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РУССКИЙ RUS

 ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, 
поскольку содержит важные указания, относящиеся к без-
опасности установки, эксплуатации и техобслуживания. 
Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консуль-
тации. Устройство разработано в следующих вариантах 
исполнения: вытяжное устройство (удаление воздуха из 
помещения - Рис.1В), фильтрующее устройство (рецирку-
ляция воздуха внутри помещения - Рис.1А) или вариант с 
применением наружного электродвигателя (Рис.1C).

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖОСТИ

1. Быть внимательным, если одновременно работает вы-
тяжка и горелка или очаг, нуждяющиеся в окружающем 
воздухе и запитывающиеся иной энергией, кроме элек-
трической. В таком случае вытяжка удаляет из помещения 
воздух, нужный для процесса сгорания в горелке или 
очаге. Отрицальное давление в помещении не должно 
превышать 4Pa (4x10–5 bar). Для надежной и безопасной 
работы следует обеспечить вентиляцию помещения. Для 
наружных выбросов соблюдать правила, действующие в 
Вашей стране.

Прежде чем подключить прибор к электрической сети:
-  Убедиться в соответствии напряжения и мощности при-
бора, данные о которых помещены на заводской паспорт-
ной табличке, сетевым показателям, а также соответствие 
электросоединителя(розетки).В случае несоответствия 
розетки обратиться к квалифицированному электрику.
-  Если провод электропитания поврежден, замените его 
или весь специальный узел у производителя или в упол-
номоченном центре технического обслуживания.
-  Подсоединить устройство к сети электропитания по-
средством штепсельной вилки с предохранителем 3 А 
или двух двухполюсных проводов с предохранителем 3 А.

2. Внимание!
В некоторых случаях электрические приборы могут 
быть опасными.
А)  Не проверяйте состояние фильтров при работающей 
вытяжке.
В)  Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим 
зонам в процессе работы системы освещения или сразу 
же после ее выключения.
С)  Запрещается готовить блюда на открытом пламени 
под кухонной вытяжкой.
D)  Избегайте открытого пламени, так как оно повреж-
дает фильтры и может привести к возгоранию.
Е)  В процессе жарки во фритюре непрерывно следите 
за процессом во избежание возгорание кипящего 
масла.
F)  Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розет-
ки перед началом технического обслуживания.
G)  Изделие не расчитано на эксплуатацию детьми или 
недееспособными лицами без контроля.
Н)  Не разрешайте детям играть с изделием.
I)  Если вытяжка используется одновременно с другими 
приборами, в которых используется топливный газ 
или другие виды топлива, в помещении должна быть 
обеспечена надлежащая вентиляция.
L)  В случае выполнения операций по чистке без соблю-

дения инструкций существует опасность возгорания.

Данное изделие имеет маркировку соответствия Европей-
скому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация электрических 
и электронных изделий (WEEE). Проверьте, чтобы по 
окончании его срока службы данное изделие было сдано 
в утиль. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.

Символ на изделии или в прилагающейся к нему 
документации означает, что данное изделие не 
должно рассматриваться как бытовые отходы, а 
должно быть сдано в специальный центр утилизации, 

занимающийся уничтожением электрических и электрон-
ных приборов. Изделие должно быть сдано в утиль в со-
ответствии с местными нормативами по утилизации от-
ходов. За дополнительными сведениями касательно об-
работки, утилизации и уничтожения данного изделия об-
ращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых 
приборов или в магазин, в котором было куплено изделие.

 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

•		Монтаж	и	электрическое	подключение	должны	вы-
полняться квалифицированным техником.
•		Перед	тем,	как	приступить	к	монтажным	операциям,	
надеть защитные перчатки.

•		Электрическая	связ:
Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселю по-
сле установки аппарата. В случае поставки аппарата с 
кабелем без штепселя, для того чтобы подключить его 
к электрической сети, необходимо установить между 
аппаратом и сетью мультиполярный выключатель с ми-
нимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчи-
танный на данную нагрузку и соответствующий действу-
ющим нормативам.
коричневый-L-линия
синий-N-нейтралный.

•  Минимальная дистанция между опорной нагревающейся 
плоскостью и нижней частью кухонного дымососа должна 
быть не менее 65 см. Если применяется соединительная 
труба из двух и более частей, то верняя часть должна рас-
полагаться снаружи нижней части. Не соединять выброс 
из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или 
с каналом, используемым для отвода дыма от устройств, 
запытываемых иной энергией кроме электрической. Перед 
тем как приступить к сборке устройства, для облегчения 
его монтажа отсоедините фильтр/жироулавливающий 
фильтр (Рис.7).
-  В том случае, если прибор монтируется с вытяжным 
устройством, рекомендуется обеспечить помещение вы-
водным отверстием.

•		Рекомендуется использовать трубу дымохода с таким 
же диаметром, что и отверстие подачи воздуха. Исполь-
зование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и 
увеличить ее шумовой уровень.

Внимание!
Если версия Вашего изделия укомплектована декора-
тивным стеклом, перед монтажом вытяжки необходимо 
выполнить операции, показанные на рисунке 4:
1 -  достать из упаковки корпус колпака B и стекло A и 
разместить их в горизонтальном положении на прочной 
поверхности.
2 - Взять стекло A и разместить его на корпусе колпака B.
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3 - Закрепить окончательно стекло на корпусе колпака с 
помощью 4 втулок C и 4 болтов D, как указано на рисунке.

•		Прикрепление	к	стене:
выполните отверстия A, соблюдая указанные расстояния 
(Рис.2). Прикрепите устройство к стене при помощи ре-
гулируемого кронштейна, выровняйте устройство в гори-
зонтальном положении. Прикрепите окончательно колпак 
двумя винтами A (Рис.5). В зависимости от варианта мон-
тажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответству-
ющие типу стены (например, железобетон, гипсокартон 
и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, 
следует удостовериться в том, что они подходят для того 
типа стены, на которой должен быть смонтирован колпак.

•		Монтаж	декоративных	телескопических	сборочных	
элементов:
Внимание! Если модель вашего аппарата имеет нижнее со-
единение язычком, прежде чем приступить к закреплению, 
захватите нижнее соединение и при помощи щипцов на-
клоните язычок вовнутрь, как указано на рисунке 5 этап 1.
Предварительно выполните подводку электропроводов 
внутри декоративного сборочного элемента. Если ваше 
устройство устанавливается как вытяжное или с наружным 
электродвигателем, предварительно сделайте отверстие 
для отвода воздуха. Отрегулируйте ширину поддержива-
ющего кронштейна верхнего сборочного элемента (Рис.3). 
Прикрепите его к потолку винтами A так, чтобы обеспечить 
его соосность с вашим колпаком (Рис.3), соблюдая рас-
стояние от потолка, указанное на Рис.2. Соедините фланец 
C с отверстием для выведения воздуха посредством со-
единительной трубы (Рис.5).
Вставьте верхний сборочный элемент в нижний. Прикре-
пите нижний сборочный элемент к колпаку, используя 
винты B, которые прилагаются (Рис.5), сместите верхний 
сборочные элемент до кронштейна и прикрепите его вин-
тами B (Рис.3). Для превращения колпака из вытяжного в 
фильтрующий обратитесь к своему дилеру для получения 
фильтров с активированным углем и следуйте инструкциям 
по установке.
•		Колпак	в	варианте	фильтрующего	устройства:
установите колпак и два сборочных элемента как указано в 
разделе по сборке колпака в варианте вытяжного устрой-
ства. Для сборки фильтрующего элемента следуйте ин-
струкциям, содержащимся в комплекте принадлежностей. 
Если комплект отсутствует, закажите его дополнительно у 
своего дилера. Фильтры должны быть помещены на всасы-
вающее устройство, расположенное во внутренней части 
дымососа. Установить фильтры строго по центру и затем 
повернуть на 90 градусов до щелчка (Рис.8).

