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ÎNAINTE DE FOLOSIREA HOTEI
• Pentru utilizarea cât mai eficientă a hotei 

dumneavoastră, vă invităm să citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire și să le păstraţi în 
caz de nevoie.

• Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat de 
către adulţi.

• Nu este permisă folosirea de către copii sau de 
către persoane cu handicap, fără supraveghere. 
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

• Materialele de ambalare (saci de plastic, bucăţi de 
polistiren etc.) nu trebuie ţinute la îndemâna copiilor 
întrucât reprezintă o potenţială sursă de pericol.

• Verificaţi ca hota să nu se fi deteriorat pe timpul 
transportului.

• Asiguraţi-vă ca instalarea și racordarea electrică 
și cea la tuburile de evacuare să fie efectuate de 
către un tehnician calificat, în conformitate cu 
instrucţiunile fabricantului și cu normele locale în 
vigoare.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
1. Ambalajul
Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și este 
marcat cu simbolul reciclării . Pentru eliminarea 
acestuia respectaţi normele locale. Materialul de 
ambalaj (saci de plastic, bucăţi de polistiren etc.) nu 
trebuie lăsat la îndemâna copiilor, întrucât 
reprezintă o sursă potenţială de pericol.

2. Produsul
Acest aparat este marcat în conformitate cu 
Directiva Europeană 2002/96/EC, Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE) (Deșeurile de 
Echipament Electric și Electronic).
Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod 
corect, utilizatorul contribuie la prevenirea 
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătate.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentaţia 
care îl însoţește indică faptul că acest produs nu 
poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere, ci 
trebuie predat la punctul de colectare corespunzător 
pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în 
conformitate cu normele locale privind eliminarea 
deșeurilor.
Pentru informaţii ulterioare referitoare la eliminarea, 
valorificarea și reciclarea acestui produs, contactaţi 
administraţia locală, serviciul de eliminare a 
deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi 
cumpărat produsul.

MĂSURI DE PRECAUŢIE ȘI RECOMANDĂRI 
GENERALE
1. Înainte de orice operaţie de curăţare sau 

întreţinere, deconectaţi hota de la reţeaua 
electrică scoţând ștecherul din priză sau 
deconectând întrerupătorul general al locuinţei.

2. Aerul aspirat de către hotă nu trebuie să fie 
eliminat prin hornul instalaţiei de încălzire sau a 
vreunui aparat alimentat cu energie diferită de 
cea electrică.

3. Nu gătiţi mâncarea cu flacără (“flambé”) sub 
hotă. Folosirea unei flăcări libere ar putea 
provoca un incendiu.

4. Nu lăsaţi tigaia nesupravegheată când prăjiţi 
alimente, întrucât uleiul de prăjire ar putea să 
se aprindă.

5. O întreţinere constantă garantează buna 
funcţionare și bunele prestaţii ale hotei.

6. Dacă utilizaţi în același timp hota pentru aspiraţie 
și arzătoarele, presiunea negativă din încăpere 
nu trebuie să depășească 4 Pa (4 x 10-5 bar).

7. Dacă hota este utilizată împreună cu alte 
aparate alimentate cu energie diferită de cea 
electrică, presiunea negativă a încăperii nu 
trebuie să fie mai mare de 4Pa (4 x 10-5 bar). 

Din acest motiv, asiguraţi-vă că încăperea este 
aerisită în mod corespunzător.

8. Încăperea trebuie să dispună de o aerisire 
suficientă când hota e utilizată în același timp cu 
alte aparate care folosesc gaz și alţi combustibili.

9. Curăţaţi des toate crustele de pe suprafeţele 
murdare. Scoateţi și curăţaţi sau schimbaţi filtrul 
frecvent. Este interzisă folosirea materialelor 
inflamabile pentru eliminarea aerului aspirat.

10. În cazul în care cablul de alimentare e 
deteriorat, trebuie să fie înlocuit de Serviciul 
de Asistenţă Tehnică sau de un tehnician 
calificat, pentru a se evita riscurile grave.

Notă: pentru toate operaţiile de instalare și 
întreţinere utilizaţi mănuși de protecţie.

Declaraţie de conformitate
Acest produs a fost proiectat, construit și introdus pe 
piaţă în conformitate cu:
- obiectivele de siguranţă din Directiva 

“Joasă Tensiune” 73/23/CEE
- normele de protecţie din Directiva 

“EMC” 89/336/CEE modificată de Directiva 
succesivă 93/68/CEE.
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CUM SE FOLOSEȘTE HOTA

ÎNTREŢINEREA ȘI CURĂŢAREA

GHIDUL DE CĂUTARE A DEFECŢIUNILOR
Dacă hota nu funcţionează:
• Ștecherul este introdus corect în priza de 

curent?
• S-a întrerupt curentul?
• Siguranţa fuzibilă este arsă?

