
BG  Ръководство за потребителя относно поддръжката





BG3

 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Тези указания са налични също и на уебсайта: docs.whirlpool.eu

ВАШАТА СИГУРНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ.
Това ръководство и уредът предоставят важни предупреждения за безопасност, които трябва да се 
четат и съблюдават по всяко време.

 Това е символът за предупреждения за безопасност, който известява потребителите за 
потенциални опасности за тях и останалите.

Всички съобщения за безопасност са предхождани от предупредителния символ и следните думи:

ОПАСНОСТ   предупреждава за опасна ситуация, която, ако не бъде 
избегната, ще доведе до сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   предупреждава за опасна ситуация, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до сериозни наранявания.

Всички съобщения за безопасност посочват естеството на потенциална опасност/предупреждение и 
как да намалите риска от травма, вреда и електрически удар в резултат от неправилната употреба на 
уреда. Винаги спазвайте следните инструкции:
• Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран техник, в съответствие с 

инструкциите на производителя и на местните наредби за безопасност. Не поправяйте и не 
подменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя.

• Уредът трябва да се изключи от мрежата, преди да се продължи с какъвто и да е тип монтажна 
дейност.

• Задължително е да заземите уреда (не е задължително за аспиратори от клас II, обозначени със 
символа  на етикета за техническите характеристики).

• Захранващият кабел трябва да е достатъчно дълъг, за да свържете уреда към контакт за 
електрозахранване.

• Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда от контакта.
• След приключване на монтажа електрическите компоненти не трябва да са достъпни за 

потребителя.
• Не пипайте уреда с мокри ръце и не го включвайте, когато сте с боси крака.
• Уредът не трябва да се използва от деца (на 8 или повече години), от хора с физически, сетивни или 

психически увреждания или хора, на които им липсва опит или познание за уреда, освен ако не са 
под надзор или не са им били дадени инструкции как безопасно да използват уреда, или са 
предупредени за опасностите, до които могат да доведат. Децата не трябва да си играят с уреда. 
Почистването или поддръжката не трябва да се извършва от деца, освен ако не са под надзор от 
възрастни.

• Не поправяйте и не подменяйте части от уреда, ако това не е изрично препоръчано в 
ръководството на потребителя. Всякакви дефектни части трябва да се заменят с оригинални 
резервни такива. Всякаква друга поддръжка трябва да се извършва от квалифициран техник.



BG4

• Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
• Когато пробивате дупки в стената или тавана, внимавайте да не повредите електрическите кабели 

и/или тръбопровод.
• Вентилационните тръби винаги трябва да освобождават изсмукания въздух отвън.
• Изсмуканият въздух не трябва да се освобождава чрез димоотводи, който се използват за 

извличане на изпарения от уреди, консумиращи природен газ и и други горива; трябва да има 
отделен извод. Всички национални разпоредби за отпадъчния въздух трябва да се спазват.

• Ако аспираторът се използва по същото време с други уреди, които използват природен газ или 
други горива, отрицателното налягане на помещението не трябва да надвишава 4 Pa (4 x 10-5 bar). 
Осигурете помещение с подходяща вентилация.

• Производителят не носи никаква отговорност за неподходяща употреба на уреда или за 
неправилно настройване на органите за управление.

• Редовната поддръжка и почистването гарантира, че уредът ще работи правилно и ще постига 
оптимална производителност. Почиствайте редовно упоритата мръсотия на повърхността, за да 
избегнете наслояването на мазнини. Премахвайте редовно и тогава почиствайте или заменяйте 
филтрите.

• Неспазването на инструкциите за почистването на аспиратора и почистването и премахването на 
филтрите може да предизвика пожар.

• Аспираторът не трябва да се отваря без съответните филтри за мазнини и трябва да се наблюдава 
редовно.

• Ако са в употреба три или повече зони за готвене, аспираторът трябва да се настрои на степен на 
мощност 2 или по-голяма. Това предотвратява натрупването на излишна топлина в уреда.

• Носете предпазни ръкавици, когато извършвате монтаж или работа по поддръжката.
• Този уред не е подходящ за външна употреба.
• Когато плочата се използва, достъпните части на аспиратора е възможно да се нагорещят.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
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Декларация за съответствие 
• Този уред е проектиран, произведен и пуснат в пазарната мрежа в съответствие с:

 - изискванията за екодизайн на Европейските наредби №. 66/2014, №. 327/2011, №. 244/2009, №. 245/2009, №.1194/2012, №. 2015/1428;
Електрическата безопасност на уреда може да се гарантира само ако е правилно свързан към одобрена заземителна система.