	 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	И	ТЕХХОД

•		Рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, прежде чем 
приступать к варке какого-либо элемента. Рекомендуем 
оставить работать аппарат на 15 минут, после завершения 
приготовления пищи, чтобы полностью выпустить тяжелый 
воздух. Хорошее функционирование колпака обусловлено 
правильным и постоянным техническим обслуживанием; 
особое внимание следует уделить фильтру жира и активи-
рованного угля.
•		Жироудаляющий	фильтр должен удерживать жирные 
взвешенные частицы в воздухе, следовательно, его за-
грязнение зависит от времени работы прибора.
-  Во избежание риска пожара, не реже двух раз в месяц не-
обходимо промывать жироудаляющие фильтры вручную с 
использованием жидких нейтральных моющих средств без 

абразивных добавок, или мыть в посудомоечной машинке 
при низкой температуре и в короткие циклы.
-  Цвет может измениться, после нескольких промывок. 
Этот факт не даёт права на жалобу и замену детали.
•		Фильтры	с	активированным	углём необходимы для 
очистки воздуха в помещении и удаляют неприятные за-
пахи при приготовлении пищи.
-  Не регенерируемые фильтры с активированным углём не-
обходимо заменять не реже 1 раза в 4 месяца. Насыщение 
активированного угля зависит от того, часто использовался 
прибор, от вида кухни и от регулярности очистки жироу-
даляющего фильтра.
-  Регенерируемые фильтры с активированным углём не-
обходимо мыть вручную, с использованием нейтральных 
моющих средств без абразивных добавок, или в посудомо-
ечной машине при температуре не выше 65°C (при этом в 
машине не должно находиться посуды). Удалить лишнюю 
воду, не повреждая фильтр, снять пластмассовые детали 
и высушить коврик в печи, не менее чем 15 минут при 
температуре не выше 100°C. Чтобы поддерживать фильтр 
с активированным углём в эффективном состоянии, это 
операцию необходимо проводить каждые 2 месяца. Не 
менее чем раз в 3 года фильтр необходимо заменять, или 
когда на коврике обнаружены повреждения.
•		Перед	тем,	как	установить	жироудаляющие	фильтры	
и	фильтры	с	активированным	углём,	необходимо	их	
тщательно высушить.
•		Необходимо часто очищать колпак как внутри, так и 
снаружи, используя увлажненную денатурированным 
спиртом ткань или нейтральные не царапающие жид-
кие моющие средства.
•  Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели 
во время приготовления и не расчитаны на длительное 
включение для обычного освещения помещения. Про-
должительное использование ламп вытяжек значительно 
сокращает их средний срок службы.
•  Если прибор оснащён освещением помещения , оно 
может быть использовано для длительного применения 
всего освещения помещения.
•		Внимание: несоблюдение рекомендаций по очистке 
вытяжке и замене и очистки фильтров, приводит к опас-
ности пожара. Рекомендуется следовать приведённым 
инструкциям.

•		Замена	галогенных	ламп	(Pис.6A):
Для замены галогенных ламп В снимите стеклянную крыш-
ку С, поддев ее отверткой в специальных пазах.
Замените лампы на лампы такого же типа.
Внимание: не прикасайтесь к лампам голыми руками.

•		Замена	лампочки	накаливания/галогенной	(Рис.6B):
Использовать только лампочки такого же типа и вольтажа, 
что и установленные в приборе.

•		Органы	управления	(Pис.9)	Механические:
A = кнопка освещения
B = кнопка нулевой
C = кнопка первой скорости
D = кнопка второй скорости
E   = кнопка третей скорости.

•		Органы	управления	cветящиеся	(Рис.10):
A = кнопка освещения
B = кнопка нулевой
C = кнопка первой скорости
D = кнопка второй скорости
E  = кнопка третей скорости



F  = кнопка таймера автоматической остановки через 15 
мин (*)

Если в вашем устройстве подключена функция ИНТЕНСИВ-
НОЙ скорости, для ее активации необходимо включить 
ТРЕТЬЮ скорость и держать нажатой в течение примерно 
2 секунд кнопку Е. Эта функция активируется на 10 минут, 
после чего произойдет возврат к установленной ранее ско-
рости. Во время активации функции мигает светодиодный 
индикатор. Для остановки функции до истечения 10 минут 
необходимо снова нажать кнопку Е.
В некоторых моделях возможно активировать эту функцию 
на первой и второй скорости.

Нажатом положении в течение 2 –х секунд клавишу F. Для 
включения функции “clean	air” нажать и держать в таком 
положении клавишу F. Эта функция ежечасно включает 
двигатель на первой скорости на 10 минут, в течение 
которых должны мигать одновременно указатели клавиш 
F и C. После чего двигатель выключается, а указатель на 
клавише F остается зажженным. Приблизительно через 50 
минут опять включается двигатель на первой скорости,и 
указатели F и C начинают мигать в течение 10 минут и т.д. 
Нажимая на любую кнопку, за исключением света, вытяжка 
возвращается к нормальному режиму работы (например, 
при нажатии на кнопку D, отключается функция “clean	air” 
и двигатель устанавливается на вторую скорость; нажимая 
на кнопку B, функция отключается).

(*) Функция “ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ” 
задерживает отключение вытяжки, которая продолжает 
работу на скорости, выбранной при включении этой 
функции через 15 минут.

•		Засорение	фильтров-жироуловителей/фильтра	 с	
активированным углем:
- Когда мигает кнопка А с частотой 2 сек., необходимо вы-
мыть фильтры-жироуловители.
- Когда мигает кнопка A с частотой 0,5 сек. необходимо 
промыть или заменить фильтр с активированным углём, 
в зависимости от его типа.
После установки на место чистого фильтра необходимо 
обнулить электронную память, нажав кнопку А примерно 
на 5 сек. вплоть до прекращения мигания.

