
TAI YRA Dekoratyvinių gaubtų montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas

APIE „Handbuch zu Installation“, „Bedienung und Wartung von dekorativen Abzugshauben“

FR Manuel d'installation, d'utilization et d'entretien des hottes décoratives

IN Dekoratyvinių gobtuvų montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas

PUNKTAS Dekoratyvinio įsiurbimo dangtelio montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas

NL Tvarkymas „voor installatie“, „gebruik in onderhoud van sierafzuigkappen“

PT Dekoratyvinių ištraukėjų chaminų montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas

DOVANA Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter

FI „Liesituulettimen kuvun asennus-, käyttö- ja huolto-instruket“

SV Neautomatinis montavimas, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt

NEREIKIA „Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsmanual“ dekoratyviniam popieriui

EL ,

GĮ ,

PL Instrukcja Instalacionescji, uzytkowania i konserwacji okapu dekoracyjnego

Hu Üzembehelyavimo, naudojimo ir karbantymo instrukcijos virtuvės szagelszívókhoz

ZH ,

كتيب لتركيب واستخدام وصيانة الشفاطات المزخرفة

CATA GARTRAUKIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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TAI YRA EKSTRAKTORIAUS GAUBTASDekoratyvinis
Laikas: ištraukėjas veikia 5 min. esant dabartiniam greičiui ir 5 min. daugiau 
kiekvienu mažesniu greičiu, kol apšvietimas sustos ir išsijungs.

Gerbiamas kliente: Jutiklinis skydelis (pav. P5)

Mes vertiname mūsų gaubto pirkimą. Prašome atidžiai perskaityti šias 
instrukcijas, kad būtų galima optimaliai ją įdiegti, naudoti ir prižiūrėti.

1 - indikatoriaus lemputės / filtro valymo įspėjamasis mygtukas. Įspėjimas įjungtas
reikia pakeisti filtrą - paspauskite, kad išjungtumėte filtrą išvalius ar pakeitus.

2- Įjunkite ir išjunkite ištraukimo laiką.

Gaubto montavimas (pažymėkite simbolį paveikslėliuose) 3- Apšvietimo įjungimas ir išjungimas. Ilgas paspaudimas reguliuoti
apšvietimo intensyvumas.Dėmesio: patikrinkite vietines išmetamųjų dujų taisykles. Nejunkite 

gaubto prie karšto oro, orlaidės ar dūmų kanalo. Savo vietos valdžios 
institucijoje įsitikinkite, kad kambario ventiliacija yra tinkama. Įsitikinkite, kad 
maksimalus prietaiso oro ištraukimo srautas kambaryje neviršija 4 Pa   (0,04 
mbar). Reikėtų užtikrinti tinkamą kambario ventiliaciją, jei tuo pačiu metu 
naudojamas virtuvės ištraukimo gaubtas ir dujomis ar kitais degalais varomi 
prietaisai. Ištraukto oro negalima siųsti kanalais, kurie naudojami dujomis ar 
kitais degalais varomų prietaisų garams evakuoti. Reikia laikytis oro 
evakuacijos taisyklių.

4- Ištraukimo įjungimas ir išjungimas.
5 - ištraukimo greitis - mygtukas: 1, 2 ir 3/4 greitis.
Laikas: ištraukėjas veikia 5 min. esant dabartiniam greičiui ir 5 min. daugiau 
kiekvienoje iš apatinių pavarų, kol ji sustos.
Stumdomas jutiklinis skydelis (pav. P6)

1- Ištraukimo įjungimas ir išjungimas.
2 - stumdomas jutiklinis skydelis, skirtas valdyti ištraukimo greitį. Jis naudojamas

taip pat kartu su mygtuku -3.
3- Apšvietimo išjungimas. Paspauskite mygtuką ir, kol

mirksi, reguliuokite šviesos intensyvumą slankiuoju jutikliniu skydeliu -2.Garams evakuoti į išorę naudokite standų PVC vamzdį, kurio ilgis ne mažesnis kaip Ø l20 
mm.
Pirmiau nurodyti apribojimai netaikomi gaubtams, neišleidžiant jų į išorę 
(recirkuliacijos sistema su aktyvintos anglies filtru).

4- Įjunkite ir išjunkite ištraukimo laiką.
5 - indikatoriaus lemputės / filtro valymo įspėjamasis mygtukas. Įspėjimas įjungtas

reikia pakeisti filtrą - paspauskite, kad išjungtumėte, kai filtras bus išvalytas 
ar pakeistas.

Uždėkite gaubtą pagal pateiktame šablone pateiktas instrukcijas
Laikykitės maisto ruošimo priemonės gamintojo nurodymų, jei aukštis nuo 
kepimo paviršiaus iki gaubto yra didesnis nei nurodytame šablone. Laikas: ištraukėjas veikia 2 min. esant dabartiniam greičiui ir 2 min. daugiau 

kiekvienu mažesniu greičiu, kol apšvietimas sustos ir išsijungs.
Tik dujiniams virimo prietaisams: mažiausias atstumas iki gaubto turi būti bent 
65 cm.
Gaubto prijungimas prie tinklo Gaubto priežiūra

Dėmesio: Prieš prijungdami gaubtą: nutraukite maitinimą ir patikrinkite, 
ar tiekiama įtampa ir dažnis sutampa su nurodytu įrangos vardinėje 
plokštelėje.

