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BG	 АСПИРАТОР	В	АСПИРИРАЩА	ВЕРСИЯ
Придържайте	се	стриктно	към	тук	посочените	инструкции. Фирмата не носи отговорност за евентуални неизправности, повре-
ди или възпламеняване на уреда, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в настоящото упътване. Аспираторът е 
проектиран за аспириране на дима и парата, които се отделят при готвене, и 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 без-

опасност.
 ! Забранено е нанасянето на електрически или механически изменения върху продукта и върху въздуховодните тръби!
 ! Преди да пристъпите към инсталирането на уреда, уверете се, че няма увредени части. Ако има такива, свържете се с тър-

говския представител и не пристъпвайте към инсталиране.
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 неспаз-

ване 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 окол-

ната 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 елек-
трическа 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.

Уредът е проектиран, тестван и произведен в съответствие с:
• Безопасност: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
• Работни	характеристики: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; 

EN 50564; IEC 62301.
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• EMC	-	Електромагнитна	съвместимост: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-
3-3.

Предложения за правилна употреба, за да се намали въздействието върху околната среда: Включете (ON) аспиратора на мини-
мална скорост, когато започнете да готвите и го оставете да работи няколко минути след приключване на готвенето. Увеличавай-
те скоростта само в случай на голямо количество дим и пари и използвайте увеличените скорости само в екстремни ситуации. 
Сменяйте филтъра/филтрите с активен въглен, когато е необходимо, за да поддържате добра ефективност на намаляване на 
миризмата. Почиствайте филтъра/филтрите за мазнини, когато е необходимо, за да поддържате добра ефективност на филтъра 
за мазнините. Използвайте максималния диаметър на системата за отвеждане на въздуха, посочен в това ръководство за опти-
мизиране на ефективността и за намаляване на шума.
ВНИМАНИЕ!	Неизвършването на монтажа на винтовете и на фиксиращите механизми в съответствие с настоящите инструкции, 
може да доведе до рискове от електрическо естество.

УПОТРЕБА
Аспираторът има следното предназначение: всмуква и отвежда навън или филтрира въздуха, като едновременно с това го реци-
клира.

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 значител-
но 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 ас-
пиратор, трябва да бъде не по-малко от 55cm 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, по-
ставен 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 свръхна-
прежение 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.
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Монтаж
Уред с много голямо тегло G преместването и инсталирането на аспиратора трябва да се извършва от найGмалко двама души.
Преди да пристъпите към монтажа:
• Уверете се, че закупеният от Вас продукт отговаря по размери на избраното място за инсталиране.
• Отстранете филтъра/филтрите с активен въглен (разбира се, ако избраният от Вас модел разполага с такъв). За да из-

вършите това проследете операциите в съответния параграф. Монтирайте филтрите отново само в случай, че желаете да 
използвате аспиратора във вариант на филтрираща версия.

• Уверете се, че по време на транспорта във вътрешната част на аспиратора не са попаднали дребни предмети, като например 
пликчета с винтове, гаранционни карти и др.; ако намерите такива отстранете ги и ги запазете.

• Ако е възможно разглобете и преместете мебелите, които се намират в непосредствена близост до мястото, където въз-
намерявате да монтирате аспиратора. По този начин ще имате по-добър достъп до тавана или стената, където ще бъде 
инсталиран. В противен случай, внимавайте да не увредите по време на монтажа мебелите и всички останали предмети. 
Изберете равна повърхност и покрийте с подходящо платно, върху което да поставите аспиратора и съответните аксесоари.

• Уверете се, че в близост до мястото, където възнамерявате да монтирате аспиратора има лесно достъпен контакт и също 
така, че е възможно да се свърже с отдушник (само за аспириращите версии).

• Изпълнете всички необходими операции, например: монтирайте ел. контакт и/или направете отвор за прокарване на изходна-
та тръба. Аспираторът е снабден с дюбели за фиксиране подходящи за по-голямата част от стените и таваните.

При все това, Ви препоръчваме да се посъветвате с квалифициран техник, за да сте сигурни, че доставените аксесоари са подхо-
дящи 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.