•		Органы	управления	(Рис.11):
Клавиша А = включает/выключает подсветку.
Клавиша В = включение/выключение вытяжки. Вытяжка 
включается на 1-ой скорости. Если вытяжка включена, 
нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы выключить ее. Если 
вытяжка работает на 1-ой скорости, не нужно держать 
кнопку нажатой для ее выключения. Скорость двигателя 
сокращается.
Дисплей С = показывает скорость мотора, которая была 
набрана, и включение таймера.
Клавиша D = включает вытяжку. Увеличивает скорость мо-
тора. Нажатие клавиши 3-й скорости вызывает активацию 
функции интенсивного режима на 10 мин, по истечении 
которых  восстанавливается скорость работы, активной в 
момент включения данной функции. На период действия 
интенсивного режима имеет место мигание индикатора.
Клавиша Е = Таймер на 15 минут запоминает функции в мо-
мент включения после отключения этих функций. Таймер 
отключается повторным нажатием кнопки Е. Когда функция 
Таймер включена, на дисплее должно мигать десятичное 
значение. Если работает интенсивная скорость, включить 
функцию Таймер нельзя.

Нажав кнопку Е на 2 секунды при выключенной вытяжке, 
включается функция “clean	air”, Эта функция включает 
двигатель на 1-ой скорости на 10 минут каждый час. В 
процессе функционирования на дисплее показываются 
вращающиеся боковые сегменты. По истечении этого 
времени двигатель выключается, и на дисплее появляется 
буква “С” до следующего запуска двигателя на 10 минут 
по прошествии 50 минут. Чтобы вернуться к нормальной 
работе, нажать на любую кнопку кроме освещения. Чтобы 
отключить функцию нажать на кнопку E.

•		Засорение	фильтров-жироуловителей/фильтра	 с	
активированным углем:
- Когда на дисплее C попеременно мигают значение рабо-
чей скорости и буква F (наприм.,1 и F) необходимо вымыть 
фильтры-жироуловители.
- Когда на дисплее C по переменно мигают рабочая ско-
рость и буква A (например, 1 и A) необходимо заменить или 
промыть фильтры с активированным углём, в зависимости 
от вида фильтра.
После установки фильтра на место после чистки необ-
ходимо обнулить электронную память, нажав кнопку А 
примерно на 5 сек. вплоть до прекращения мигания буквы 
F или А на дисплее С.

•	Механическое	управление	 (Рис.12)	 :	обозначения 
следующие:
A= кнопка СВЕТ / ВКЛ-ВЫКЛ
B= кнопка ВЫКЛ/ ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ
C= кнопка ВТОРАЯ СКОРОСТЬ
D = кнопка ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ

Если вытяжка будет выключена на первой, второй или 
третьей скорости, то в момент последующего включения 
она будет работать на той же сокрости, на которой про-
изошло выключение. 

СЕРВИСНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ПОКУПАТЕЛЕЙ
Перед тем как обратиться в Центр Сервисного Обслу-
живания.
В случае неисправности Вашего изделия рекомендуем:
-  Проверить, прочно ли воткнута штепсельная вилка из-
делия в сетевую розетку.
Если Вы не можете обнаружить причину неисправности: 
выключите изделие, не пытайтесь раскрыть его и обрати-
тесь в Центр Сервисного Обслуживания.

ПАСПОРТНАЯ	ТАБЛИЧКА	Где	она	находится?
При обращении в Центр Сервисного Обслуживания важно 
сообщить артикул и номер его тех. Паспорта (16-значный 
код, начинающийся с цифры 3), которые Вы найдете в 
гарантийном таллоне или на паспортной табличке, рас-
положенной внутри изделия.
Таким образом можно избежать напрасного вызова техни-
ка, сэкономив на стоимости обслуживания.

ФИРМА	НЕ	НЕСЕТ	НИКАКОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	
УШЕРБ,	ВЫЗВАННЫЙ	НЕСОБЛЮДЕНИЕМ	ВЫШЕПРИВЕ-
ДЕННЫХ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.



 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету 
барысында қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды 
нұсқаулар сипатталған осы нұсқаулық мазмұнымен 
мұқият танысыңыз. Болашақта тексеру үшін нұсқаулықты 
сақтаңыз. Құрылғы сорғыш (ауаны сырттан сору - 1B 
суреті) және сүзгілеуіш (ішкі ауа циркуляциясы - 1А суреті) 
немесе сыртқы двигательді (1С суреті) үлгілерде пайда-
лану үшін құрастырылған.

 САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Егер ауа тартқысы газ, сұйық немесе қатты отында 
жұмыс істейтін жылыту жабдықтарымен, плиталармен  
бір уақытта ауа шығару режімінде жұмыс істесе абай 
болыңыз. Бұл жағдайда ауа тартқысы осы аспаптарда 
жану процессі үшін қажетті ауаны үй-жайдан шығарады. 
Үй-жайдағы теріс қысым 4 Па (4х10-5бар) аспауы қажет. 
Берік және қауіпсіз жұмыс жасау үшін үй-жайдың 
желдетіліп отыруын қамтамасыз етіңіз. 
Ауаны үй-жайдан шығарған кезде қолданыстағы құрылыс 
нормалары мен ережелерін (ҚНмЕ) қатаң сақтау қажет.

Бұйымды электр қуаты желісіне қосар алдында:
- Паспорт тақташасында (бұйымның ішкі жағында 
орналасқан) көрсетілген кернеу мен қуат электр 
қоректендіру желісі мен электр розеткасының сипатта-
маларына сәйкестігін тексеріңіз. Кумән туындаса, білікті 
электршімен кеңесіңіз.  
- Егер электр сымы бүлінген жағдайда, оны жарамды 
сымға ауыстырыңыз. Ол үшін Самсунг компаниясының 
уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 
- Құрылғыны электр желісіне электр айырының не-
месе екі талшықты сымның (егер аппарат айырсыз 
жеткізілетін болса) көмегімен, ток қуаты 3А дейін есеп-
телген қорғағыш автоматты пайдала отырып қосыңыз.

Назар салыңыз!
Кейбір жағдайда электр аспаптары қауіпті болып та-
былады.
а) Жұмыс істеп тұрған ауа тартқысының сүзгілерін 
тексеруге әрекет жасамаңыз.
б) Жарық қосылып тұрған кезде немесе жарық 
аспаптарын ұзақ пайдаланғаннан кейін шамдарды 
және басқа аралық аймақтарды ұстамаңыз.  
в) Ауа тарқысының астында ашық отты пайдаланып 
ас әзірлеуге тыйым салынған.  
г) Ашық отты пайдаланбауға тырысыңыз-ол филь-
трлер үшін зиянды және өрттің шығуына әкеп соғуы 
мүмкін. 
д)   Қызған май жанып, өрттің шығуына әкеп соғуы 
мүмкін, сондықтан қуырылып жатқан асты ұнемі  
қадағалап отырыңыз. 
е) Техникалық қызмет көрсету бойынша кез-келген 
жұмыс түрін жасамас бұрын   электр айырын электр 
көзінен ажыратыңыз.   
ж) Жас балалар немесе денсаулығы нашар адам-
дар, білікті пайдаланушының қарауынсыз ас үй ауа 
тартқысын пайдаланбауы тиіс.  
з)  Балалардың ас үй ауа тартқысымен ойнауына   
жол бермеңіз.  
и) Газды немесе басқа отын түрлерін жағатын 

тұрмыстық аспаптардың бірлесіп жұмыс жасауын 
қамтамасыз ету үшін, қолданыстағы нормалар мен 
ережелерге сәйкес үй-жайлардың берік  желдетілуі 
қамтамасыз етілуі тиіс.
й) келтірілген ережелерді сақтамай құрылғыны та-
залау операциялдарын жүзеге асырған жағдайда, 
жану қаупі туындайды. 

