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ОПИСАНИЕ 
Апарата може да бъде монтиран и използван във версия филтриращ( без 
използванете на комин) или измукващ(чрез комин или друга принудителна 
циркулация). Във версията Филтриращ (фигура 1) въздуха и парата засмукани 
от апарата се пречистват с филтри с активен въглен и се връщат в околното 
пространство на помещението през вентилационните решетки намиращи се от 
страни на отвеждащата тръба. ВНИМАНИЕ: Когато използвате версия 
филтриране трябва да се използват както филтрите с активен въглен така и 
направляващите декоративни решетки за въздуха. Монтирани в горната част на 
тръбата тези направляващи решетки на въздуха го отвеждат в околното 
пространство(фигура А). Във версията изсмукващ (фигура B) отвеждащата 
тръба през комина изхвърля парата и миризмите при готвене навън. 
Следователно в тази версия няма необходимост да се използват филтри с 
активен въглен. 
 
МОНТАЖ 
За да се улесни монтажа преди да започнете работа свалете филтъра/филтрите 
за мазнини: натиснете навън ключалката на дръжката и изтеглете филтъра 
надолу (фигури 6 и 7). 
Монтирайте панела за електрическата инсталация  
Включването към електрическата мрежа трябва да се извърши както следва: 
 
Кафяв кабел = Фаза 
Син кабел = Нула 
 
Монтаж на стена: използвайте подходящото за целта устройство за пробиване 
на отворите, като придържате доставените блокове на стената и припомнете си 
че за апарата трябва да бъде спазено минимум разстояние от 65 см между 
долния край на уреда и котлоните на готварската печка(фигура 8). Вкарайте два 
от доставените винтове така че апарата да може да бъде закачен на тези винтове 
на отворите предвидени на апарата (използвайте отвори А; ако апарата има 
отвори А, и С за модели с отвори С) (фигура 4). За да избегнете да повредите 
апарата използвайте само отворите вече подготвени за тази цел на чадъра. 
Монтиране на телескопичните тръби:  
Основни изисквания за монтаж: - Прекарайте електрическото захранване в 
пространството предназначено за това закрито нормално от декоративната 
тръба. Ако вашия апарат ще бъде монтиран във версията за изсмукване 
подгответе отвора за отвеждане на засмукания въздух.  
Нагласете ширината на скобата на носача (А) на телескопичната тръба и го 
поставете на височина на 50 мм от тавана и го нивелирайте по вертикалата на 
вашия уред с помощта на каналите намиращи се в центъра на носача както е 
показано на фигура 3. След това с молив отбележете двата отвора на стената и 
пробийте отворите ,поставете предвидените дюбели и закрепете носача с 
помощта на винтовете (в доставката). Уверете се че носача е изравнен добре със 
абсорбатора.  
Вариант при използване на уреда за изсмукване( с комин): свържете 
отвеждащата тръба за евакуация на въздуха от уреда( използвайте гъвкава тръба 
и я закрепете на отвора за отвеждане на въздуха на уреда със метална стягаща 
скоба (тръбата и скобата не са в доставката). Извършете всички свързвания на 



електрическото захранване на абсорбатора с помощта на захранващия кабел. 
Вземете двете съединени метални декоративни тръби и ги поставете на горната 
повърхност на апарата. Повдигнете горния край на тръбите най-близо до тавана 
и го закрепете към скобата като използвате 2 винта  
Вариант при използване на уреда за филтриране ( без комин): Извършете всички 
свързвания на електрическото захранване на уреда с помощта на захранващ 
кабел. Вземете декоративните тръби и ги поставете на горната повърхност на 
уреда. Повдигнете горния край на тръбите най-близо до тавана и го закрепете 
към скобата като използвате 2 винта. Също помнете че трябва да бъдат 
използвани филтри с активен въглен когато апарата се използва във версията с 
филтриране: проверете като се уверите с очите си че тези филтри са вече 
поставени; ако е необходимо извършете следното, в зависимост от закупения 
модел: 
-ако са предвидени да се ползват кръгли филтри с активен въглен (фигура 7), 
поставете филтрите с активен въздух като ги завиете въртейки ги в посока 
обратна на часовата стрелка. 
  
РАБОТА С АПАРАТА 
В зависимост от модела апарата е снабден със следите бутони и апаратура за 
управление: 
Апаратура показана на фигура 5: Бутон A = включва и изключва 
осветлението (on/off). Бутон В = изключване на мотора (off). Бутон С = първа 
скорост на мотора. Бутон D = втора скорост на мотора, Е = трета скорост на 
мотора.  
СИГНАЛНАТА ЛАМПА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА МОТОРА 
НЕ СЕ МОНТИРА НА НЯКОИ ОТ МОДЕЛИТЕ. 
 
Обърнете особено внимание на филтрите за мазнини: За да свалите филтрите: 
натиснете навътре пластините намиращи се на дръжката и натиснете филтъра 
надолу. Измийте филтъра на ръка или във съдомиална машина използвайки 
неутрален сапун.  
 
Подмяна на филтрите с активен въглен: Ако апарата е от версията с 
филтриране, то филтрите с активен въглен трябва да бъдат подменяни 
периодично.за да свалите филтрите с активен въглен извършете следното в 
зависимост от закупения модел: 
-ако са предвидени да се ползват кръгли филтри с активен въглен (фигура7), 
поставете филтрите с активен въздух като ги завиете въртейки ги в посока 
обратна на часовата стрелка. 
Ако модела който е закупен има бутоните и апаратура показани на фигура 5, то 
филтрите с активен въглен трябва да бъдат подменяни в зависимост от времето 
на работа: средно един път на всеки 6 месеца.  
 
Осветление:  
-Ако халогенните лампи са от типа показани на фигура 9 и те трябва да бъдат 
подменени, то за да подмените халогенните лампи развийте контрагайката в 
посока на часовата стрелка. Подменете лампите със такива от същия тип. 
ВНИМАНИЕ: не хващайте стъкления балон на лампата с голи ръце. 
 



- Използвания мотор в този изсмукващ чадър има защитно устройство 
(термична защита за изключване) която сработва при промяна на 
температурата. Поради аварийни ситуации или такива следствие на 
грешка при монтажа и свързването, то това устройство трябва да сработи и 
автоматично да изключи мотора, като по този начин ще предпази 
апаратурата от сериозна повреда. В тези случаи, след като сте оставили и 
изчакали мотора да се охлади, изсмукващия чадър може да се включи в 
работа отново; причината за повредата ще трябва да бъде отстранена преди 
това, като се уверите че инсталацията е коректно изпълнена и че 
инструкциите в информационния лист са били спазени. 


