
RO71

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SECURITATE
SECURITATEA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELORLALŢI ESTE FOARTE IMPORTANTĂ.
Acest manual şi însuşi aparatul sunt însoţite de importante mesaje referitoare la securitate ce trebuie citite şi respectate întotdeauna.

Acesta este un simbol de alertă referitor la securitate, care semnalează eventualele riscuri pentru utilizatori şi alte persoane.
Toate mesajele referitoare la securitate vor fi precedate de simbolul de alertă şi de următoarele termene:

indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, provoacă leziuni grave.

indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, provoacă leziuni grave.

Toate mesajele referitoare la securitate specifică potenţialul pericol/avertisment la care se referă şi indică cum să se reducă riscul de leziuni, daune
şi şocuri electrice în urma utilizării incorecte a aparatului. Respectaţi cu exactitate următoarele instrucţiuni:
• Instalarea sau întreţinerea trebuie să fie făcute de un tehnician calificat în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu respectarea

normelor locale de securitate. Nu reparaţi sau înlocuiţi vreo componentă a aparatului dacă acest lucru nu este recomandat în mod expres în
manualul cu instrucţiunile de folosire.

• Aparatul trebuie să fie debranşat de la reţeaua de energie electrică înainte de a face orice intervenţie de instalare.
• Legarea la pământ a acestui aparat este obligatorie.
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite legarea aparatului la priza de curent.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză.
• La sfârşitul instalării componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului.
• Nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului umede şi nu-l folosiţi fiind în picioarele goale.
• Folosirea aparatului de către persoanele (inclusiv copiii) cu handicap fizic, senzorial sau mental, sau care nu au experienţă sau cunoştinţe,

este permisă numai dacă au primit instrucţiuni referitoare la folosirea aparatului de către o persoană ce răspunde de securitatea lor.
• Serviciul de asistenţă clienţi utilizatori: nu reparaşi sau înlocuiţi orice parte a paratului dacă acest lucru nu este recomandat în mod specific de

către manual. Toate celelalte servicii de întreţinere trebuie să fie executate de un tehnician specializat
• Când se găureşte peretele fiţi atenţi să nu stricaţi legăturile electrice şi/sau ţevile.
• Canalele pentru ventilare trebuie să aibă întotdeauna ieşire în exterior.
• Producătorul nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate pentru utilizări necorespunzătoare sau setări greşite ale comenzilor.
• O întreţinere şi o curăţire constantă garantează buna funcţionare şi prestări corespunzătoare ale aparatului. Curăţiţi des toate crustele de pe

suprafeţele murdare pentru a evita acumularea de grăsimi. Scoateţi şi curăţiţi sau schimbaţi filtrul cât mai des.
• Nu gătiţi mâncăruri la flacără (flambé) sub aparat. Folosirea flăcării deschise poate provoca un incendiu.
• Aerul evacuat nu trebuie să iasă printr-un tub prin care sunt evacuate fumul produs de aparatele cu combustie cu gaze sau alte combustibile,

ci trebuie să aibă o ieşire independentă. Trebuie să fie respectate toate actele normative naţionale referitoare la evacuarea aerului prevăzute
de art. 7.12.1 din CEI EN 60335-2-31.

• Dacă hota este folosită împreună cu alte aparate ce folosesc gaze sau alţi combustibili, presiunea negativă a încăperii nu trebuie să
depăşească 4 Pa (4x 10-5 bar). Din această cauză asiguraţi-vă că încăperea este aerisită în mod adecvat.

• Nu lăsaţi tigaia nepăzită când prăjiţi pentru că uleiul ar putea lua foc.
• Înainte de atinge lămpile, asiguraţi-vă că sunt reci.
• Nu folosiţi sau lăsaţi hota fără lămpi montate în mod corect pentru că există posibilitatea să vă curentaţi.
• Hota nu este un loc de depozitare de aceea nu puneţi obiecte pe hotă.
• Pentru toate operaţiunile de instalare şi întreţinere folosiţi mănuşi speciale de lucru.
• Aparatul nu poate fi folosit la exterior

Aruncarea aparatelor electrice de uz casnic.
• Acest aparat a fost făcut din materiale reciclabile sau refolosibile. Aruncaţi-l la gunoi respectând normativele locale de aruncarea a gunoaielor.

