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Stimate client,  
Vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră. Suntemsiguri că acest produs modern, funcţional şi practic, fabricatdin materiale de cea mai înaltă calitate vă va satisface pedeplin cerinţele. Vă rog să citiţi fiecare secţiune din acestMANUAL DE INSTRUCŢIUNI înainte de a utiliza hota debucătărie pentru prima oară, pentru a asigura operformanţă maximă a aparatului şi pentru a evita daunelece pot fi cauzate de utilizarea incorectă şi pentru a rezolvaorice probleme minore. Pentru obţinerea unei performanţe optime conductaexternă nu trebuie sp fie mai lungă de PATRU METRI, sănu aibă mai mult de două unghiuri de 90° şi diametrultrebuie să fie de cel puţin Ø120. 

• Trebuie să respectaţi legile locale în vigoare referitoare lainstalaţiile electrice şi branşamentul la gaze. • Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa reţelei sunt conformcelor indicate pe plăcuţa cu date tehnice din interiorul hoteide bucătărie. • Dacă cablul de alimentare este deteriorat trebuie înlocuitde producător, de serviciul post-vânzare sau de o persoanăcalificată pentru a evita pericolele. • După instalarea hotei de bucătărie, cablul de alimentarela reţea nu trebuie să intre în contact cu alte marginimetalice. • Fumul nu trebuie absorbit prin ţevi care sunt utilizatepentru evacuarea gazelor de eşapament (sau a altorcombustibili).• Dacă ventilatorul de extracţie va fi utilizat în acelaşi timpcu echipamentul alimentat de o sursa de energie non-electrică, ca de ex.: arzătoare de gaz, atunci cameratrebuie să aibă o ventilaţie suficientă. • Depunerile excesive de grăsimi pe hota de bucătărie şi pefiltrele metalice pot cauza riscul de incendiu şi scurgeri degrăsime; de aceea interiorul hotei şi filtrele metalice trebuiecurăţate cel puţin o data pe lună. • Partea inferioară a hotei de bucătărie trebuie fixată la 65de cm deasupra plitelor pe gaz sau mixte. TREBUIERESPECTATE RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUIREFERITOARE LA PLITE. • Dacă nu se află recipiente pe plită, nu lăsaţi plitele pe gazpornite. Grăsimea acumulată în filtre poate picura şi esteinflamabilă în cazul temperaturilor ridicate.  • Evitaţi să preparaţi cu hota dacă filtrele metalice nu suntfixate, de ex: în timp ce acestea sunt curăţate în maşina despălat vase. • Deconectaţi aparatul înainte de a desfăşura activităţi îninteriorul acestuia, de ex.: în timpul curăţării sau aloperaţiilor de întreţinere. • Este recomandată utilizarea mănuşilor de protecţie şitrebuie să se acorde o atenţie maximă la curăţareainterioară a hotei. • Hota dumneavoastră de bucătărie este proiectată pentruutilizarea domestică şi doar pentru extracţia şi purificareafumurilor rezultate din prepararea mâncării. Sunteţiresponsabili pentru utilizarea acesteia în alte scopuri decâtcele prevăzute. Producătorul nu îşi asumă responsabilita-tea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzăto-are a aparatului. • Pentru reparaţii contactaţi cel mai apropiat Serviciu deAsistenţă Tehnică al producătorului şi utilizaţi numai piesede rezervă originale. Reparaţiile sau modificările realizatede personalul necalificat pot cauza disfuncţii sau pot dăunaaparatului, punându-vă siguranţa în pericol. 

• Acest aparat este marcat conform Directivei Europene2002/96/CE referitoare la “Deşeurile electrice şi
echipamentul electric” (WEEE),   .
• Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane (inclusivcopii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale redusesau de persoane care nu au experienţă / cunoştinţe,excepţie făcând cele sub supravegherea unei persoaneresponsabile pentru siguranţa lor. Copiii ar trebuisupravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cudispozitivul. 

Puteţi controla hota de bucătărie utilizând butoaneleprezentate în diagramă. 
Porniţi ventilatorul de extracţie pentru câteva minuteînainte de a începe prepararea pentru a asigura că existăun flux continuu de aer înainte de apariţia vaporilor. 
Lăsaţi ventilatorul de extracţie să meargă timp de câtevaminute după ce aţi terminat de preparat (între 3 şi 5 minute)pentru a elimina grăsimea de pe conducta de evacuare.Acest lucru previne întoarcerea grăsimii, a fumului şi amirosurilor. 

Instrucţiuni de siguranţă

Instrucţiuni de utilizare

Bec
Viteză minimă
Viteză medie
Viteză maximă
Indicator functionare
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În timpul operaţiunilor de curăţare şi întreţinere,trebuie să respectaţi instrucţiunile de siguranţă.i.

• Daca hota de bucătărie este din otel inoxidabil, folosiţi curăţitori brevetaţi menţionaţi în instrucţiu-nile de folosire ale produsului.• Dacă hota este vopsită, utilizaţi apă călduţă şisăpun neutru. • Nu folosiţi niciodată curăţitori metalici, sauproduse abrazive ori corozive.• Uscaţi hota de bucătărie folosind un materialcare nu lasă scame• Nu este recomandată folosirea curăţirii cu abur.

Pentru a scoate filtrele, apăsaţi uşor pe blocajul lorapoi trageţi-le afară. Filtrele de metal pot fi curăţateprin înmuiere în apă fierbinte cu detergent neutru 

până când grăsimea de dizolvă şi apoi se clătescsub robinet sau se utilizează soluţii speciale dedegresare. Pot fi spălate şi maşina de spălat vase.În acest caz este recomandat să le aşezaţi verticalpentru a evita ca resturile de mâncare să se prindepe ele.
Curăţarea în maşina de spălat vase poate deteriorasuprafaţa metalică (o poate înnegri) deşi acest lucrunu va afecta capacitate de retenţie. După curăţare,lăsaţi-le să se usuce apo fixaţi-le pe hotă. 

Procedaţi după cum urmează: 
•  Îndepărtaţi filtrele metalice 
•  Schimbaţi becul ars/stricat.. 

Puterea maximă a becului este de 40W (E-14).
•  Fixaţi filtrele metalice.

Schimbarea becurilor

Curăţarea filtrelor de metal

Curăţarea corpului hotei

Curăţare şi întreţinere

Rezolvarea problemelor
Efectuaţi următoarele verificări înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă Tehnică:

Problema Cauza posibila                           Solutia
Ventilatorul de extractie nufunctioneaza.       Cablul de alimentare la retea  nueste conectat.        

Nu exista curent in retea.

Conectati cablul de alimentare laretea.
Furnizati curent in retea.

Hota de bucatarie nuextrage suficient sauvibreaza.
Filtrele sunt imbacsite degrasime.        

Blocaj in conducta de evacuarea aerului.

Schimbati sau curatati filtreleactive de carbune si /saumetalice, in functie de caz.
Înlaturati blocajul.

Lampile nu se aprind. Lampile sunt arse.                                 
Lampile sunt slabite.       

Înlocuiti lampile.
Fixati lampile.

Dacă nu este posibilă extracţia gazului exterior, atunci hota poate fi setată să purifice aerul reciclându-lprin filtrul de cărbune activ. Filtrul de cărbune poate fi utilizat între trei şi şase luni în funcţie decondiţiile speciale de întrebuinţare.Filtrul de cărbune activ nu poate fi curăţat sau regenerat. După terminarea perioadei in care poate fiutilizat, acesta trebuie înlocuit.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a face schimbările şi corecţiile asupra produsului dupăcum consideră că este necesar fără a modifica caracteristicile de bază.
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