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Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!
Stimate client,
Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune 
rezultate de la aparatul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu 
tehnologie performantă. Din acest motiv, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime 
acest manual de utilizare și toate celelalte documente adiționale înainte de a utiliza 
aparatul, și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă transmiteți produsul altei 
persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Urmați instrucțiunile și acordați atenție 
tuturor informațiilor și avertismentelor din manualul de utilizare.
Nu uitați că acest manual de utilizare poate fi aplicat și altor modele. Diferențele dintre 
modele sunt descrise în manual în mod explicit.

Semnificația simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse părăi ale acestui manual de utilizare:

C Informaăii importante ăi sugestii utile cu privire 
la utilizare.

A
AVERTISMENT: Avertismente pentru situaăii 
periculoase referitoare la siguranăa vieăii ăi 
bunurilor.

Avertisment pentru pericol de incendiu.

B Avertisment privind electrocutarea.

Acest produs a fost fabricat în fabrici ecologice moderne, fără a dăuna naturii.

În conformitate cu Directiva DEEE. Nu conăine circuite imprimate.
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1.1 Siguranță generală
 • Acest aparat poate fi folosit de 
copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani 
și de persoane care au o capaci-
tate fizică, senzorială sau men-
tală suficientă și au experiență și 
cunoștințe adecvate, cu condiția 
să fie supravegheați sau informați 
cu privire la utilizarea în siguranță 
a aparatului și riscurile aferente. 

 • Nu permiteți copiilor să se joace cu 
aparatul. Procedurile de curățare și 
întreținere nu trebuie să fie efec-
tuate de copii nesupravegheați de 
adulți.

 • Acest aparat este destinat uzului 
casnic. 

 • Tensiunea de funcționare a pro-
dusului este de 220-240 Volt~50 
Hz.

 • La cablul de alimentare al apara-
tului este conectată o fișă cu îm-
pământare. Acest cablu trebuie 
introdus într-o priză cu împămân-
tare.

 • Instalarea electrică trebuie efec-
tuată de un electrician calificat.

 • Instalarea efectuată de per-
soane neautorizate poate cauza 
funcționarea cu performanță scă-
zută, deteriorarea produsului și 
accidente. 

 • Trebuie să verificați cablul de ali-
mentare al aparatului să nu fie 

comprimat sau strivit în nici un 
loc în timpul instalării. Cablul de 
alimentare nu trebuie să fie am-
plasat lângă plită. În caz contrar, 
cablul se poate topi și poate pro-
voca un incendiu. 

 • Nu cuplați produsul la priză înainte 
de a-l instala. 

 • Verificați că fișa se află într-un 
loc de unde se poate ajunge ușor 
la aceasta pentru a întrerupe ali-
mentarea în caz de pericol. 

 • Nu atingeți lămpile dacă au 
funcționat mult timp. Vă pot arde 
mâinile, deoarece vor fi fierbinți.

 • Hotele de bucătărie sunt fabricate 
pentru gătit normal și pentru uz 
casnic. În cazul utilizării în alte sco-
puri, produsul se poate defecta, 
iar garanția va fi nulă.

 • Respectați reglementările stabi-
lite de autoritățile competente 
privind evacuarea aerului rezidual 
(acest avertisment nu este valabil 
la utilizarea fără coșul de fum). 

 • Alimentele inflamabile nu trebuie 
gătite sub produs. 

 • Folosiți produsul după ce ați pus 
o oală, o tigaie, etc. pe plită. În caz 
contrar, căldura ridicată poate 
cauza deformări în unele părți ale 
produsului. 

 • Opriți plita înainte de a lua oala, ti-
gaia, etc. de pe aceasta. 

1  Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și 
mediul înconjurător
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 • Nu lăsați ulei fierbinte pe plită. Ti-
găile cu ulei fierbinte pot provoca 
auto-combustia.

 • Fiți atenți la perdele și huse, de-
oarece uleiul poate lua foc în timp 
ce gătiți alimente cum ar fi cartofi 
prăjiți. 