Înainte de a o arunca faceţi în aşa fel încât să nu mai poată fi folosită tăindu-i cablul de alimentare.
• Pentru ulterioare informaţii cu privire la modul în care trebuie să vă comportaţi, să recuperaţi şi să reciclaţi aparatele electrice de uz casnic

luaţi legătura cu respectivul birou local, serviciul de strângere a gunoaielor menajere sau cu magazinul de unde aţi cumpărat aparatul.

CONSERVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

AVERTISMENT:

PERICOL:
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După ce aţi scos aparatul din ambalaj verificaţi să nu fi fost vătămat în timpul transportului. Dacă apar probleme luaţi legătura cu vânzătorul sau cu
Serviciul de asistenţă clienţi. Per eventualele vătămări se recomandă scoaterea aparatului de pe baza de polistiren numai înaintea instalării.

PREDISPUNEREA PENTRU INSTALARE

aparatul are o greutate deosebit de mare şi deplasarea şi instalarea hotei trebuie făcută de două
sau mai multe persoane.

Distanţa minimă între suprafaţa de suport a recipientelor pe plită şi partea de jos a hotei de bucătărie nu trebuie să fie mai mică de 50 cm în cazul
aragazurilor electrice şi de 65 cm în cazul aragazurilor cu gaze sau mixte.
În afară de aceasta, înainte de instalare verificaţi distanţele indicate în manualul aragazului.

BRANŞAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
Controlaţi ca tensiunea indicată pe plăcuţa matricolă a aparatului să coincidă cu cea din reţeaua electrică. Plăcuţa se găseşte în interiorul hotei li
se poate vedea dacă scoateţi filtrul antigrăsime.
Eventualele înlocuiri ale cablului de alimentare (tip H05 RR- F3 x 1,5 mm) trebuie să fie executate numai de personal calificat. Adresaţi-vă centrelor
de asistenţă autorizate.
Dacă este prevăzut cu ştecăr, branşaţi aparatul la o priză ce este în conformitate cu normele în vigoare situată într-o zonă accesibilă. Dacă nu are
ştecăr (branşare directă la reţea) sau ştecărul nu este situat într-o zonă accesibilă folosiţi un întrerupător bipolar conform normei care să asigure
debranşarea completă de la reţea în condiţiile de categoria de supratensiune III, în conformitate cu regulile de instalare.

RECOMANDĂRI GENERALE
Înainte de utilizare
Scoateţi protecţiile din carton, foliile transparente şi etichetele adezive de pe accesorii.
Verificaşi ca aparatul să nu fi suferit vătămări în timpul transportului.
În timpul utilizării
Nu puneţi greutăţi pe aparat pentru că acestea i-ar putea dăuna.
Nu expuneţi aparatul agenţilor atmosferici.

AVERTISMENT:

Aruncarea ambalajului

Materialul din care este făcut ambalajul este refolosibil 100% şi are simbolul de reciclare ( ). Diferitele părţi ale ambalajului nu trebuie aruncate
oriunde, ci depozitaţi-l în conformitate cu normele stabilite de autorităţile locale.

Aruncarea aparatului
- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- Asigurându-vă că acest aparat este scos din circulaţie (aruncat) în mod corect, contribuiţi la prevenirea eventualelor consecinţe negative

pentru mediul înconjurător şi sănătatea oamenilor.

- Simbolul de pe aparat sau documentaţia însoţitoare indică faptul că acest aparat nu trebuie aruncat ca un simplu gunoi de tip casnic şi
că trebuie predat la un punct de recoltare special pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice.

INSTALARE

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
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Aparatul nu funcţionează:
• Verificaţi să fie tensiune în reţea şi aparatul să fie branşat la reţeaua electrică.
• Opriţi şi porniţi aparatul pentru a vă convinge că inconvenientul a fost înlăturat.

