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НАРЪЧНИК С ИНСТРУКЦИИ

МОДЕЛ

1140 - 1141
1150 - 1151
1190

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Абсорбаторс люлков прекъсвач
1
2
3
4
1) Преден панел
2) Командно табло
3) Маслен филтър с алуминиева касета
4) Осветление

Абсорбатор с тъч-контрол

1
2
3
4

134

41

40

40

134

174

Картина1

1190
84
2

1140
1141
1150

1151
1190

Фиг. 1

-2-

40

40

40

134

134

23
2

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ

*Този уред е предназначен за ползване в домашни условия.
*Уредът ви ползва напрежение 220-240 Volts~50Hz
*За кабела ви за свързване към ел.мрежата се ползва заземен щепсел.
Той трябва да се включи непременно към заземен контакт.
*Всички

ел.

мрежи

трябва

да

са

положени

от

квалифициран

електротехник.
*Инсталация положена от неквалифицирани лица може да доведе до

A) Двигател вкл./изкл. (on/off)
B) Повишаване на скоростта
C) Намаляване на скоростта
D) Лампички за прекъсвачите
on/off

ниска производителност на уреда, повреда или нещастен случай.
*Захранващият кабел не трябва да бъде подложен на натиск или удар по
време на монтажа. Близо до готварските печки не трябва да преминават
кабели, тъй като може да причинят пожар, ако се разтопят.
*Не включвайте щепсела в контакта на мрежата, преди завършване на монтажа на уреда.
*Контактът трябва да е на достъпно место, за да може щепселът да се изключи при опасност.
*Не докосвайте лампите, когато са светили дълго време. Могат да наранят ръцете ви, тъй като ще са горещи
*Кухненският абсорбатор е предназначен за ползване при нормално и домашно готвене. Ако се ползва за други
цели, има риск от повреда и ще бъде извън гаранция.
*Спазвайте приложимите правила и упътвания за изпускане на отвеждания въздух. (Това предупреждение не е
валидно без комин.)
*Фламбирани храни не трябва да се приготвят под абсорбатора.
*Включете уреда, след като сте поставили готварския съд върху котлона. Иначе високата температура може да
причини деформация на някои части на абсорбатора ви.
*Преди да вземете готварски съдове от котлона, поставяйте капаците им.
*Не оставяйте горещо олио върху котлона. Олиото в съдове върху котлона може да се самозапали.
*Внимавайте за пердета и покривки, когато готвите храна чрез пържене, защото олиото може да се възпламени.
*Проверявайте филтрите да се сменят когато трябва. Ако не се сменят навреме, има риск от причиняване на пожар от
олиото, което се е натрупало по тях.
*Не ползвайте филтърни материали, които не са огнеустойчиви, ако подменяте оригиналния филтър с друг.
*Не ползвайте абсорбатора си без алуминиевия филтър; не сменяйте филтри при включен абсорбатор.
*Ако се появи пламък, спрете захранването към асборбатора и готварските уреди. (Спрете захранването към
абсорбатора, като изключите щепсела от контакта).
*Абсорбаторът ви може да носи риск за пожар, ако не се почиства периодично.
* Спрете захранването към абсорбатора преди извършване на работи по поддръжка. (За тази цел,изключете щепсела
от контакта)
* Когато абсорбатор включен в комин и уреди, захранвани с енергия различна от електричество, работят
едновременно, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 4 Ра (4 х 10 бара)
*Ако има уред, работещ на течно гориво или газ в същото помещение с абсорбатора ви, отработените газове от този
уред трябва да са абсолютно извън обема на абсорбатора и уредът трябва да е от херметичен тип.
* Когато абсорбаторът ви ще се включва в комин, ползвайте тръби с диаметър 150мми ли 120мм. Тръбната връзка
трябва да е възможно най-къса и да има малко извивки.

* Дръжте опаковъчните материали
далеч от деца, тъй като може да са
опасни за тях.
* Внимавайте детето ви да не играе с
уреда. Не позволявайте абсорбаторът
ви да се ползва от деца.