Dėmesio: prieš tvarkydami gaubtą, visada išjunkite maitinimo šaltinį. 
Gedimo atveju susisiekite su oficialiu pardavėju arba įgaliotuoju atstovu.

Jei prietaise yra kištukas, prijunkite gaubtą prie lizdo pagal galiojančias taisykles, 
esančias prieinamoje vietoje.

Išorinis valymas: naudokite skystą, nerūdijančią ploviklį ir venkite abrazyvinių 
valiklių.

Jei prietaisas nėra su kištuku, prijunkite prietaisą tiesiai prie elektros tinklo, 
apsaugotą prieinamu atskyrimo įtaisu, skirtą atjungti, daugiapolį, pagal vietines 
taisykles.

Tepalų filtrai: kad išvengtumėte galimų gaisrų, juos griežtai valykite kartą per 
mėnesį arba pastebėjus indikatoriaus lemputei. Norėdami tai padaryti, nuimkite 
filtrus ir nuplaukite juos karštu vandeniu ir plovikliu. Jei naudojate indaplovę, 
filtrus išdėstykite vertikaliai, kad nesikauptų kietos nuolaužos.Gaubto naudojimas - sauga

Dėmesio: Elektrostatinės iškrovos metu (pvz., Žaibo metu) gaubtas gali 
nustoti veikti. Tai nesukelia žalos pavojaus. Išjunkite gaubto maitinimą ir po 
vienos minutės vėl prijunkite.

Aktyviosios anglies filtrai: juos reikia keisti kas 3 mėnesius.
Svarbu: padidinti filtro valymo / keitimo dažnumą, jei gaubtas naudojamas 
ilgiau nei 2 valandas per dieną. Visada naudokite originalius gamintojo 
filtrus.

Neleiskite, kad gaubtu galėtų naudotis vaikai ar riboto pajėgumo (fiziniai, 
jutiminiai ar psichiniai) žmonės arba trūksta patirties ir (arba) žinių, nebent jie 
gavo už jų saugą atsakingo asmens instrukcijas, kaip naudotis įranga. Pakaitinės lempos (ieškokite simbolio paveiksluose)

Dėmesio: nenaudokite lempų tol, kol nepertraukiamas maitinimas ir jų 
temperatūra nesumažėja.Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

Svarbu: naudokite naujas lempas pagal tai, kas nurodyta gaubto 
vardinėje plokštelėje.Norėdami išvengti galimų gaisrų, periodiškai valykite metalinį filtrą, visam laikui 

patikrinkite indus karštu aliejumi ir nedeginkite maisto po gaubtu. Halogeninėms lempoms pakeisti naudokite lempas su aliuminio reflektoriumi. 
Nenaudokite dichroinių lempų - perkaitimo pavojus.

Nenaudokite gaubto, jei jis yra pažeistas ar sugadintas. Susisiekite su oficialiu 
pardavėju arba įgaliotuoju atstovu. Legali informacija

Gamintojas:Prieinamos dalys gali įkaisti, kai naudojamos kartu su buitiniais prietaisais.
virimas. - Pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius žemos įtampos elektros įrenginių reikalavimus, 

nustatytus 2006 m. Gruodžio 12 d. Direktyvoje 2006/95 / CEE, ir elektromagnetinio 
suderinamumo reikalavimus, nustatytus 2004 m. Gruodžio 12 d. Direktyvoje 2004/108 / 
CEE.

Gaubto naudojimas - valdymo skydelis (ieškokite simbolių 
paveikslų)

viduje

Skirtingi valdymo skydai aprašyti žemiau. Patikrinkite skydelio modelį, 
sumontuotą jūsų gaubte, taip pat pamatykite kiekvienu atveju nurodytą 
paveikslą.

- Ji nėra atsakinga už šiame vadove pateiktų nurodymų ir galiojančių saugos 
taisyklių, susijusių su teisingu įrangos naudojimu, nesilaikymą.

Skydelis su elektroniniu mygtuku (pav. P2)

1- Apšvietimas įjungtas ir išjungtas.
2- Apšvietimo veikimo valdymo indikatorius.

- Ji pasilieka teisę atlikti bet kokius pakeitimus be išankstinio įspėjimo apie įrangą 
ar šį vadovą.

3 - ištraukiklio greitis - mygtukas: 1, 2 ir 3 greičiai. Dar kartą paspaudus esamą 
greitį, išsijungia ištraukėjas. Jei jums reikia techninės pagalbos ar papildomos informacijos apie mūsų 

gaminius, susisiekite su mūsų oficialiu platintoju.
4 - ištraukiklio veikimo greičio valdymo indikatorius.
Laikas: laikykite nuspaustą pasirinkto greičio mygtuką dvi sekundes, kol 
indikatorius mirksi. Po 15 min. ištraukėjas išsijungia ir išjungiamas apšvietimas. 
Norėdami atšaukti laiką: vieną kartą paspauskite pasirinkto greičio mygtuką.