Hota nu aspiră suficient:
• Verificaţi ca viteza de aspirare să fie cea dorită;
• Verificaţi ca filtrele să fie curate;
• Verificaţi ca gurile de evacuare a aerului să nu fie blocate;

Lampa nu funcţionează:
• Verificaţi dacă nu e nevoie să înlocuiţi becul;
• Verificaţi dacă becul a fost montat corect.

Înainte de a apela la Serviciul de asistenţă tehnică: 
1. Verificaţi dacă este posibil să rezolvaţi singuri problema pe baza punctelor descrise în "Ghidul de defecţiuni".
2. Opriţi şi porniţi aparatul pentru a vă convinge că inconvenientul a fost înlăturat.

Dacă după aceste verificări inconvenientul persistă, luaţi legătura cu Serviciul de asistenţă cel mai apropiat.
Indicaşi întotdeauna:
• o mică descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
• numărul de asistenţă (este numărul care se găseşte după cuvântul SERVICE pe plăcuţa matricolă), de la interiorul aparatului. Numărul de

asistenţă este indicat şi pe certificatul de garanţie;
• adresa dv. completă;
• numărul dv. de telefon;

dacă este necesară o reparaţie, adresaţi-vă unui Centru de Asistenţă Tehnică autorizat (ca să aveţi garanţia pieselor de schimb originale şi a
unei reparaţii corecte).

- Nu folosiţi aparate de curăţit cu jet de aburi.
- Debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică.

IMPORTANT: nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. Dacă, din întâmplare, un asemenea produs intră un contact cu aparatul, curăţiţi-l
imediat cu o cârpă umedă.

• Curăţiţi cu o cârpă umedă suprafeţele. Dacă este foarte multă murdărie, adăugaţi în apă câteva picături de detergent pentru vase. Uscaţi cu o
cârpă uscată.

IMPORTANT: nu folosiţi bureţi abrazivi, bureţi metalici sau de sârmă. În timp folosirea lor ar putea duce la stricarea suprafeţelor emailate.

• Folosiţi detergenţi specifici pentru curăţirea aparatului şi respectaţi indicaţiile producătorului.

IMPORTANT: curăţiţi filtrele cel puţin o dată pe lună pentru a elimina resturile de grăsimi.

AVERTISMENT

GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

MODUL DE CURĂŢIRE
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- folosiţi mănuşi de protecţie.
- debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică.

FILTRE ANTIGRĂSIME
Filtrul metalic antigrăsime are o durată nelimitată şi trebuie spălat o dată pe lună manual sau în maşina de spălat vase la temperatură scăzută şi cu
un ciclu scurt. În urma spălării în maşina de spălat vase filtrul antigrăsime s-ar putea opaciza dar puterea sa filtrantă nu se schimbă în nici un fel.
Trageţi de mâner pentru a scoate filtrul.
După ce l-aţi spălat şi uscat procedaţi în ordine inversă pentru a-l remonta.

ÎNLOCUIREA LĂMPILOR HALOGENE

- Folosiţi numai lămpi halogene de MAX 20W - G4.

1. Debranşaţi hota de la reţeaua electrică.
2. Folosiţi o şurubelniţă mică ascuţită pentru a face uşor pârghie în apropierea celor trei puncte

indicate şi scoateţi plafoniera.
3. Înlocuiţi lampa stricată trăgând-o din suport şi introduceţi una nouă.
4. Închideţi la loc plafoniera (fixaj prin apăsare).

FILTRU CU CARBON ACTIV
(numai pentru modele cu instalaţie filtrantă):
Filtru cu carbon trebuie să fie spălat o dată pe lună în maşina de spălat vase la cea mai mare
temperatură, folosind un detergent normal pentru maşina de spălat vase. Se recomandă să se
spele filtrul singur.
După spălare filtrul cu carbon pentru a fi reactivat trebuie să fie uscat în cuptor la 100°C timp de
10 minute.
Înlocuiţi filtrul cu carbon la fiecare 3 ani.