Бұл құрылғы «Электр және электронды жабдықтардың 
қалдығы» ЕС ЕС/2002/96 Директивасының талаптарына 
сәйкес (WЕЕЕ).  Құрылғыны тиісті түрде  кәдеге жарату 
қоршаған орта мен адам денсаулығына тигізуі ықтимал 
залаладың алдын алуға көмектеседі. 

Құрылғыдағы немесе қоса берілген құжаттамадағы 
бұл символ құрылғы тұрмыстық қалдықтарға жат-
пайтынын білдіреді. Оны электронды және электр 
жабдықтарын кәдеге жаратудың тиісті пункттеріне 

тапсыру керек. Қалдықтарды кәдеге жаратудың жергілікті 
ережелеріне сүйеніңіз. Құрылғыны қайта өңдеу, кәдеге 
жарату және қайталамалы қайта өңдеу туралы қосымша 
мәліметтерді жергілікті билік органдарынан, тұрмыстық 
қалдықтарды жинау қызметінен немесе құрылғы сатып 
алынған дүкеннен білуге болады.  

 ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

•  Орнату және электрлік байланыс операциялары 
білікті қызметкерлермен орындалуы қажет.
• Орнату жұмысын бастау алдында қорғаныс 
қолғаптарын пайдаланыңыз.

Элекр көзіне қосу
Аспап ІІ сыныпқа жатады, сондықтен ешқандай сым жер-
ге қосылмайды, электр желісіне қосу келесідей жүзеге 
асырылады:
Қоңыр – L-желісі
Көк – N - нейтрал
Егер кәбілдің желілік айыры болмаса, онда сипатта-
малар тақташасында көрсетілген кернеумен жұмысқа 
есептелген желілілк айырды орналастыру қажет. Егер 
ауа тартқысының желілілік кәбілі   айырмен   қамтылса, 
онда ол айыр қол жетімді болатындай етіп орнатыла-
ды. Электр желісіне тікелей қосқан жағдайда, аспап пен 
желінің арасына қажетті жүгінімге және қолданыстағы 
нормаларға жауап беретін, ұштастыру саңылаулары кем 
дегенде 3 мм болатын, екі полюсті ажыратқышты орна-
ластыру қажет.

• Ас үй плитасы бетінің  жоғарғы  нүктесі мен ауа 
тартқысының төменгі бөлігі арасындағы минималды 
қашықтық 65 см кем болмауы тиіс. 
Егер екі немесе одан көп бөліктен тұратын біріктіруші 
құбыр қолданылса, онда жоғарғы бөлігі сырт жағынан 
төменгі бөліктпен жалғастырылуы тиіс. Ауа тартқысын 
басқа мақсатта қолданылатын түтіндікке, сондай ақ газ-
дан, сұйық және қатты отыннан жұмыс істейтін пештер, 
каминдер, оттықтар және басқа жылыту жабдықтары 
орналастырылған үй-жайларды желдету үшін пайдала-
нылатын каналдарға жалғауға болмайды. Құрылғыны 
жинақтауға кіріспес бұрын, оны жинауды жеңілдету 
мақсатында майтұтқы   фильтр(лер)ді ажыратыңыз (7 
сурет).

- Аспап ауа тартқы қондырғысы ретінде орналастырылған 
жағдайда, үй-жайда алдын ала шығару саңылауын 
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әзірлеп қою қажет. 
• Ауа тартқысының шығу саңылауының диаметрі мен ауа 
шығаруға арналған құбырдың диаметрі бірдей болуы 
тиіс. Диаметрі кіші құбырды пайдалану ауа тартқысының 
ПӘК қысқартып, оның шу деңгейін арттыруы мүмкін. 

Назар аударыңыз!
Егер құрылғы үлгісінде сәндік айна болса, сорғышты орнату 
алдында 4-суретте көрсетілгендей келесі қадамдарды 
орындау керек:
1 - бумадан B сорғыш корпусын және A әйнегін алып, сенімді 
бетке көлденең күйге орналастырыңыз.
2 - A айнасын алып, оны B сорғыш корпусына орнатыңыз.
3 - Айнаны көрсетілгендей сорғыш корпусына C 4 төлкемен 
және D 4 бұрандасымен бекітіңіз.

• Қабырға бекітпесі
Көрсетілген өлшемдерді сақтай отырып A саңылауын тесіңіз 
(2-сурет). Құрылғыны қабырғаға бекітіп, ілінбелі сөрелер 
арқылы туралаңыз. Орнын реттеп, 2 A бұрандасы арқылы 
толығымен бекітіңіз (5-сурет). Әр түрлі монтаж түрлері үшін 
қабырға материалына (мысалы, темірбетон, гипрок және 
тағы басқа) байланысты бұрандалар мен дюбельдерді 
пайдаланыңыз. Егер бұрандалар мен дюбельдер құралмен 
бірге жеткізілсе, сорғыш орнатылатын қабырға материалына 
сәйкес келетінін тексеріңіз.

• Телескопиялық сәндік фитингілер бекітпесі
Назар аударыңыз! Егер құрылғы үлгісінде шпонкалы 
төменгі фитинг болса, орнату жұмысын бастау алдында 
төменгі фитингіні алып, бұрағыш арқылы шпонканы 5-сурет 
1-қадамда көрсетілгендей ішке қарай майыстыру керек.
Электр қуаты кабелін сәндік фитинг орнату орнына 
жүргізіңіз. Егер құрылғы сорғышпен немесе сыртқы двига-
тельмен жабдықталса, ауа шығысына арналған саңылауды 
қарастырыңыз. Жоғарғы сәндік фитинг үшін негізгі 
кронштейн енін реттеңіз (3-сурет). Одан кейін 2-суретте 
көрсетілгендей төбеге дейінгі аралықты сақтай отырып, A 
бұрандаларымен (3-сурет) бір осьте орналасуы үшін оны 
қабырғаға бекітіңіз. C фланецін байланыс түтігімен ауаның 
шығыс саңылауына қосыңыз (5-сурет - 2-қадам).
Жоғарғы фитингіні төменгі фитинг ішіне салыңыз. Төменгі 
фитингіні B қосылған бұрандалар (5-сурет - 2-қадам) арқылы 
сорғышқа бекітіп, жоғарғы фитингіні негізгі кронштейнге 
дейін тартып, оны B бұрандалары (3-сурет) арасына 
бекітіңіз. Сорғыш құрылғыны сүзгілеу үлгісіне ауыстыру 
үшін сатушыға хабарласып, одан белсендірілген көмірден 
тұратын сүзгілерді сұрап, нұсқауларға сәйкес монтаждау 
керек.