 • Verificați că filtrele sunt înlocuite 
la timp. Există riscul de incendiu 
din cauza uleiului care se adună pe 
filtrele care nu au fost schimbate 
la timp.

 • Nu folosiți materiale de filtrare 
care nu sunt rezistente la foc, în 
locul filtrului actual. 

 • Nu folosiți produsul fără filtru și nu 
scoateți filtrele în timp ce produ-
sul funcționează.

 • În caz de incendiu, opriți alimen-
tarea produsului și aparatelor de 
gătit. (Scoateți aparatul din priză 
sau opriți de la comutatorul prin-
cipal). 

 • Există riscul de incendiu dacă nu 
se face corespunzător curățarea 
periodică. 

 • Opriți alimentarea aparatului îna-
inte de lucrările de întreținere. 
(Scoateți aparatul din priză sau 
opriți de la comutatorul principal). 

 • Presiunea negativă în mediu nu 
trebuie să depășească 4 Pa (4 x 10 
bari), în timp ce hota pentru plita 
electrică și aparatele funcționează 
pe un alt tip de energie iar electri-

citatea funcționează simultan. 
 • În mediul în care este folosit pro-
dusul, evacuarea dispozitivelor 
care funcționează pe combustibil 
lichid sau motorină, cum ar fi radi-
atorul, trebuie să fie complet izo-
lată sau dispozitivul trebuie să fie 
de tip ermetic. 

 • La conectarea coșului de evacu-
are, folosiți tuburi cu diametrul de 
120 sau 150 mm. Racordul țevilor 
trebuie să fie cât mai scurt posibil 
și să aibă cât mai puține coturi. 

 • Nu permiteți copiilor să se joace cu 
aparatul. 

 • Pentru siguranța dvs., folosiți o 
siguranță de „MAX 6 A” în ansam-
blul hotei. 

 • Nu lăsați ambalajele la îndemâna 
copiilor, deoarece pot reprezenta 
un pericol pentru aceștia. 

 • În cazul în care cablul de alimen-
tare este avariat, acesta trebuie 
să fie înlocuit de către producător, 
un agent de service sau o per-
soană calificată, pentru preveni-
rea pericolelor.

 • În caz de incendiu, opriți alimen-
tarea plitei și a hotei și acoperiți 
flacăra. Nu stingeți niciodată in-
cendiul cu apă. 

 • În timpul utilizării aparatelor de 
gătit, părțile accesibile ale aces-
tora se pot înfierbânta. 

 • Acest produs nu este destinat 

1  Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și 
mediul înconjurător
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pentru utilizare de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mintale reduse, sau 
lipsite de experiență și cunoștințe, 
cu excepția cazului în care sunt 
supravegheați sau au fost instru-
ite cu privire la utilizarea produsu-
lui de o persoană responsabilă de 
siguranța lor. 

 • Când instalarea hotei este com-
pletă, trebuie să existe o distanță 
minimă de 65 cm între produs și 
plită. 

 • Evacuarea hotei nu trebuie să fie 
conectată la canalele de aer care 
includ alte tipuri de fum. 

 • Trebuie să aveți grijă când folosiți 
aparatul cu dispozitive ce utili-
zează aer și combustibil (de ex. în-
călzitoare, încălzitoare de apă ce 
funcționează cu gaz, combustibil 
diesel, cărbune sau lemn). Aveți 
grijă dacă le folosiți pe toate îm-
preună. Acest lucru poate afecta 
negativ combustia, deoarece hota 
eliberează aerul în mediul înconju-
rător. 

 • Acest avertisment nu se referă la 
utilizarea fără coș de fum.

 • Ventilația în cameră poate fi 
insuficientă atunci când hota 
pentru plita electrică este folo-
sită simultan cu dispozitive care 
funcționează cu gaz sau alți com-
bustibili (nu se aplică neapărat în 

cazul aparatelor care doar evacu-
ează aerul înapoi în cameră) 

1.2 Conformitate cu 
Directiva WEEE și 
depozitarea la deșeuri a 
produsului uzat: 
Acest produs respectă Directiva UE WEEE 
(2012/19/UE). Produsul este marcat cu un 
simbol de clasificare pentru deșeuri electrice și 
electronice (WEEE).

