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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора 
Faber, една престижна марка, синоним на 
качество и сигурност. Надяваме се, че 
той ще отговаря на Вашите изисквания. 
Внимателно следвайте препоръките, 
изложени в тази книжка и Вашият аспи-
ратор ще остане ефикасен. Не се коле-
байте да ни търсите при необходимост. 
Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви съ-
трудничим при нужда и да Ви даваме по-
лезна информация за всички продукти с 
марката Faber.
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ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

 Настоящето ръководство за експлоатация се отнася за 
различни версии на този уред. Следователно в него мо-
жете да намерите описания на отделни характеристики 
и компоненти, които не се отнасят конкретно за Вашия 
модел.

МОНТАЖ
• Производителят не носи отговорност за никакви по-

вреди, възникнали в следствие на неправилен и не-
точен монтаж.

• Минималното безопасно разстояние между готвар-
ския плот и аспиратора трябва да бъде 650 мм (някои 
модели могат да се монтират на по-малка височина, 
моля направете справка в раздела за работните раз-
мери и монтажа). 

• Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на 
обозначеното върху табелката с данните на уреда, по-
ставена във вътрешността на аспиратора.

• За уреди Клас І, проверете дали домашната електри-
ческа инсталация гарантира добро заземяване.

• Свържете аспиратора към изходящ комин с въздухо-
вод с диаметър не по-малък от 120 мм. Маршрутът на 
въздуховода трябва да е възможно най-къс.

• Не свързвайте аспиратора към комини, пренасящи 
дим от горене (бойлери, камини и т.н.).

• Ако аспираторът се използва съвместно с не елек-
трически уреди (например газови уреди), трябва да 
се предвиди достатъчен приток на въздух, за да се 
предотврати връщането на аспирирания въздух обра-
тно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно 
свързан с външната среда, за да се гарантира притока 
на свеж въздух. За правилното и безопасното функ-
циониране на уреда, отрицателното налягане в поме-
щението не трябва да надвишава 0,04 mbar, за да се 
предотврати обратното връщане в помещението на 
изпаренията и миризмите, аспирирани от аспиратора.

• В случай на повреда на захранващия кабел, той тряб-
ва да се подмени от производителя или от оторизи-
рания сервиз, за да се избегнат всякакви опасни си-
туации.

• Трябва да бъдат спазени нормативните изисквания 
относно извеждането на отработен въздух.
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УПОТРЕБА

• Аспираторът е предназначен за употреба само в до-
машни условия, за да отстранява миризмите в кухнята. 

• Не използвайте никога аспиратора за други цели ос-
вен за тези, за които е предназначен.

• Не оставяйте висок открит пламък под аспиратора, 
докато работи.

• Задължително регулирайте интензитета на пламъка 
така, че той да се насочи само към дъното на готвар-
ския съд без да излиза извън него.

• Фритюрниците трябва да бъдат наблюдавани непре-
къснато по време на употреба: силно нагрятото олио 
може да избухне в пламъци.

• Не фламбирайте под аспиратора: има риск от възник-
ване на пожар.

• Аспираторът не е предназначен да се използва от 
лица (включително деца) с намалени физически, се-
тивни и психически възможности, или с липса на опит, 
освен ако не са надзиравани или инструктирани от-
носно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност.

• Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гаран-
тира, че не си играят с уреда.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се 
нагорещят, когато аспираторът се използва съвмест-
но с уреди за готвене.

ПОДДРЪЖКА

• Преди да започнете каквато и да е операция по под-
дръжката, изключете уреда от електрическата мрежа, 
като издърпате щепсела или като изключите централ-
ния предпазител.

• Почиствайте и/или подменяйте филтрите след опре-
деления период от време (опасност от възникване на 
пожар).

• Почиствайте аспиратора, използвайки влажна кърпа и 
неутрален течен препарат. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размери

M
in. 530 m

m
 

Части
№ Kол-во Части изделия
1  1 Тяло на аспиратора, окомплектовано с: 

команден блок, осветление, моторна
група, филтри

2.2  1 Долен комин
8  1 Направляваща решетка за изходящ

въздух ø 125 мм
9  1 Редуциращ Фланец ø 150–120 мм

Об. Кол-во Монтажни компоненти
12a 4 Винтове 3,9 х 13
12c  2 Винтове 2,9 х 9,5
12e 2 Винтове 2,9 х 9,5 (шайба под главата на

винта) 

Кол-во Документи
 1 Книжка с инструкции
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МОНТАЖ

Фиксиране на аспиратора
• Поставете тялото на аспиратора в кухненския шкаф.
• Изравнете корпуса на аспиратора с предния долен 

ръб на шкафа (изключвайки вратите).
• Свалете металните филтри за мазнини.
• Фиксирайте корпуса на аспиратора към шкафа от въ-

трешна страна, използвайки доставените винтове 12а 
(3.9 х 13).