Keturių greičių skydelis - skaitmeninis indikatorius (pav. P3)
1- Apšvietimas įjungtas ir išjungtas. 2 - 
ištraukimo įjungimas ir išjungimas. 3- 
Sumažinkite ištraukimo greitį.
4 - ištraukiklio greičio indikatoriaus skydelis. 5- 
Padidinkite ištraukimo greitį.
6- Įjunkite turbokompresorių.
7- Įjunkite ir išjunkite ištraukimo laiką.

7



APIE DEKORATYVUS DUNSTABZUGSHAUBE
Minute in den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet und die 
Beleuchtung erlischt.
Bedienfeld mit Sensortasten (Abb. P5)

Lieberis Kunde: 1- Anzeigeleuchte / Drucktaste für Filterreinigungs-Anzeige. Zeigt an, dass
der Filter gewechselt werden muss - betätigen Sie sie, sobald der Filter 
gereinigt bzw. ersetzt worden ist.

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf unserer Abzugshaube. Wir möchten 
Sie įkando, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, um den optimalen Einbau sowie 
die optimale Nutzung und Wartung zu gewährleisten. 2- „Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren“.
„Montage der Abzugshaube“ („Abbie“ simbolis) 3- Ein- / Ausschalten der Beleuchtung. Halten Sie die Taste gedrückt, um die

Beleuchtungsintensität zu regulieren.Achtungas: Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur 
Rauchabführung. Schließen Sie die Abzugshaube nicht an einen Rauch-, 
Lüftungs- oder Warmluftkanal an. Lassen Sie sich von der Ortsbehörde

bestätigen, dass die Umgebungsbelüftung angemessen ist. Stellen Sie sicher, 
dass der durch Umgebungsgeräte erzeugte Unterdruck 4 Pa   (0,04 mbar) nicht 
übersteigt. Bei gleichzeitiger Nutzung einer KüchenDunstabzugshaube undGeräten, 
diemit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, muss eine angemessene 
Belüftung des Raumes vorgesehen werden. Die abgeführte Luft darf nicht durch 
Abluftkanäle geleitet werden, die für die Abführung von Rauch aus Geräten verwendet 
werden, die mit gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden. Tai yra sind die 
gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Luftabführung zu beachten.

4- Ein- / Ausschalten des Gebläses.
5- „Taste für Gebläsestufe“: 1., 2. ir 3./4. Stufe
Laikmatis: „Das Gebläse läuft“ 5 minutės nuo „Stufe und jeweils“ 5 minučių 
„Minuten en den niedrigeren Gebläsestufen“, „bis es sich abschaltet“.
„Bedienfeld mit Sensor-Schiebetaste“ (Abb. P6)
1- Ein- / Ausschalten des Gebläses
2- Jutiklis-Schiebetaste zur Einstellung der Gebläsestufe. Wird auch

zusammen mit der Drucktaste -3- eingesetzt.
3- Ein- / Ausschalten der Beleuchtung. „Halten Sie die Drucktaste gedrückt“

und, während sie blinkt, reguliuoti Sie die Beleuchtungsintensität mit der 
Sensor-Schiebetaste-2.

Für die Rauchabführung ins Freie sollte ein Hart-PVC-Rohr mit einem 
Durchmesser von min. Ø l20 mm verwendet werden.
Die vorgenannten Beschränkungen gelten nicht für Abzugshauben ohne 
Abluftanschluss ins Freie (Umluftanlage mit Aktivkohlefilter).

4- „Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren“.
5- Anzeigeleuchte / Drucktaste für Filterreinigungs-Anzeige. Zeigt an, dass

der Filter gewechselt werden muss - schalten Sie sie aus, sobald der Filter 
gereinigt bzw. ersetzt worden ist.

Der Einbau der Abzugshaube erfolgt gemäß den Anleitungen der Vorlage.
Paplūdimys Sie die Angaben des Kochgeräte-Herstellers, wenn der Abstand 
zwischen der Kochfläche und der Abzugshaube größer ist, taip pat Vorlage 
angegeben.

Laikmatis: Das Gebläse läuft 2 Minutes auf der gewählten Stufe und jeweils 2 
Minuten en den niedrigeren Gebläsestufen, bis es sich abschaltet und die 
Beleuchtung erlischt.Gilt nur für Gas-Kochgeräte: Der Abstand zur Abzugshaube muss mindestens 65 

cm betragen. Wartung der Abzugshaube

Anschluss der Abzugshaube ir das Stromnetz Achtungas: Schalten Sie die Stromversorgung stets aus, bevor Sie die 
Abzugshaube warten. Nehmen Sie im Störungsfalle bitte mit ihrem 
Vertreter vor Ort oder einem autorisierten Fachhändler Kontakt auf.

Achtungas: Bevor Sie die Abzugshaube anschließen: Schalten Sie die 
Stromversorgung ab und vergewissern Sie sich, dass die gelieferte 
Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild des Gerätes 
angegebenen Daten übereinstimmen.