Acest simbol indică faptul că produsul 
nu trebuie eliminat cu alte deșeuri 
menajere la finalul perioadei de 
utilizare. Dispozitivele utilizate trebuie 
returnate la punctul special de reciclare 

de dispozitive electrice și electronice. Pentru a 
găsi aceste sisteme de colectare contactați 
autoritățile locale sau distribuitorul de la care a 
fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie are 
un rol important în recuperarea și reciclarea 
electrocasnicelor vechi. Eliminarea 
corespunzătoare a electrocasnicelor utilizate 
ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative 
pentru mediu și sănătatea umană.

Conformitate cu Directiva RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă 
Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conţine 
materiale dăunătoare și interzise specificate în 
Directivă.

Informaţii despre ambalaj
Ambalajul produsului este fabricat din 
materiale reciclabile conform Legislaţiei 
Naţionale. Ambalajele nu trebuie 
aruncate împreună cu gunoiul menajer 

sau alt tip. Duceţi-le la punctele de colectare 
destinate ambalajelor amenajate de către 
autorităţile locale.

1  Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și 
mediul înconjurător
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1.3 Pericol Vital Pericol 
de otrăvire

Imaginea 1 : Pericol de otrăvire

Imaginea 2 : Pericol de otrăvire

A

PERICOL!
Avertisment – Risc de 
sufocare
Materialele ambalajului sunt peri-
culoase pentru copii. Nu permiteți 
copiilor să se joace cu ambalajele.

A

PERICOL!
Avertisment – Pericol de 
moarte
Pericol vital, pericol de otrăvire din 
cauza gazelor de la combustie re-
absorbite. La folosirea unui orificiu 
de evacuare a aerului, nu utilizați 
aparatul simultan cu obiecte care 
elimină gaze toxice, cum ar fi 
sobe cu circulație a aerului, care 
funcționează cu gaz, motorină, 
lemn sau cărbune, sobe de baie, 
încălzitoare de apă etc., decât dacă 
e suficient aer. Imagine 3

Obiectele cu circulație a aerului (de ex. sobe care 
funcționează cu gaz, benzină, lemn sau cărbune, 
sobe de baie, încălzitoare de apă) extrag aerul din 
locul de instalare și elimină gazele reziduale prin 
intermediul unui sistem de gaze reziduale (de ex. 
coș de fum). Aerul este absorbit de produs în tim-
pul funcționării din bucătărie și camerele vecine. 
Aspirarea are loc dacă nu este furnizată o cantita-
te suficientă de aer. În acest caz, gazele otrăvitoa-
re sunt reabsorbite din coșul de fum și conducta 
de gaze reziduale și revin în casă. Imagine 1

Din acest motiv, trebuie să vă asigurați că există 
întotdeauna suficient aer curat. Imagine 2