Montajul filtrului cu carbon:
1. Scoateţi filtrul antigrăsime.
2. Scoateţi cadrul ce ţine filtrul rotind la 90° măciuliile "g".
3. Montaţi filtrul cu carbon "i" la interiorul cadrului "h" ce ţine filtrul.
Procedaţi în ordine inversă pentru a pune la loc cadrul ce ţine filtrul şi filtrul antigrăsime
la locul lor.

AVERTISMENT:

AVERTISMENT:

ÎNTREŢINERE
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Scoateţi toate componentele din pachete. Controlaţi să fie incluse toate componentele.
• Hota asamblată cu motor, becuri, panou de aspirare perimetral şi filtranţi grăsimi instalate.
• 1 Bridă suport horn
• 1 Bridă suport hotă
• Instrucţiuni de montaj şi folosire
• 1 Şablon de montaj
• 6 dibluri de perete Ø 8mm
• 6 şuruburi Ø 5x45
• 2 şuruburi Ø 2,9x6,5
• 2 şuruburi Ø 3x9
• 1 - adaptor Torx T10
• 1 - adaptor Torx T20
• 1 adaptor pentru tuburi de evacuare Ø 120-125

Hota este proiectată pentru a fi instalată şi folosită în "Versiune Aspirantă" sau în "Versiune Filtrantă".

Versiune Aspirantă
Vaporii sunt aspiraţi şi trimişi în exterior printr-un tub de evacuare (nu este livrat) care se fixează la racordul de ieşire a aerului din hotă.
În funcţie de tubul de evacuare achiziţionat trebuie să prevedeţi un sistem adecvat de fixare la racordul de ieşire a aerului.
IMPORTANT: Dacă este/sunt deja instalat/e scoateţi filtrul/filtrele cu carbon.

Versiune Filtrantă
Aerul este filtrat trecând prin filtrul/filtrele cu carbon şi reciclată în mediul înconjurător. 

IMPORTANT: Verificaţi ca recircularea aerului să se facă cu uşurinţă.
Dacă hota nu este prevăzută cu filtru/e cu carbon, acesta/acestea trebuie comandat/e şi montat/e înainte de folosire.

Instalarea hotei trebuie să fie făcută departe de locuri foarte murdare, ferestre, uşi şi surse de căldură.
Hota are în dotare tot materialul necesar pentru instalarea pe cea mai mare parte de pereţi/tavane. Este totuşi necesar să apelaţi la un tehnician
calificat pentru a verifica dacă materialele sunt adecvate pentru tipul de perete/tavan.

Dulapuri atârnate laterale Dulapuri atârnate laterale

linia centrală
65 cm (aragaz cu gaze sau mixt)

50 cm (aragaz electric)
Suprafaţa blat de gătit

(1) în funcţie de lărgimea hotei

600 mm min (1)

900 mm min (1)

MATERIALUL ÎNSOŢITOR

INSTALARE - INSTRUCŢIUNI PRELIMINARE DE MONTAJ

DIMENSIUNI DE INSTALARE
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Instrucţiunile enumerate mai jos se referă la desenul pe care-l veţi găsi pe pagina următoare, care conţine numerele respective.
1. Faceţi o linie pe perete până la tavan care corespunde liniei mediane.
2. Tăiaţi şablonul în corespondenţă cu linia l H6 şi aplicaţi schema de găurire pe perete (fixaţi-o cu scotch): linia verticală mediană de pe schema

de găurire trebuie să corespundă cu linia mediană desenată pe perete, iar marginea inferioară a schemei de găurire trebuie să corespundă cu
marginea inferioară a hotei.

3. Puneţi brida de suport pe schema de găurire făcându-l să coincidă cu dreptunghiul desenat, însemnaţi cele două găuri exterioare şi găuriţi,
scoateţi schema de găurire, introduceţi 2 dibluri de perete şi fixaţi cu 2 şuruburi brida de suport a hotei.

