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Stimate client,
Ne dorim ca produsul nostru, care a fost realizat in facilitati moderne de productie
si a trecut prin cele mai riguroase teste de calitate, sa va convinga de eficienta lui.
Pentru aceasta, va rugam sa cititi cu atentie tot manualul de utilizare inainte de a folosi
produsul si sa-l considerati ca o sursa de referinta.

Simboluri şi descrierea acestora
Acest manual de instrucţiuni conţine următoarele simboluri:

C

A
B

Informaţii importante sau sfaturi utile privind utilizarea.
AVERTISMENT: Avertizare privind situaţiile periculoase
pentru viaţă sau pagube materiale.
Avertisment privind tensiunea electrică.

Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne, ecologice, fără a dăuna naturii
Acest produs este conform cu regulamentul DEEE.

Nu conține PCB.
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Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediu
înconjurător

Această secțiune conține instrucțiuni de
siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de
riscul vătămărilor personale sau pagubelor
materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni
anulează garanția furnizată.
1.1 Siguranță generală
•• Procedurile de instalare şi reparare trebuie efectuate numai de un agent de service autorizat. Producătorul nu își asumă
răspunderea pentru daunele survenite ca
urmare a procedurilor efectuate de persoane neautorizate.
•• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacități
fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori
fără experiență și cunoștințe. Copiii trebuie
supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
1.1.1 Siguranța electrică
•• În timpul procedurilor de instalare, întreținere, curățare și reparare,
deconectați întotdeauna produsul de la
priză.

•• În

cazul în care cablul de alimentare este
defect, acesta trebuie înlocuit de o persoană
calificată și certificată de producător, de
centrul de service post-vânzare sau similar (de preferință un electrician) sau de o
persoană descrisă de importator.
•• Tensiunea de funcționare este cuprinsă
între 220 şi 240 de volți.
•• Dacă aparatul are o defecțiune, se va
înceta folosirea sa până la repararea de
către agentul de service autorizat. Pericol
de electrocutare!
•• Nu trasați cablul de alimentare în apropierea plitelor. În caz contrar, cablul de alimentare poate să provoace incendiu, deoarece
se topește ușor.
•• Nu conectați hota la priză înainte de finalizarea montării.
•• Pentru o funcționare optimă, conducta de
evacuare externă nu trebuie să fie mai
lungă de 4 m. Nu trebuie să aibă mai mult
de două unghiuri drepte (90°), iar diametrul trebuie să fie de minim Ø120 mm.
•• Înainte de a interveni asupra componentelor interne ale produsului, deconectați
produsul de la priză.
•• Utilizați produsul doar cu o priză cu
împământare.
1.1.2 Siguranța produsului
•• Dumneavoastră puteți folosi o conductă
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cu diametrul de 120 mm sau de 150 mm
pentru racordul de evacuare al hotei.
•• Nu racordați hota la căi de evacuare conectate la sobe, la hornuri pentru gaze arse
sau la căi de evacuare prin care se ridică
flăcări. Respectați reglementările stabilite
de autorități privind evacuarea gazelor
arse.
•• Distanța dintre suprafața inferioară a hotei
și suprafața superioară a mașinii de gătit/
cuptorului nu trebuie să fie mai mică de 65
de cm pentru plitele pe gaz și de 65 de cm
pentru plitele electrice.
•• Nu utilizați hota fără filtrele de aluminiu şi
nu scoateți filtrele în timpul funcționării.
•• Nu atingeți niciodată lămpile hotei după ce
au fost aprinse timp îndelungat. Lămpile
fierbinți vă pot arde mâna.
•• Evitați flăcările mari sub produs.
În caz contrar, particulele din filtrul de ulei
se pot aprinde, provocând un incendiu.
•• Porniți plitele după ce ați pus cratițele sau
oalele pe acestea. În caz contrar, căldura
care se ridică poate deforma unele piese
ale produsului.
•• Opriți plitele înainte de a lua cratițele sau
oalele.
•• Evitați materialele inflamabile sub hotă.
•• În timpul prăjirii alimentelor, uleiul se poate
aprinde. Așadar, fiți atenți cu materialele
textile și cu perdelele.
Hotă / Manual de utilizare