• Құрылғының сүзгілеу үлгісі
Сорғыш құрылғыны монтаждау бойынша бөлімге сәйкес 
сорғышты және екі сәндік фитингіні орнатыңыз.
Сүзгіленген ауаның ауытқу клапанын монтаждау үшін 
жиынға берілген нұсқауларды орындау керек. Егер 
жиынтықта жиын болмаса, сатушыдан оған тапсырыс 
беру керек. Сүзгілер сорғыш ішіндегі сору торабына 
орталықтандырып, тірелгенше 90 градусқа бұрылып 
бекітіледі (8-сурет).

 ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
 КӨРСЕТУ

•  Кез келген тағамды дайындау алдында құралды қосу 
ұсынылады. Қажетсіз ауаны толығымен жою үшін тағамды 
дайындаудан кейін құралдың 15 минут жұмыс істеуіне 

мүмкіндік беру ұсынылады. Сорғыштың оңтайлы функциясы 
құралды дұрыс және жүйелі күтімге байланысты; майды 
ұстағыш сүзгіге және белсенді көмірден тұратын сүзгіге 
мұқият назар аудару керек.
•  Майды ұстағыш сүзгі ауада қалқыған май бөліктерін 
ұстауға арналған және құрылғыны пайдалану жиілігіне 
байланысты түрлі уақытта бітелуі мүмкін.
-  Өрт қаупін ескерту үшін кемінде 2 ай сайын сұйық нейтрал 
май ұстағыш сүзгілермен немесе төмен температурадағы 
және қысқа циклдердегі ыдыс жуғыш машинамен май 
ұстағыш сүзгілерді қолмен жуу керек.
-  Бірнеше жуу әрекетінен кейін түсі өзгеруі мүмкін. Құрал 
түсі өзгерсе, оны ауыстыру міндетті емес.
•  Белсендірілген көмірден тұратын сүзгі қоршаған ортаға 
қайтарылатын ауанын тазалауға арналған әрі тағамды 
дайындау кезінде жағымсыз иісті азайтады.
-  Белсендірілген көмірден тұратын сүзгілер қалпына 
келтірілмейді және әрбір 4 ай сайын ауыстырылуы қажет. 
Қаныққан белсендірілген көмір май ұстағыш сүзгілер 
өндірілетін құрылғыны пайдалану жиілігіне, асхана және 
жүйелілік түріне байланысты.
-  Белсендірілген көмірден тұратын қалпына келетін сүзгілер 
нейтрал абразивті емес жуу құралдарымен немесе 65°C 
максималды температурада ыдыс жуу машинасында 
қолмен тазалануы керек (жуу циклі ыдыссыз орындалуы 
керек). Сүзгіге зақым келтірмеу үшін артық суды мұқият 
төгіп, пластик бөлшектерді шығарып, 100°C максималды 
температурада 15 минут бойы алашаны духовка ішінде 
құрғатыңыз. Белсендірілген көмірден тұратын қалпына 
келетін сүзгінің оңтайлы жұмысына қолдау көрсету үшін осы 
операция әрбір 2 ай сайын қайталануы керек. Бұл сүзгілер 
кемінде 3 жыл сайын ауыстырылуы керек, сонымен қатар 
алаша зақымдалған жағдайда ауыстырылуы керек.
•  Май ұстағыш сүзгілерді және белсендірілген көмірден 
тұратын қалпына келетін сүзгілерді қайта жинау алдын-
да олардың толығымен құрғатылғанын тексеру керек.
•  Жасанды спиртке немесе нейтрал абразивті емес 
жуу құралына малынған шүберекпен сорғыш іші мен 
сыртын жиі тазалаңыз.
•  Жарықтандыру құрылғысы қоршаған ортаны ұзақ 
уақыт жарықтандыру үшін емес тағамды дайындау 
кезінде қолдануға арналған. Қоршаған ортаны ұзақ уақыт 
жарықтандыру шамдардың орташа қызмет мерзімін 
қысқартады.
•  Егер құрал жарықтандыру шамымен жабдықталса, 
онда оны қоршаған ортаны ұзақ уақыт жарықтандыруға 
пайдалануға болады.
•  Назар аударыңыз: сорғышты тазалау әрі сүзгілерді ауы-
стыру және тазалау бойынша ұсыныстарды орындамау өрт 
қаупін тудыруы мүмкін. Сол себепті осы нұсқауларды сақтау 
ұсынылады.

•  Галогендік шамдарды ауыстыру (6А суреті):
B галогендік шамдарын ауыстыру үшін C әйнегін шешіп, 
арнайы кесіндіні басыңыз.
Ұқсас түрлі шамдармен ауыстырыңыз.
Назар аударыңыз: шамдарды жалаңаш қолмен түртпеңіз.
•  Жылыту немесе галогендік шамдарды ауыстыру (6В 
суреті):
Құрылғыда орнатылған түрлі және қуатты шамдарды ғана 
пайдаланыңыз.  

•  Механикалық пәрмендер (9-сурет):
Пәрмендер белгісі:
A = ЖАРЫҚТАНДЫРУ түймесі
B = OFF (ӨШІРУЛІ) түймесі
C = БІРІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі



D = ЕКІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі
E = ҮШІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі.

•  Жанатын пәрмендер (10-сурет) пәрмендер белгісі: 
A = ЖАРЫҚТАНДЫРУ түймесі
B = OFF (ӨШІРУЛІ) түймесі
C = БІРІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі
D = ЕКІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі
E  = ҮШІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі
F  = АВТОМАТТЫ ТОҚТАТУ ТАЙМЕРІ 15 минут (*) түймесі

Егер құрылғыда ҚАРҚЫНДЫ жылдамдық функциясы 
қарастырылса, E түймесін 2 секунд бойы басып тұрсаңыз, 
осы функция 10 минут белсендіріліп, одан кейін құрылғы 
бастапқыда орнатылған осы жылдамдыққа орналады. 
Функция белсенді кезде LED шамы жыпылықтайды. 10 
минут біткенше функция жұмысын тоқтату үшін E түймесін 
қайта басыңыз.

“clean air” (таза ауа) функциясын белсендіру үшін F 
түймесін 2 секунд бойы (өшірулі сорғыш жағдайында) 
басып тұрыңыз. Бұл функция сағат сайын 10 минут бірінші 
жылдамдық деңгейінде двигательді қосады. Функцияны 
белсендіру кезінде двигатель 10 минут бойы 1-жылдамдық 
деңгейінде жұмысты бастайды; бұл кезеңде бір уақытта F 
және C түймесі жыпылықтауы керек. Осы уақыт өткеннен 
кейін двигатель өшіп, ал F жарық диоды индикаторының 
түймесі двигатель бірінші жылдамдық деңгейінде жұмысын 
бастағанша тағы 50 минут қосулы қалады және F және C 
жарық диоды индикаторлары жанып, келесі 10 минут және 
одан кейінде жыпылықтайды. Жарыққа жауап беретіннен 
басқа түймелерді басқан кезде сорғыш бірден қалыпты 
жұмыс күйіне оралады (мысалы, D түймесі басылса, “таза 
ауа” функциясы тоқтатылып, двигатель 2-жылдамдық 
деңгейіне өтеді; B түймесі басылса, функция тоқтатылады).