4. Agăţaţi hota de bridă.
5. Reglaţi distanţa de la hotă la perete.
6. Reglaţi poziţia orizontală a hotei.
7. Din interiorul hotei însemnaţi 2 găuri pentru fixarea definitivă a hotei.
8. Scoateţi hota de pe bridă.
9. Găuriţi (Ø 8 mm).
10. Introduceţi 2 dibluri de perete.
11. Puneţi brida de suport horn G pe perete aderent la tavan, micul orificiu de pe suport trebuie să coincidă cu linia desenată mai înainte pe

perete (operaţia 1). Faceţi 2 găuri (Ø 8 mm) şi introduceţi cele 2 dibluri de perete.
12. Fixaţi cu 2 şuruburi.
13. Agăţaţi hota de brida inferioară.
14. Fixaţi definitiv hota pe perete cu 2 şuruburi.
15. Faceţi legătura tubului de evacuare a fumului cu inelul de legătură B, tubul trebuie direcţionat spre exterior (versiune aspirantă) sau spre

deflector (versiune filtrantă). Deflectorul F se fixează pe brida suport horn G cu 2 şuruburi.
16. Faceţi legătura electrică.
17. Introduceţi hornurile în lăcaşul corespunzător deasupra hotei acoperind complet grupul aspirant.
18. Scoateţi secţiunea superioară şi fixaţi-o deasupra cu 2 şuruburi (18a) la suportul horn G (18b). Montaţi la loc cadrul ce susţine filtrul cu carbon

şi filtrul/filtrele antigrăsime.
19. Instalarea panoului de aspiraţie perimetral:

a. Agăţaţi panoul pe pivoţii hotei.
b. Blocaţi panoul înşurubând micile zăvoare S pe pivoţi cu un patent (verificaţi ca acestea să fie bine înşurubate).
c. Rotaţi panoul de acoperire a ariei de aspirare şi prindeţi-l de pivoţi apăsând hotărât.

IMPORTANT: verificaţi întotdeauna ca panoul să fie bine fixat la locul său.
Verificaţi funcţionarea hotei, consultând capitolul cu descrierea şi folosirea hotei.

Înainte de a începe instalarea scoateţi de pe hotă panoul/panourile de aspirare
perimetral/e, filtrul/filtrele antigrăsime şi cadrul ce susţine filtrul/filtrele cu carbon (dacă
este/sunt instalat).
În acest scop procedaţi după cum urmează:
a. Trageţi panoul (LATURA ANTERIOARĂ) hotărât în jos. 
b. Cu un patent deşurubaţi măciulia/iile de siguranţă S.
c. Scoateţi-l de pe balamalele posterioare.
Scoateţi filtrul/filtrele antigrăsime şi cadrul ce susţine filtrul/filtrele cu carbon aşa cum se
descrie în capitolele respective referitoare la întreţinere.

INSTALARE - INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
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1. Panou de comenzi.
2. Filtre antigrăsime (deasupra panoului de aspirare perimetrală).
3. Lămpi halogene.
4. Horn telescopic.
5. Senzori.
6. Panou de aspirare perimetrală.

Panou de comenzi digitale cu senzori
1. Buton OFF/Stand-by motor
2. Buton descreştere viteză
3. Buton creştere viteză
4. Buton ON/OFF lumini
5. Buton resetare alarmă filtru grăsimi
6. Buton "6th Sense" / "Air Quality Control"(Funcţionare Automată)
7. Buton resetare alarmă filtru cu carbon
LD1 Semnalizare viteză 1
LD2 Semnalizare viteză 2
LD3 Semnalizare viteză 3
LD4 Semnalizare viteză 4
LD5 Semnalizare funcţionare modalitatea "AirQuality Control"

1. Buton OFF/Stand-by
Situaţia de Stand-by a hotei se obţine apăsând pe butonul "1" cel puţin 2 secunde, această operaţiune abilitează toate butoanele punând hota în
modalitatea Stand-by (hota gata de funcţionare, butoanele "1" şi "6" se aprind) şi activând modalitatea "6th Sense" .
Apăsând din nou pe butonul "1" cel puţin 2 secunde hota va trece în situaţia OFF cu excepţia butonului "4" nici unul din butoane nu mai este
abilitat.