• Разхлабете винтове, фиксиращи дистанционния елемент 
и регулирайте корпуса на аспиратора в точното му поло-
жение преди да го фиксирате напълно и окончателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тялото на аспиратора трябва да 
се монтира в кухненския шкаф преди да се фиксира 
към стената. 

Свързване
АСПИРИРАЩА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА 

ВЪЗДУХА 
При монтаж на аспиратора в аспирираща версия, свър-
жете аспиратора към комина, използвайки твърд или 
гъвкав въздуховод с диаметър Ø150 мм или Ø120 мм, 
изборът за което е оставен на монтажника. 
• За да монтирате изходящ въздуховод с диаметър 

Ø120 мм, поставете редуциращия фланец 9 върху от-
вора за изходящия въздух в корпуса на аспиратора.

• Фиксирайте въздуховода, използвайки подходящи 
скоби за тръби (тези скоби не се доставят с оком-
плектовката на аспиратора)

• Свалете филтрите активен въглен, ако такива са мон-
тирани в аспиратора.
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ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМАЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА 

ВЪЗДУХА
• Изрежете отвор с диаметър Ø125 мм в горната по-

върхност, която може да е монтирана над аспиратора.
• Поставете редуциращия фланец 9 върху отвора за из-

ходящ въздух в корпуса на аспиратора. 
• Свържете фланеца към изходящия отвор в повърх-

ността над аспиратора, използвайки гъвкав или твърд 
въздуховод с диаметър Ø120 мм.

• Фиксирайте въздуховода, използвайки подходящи 
скоби за тръби (тези скоби не се доставят с оком-
плектовката на аспиратора).

• Фиксирайте направляващата решетка за изходящия 
въздух 8 върху отвора за рециркулиращия въздух, из-
ползвайки двата доставени винта 12е (2,9 х 9,5). 

• Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени 
на мястото им в аспиратора.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Свържете аспиратора към електрическата мрежа по-

средством дву-полюсен прекъсвач, който има хлаби-
на между контактите най-малко 3мм.

• Свалете металните филтри за мазнини (вижте раз-
дел Поддръжка), за да се уверите, че конекторът на 
захранващия кабел е правилно поставен в клемата, 
разположена отстрани на вентилаторната група.

Монтаж на комините
Долен комин
• Разширете леко страничните стени на долния комин 

и ги окачете над тялото на аспиратора и ги отпуснете, 
докато влезнат в контакт.

• Фиксирайте комина към страните на тялото на аспи-
ратора, използвайки двата доставени винта 12с (2,9 х 
9,5), без да ги затягате напълно.

• Преди да затегнете окончателно винтовете е възмож-
но да направите леко регулиране в дълбочината, из-
ползвайки прорезите в комина. 
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УПОТРЕБА

Контролен панел

Бутон LED 
индикатор Функция

L - Включва и изключва осветлението на максимална интензивност

Т1 Постоянно 
светещ Включва мотора на първа скорост и изключва уреда

Т2 Постоянно 
светещ Включва мотора на втора скорост 

Натиснете и задръжте бутона за приблизително 3 сек. при изключен мотор и осветле-
ние, за да се активира алармата за замърсеност на филтъра активен въглен. Съответ-
ният LED индикатор премигва двукратно, за да потвърди активирането.
За деактивиране на алармата, натиснете отново бутона и го задръжте за минимум 3 
секунди. Съответният LED индикатор премигва еднократно. 

Т3 Постоянно 
светещ Включва мотора на трета скорост.

Натиснете и задръжте бутона за прибл. 3 секунди при изключен мотор и осветление, за 
да се рестартира алармата за насищане на филтъра. LED индикаторът S1 ще премигне 
3 пъти.

Т4 Постоянно 
светещ

Включва мотора на ИНТЕНЗИВНА скорост.
Тази скорост е програмирана да бъде активна в течение на 10 минути. В края на това 
време, системата се връща автоматично към скоростта, която е била зададена преди 
това. Ако тази скорост се активира при изключен мотор, аспираторът ще се изключи 
след като изтече това време.