1  Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și 
mediul înconjurător
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AVERTISMENT!
Pericol de incendiu!
Sedimentele de ulei din filtrul de 
ulei pot lua foc. Curățați filtrul de 
ulei în fiecare lună. Produsul nu 
trebuie folosit fără filtrul de ulei. 
Înlocuiți filtrul de carbon la fiecare 
3 luni.
Sedimentele de ulei din filtrul de 
ulei pot lua foc. Nu lucrați nicioda-
tă cu flacăra lângă produs (de ex. 
flambé). Este permisă instalarea 
aparatului lângă un echipament 
de încălzire care este încălzit cu 
combustibil solid (de ex. lemn sau 
cărbune) cu condiția să fie închis cu 
capac care să nu fie detașabil. Nu 
trebuie să se provoace scântei.
Uleiurile vegetale și grăsimile 
fierbinți se aprind ușor. Aveți întot-
deauna grijă la uleiurile și grăsimile 
vegetale fierbinți. Nu încercați să 
stingeți incendiul cu apă. 
Opriți plita. Acoperiți cu atenție fla-
căra cu un capac, o pătură ignifugă 
sau un obiect similar.
Plitele cu gaz care nu au usten-
sile de gătit așezate pe acestea 
generează căldură mare în timpul 
funcționării. De aceea, un dispozitiv 
de ventilație pus pe plită se poate 
defecta sau arde. Folosiți plitele cu 
gaz doar atunci când este o usten-
silă de gătit pe acestea.
Dacă folosiți mai multe plite de 
gaz simultan, se produce o căldură 
foarte mare. De aceea, un dispozitiv 
de ventilație pus pe plită se poate 
defecta sau arde. Nu folosiți două 
plite cu gaz la flacără mare mai mult 
de 15 minute. Un arzător cu o pu-
tere mai mare de 5kW (Wok) este 
echivalentul unui arzător cu două 
nivele de gaz.

A

AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare
Un produs defect poate produce 
electrocutarea! Nu utilizați nicio-
dată un aparat defect. Scoateți-l 
din priză sau scoateți siguranța din 
cutia de siguranțe. Sunați centrul 
de asistență clienți.
Reparațiile care nu respec-
tă instrucțiunile reprezintă o 
amenințare. Reparațiile și schim-
barea cablurilor electrice defecte 
trebuie să se facă doar un tehni-
cian de la service pentru clienți 
instruit de compania noastră. Dacă 
produsul este defect, scoateți-l 
din priză sau scoateți siguranța din 
cutia de siguranțe. Sunați centrul 
de asistență clienți.
Apa care se scurge în produs poa-
te produce electrocutarea! Aparat 
de curățare cu presiune mare sau 
cu aburi 

A

PERICOL!
Risc de vătămare!
Există risc de vătămare în tim-
pul instalării din cauza margini-
lor ascuțite. Folosiți întotdeauna 
mănuși de protecție în timpul insta-
lării produsului.
Toate șuruburile și capacele de 
siguranță trebuie instalate con-
form instrucțiunilor din manual, din 
cauza riscului de cădere a produsu-
lui.
Obiectele de pe produs pot cădea. 
Nu puneți obiecte pe produs. 
Lumina LED este prea puternică 
și vă poate vătăma ochii (grupa de 
pericol 1). Nu priviți direct în lumina 
LED mai mult de 100 de secunde.

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și 
mediul înconjurător
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A
ATENȚIE
În timpul utilizării echipamentului 
de gătit, piesele accesibile se pot 
înfierbânta.

A

În cazul procedurilor de reparație 
care nu au fost efectuate în mod 
corespunzător sau în conformi-
tate cu normele, opriți siguranța 
sau scoateți produsul din priză. 
Lucrările de reparații pot fi făcute 
doar de serviciul autorizat sau per-
sonalul calificat autorizat.
În cazul procedurilor de reparație 
care nu au fost efectuate în mod 
corespunzător sau în conformi-
tate cu normele, opriți siguranța 
sau scoateți produsul din priză. 
Lucrările de reparații pot fi făcute 
doar de serviciul autorizat sau per-
sonalul calificat autorizat.  

A

PERICOL!
Risc de ardere, risc de 
electrocutare!
Așteptați ca produsul să se răcească, 
înainte de lucrările de curățare sau 
mentenanță. Opriți siguranța sau 
scoateți produsul din priză.
Pericolul de deteriorare apare din ca-
uza pătrunderii umidității în părțile 
electronice. Nu curățați niciodată 
controlerele cu o cârpă umedă. 
Suprafața se poate deteriora din 
cauza curățări incorecte. Curățați 
suprafețele din oțel inoxidabil doar în 
direcția finisajului periat. Nu folosiți 
produsele de curățare a oțelului ino-
xidabil pentru controlere.
Suprafața se poate deteriora din ca-
uza agenților de curățare abrazivi 
sau de frecare. Nu folosiți niciodată 
agenți de curățare abrazivi sau de 
frecare.
În cazul procedurilor de reparație 
care nu au fost efectuate în mod 
corespunzător sau în conformita-
te cu normele, opriți siguranța sau 
scoateți produsul din priză. Lucrările 
de reparații pot fi făcute doar de ser-
viciul autorizat sau personalul califi-
cat autorizat.

