO 
AMBIENTE
1. Embalagem
A embalagem é constituída por material 100% reciclável e está 
marcada com o símbolo de reciclagem . Para a eliminação, 
seguir as normativas locais. O material da embalagem (sacos de 
plástico, partes de poliestireno, etc.) deve ser mantido fora do 
alcance das crianças, dado que constitui uma potencial fonte de 
perigo.
2. Aparelho
Este aparelho encontra-se marcado em conformidade com a 
Directiva Europeia 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE).
Ao garantir que este produto é eliminado de forma correcta, o 
utilizador está a contribuir para prevenir as potenciais 
consequências negativas para o meio ambiente e a saúde pública. 

O símbolo  no produto ou na documentação que o acompanha 
indica que este produto não deve ser tratado como lixo 
doméstico, mas deve ser entregue junto de centros 
especializados para a recolha e reciclagem de aparelhos 
eléctricos e electrónicos. 
Deverá ser eliminado de acordo com as normas locais relativas à 
eliminação de resíduos.
Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e 
reciclagem deste produto, contactar o respectivo centro da 
zona, o serviço de recolha dos resíduos domésticos ou a loja 
onde foi adquirido o produto.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE 
SEGURANÇA

 ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de acidentes, 
choques eléctricos, ferimentos pessoais ou danos ao utilizar o 
exaustor, seguir as precauções de base, incluindo as que se 
seguem.
1. O exaustor deverá ser desligado da corrente eléctrica antes 

de proceder a operações de instalação ou manutenção.
2. A instalação do exaustor deve ser efectuada por um técnico 

qualificado, em conformidade com as instruções do 
fabricante e de acordo com as normas locais vigentes em 
matéria de segurança.

3. É obrigatório ligar o aparelho à terra. (Não é possível em 
exaustores de Classe II).

4. Não utilizar em nenhum caso tomadas múltiplas ou 
extensões. 

5. Quando a instalação estiver concluída, os componentes 
eléctricos não deverão ficar acessíveis ao utilizador.

6. Não tocar no exaustor com partes do corpo húmidas ou 
utilizar descalço.

7. Ao retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica, não 
puxar pelo cabo. 

8. Serviço de assistência ao cliente – não reparar ou substituir 
qualquer parte do exaustor, se não especificamente indicado 
no manual. Todos os restantes serviços de manutenção 
deverão ser realizados por um técnico especializado. 

9. Ao furar a parede, ter cuidado para não danificar as ligações 
eléctricas ou tubagens.

10. Os canais de ventilação devem ser sempre escoados ao ar 
livre. 

11. O fabricante declina qualquer responsabilidade pela 
utilização incorrecta ou pela configuração incorrecta dos 
comandos. 

12. O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou com falta de experiência e 
conhecimentos, a menos que um responsável pela sua 
segurança as ensine a utilizar o aparelho. 

13. Manter as crianças afastadas do aparelho. 
14. Para reduzir os riscos de incêndio, utilizar apenas um tubo 

de aspiração em metal.
15. As crianças deverão ser vigiadas para se certificar de que não 

brincam com o aparelho. 
16. Eliminar o aparelho de acordo com as normas locais relativas 

à eliminação de resíduos. 
17. Para obter mais informações sobre o tratamento, 

recuperação e reciclagem deste produto, contactar o 
respectivo centro da zona, o serviço de recolha dos resíduos 
domésticos ou a loja onde foi adquirido o produto. 

18. Uma manutenção e limpeza constantes garantem o bom 
funcionamento e o máximo desempenho do exaustor. 
Limpar com frequência toda a sujidade das superfícies do 
exaustor para evitar a acumulação de gorduras. Retirar, 
limpar ou substituir o filtro frequentemente.

19. Não preparar sob o exaustor pratos que prevejam a 
formação de uma chama (“flambé”). A chama poderá 
provocar um incêndio. 

20. O ambiente deve ter uma ventilação suficiente quando o 
exaustor da cozinha é utilizado simultaneamente com outros 
aparelhos que utilizam gás e outros combustíveis. 

21. O ar de descarga não deverá ser escoado por um tubo 
utilizado para evacuar os fumos produzidos pelos aparelhos 
de combustão de gás ou outros combustíveis; deve ter uma 
saída independente. Devem ser seguidas todas as normativas 
nacionais relativas à descarga do ar previstas pelo artigo 
7.12.1 do CEI EN 60335-2-31.