*Ако

се

появи

захранването

към

пламък,

спрете

абсорбатора

готварските уреди, покрийте пламъка.
Никога не ползвайте вода, за да го
загасите.
Ползвайте предпазител “MAX 6 A”

* При повреда на захранващия ви
кабел, този кабел трябва да се подмени
от производителя му или от сервизната
агенция,

или

от

персонал

и

когато монтирате
абсорбатора си, което е
важно за вашата
безопасност.

За да ползвате ефикасно абсорбатора си;
*Внимавайте за сроковете за подмяна на алуминиевия филтър и на въглеродните
филтри.
*Ползвайте абсорбатора на средна скорост, ако не е необходима голяма сила на
засмукване.
*За да осигурите правилна вентилация, прозорците на кухнята трябва да стоят
затворени.
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microswitch

с

microswitch

WHITE

WHITE

квалификация на същото ниво, за да се
избегнат опасни ситуации.
BLACK
BLUE
RED
YELLOW-GREEN

Input :AC 220-240 V / 50Hz

1140-1150-1151
(3 SPD)

''Уредът не трябва да се ползва от деца или лица с намалени физически, сензорни или
умствени способности или без опит и познания, освен ако не са надзиравани или
нямат инструктор”

BLACK

1

WHITE

BROWN

*Пренасяйте продукта в оригиналния му кашон и се съобразявайте с обозначенията
за транспортиране, отбелязани върху кашона на продукта.

BLACK
RED

BLUE

YELLOW-GREEN

Input :AC 220-240 V / 50Hz

1141

1151
(2 SPD)

Ако нямате оригиналната опаковка:
*Пазете външната повърхност от удари.

LAMP

MOTOR
1

2

0

1

0

*Опаковайте продукта, за да избегнете повреди.
Преди монтаж, изваждане на продукта от опаковката му:
microswitch

*Проверете дали няма деформация на продукта.

BLACK
WHITE
RED
YELLOW GREEN

*Транспортни повреди и щети трябва веднага да се съобщават на отговорното за транспорта
лице.
*Ако забележите повреда, моля съобщете на продавача.
*Не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал!!!
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1

BLUE

FUS
E

INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz

*Не поставяйте тежки материали върху фунията на абсорбатора.

0

2

microswitch

ELECTRONIC CIRCUIT

*Запазете оригиналния кашон.

0

RED

WHITE

LAMP

LAMP

MOTOR

YELLOW/GREEN

Ако се налага транспортиране:

CONTROL PANEL

*За да пренесете кашона, оставете дръжките му от двете страни.

WHITE

*Всички материали, ползване за опаковане на продукта ви, са
подходящи за рециклиране.

1190 (3 SPD)

M

Предупреждение за транспортиране и пренос:

*Моля, съобразявайте се с обозначенията за транспортиране, върху
кашона на продукта.

Input :AC220-240V/50Hz

BLUE
RED
WHITE

“ВНИМАНИЕ: Достъпните части може да се нагреят, когато се ползват с
готварски уреди”

BLAC K
BLUE
RED
YELLOW-GRE

Input :AC220-240V/50Hz

1190
(2 SPD)
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Ползване на екрана на тъч-контролното табло

Стандартни принадлежности
Пластмасов изход (Картина 2)
Пластмасов изход монтиран към въздушния изход на абсорбатора

Ползване на дигиталния контрол за 3-скорости
Ползване
Отстранете защитното фолио от уреда в инокс, след
монтажа.
Избор на скорост. Уредът има 3 скорости за ниво на вентилация. Избира се една от
скоростите 1,2,3 в зависимост от изпаренията от готвенето или пърженето. Двигателят
се включва, когато се натисне контролен бутон
на предния панел. Скоростта се
увеличава чрез натискане на бутон
bи се намалява чрез натискане на бутон -- . Автоматичен
таймер (TIMER) е наличен за моделите с електронно дистанционно управление.
Когато натиснете и задържите бутона
за повече от 2 секунди, функцията таймер ще
бъде включена за 15 минути. Когато таймерът е включен, дисплеят ще сигнализира и
двигателят ще се изключи автоматично 15 минути по-късно. Моля, ползвайте готварската
печка и абсорбатора едновременно, за да позволите циркулацията. Тогава засмукването на
въздух ще се повлияе положително. Предлагаме ви да оставите абсорбатора да работи още
няколко минути след края на готвенето, за да изсмуче останалите миризми и пари.