A
REȚINEȚI:
Dacă produsul se defectează sau se 
deteriorează, opriți siguranța sau 
scoateți aparatul din priză și sunați 
agentul de service autorizat. 

A

REȚINEȚI:
În cazul în care cablul de alimenta-
re este avariat, acesta trebuie să 
fie înlocuit de către producător, un 
agent service sau o persoană califi-
cată, pentru prevenirea pericolelor. 

1 Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și 
mediul înconjurător
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1

2

3
4

1. Panou frontal
2. Comutator
3. Filtru
4. Iluminare

2.2 Date tehnice
Acest produs respectă Directiva 
Europeană CE 2014/30/UE 
(Directiva privind Compatibilitatea 
Electromagnetică) și 2014/35/UE 
(Directiva privind tensiunea joasă 
(LVD)).

Model AHT 6121 X
Tensiune de alimentare 220 – 240 V 50 Hz.
Putere lampă (W) 2 x 3 W
Putere motor (W) 1 x 125 W
Clasă de izolare motor F
Clasă de izolare CLASA I

Modificările tehnice și de proiectare sunt rezerva-
te. Dimensiunile prezentate în desenele tehnice sunt 
exprimate în mm.
Această imagine este furnizată doar pentru informa-
re cu privire la piesele produsului. Piesele pot varia în 
funcție de modelul produsului. Fotografiile sunt doar 
ilustrative.

2.3 Desen tehnic la scară

AHT 6121 X

2.4 Conținutul ambalajului

RO  Libret de Instrucţiuni

1. Hotă glisantă
2. 4 x 4 x 40 șuruburi pentru suspendare
3. Manual de utilizare
4. Șablon de montaj
5. Vană de coș de evacuare (opțional)

2.1 Privire de ansamblu

2 Aspect general
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3.1 Poziția produsului

 • Trebuie să aveți grijă să păstrați distanța dintre 
plită și hotă înainte de instalare. Distanța tre-
buie să fie de 65 de cm.

 • Trebuie să se măsoare de la suprafața grătarului 
pe plitele cu gaz și de la suprafața de sticlă pe 
plitele electrice.

C

Noul dvs. produs este deosebit de 
eficient din punct de vedere ener-
getic. Mai jos sunt câteva recoman-
dări despre cum să economisiți mai 
multă energie în timpul utilizării 
produsului și cum să distrugeți 
aparatul într-un mod adecvat.

3.2 Acțiuni pentru economisi-
rea energiei

 • Asigurați suficientă admisie a aerului pentru a 
face hota să funcționeze eficient și cu zgomot 
redus de funcționare în timpul gătitului.

 • Setați nivelul ventilatorului în funcție de den-
sitatea aburului din bucătărie. Folosiți nivelul 
ridicat doar atunci când este necesar. Un nivel 
inferior al ventilatorului înseamnă un consum 
redus de energie.

 • Dacă știți că se va face mult fum în bucătărie, 
selectați dinainte un nivel mai înalt al ventilato-
rului. Este necesar să lăsați hota să funcționeze 
mult mai mult timp pentru a elimina fumul deja 
răspândit în bucătărie.

 • Opriți hota atunci când nu o folosiți.

 • Curățați sau înlocuiți filtrul la intervalele indi-
cate, pentru ca eficiența ventilației să crească, 
iar pericolul de incendiu să fie eliminat.

 • 3.3 Instalarea produsului

C
Folosiți mănuși și ochelari 
de protecție la efectuarea 
operațiunilor de găurire și tăiere.