22. Se o exaustor for utilizado juntamente com outros aparelhos 
que utilizem gás ou outros combustíveis, a pressão negativa 
do local não deve ser superior a 4Pa (4 x 10-5 bar). Por este 
motivo, verificar se o ambiente é correctamente ventilado.

23. Vigiar a panela ao fritar os alimentos, pois o óleo pode 
incendiar.

24. Antes de tocar nas lâmpadas, verificar se estas estão frias.
25. O exaustor não é uma superfície de apoio. Por isso, não 

colocar objectos nem sobrecarregar o exaustor.
26. Não utilizar nem deixar o exaustor sem ter as lâmpadas 

correctamente montadas, devido ao possível risco de 
choque eléctrico.

27. Para todas as operações de instalação e manutenção, utilizar 
luvas de trabalho.

28. O aparelho não é adequado para ser utilizado no exterior.
29. O ar aspirado pelo exaustor não deve ser eliminado através 

do tubo de evacuação de fumo do sistema de aquecimento 
ou de aparelhos que utilizem gás ou outros combustíveis.
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Ligação eléctrica
A tensão de rede deve corresponder à tensão indicada na 
etiqueta de características situada no interior do exaustor. Se o 
exaustor estiver equipado com uma ficha, ligá-lo a uma tomada 
que esteja em conformidade com as normas vigentes e situada 
numa zona acessível. Se o exaustor não estiver equipado com 
uma ficha (ligação directa à rede eléctrica) ou a ficha não estiver 
situada numa zona acessível, instalar um interruptor bipolar que 
esteja em conformidade com as normas e que assegure a 
desconexão completa da rede nas condições da categoria de 
sobretensão III, de acordo com as regras de instalação.

 ADVERTÊNCIA: Antes de ligar o circuito do exaustor à 
alimentação eléctrica e verificar o seu correcto funcionamento, 
certificar-se sempre de que o cabo foi colocado correctamente e 
que NÃO ficou preso no corpo do aparelho na fase de 
instalação. Esta operação deve ser efectuada por um técnico 
qualificado.

Limpeza do exaustor
 ADVERTÊNCIA! A não remoção de óleos ou gorduras 

(pelo menos 1 vez por mês) poderá constituir um motivo de 
incêndio.
Utilizar um pano macio com um detergente neutro. Nunca 
utilizar produtos abrasivos ou álcool.

Antes de usar o exaustor
Para tirar o máximo partido do exaustor, ler atentamente as 
presentes instruções de utilização e conservá-las para eventuais 
consultas futuras. 
O material da embalagem (sacos de plástico, partes de 
poliestireno, etc.) deve ser mantido fora do alcance das crianças, 
dado que constitui uma potencial fonte de perigo.
Certificar-se de que o aparelho não sofreu danos durante o 
transporte. 

Declaração de conformidade
Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em 
conformidade com os seguintes:
- objectivos de segurança da Directiva “Baixa Tensão” 

2006/95/CE (que substitui a 73/23/CEE e seguintes correcções)
- requisitos de protecção da Directiva “EMC” 89/336/CE, 

modificada pela Directiva 93/68/CE.

Resolução de problemas
Se o aparelho não funciona:
• A ficha está bem introduzida na tomada?
• Há um corte de energia eléctrica?
Se o exaustor não aspira suficientemente:
• Foi regulada a velocidade correcta?
• É preciso limpar ou substituir os filtros?
• As saídas de ar estão obstruídas?
Se a luz não funciona:
• É preciso trocar a lâmpada?
• A lâmpada foi montada correctamente?

SERVIÇO PÓS-VENDA
Antes de contactar o Serviço de Assistência Técnica
1. Verificar se não é possível eliminar sozinho as avarias 

(consultar “Resolução de problemas”).
2. Desligar e voltar a ligar o aparelho para verificar se o 

problema ficou resolvido.
3. Se o aparelho continuar a não funcionar, contactar o Serviço 

de Assistência Técnica.
Especificando:
• o tipo de avaria;
• o modelo do produto indicado na chapa de características 

situada no interior do exaustor, visível uma vez removidos os 
filtros de gordura;

• a morada;
• o número de telefone incluindo o indicativo,
• o número de Service (o número que encontra por baixo da 

palavra SERVICE na chapa de características situada no 
interior do exaustor, por trás do filtro de gordura).