Reinigung außen: Verwenden Sie flüssige Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine 
scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermilch.

Wenn das Gerät mit einem Stecker verhen ist, schließen Sie es gemäß den 
örtlichen Bestimmungen an eine zugängliche Steckdose an.

Filtravimo filtras: Um Brandgefahren zu vermeiden, müssen die Filter monatlich 
oder bei entsprechendem Aufleuchten der Anzeigeleuchte gereinigt werden. 
Bauen Sie dazu die Filter aus und reinigen Sie sie mit warmem Wasser und 
einem Reinigungsmittel. Bei Benutzung des Geschirrspülers, legen Sie die Filter 
senkrecht ein, um Ablagerungen fester Rückstände zu verhindern.

Sollte das Gerät nicht über einen Stecker verfügen, schließen Sie es direct and 
das Stromnetz an. Dabei muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zum Schutz 
ein omnipolarer Trennschalter zur Abschaltung vorhanden sein.
Benutzungas der Abzugshaube'as - Sicherheitas Aktyvus filtras: „Die Filter müssen all 3 Monate ersetzt werden“.

Achtungas: Im Falle einer elektrostatischen Entladung (z. B. Blitzeinschlag) kann 
es zu einem Ausfall der Abzugshaube kommen. Dadurch besteht nicht dieGefahr 
einer Beschädigung. Schalten Sie die Stromversorgung der Abzugshaube ab und 
schalten Sie sie nach einigen Minuten wieder an.

Wichtig: Erhöhen Sie die Reinigungs- / Filterersatzhäufigkeit, wenn die 
Abzugshaube länger als 2 Stunden täglich in Betrieb ist. „Benutzen Sie 
immer Originalfilter des Herstellers“.

Ersatz der Leuchten (siehe simbolis in Abbildungen)
Verhindern Sie die Benutzung der Abzugshaube durch Kinder oder Personen mit 
verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder 
solchen, die nicht über ausreichende Erfahrung und / oder Kenntnis verfügen, 
außer in demher Falle, dassbrauchterehberbereherberter .

Achtungas: Schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die 
Leuchten abkühlen, bevor Sie Arbeiten an diesen durchführen.
Wichtig: Benutzen Sie neue Leuchten gemäß den Angaben auf dem 
Typenschild der Abzugshaube.

Kailiniai

Aliuminio reflektoriaus verwendet werden. Benutzen Sie keine Kaltlichtlampen 
Überhitzungsgefahr.

den Austausch von Halogenleuchten soltenas Leuchten mit
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen.
Um Funktionsstörungen zu vermeiden sollte der Metallfilter regelmäßig 
gereinigt werden. Behalten Sie Kochgefäße, die heißes Öl enthalten immer im 
Auge und flambieren Sie keine Lebensmittel unter der Abzugshaube. Rechtlicher Hinweis

„Der Hersteller“:Benutzen Sie die Abzugshaube nicht, wenn Sie Schäden arba Mängel aufweist. 
Nehmen Sie Contact mit Ihrem Vertreter vor Ort oder einem autorisierten 
Fachhändler auf.

- Erklärt, dass dieses Gerät sowohl die Anforderungen der Richtlinie 2006/95 / 
EWG vom 12/12/06 über elektrische Geräte mit Niederspannung als auch die 
Anforderungen der Richtlinie 2004/108 / EWG vom 15/12/04 über 
elektromagnetische erfüber.Die zugänglichen Geräteteile können bei gleichzeitiger Verwendung von 

Kochgeräten heiß werden.
- Übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der 
Anweisungen des vorliegenden Handbuchs und der gültigen 
Sicherheitsvorschriften für die ordnungsgemäße Handhabung des Geräts 
entstanden sind.

Benutzungas der Abzugshaube'as - Bedienfeldas („Abbie“ 
simbolis)
Nachfolgend werden die verschiedenen Bedienfelder beschrieben. „Überprüfen 
Sie die Ausführung des in Ihrer Abzugshaube eingebauten Bedienfeldes und 
beachten Sie die entsprechend angegebene Abbildung“. - Behält sich das Recht vor, das Gerät oder das vorliegende Handbuch ohne 

vorherige Ankündigung abzuändern.
Bedienfeld mit elektronischem Druckknopf (Abb. P2)
1- Ein- / Ausschalten der Beleuchtung. 
2- Kontrollleuchte für Beleuchtung.

