
 

  

Οδηγίες Χρήσης

Uživatelská příručka 

 Užívateľská príručka 

Poradnik użytkownika 

Használati útmutató 

Ръководство за потребителя 

 Ghidul utilizatorului 

التشغيل تعليمات
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Информация за сигурност 

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди ин 

сталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отго 

ворност за неправилно инсталиране и употреба, 

предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте 

инструкциите с уреда за бъдещи справки. 

безопасността на децата и уязвимите хора 

 Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна 

възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и 

умствени възможности или лица без опит и познания, само 

ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е 

отговорно за тяхната безопасност. 

 Не позволявайте на децата да си играят с уреда. 

Обща безопасност 

 Изтегляният въздух не трябва да влиза във въздуховод, 

който се използва от други уреди за отвеждане на 

изпарения от газ или други горива.  

 Не фламбирайте под абсорбатора. 

 ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят, 

когато се използва с готварски уреди. 

Инсталация 

 Електрическото захранване трябва да бъде на токов кръг 

със защита от пренапрежение, с максимален ток на 

изключване 6 ампера. 

 След като абсорбаторът бъде монтиран, захранващият 

кабел трябва да се включи в контакт с  постоянен достъп  

до него. 

 Помещението трябва да има достатъчно добра 

вентилация, ако абсорбатора ще се използва 

едновременно с други уреди, които използват енергия, 

различна от електрическата. 
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 Долната част на абсорбатора трябва да е на височина 

най-малко 60 см от електрически котлони или на 65 см от 

газови. Ако в инструкциите за тяхната употреба се 

препоръчва по-голямо разстояние, то следва да бъде 

спазенo. 

 При инсталирането на абсорбатора следва да се 

съобразите с местните норми и стандарти и да спазите 

изискванията за вентилация. 

 Когато абсорбатора  работи едновременно с друг 

неелектрически уред за готвене, въздушното налягане, 

което се получава в отдушника, не трябва да превишава 4 

Pa (4x10-5 на бара). 

 Преди да включите абсорбатора се уверете, че честотата 

и волтажът в електрическата мрежа съответстват на 

отбелязаните такива на стикера с техническите данни, 

намиращ се от вътрешната страна на абсорбатора. 

 За да бъде абсорбирането оптимално, изходящият 

въздуховод не трябва да превишава 4 метра дължина и да 

не включва повече от 2 чупки с ъгъл 90º. 

 Въпреки че е препоръчително извеждане на парите навън, 

може да се използват филтри с активен въглен, които 

връщат пречистения въздух в кухнята. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за инсталиране, 

вижте в края на това ръководство за потребителя. 

Почистване 

 Съществува риск от пожар, ако почистването на 

абсорбатора не се осъществи в съответствие с 

инструкциите описани в това ръководство. 

 Не допускайте да се натрупва мазнина, върху която и да е 

част на абсорбатора и особено във филтрите – ТОВА 

УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ ПОЖАР! 
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 Филтрите трябва да се почистват най-малко веднъж 

месечно в зависимост от честотата на използването на 

абсорбатора. Помнете, че по време на готвене мазнините 

се натрупват в абсорбатора, независимо дали той е 

включен или не. 

 Aspiratörün iç kısmını temizlerken eldiven kullanmanızı ve çok 

dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. 

Ремонти 

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 

подменен от производителя, негов сервизен представител 

или подобни квалифицирани лица, за да се избегне 

опасност. 

 Не включвайте уреда ако захранващия кабел е повреден 

или забележите някаква нередност по контролния панел. 

 Ако има повреда в LED осветлението, то тя трябва да 

бъде отстранена единствено от квалифициран 

специалист. 

 Ако абсорбатора спре да работи или не фукционира 

нормално, го изключете от електрическото захранване и 

се свържете с техническия сервиз. 

 Моля, свържете се с най-близкия сервиз на 

квалифицирана техническа помощ за всякакви ремонти 

винаги с помощта на оригинални резервни части. Ремонт и 

модификации, извършени от други, могат да повредят 

екстрактор или да причинят това да се повреди и да 

предизвика рискове за безопасността. 

Описание на уреда (Фиг. 1-5) 
A Mоторни тикам контрол, което 

позволява да избират три скорости. 

     Интензивна 

      Втора 

     Първа 

B Настройки на лампа  

C Осветление с електрически лампи. 

