Кухненски аспиратор
Инструкция за монтаж и употреба
Внимание:
Разстоянието между аспиратора и
повърхността на готварския уред
трябва да бъде минимум 65 см.
•
Аспирираният въздух не трябва да
бъде
отвеждан
в
комин,
използуван за съоръжения с
гориво различно от електричество
(парен котел или други подобни).
•
При наличие на специални за
страната
изисквания
за
въздуховодите, те трябва да се
спазват. Замърсения въздух не
бива да се отвежда в произволни
стенни отвори, освен ако не са
специално
предназначени
за
целта.
•
Помещението трябва да се
проветрява добре в случай, че се
използува горивен уред различен
от електрически (газ, твърдо
гориво), тъй като аспираторът
може да създаде вакуум в
помещението. Вакумът не бива да
надвишава 0,04 mbar, защото в
този случай изгорелите газове от
топлоизточника може могат да
бъдат
всмукани
отново
в
помещението. Препоръчително е
в помещението да има постоянен
приток на свеж въздух.
•
Проверете
етикета
във
вътрешността на аспиратора.
Наличието
на
символа
()
означава, че уредът е с клас на
изолация ІІ и не се заземява.
•
Ако на етикета липсва горният
символ тогава уредът трябва да
бъде заземен. При инсталиране
проверете
дали
постоянният
контакт има заземяване.
•
При инсталиране се уверете, че
напрежението посочено върху
етикета от вътрешната страна на
аспиратора, съответствува на
параметрите на електрическата
мрежа.
Ако аспираторът не е съоръжен с
постоянен гъвкав кабел и щепсел, или
няма друго приспособление което да
позволява изключване от мрежата с
разделяне на контактите минимум 3
мм, тогава такъв прекъсвач трябва да
•

има
на
самата
постоянна
електрическа мрежа.
Ако има щепсел, то контактът за
включване и изключване трябва да
е на лесно достъпно място.
•
Преди каквото и да е
обслужване
на
уреда
изключете от електрическата
мрежа.
Употреба:
•
Не
използувайте
лесно
запалими материали в близост
до уреда.
•
При пържене, внимавайте да
не се получи запалване на
мазнината.
Използуваното
олио е особено опасно в това
отношение.
•
За да избегнете възможни
рискове от пожар, спазвайте
инструкциите за почистване на
противомаслените филтри и
отстраняване на остатъците
от мазнина.
Поддръжка:
•
Правилното обслужване е
гаранция
за
добро
и
продължително
функциониране.
•
Обръщайте
специално
внимание на противомазните
филтри.
Ако уредът притежава функциите
посочени на Фиг. 15, то филтърът
трябва да се почиства на всеки 30
часа работа (или когато средният
сегмент на дисплея започне да
примигва).
За да демонтирате филтъра,
натиснете щипката на ръкохватката
и издърпайте надолу. Измийте
филтъра на ръка или в съдомиялна
машина с неутрален сапун.
След като монтирате филтъра
отново, натиснете бутона Reset за
около две сек., за да нулирате
брояча.
За
допълнителна
информация
вижте Команди във фиг.15 и
раздел “Работа”.
Ако моделът има командите на
фиг. 16/17/18 противомасления
филтър трябва да се почиства
периодично в зависимост от
интензивност на използуване (поне
веднъж на два месеца).

За да демонтирате филтъра,
натиснете щипката на ръкохватката
и издърпайте надолу. Измийте
филтъра на ръка или в съдомиялна
машина с неутрален сапун.
•
Всякакви мазни отлагания
трябва да бъдат почиствани от
филтъра
периодично
в
зависимост от интензивността
на използуване, но не помалко от веднъж на 2 месеца.
Не използувайте абразивни
или
корозивни
продукти.
Боядисаните
части
се
почистват с кърпа напоена в
хладка вода и неутрален
сапун.
За почистване на външните части
от стомана, бронз или мед
препоръчваме да се използуват
специфични препарати, като се
следват указанията на самия
препарат.
Вътрешността се почиства с кърпа
или четка, натопена в денатуриран
спирт.
Описание:
Уредът може да съществува в два
варианта
филтриране
или
отвеждане.
При филтриращия вариант (фиг.1)
въздухът и парата поети от уреда
се пречистват чрез карбонов
филтър и се връщат в средата през
аерационната решетка.
Важно: При този вид аспиратор
трябва
да
се
използуват
едновременно карбонов филтър и
въздушен дефлектор. Разположеният в горната част на аспиратора, дефлектор рециклира
въздуха в околната среда (фиг. 1А).
При
отвеждащия
вариант
замърсения въздух и парата се
отвеждат
извън
помещението
посредством въздуховода и не е
необходим карбонов филтър.
Монтаж:
За
улеснение
предварително
демонтирайте маслените филтри.
Монтаж на прилежащия държач
(при необходимост). Вижте фиг. 5А
и 5В в зависимост от модела.
Фиксирайте държача с четири
плоскоглави
винта.
Закрепете
двата държача (С) към уреда – по