B

A
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MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

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

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT

SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

80

 • Realizarea orificiilor pentru montare. 
 • Fixați șablonul de instalare prevăzut pe 

suprafața unde se va face instalarea.
 • Realizați orificiile indicate pe șablonul de insta-

lare cu A, B, C, D cu ajutorul unui burghiu cu dia-
metrul de 4 mm.

 • Realizați un orificiu pentru coșul de fum conform 
șablonului, la dimensiunile indicate. Imagine 6

1. Locașul știftului vanei
2. Știftul vanei 

 • Introduceți știftul din plastic de pe vană (Imagi-
nea  7, zona 2) în locașul știftului (Imaginea 7, 
zona 1) care se află pe ieșirea motorului.  Apoi 
întindeți puțin vana pentru a introduce celălalt 
știft în locașul său. Imagine 7

3 Instalarea și utilizarea produsului

Imagine 6

Imagine 7
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 • Instalați tubul de evacuare flexibil din aluminiu 
pe evacuarea din plastic. Atașați celălalt capăt 
al tubului la orificiul pentru evacuare din perete. 
Imagine 10

A
ATENȚIE
Întrucât coturile evacuării din alu-
miniu vor cauza scăderea puterii 
de absorbție a aerului, utilizarea 
acestora trebuie evitată pe cât 
posibil.

3.4 Utilizarea aparatului
3.4.1 Utilizarea comutatorului basculant

 • A – Comutator Pornit/Oprit
 • B –Comutator turația 1 și 2.
 • C- 3. Comutator de turație

3 Instalarea și utilizarea produsului

Imaginea 8
 • Atașați adaptorul din plastic al evacuării, inclus 

în accesoriile de instalare, la refularea de aer a 
hotei extractoare (Imaginea 8).

B

C

D
A

A

B

C

D

Imaginea 9

Imaginea 10

Imaginea 11

 • 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. Imagine 9



Hotă / Manual de utilizare 13 / RO

 • Comutatorul de comandă al lămpilor se află pe 
partea stângă a hotei de evacuare în poziția trasă 
a glisorului. (A).

 • Comutatorul de comandă a motorului se află pe 
partea dreaptă a hotei de evacuare în poziția 
trasă a glisorului. (B,C).

 • Pentru a utiliza aparatul la prima viteză, rotiți 
comutatorul de viteză pe poziția  (Imaginea 
11/B).

 • Pentru a utiliza aparatul la viteza a doua, rotiți 
comutatorul de viteză pe poziția  (Imaginea 
11/B).

 • Pentru a utiliza aparatul la viteza a doua, rotiți 
comutatorul de viteză pe poziția  (Imaginea 
11/C).

 • Pentru a opri aparatul, folosiți comutatorul de 
pornire/oprire de pe panoul de comandă pe 
poziția  (Imaginea  11/C).

 • Pentru a porni lampa aparatului, aduceți 
comutatorul acesteia în poziția   (Imaginea  
11/A).

A
AVERTISMENT
Opriți alimentarea hotei. Lămpile 
pot provoca arsuri dacă sunt 
fierbinți, așadar așteptați să se 
răcească.

Imaginea 12: Înlocuirea becului tip lumânare
 • Scoateți cartușul din aluminiu al filtrului. 

Scoteți lampa defectă și înlocuiți-o cu una care 
are aceeași valoare. Imagine 12

3 Instalarea și utilizarea produsului

3.5 Înlocuirea lămpii
3.5.1 Înlocuirea becului tip lumânare

4 Curățare și întreținere

A

ATENȚIE
Pericol de deteriorare din cauza 
coroziunii. Produsul trebuie folosit 
continuu în timp ce gătiți, pentru 
a preveni formarea condensului. 
Condensul poate cauza deteri-
orarea prin coroziune. Înlocuiți 
imediat lămpile defecte pentru a 
preveni suprasolicitarea lămpilor 
funcționale. Pericolul de deterio-
rare apare din cauza pătrunderii 
umidității în părțile electronice. Nu 
curățați niciodată controlerele cu 
o cârpă umedă. Suprafața se poate 
deteriora din cauza curățări inco-
recte. Curățați suprafețele din oțel 
inoxidabil doar în direcția finisaju-
lui periat. Nu folosiți produsele de 
curățare a oțelului inoxidabil pentru 
controlere. 