WHI653S1XGB,	WHI953S1XGB,	WHI653S1XGW,	WHI953S1XGW

За да изберете функциите на капака, натиснете символа. Функцията ще се активира, когато символ ще бъде освободен.
T1.	 Stand	by (контролният панел е изключен – всички функции са деактивирани) / ON (контролният панел е включен)
 Забележка: След около една минута работа (аспириране и осветление), аспираторът се връща автоматично в режим stand/

by.
T2.	 ON/OFF	осветление
 - при включено осветление, докоснете с пръст светодиодната лента SL1 отляво надясно или отдясно наляво, съответно за да 

увеличите или намалите интензивността на осветлението.
	 Забележка: осветлението се включва на последната зададена интензивност преди изключване.
T3.	 ON/OFF	Автоматичен	режим	на	работа	“AdaptTech”.
 Аспираторът се задейства автоматично на 2-ра скорост (мощност) на аспириране и увеличава скоростта, ако условията на 

средата, отчетени от сензора покажат, че е необходимо.
 При липса на промени в условията на средата, след 10 минути аспираторът се изключва (ако е вече е преминал на 1-ва 

скорост (мощност) на аспириране.
	 Забележка: за правилното използване на тази функция изпълнете първо "Регулиране	на	параметрите	за	автоматично	

функциониране" (вж. съответния параграф).
 Забележка: По време на автоматичния режим на работа, ако потребителят задейства някоя друга функция, която регулира 

скоростта, функцията авто вентилация се деактивира.
T4.	 ON/OFF	на	мотора
 - при включен мотор, докоснете с пръст светодиодната лента SL2 отляво надясно или отдясно наляво съответно за да уве-

личите или намалите скоростта (мощността) на аспириране.
 Забележка: моторът се задейства на последната скорост (мощност) на аспириране, зададена преди изключване.
T5.	 ON/OFF интензивна скорост (мощност) на аспириране “POWER	BOOST” (с определено времетраене)
 Забележка: След 5 минути на работа аспираторът преминава в предишното състояние.
T6.	 ON/OFF интензивна скорост (мощност) на аспириране “POWER	BOOST	x	2” (с определено времетраене)
 Забележка:	След 5 минути на работа аспираторът преминава в предишното състояние.
T7.	 ON/OFF	начин на работа “Refresh”.
 На всеки 50 минути неактивност, се активира за 10 минути 1-вата скорост (мощност) на аспириране.
T8.	 ON/OFF	Забавено	изключване на скоростта (мощността) на аспириране.
 Забележка: тази функция е предвидена за скоростите, които се избират чрез бутон T4.
 Натиснете един или няколко последователни пъти, за да въведете времето на забавено изключване (10-20-30 минути)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

SL1 SL2
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T9.	 Индикатор	и	нулиране	замърсяването	на	филтъра
 Бутонът се включва автоматично и свети с непроменлива светлина, когато е необходимо да се извърши поддръжка на фил-

търа за мазнини.
 Бутонът се включва автоматично и премигва, когато е необходимо да се извърши поддръжка на филтъра с активен въглен.
 След като извършите поддръжката, при изключен аспиратор, натиснете бутона и задръжте в продължение на повече от 3 

секунди, за да нулирате индикатора за замърсяване на филтрите, повторете операцията ако е необходимо (например ако са 
замърсени и двата филтъра).

 Активиране	на	индикатора	за	замърсяване	на	филтъра	с	активен	въглен
 По принцип индикаторът за замърсяване на филтъра с активен въглен е деактивиран. За да го активирате
 изпълнете следните операции:
 При включен дисплей (ON) и изключено аспириране (OFF) натиснете едновременно бутони T8 и T9 и задръжте в продълже-

ние на повече от 3 секунди. Бутонът T9 свети с	постоянна	светлина в продължение на около 5 секунди, което означава, че 
е активиран.

 За да го деактивирате, повторете операцията. Бутонът T9 премигва в продължение на около 5 секунди, което означава, че е 
деактивиран.

 Бутоните T8 и T9 не се виждат на този етап (при някои модели). Те се виждат само, както 
е описано в оперативната част на ръководството.

 Приблизителното разстояние на бутона T8 от T7 е 15 мм, а разстоянието на бутона T9 от T8 
е 40 мм.

Регулиране	на	параметрите	за	автоматично	функциониране
С оглед на безпроблемното функциониране на автоматичния режим на работа извършете „Калибриране на аспиратора".