Setzen Sie sich mit unserem Vertreter vor Ort in Verbindung, wenn Sie 
technische Unterstützung oder zusätzliche Informationen zu unseren Produkten 
benötigen.3- Skonis „für Gebläsestufe“: 1., 2. ir 3. „Stufe Bei erneutem Betätigen der Taste“

für die eingestellte Stufe schaltet das Gebläse ab.
4- Kontrollleuchte für Gebläsestufe
Laikmatis: „Halten Sie die Taste für die gewählte Gebläsestufe zwei Sekunden 
lang gedrückt“, „Anisige blinkt“. Nach 15 minučių schaltet das Gebläse ab und 
die Beleuchtung erlischt. „Ausschalten des Timers“: „Drücken Sie ein Mal auf die 
gewählte Taste für die Gebläsestufe“.
„4-Stufen-Bedienfeld“ - „Digitale Anzeige“ (Abb. P3)
1- Ein- / Ausschalten der Beleuchtung. 
2- Ein- / Ausschalten des Gebläses. 3- 
Gebläsestufe herabsetzen.
4- Anzeige der Gebläsestufe. 5- 
Gebläsestufe erhöhen.
6- „Turbo-Gebläsestufe aktivieren“.
7- „Timer des Gebläses aktivieren und deaktivieren“.
Laikmatis: Das Gebläse läuft 5 Minute auf der gewählten Stufe und jeweils 5
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FR DEKORATYVI ASPIRANTĖ HOTTE
7- Įjunkite ir išjunkite ištraukimo minutę.
Miniatiūra: ekstraktoriaus vaidmuo 5 min. à la vitesse choisie ir 5 min. 
Supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête ir tas 
l'éclairage s'éteigne.„Cher“ klientas,

„Merci d'avoir choisi notre hotte“. Veuillez lire attentivement ces instrukcijos qui 
vous assureront une montavimas, une utilization ir unretien optimum de

Liečiamas stalas (P5 iliustracija)

1- Temoin indicur / touche d'avertissement de nettoyage des filtrai. Pranešimas 
apie reikalingą filtro pakeitimą - prašymas išjungti filtrą arba jo pakeitimą.cette hotte.

Diegimas de la hotte (recherchez le symbole sur les iliustracijos)
Dėmesio: Taiko vietinius reikalavimus, susijusius su dūmų evakuacija. Tarp 
autorių: ne reliez pas la hotte à conduit de fumée, d'aération ou d'air chaud déjà 
utilisé. Patvirtinkite vietos valdžios instituciją balsuoti už suderinimą

būti patenkintam. „Assurez-vous“, kad jūs leidžiate maksimaliai ištraukti 
orą iš aplinkinių drabužių ir leisti jam praleisti 4 Pa   (0,04 mbar). Tinkama 
„pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine“ ventiliacija naudojama 
kartu su „appareils utilisant du gas“ arba „self-fuel“.

2- Įjunkite ir išjunkite ištraukimo minutę.
3- Marche / arrêt de l'éclairage. Maintenez appuyé pour régler l'intensité de 
l'éclairage.
Kovo 4–4 d. / Arrêt d'extraction.
5- „Vitesse d'extraction“ - lietimas: 1ère, 2ème, 3ème et 4ème vitesses
Miniatiūra: ekstraktoriaus vaidmuo 5 min. à la vitesse choisie ir 5 min. 
Supplémentaires à chacune des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Aš jums atsiųsiu kanalą, naudojamą evakuuoti apareilių dūmus naudojant dujas 
ar autentišką kurą.

Liečiamas progressif stalo (P6 iliustracija)
Kovo 1 d. / Arrêt d'extraction.
2 - Liečiamas stalas, leidžiantis kontroliuoti vitesse d'extraction. Également 
naudojamas combinaison avec la touche -3-.

Fumées vers l'extérieur evakuacijai naudokite standų PVC tuyau, kurio idealus 
skersmuo yra 150 mm.
Ankstesni apribojimai ne
d'évacuation vers l'extérieur (panaudojimas perdirbant medžiagas su filtru iš anglies 
akto).

Dėl pas les hottes dépourvues
3- Marche / arrêt de l'éclairage. Appuyez sur la touche et, pendant qu'elle 
clignote, réglez l'intensité de l'éclairage avec le tactile progressif desk -2-.

Įdiekite „hotte“ atitikimo instrukcijas „schema de montage fourni“. 4- Įjunkite ir išjunkite ištraukimo minutę.
5- „Temoin indicur / touche d'avertissement de nettoyage des“ filtrai. Įspėjimas apie filtro 
pakeitimą reikia oro - „Appuyez“, kad deaktyvuotų perspėjimą, jei jis filtruojamas pačiame 
arba pakeičiamas.

- Mažiausias atstumas tarp kulinarijos patiekalų patiekalų paviršiaus palaikymo ir 
didžiausio karštųjų patiekalų stalo patiekalų nuovirų dalies - 65 cm. Jei diegimo 
instrukcijos užfiksuos „la la de de cuisson“, nurodant atstumą be didesnio 
atstumo, „celle-ci doit être“ prizas už konkurenciją.

Mažasis aparatas: 2 min. à la vitesse choisie ir 2 min. Supplémentaires à chacune 
des vitesses inférieures jusqu'à ce qu'il s'arrête ir tas l'éclairage s'éteigne.

Filialas électrique de la hotte „Entretien de la hotte“
Dėmesio: avant de brancher la hotte: kupez l'alimentation électrique. 
Patikrinkite, ar esama įtampa ir dažnis atitinka langelius, nurodytus 
karštųjų kelio ženkle.