Натиснете и задръжте в продължение на 3 секунди, за да активирате дистанционното 
управление, което се потвърждава чрез двукратно премигване на LED индикатора.
Натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 секунди, за да деактивирате дис-
танционното управление, което се потвърждава само с еднократно премигване на LED 
индикатора. 

S1 Постоянно 
светещ

Сигнализира, че е задействана алармата за замърсяване на металните филтри за 
мазнини, което означава, че е необходимо филтрите да бъдат измити. Алармата се 
задейства след като аспираторът е работил в продължение на 100 работни часа (за 
възстановяване на алармата вижте раздела „Поддръжка“).

Мигащ

Когато този индикатор мига, това означава, че е задействана алармата за насищане 
на филтъра активен въглен, сигнализирайки, че филтъра трябва да се подмени; ме-
талните филтри за мазнини трябва също да бъдат измити. Алармата за насищане на 
филтъра активен въглен се включва след като аспираторът е работил 200 работни часа 
(за активиране и връщане в изходно положение вижте раздела „Поддръжка“. 
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ПОДДРЪЖКА
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ПО ИЗБОР)
Уредът може да бъде контролиран, използвайки дистан-
ционно управление, захранвано от 1.5 V въглеродно-цин-
кови алкални батерии от стандартния тип LR03-AAA (ба-
териите не са поставени в дистанционното управление).
Не поставяйте дистанционното управление близо до из-
точници на топлина.
Използваните батерии трябва да бъдат изхвърлени като 
отпадък по правилния начин.

МЕТАЛНИ ФИЛТРИ ЗА МАЗНИНИ
Металните филтри могат да бъдат измивани в съдо-
миялна машина и трябва да бъдат почиствани винаги, 
когато LED индикаторът S1 светне или най-малко на все-
ки 2 месеца употреба. В случай на особено интензивна 
употреба на аспиратора филтрите трябва да се измиват 
по-често.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ
Възстановяване на алармата за замърсеност на 
филтрите 
• Изключете осветлението и мотора. 
• Натиснете бутона Т3 и задръжте за минимум 3 секун-

ди, докато LED индикаторът премигне три пъти за по-
твърждение.

Почистване на филтрите
• Свалете филтъра, натискайки го към задната част на 

аспиратора и едновременно дърпайки го надолу.
• Измийте филтрите без да ги огъвате и ги оставете да 

изсъхнат добре преди да ги поставите отново в аспи-
ратора. (Ако повърхността на филтърa промени цве-
та си с течение на времето, то това няма абсолютно 
никакво влияние върху ефективността на филтъра).

• Когато поставяте обратно филтрите на аспиратора 
внимавайте те да бъдат монтирани на правилната по-
зиция като ръкохватката е насочена навън.
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ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН

(филтрираща версия)
Този филтър не може да се измива или регенерира, а 
трябва да бъде сменен, когато LED индикаторът S1 за-
почне да мига или поне веднъж на всеки 4 месеца. Алар-
меният сигнал, ако е бил активиран, се появява само 
когато моторът е включен.

Активиране на алармения сигнал
• При аспиратори, монтирани за работа във филтри-

раща версия, алармата за наситеност на филтъра 
трябва да бъде активирана по време на монтажа или 
по-късно.

• Изключете мотора и осветлението
• Натиснете бутона Т2 и задръжте за приблизително 5 

секунди, докато LED индикаторът премигне два пъти 
в потвърждение

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН
Връщане на сигнала на алармата в изходно положе-
ние

• Изключете осветлението и мотора. 
• Натиснете бутона Т3 и задръжте в продължение на 

3 секунди, докато LED индикаторът премигне 3 пъти 
в потвърждение.

Смяна на филтъра
• Свалете металните филтри за мазнини.
• Отстранете замърсения филтър активен въглен, из-

ползвайки осигурените за целта скоби. 
• Поставете новия филтър, окачвайки го на мястото му.
• Монтирайте отново металните филтри за мазнини.

Осветление
Предупреждение: Този уред е оборудван със светоди-
оди с бял цвят на светлината от клас 1M съгласно стан-
дартите EN 60825-1; 1994 + А1;2002 + А2:2001; макси-
мална излъчвана оптична мощност @439 nm; 7 μW . Не 
гледайте директно в лампата през оптични устройства 
(бинокли, увеличителни стъкла и др.)

• За подмяна на светодиода, моля свържете се с техни-
чески сервиз.
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Символът        върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че 
този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да 
се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. 
Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на 
околната среда и унищожаване на отпадъци.



Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32 
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А

Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, Плевен: тел.: 0884 710 496, ул. Данаил Попов 4, 
Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица, 

Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

LEKS GROUP BG