•• În

timpul prăjirii alimentelor, nu lăsați
niciodată mașina de gătit nesupravegheată;
în caz contrar, uleiul încins poate cauza un
incendiu.
•• Dacă hota nu este curățată la intervale
specifice, există riscul de incendiu.
•• În momentul când curățați hota, fiți foarte
atenți și purtați mănuși.
•• Recomandăm pornirea aparatului cu
câteva minute înainte de începerea gătirii,
pentru a spori forța de aspirare. În acest
fel, forța de aspirare va fi continuă şi
stabilă în momentul când se ridică vaporii.
•• Utilizați hota încă 15 minute după finalizarea gătirii sau prăjirii, pentru a elimina
mirosul și vaporii de gătire din bucătărie.
•• Asigurați-vă că mediul este ventilat cu aer
curat în timpul funcționării hotei, în special
în cazul mașinilor de gătit pe gaz.
•• Fiți atent să nu conectați produsul la căile
de evacuare utilizate de dispozitivele non-electrice. (De ex.: calea de evacuare a
unui boiler).
•• Utilizarea simultană și fluentă a hotei și a
altui dispozitiv care necesită o cantitate de
aer este posibilă doar atunci când o presiune scăzută de 4 Pa (0,04 mbar) este
atinsă, fiind astfel evitată reabsorbirea
gazului. Acest lucru poate fi realizat prin
mijloacele de admisie a aerului din deschiderile descoperite (ușă, fereastră, goluri de
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ventilație sau alte măsuri tehnice).
Fiți foarte atent să furnizați un debit suficient de aer. O cale de evacuare care
furnizează admisia/evacuarea aerului nu
este suficientă pentru acest scop.

pentru daunele produse în urma utilizării
sau manipulării incorecte.
•• Durata de funcționare a aparatului este
de 10 ani. Aceasta este perioada impusă
pentru disponibilitatea pieselor de schimb
necesare funcționării produsului.
1.1.3 Siguranța copiilor
•• AVERTISMENT: Nerespectarea fixării
•• Ambalajele sunt periculoase pentru copii.
șuruburilor conform instrucțiunilor furniPăstrați ambalajele într-un loc sigur, astfel zate în aceste manual poate conduce la
încât copiii să nu aibă acces la acestea.
pericole electrice.
•• Aparatele electrice sunt periculoase pentru
copii. Țineți copiii departe de produs. Nu 1.3 Conformitate cu Directiva
DEEE și eliminarea deșeurilor5
lăsați copiii să se joace cu produsul.
Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE
•• Acest produs poate fi utilizat de copii de
(2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simpeste 8 ani și de persoane cu capacitate
bolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente
electrice și electronice (DEEE).
fizică, senzorială sau mentală limitată sau
care nu au cunoștințe și experiență, atât Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de
timp cât sunt supravegheați pentru utili- înaltă calitate care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru reLa finalul perioadei de utilizare, nu eliminați produsul
zarea în siguranță a produsului sau sunt ciclare.
împreună cu deșeuri menajere sau alte deșeuri. Duceți-l la un
instruiți corespunzător sau înțeleg riscurile centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
de utilizare a produsului. Copiii nu trebuie și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru
a afla unde se află aceste puncte de colectare.
să se joace cu produsul.
•• AVERTISMENT: În timpul utilizării 1.4 Conformitatea cu Directiva
hotei, componentele accesibile ale ace- RoHS
steia se pot încălzi.
Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva
1.2 Destinația de utilizare
•• Acest aparat este destinat uzului casnic.
Nu este destinat pentru uz comercial și nu
trebuie folosit în alte scopuri.
•• Producătorul nu își asumă răspunderea
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RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise, specificate în această Directivă.
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1.5 Informații privind ambalajul
Ambalajul produsului este fabricat din materiale
reciclabile conform legislației noastre naționale.
Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie
eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu vreun alt tip
de deșeuri. Transportați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de către autoritățile locale.

1.6 Poziția hotei
Instalați hota dedesubtul dulapului. După instalarea hotei, trebuie să rămână o distanță
de cel puțin 65 cm între produs și aparatele
de gătit electrice și de 65 cm față de aparatele de gătit cu funcționare pe gaz sau alte
substanțe combustibile.

M�n.65 cm
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Ilustrație tehnică

2.1 Privire de ansamblu
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Acest manual de instalare se referă la toate modelele indicate
pe copertă.