Dėmesio: Coupez toujours l'alimentation electrique avant d'intervenir sur 
la hotte. Gedimo atveju susisiekite su oficialiu platintoju arba atstovu.

Jei karštasis turi prizą, jis bus apdovanotas homologišku „facile d'accès“ prizu 
pagal vigueur normas.

Išorinis tinklinis audinys: naudokite skystą ploviklį, nerūdijantį ir netinkamą naudoti 
abrazyviniams tinklinio audinio produktams.

Jei „Appareil“ skirta apdovanojimų komandai, ji yra tiesiogiai prijungta prie 
elektros instaliacijos, tai yra grandinė, apsaugota daugiafunkciniu įtaisu, kad 
būtų galima lengvai atskirti veiksmus, kad būtų galima atjungti, laikantis 
taisyklių.elemento lokalė.

Filtrai à graisse: Il ya risque d'incendie, jei tinklinis reisas atliekamas ne pagal 
instrukcijas „Pour cela“, „demontez les filters“ ir „lavez-les à l'eau chaude“ ir 
„avec du détergent neutral“. Jei naudojate lave-vaisselle, įdėkite vertikalius 
filtrus, kad apsaugotumėte jus nuo likusio kieto skysčio.

„Hotte - Sécurité“ naudojimas Filtrai à charbon actif: ils doivent être pakeičia tous les trois mois.
Dėmesio: elektrostatinės iškrovos atveju (par ex. la foudre) hotte peut 

cesser de fonctionner. Cela ne tarkime aucun risque de dommages. Po 
vienos minutės „Coupez l'alimentation électrique de la hotte et 
rebranchezla“.

Svarbu: Padidinkite filtrų netekimo ir (arba) keitimo dažnumą, jei 
naudojamas karštasis plius 2 valandas per dieną. Naudokite toujours des
„filter d'origine du fabricant“.

Ampulės (recherchez le symbole sur les iliustracijos)- Cet appareil n'est pas prévu pour être used par des personnes (and compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mental sont réduites, ou 
des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par Asmeninis informacinis asmuo, atsakingas už leur securité, 
valstybės stebėjimą ar instrukcijas, susijusias su l'appareil naudojimu. „Ne 
convient de surveiller les enfants“ išleidžia „assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil“.

Dėmesio: ne manipuliacija juos išlaikė
Elektros energijos tiekimas ir pagrindinės temperatūros rodmenys.

ampulės avant d'avoir coupé

Svarbu: Naujų ampulių naudojimas atsižvelgiant į tai, kas nurodoma 
karšto kelio ženkle.

Aliuminio reflektoriaus ampulių naudojimas norint pakeisti halogenines 
ampules. N'utilisez pas d'ampoules dichroïques - risque de surchauffe.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil.

Legali informacija
Gamintojas:
- Pareiškia, kad įranga atitinka esminius reikalavimus, susijusius su elektros 
įtempimo principu, nurodytus direktyvoje

Il ya risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué atitinkančios aux 
instrukcijos; ne pas flamber d'aliments sous la hotte de cuisine.
DĖMESIO: Prieinamos cet appareil peuvent partijos, kurios tampa chaudes 
lorsqu'il, yra naudojamos su cuisson aparatais.
Jei patvirtinamas elektros maitinimo kabelis, jį turi atsiųsti oficiali tarnyba arba 
įgaliotas atstovas.

2006/95 / CEE 2006 12 12, ir elektromagnetinis suderinamumas, nurodytas 2004 
12 15 Direktyvoje 2004/108 / CEE.

Naudojimas de la hotte - Pupitre de commande (recherchez le symbole
sur les iliustracijos)

- Nesu atsakingas už šio pranešimo ir galiojančių saugumo normų nurodymus, 
kad įranga tinkamai naudojama.

Vous trouverez ci-après la description des différents komandų stalai galimi. 
Patikrinkite atitinkamą vado stalo modelį, kuriame pateikiama atitinkama „votre 
hotte et reportz-vous à l'illustration“.

- Jūs pasiliekate modifikacijos poveikį įrangai arba šiame pranešime nėra 
išankstinio pakeitimo.

„Desk avec bouton électrique“ (P2 iliustracija)
1- Marche / arrêt de l'éclairage.
2- Temoin de contrôle de fonctionnement de l'éclairage.

Kreipkitės į mūsų oficialų platintoją, jei palaikote pagalbos techniką arba 
informacijos apie mūsų gaminius informaciją.