A

Suprafața se poate deteriora din 
cauza agenților de curățare abra-
zivi sau de frecare. Nu folosiți ni-
ciodată agenți de curățare abrazivi 
sau de frecare. Există pericolul de 
deteriorare din cauza refluxului 
condensului. Instalați conducta de 
evacuare a aerului cu o pantă de 
1°, ușor coborâtoare față de pro-
dus.

A
ATENȚIE
Puteți utiliza acest produs în mo-
dul de evacuare a aerului rezidual 
și în modul de aer recirculat.
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4 Curățare și întreținere

A

REȚINEȚI:
Închideți siguranța sau scoateți 
produsul din priză, dacă se defec-
tează lămpile produsului. Înlocuiți 
imediat lămpile defecte pentru a 
preveni suprasolicitarea lămpilor 
funcționale (așteptați mai întâi să 
se răcească). 

A

MODUL DE EVACUARE A 
AERULUI

Aerul absorbit este curățat de filtre-
le de ulei și expulzat prin intermediul 
unui sistem de conducte. (Imaginea 
13) Dacă doriți să transferați ae-
rul rezidual într-un coș de fum sau 
gaz rezidual dezactivat, trebuie să 
obțineți permisiunea unui specialist 
autorizat pentru curățarea coșului 
de fum. Dacă aerul rezidual este 
scos prin peretele extern, trebuie 
folosit un cadru de perete telesco-
pic. Mod aer recirculat

C
Aerul absorbit este curățat de fil-
trele de ulei și un filtru de carbon 
activ și retransferat în bucătărie. 
Imagine 4

C
NOTĂ!
Aerul rezidual nu trebuie transfe-
rat într-un coș de fum sau gaz sau 
către un coș folosit pentru venti-
larea locurilor unde sunt instalate 
surse de încălzire.

C

Pentru a sigila materialele care 
provoacă miros în modul de aer 
recirculat, trebuie să instalați un 
filtru de carbon activ. Consultați 
distribuitorul autorizat pentru a 
afla oportunități diferite de utiliza-
re a produsului în modul de aer re-
circulat. Puteți cumpăra accesoriile 
necesare pentru această procedu-
ră de la punctele de vânzare rele-
vante, agenții de service autorizați 
sau centrul de vânzări online.

Produsul pe care l-ați cumpărat este potrivit pen-
tru utilizarea cu filtru de carbon. Pentru a atașa 
filtrul de carbon;

1- Puneți filtrul de carbon în carcasa sa. Imagine 
15/1

2 - Rotiți filtrul de carbon în sensul acelor de 
ceasornic pentru a vă asigura că este strâns bine. 
Imagine 15/2

Imaginea. 14 Imaginea. 15Imaginea. 13

C
Dacă filtrul de carbon nu este atașat 
corespunzător, poate cădea și poate 
deteriora produsul.

A
ATENȚIE
Nu spălați niciodată filtrele de car-
bon. Nu țineți filtrele de carbon la 
îndemâna copiilor.

A
ATENȚIE
Copii nu au voie să facă lucrări de 
curățare sau întreținere fără su-
praveghere.
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4 Curățare și întreținere
 • Suprafața se poate deteriora din cauza 

agenților de curățare abrazivi sau de frecare. 
Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi 
și de frecare. Cumpărați agenți de curățare 
și materialele de protecție potrivite pentru 
produsul dvs. de la serviciul dvs. autorizat. 
Suprafața produsului și controlerele sunt 
sensibile la zgâriere.

 • Curățați suprafețele cu o lavetă moale și 
umedă, lichid de spălat vase sau un agent slab 
de curățare geamuri. Înmuiați murdăria uscată și 
aderentă cu o lavetă umedă. Nu zgâriați! 