(*) Тағы 15 минут бастапқы жылдамдықта жұмыс істейтін 
“АВТОМАТТЫ ТОҚТАТУ ТАЙМЕРІ функциясы” сорғышты 
тоқтату уақытын уақытша тоқтатады.

•  Май ұстағыш сүзгілерді және белсендірілген көмірден 
тұратын сүзгілерді толтыру:
- A түймесі 2 секунд жиілігімен жыпылықтаса, май ұстағыш 
сүзгілер жуу процесінен өтуі керек.
- A түймесі 0,5 секунд жиілікпен жыпылықтаса, белсендірілген 
көмірден тұратын сүзгілер ауыстырылып, сүзгі түріне байла-
нысты жуылуы керек.
Таза сүзгімен ауыстырудан кейін A түймесін 5 секунд бойы 
басып, жыпылықтауы тоқтағанша электрондық жадыны 
босату керек.

•  Пәрмендер (11-сурет):
A түймесі = Жарықты қосады және өшіреді.
B түймесі = Сорғышты қосады және өшіреді. Құрылғы 
1-жылдамдық деңгейінде қосылады. Егер сорғыш қосылса, 
оны өшіру үшін түймені 2 секунд бойы басып тұрыңыз. Егер 
сорғыш 1-жылдамдық деңгейінде жұмыс істесе, құрылғыны 
өшіру үшін түймені басып тұрудың қажеті жоқ. Двигатель 
жылдамдығын азайту.
C дисплейі = Таңдалған двигатель жылдамдығының мәні 
және таймердің қосылуы көрсетіледі.
D түймесі = Сорғышты қосады. Двигатель жылдамдығын 
арттыру. 3-жылдамдық деңгейі түймесін 10 минут басқан 
кезде қарқынды режим қосылып, одан кейін құрылғы іске 
қосу алдындағы жылдамдыққа оралады. Осы функция 
барысында дисплей жыпылықтайды.
E түймесі = Таймер қосылу кезіндегі функцияны сақтап, 

олар өшірілгеннен кейін 15 минут бойы олардың жұмысы 
жалғасады. Таймерді E түймесін басу арқылы өшіруге бо-
лады. Егер Таймер функциясы белсенді болса, дисплейде 
ондық нүкте жыпылықтауы керек. Егер қарқынды жылдамдық 
режимі қосулы болса, Таймер жұмыс істемейді.
E түймесін 2 секунд бойы басқан кезде құрылғы өшсе, “таза 
ауа” функциясы қосылады. Бұл функция сағат сайын 10 
минут бойы бірінші жылдамдық деңгейінде двигательді 
қосады. Функцияны белсендіру кезінде дисплейде айналып 
перифериялық бөлімдер жүреді. Осы уақыт өткеннен кейін 
двигатель өшіп, дисплейде жыпылықтамайтын “C” әріпі пай-
да болады, одан кейін 50 минуттан кейін двигатель тағы 10 
минутқа қосылады. Қалыпты жұмыс режиміне қайтару үшін 
жарыққа жауап беретін түймеден басқа кез келген түймені 
басыңыз. Функцияны тоқтату үшін E түймесін басыңыз.

• Май ұстағыш сүзгілерді және белсендірілген көмірден 
тұратын сүзгілерді толтыру:
- Дисплейде C әріпі жыпылықтаса және F әріпімен жұмыс 
жылдамдықтарын өзгертуге әрекет жасалса (мысалы, 1 
және F), май ұстағыш сүзгілер жуу процесінен өтуі керек.
- Дисплейде C әріпі жыпылықтаса және A әріпімен жұмыс 
жылдамдықтарын өзгертуге әрекет жасалса (мысалы,1 және 
A), белсендірілген көмірден тұратын сүзгі түріне байланысты 
ауыстырылуы немесе жуылуы қажет.
Сүзгіні ауыстырудан кейін A түймесін 5 секунд бойы ба-
сып, C дисплейінде F немесе A жыпылықтауы тоқтағанша 
электрондық жадыны босату керек.

• Механикалық пәрмендер (12-сурет): белгісі:
A = ЖАРЫҚ/ON (ҚОСУЛЫ)-OFF (ӨШІРУЛІ) түймесі
B = OFF (ӨШІРУЛІ)/БІРІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі
C = ЕКІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі
D = ҮШІНШІ ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі.

Егер сорғыш қайта қосу кезінде бірінші, екінші немесе үшінші 
жылдамдық деңгейлерінде өшсе, онда сорғыш бастапқы 
өшіру кезінде орнатылған жылдамдық деңгейінде қосылады.

КЛИЕНТТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 
ҚЫЗМЕТІ
Техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласу алдында.
Егер құрал толығымен жұмыс істемесе, онда келесі 
әрекеттерді орындауды ұсынамыз:
-  Оның қуат көзіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Егер аномалия себебін анықтау мүмкін болмаса: құралды 
өшіріп (құралды тиісті түрде қолданыңыз), техникалық 
қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

ӨНІМНІҢ СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ. Оны қайдан табуға бо-
лады?
Техникалық қолдау көрсету қызметіне өнім коды мен оның 
сериялық нөмірін (3 цифрынан тұратын 16 таңбалы код) 
айту керек; оны кепілдік сертификатынан немесе құрылғы 
ішіндегі фирмалық тақтайшадан табуға болады.
Бұл ұзақ уақыт іздеуге (көптеген жағдайда) және маманмен 
пайдаланылған уақытты әрі сөйлесім құнын үнемдеуге 
мүмкіндік береді.

ФИРМА ЖОҒАРЫДА КЕЛТІРІЛГЕН ЕСКЕРТУЛЕРДІ 
ОРЫНДАМАУДЫҢ САЛДАРЫНАН БОЛҒАН ЗАЛАЛ ҮШІН   
ЖАУАПТЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ.  



- 11 - 

ENGLISH GB

 GENERAL

1.1   Carefully read the following important information 
regarding installation safety and maintenance. Keep this 
information booklet accessible for further consultations. The 
appliance has been designed for use in the ducting version (air 
exhaust to the outside – Fig.1B), filtering version (air circulation 
on the inside – Fig.1A) or with external motor (Fig.1C).