Картина 2
Место на уреда:
След като монтирате уреда си, разстоянието
между абсорбатора и електрическия котлон
трябва да бъде поне 65 cm, а за газови котлони
поне 75cm. Фигура 2
Min.65 cm
Min.75 cm

Фиг 2
Осветление
Абсорбаторът има 2 лампи и един бутон, който да ги управлява. Натиснете бутона за
лампите, за да включите осветлението.

Периоди за почистване на алуминиевите филтри:
Филтрите трябва да се почистят, когато сигналът C се появи върху дисплея или (в
зависимост от употребата) на всеки 2-3 седмици. За да изчезне сигналът C след като
филтрите са почистени и върнати на местото им, натиснете бутон
и задръжте
повече от 3 секунди (когато абсорбаторът е на позиция off). Буквата “E” ще се появи
на дисплея и абсорбаторът ще работи както обикновено. Ако искате да продължите
да ползвате продукта без да изтривате сигнала C, когато натиснете бутона
за една
секунда ще се появи показание за активната скорост, после сигнал C ще се появи
отново и моторът ще продължи да работи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сигналът C се появява, след като абсорбаторът е ползван 60 часа.
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Монтаж, изваждане на абсорбатора от
опаковката му:
*Проверете дали няма деформации на уреда ви.
*Транспортни повреди и щети трябва да се докладват незабавно на лицето отговорно за
транспортирането.
*Ако забележите някакви щети, моля уведомете продавача.
*Не позволявайте на деца да играят с опаковъчния
материалl!!!
МОНТАЖ ПОД ШКАФ
Пробиват се 4 отвора на дървената плоча под шкафа, като се ползва монтажната схема.
Пробива се отвор за комина с диаметър над 130мм, като се ползва монтажната схема.

МОНТАЖ КЪМ ШКАФ
Ползвайте винтовете 3,5 x 4,5 които са в монтажния
комплект, за да прикрепите абсорбатора към шкафа.
Внимавайте, когато изтегляте плъзгача, предният
панел да не пречи на вратата на шкафа.
(Фиг. 3-3a)
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Figure 3
Figure 3a

ПРИКРЕПВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИЯ
КОМИН:
Прикрепете пластмасовия комин, който
абсорбатора ви.
(Картина 3)

ТЪЧ БУТОНИ ЗА ФУНКЦИИТЕ
е

в

Отстранете защитното фолио от уреда си в инокс, след монтажа.
Избор на скорост: Уредът има 3 скорости за вентилиране. Скоростта за вентилиране
се избира според изпаренията от готвенето или пърженето. Трябва да включите уреда
си, като натиснете контролните бутони на предния панел. За всички модели с
дистанционно електронно управление има налична функция Автоматичен таймер

Картина 3

(TIMER). Натискането на който и да е от бутоните за включване на двигателя за повече
от 2 секунди, задава стойност на функцията таймер за 15 минути. Когато таймерът е
включен, дисплеят ще сигнализира и двигателят ще се изключи автоматично след 15
минути. Моля ползвайте готварската печка и абсорбатора едновременно, за да
позволите циркулация на въздуха. Това ще има положителен ефект върху силата на

Осигурете алуминиева тръба и свържете единия
край на тази тръба към пластмасовия комин на
уреда, а другия край към комина на кухнята.
Проверете тези две връзка да са в честота, която не
позволява максимален цикъл в абсорбатора.
(Картина 4)