Dacă puterea de aspirare nu este suficientă:
• Aţi ales viteza corectă?
• Este necesară curăţarea sau înlocuirea filtrelor?
• Orificiile de ieșire a aerului sunt astupate?

Dacă becul nu funcţionează:
• Este necesară înlocuirea becului?
• Becul a fost montat corect?
• Siguranţa fuzibilă este arsă?
Nu încercaţi să reparaţi hota singuri. Puteţi 
rezolva doar problemele descrise mai sus.

Vă sfătuim să aprindeţi hota cu câteva minute înainte de a începe să gătiţi și s-o lăsaţi să funcţioneze cel 
puţin încă 5 minute după ce aţi terminat.
1. Extrageţi dispozitivul de colectare a aburilor, la modelele unde există (în acest mod se vor îmbunătăţi 

prestaţiile hotei).
2. Reglaţi întrerupătorul de selectare a vitezei în funcţie de cantitatea de fum și aburi ce trebuie aspirată.
3. Stingeţi hota după 5 minute după ce aţi terminat de gătit.
4. Închideţi dispozitivul de colectare a aburilor (la modelele unde este prevăzut).

Înainte de orice operaţie de curăţare sau întreţinere, deconectaţi hota de la reţeaua electrică 
scoţând ștecherul din priză sau deconectând întrerupătorul general al locuinţei.
Filtrul pentru grăsime
• Filtrul din material spongios împotriva grăsimii trebuie să fie spălat în apă caldă cu săpun o dată 

pe lună (ţineţi-l la înmuiat timp de 1-2 ore, nu-l stoarceţi, lăsaţi-l să se usuce și puneţi-l la locul lui. 
Eventual repetaţi operaţia și înlocuiţi-l cu un filtru nou la fiecare 5-6 spălări).

• Filtrul de hârtie pentru grăsimetrebuie înlocuit o dată pe lună.
• Filtrul de hârtie pentru grăsime cu indicatoare de saturaţie trebuie înlocuit cel puţin o dată la două 

luni sau în orice caz când culoarea din partea superioară devine vizibilă prin orificiile grătarului.
Filtrul de hârtie este colorat pe o parte iar această culoare nu trebuie să fie vizibilă prin orificiile grătarului 
când acesta este pus la loc.

• Filtrul metalic pentru grăsime trebuie să fie spălat o dată pe lună, sau manual, sau în mașina de spălat, 
la temperatură joasă și cu ciclul scurt. După aceea lăsaţi-l să se usuce și puneţi-l la locul lui. 
Datorită spălării în mașina de spălat vase, filtrul pentru grăsime se poate opaciza, dar puterea sa de 
filtrare nu se modifică absolut deloc.

De fiecare dată când se curăţă sau se înlocuiește filtrul pentru grăsime, curăţaţi și celelalte părţi vizibile ale 
hotei.

Filtrul pe bază de carbon
(“Versiunea aspirantă”, vezi pagina următoare)
Filtrul pe bază de carbon nu poate fi nici spălat și nici regenerat. În unele cazuri filtrul pe bază de carbon 
poate fi spălat, dar numai când se specifică în “Fișa produsului” anexată.
În condiţiile unei folosiri normale, filtrul pe bază de carbon trebuie să fie schimbat
o dată la 6 luni (Filtru rectangular pe bază de carbon) 
o dată la 4 luni (Filtru circular pe bază de carbon). 

Înlocuirea becurilor
1. Înainte de a atinge becurile asiguraţi-vă că sunt reci, pentru înlocuire verificaţi valoarea puterii în W.

2. Extrageţi dispozitivul de colectare a aburilor (unde este prevăzut).

3. Desfaceţi grătarul sau plafoniera și scoateţi filtrul pentru grăsime.

4. Scoateţi becul ars și înlocuiţi-l cu unul nou, cu aceeași valoare electrică, și închideţi la loc grătarul sau 
plafoniera sau filtrul metalic pentru grăsime.

Curăţarea hotei
Folosiţi o cârpă moale cu alcool denaturat sau un detergent lichid nu foarte concentrat. Nu folosiţi niciodată 
substanţe abrazive. Nu folosiţi niciodată aparate de curăţat cu jet de apă sau cu jet de vapori.
Atenţie! În cazul nerespectării instrucţiunilor privind curăţarea hotei și înlocuirea sau curăţarea filtrelor 
există pericolul de incendiu.
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SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Înainte de a chema Serviciul de Asistenţă 
Tehnică
1. Controlaţi dacă nu vă este posibil să eliminaţi 

singuri inconvenientele (vezi “Ghidul de căutare 
a defecţiunilor”).