Caso se necessite de uma reparação, contactar um Centro de 
Assistência Técnica autorizado (garantia de utilização de peças 
originais e de uma reparação correcta).
O incumprimento destas instruções pode comprometer a 
segurança e a qualidade do produto.
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Instalação na versão de aspiração (A): Os vapores são aspirados e conduzidos para o exterior através de um tubo de 
descarga fixado à flange C (fixação tipo baioneta); feche sempre o orifício de descarga inutilizado com a tampa D1 fornecida (se 
fornecida - fixação tipo baioneta).

Importante:  em alguns modelos, o furo superior B1 é fornecido fechado: Prima firmemente para desprender a parte pré-
cortada que fecha o furo de descarga e retire-a. Esta já não pode ser montada de novo no lugar, por isso,  realize a operação 
descrita apenas se tiver a certeza do tipo de instalação a executar.
Importante! Em alguns modelos, para utilizar o orifício de descarga posterior B2 é necessário retirar a peça de plástico D2 ou 
D3 com o auxílio de uma pinça e com um X-ato.

Instalação na versão de filtragem (F): Caso não seja possível descarregar os fumos e os vapores da cozedura para o 
exterior, pode utilizar-se o exaustor na versão de filtragem montando o(s) filtro(s) de carbono (a adquirir separadamente); os 
fumos e vapores são reciclados através da grelha anterior situada sobre o painel de controlo.
Verifique a posição do selector de aspiração/filtragem (no interior do exaustor) G.
Fixação à parede - Encoste o exaustor à parede (ou utilize o molde H, se fornecido) e marque com um lápis os orifícios 
(3 ou 4 orifícios Ø 8mm); fure, introduza as buchas J nos furos feitos e 2 parafusos K nos furos superiores, retire a grelha e 
encaixe o exaustor nos 2 parafusos; finalmente, a partir do interior, introduza o terceiro (e quarto) parafuso L e aperte-os 
todos.
Fixação ao armário suspenso - Encoste o exaustor (ou utilize o molde H, se fornecido) e marque com um lápis os 4 furos 
passantes Ø 6 mm a fazer no fundo do armário suspenso.
Fixe o exaustor com 4 parafusos M no interior do armário suspenso.

Painel de controlo
Luz: desloque a tecla para a direita ou prima o botão para ligar.

Potência/velocidade de aspiração: desloque a tecla para a direita ou prima o botão seguinte para aumentar a potência/
velocidade.

Filtro de gordura - pode ser um dos tipos seguintes:
O filtro de papel deve ser substituído uma vez por mês ou, se for colorido no lado superior, quando a coloração transparecer 
através dos furos da grelha.
O filtro metálico deve ser lavado uma vez por mês, à mão ou na máquina de lavar loiça, a baixa temperatura e num ciclo de 
curta duração.
Para aceder ao filtro de gordura, abra a grelha através dos ganchos E1 ou E2 ou E3 e solte-o dos travões R1 ou R2.
O filtro metálico autoportante não tem grelha de suporte; para o remover puxe as molas de libertação E1 para trás e 
extraia o filtro para baixo.
Importante! Com o tempo, o filtro metálico poderá ficar opaco, mas o seu poder de filtragem mantém-se inalterado.
Filtro de carbono - pode ser um dos tipos seguintes:
Perfilado V1: Retire a tampa W rodando os manípulos O a 90°.
Introduza o tapete de carbono no interior do compartimento próprio e fixe-o rodando o manípulo O a 90°; feche novamente a 
tampa. Substitua a cada 4 meses.
Rectangular V2: introduza o lado posterior T e encaixe na parte anterior (U) - substitua a cada 6 meses.
Circular V3: Encaixe tipo baioneta coloque-o no centro da cobertura da grelha de protecção do motor, certificando-se de 
que a referência X1 ou X2 ou X3 ou X4 no filtro de carbono corresponde à referência Y no transportador; rode depois no 
sentido dos ponteiros do relógio; em caso de desmontagem rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio; se 
equipado com lingueta Z lembre-se de a levantar antes ligeiramente. Substitua a cada 4 meses.

Substituição da(s) lâmpada(s) - Retire os filtros e extraia a lâmpada a substituir (lâmpada incandescente de 40 W máx. E14). 
Monte novamente os filtros.
Lâmpada halogénea de 20 W máx. - G4: utilize uma pequena chave de fendas ou outra ferramenta adequada para usar 
como alavanca.
Feche mediante uma fixação por encaixe.
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CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE
1. Imballo
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato 
dal simbolo del riciclaggio .Per lo smaltimento seguire le 
normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, 
parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata 
dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
2. Prodotto
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva 
Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE).
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo 
corretto, l’utente contribuisce a prevenire le potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute. 