Съвети за спестяване на електроенергия
• Включете аспиратора на най-ниска настройка на скоростта, когато започнете да готвите, и оставете да работи за няколко минути, след като сте 

приключили с готвенето.
• Увеличете скоростта само ако има много дим или пара и използвайте настройката "Boost" в извънредни ситуации.
• Заменете въглеродните филтри, когато е нужно, за да поддържате ефикасно ниско ниво на миризмата.
• Почиствайте филтрите за мазнини, когато е нужно, за да поддържате ефикасност.
• Използвайте тръба с максимален диаметър, посочен в инструкциите, за да оптимизирате ефикасността и за да намалите нивото на шума до 

минимум.

 МОНТИРАНЕ 
След като разопаковате уреда, проверете за щети по време на транспортиране. При проблеми се обърнете към доставчика или към най-близкия сервиз 
за следпродажбено обслужване. За да предотвратите повреда, премахнете уреда само от стиропорената основа по време на монтажа.

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  този уред е тежък; аспираторът трябва да се вдигне и монтира от две или повече лица.

Уредът трябва да се монтира по такъв начин, че аспираторът и електронните компоненти да бъдат леснодостъпни, в случай че се налага извършването 
на операции по поддръжката.

Металната кутия, в която се съдържат електронните компоненти, трябва да бъде на разстояние най-малко 65 cm от газовия котлон и във всички случаи 
на 65 cm от точката на аспирация.

Препоръчително е да монтирате металната кутия, в която се съдържат електронните компоненти, на най-малко 10 cm над повърхността (напр.: страните 
на фурната или котлона).

Преди монтаж проверете минималните разстояния, посочени в ръководствата за плочите за готвене.

Ако инструкциите за монтаж на котлон посочват по-голямо разстояние между котлона и аспиратора, разстоянието трябва да се спазва.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Проверете дали електрическото напрежение, което е посочено на идентификационната табелка на уреда, е същото като мрежовото напрежение.

Информацията е дадена във вътрешността на аспиратора, под филтъра за мазнини.

Електрическият кабел (тип H05 VV-F 3 x 0,75 mm2) трябва да се замени от оторизиран електротехник. Свържете се с оторизиран център за обслужване.

Ако аспираторът е снабден с електрически щепсел, свържете уреда към контакт, който отговаря на действащите наредби и който е на достъпно място. 
Ако не е снабден с никакъв щепсел (пряка връзка към главната електрическа мрежа) или контактът не е на достъпно място, монтирайте стандартизиран 
двуполюсен прекъсвач, който ще ви позволи пълна изолация от електрическата мрежа в случай на свръхнапрежение категория III, в съответствие с 
наредбите за окабеляване.

Ако кабелът не е оборудван с щепсел, свържете проводниците съгласно следната таблица:

Напрежение и 
честота на мрежата

Свързване на 
кабелите

220-240 V – 50 Hz
: жълт/зелен

 N  : син

 L  : кафяв

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

Преди употреба
Премахнете всякакъв защитен картон, прозрачното фолио и стикерите от принадлежностите. Проверете дали уредът е повреден при транспортиране.

По време на употреба
Не поставяйте тежки предмети върху уреда, понеже могат да го повредят. Не излагайте уреда на атмосферни влияния.
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 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Изхвърляне на опаковъчен материал
Опаковъчният материал е 100% рециклируем и е маркиран със символа за рециклиране ( ). Не изхвърляйте безотговорно различните типове 
опаковъчни материали, а го правете отговорно и в пълно съответствие с наредбите на местната власт относно изхвърлянето на отпадъците.

Изхвърляне на уреда
 - Уредът е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
 - Като гарантирате, че уредът е изхвърлен правилно, ще помогнете да се предотвратят потенциално негативни последствия за околната среда и 

човешкото здраве.
 - Символът  върху уреда или придружаващата го документация показва, че той не бива да се третира като битов отпадък, а трябва да се 

предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Бракуване на домакински електроуреди
• Този уред е произведен от рециклируеми или от повторно използваеми материали. Ако решите да изхвърлите уреда, съблюдавайте местните 

наредби за изхвърляне на отпадъци. Преди бракуване срежете захранващия кабел, така че уредът да не може да бъде повторно свързван към 
електрическата мрежа.

• За допълнителна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на домакински електроуреди се свържете с компетентна местна 
власт, услуги за събиране на отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда.

 СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване:
1. Проверете дали може да решите проблема, като следвате предложенията, дадени в “Ръководство за откриване и отстраняване на неизправности”.
2. Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността е все още налице.