Калибриране	на	аспиратора
При включен аспиратор (ON) и изключено аспириране (OFF), натиснете бутона T3 и задръжте в продължение на 3 секунди.
Задейства се втората скорост (мощност) на аспириране, а бутонът T3 започва да премигва, което означава, че е започнало кали-
брирането на аспиратора, което трае около 15 минути.
Забележка: за да преустановите калибрирането, натиснете бутон T3 и задръжте в продължение на 5 секунди; калибрирането е 
невалидно и трябва да бъде повторено.

WHI643A3XGB,	WHI943A3XGB,	WHI643A3B

За да изберете функциите на капака, натиснете символа. Функцията ще се активира, когато символ ще бъде освободен.
T1.	 Stand	by (контролният панел е изключен – всички функции са деактивирани) / ON (контролният панел е включен)
 Забележка: След около една минута работа (аспириране и осветление), аспираторът се връща автоматично в режим stand/

by.
T2.	 ON/OFF	осветление
	 Само	при	някои	модели	(вж.	чертежа	по-горе):

 Натиснете няколко пъти, за да изберете желаната интензивност:
 L1: слабо осветление
 L2: умерено осветление
 L3: силно осветление
 Натиснете още веднъж, за да изключите осветлението.

T3.	 ON/OFF	Автоматичен	режим	на	работа	“AdaptTech”.
 Аспираторът се задейства автоматично на 1-ра скорост (мощност) на аспириране и увеличава скоростта, ако условията на 

средата, отчетени от сензора покажат, че е необходимо.
 При липса на промени в условията на средата, след 10 минути аспираторът се изключва (ако е вече е преминал на 1-ва 

скорост (мощност) на аспириране.
 Забележка: за правилното използване на тази функция изпълнете първо "Регулиране	на	параметрите	за	автоматично	

функциониране" (вж. съответния параграф).
	 Забележка: По време на автоматичния режим на работа, ако потребителят задейства някоя друга функция, която регулира 

скоростта, функцията авто вентилация се деактивира.
T4.	 Ръчно	избиране	на	скоростта	(мощността)	на	аспириране:
 L4: 1-ва скорост (мощност) на аспириране
 L5: 2-ра скорост (мощност) на аспириране
 L6: 3-та скорост (мощност) на аспириране
 Натиснете още веднъж, за да изключите аспиратора (OFF).
 Забележка: при ръчно въвеждане на командите се деактивират всички останали функции, свързани с аспирирането.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

L1 L2 L3 L4 L5 L6

T7 T8 T9

15 mm 40 mm
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T5.	 ON/OFF	интензивна скорост (мощност) на аспириране “POWER	BOOST” (с определено времетраене)
 Забележка: След 5 минути на работа аспираторът преминава в предишното състояние.
T6*.	(Само	при	някои	модели)	ON/OFF на интензивната скорост (мощност) на аспириране “POWER	BOOST	x	2” (с определено 

времетраене)
 Забележка: След 5 минути на работа аспираторът преминава в предишното състояние.
T7.	 ON/OFF начин на работа “ReFresh”.
 На всеки 50 минути неактивност, се активира за 10 минути 1-вата скорост (мощност) на аспириране.
T8.	 ON/OFF	Забавено	изключване на скоростта (мощността) на аспириране (около 30 минути)
 Забележка: тази функция е предвидена за скоростите, които се избират чрез бутон T4.
T9.	 Индикатор	и	нулиране	замърсяването	на	филтъра
 Бутонът се включва автоматично и свети с непроменлива светлина, когато е необходимо да се извърши поддръжка на фил-

търа за мазнини.
 Бутонът се включва автоматично и премигва, когато е необходимо да се извърши поддръжка на филтъра с активен въглен.
 След като извършите поддръжката, при изключен аспиратор, натиснете бутона и задръжте в продължение на повече от 3 

секунди, за да нулирате индикатора за замърсяване на филтрите, повторете операцията ако е необходимо (например ако са 
замърсени и двата филтъра).