3 - „Vitesse d'extraction“ - prisilietimas: 1ère, 2ème et 3ème vitesses In appuyant de 
nouveau sur la vitesse actuelle, „extracteur s'éteint“.
4- Temoin decontrôle de vitesse de fonctionnement de l'extraction.
„Minuterie“: „careenez appuyée“ pakabukas „deux secondes la touche de la 
vitesse choisie“, jusqu'à ce que l'indicateur clignote. Praėjus 15 min., L'extracteur 
s'arrête et l'éclairage s'éteint. „Pour annuler laminuterie“: „appuyez une fois sur 
la touche de la vitesse choisie“.
Pupitre à quatre vitesses - rodyti numerį (P3 iliustracija)
1- Marche / arrêt de l'éclairage. 2 - 
kovo mėn. / Arrêt d'extraction. 3- 
Sumažinkite vitesse d'extraction.
4 - rašomasis stalas, rodantis de la vitesse 
d'extraction. 5- Augmenter la vitesse d'extraction.
6- Įjunkite „vitesse turbo d'extraction“.
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IN DEKORATYVINIS EKTRAKTORIAUS GARSAS
5 - ištraukiklio ventiliatoriaus greitis - mygtukas: 1, 2 ir 3/4 greitis

Laikmatis: ištraukimo ventiliatorius veikia 5 min. dabartiniu greičiu ir dar 5 min. 
greičiu, kol jis sustos.

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad nusipirkote mūsų gaubtą. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas
Stumdomas jutiklinis skydelis (Pav. P6)

1 - ištraukiklio ventiliatorius įjungtas ir išjungtas.optimalus montavimas, naudojimas ir priežiūra.
Gaubto montavimas ant sienų (ieškokite simbolio skaičiai) 2 - stumdomas jutiklinis skydelis ventiliatoriaus greičio valdymui. Taip pat naudojamas kartu

su mygtuku -3.
Įspėjimas: dėl garų išleidimo vietos kreipkitės į vietinius įstatymus. Nejunkite

gaubtą prie garų, ventiliacijos ar karšto oro kanalo. Patikrinkite, ar 
patalpų vėdinimas yra tinkamas, su vietos valdžios institucijomis. Įsitikinkite, 
kad maksimalus patalpoje esančių prietaisų oro ištraukimo srautas neviršija 4 
Pa   (0,04 mbar). Patalpoje turi būti tinkama ventiliacija, jei ištraukimo gaubtas 
naudojamas kartu su prietaisais, naudojančiais dujas ar kitą kurą. Iškrautas 
oras turi būti pašalinamas per kanalus, kurie naudojami dujoms ar kitiems 
degalams naudojamų prietaisų garams šalinti. Turi būti laikomasi oro 
ištraukimo taisyklių.

3 - Apšvietimas įjungtas ir išjungtas. Paspauskite mygtuką ir, kol jis mirksi, sureguliuokite
apšvietimo intensyvumas naudojant stumdomą jutiklinį skydelį -2.

4- Įjunkite ir išjunkite ištraukiamojo ventiliatoriaus laikmatį.

5 - filtro švaraus įspėjimo ekranas / mygtukas. Įspėjimas apie būtinybę pakeisti
filtras - paspauskite, kad išjungtumėte, kai filtras bus išvalytas arba pakeistas.

Laikmatis: ištraukimo ventiliatorius veikia 2 min. dabartiniu greičiu ir dar 2 min. 
kiekvienu mažesniu greičiu, kol jis sustos ir apšvietimas išsijungs.
Gaubto priežiūra

Naudokite standų PVC vamzdį su min. Ø l20 mm garams evakuoti lauke.
Pirmiau nurodyti apribojimai netaikomi gaubtams, kurių išorėje nėra garų

Įspėjimas: prieš atlikdami gaubto priežiūros darbus, visada išjunkite 
elektros tiekimą. Gedimo atveju susisiekite su oficialiu platintoju arba 
įgaliotu pardavėju.(recirkuliacijos sistema su aktyvintos anglies filtru).

Uždėkite gaubtą vadovaudamiesi instrukcijomis ant šablono 
gaubto, vadovaudamiesi instrukcijomis ant šablono

Diegti
jeigu.

the Išorinis valymas: naudokite nerūdijančią skystą skalbimo priemonę ir venkite 
abrazyvinių valymo priemonių.

Tik dujiniams virimo prietaisams: mažiausias atstumas iki gaubto turi būti bent 
65 cm.

Tepalų filtrai: kad išvengtumėte gaisro, kruopščiai valykite kartą per mėnesį arba visada, 
kai tai rodo indikatoriaus lemputė. Norėdami tai padaryti, nuimkite filtrus ir nuplaukite 
karštu vandeniu ir plovikliu. Jei naudojate indaplovę, filtrus pastatykite vertikaliai, kad ant 
jų nesikauptų kietos liekanos.

Gaubto prijungimas prie tinklelio
Įspėjimas: prieš prijungdami gaubtą: išjunkite elektros tiekimą ir 
patikrinkite, ar tiekiama įtampa ir dažnis sutampa su nurodytu prietaiso 
vardinėje plokštelėje.

Aktyvintos anglies filtrai: keiskite kas 3 mėnesius.
Svarbu: padidinkite filtro valymo / keitimo dažnį, jei gaubtas naudojamas 
ilgiau nei 2 valandas per dieną. Visada naudokite originalius gamintojo 
filtrus.

Jei ištraukimo gaubte yra kištukas, pagal galiojančias taisykles prijunkite jį prie 
maitinimo lizdo, esančio prieinamoje vietoje.
Jei gaubte nėra kištuko, prijunkite jį tiesiai prie elektros tinklo, apsaugotą 
atskyrimo įtaisu, kurį galima atjungti, laikantis vietinių taisyklių.