Ако неизправността е все още налице, след като сте извършили гореспоменатите проверки, се свържете с най-близкия отдел за 
следпродажбено обслужване.
Съобщете:

• Кратко описание на неизправността;
• Типа и точния модел на уреда;
• Сервизен номер (номерът след думата "SERVICE" на идентификационната табела), намира се във вътрешността на уреда. Може да намерите 

сервизния номер и в гаранционната книжка;
• Вашия пълен адрес;
• Вашия телефонен номер;

Ако е необходим ремонт, свържете се с оторизиран център за следпродажбено обслужване (за да е сигурно, че се използват оригинални резервни части 
и ремонтът се извършва правилно).
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ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Отворете стъкления панел и поставете филтрите за мазнини и декоративната решетка. Поставянето на филтрите за мазнини е показано на фиг. 11. 
Поставете ги в уреда и ги щракнете на мястото им. Филтрите могат да се свалят, като се следват същите стъпки, но в обратен ред.

За да сте сигурни, че уредът работи нормално, отворете стъкления панел, както следва.

Избутайте надолу предната част на панела, както е показано на фиг. 9. Това ще освободи панела и ще се образува отвор около 2 cm. Завъртете панела до 
достигане на ъгъл на отваряне 45° или 90° според необходимостта (вижте фиг. 10).

След като сте отворили стъкления панел, можете да активирате моторчето за отвеждане.

Вентилационен отвор (за модели със засмукване)
Свържете аспиратора и отворите за извеждане в стените с еквивалентен диаметър на извода за въздух (свързваща тръба).

Използването на тръби и отвори за извеждане с по-малки размери ще причини отслабване на полезното действие при засмукване и драстично 
увеличаване на шума.

Следователно отказваме всякаква отговорност по въпроса.

 ! Използвайте тръба с минималната възможна дължина.

 ! Отвеждащата тръба трябва да бъде с възможно най-малко колена (максимален ъгъл на коляното: 90°).

 ! Използвайте тръба за отвеждане на въздуха с диаметър 220 x 90 mm, или с еквивалентно напречно сечение, по цялата дължина на трасето.

 ! Избягвайте да извършвате драстични изменения по напречното сечение на отвеждащата тръба.

 ! Компанията се освобождава от всякаква отговорност, когато тези инструкции не са спазени.

Филтриране или отвеждане?
 ! Вашият аспиратор е готов да се използва във версия със засмукване.

За да използвате аспиратора във версия с филтриране, трябва да бъде монтиран специалният комплект за монтиране на филтър.

Проверете дали комплектът за монтиране на филтър е предоставен или трябва да бъде закупен отделно.

Моля имайте предвид: Ако е приложен, в някои случаи е възможно допълнителната филтрираща система с активиран въглен да е монтирана на 
аспиратора. В ръководството “Инструкции за безопасност и монтаж” можете да намерите информация за преобразуване на аспиратора от версия със 
засмукване във версия с филтриране.

 Версия с отвеждане
В този случаи парата, образувана по време на готвенето, се отвежда извън сградата през специално предназначена тръба.

ВНИМАНИЕ! Изпускателната тръба не е включена в комплекта и трябва да се закупи отделно. Нейният диаметър трябва да бъде равен на диаметъра на 
съединителния пръстен.

ВНИМАНИЕ! Ако аспираторът е доставен с филтър с активен въглен, той трябва да се премахне.

 Версия с филтриране
От засмукания въздух ще бъдат премахнати мазнините и неприятните миризми, след което той ще бъде върнат обратно в помещението.

За да използвате тази версия на аспиратора, е необходимо да закупите комплекта за монтиране на филтър, който съдържа въгленови филтри с дълъг 
експлоатационен срок (фиг. 13) и набор от тръби за отвеждане на въздуха от едната страна на уреда.
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

T1. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на таймера

T2. Бутон за намаляване на скоростта (мощността) на засмукване/
ИЗКЛ. 1

T3. Бутон ВКЛ./увеличаване на скоростта (мощността) на засмукване 
(1-2-3-бърза)

T3
L2 - L3

T2

L1T1

T1. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на таймера: Натиснете за програмиране на автоматично изключване:  
Скорост 1: 20 минути  
Скорост 2: 15 минути  
Скорост 3: 10 минути  
Бърза скорост: 5 минути

T2. Бутон за намаляване на скоростта (мощността) на засмукване  
ИЗКЛ. 1: Натиснете за постепенно намаляване на скоростта до изключване на аспиратора.  
ИЗКЛ. 2: Натиснете и задръжте при всякаква скорост.