	 SAFETY	PRECAUTION

2.1 Take care when the cooker hood is operating simultane-
ously with an open fireplace or burner that depend on the air 
in the environment and are supplied by other than electrical 
energy, as the cooker hood removes the air from the environ-
ment which a burner or fireplace need for combustion. The 
negative pressure in the environment must not exceed 4Pa 
(4x10-5 bar). Provide adequate ventilation in the environment 
for a safe operation of the cooker hood.Follow the local laws 
applicable for external air evacuation.

2.2			Before	connecting	the	model	to	the	electricity	net-
work:
- Control the data plate (positioned inside the appliance) 
to ascertain that the voltage and power correspond to the 
network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified 
electrician.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced 
with another cable or a special assembly, which may be 
obtained direct from the manufacturer or from the Technical 
Assistance Centre.
- This device must be connected to the mains supply through 
either a plug fused 3A or hardwired to a 2 phase spur protected 
by 3A fuse.

2.3			Warning!
In	certain	circumstances	electrical	appliances	may	be	a	
danger	hazard.
A)	Do	not	check	the	status	of	the	filters	while	the	cooker	
hood	is	operating.
B)	Do	not	touch	bulbs	or	adjacent	areas,	during	or	straight	
after	prolonged	use	of	the	lighting	installation.
C)	Flambè	cooking	is	prohibited	underneath	the	cooker	
hood.
D)	Avoid	free	flame,	as	it	is	damaging	for	the	filters	and	a	
fire	hazard.
E)	Constantly	check	 food	frying	to	avoid	that	 the	over-
heated	oil	may	become	a	fire	hazard.
F)	Disconnect	the	electrical	plug	prior	to	any	maintenance.
G)	This	appliance	is	not	intended	for	use	by	young	children	
or	infirm	persons	without	supervision.
H)	Young	children	should	be	supervised	to	ensure	they	do	
not	play	with	the	appliance
I)		There	shall	be	adequate	ventilation	of	the	room	when	
the	rangehood	 is	used	at	 the	same	time	as	appliances	
burning	gas	or	other	fuels.
L)		There	 is	a	risk	of	 fire	 if	cleaning	 is	not	carried	out	 in	
accordance	with	the	instructions.

2.4   This appliance conforms to the European Directive 
EC/2002/96, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). By making sure that this appliance is disposed of in 
a suitable manner, the user is helping to prevent potential 

damage to the environment or to public health.

The symbol on the product or on the accompanying 
paperwork indicates that the appliance should not be 
treated as domestic waste, but should be delivered to 
a suitable electric and electronic appliance recycling 

collection point. Follow local guidelines when disposing of 
waste. For more information on the treatment, re-use and 
recycling of this product, please contact your local authority, 
domestic waste collection service or the shop where the ap-
pliance was purchased.

 INSTALLATION INSTRUCTIONS

3.1				Assembly	and	electrical	connections	must	be	carried	
out	by	specialised	personnel.
3.2			Wear	protective	gloves	before	proceeding	with	the	
installation.

3.3			Electric	Connection:
- The appliance has been manufactured as a class II, therefore 
no earth cable is necessary. The plug must be easily acces-
sible after the installation of the appliance. If the appliance 
is equipped with power cord without plug, a suitably di-
mensioned omnipolar switch with 3 mm minimum opening 
between contacts must be fitted between the appliance and 
the electricity supply in compliance with the load and current 
regulations.
- The connection to the mains is carried out as follows:
BROWN = L line
BLUE = N neutral.

3.4   The minimum distance between the support surfaces 
of the cooking pots on the cooker top and the lowest part 
of the cooker hood must be at least 65	cm. If a connection 
tube composed of two parts is used, the upper part must be 
placed outside the lower part. Do not connect the cooker 
hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air 
or for evacuating fumes from other appliances generated by 
other than an electrical source. Before proceeding with the 
assembly operations, remove the anti-grease filter(s) (Fig.7) 
so that the unit is easier to handle.
- In the case of assembly of the appliance in the suction version 
prepare the hole for evacuation of the air.

3.5   We recommend the use of an air exhaust tube which has 
the same diameter as the air exhaust outlet hole. If a pipe with 
a smaller diameter is used, the efficiency of the product may 
be reduced and its operation may become noisier.

Please	note:
If your version of the appliance has decorative glass before 
installing the hood, carry out the following steps as shown 
in figure	4:
1 - Remove both the cooker hood body B and the glass 
panel A from the packaging and place them horizontally on 
a secure surface.
2 - Take the glass panel A and position it above the cooker 
hood body B.
3 - Fix the glass panel securely to the cooker hood body using 
the 4 sleeves C and 4 screws D as indicated.

•	Fixing	to	the	wall
Drill the holes A respecting the distances indicated (Fig.2). Fix 
the appliance to the wall and align it in horizontal position 
to the wall units. When the appliance has been adjusted, 
definitely fix the hood using the screws A (Fig.5). For the 
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various installations use screws and screw anchors suited to 
the type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard, etc.). If 
the screws and screw anchors are provided with the product, 
check that they are suitable for the type of wall on which the 
hood is to be fixed.

•	Fixing	the	decorative	telescopic	flue
Warning!	Caution! If your appliance model features the lower 
connector with a tab, before fixing it in place bend the tab 
inwards using a pair of pliers, as illustrated in figure	5,	step1.
Arrange the electrical power supply within the dimensions 
of the decorative flue. If your appliance is to be installed in 
the ducting version or in the version with external motor, 
prepare the air exhaust opening. Adjust the width of the 
support bracket of the upper flue (Fig.3). Then fix it to the 
ceiling using the screws A (Fig.3) in such a way that it is in line 
with your hood and respecting the distance from the ceiling 
indicated in Fig.2. Connect the flange C to the air exhaust hole 
using a connection pipe (Fig.5 - Stage 2). Insert the upper flue 
into the lower flue. Fix the lower flue to the hood using the 
screws B provided (Fig.5 - Stage 2), extract the upper flue up 
to the bracket and fix it with the screws B (Fig.3). To transform 
the hood from a ducting version into a filtering version, ask 
your dealer for the charcoal filters and follow the installation 
instructions.

•	Filtering	version
Install the hood and the two flues as described in the 
paragraph for installation of the hood in ducting version. To 
assemble the filtering flue refer to the instructions contained 
in the kit. If the kit is not provided, order it from your dealer 
as accessory. The filters must be applied to the suction unit 
positioned inside the hood. They must be centred by turning 
them 90 degrees until the stop catch is tripped (Fig.8).

