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LT montavimo ir naudojimosi instrukcija  
FI Asennus- ja käyttöohjeet  
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DE Montage- UndGebrauchsanweisung 
EN Instruction on mounting and use  
DA Bruger- og monteringsvejledning  
NO Instrukser for montering og bruk 
SV Monterings- ochbruksanvisningar  
FR Prescriptions de montage et mode d’emploi  
IT Istruzioni di montaggio e d'uso  
RO Instructii de montaj si folo sire 
BG Инструкции за монтаж и употреба 
HR Uputstva za montažu i za uporabu  
CS Návod na montáž a používání  
PL Instrukcja monta żu i obsługi  
RU Инструкции по монтажу и эксплуатации 
SR Uputstva za montažu i upotrebu  
SL Navodila za montažo in uporabo  

   UK    Інструкція з монтажу і експлуатації 
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BG - Инструкции за монтаж и употреба 
 
Придържайте се стриктно към тук посочените инструкции. Фирмата не носи отговорност за евентуални неизправности, 
повреди или  възпламеняване на  уреда, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в настоящото упътване. 
Аспираторът е предназначен само за битова употреба. 
Аспираторът може да се различава външно от чертежите поместени в настоящото упътване, но независимо от това 
инструкциите за употреба, поддръжката и инсталирането са абсолютно същите. 
! Съветваме Ви да съхранявате настоящото упътване за да може да го използвате във всеки един момент. При 
продажба, отдаване под наем или преместване, упътването за употреба трябва да остане заедно с продукта. 
! Прочетете  внимателно  инструкциите!  Те  съдържат важна информация относно
 инсталирането, употребата и мерките за безопасност. 
! Забранено   е   нанасянето   на   електрически   или механически изменения върху продукта и върху 
въздуховодните тръби! 
Забележка: Частите, отбелязани с  “(*)”,  са  опция и  се доставят само с някои модели или пък са недоставени части, които 
да се закупят отделно. 
 

  Предупреждения 
Внимание!   Не включвайте уреда към ел.мрежа, ако монтирането му не е окончателно приключило. Преди каквато и да е 
операция на почистване или поддръжка, аспираторът трябва да се изключи от ел.мрежа, като се извади щепсела или като 
се изключи главния прекъсвач на жилището. 
за всички операции по инсталиране и техническо обслужване използвайте работни ръкавици. 
Уредът не трябва да се употребява от деца или хора с намалена  умствена  или  физическа  чувствителност  и които нямат 
опит и не са запознати с уреда, освен ако те не се държат под   контрол или не са инструктирани от отговарящо за 
безопасността им лице как да ползват уреда. 
Трябва   да   се   внимава   децата   да   не   си   играят   с аспиратора. 
Не използвайте никога аспиратора, ако решетката не е правилно монтирана! 
Аспираторът  не  трябва  НИКОГА  да  се  използва  като работен плот, освен ако това не е специално указано. 
Помещението трябва да има добро проветряване, когато кухненският аспиратор се използва едновременно с други уреди с 
газово или друг вид гориво. 
Аспирираният въздух не трябва да се отвежда през отвод, през който се отвежда дима от уредите, работещи с газ или друго 
гориво. 
Строго се забранява готвенето на открит пламък под аспиратора. 
Използването на открит пламък е вредно за филтрите и може да причини пожар, затова абсолютно трябва да се избягва. 
Пърженето трябва да се извършва под наблюдение, за да се избегне възпламеняване на олиото. 
Достъпните части могат да се нагреят значително когато се използват заедно с готварски уреди. 
Що  се  отнася  до  техническите  мерки  и  мерките  за безопасност, които трябва да се прилагат за отвеждане на дима, 
трябва строго да се придържате към предвиденото в правилника на местните компетентни власти. Аспираторът трябва да 
се почиства често, както отвътре, така  и  отвън (ПОНЕ ВЕДНЪЖ В  МЕСЕЦА, трябва при всички случаи да се спазват 
инструкциите за поддръжка, посочени в тези указания). 
Неспазването на нормите за почистване на аспиратора и за подмяна и почистване на филтрите, води до опасност от 
пожари. 
Не използвайте и не оставяйте аспиратора без правилно монтирани лампички! Опасност от токов удар! 
Не се поема никаква отговорност при евентуална неизправност, щета или пожар, нанесени на уреда вследствие на 
неспазване на настоящите инструкции. 
Този уред отговаря на изискванията на : 
- Европейската директива 2002/96/ЕС 
- Waste Electricаl and Electronic Equipment (WEEE). Уверявайки  се,  че  този  уред  ще  бъде  рециклиран  по подобаващият   
за   това   начин,   Вие   допринасяте   за опазването на околната среда и вашето здраве. 

