
01 

СЪДЪРЖАНИЕ 
ВЪВЕДЕНИЕ 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МОНТАЖ (Въздух на вън) 
МОНТАЖ (Въздух вътре) 
ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ 
РАБОТА 
ПОДДРЪЖКА 
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
ПОМОЩ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Инструкции за инсталация и работа
CANDY CVM670LX 

01
02
02
04
05
09
10
10
11
12
13 



02 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Благодарим Ви, че избрахте този аспиратор.
Това ръководство е предназначено да ви осигури всички необходими 
инструкции отнасящи се до монтирането, използването и поддръжката 
на уреда. За да работите с устройството правилно и безопасност, моля, 
прочетете внимателно това ръководство преди инсталирането и 
употребата. Аспираторът използва висококачествени материали, и e 
направен с изчистен дизайн. Оборудван с електромотор с голяма 
мощност  и центробежен вентилатор, той също така осигурява силна 
смукателна мощност, ниско ниво на шум, незалепващ филтър за 
мазнини и лесен монтаж.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 • Никога не позволявайте на деца да раборят с уреда.
 • Аспираторът е за домашна употреба, не е подходящ за барбекю, пекарни

и друга търговска цел.
 • Аспираторът и филтъра трябва да се почистват редовно, за да се

поддържат в добро работно състояние.
 • Почистете аспиратора в съответствие с ръководството за експлоатация,  

за да не предизвикате опасност от запалване. 
• Забранено е прякото печенето от кухненската печка на газ. 
• Моля, осигурете в кухнята добра конвекция.
 • Преди да свържете уреда, проверете дали захранващият кабел не е 

повреден. Захранващ кабел който е повреди трябва да бъде заменен 
само от квалифициран техник. 
• Трябва да има подходяща вентилация на помещението, когато 
се използва в същото време заедно с уреда, газ или други горива; 

• Въздуха не трябва да бъде отвеждан в димоотвода, който се използва за 
изпарения от домакински уреди, работещи на газ или други горива; 

• Изискванията, отнасящи се до закрепването на тръбата за въздуха 
трябва да бъдат изпълнени.
• Този уред, не е предназначени за ползване от лица(включително деца) 

с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или 
липса на опит и знания, освен ако те са надзиравани или 
инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно 
за тяхната безопасност.

• Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че те не си играят с  
  уреда

 • Не фламбирайте под уреда.
• Уреда не е предназначен да бъде инсталиран върху котлон с повече 

от четири нагревателни елемента. 
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Опасност от токов удар
Включете устройството  само в правилно заземен контакт. В случай 

на съмнение потърсете съвети от подходящо квалифициран инженер.

 Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт, пожар 
или токов удар.
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Списък с аксесоарите за монтаж 
Описание Илюстрация Бр. 

Обвивка/Кожух 1 

Горна коминна част 1 

Долна коминна част 1 

Скоба на долен въздуховод 1 

Скоба на горен въздуховод 1 

Скоба за закрепване към
стена 

1 

φ8 Дюбели 
φ8×φ6 бял цвят 

9 

Винтове 
ST4.0×30 

9 

φ7.2 Винтове 
ST4.0×8 

2 
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МОНТАЖ  (Въздух навън) 

Ако имате излаз към външната стена, вашия абсорбатор може да бъде 
свързан както е показано по-долу на картината с помощта на канал за 
екстракция (емайл, алуминий, гъвкава тръба или незапалим материал, с 
вътрешен диаметър от 150мм) 

1. Преди монтажа, изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

2. Аспираторът трябва да бъде поставен на разстояние 65 ~ 75cm
над панела на печката за най-добра ефективност. 

3. Пробийте 3 x 8mm отвори за да закрепите конзолата. Завийте и 
затегнете скобата върху стената с винтове.

Дюбел 

Скоба за закрепване 
към стена  

107.5mm 

Винт(4mm x 30mm)
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4. Вдигнете аспиратора и го закачете на скобата за закрепване към
стена.

Cooker hook 

Wall 
bracket 

5. Фиксирайте еднопосочния вентил към изхода за въздух на
аспиратора. След това, фиксирайте изпускателната тръба върху
еднопосочния вентил, както е показано по-долу.

Изпускателната тръба 

Абсорбатор 
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6. i.
Поставете стъклото в подходяща позиция на върха на 
абсорбатора.

ii. Фиксирайте го с 4 винта и шайби. С цел да се избегне счупването
на стъкло, моля не затягайте болтовете твърде силно.

i. Поставете вътрешната коминна част във външнната коминна 
част
След това издърпайте  вътрешната конминна част 
нагоре. Регулирайте за да достигнете необходимата 
височина .

ii. Плъзнете коминната част за да регулирате височината.
Когато необходимата височината е достигната, фиксирайте с 
винтовете и затворете отвора за закрепване на фиксиращите 
винтове, както е показано по-долу на снимката.

Вътрешна коминна част

Външна коминна част
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8. 
i.

Пробийте 2 x 8mm отвора за да монтирате планка II. Завийте 
и затегнете планка II върху стената с два винта.

ii. Монтирайте въздуховода върху уреда и го фиксирайте с два
винта.

Планка II 

Дюбел 

Винт 
4mm x 8mm 

Винт  
(4mm x 30mm)
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МОНТАЖ (Въздух вътре, режим на рециркулация)

Ако не разполагате с излаз към външна стена, не се изисква 
изпускателната тръба да се монтира и инсталацията е подобна на 
показаното в раздел “МОНТАЖ (Въздух навън)”. 