D Филтри, разположени над 

пространството за готвене и 

позволяващи лесно изваждане и 

почистване. 
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E Издърпващ се плъзгач, увеличаващ 

общата площ на абсорбиране. 

F Възможност за поставяне на филтри с 

активен въглен (Фиг. 5). 

G-H  Антивъзвръщателен клапан, чиито 

крила трябва да бъдат поставени в 

предназначените за целта отвори в 

абсорбатора на изхода за 

въздуховода (Фиг. 2). 

Инструкции за употреба 
За да имате по-добра абсорбация, Ви 

препоръчваме да включите уреда няколко 

минути (3-5 минути) преди да започне 

готвенето - така ще се постигне по-

стабилен и постоянен въздушен поток за 

отстраняване на миризмите. 

Също така, след приключване на 

готвенето оставете абсорбатора да 

поработи още няколко минути, така че да 

отведе всички пари и миризми от 

помещението. 

Инструкции за употреба 

1. Когато издърпате дефлекторната 

плоча, абсорбатора ще започне работа 
на скорост 1. 

2. За да промените скоростта, натиснете  

" " ключа. скоростта се променя в 
съответствие със следния цикъл: 

 

3. Трета скорост е програмирана за 

период от време 7 минути, след който 
абсорбатора автоматично превключва 
на 2 скорост. 

Програмиране на таймера за 
отложено изключване 

1. Програмиране на таймера 

a. При изтеглен панел на абсорбатора с 

включване и изключване на моторите. 

b. При натиснат бутон  докато 

моторите достигнат скорост 6 и всички 
индикатори започнат да мигат бързо. 

c. Натиснете бутона . Всеки индикатор 

отговаря на 5 минутно работно време. 
Максималното време на работа е 15 
минути (индикатора отговарящ на 
интензивната скорост ще започне да 
мига бързо). 

d. 5 секунди след натискането на бутона, 

съответния индикатор отговарящ за 
времето ще спре да мига бързо, а този 
отговарящ за избраната степен на 
мощност (скорост) ще започне да мига 
бързо 

e. Когато уреда е в режим на отложено 

изключване, скоростта на аспирация 
може да се настройва посредством 

бутона . 

2. Отказване на функцията отложено 
изключване: 

a. Натиснете и задръжте бутона “ “ 

докато моторите се изключат и 
затворете панела на абсорбатора. 

Осветление 

Осветлението на уреда може да бъде 

включвано и изключвано от бутона . 

Когато издърпате дефлекторната плоча, 

осветлението ще се включи автоматично 

или ще се изключи, в зависимост от това, 

колко дълго е бил използван абсорбатора 

последния път. 
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Почистване и поддръжка 
Преди да започнете каквато и да е работа 

по почистване и поддръжка на 

абсорбатора го изключете от 

електрическата мрежа. 

При почистването и поддържането 

спазвайте инструкциите за безопасност. 

Съществува риск от пожар, ако 

почистването на уреда не е в 

съответствие с посочените инструкции. 

Почистване на филтрите

За да извадите филтрите от местата им, 

ги освободете от закопчалките, които ги 

поддържат. Измийте филтрите в 

съдомиялна машина (вижте забележките) 

или ги оставете да постоят в гореща вода, 

така че да се улесни премахването на 

мазнините, а ако желаете, използвайте 

специален спрей (пазете неметалните им 

части). След почистването ги оставете да 

изсъхнат. 

Внимание: аспиратора няма да работи, 

докато не преинсталирате основните 

филтър 

Забележка: Миенето в съдомиялна 

машина с „агресивен” (силен) почистващ 

препарат може да потъмни повърхността 

на металните части на филтрите, без това 

да повлияе на способността им да улавят 

изпаренията. 

Внимание: Филтрите трябва да се 

почистват най-малко веднъж месечно в 

зависимост от честотата на използването 

на абсорбатора. Помнете, че по време на 

готвене мазнините се натрупват в 

абсорбатора, независимо дали той е 

включен или не. 

Почистване на корпуса на 
абсорбатора 

За почистване се препоръчва 

използването на кърпа, напоена в гореща 

вода (около 40°C) със сапун, като 

обърнете специално внимание на ъглите. 

След това подсушете с суха кърпа 

Забележка

 Никога не използвайте кухненска тел 
или четки, както и абразивни 
препарати, които могат да наранят 
повърхностите на абсорбатора. 

 Не използвайте остри метални 
предмети, като ножове, ножици и 
други. 

