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2. Reduktorius su atbuliniu vožtuvu (žr. 3 
pav.).

Darbo režimų valdymas
gobtuvai

Priekiniame gaubto korpuso skydelyje, 
perkėlus apatinį ištraukiamą skydą į 
kraštutinę padėtį į priekį, gaubto veikimo 
režimų mygtukų jungikliai atsidaro (žr. 5 
pav.):

Ryžiai. 3
Papildomi gaubto priedai yra:

1. Trijų padėčių jungiklis
variklio darbo režimai:

1-as greitis (mažo triukšmo veikimas);
2-as greitis (intensyvus kepimas).vienas. Anglies akrilo kvapo filtras 

(nepridedamas) (žr. 4 paveikslą). Jis 
naudojamas patalpų orui filtruoti 
recirkuliacijos režimu. Anglies filtrą 
galite įsigyti iš savo pardavėjo.

2. Dviejų padėčių jungiklis variklio darbo 
režimams:
3-asis greitis (maksimali galia).
3. Lempos jungiklis.

Ryžiai. penki

Ryžiai. 4

IŠMETIMO KONTROLĖ
Visi šiame vadove aprašyti gaubtai turi 3 

ventiliacijos greitį. Galite pasirinkti žemą, 
vidutinę arba aukštą ventiliaciją, 
atsižvelgdami į tai, kiek virimo ir skrudinimo 
garai yra aukšti. Norėdami efektyviau valyti 
orą, tuo pačiu metu įjunkite viryklę ir 
gaubtą. Tai padarys vėdinimo procesą 
efektyvesnį. Baigę gaminti, leiskite 
gartraukiui kurį laiką veikti. Taigi, virtuvėje 
atsikratysite garų ir nepageidaujamų kvapų.

Šių jungiklių pagalba galite įjungti vieną iš 
trijų variklio greičių bet kokia tvarka. 
Apšvietimo lempas galima įjungti 
nepriklausomai nuo variklio veikimo.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EKSTRAKTORIUS

Recirkuliacijos režimu (žr. 7 pav.) Gaubtas 
nėra prijungtas prie ventiliacijos veleno, 
todėl oras tiesiog verčiamas per gaubtą 
virtuvės viduje.

Viryklės gaubtas skirtas pašalinti kvapus 
iš virtuvės.

Viryklės gaubtas, atsižvelgiant į jo 
montavimą, gali veikti dviem režimais:

oro šalinimo režimas į ventiliacijos 
kasyklą;
recirkuliacijos režimas.

-

-
Oro ištraukimo į ventiliacijos veleną 

režimu (žr. 6 pav.) Gaubtas yra sujungtas su 
ventiliacijos velenu gofruota žarna arba 
plastikiniu kanalu. Taigi visi virtuvės garai, 
kvapai, garai ir suodžiai, patekę per 
daugkartinius aliuminio riebalų filtrus, 
išleidžiami už kambario ribų. Šiuo darbo 
režimu nereikia montuoti anglies akrilo 
kvapo filtrų. Ištraukimo režimas yra pats 
efektyviausias, nes ištraukimo gaubtas 
pašalina visus virimo garus už virtuvės ribų į 
ventiliacijos veleną.

Ryžiai. 7

Šiame grimzlės režime turi būti 
sumontuoti vienkartiniai akrilo anglies filtrai. 
Šie filtrai nepridedami prie gaubto ir juos 
reikia įsigyti atskirai. Kapoto naudojimas 
recirkuliacijos režimu sumažina jo našumą.

Mes rekomenduojame naudoti 
gaubtą oro ištraukimo į ventiliacijos 
veleną režimu.

Ryžiai. 6
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PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA
UŽ KABLIO

Dėl
filtrą (A pav.), paspauskite filtro spyruoklinį 
užraktą ir, traukdami jį link savęs ir žemyn, 
nuimkite. Išimdami filtrą, nespauskite tvirtai 
ant aliuminio filtro paviršiaus, nes tai gali 
įbrėžti filtro paviršių, turintį įtakos filtro 
išvaizdai.

atsiskirti aliuminis

Prieš pradėdami valyti ar taisyti 
gaubtą, išjunkite tinklo įtampą.

Dėmėtų ekstraktų išorės valymui 
naudokite drėgną šluostę, suvilgytą šiltu 
vandeniu, ir neutralų ploviklį. Išoriniam 
plieno, vario ir žalvario paviršių valymui 
naudokite specialias valymo priemones, 
laikydamiesi atitinkamų instrukcijų. Niekada 
nenaudokite gaubto valymui chloro ir 
rūgščių produktų, abrazyvų ar kempinių, 
kurios gali subraižyti paviršių.

Ryžiai. BET

Neįdėkite filtro į gaubtą, kol jis visiškai 
neišdžius. Filtras sumontuotas atvirkštine 
tvarka. Paspauskite filtro spyruoklinį užraktą 
ir įdėkite jį į vietą, tada atleiskite užraktą.

Tepalo valymas
filtras

Aliuminio tepalas
filtras, sulaikantis riebalų daleles ir dulkes iš 
pro jį praeinančio oro, užsikemša.

Jį reikia išvalyti nerūgščiomis priemonėmis 
arba išplauti iš anksto pamirkius karštame 
vandenyje, naudojant efektyvų ploviklį, arba, 
jei įmanoma, indaplovėje (esant 65 ° C). 
Labai suteptų riebalų filtrų negalima plauti 
indaplovėje kartu su indais. Aliuminio filtrai 
turi būti valomi kartą per 1,5-2 mėnesius. 
Valydami riebalų filtrą, pašalinkite riebalų 
nuosėdas iš visų prieinamų gaubto korpuso 
dalių.

Anglies filtrų keitimas
Anglies filtrai turėtų būti keičiami kas 5 

mėnesius. Jie montuojami ant apsauginių 
variklio dėžės grotelių, švelniai paspaudžiant 
ir pasukant pagal laikrodžio rodyklę. 
Norėdami išimti anglies filtrą, šiek tiek jį 
įspauskite ir pasukite prieš laikrodžio 
rodyklę.

Lempos keitimas
Apšvietimui ant gaubtų naudojamos 3 W 

galios mignono tipo (E14 pagrindo) LED 
lempos, žvakės formos. Draudžiama naudoti 
žibintus, kurie neatitinka šių parametrų. 
Norėdami patekti į apšvietimo lempas, turite

aštuoni