Филтъра с активен въглен може да се използва за улавяне на миризми.
За да инсталирате филтъра с активен въглен , първо трябва да се отстрани 
филтъра за мазнини. Натиснете ключалката и го издърпайте надолу.

Поставете филтъра с активен въглен  в уреда и го завъртете по посока на 
часовниковата стрелка. Повторете същото от другата страна.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
o Уверете се, че филтърът е здраво закрепен. В противен 

случай, той ще се разхлаби и може да причини опасност.
o Когато е поставен филтъра с активен въглен,

мощността на засмукване се намалява.
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ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ 

РАБОТА 

Бутон Бавна скорост 1 
Той се използва за вентилация на кухнята. Подходящ е за варене и 
приготвяне на храни, които не правят много пара.

Бутон Средна скорост  2
Скоростта на въздушния поток е идеална за вентилация 
при стандартно готвене.

Бутон Висока скорост  3
При висока плътност на дима или парата натиснете бутона за висока 
скорост за най-ефективна вентилация.

Бутон на осветлението 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако бутони Ниска / Средна / Висока скорост са 
натиснати едновременно, устройството ще работи само при най-
високата скорост.
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ПОДДРЪЖКА 

Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела. 

I. Периодично почистване
Използвайте мека кърпа, навлажнена с леко топла сапунена вода или 
почистващ препарат. Никога не използвайте метални подложки, химически, 
абразивни материали или твърда четка за почистване на устройството.

II. Месечено почистване на  Филтъра за мазнини
ВАЖНО: Почистването на филтъра всеки месец предотвратява  риск от 
пожар.

Филтърът събира мазнина, дим и прах и др., които пряко засяга 
ефективността на аспиратора. Ако не е почистен, остатъчната 
мазнина (потенцално запалима) ще запушва филтъра. 
Почиствайте го с домакински препарат за почистване.

III. Годишно почистване на филтъра от активен въглен
Прилага се ЕДИНСТВЕНО при аспиратори с вътрешна циркулация 
(не и при извеждане на въдуха навън). Този филтър улавя 
миризми и трябва да се сменят поне веднъж годишно в зависимост 
от това колко често се използва аспиратора.

IV. Смяна на електрическата крушка
Отстранете винтовете и свалете стъклото. Намерете крушката, която 
изисква подмяна. Вие ще откриете, че се намира в осветителното 
тяло, което е в рамките на откритата част на сенника.

Отсъединете светлината точката за окабеляване и свалете 
крушката със държача(фасунгата) и от капака. Важно: Не е 
възможно да се заменят крушките индивидуално, ще бъде 
необходимо да се разглобят крушките, фасунгите и 
електрическите кабели като цялостна част. (LED светлина: G4, 
MAX 1.5W) 
Поставете подменената крушка, фасунгите и електрическите 
кабели по същия начин, като оригиналите. След това свържете 
отново светлината точката за окабеляване.
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Поставете обратно стъклото на капака и затегнете винтове. Уверете 
се, че винтовете са напълно затегнати.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Проблем Причина 
Лампата свети
но вентилатора
не работи

Перките на вентилатора са 
заседнали. Изключете устройството и ремонтирайте

 уреда от квалифициран техник.
Двигателят е повреден.

И двете -  
лампата и 
вентилатора не 
работят

Халогенната крушка 
е изгоряла.

Сменете крушката с  работеща.

Захранващият кабел е изваден. Включете към захранването отново.

Сериозни 
вибрации
на устройството

Перките на вентилатора са 
повредени.

Изключете устройството и ремонтирайте 
уреда от квалифициран техник.

Моторът на вентилатора не 
е фиксиран плътно.

Изключете устройството и ремонтирайте 
уреда от квалифициран техник.

Устройството не е 
захванато  правилно 
за скобата.

Откачете устройството от скобата и 
проверете дали скобата е на 
правилното място.

Всмукателната 
способност не е 
добра

Твърде голямо разстояние 
между устройството и 
равнината на готвене

Регулирайте разстоянието до 
65-75cm 

ПОМОЩ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ 

Ако не може да се установи причината на неизправността, изключете 
уреда и се свържете с Центъра за обслужване на клиенти.

Сериен номер на продукта. Къде мога да го намеря?
Важно е да информирате Центъра за обслужване на клиенти на 
вашия продукт с кода му и неговия сериен номер(16 символен код, 
който започва с числото 3); това може да се намери в сертификата 
за гаранция или на табелката с данни, разположена върху уреда.
Тя ще ви помогне да се избегнат ненужни пътувания до сервиза, като 
по този начин (и най-важното) спестяване на съответните такси за 
ремонт.

Разрешаване на проблема
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Отпадъчни електрически продукти не трябва да се 
изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, 
рециклирайте батериите, когато съществуват такива 
възможности. Консултирайте се с вашите местни 
власти или търговец за съвет отностно 
рециклирането.

Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 
2002/96/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (WEEE). 
Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ 
начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните 
негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които 
иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното 
изхвърляне като отпадък на този продукт.
Символът върху продукта показва, че този продукт не може да се 
третира като домакинските отпадъци. Вместо това той трябва да бъде 
предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на 
електрическо и електронно оборудване Изхвърлянето трябва да се 
извърши в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на 
отпадъци.
За по-подробна информация за третирането, оползотворяването и 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски 
офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, 
откъдето сте закупили продукта.