Символът    върху уреда или в придружаващата го документация посочва, че този продукт не трябва да бъде считан 
за домашен отпадък, а трябва да бъде предаден в специално предназначените за това пунктове за рециклиране на 
електрическа и електронна техника. Придържайте се към местните нормативи за преработка на отпадъци. За по-подробна 
информация във връзка с предаването, събирането  и   рециклирането  на   този продукт ви съветваме да се 
обърнете към компетентните местни служби, службите за събиране на домашни отпадъци или магазинът, в който сте 
закупили този ел. уред.
 
 



 

 

 

Употреба 
Аспираторът има следното предназначение: всмуква и отвежда навън или филтрира въздуха, като едновременно с това го 
рециклира. 
Моделите без аспириращ мотор са предназначени за работа само във вариант на аспирираща версия и трябва да бъдат 
свързани към периферно аспириращо звено, което се закупува отделно. 
Инструкциите за свързване се доставят заедно с периферното аспириращо звено. 
 

 Аспирираща версия 
Парата се отвежда навън посредством въздуховодна тръба свързана със съединителния фланец. 
Диаметърът на въздуховодната тръба трябва да отговаря на диаметъра на съединителния пръстен. 
Внимание! Въздуховодната тръба не е включена към аксесоарите и трябва да бъде закупена отделно. 
В хоризонталната част тръбата трябва да бъде леко извита нагоре (около 10°) за да улесни отвеждането на въздуха навън. 
Ако аспираторът е снабден с филтри с активен въглен, 
въпросните трябва да бъдат отстранени. 
Свържете аспиратора към въздуховодни тръби и отвори в стената. Диаметърът на тръбите трябва да съответства на 
диаметъра на съединителния фланец за отвеждане на въздуха. 
Свързването  към  въздуховодни  тръби  и  отвори  с  по- малък диаметър намалява капацитета на аспириране и увеличава 
значително шума по време на работа. 
В тези случаи фирмата не поема никаква отговорност. 
! Използвайте тръба с необходимата дължина. 
! Използвайте тръба с възможно най-малко тръбни колена (с максимален ъгъл на извивка: 90°). 
! Не променяайте рязко сечението на тръбите! 
! Използвайте тръби с възможно най-гладко вътрешно покритие. 
! Материалът, от който са изработени тръбите трябва да отговаря на нормите в сила. 
 

 Филтрираща версия 
Аспирираният въздух се пречиства и освежава преди да влезе отново в обръщение в помещението. За да използвате 
аспиратора в този вариант на работа трябва да  инсталирате допълнителна филтрираща система  на базата на филтри с 
активен въглен. 
 
Монтиране 
Минималното разстояние между повърхността, на която се поставят съдовете за готвене и най-ниската част на кухненския  
аспиратор,  трябва  да  бъде  не  по-малко  от 50cm в случай на електрически печки и не по-малко от 65cm, в случай на 
газови или комбинирани печки. 
Ако в инструкциите на газовия уред за готвене е посочено по-голямо разстояние, то трябва да се има предвид. 
 