	 Активиране	на	индикатора	за	замърсяване	на	филтъра	с	активен	въглен
 По принцип индикаторът за замърсяване на филтъра с активен въглен е деактивиран. За да го активирате изпълнете следни-

те операции:
 При включен дисплей (ON) и изключено аспириране (OFF) натиснете едновременно бутони T8 и T9 и задръжте в продълже-

ние на повече от 3 секунди. Бутонът T9 свети с	постоянна	светлина в продължение на около 5 секунди, което означава, че 
е активиран.

 За да го деактивирате, повторете операцията. Бутонът T9 премигва в продължение на около 5 секунди, което означава, че е 
деактивиран.

 Копчета T8 и T9 не са видими на този етап (на някои модели). Те са видими само, както 
е описано в експлоатация раздел на ръководството.

 Приблизително разстояние на бутон T8 от Т7 е 16 mm, а разстоянието на бутон T9 от T8 
е 26 мм.

Регулиране	на	параметрите	за	автоматично	функциониране
С оглед на безпроблемното функциониране на автоматичния режим на работа извършете „Калибриране на аспиратора"
.
Калибриране	на	аспиратора
При включен аспиратор (ON) и изключено аспириране (OFF), натиснете бутона T3 и задръжте в продължение на 3 секунди.
Задейства се втората скорост (мощност) на аспириране, а бутонът T3 започва да премигва, което означава, че е започнало кали-
брирането на аспиратора, което трае около 15 минути.
Забележка: за да преустановите калибрирането, натиснете бутон T3 и задръжте в продължение на 5 секунди; калибрирането е 
невалидно и трябва да бъде повторено.

WHI623E1XGB,	WHI623E1XGW,	WHI923E1XGW,	WHI623E3B,	WHI923E3B,	WHI923E3XGB
WHI623E1XGBUK,	WHI623E3BUK
WHI643E6XGB,	WHI643E6B,	WHI643E6XGW,	WHI943E6B,	WHI943E6XGB,	WHI943E6XGW
WHI823E1XGB,	WHI823E1XGW	

За да въведете дадена функция е достатъчно да докоснете командите.
T1. Stand by/ON на дисплея
T2. ON/OFF 1-ва скорост (мощност) на аспириране
T3. ON/OFF 2-ра скорост (мощност) на аспириране
T4. ON/OFF 3-та скорост (мощност) на аспириране
T5. ON/OFF осветление

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.

T7 T8 T9

16 mm 26 mm

T1 T2 T3 T4 T5
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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. Спаз-
вайте строго посочените инструкции!
Не се поема никаква отговорност за евентуални щети нанесени по мотора и пожари, възникнали следствие на неправилна под-
дръжка или неспазване на настоящите инструкции.

Филтър	за	мазнини
Филтърът	задържа	мазните	частици,	отделяни	при	готвене.
Почиства се веднъж месечно с неутрални препарати. Мие се ръчно или в съдомиялна машина на ниска температура и кратък 
режим на измиване.
При миене на филтъра за мазнини в съдомиялна машина е възможно той да се обезцвети, но това в никакъв случай не намалява 
способността му на филтриране.
За да разглобите филтъра за мазнините, дръпнете дръжката с пружинен механизъм.

Филтър	с	активен	въглен	(само	за	филтрираща	версия)
Задържа	неприятните	миризми,	които	се	отделят	при	пържене.
Филтърът с активен въглен се запушва приблизително след дълъг период на използване в зависимост от начина на готвене и от 
това колко често почиствате филтъра.
Във всеки случай е необходимо да подменяте филтъра с активен въглен на всеки четири месеца или когато индикаторът за 
засищане на филтрите показва, че е необходимо.
Не се мие нито може да се използва повторно.
Кръгъл филтър с активен въглен
Поставете по един филтър от всяка страна, така че да се покрият двете предпазни решетки на работното колело на мотора, след 
което завъртете по посока на часовниковата стрелка.
При демонтажа завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка.

Подмяна	на	ел.	крушки
Внимание! Преди да вземете в ръка ел. крушките проверете дали са изстинали.
Подменете повредената лампа с нова от същия тип, така както е посочено върху етикета с характеристиките или близо до самата 
лампа върху аспиратора.

СВЕТОДИОДИТЕ гарантират оптимално осветление, до 10 пъти по-силно от традиционните лампи и позволяват 90% икономия 
на електроенергия.

За подмяна се обърнете към сервиза за техническо обслужване.