T3. Бутон ВКЛ./увеличаване на скоростта (мощността) на засмукване (1-2-3-бърза).

Бързата скорост работи около 5 минути, след което автоматично превключва на скорост 2.

Индикатор за наслагвания по филтъра
Аспираторът разполага с индикация, че филтрите се нуждаят от обслужване:

Филтър за мазнини (след прибл. 40 часа употреба): Всички светодиоди светят в синьо.

Филтър за миризми с активен въглен (след прибл. 160 часа употреба): Всички светодиоди светят в синьо; Светодиоди L2 и L3 мигат.

Нулиране на индикацията за наслагвания по филтрите
След обслужване на филтрите натиснете и задръжте бутони T1 и T3. Светодиоди L1, L2 и L3 ще мигат в синьо, преди да се изключат.

Активиране на индикацията за наслагвания по филтъра за миризми с активен въглен.
Този индикатор по принцип не е активиран. За да го активирате, направете следното:

При изключен аспиратор натиснете и задръжте бутони T1 и T2 едновременно: L1 ще се включи, а след него L2 и L3. Отпуснете бутоните. Светодиоди 
L2 и L3 ще премигнат еднократно, за да покажат, че индикаторът е активиран.

За да деактивирате светодиода за наслагвания по въгленовия филтър: Повторете операциите, описани по-горе. Светодиоди L1, L2 и L3 ще се 
включат. Отпуснете бутоните. Светодиоди L2 и L3 ще се изключат, за да покажат, че индикаторът е активиран.
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ

• Не използвайте уреди за почистване с пара.
• Изключете уреда от електрическата мрежа.
ВАЖНО: Да не се използват корозивни или абразивни почистващи препарати. Ако такъв препарат неволно влезе в контакт с уреда, почистете незабавно 
уреда с влажна кърпа. Не използвайте спирт.

• Почистете повърхностите с влажна кърпа. Ако уредът е много замърсен, добавете няколко капки препарат за миене на съдове към водата. 
Забършете със суха кърпа.

ВАЖНО: не използвайте абразивни гъби или метални стъргалки или тел за търкане. С времето те могат да повредят емайла.

• Използвайте само почистващи препарати, предназначени за почистване на този уред, и спазвайте инструкциите на производителя.
ВАЖНО: Почиствайте филтрите най-малко веднъж месечно, за да отстраните остатъците от олио и мазнини.

ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТРИТЕ ЗА МАЗНИНИ

Филтърът за мазнини трябва да се почиства един път месечно (или ако моделът разполага с индикатор за насищане на филтъра и тя укаже 
необходимостта от почистване), на ръка или в миялна машина, като не използвате силни препарати, миялната трябва да е настроена на ниска 
температура и на кратък цикъл на миене.

Възможно е филтърът за мазнини леко да промени цвета си, но това не повлиява на способността му на филтриране.

Отворете панела на екстрактора (завъртете го нагоре).

Моля имайте предвид: Не е необходимо да сваляте панела.

За да извадите филтъра, дръпнете дръжката.

След като филтърът е бил измит и е изсъхнал, извършете стъпките в обратен ред, за да поставите отново филтъра.

ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТЪРА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН (само за модели с филтриране)

Този филтър задържа неприятните миризми, които се отделят при готвене.

Въгленовият филтър може да се почиства на всеки два месеца с топла вода и подходящ препарат. Той може също да се почиства и в миялна машина на 
65°C (на пълна програма на измиване без други предмети вътре). 

Внимателно отстранете излишната вода, след това извадете филтърната подложка от пластмасовата рамка и я поставете във фурна за 10 минути на 
100°C, за да изсъхне напълно. 

Сменяйте подложката на всеки 3 години или по-често, ако изглежда повредена. 

След като сте свалили филтрите за мазнини, можете да поставите въгленовите филтри (фиг. 13) (не са предоставени).

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем Решения

Уредът не работи. • Проверете напрежението в мрежата и дали уредът е свързан към 
електрозахранването;

• Проверете избрана ли е скорост;
• Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността е все още 

налице.

Аспираторът не засмуква достатъчно въздух. • Проверете дали скоростта на аспирация е на желаното ниво;
• Проверете дали филтрите са чисти;
• Проверете дали отворите за въздух не са запушени.

Аспираторът се е изключил по време на нормална 
работа.

• Проверете за прекъсване на електрозахранването;
• Проверете дали омниполярният прекъсвач не се е изключил.
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