един от ляво и дясно и фиксирайте в
тях прилежащия държач. Придържайте
здраво докато фиксирате здраво поне
единия от държачите (D) на върха на
уреда.
Монтаж върху стената (фиг. 6)
Като използувате шаблона пробийте
необходимите отвори в стената. Както
вече Ви предупредихме разстоянието
до повърхността на печката трябва да
бъде мин. 65 см.
Фиксирайте металната скоба (В) към
стената с помощта на винтове и скоби,
които влизат в окомплектовката на
уреда. Използувайте двата триъгълни
среза в скобата за да я фиксирате
прецизно по вертикалната ос на
аспиратора. След това поставете
уреда на скобите и го движете на ляво
или дясно за да го подравните. Ако е
необходимо равняване по височина
използувайте
специал-ите регулаторни винтове (V). След като сте
завършили регулирането, завършете
укрепването с още 4 винта (М).
Отбележете мястото на дупките,
пробийте отвори с диам. 8мм и
монтирайте с винтовете и дюбелите.
Монтаж със заден панел:
Задният панел се монтира на горния
ръб на печката към стената.Пуснете
долния край на панела зад печката, а
горния фиксирайте с два винта към
стената. Закрепването към панела се
извършва като към стената.
Закрепване на отвеждащите тръби.
Основни изисквания за монтаж:
•
Вкараите електрическия източник
в пространството закрито от
декоративната тръба.
•
Ако уредът Ви е отвеждащ
вариант подгответе отвеждащия
въздуха отвор.
Нагласете размера на скобата (VV) за
отвеждащата тръба чрез винт А (фиг.
8). След това с винтове и дюбели
фиксирайте към стената или тавана.
Уверете се, че скобата е свързана към
уреда.
При филтриращия вариант
аерационната решетка е позиционирана в
горната част. (фиг.9).
При отвеждащия вариант обърнете
горната тръба така че решетката да
бъде в долната част (фиг. 10).
Отвеждащ вариант:

Свържете фланеца на уреда към
отвора в стената/тавана посредством
гъвкава тръба. Свържете аспиратора.
Поставете
декоративните
тръби,
изтеглете горната част до тавана и
фиксирайте с два винта (фиг. 11).
Филтриращ вариант:
Фиксирайте дефлектора към горната
тръба с помощта на 4 специални винта
(включени в комплекта) – (фиг. 12),
закачете гъвкавата тръба (диам. 125)
към дефлектора. Поставете редуктора
на изхода на аспиратора (фиг. 13)
Поставете
декоративните
тръби,
изтеглете горната част до тавана и
фиксирайте с два винта (фиг. 11).
Поставете карбоновите филтри от
страната на мотора чрез завиване.
Работа с аспиратора:
В зависимост от модела съществуват
следните команди:
Команди на фиг. 15
А – включване и изключване на
светлината.
В – включване и изключване на
таймера. При еднократно натискане
таймерът се включва и след 5 мин.
моторът се изключва автоматично, а
през това време индикаторът показва
избраната скорост. Таймерът остава
включен ако се промени скоростта или
моторът се изключи и включи отново.
Повторно
натискане
на
бутона
изключва таймера.
С – показва избраната скорост, когато
премигва, показва че таймерът е
включен. Показва състоянието на
филтъра, когато се задейства средния
сегмент.
D – избор на скорост. При 0 уредът е
изключен. Ако бутонът се задържи
натиснат за две секунди, моторът се
изключва.
R – пренастройка на противомаслените
или карбоновите филтри. Когато
средния сегмент на индикатора светне,
това означава че противомасления
филтър е за почистване. (след 30
часа), а когато започне да мига, следва
да бъде заменен и карбоновия филтър
(след 120 часа работа). Ако уредът е
без
карбонов
филтър,
то
противомасления филтър трябва да
бъде почистен и при двата случая.
За да нулирате таймера задръжте
бутона натиснат за две секунди.

Команди на фиг. 16/17
А – осветление
Поз. 1 – включени, поз. 0 –
изключени.
В – скорост на мотора – поз. 0 –
изключен.
С – включен мотор
Команди на фиг. 18
А – осветление
В – включване изключване на
мотора – първа скорост
С – втора скорост
D – трета скорост
Е – включен мотор
Подмяна на карбоновия филтър:
Свалете филтъра чрез завъртане
(фиг.14).
Ако
моделът
няма
индикатор за подмяна на филтъра,
то това следва да става в
зависимост от интензивността на
използуване или средно на 6
месеца.
Осветление:
В зависимост от модела вижте фиг.
19 или 20.
Фиг. 19 – за да подмените
халогенната
лампа
завъртете
гайковидния държач по посока
обратна на часовниковата стрелка.
Заменете с лампа от същия вид.
Фиг. 20 – за да подмените лампите
свалете противомасления филтър,
за
да
имате
достъп
до
вътрешността на уреда. Отвинтете
болта
закрепващ
лампата
и
натиснете навътре. Заменете с
лампа от същия тип.