 • Lavetele uscate, bureții care pot zgâria, 
materialele care necesită frecare, nisipul și alți 
agenți eficienți de curățare care conțin apă 
minerală, acid sau clorură nu sunt adecvați. 

 • Curățați suprafețele din oțel inoxidabil doar în 
direcția de șlefuire. 

 • Nu folosiți un agent de curățare pentru oțel 
inoxidabil sau lavete umede pentru unitățile de 
comandă. Curățarea filtrelor de ulei din metal. 
Filtrele de ulei metalice uzate rețin umiditatea 
generată în bucătărie și particulele uleioase din 
abur. În cazul utilizării regulate (1 - 2 ore pe zi), 
curățați filtrele de ulei de metal în fiecare lună. 

 • Nu folosiți agenți de curățare extrem de 
eficienți, acidulați sau corozivi. 

 • Pentru curățarea filtrelor de ulei metalice, 
folosiți o lavetă umedă pentru a curăța părțile 
componente ale filtrelor de ulei din interiorul 
produsului. 

 • Puteți curăța filtrele de ulei din metal în mașina 
de spălat vase sau manual.

 • Nu aplicați agenți de curățare cu pulverizator 
direct pe aparat.

4.1 Spălare în mașina de spălat 
vase

 • În cazul spălării în mașina de spălat vase, poate 
apărea o ușoară modificare de culoare. Acest 
lucru nu afectează funcția filtrului de ulei din 
metal. 

 • Nu spălați filtrele de ulei din metal foarte mur-
dare împreună cu vasele. 

 • Așezați filtrele de ulei din metal în mașina de 
spălat vase lejer sau liber. Filtrele de ulei din 
metal trebuie așezate în mașina de spălat vase 
fără a fi înghesuite.

4.2 Spălare manuală
 • Puteți folosi un agent special de dizolvare a ule-

iului pentru murdăria uscată rebelă. Găsiți acest 
agent la centrul de vânzări autorizat. 

 • Înmuiați filtrul de ulei metalic în apă fierbinte 
care conține lichid de spălat vase.  

 • Folosiți o perie pentru curățare și așteptați ca li-
chidul de pe filtrul de ulei din metal să se scurgă 
bine. Clătiți bine filtrele după curățare.

 • Specificațiile tehnice și acest manual pot fi mo-
dificate fără o notificare prealabilă.

 • Acest produs respectă Regulamentul privind 
supravegherea echipamentelor electrice și elec-
tronice uzate.

 • Această hotă este concepută pentru a fi utili-
zată deasupra plitei. Asigurați-vă că peretele 
poate suporta greutatea hotei. Costurile de 
strivire, tăiere și proceduri similare care trebuie 
efectuate pe perete sau în dulap în timpul in-
stalării trebuie să fie suportate de consumator. 
Hota poate fi utilizată cu coș de evacuare, care 
evacuează aerul sau fără coș (prin atașarea fil-
trului de carbon). Fiți atenți la problemele care 
pot apărea înainte sau în timpul instalării. Insta-
larea trebuie efectuată de un agent de service 
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autorizat. Instalarea trebuie efectuată de un 
specialist autorizat care are cunoștințe despre 
ventilație. Durata de funcționare utilă a produ-
sului identificată de Ministerul Industriei (peri-
oada de disponibilitate pentru piesele de schimb 
necesare pentru realizarea funcțiilor produsu-
lui) este de 10 (zece) ani.

 • Produsul dvs. trebuie păstrat în ambalajul 
său original pentru a evita deteriorarea 
componentelor acestuia în timpul manipulării și 
transportului. 

 • Păstrați produsul în poziția normală în timpul 
manipulării.

 • Nu scăpați produsul pe jos și protejați-l împotriva 
deteriorării în timpul transportului. Garanția 
nu acoperă defecțiunile și daunele produse în 
timpul transportului după livrarea produsului la 
client.



Hotă / Manual de utilizare 17 / RO



18 / RO Hotă / Manual de utilizare