Il simbolo  sul prodotto, o sulla documentazione di 
accompagnamento, indica che questo prodotto non deve essere 
trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato 
presso l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei 
rifiuti.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio 
di questo prodotto, contattare l’idoneo ufficio locale, il servizio di 
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il 
prodotto è stato acquistato.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA 
SICUREZZA

 AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti, scosse 
elettriche, lesioni a persone o danni quando si usa la cappa, 
seguire le precauzioni di base, compresi le seguenti.
1. La cappa deve essere scollegata dalla rete elettrica prima di 

effettuare qualunque intervento d’installazione  e 
manutenzione sull’apparecchio.

2. L’installazione deve essere effettuata da un tecnico 
specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e 
nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza.

3. La messa a terra dell’apparecchio è obbligatoria. (Non è 
possibile per le cappe in Classe II).

4. Non utilizzare in alcun caso prese multiple o prolunghe.
5. Una volta terminata l’installazione, i componenti elettrici non 

dovranno più essere accessibili dall’utilizzatore.
6. Non toccare la cappa con parti del corpo umide o utilizzarlo 

a piedi nudi.
7. Non tirare il cavo di alimentazione dell’apparecchio per 

staccarlo dalla presa di corrente. 
8. Servizio di assistenza alla clientela utente – non riparare o 

sostituire qualsiasi parte della cappa se non specificamente 
raccomandato nel manuale. Tutti gli altri servizi di 
manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico 
specializzato. 

9. Quando si fora la parete, fare attenzione a non danneggiare i 
collegamenti elettrici e/o tubature.

10. I canali per la ventilazione devono essere sempre scaricati 
all’aperto.

11. Il fabbricante declina ogni responsabilità per usi non 
appropriati o per errate impostazioni dei comandi. 

12. L’utilizzo dell’apparecchio non è consentito alle persone 
(inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a 
meno che non abbiano avuto istruzioni riguardanti l’uso 
dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro 
sicurezza. 

13. I bambini devono essere mantenuti a distanza. 
14. Per ridurre i rischi di incendio, utilizzare solo un condotto di 

aspirazione in metallo.
15. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non 

giochino con l’apparecchio. 
16. Dismettere il prodotto seguendo le normative locali per lo 

smaltimento dei rifiuti. 
17. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e 

riciclaggio di questo prodotto, contattare l’idoneo ufficio 
locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio 
presso il quale il prodotto è stato acquistato. 

18. Una manutenzione e pulizia costante garantiscono il buon 
funzionamento e le buone prestazioni della cappa. Pulire 
spesso tutte le incrostazioni dalle superfici sporche per 
evitare l’accumulo di grassi. Togliere e pulire o cambiare il 
filtro con frequenza.

19. Non cucinare cibo alla fiamma (“flambé”) sotto la cappa. 
L’uso di una fiamma libera potrebbe causare un incendio. 

20. Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la 
cappa viene utilizzata contemporaneamente ad altri 
apparecchi che impiegano gas ed altri combustibili. 

21. L’aria di scarico non deve essere scaricata in un condotto 
utilizzato per evacuare i fumi prodotti da apparecchi a 
combustione di gas o di altri combustibili, ma deve avere 
l’uscita indipendente. Devono essere rispettate tutte le 
normative nazionali relative allo scarico dell’aria previsto  
dall’art. 7.12.1 della CEI EN 60335-2-31.

22. Se la cappa è utilizzata insieme ad altri apparecchi che 
impiegano gas o altri combustibili, la pressione negativa del 
locale non deve essere superiore a 4 Pa (4 x 10-5 bar). 
Per questo motivo, assicuratevi che il locale sia 
adeguatamente arieggiato.

23. Non lasciate la padella incustodita quando friggete dei cibi, in 
quanto l’olio di cottura potrebbe infiammarsi.

24. Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde.
25. La cappa non è un piano di appoggio, perciò non disporre 

oggetti ne sovraccaricare la cappa.
26. Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade 

correttamente montate per possibile rischio di scossa 
elettrica.

27. Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione 
utilizzare guanti da lavoro.

28. Il prodotto non è idoneo all’utilizzo in esterno.
29. L’aria aspirata dalla cappa non deve essere eliminata 

attraverso la canna fumaria del riscaldamento o di apparecchi 
che impiegano gas o altri combustibili.
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