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Cunoa te- i hota de buc t rie

V rug m s citi i aceste instruc iuni înainte de a utiliza hota de buc t rie

Information
Felicit ri pentru achizi ionarea
hotei noastre, care este
proiectat pentru a include mai
multe caracteristici superioare
care v permit expresia cea mai
complet de via .
Înainte de a instala i / sau
folosirea de hotei citi i cu
aten ie toate instruc iunile.

1.Conduct de aer de asamblare 2.Corp principal

3.Ansamblu filtru

Mai sunt incluse:

*Clapet amortizare *Suport fixare co
* ablon forare orificii * Instructiuni utilizare



Selectare directie evacuare

Complet convertibil pentru evacuare orizontal sau far
tubulatur .

Aerul nu poate fi
evacuat într-un
co utilizat pentru
evacuarea
gazelor de ardere
de la aparate cu
arz toare de gaz
sau al i
combustibili.
Trebue respectate
reglement rile
privind evacuarea
aerului.

Evacuare
ve cal

Far tubulatur
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F r tubulatur
Într-o instala ie f r tubulatur aerul este
recirculat înapoi în buc t rie. Dac nu g ti i
frecvent aceast metod este preferat . Nu va
fi necesar îndep rtarea vreunei clapete de
turbulatur , trebue doar s închide i clapeta C.
Trebue s utiliza i filtru pentru a îndep ta
mirosul de g tit. Aceste filtre trebue sp late i
înlocuite la intervale regulate.

Informatia
Este necesar 
sufficient aer 
pentru

evacuarea
gazelor prin 

de ardere 
combustibil
pentru a 
prevenitirajul
invers.



Pentru a selecta regimul de recirculare puneti 
butonul de alegerea regimului in pozitia indicate 
la fig.6. Dar daca utilizati in mod obesnuit puneti 
butonul de alegerea regimului cum este indicat la 
fig.5.

Butonul de alegerea regimului

Butonul de alegerea regimului

Informatie
Cind utilizati 
regimul
obesnuit
intodeauna
trebuie sa 
faceti iesirea 
afara.
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Instalare

Asigura i oprirea aliment rii înainte de începerea instal rii.

Pentru instalarea acestei hote ave i nevoie de doi
asisten i. Ave i nevoie de urm toarele unelte i
materiale pentru finalizarea instala iei.
* Borma ina* urubelni cu cap drept*

urubelni cu cap Phillips sau borma in cu
accumulator i cap Phillips.* Fire staniu.* cheie
piuli e 3/8 sau cheie cu clichet cu extensie*metru
croitorie *fer str u sau bomfaier* band
izolatoare* band adeziv .
1. Scoate i hota de buc tarie din cutie.
2.Pune i hota cu fa a în jos pe o mas acoperit
cu carton sau h rtie pentru a preveni zgârierea
mesei sau hotei.
3. Instala ia hotei trebue s fie f cut pe o
raz de 0.8m.
4.Recomand m ca dup instalare partea
inferioar a hotei s nu fie sub 650mm sau
peste 750mm distan i de elemente de înc lzire
ale aragazului sau arz toare.

Information
Lucrarile de
instala ii i
cablarea
electric
trebue
efectuate de
persone
calificate în
conformitate
cu codurile
aplicabile
inclusive
construc ia
cu protec ie
la incendiu.
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2. Suspenda i hota i orienta i
cele 4 g uri de cheie c tre

uruburi, cele 4 uruburi
trebue s intre în partea
sub ire a g urilor de
cheie. uruburile trebue s fie
bine fixate, ave i grij ca
instala ia între hot i dulap
s fie bine fixat .

1. Conform desenului, verifica i
pozi ia hotei în dulap. ipcile de
lemn trebue s se alinieze cu
cele 4 g uri de cheie de pe partea
superioar a hotei. Pe dulap
monta i 4 uruburi (furnizate)
conform pozi iei relative ale celor 4
g uri de cheie de pe partea
inferioar a hotei. Gradul de
în urubare se va face în func ie de
instalarea urm toare.

3. Instala i uruburile în g urile de
sigurant , în cazul mi c rii fa sau
spate a hotei, pentru o utilizare sigur .

Information

La
perforarea
sau t ierea
în pere i
sau tavan
nu avaria i
cablurile
electrice
sau alte
utilita i
ascunse.
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Information
Hota de buc t rie
trebue instalat i
conectat la
evacuarea unde
sunt instalate i
alte tipuri de
energie diferit de
cea electric
(boilere/cazane,ar
agazuri/arz toare
gaz)

Dac suprafa a de instalare din dulap nu se potrive te cu hota nu
adapta i pentru instalarea hotei, apoi conform FIG.5, monta i hota pe
perete. Pe perete monta i 2 uruburi (furnizate) conform pozi iei relative
ale celor 2 g uri de cheie de pe spatele hotei. Gradul de în urubare se
va face în func ie de instalarea urm toare. Instala i de asemenea
uruburile în g urile de siguran , în cazul mi c rii fa sau spate a hotei,

pentru o utilizare sigur .
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Folosind metoda hot

Aprinde i hot ON când g ti i la temperatur înalt sau atunci când produsele alimentare
se afl în fl c ri

1. Regula i mânerul în pozi ia corec .
2. Introduce i bine fi a în priz .
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Ap sa i butonul pentru lumin , becurile se aprind.
În caz contrat becurile nu functioneaz . La
ap sarea butonului “*”motoarele func ioneaz la
vitez cea mai mic . La ap sarea butonului “**”
motoarele func ioneaz la vitez medie. La
ap sarea butonului “***” motoarele func ioneaz la
vitez mare. La ap sarea butonului “0” motoarele
se opresc.
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Information

Cur a i
frecvent
ventilatoare
le. Nu
permite i
acumularea
gr simii pe
ventilator
sau filtru.
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Înlocuire bec:Îndep rta i becul ce necesit
înlocuire, apoi înstala i un bec nou. Puterea
becului nu trebue se fie mai mare de 28W.

0 * ** ***

28Wx2MAX



Instruc iouni cur ite

Deconecta i hota de buc t rie de la alimentare înainte de cur ire i
între inere.

1. Cur a i s pt m nal suprafa a hotei. Folosi i un s pun
moale sau detergent pentru cur area hotei.

2. Evit i folosirea de pulberi abrazive sau compu i sp lat
vase.

3. Filtru de gr sime trebue sp lat folosind s pun
moale sau detergent dupa trei luni de utilizare,
(acumularea de gr sime nu poate fi bine cur at
i filtrul trebue înlocuit).

4. Nu folosi i baze puternice sau abrazivi.

5. Filtrele de carbon nu pot fi cur ate i trebue înlocuite
dup ase luni de utilizare.

Information

La
cur are
nu
permite i
intrarea
apei la
motor,
panoul de
control,
piese
electrice .



lichid neutru,  lasand la inmuiat.

Filtrul metallic poat at in masina de spalat vase de asemenea.
Filtrul metallic se poa ca culoarea dupa spalari mai multe.

etallic.

Exista un risc 
de incendiu, 
daca curatarea 
nu se 
efectueaza in 
conformitate
cu
instructiunile.

Informatie



Eliminarea corecta a acestui produs.

Acest marcaj indica faptul ca acest produs nu trebuie eliminate impreunu cu alte
deseuri menajere pe intreg teritoriul a UE. Pentru a preveni posibilitatea de daune 

siguranta a mediului.