2. Buton descreştere viteză

3. Buton creştere viteză
Viteza motorului creşte şi descreşte de la prima la cea mai mare şi viceversa, apăsân respectiv pe butoanele "2" şi "3".
Ţinând apăsate butoanele "2" sau "3" în mod continuu (fără să ridicaţi degetul), veţi obţine o descreştere/creştere a vitezei cu un interval de 1
secundă între o variaţie şi cealaltă.
Vizualizarea vitezei este făcută de linia ce se va lumina progresiv, cu intervale bine definite, în funcţie de viteză, în funcţie de cele descrise mai jos:
• Viteza 1

Led "LD1" aprins.
• Viteza 2

Leduri "LD1" e "LD2" aprinse.
• Viteza 3

Leduri "LD1", "LD2" e "LD3" aprinse.
• Viteza 4 (Intensivă)

Leduri "LD1", "LD2" e "LD3" aprinse, Led "LD4clipeşte.
Notă: viteza 4 corespunde vitezei intensive şi e temporizată.
Temporizarea standard este de 5 minute, după care hota se poziţionează pe viteza 2.
Pentru a dezactiva funcţiunea, înainte de terminarea timpului apăsaţi pe butonul "2".

4. Buton ON/OFF lumini
La fiecare apăsare a butonului luminile se vor aprinde/stinge în mod gradual.

DESCRIEREA ŞI FOLOSIREA HOTEI
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5. Buton resetare alarmă filtru grăsimi
După 80 ore de funcţionare şi cu hota în ON, butonul se apinde pentru a semnala necesitatea de a face operaţiunile de întreţinere a filtrului
grăsimi.
După ce s-a efectuat curăţirea filtrului grăsimi resetarea alarmei se obţine cu hota în situaţia ON la o oarecare viteză, apăsând pe butonul "5" cel
puţin 3 secunde.

6. Buton "6th Sense" / "Air Quality Control" (Funcţionare Automată)
IMPORTANT: această funcţiune nu se activează dacă hota e în OFF.
Funcţionarea Automată prevede posibilitatea de a seta hota în două diverse modalităţi prin apăsarea ciclică a butonului "6": Modalitatea "6th
Sense" (butonul "6" se aprinde) care garantează aspirarea corectă a fumului în timpului gătitului, în funcţie de condiţiile ambientale relevate.
În timpul gătitului sistemul reacţionează prompt la creşterea cantităţii de aburi/gaze şi rămâne la viteza stabilită cel puţin 1 minut înainte de a se
întoarce la viteza mai redusă/de a se stinge.
Când s-a terminat gătitul şi parametrii ambientali revin la nivelul de dinaintea gătitului sistemul se opreşte; oricum dacă parametrii sunt apropiaţi de
cei din starea de repaus sistemul după 30 de minute stinge forţat hota.
Modalitatea "Air Quality Control" (Ledul "LD5" se aprinde) care foloseşte hota ca sistem de monitorizare a aerului, garantând o calitate
superioară a acestuia
Sistemul reacţionează prompt la creşteri de aburi/gaze şi rămâne la viteza stabilită cel puţin 1 minut înainte de a se întoarce la viteza mai
redusă/de a se stinge.
Când efectul gazelor s-a terminat şi parametrii ambientali revin la nivelul dinainte de pornirea sistemului acesta se opreşte.
Notă: de fiecare dată când se trece de la situaţia OFF la situaţia Stand-by sistemul se pune în modalitatea "6th Sense".
Pentru a ieşi din Funcţionarea Automată apăsaţi butonul "2" sau butonul "3" (Ledul "LD5" sau butonul "6" se stinge), astfel descreşte sau creşte
cu o treaptă viteza automată sau apăsând pe butonul "1" readucând hota în Stand-by.