Филтри с активен въглен 

 За да поставите филтрите с активен 
въглен, поставете техните захващащи 
части в предвидените за това отвори  
на двигателя, като бъдат завъртени по 
посока на часовниковата стрелка. 

 Филтрите с активен въглен са годни от 
3 до 6 месеца в зависимост от 
употребата на абсорбатора. 

 Филтрите с активен въглен не се мият, 
нито възстановяват. След тяхната 
употреба трябва да се заменят с нови. 

 За да свалите използваните филтри, 
следвайте обратната процедурата на 
тази при поставянето им. 

Технически данни (Фиг. 4) 

Размери

Ширина = 600/ 900 mm 

Дълбочина = 300 mm 

Височина = 183/ 273 mm 

Електрически характеристики: 

УКАЗАНИ СА НА СТИКЕРА С 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
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Инсталация
За да монтирате абсорбаторът в кухнята, 

моля изберете една от следните опции: 

a) Към горната част на мебелите: 

Следвайте указанията на фиг. 4, където 
позицията на дупките e отбелязана. 

b) Към вътрешната страна на шкафа (със 

скобите): 

Когато поставите тялото на 
абсорбатора вътре в шкафа, закрепете 
го с два винта към всяка от вътрешните 
страни на шкафа, използвайки техните 
странични отвори. 

Долната част на абсорбатора трябва да е 

на височина най-малко 60 см от 

електрически котлони или на 65 см от 

газови. Ако в инструкциите за тяхната 

употреба се препоръчва по-голямо 

разстояние, то следва да бъде спазенo. 

За да бъде абсорбирането оптимално, 

изходящият въздуховод не трябва да 

превишава 4 метра дължина и да не 

включва повече от 2 чупки с ъгъл 90о. 

Въпреки че е препоръчително извеждане 

на парите навън, може да се използват 

филтри с активен въглен, които връщат 

пречистения въздух в кухнята. 

Ако желаете да замените предния панел с 

друг, който да съответства на кухненската 

мебел, направете следното (Фиг. 3): 

 Издърпайте плъзгача. 

 Отвийте винтовете (T), които държат 
предния панел. 

 Поставете новия панел с помощта на 
същите винтове 

Ако нещо не работи 
Преди да потърсите техническа помощ при възникнал проблем, моля проверете: 

Проблем Вероятна причина Решение 

Абсорбаторът не 

работи 

Захранващият кабел не е 

свързан 

Свържете кабела към електрическото 

захранване 

Няма ток в контакта 
Проверете / ремонтирайте електрическата 

инсталация 

Абсорбирането не е 

задоволително или има 

вибрации 

Филтрите са запушени Почистете или заменете филтрите 

Въздоховодът е запушен Почистете въздуховода 

Въздуховодът е 

неподходящ 

Свържете се със специалиста, монтирал 

уреда и спазвайте настоящите инструкции 

Лампите не светят Лампите са изгорели 
Заменете лампите 

ILCOS D Code: DBR-1,5-H-67 

Опазване на околната среда

 Изхвърляне на опаковъчните 
материали  

Опаковъчните материали носят знака 
„Зелена точка”. Изхвърляйте всички 
опаковъчни материали, като картон, 
полиуретан и фолиа, в съответните 

контейнери. Така ще бъдете сигурни, че 
тези материали ще бъдат рециклирани.. 

 Изхвърляне на уреди, излезли от 
употреба 

Съгласно Европейската директива 
2012/19/ЕU касаеща управлението на 
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отпадъците от електрически и електронни 
уреди, домакинските електроуреди не 
трябва да попадат в нормалния градски 
поток от твърди отпадъци. 

Уредите излезли от употреба, трябва да 
бъдат събрани отделно, за да се 
оптимизира процесът за обработка и 
рециклиране на съставляващите ги 
материали, както и за да се предпазят от 
потенциални опасности човешкото здраве 
и околната среда. Символът със зачертан 
с кръст контейнер за боклуци трябва да 
бъде поставян на всички подобни уреди, 

за да напомня за задължението те да 
бъдат изхвърляни и съответно събирани 
отделно. 

Потребителите трябва да се свържат с 
местните власти или пунктове за 
отпадъци, за да получат информация къде 
да оставят своите стари уреди. 

Преди да изхвърлите Вашия стар уред 

направете го неизползваем като 

издърпате захранващия кабел, а след 

това го отрежете и изхвърлете. 
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