 USE AND MAINTENANCE

4.1 We recommend that the cooker hood is switched on 
before any food is cooked. We also recommend that the appli-
ance is left running for 15 minutes after the food is cooked, in 
order to thoroughly eliminate all contaminated air.
The effective performance of the cooker hood depends on 
constant maintenance; the anti-grease filter and the active 
carbon filter both require special attention.
4.2	The	 anti-grease	 filter is responsible retaining the 
grease particles suspended in the air, therefore it is subject 
to clogging with variable frequency according to the use of 
the appliance.
4.3 To prevent the danger of possible fires, at least every 2 
months one must wash the anti-grease filters by hand using 
non-abrasive neutral liquid detergents or in the dishwasher 
at low temperatures and on short cycles.
4.4 After a few washes, colour alterations may occur. This does 
not give the right to claim their replacement.
4.5	The	active	carbon	filters are used to purify the air that 
is sent back into the room and its function s to mitigate the 
unpleasant odours produced by cooking.
4.6 The non-regenerable active carbon filters must be re-
placed at least every 4 months. The saturation of the active 
charcoal depends on the more or less prolonged use of the 
appliance, on the type of kitchen and on the frequency with 
which anti-grease filter is cleaned.
4.7	Before	 remounting	 the	anti-grease	 filters	and	 the	
regenerable	active	charcoal	filters	 it	 is	 important	 that	
they	are	completely	dry.
4.8		Clean	the	hood	frequently,	both	internally	and	exter-
nally,	using	a	cloth	dampened	with	denatured	alcohol	or	

neutral	liquid	detergents	that	are	non	abrasive.
4.9  The lighting .system is designed for use during cooking 
and not for the prolonged general lighting of the room. The 
prolonged use of the lighting system significantly decreases 
the average duration of the bulbs.
4.10 If the appliance is equipped with courtesy lights it is pos-
sible to use them for general room lighting for a prolonged 
amount of time.
4.11	Attention: the non compliance with the hood cleaning 
warnings and with the replacement and cleaning of the filters 
entails risk of fires. One therefore recommends keeping to the 
suggested instructions.

4.13	Replacing	halogen	light	bulbs	(Fig.6A):
To replace the halogen light bulbs B, remove the glass pane 
C using a lever action on the relevant cracks.
Replace the bulbs with new ones of the same type.
Caution: do not touch the light bulb with bare hands.

4.15	Replacing	the	halogen/incandescent	lamps	(Fig.6B):
Only use lamps of the same type and wattage installed on
 the device.

4.17	Commands	 (Fig.9)	mechanical the key symbols are 
explained below:
A = LIGHT
B = OFF
C = SPEED I
D = SPEED II
E  = SPEED III.

4.20	Commands	 luminous (Fig.10) the key symbols are 
explained below:
A = LIGHT
B  = OFF
C  = SPEED I
D = SPEED II
E   = SPEED III
F   = AUTOMATIC STOP TIMER - 15 minutes (*)

If your appliance has the INTENSIVE speed function, from 
speed THREE, press key E for 2 seconds and it will be activated 
for 10 minutes after which it will return to the previously 
set speed. When the function is active the LED flashes. To 
interrupt it before the 10 minutes have elapsed, press key E 
again. Some models allow activating this function even with 
speed one and two.

By pressing key F for two seconds (with the hood switched 
off ) the “clean	air” function is activated. This function switches 
the appliance on for ten minutes every hour at the first speed. 
As soon as this function is activated the motor starts up at the 
first speed for ten minutes. During this time key F and key 
C must flash at the same time. After ten minutes the motor 
switches off and the LED of key F remains switched on with 
a fixed light until the motor starts up again at the first speed 
after fifty minutes and keys F and C start to flash again for ten 
minutes and so on. By pressing any key for the exclusion of 
the hood light the hood will return immediately to its normal 
functioning (e.g. if key D is pressed the “clean	air” function is 
deactivated and the motor moves to the 2nd speed straight 
away. By pressing key B the function is deactivated).

(*) The “AUTOMATIC	STOP	TIMER” delays stopping of the 
hood, which will continue functioning for 15 minutes at the 
operating speed set at the time this function is activated.
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•		Anti-grease/active	charcoal	filters	saturation:
- When the A key flashes with a 2	second frequency the anti-
grease filters must be washed.
- When the A key flashes with a 0.5	second frequency the 
active carbon filters must be replaced or washed depending 
on the type of filter.
Once the clean filter has been put back one must reset the 
electronic memory by pressing the A key for approximately 
5	seconds until it stops flashing.

•4.16	Commands	(Fig.11):
Push-button	A	= On/off lights switch.
Push-button	B	= On/off cooker hood switch. The appliance 
switches on at speed level 1, If the cooker hood is on depress 
the push-button for 2 sec. to switch off the cooker hood. If 
the cooker hood is at speed level 1 it will not be necessary 
to depress the push-button to switch the cooker hood off. 
Decreases the motor speed.
Display	C	= Indicates the motor speed level selected and 
activates the timer.
Push-button	D	= Switches on the cooker hood. Increases the 
motor speed. Touching the key at 3rd speed, the intensive 
function runs for 10’, then the appliance go back to work at 
the original speed. During this function the display blinks.
Key	E	= The Timer times the functions on activation for 15 
minutes, after which they are switched off. The Timer is deac-
tivated by re-pressing Key	E. When the Timer is activated the 
decimal point must flash on the display. The Timer cannot be 
activated if the intensive speed is functioning.

The “clean	air” function is activated by pressing key E for 2 
seconds when the appliance is switched off. This switches the 
motor on for 10 minutes every hour at the first speed. During 
functioning a rotary movement of the peripheral segments 
must be visualised on the display. When this time has passed 
the motor switches off and the fixed letter “C” must be visual-
ised on the display until the motor re-starts after 50 minutes 
for another 10 minutes and so on. Press any key apart from 
the light keys to return to normal functioning. Press key E to 
deactivate the function.

•		Active	carbon/grease	filter	saturation:
- When display item C flashes, at a speed where it alternates 
with the letter F (e.g. 1 and F), the grease filters must be 
washed.
- When display item C flashes, at a speed where it alternates 
with the letter A (e.g. 1 and A), the active carbon filters must 
be replaced or washed depending on the type of filter.
After the clean filter has been positioned correctly, the 
electronic memory must be reset by pressing button A for 
approximately 5	seconds, until the indication F or A shown 
on the display C stops flashing.

4.21	Mechanical	controls	(Fig.12):	the symbols are as follows:
A= LIGHT / ON-OFF key
B= OFF /FIRST SPEED key 
C= SECOND SPEED key
D = THIRD SPEED key

If the hood is shut off at first, second or third speed, when 
it is turned back on, it will start at the same speed it was in 
when switched off.

CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE
Before contacting the Technical Assistance Service.
If the product does not operate at all, we advise you to:
-  Check that the plug has been inserted into the power socket 

correctly.
If you cannot identify the cause of the operating anomaly: 
switch off the appliance (do not subject it to rough treatment) 
and contact the Assistance Service.

PRODUCT	SERIAL	NUMBER.	Where	can	I	find	it?
It is important that you inform the Assistance Service of your 
product code and its serial number (a 16-character code which 
begins with the number 3); this can be found on the guarantee 
certificate or on the data plate located inside the appliance.
This will help to avoid wasted journeys being made by 
technicians, thereby (and most significantly) saving the cor-
responding callout charges.

THE	MANUFACTURER	DECLINES	ALL	RESPONSIBILITY	
FOR EVENTUAL DAMAGES CAUSED BY BREACHING THE 
ABOVE WARNINGS.
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