2. Stingeţi și puneţi din nou în funcţiune aparatul 
pentru a vă asigura că inconvenientul a fost 
eliminat.

3. Dacă rezultatul este negativ, contactaţi Serviciul 
de Asistenţă Tehnică.

Comunicaţi:
• tipul de defecţiune,

• modelul,
• adresa dv. completă, 
• numărul dv. de telefon și prefixul.
• numărul de service (cifra ce se află sub 

cuvântul SERVICE, de pe plăcuţa cu datele 
tehnice, situată în interiorul hotei în spatele 
filtrului pentru grăsime).

INSTALAREA
Pentru instalarea hotei respectaţi cu scrupulozitate distanţele minime faţă de mașina de gătit și urmaţi 
secvenţa numerică și instrucţiunile suplimentare așa cum este indicat în mod expres pe fișa de instalare.
Dacă instrucţiunile de instalare ale mașinii de gătit cu gaz specifică o distanţă mai mare decât cea 
indicată, trebuie să ţineţi cont de ea.
Tubul de evacuare și manșoanele de fixare nu fac parte din dotare și trebuie să fie cumpărate.
Versiunea Aspirantă

(A - vezi și fișa de instalare)
Aburii sunt aspiraţi către exterior printr-un tub de evacuare care este fixat la inelul de îmbinare.
Diametrul tubului de evacuare trebuie să fie identic cu cel al inelului de îmbinare.
Dacă este utilizată sau e prevăzută o valvă fără întoarcere pentru fum, controlaţi ca aceasta să se 
poată deschide și închide liber o dată ce a fost terminată instalarea tubului de evacuare.
Hota poate fi dotată cu un orificiu (superior) sau cu două orificii (superior și posterior) de evacuare.
În general hota este predispusă pentru utilizarea orificiului de evacuare superior.
1. Inelul de îmbinare trebuie să se afle în orificiul de evacuare superior.
Utilizarea orificiului posterior de evacuare (la modelele unde este prevăzut).
1. Scoateţi, dacă sunt furnizate, capacul care închide orificiul posterior și inelul de îmbinare.

2. Eventual scoateţi deviatorul din plastic care astupă orificiul posterior, cu care sunt dotate unele dintre modele.

3. Montaţi inelul de îmbinare la orificiul posterior.

4. Montaţi capacul (dacă este prevăzut) la orificiul superior.
Atenţie! Dacă hota este prevăzută cu filtru pe bază de carbon, acesta trebuie scos.
Controlaţi ca selectorul din interiorul hotei (dacă este prevăzut) să fie pe poziţia “A” Aspirant; în caz 
contrar, puneţi-l dv. pe această poziţie.

Versiunea filtrantă 

(F - vezi și fișa de instalare)
Aerul este filtrat trecând printr-un filtru pe bază de cărbune și e reciclat în mediul înconjurător. Aerul filtrat e 
trimis spre tavanul bucătăriei.
Atenţie! Dacă hota nu este prevăzută cu filtrul pe bază de carbon acesta trebuie 
comandat și montat înainte de utilizare.
Controlaţi ca selectorul din interiorul hotei (dacă este prevăzut) să fie pe poziţia “F” Filtrant; în caz 
contrar, puneţi-l dv. pe această poziţie.
În cazul în care capacul face parte din dotare, acoperiţi orificiul de evacuare superior.

Racordarea electrică
Înainte de a conecta hota, asiguraţi-vă ca voltajul indicat pe plăcuţa cu datele tehnice a aparatului să 
corespundă cu tensiunea din locuinţa dumneavoastră.
Plăcuţa cu datele tehnice se află în interiorul hotei, în spatele grătarului.
Hota poate fi prevăzută cu un ștecher standard și, în acest caz, introduceţi-l într-o priză care să fie tot de 
tip standard, situată într-o zonă accesibilă.
Dacă hota nu este prevăzută cu ștecher, puteţi folosi unul care să fie conform cu normele în vigoare sau 
utilizaţi un întrerupător bipolar corespunzător cu normele în vigoare, cu deschiderea minimă între contacte de 
3 mm, situat într-o zonă accesibilă.
Fabricantul își declină orice responsabilitate pentru orice problemă cauzată de nerespectarea 
instrucţiunilor de mai sus.