Amplasați evacuarea din plastic livrată la gura de evacuare de
pe produs. Rotiți evacuarea din plastic în sens orar. Fig. 4

3.1 Efectuarea orificiilor pentru
suspendare

1
2

Efectuați orificiile indicate pe șablonul de instalare cu A, B, C,
D cu ajutorul unui bit de găurire cu diametrul de 4 mm. Fig. 2
520
500
462±2
10

C

10

A

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT
AUSSCHNITT IM SCHRANK FÜR LUFTAUSTRITT
LINEA DI TAGLIO PER USCITA ARIA
RECORTE DEL ARMARIO PARA LA SALIDA DE AIRE
LIGNE A COUPER POUR LA SORTIE D'AIR
ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

Fig. 4

Ø1
30
±2

283

305

MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1
MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1
SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1
SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

223±2

50

10

80

2

19

248

A,B,C,D = Ø4
B

28

D

Instalați tubul de evacuare flexibil din aluminiu pe evacuarea
din plastic. Plasați celălalt capăt al evacuării în orificiul de evacuare. Fig. 5

Fig. 2
Utilizați cele 4 șuruburi de 40 livrate pentru a fixa produsul de
dulap, în orificiile A, B, C, D. Atunci când dispozitivul de glisare
se mișcă, panoul frontal nu trebuie să atingă ușa dulapului.
Fig. 3

Fig. 5

A

AVERTISMENT: Întrucât coturile evacuării
din aluminiu vor cauza scăderea puterii de
absorbție a aerului, utilizarea acestora trebuie evitată pe cât posibil.

F�g. 3

Fig. 3
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3.2 Funcții ale hotei
Hota poate fi operată în bucătării cu sau fără evacuare.

3.3. Utilizarea cu evacuare
La utilizarea cu evacuare, hota trebuie să fie conectată la o
evacuare care va elimina aerul afară. Asigurați-vă că țevile
conectate la evacuare urmează cel mai scurt traseu posibil,
pentru a obține cea mai mare eficiență a hotei. Produsul este
prevăzut din fabrică pentru utilizarea cu evacuare.

A
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AVERTISMENT: Evacuarea hotei nu trebuie
să fie conectată la canalele de aer care includ alte tipuri de fum.
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Utilizarea cu sau fără filtru de carbon

4.1 Funcții ale hotei
Hota poate fi operată în bucătării cu sau fără evacuare.

4.2 Filtru cu carbon activ
Trebuie utilizat un filtru cu carbon activ în mediile fără evacuare, pentru a filtra aerul înapoi, în interior. Carbonul activ trebuie
livrat de la unitatea de service sau de distribuitor.

4.3 Utilizarea cu filtru cu
carbon

B

Trebuie să aveți grijă când folosiți aparatul
cu dispozitive ce utilizează aer și combustibil (de ex., încălzitoare, încălzitoare de apă
ce funcționează cu gaz, combustibil diesel,
cărbune sau lemn). Acest lucru este necesar
întrucât combustia scade pe măsură ce hota
elimină aer în atmosfera camerei.
Acest lucru nu este valabil în cazul utilizării
fără evacuare.

Produsul dvs. poate funcționa cu un filtru cu carbon. Întrucât
filtrul de carbon este utilizat într-o bucătărie care nu are o gură
de evacuare, trebuie înlocuit cu unul nou la fiecare 3 până la
5 luni, în funcție de utilizare. Filtrul cu carbon nu trebuie spălat
niciodată. În orice caz, filtrele de ulei trebuie montate pe produs, indiferent dacă se utilizează sau nu un filtru cu carbon. Nu
utilizați produsul fără filtru.

4.4 Înlocuirea filtrului cu
cărbune

B

Înainte de a înlocui filtrul cu carbon, decuplați
aparatul de la sursa de alimentare. Pentru a
instala filtrul cu carbon, aliniați șanțurile de pe
carcasa motorului și, apoi, rotiți în sens orar.
Rotiți în sens antiorar, pentru a-l scoate.

A

AVERTISMENT: Filtrele din aluminiu pot fi
spălate în mașina de spălat vase. Filtrele din
aluminiu se pot decolora după câteva spălări.
Acest lucru este normal și nu este necesară
înlocuirea filtrelor.