7. Buton resetare alarmă filtru cu carbon
După 320 de ore de funcţionare şi cu hota în situaţia ON butonul se aprinde pentru a semnala necesitatea de a efectua întreţinerea filtrului cu
carbon.
După ce s-a efectuat curăţirea filtrului carbon resetarea alarmei se obţine cu hota în situaţia ON la o oarecare viteză, apăsând pe butonul "7" cel
puţin 3 secunde.
În modalitatea standard electronica este predispusă numai pentru semnalizarea filtrului grăsimi.
Pentru a activa semnalizarea filtrului cu carbon, poziţionaţi hota în Stand-by, apoi apăsaţi în acelaşi timp pe butoanele "5" şi "7" timp de 3
secunde.
Activarea se vizualizează cu butoanele "5" şi "7" ce clipesc timp de 3 secunde.
Repetaţi operaţiunea pentru a exclude semnalizarea filtrului cu carbon, butonul "5" va clipi timp de 3 secunde.
La orice schimbare de stare se aude un "beep" prelungit.

Calibrarea automată a senzorului
Sistemul prevede calibrarea automată a senzorului, această calibrare se face cu motorul stins, în faza de primă instalare şi de fiecare dată când
este o lipsă de alimentare electrică.
Această operaţiune este vizualizată de butonul "6" ce clipeşte şi de butonul "1" aprins.

Calibrarea manuală a senzorului
Sistemul poate fi forţat şi să se efectueze o calibrare manuală cum este indicat mai jos:
Puneţi hota în Stand-by şi apăsaţi butonul "6" timp de 5 secunde.
Această operaţiune este vizualizată de butonul "6" ce clipeşte şi de butonul "1" aprins.
Se recomandă să se efectueze această operaţiune când:
• se instalează hota pentru prima dată;
• există o întrerupere de alimentare electrică mai multe ore sau zile;
•• se constată în bucătărie o variaţie foarte rapidă a temperaturii.

Test senzor
Testul senzorului se face continuu în timpul funcţionării automate.
În caz de avarie butoanele "1" şi "6" clipesc (luaţi legătura cu asistenţa tehnică) oricum hota poate fi folosită în modalitatea manuală.
Notă: pentru a face ca prestaţiile senzorului să fir optimale:
• menţineţi zona senzorului curată şi neacoperită pentru a nu împiedica aerul să ajungă la elementul sensibil;
• evitaţi să stropiţi senzorul cu apă sau alte lichide;
• evitaţi să atingeţi senzorul cu solvenţi organice foarte concentraţi, răşini de silicon şi amoniac.
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Selecţionarea tipului de plită
Această operaţiune optimizează funcţionarea automată a hotei.
Setaţi hota pe OFF.
Apăsaţi în acelaşi timp butoanele "2" şi "3" timp de 5 secunde până când nu se vizualizează, prin următoarele combinaţii, tipul de plită folosit:
Led LD1 aprins = Plită cu gaze
Led LD1+LD2 aprinse = Plită cu inducţie
Led LD1+LD2+LD3 aprinse = Plită electrică
Selectarea tipului de plită se face apăsând pe butoanele "2" şi "3".
După ce aţi ales tipul de plită, sistemul supă circa 10 secunde acceptă ultima alegere efectuată.
Acceptarea tipului de plită este indicată cu 3 clipiri ale selecţiei efectuate. După ce s-a făcut selecţia hota se stinge.

Notă: Tipul de plită setat din fabrică este cel cu gaze.

- Debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică.

Curăţirea panoului de aspirare perimetral
Demontaj:
Trageţi panoul (LATURĂ ANTERIOARĂ) hotărât în jos.

Curăţire:
Panoul de aspirare trebuie curăţit cu aceeaşi frecvenţă cu filtrul grăsimi, folosiţi o cârpă
umedă şi detergenţi lichizi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive. NU FOLOSIŢI ALCOOL!

Montaj:
Panoul trebuie incastrat în partea anterioară în pivoţii puşi special în acest scop pe
suprafaţa hotei.
IMPORTANT: Verificaţi întotdeauna ca panoul să fie bine fixat la locul său.

AVERTISMENT:

ÎNTREŢINERE 