засмукване на въздух. Препоръчваме ви да оставите абсорбатора да работи още няколко
минути след края на готвенето, за да позволите абсобрция на останалите миризми и
изпарения.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТЪЧ БУТОНИТЕ

Картина 4

Извивки и ъгли на алуминиевата тръба намаляват
силата на засмукване на въздуха, поради което
ползвайте възможно най-малко извивки и ъгли.
Осветление
Правилно

Погрешно

Карт. 5

Продуктът има 2 лампи и един бутон за управление на осветлението.
Натиснете бутона за лампата, за да задействате осветлението.

Ефикасна вентилация
За да осигурите правилна вентилация, дръжте прозорците на
кухнята затворени.
Подмяна на лампите
Прекъснете подаването на електричество към
абсорбатора.
Извадете
алуминиевия
филтър.
Извадете дефектната лампа и я подменете с нова,
със същата стойност. (Моля изчаквайте лампите да се
охладят, тъй като може да наранят ръката ви)

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Моля, внимавайте когато абсорбаторът функционира едновременно с уред, който
работи като ползва въздух и гориво (например; отоплителен уред, водонагревател и т.н.
които работят на газ, дизелово гориво, въглища или дърва), защото абсорбаторът може

Фиг. 4

да влияе отрицателно върху горенето, тъй като насочва въздуха навън. Това
предупреждение не е валидно, ако ползвате абсорбатора без комин.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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Захр. напрежение
Изолация на мотора
Клас изолация

220-240 V 50Hz
Клас F
КЛАС I
-11-

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЮЛКОВИЯ ПРЕКЪСВАЧ
Избор на скорост: 2 или 3
Уредът има избор на 2 или 3 скорости на вентилиране. Скоростта на вентилиране се избира
според изпаренията от готвенето или пърженето. Можете да включите уреда си, като натиснете
контролните бутони от дясната страна на предния панел. Моторът започва да работи, когато
изтеглите навън плъзгача и спира, когато приберете плъзгача навътре (това е опция по
избор).

Подмяна на а халогенна лампа 50W
За подмяна на халогенна лампа, издърпайте лампата
надолу, като притискате държача на лампата назад и като
завъртите леко, обратно на часовниковата стрелка,
издърпвайки лампата надолу. Фигура 5
Функциониране на уреда
Вашият уред е подходящ за ползване с комин или без
комин.

Figure 5

Ползване с комин

Уредът трябва да се свърже към комин, който ще насочва въздуха навън, при ползването
с комин. За да се постигне най-добро функциониране, внимавайте системата от тръби да
следва най-кратния път за връзка към комина. Уредът ви е произведен така, че

Позиции на ключа

Позиции на ключа

за 3 скорости

за 2 скорости

ползването му чрез свързване към комин е подходящо.
Внимание!!! Изходът от уреда не трябва да бъде свързан към въздушни
канали, през които също преминава дим.
Филтър с активен въглен

IКлюч за
Осветл

Ключ за. Ключ за

1-ва и 2ра
скорост

Ключ за

Iключ за
осветл.

1ва и
2ра

3-та
скорост

скорост

За да се осигури циркулация на въздуха, където изходът за комин на уреда не може да бъде
свързан към външен комин, за уреда си трябва да ползвате филтър с активен въглен.
Можете да закупите това допълнително приспособление от оторизирани продавачи и
след-продажбени сервизи за поддръжка.
Ползване на въглероден филтър
Уредът ви е съвместим с два типа въглеродни филтри.
Прегледайте следната информация за ползване на въглеродни филтри.
Преди монтаж или подмяна на въглероден филтър, трябва първо да прекъснете
захранването с мощност към уреда. Въглеродните филтри трябва да се подменят с нови
на всеки 2-3 месеца, защото се ползват в кухни, които нямат изход през комин.