4.5 Ventilarea eficientă
Pentru o ventilare eficientă a bucătăriei, ferestrele cu deschidere în afară ale acesteia trebuie ținute închise. Operați hota
și plita în același timp, pentru a crea un flux de aer. Aceasta va
influența pozitiv puterea de aspirare.
După ce ați terminat de gătit, lăsați aparatul să funcționeze
pentru un timp, pentru a elimina mirosurile și aburii ce au
rămas.
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Există un comutator cu mai multe poziții pe hotă, pentru controlul setărilor de turație. Pentru cele mai bune performanțe
în ceea ce privește eliminarea aburilor și mirosurilor foarte
persistente, recomandăm setarea la turație mare. Motorul
funcționează după ce dispozitivul de glisare este deschis și se
oprește, atunci când este închis (aceasta este o caracteristică
opțională).
Operarea produsului trebuie inițiată numai după câteva minute
înainte de a începe procesul de gătire și menținută în funcțiune
până când toate mirosurile și aburul sunt eliminate din mediu.

5.1 Comutator cu variator de
viteză
Buton lampă
Pentru a porni lampa produsului, aduceți
comutatorul în poziția lămpii. Dispozitivul de
glisare trebuie să fie tras, pentru a porni lampa.
		

Comutator turația a 1-a și a 2-a.
Aduceți comutatorul în poziție superioară, pentru a opera produsul la turația a 1-a și în poziție
inferioară, pentru a-l opera la turația a 2-a.
3. Comutator de turație
Aduceți comutatorul în poziție inferioară, pentru a
opera produsul la turația a 3-a.
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Curățarea și întreținerea

6.1 Întreținerea

6.3 Depanarea

•• Scoateți din priză și deconectați produsul înainte de operația
de întreținere și curățare.
•• Filtrul cu cartuș din aluminiu colectează particulele de praf
și ulei din aer.
•• Spălați filtrul metalic o dată pe lună, cu apă caldă și săpun
sau în mașina de spălat vase, dacă este posibil (la 60 de
grade).
•• Apăsați clema cu arc de pe vârf, pentru a detașa filtrul
cartușului din aluminiu. După curățare, lăsați-l să se usuce,
înainte de a-l reinstala.
•• Suprafața exterioară a hotei trebuie curățată cu o cârpă
umezită cu săpun și apă sau alcool.
•• Nu lăsați piesele electronice să vină în contact cu apa sau
substanțe similare.
•• Produsele de curățare și întreținere INOX care se găsesc pe
piață prelungesc durata de funcționare a produsului dvs.

Înainte de apelarea service-ului:

A

Asigurați-vă că produsul este conectat la rețea și că siguranța
electrică a instalației este intactă. Nu încercați nicio acțiune
care poate deteriora produsul. Înainte de apelarea service-ului,
verificați produsul pe baza Tabelului 1. Dacă problema persistă,
contactați distribuitorul sau unitatea de service autorizată.

AVERTISMENT: Filtrele din aluminiu pot fi
spălate în mașina de spălat vase. Filtrele din
aluminiu se pot decolora după câteva spălări.
Acest lucru este normal și nu este necesară
înlocuirea filtrelor.

6.2 Înlocuirea lămpii cu LED cu
halogen
Pentru a înlocui lămpile cu LED, apăsați pe secțiunea suportului din spate al lămpii și trageți lampa în jos și rotiți-o ușor, în
sens antiorar, pentru a o scoate.
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Puterea de absorbție a hotei este
mică.

Aerul nu este evacuat (în mediile fără
evacuare)
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Hota nu funcționează.

✔ ✔

Iluminarea nu funcționează.

✔
✔

✔
✔

✔

Verificați filtrul cu carbon.
(Pentru produsele cu filtru cu carbon, filtrul trebuie să fie înlocuit o dată la 3 luni).

Verificați evacuarea aerului.
(Evacuarea aerului trebuie să fie deschisă)

Verificați lămpile.
(Lămpile trebuie să fie în stare bună de funcționare)

Verificați filtrul din aluminiu.
(Filtrul cartușului din aluminiu trebuie să fie spălat o dată pe lună, în condiții normale).

Verificați comutatorul lămpii.
(Comutatorul motorului trebuie să fie în poziția Pornit).

Verificați comutatorul motorului.
(Comutatorul motorului trebuie să fie în poziția Pornit).

Verificați conexiunea de alimentare.
Tensiunea rețelei trebuie să fie de 220-240 V, hota trebuie să fie conectată la o priză
cu împământare.
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✔

✔
✔
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