  Ел. връзка 
Напрежението в ел.мрежата трябва да отговаря на напрежението, което е посочено върху етикета с данните за аспиратора, 
поставен от вътрешната му страна. Ако е снабден с щепсел свържете аспиратора към контакт, съответстващ на 
действащите норми и намиращ се  на лесно достъпно място дори и след приключване на монтажа. Ако не е снабден с 
щепсел (директно свързване към мрежата), или щепселът не е на достъпно място след приключване   на   монтажа, 
използвайте   двуполюсен прекъсвач според нормите, така че да се осигури пълно изключване на мрежата при 
свръхнапрежение ІІІ, в съответствие с правилата за монтиране. 
Внимание! Преди да  свържете отново аспиратора към мрежата  и  да  проверите  дали  функционира  правилно, 
проверете дали кабелът е монтиран както трябва. Аспираторът е снабден със специален кабел за захранване; в случай, че 
кабелът бъде увреден обърнете се към гаранционния сервиз за да получите нов. 
 
Монтаж 
При все това, Ви препоръчваме да се посъветвате с квалифициран техник, за да сте сигурни, че доставените аксесоари са  
подходящи  за  целта.  Стената,  съответно таванът, трябва да бъдат достатъчно стабилни за да издържат на 
натоварването. 



 

 

 

 
 
Начин на употреба 
Ако при готвене се отделя много пара, преминете на максимален режим на работа. Препоръчително е да включите  
аспиратора 5  минути  преди  да  започнете да готвите и да го оставите да работи още 15 минути след като приключите. 
 

 
 
1 ВКЛ / ИЗКЛ Повишаване на скоростта 
 
При завъртане на ключа до позиция “0” по време на работа, уредът се изключва. 
Завъртане на ключа от позиция “0” към “1”, превключва от изключен уред към Степен 1. 
При завъртане на ключа надясно (абсорбаторът е включен) степента на мотора превключва от 1 на интензивна. 
 
Степен 1: 1 
Степен 2: 2 
Степен 3: 3 
Степен 4: 4  
 
2 Светлина ВКЛ / ИЗКЛ 
Поддръжка 
Внимание! Преди каквато и да е операция свързана с почистване или поддръжка изключете аспиратора от ел.мрежата, като 
извадите щепсела или изключите главния прекъсвач на жилището. 
 
Почистване 
Аспираторът трябва да се почиства често (или поне толкова на често колкото почиствате филтрите), както отвътре така и   
отвън. Използвайте навлажнена кърпа и неутрални течни почистващи препарати. 
Избягвайте  препарати, които  съдържат  абразивни частици. 
Внимание ! Не почиствайте никога със спирт ! Внимание! Неспазването на нормите за почистване на аспиратора и за 
подмяна на филтрите води до рискове от пожар. Спазвайте строго посочените инструкции! 
Не се поема никаква отговорност за евентуални щети нанесени по мотора и пожари, възникнали следствие на неправилна 
поддръжка или неспазване на настоящите инструкции. 
 
Филтър за мазнини 
 
Филтърът задържа мазните частици, отделяни при готвене. 
Да се почиства веднъж месечно или когато индикаторът за пренасищане на филтрите го показва (разбира се в случай, че 
моделът, който сте закупили е снабден с такъв индикатор). 
Използвайте не много силни миялни препарати и почиствайте ръчно или в съдомиялна машина, но на ниска температура и 
кратък режим на измиване. 
При миене на металния филтър за мазнините в съдомиялната машина е възможно той да се обезцвети, но това по никакъв 
случай не намалява възможностите му за филтриране. 
За да разглобите филтъра за мазнините, дръпнете дръжката с пружинен механизъм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Подмяна на ел. крушки 
 
Изключете уреда от ел. мрежата. 
Внимание! Преди да вземете в ръка ел. крушките проверете дали са изстинали. 
 
1.   С помоща на малка отвертка или подобен инструмент отстранете капака на плафониерата. 
2.   Подменете изгорялата крушка. Използвайте само halogen лампи от 12V, максимум 20W, като внимавате да не ги 
докосвате с ръка. 
3.   Затворете плафониерата (при затваряне прищраква). 
 
Ако ел. крушките не светят, проверете дали са монтирани правилно преди да потърсите помощта на специалист. 


