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EN

Please note: The parts marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models, or parts that are not
supplied and that must be purchased.

DE

Bitte beachten: Die mit dem Symbol “(*)” markierten Teile sind optionale Zubehörteile, die nur mit einigen Modellen mitgeliefert werden
oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind und gekauft werden müssen.

FR

Veuillez noter : Les pièces qui affichent le symbole « (*) » sont des accessoires facultatifs disponibles sur certains modèles seulement ou
des pièces qui ne sont pas fournies et qui doivent être achetées.

NL

Let op: de onderdelen aangegeven met het symbool “(*)” zijn optionele accessoires die alleen met sommige modellen geleverd worden,
of onderdelen die niet geleverd worden en apart gekocht moeten worden.

IT

Nota: I particolari contrassegnati con il simbolo “(*)” sono accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari non forniti da
acquistare.

ES

Nota: Las piezas marcadas con el símbolo «(*)» son accesorios opcionales que solo se suministran con algunos modelos o piezas que no
están incluidas y se deben comprar aparte.

PT

Lembre-se: As peças marcadas com o símbolo “(*)” são acessórios opcionais fornecidos apenas com alguns modelos, ou peças que não
são fornecidas, devendo ser adquiridas em separado.

BG

Моля имайте предвид: Частите, отбелязани със символа “(*)”, са допълнителни принадлежности, доставяни само с някои модели,
или части, които не са доставени и трябва да се закупят отделно.

CS

Vezměte prosím na vědomí: Součásti označené symbolem „(*)“ jsou volitelným příslušenstvím dodávaným pouze k některým modelům,
popřípadě se jedná o součásti, které nejsou součástí dodávky a které je nutné zakoupit.

DA

Bemærk: De dele, som er afmærket med symbolet “(*)”, er ekstraudstyr, som kun er forudset på visse modeller, eller dele, som ikke
medfølger og som skal erhverves separat.

FI

Huomaa: Osat, jotka on merkitty symbolilla “(*)”, ovat lisäosia, jotka toimitetaan ainoastaan tiettyjen mallien kanssa, tai osia, joita ei
toimiteta lainkaan, vaan jotka täytyy ostaa.

HU

Megjegyzés: A „(*)” jelzéssel ellátott tartozékok csak bizonyos modellekhez járnak, illetve nincsenek mellékelve, hanem külön vásárolhatók
meg.

KK

Назар аударыңыз: “(*)” таңбасымен белгіленген бөліктер қосымша жабдықтар болып табылады, олар тек кейбір үлгілерде
ғана ұсынылады немесе олар құрылғымен бірге ұсынылмайды, сондықтан оларды бөлек сатып алу қажет.

NO

Vennligst merk: Delene som er merket med symbolet “(*)” er tilleggsutstyr som kun leveres sammen med noen av modellene, eller deler
som ikke medfølger og som må kjøpes.

PL

Uwaga: Części oznaczone symbolem „(*)” są dołączone tylko do niektórych modeli, lub nie są dołączone i należy zakupić je osobno.

RO

Vă rugăm să reţineţi: Componentele marcate cu simbolul „(*)” sunt accesorii opţionale furnizate doar cu unele modele sau componente
care nu sunt furnizate şi trebuie cumpărate.

RU

Примечание: Детали, обозначенные символом «(*)», — это дополнительные принадлежности, поставляемые только с некоторыми
моделями или с деталями, которые не поставляются и которые необходимо приобрести отдельно.

SK

Upozornenie: Časti označené symbolom „(*)“ sú voliteľné príslušenstvo dodávané iba s niektorými modelmi alebo časti, ktoré nie sú
dodávané a je potrebné si ich kúpiť.

SV

Observera: Delarna märkta med symbolen “(*)” är valfria tillbehör som bara levereras med vissa modeller eller delar som inte medföljer
och som måste köpas separat.

UK

Зверніть увагу: Деталі, позначені символом «(*)», — це додаткове приладдя, що постачається тільки з деякими моделями або з
деталями, які не постачаються та які необхідно придбати окремо.

. أو أﺟزاء ﻻ ﯾﺗم ﺗورﯾدھﺎ وﻟﻛن ﯾﺟب ﺷراؤھﺎ، اﻷﺟزاء اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﻌﻼﻣﺔ ”)*(“ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻠﺣﻘﺎت اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻻ ُﺗورد إﻻ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣودﯾﻼت:ﯾُرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ

AR

RO

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a
le putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu
îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor
foarte mici (0-3 ani).
Nu lăsaţi aparatul la
îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt
supravegheaţi în permanenţă. Copiii cu vârsta
de peste 8 ani şi persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă
şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către
copii fără a fi supravegheaţi.
ATENŢIE: Părţile accesibile ale hotei se pot
înfierbânta atunci când sunt utilizate împreună
cu aparate de gătit.
Nu flambaţi sub hotă.
Nu lăsaţi tigăile nesupravegheate atunci când
prăjiţi, întrucât uleiul de prăjit poate lua foc.
Nu utilizaţi hota ca suprafaţă de sprijin, cu excepţia
cazului în care acest lucru este indicat în mod
specific.
UTILIZAREA PERMISĂ

ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie pus
în funcţiune prin intermediul unui întrerupător
extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui
sistem de comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii similare, precum:
bucătării destinate personalului din magazine,
birouri şi alte spaţii de lucru; ferme; de către clienţii
din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare de tip „bed
and breakfast” şi alte spaţii rezidenţiale.
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul afară.
INSTALAREA

Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să
fie efectuate de două sau mai multe persoane
- risc de rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la
despachetare şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la
reţeaua de alimentare cu energie electrică, precum

şi reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician
calificat. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă
a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în
mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsaţi
copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta
nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă
apar probleme, contactaţi distribuitorul sau cel
mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică postvânzare. Odată instalat aparatul, deşeurile de
ambalaje (bucăţi de plastic, polistiren etc.) nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de
asfixiere. Înainte de orice operaţie de instalare,
aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua
de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă
ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare
- risc de incendiu sau de electrocutare. Activaţi
aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
Locul în care este instalat aparatul trebuie să fie
ventilat suficient atunci când hota este utilizată
împreună cu alte dispozitive de ardere cu gaz sau
alţi carburanţi.
Distanţa minimă dintre suportul pentru cratiţe
de pe aparatul de gătit şi partea inferioară
a hotei trebuie să fie de cel puţin 50 cm în
cazul aragazurilor electrice, şi de 65 cm în cazul
aragazurilor pe gaz sau mixte. Înainte de instalare
verificaţi şi distanţele minime indicate în manualul
maşinii de gătit. Dacă instrucţiunile de instalare a
aparatului de gătit specifică o distanţă mai mare
care trebuie să existe între aparatul de gătit şi hotă,
trebuie respectată această distanţă.
Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie eliminat
printr-un coş utilizat pentru evacuarea fumului
produs de aparatele cu funcţionare pe bază de gaz
sau alte tipuri de carburanţi, ci trebuie să aibă o
ieşire separată. Trebuie respectate toate normele
naţionale privind evacuarea fumului.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ

Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului
din priză (dacă ştecherul este accesibil), fie
prin intermediul unui întrerupător multipolar
situat în amonte de priză, în conformitate cu
normele privind cablurile electrice, şi trebuie să
fie împământat în conformitate cu standardele
naţionale privind siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple
sau adaptoare.
După finalizarea instalării,
componentele electrice nu trebuie să mai fie
accesibile pentru utilizator. Nu utilizaţi aparatul
dacă aveţi părţi ale corpului umede sau când
sunteţi desculţi. Nu puneţi în funcţiune acest
aparat dacă are cablul de alimentare sau ştecherul
deteriorat, dacă nu funcţionează corespunzător
sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

În cazul în care cablul de alimentare este negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor. Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul
acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat la
identic de către producător, agentul său de service un centru de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice electrice şi electronice.
pericol sau risc de electrocutare.
RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
AVERTISMENT: În cazul în care nu montaţi Porniţi hota la viteză minimă atunci când începeţi să gătiţi şi lăsaţi-o în
funcţiune pentru alte câteva minute după finalizarea preparării.
şuruburile sau dispozitivul de fixare în conformitate Măriţi viteza numai în cazul unei cantităţi mari de fum şi aburi, şi folosiţi
cu aceste instrucţiuni, pot apărea pericole de viteza (vitezele) Boost numai în situaţii extreme.
Înlocuiţi filtrul (filtrele) de carbon atunci când este necesar, pentru a
electrocutare.
reducerea eficientă a mirosurilor neplăcute.
Nu utilizaţi şi nu lăsaţi hota fără becurile instalate menţine
Curăţaţi filtrul (filtrele) pentru grăsime atunci când este necesar, pentru
corespunzător - risc de electrocutare.
a menţine eficienţa acestuia (acestora).
Împământarea acestui aparat este obligatorie. Utilizaţi diametrul maxim al sistemului de tuburi indicat în acest manual,
pentru a optimiza eficienţa şi a reduce zgomotul.
(Împământarea nu este necesară pentru hotele DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
din clasa II, identificate prin simbolul
de pe Acest aparat îndeplineşte cerinţele de proiectare ecologică ale
eticheta cu specificaţii).
Regulamentelor europene:
nr. 65/2014 şi nr. 66/2014, în conformitate cu standardele europene EN
Pentru a înlocui becul, utilizaţi numai becuri de -61591
şi EN 60704-2-13. ;
tipul indicat în secţiunea Întreţinerea/înlocuirea - nr. 327/2011, nr. 244/2009, nr. 245/2009, nr.1194/2012, nr. 2015/1428.
becurilor din Ghidul de referinţă rapidă.
În cazul în care cablul nu este prevăzut cu
un ştecher, conectaţi-l respectând datele din
următorul tabel:
Tensiunea și
frecvenţa reţelei
Conexiune cablu
electrice
220-240 V
50-60 Hz

: galben/verde
N : albastru
L : maro

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este
oprit şi deconectat de la sursa de alimentare
înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere;
nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi risc de electrocutare.
Hota trebuie curăţată în mod regulat, atât la
interior, cât şi la exterior (CEL PUŢIN O DATĂ
PE LUNĂ). Această operaţie trebuie efectuată
în conformitate cu instrucţiunile de întreţinere
furnizate în acest manual.
Nerespectarea instrucţiunilor de curăţare a hotei,
precum şi a celor referitoare la înlocuirea filtrelor,
poate provoca un incendiu.
ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
. Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie
eliminate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite
de autorităţile locale privind eliminarea deşeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile
locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest
produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea consecinţelor
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