Осветление

Въглеродните филтри не трябва никога да се перат. На уреда трябва да има инсталиран
филтър
Уредът има 1 или 2 лампи и един ключ, за да се управлява осветлението. Плъзгачът
трябва да е изтеглен навън, за да включите осветлението.

за

мазнини

дори

когато

не

се

Не ползвайте уреда без филтър за мазнини.
Подмяна на въглероден филтър
Трябва да монтирате 2 въглеродни филтъра в уреда си.
За да поставите въглеродния си филтър, поставете
филтъра в свързващите канали върху мотора и
завъртете по посока на часовниковата стрелка.
За да извадите филтъра, завъртете го обратно на
часовниковата стрелка. Фигура 6-6a в дясно.
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ползва

въглероден

филтър

филтър
въглеродния
Проверете
(Въглеродният филтър трябва да се подменя
на всеки 2-3 месеца при модели с въглероден
филтър, при нормални условия)

Проверете изхода (Изходът трябва да е отворен)

Проверете лампите. (Лампите трябва да да
затегнати)

филтър.
алуминиевия
Проверете
(Алуминевият филтър трябва да се мие
веднъж месечно при нормални условия
.

ПОДДРЪЖКА

Проверете прекъсвача за двигателя. Той
трябва да е на положение включен („on”)

Картина 7

Проверете прекъсвача за двигателя. Той
трябва да е на положение включен („on”)

Проверете свързването към ел.мрежата
(напрежението трябва да бъде между 220240V,) Абсорбаторът трябва да е заземен.

igure 6

*Изключете захранващия уреда кабел преди
Абсорбаторът не работи

поддръжка или почистване.
*Алуминиевият филтър-касета събира праха и

Лампата за осветление не работи

маслото от въздуха.
*Металният филтър трябва да се мие веднъж

Засмукването на въздух от
абсорбатора е слабо

месечно с гореща сапунена вода или (по

Абсорбаторът не насочва въздуха
навън (на места без комин)

възможност) в съдомиялна машина на 60ºC.
*Извадете

алуминиевият

филтър-касета

като

натиснете пружиниращите ключалки в крайната
точка. След почиствате, не го поставяйте обратно
преди да изсъхне.
*Външната повърхност на абсорбатора трябва да се
изтрие с влажна кърпа, натопена във вода или спирт.

Миещ се алуминиев
филтър касета
Картина 6

Ако уредът не работи:
Преди да се свържете с техническата служба:
Проверете дали уредът е свързан към ел. мрежата и електрическият предпазител на ел.
мрежата работи. Не предприемайте действия, които може да повредят уреда. Преди да

* Моля, избягвайте контакт на електронните части с

се свържете с техническата служба, проверете абсорбатора си, като ползвате Таблица 1.

вода или други подобни материали.

Ако проблемът продължава, свържете се с продавача или с оторизиран сервиз.

*Ползването на продукти за почистване и поддръжка
на инокс, налични на пазара, ще помогне уредът ви
да функционира по-дълго. Внимание:
Алуминиевите филтри могат да се почистват в
съдомиялна машина. Цветът им може да се промени
след няколко такива почиствания, но това е
нормално и не е нужно филтърът да се подменя.
Ефикасна вентилация
За да се осигури правилна вентилация, дръжте прозорците на
кухнята затворени.
Моля, внимавайте когато абсорбаторът функционира едновременно с уред,
който работи като ползва въздух и гориво (например; отоплителен уред,
водонагревател и т.н. които работят на газ, дизелово гориво, въглища или
дърва), защото абсорбаторът може да влияе отрицателно върху горенето,
тъй като насочва въздуха навън. Това предупреждение не е валидно, ако
ползвате абсорбатора без комин.

-8-

Моля ползвайте готварската печка и абсорбатора едновременно, за да позволите
въздушна циркулация. Това ще има положителен ефект върху силата на засмукване на
въздух. Препоръчваме да оставите абсорбатора да работи още няколко минути след
приключване на готвенето, за да позволите абсорбиране на останалите миризми и пари.

-9-