Lemputės keitimas (ieškokite simbolis paveiksluose)
Įspėjimas: nevartokite lempučių, kol elektros tiekimas nebus išjungtas ir 
jos atvės.

Gaubto naudojimas - sauga Svarbu: naudokite naujas lemputes pagal nurodytą ant gaubto vardinės 
plokštelės.Įspėjimas: gaubtas gali nustoti veikti elektrostatinės iškrovos metu (pvz., 

žaibo metu). Tai nekelia jokios žalos rizikos. Išjunkite gaubto elektros 
tiekimą ir vėl prijunkite po vienos minutės.

Halogeninėms lemputėms pakeisti naudokite lemputes su aliuminio reflektoriumi. Nenaudokite 
dichroinių lempučių - gali perkaisti.

Neleiskite, kad gaubtu galėtų naudotis vaikai ar asmenys, turintys ribotas 
(fizines, jutimines ar psichines) galimybes arba neturintys patirties ir žinių, 
nebent jiems už jų saugumą atsakingas asmuo nurodė, kaip naudoti prietaisą. Legali informacija

Gamintojas:
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. - Pareiškia, kad šis gaminys atitinka visus pagrindinius žemos įtampos elektros 

įrangos reikalavimus, nustatytus 2006 m. Gruodžio 12 d. Direktyvoje 2006/95 / 
EB, ir elektromagnetinį suderinamumą, nustatytą 2004 m. Gruodžio 15 d. 
Direktyvoje 2004/108 / EB.

Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, reguliariai valykite metalinį filtrą, nuolat 
kontroliuokite keptuves su karštu aliejumi ir nelieskite maisto po gaubtu.
Nenaudokite gaubto, jei jame yra pažeidimo ar netobulumo požymių. Kreipkitės į oficialų 
platintoją arba įgaliotąjį platintoją. - neatsako už šiame vadove pateiktų instrukcijų ir galiojančių saugos taisyklių 

nesilaikymą dėl teisingo įrangos naudojimo.
Naudojant maisto gaminimo prietaisus, prieinamos dalys gali įkaisti.
Gaubto naudojimas - Valdymo skydelis (ieškokite simbolio paveikslėliuose)

- R pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti bet kokius įrangos ar šio vadovo 
pakeitimus.

Skirtingi valdymo skydai aprašyti žemiau. Patikrinkite skydelio modelį, sumontuotą ant 
jūsų gaubto, ir pamatykite kiekvienu atveju nurodytą paveikslėlį.

Jei jums reikia techninės pagalbos ar papildomos informacijos apie mūsų gaminius, 
susisiekite su mūsų oficialiu platintoju.Skydelis su elektroniniu mygtuku (Pav. P2)

1- Apšvietimas įjungtas ir išjungtas.

2 - Apšvietimo valdymo kontrolinė lemputė.
3 - ištraukiklio ventiliatoriaus greitis - mygtukas: 1, 2 ir 3 greitis dar kartą paspauskite esamą greitį

išjungti ištraukimo ventiliatorių.
4 - ištraukiklio ventiliatoriaus veikimo greičio reguliavimo lemputė.

Laikmatis: palaikykite nuspaustą greičio mygtuką dvi sekundes, kol ekranas mirksi. 
Ištraukimo ventiliatorius sustoja po 15 min. ir apšvietimas išsijungia. Norėdami atšaukti 
laikmatį: vieną kartą paspauskite pasirinktą greičio mygtuką.
Keturių greičių skydelis - skaitmeninis ekranas (Pav. P3)

1- Apšvietimas įjungtas ir išjungtas.

2 - ištraukiklio ventiliatorius įjungiamas ir išjungiamas.

3- Sumažinkite ištraukimo ventiliatoriaus greitį. 4- 

Ventiliatoriaus greičio rodymo skydelio ištraukėjas. 5- 

Padidinkite ištraukimo ventiliatoriaus greitį.

6- Įjunkite ištraukiamojo ventiliatoriaus turbo greitį.

7- Įjunkite ir išjunkite ištraukiamojo ventiliatoriaus laikmatį.

Laikmatis: ištraukimo ventiliatorius veikia 5 min. dabartiniu greičiu ir dar 5 min. 
kiekvienu mažesniu greičiu, kol jis sustos ir apšvietimas išsijungs.
Jutiklinis skydelis (Pav. P5)

1 - filtro švaraus įspėjimo ekranas / mygtukas. Įspėjimas apie būtinybę pakeisti
filtras - paspauskite, kad išjungtumėte, kai filtras bus išvalytas arba pakeistas.

2 - Įjunkite ir išjunkite ištraukiamojo ventiliatoriaus laikmatį. 3 - Apšvietimas įjungtas ir išjungtas.Laikykite 

nuspaustą, kad sureguliuotumėte apšvietimo intensyvumą.

4 - ištraukiklio ventiliatorius įjungiamas ir išjungiamas.
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