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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Eurolux

by 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 аспиратор ще остане

ефикасен.

Не се колебайте да ни търсите при

необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за

да ви сътрудничим при нужда и да Ви даваме

полезна информация за всички продукти с

марката .Eurolux by Faber
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1.	ИНФОРМАЦИЯ	ЗА	
			 БЕЗОПАСНОСТ
За вашата безопасност и 
правилното използване на 

уреда, прочетете внимателно 
това упътване преди монтажа и 
употребата му. Винаги съхраня-
вайте тези инструкции заедно с 
уреда, дори ако го преместите 
или продадете. Потребителите 
трябва да са подробно запозна-
ти с експлоатацията и мерките 
за безопасност на уреда.

 Кабелното свързване 
трябва да бъде извърше-
но от компетентен техник.

• Производителят не носи 
отговорност за повреди, пре-
дизвикани от неправилен или 
неподходящ монтаж.

• Минималното безопасно раз-
стояние между горната част 
на готварската печка и аспира-
тора е 650 мм (някои модели 
може да могат да се монтират 
и на по-малка височина, вж. 
разделите за  работни разме-
ри и монтаж).

• Ако инструкциите за монтаж 
на газовия котлон посочват 
по-голямо разстояние, то 
трябва се спазва. 

• Проверете дали захранващо-
то напрежение съответства 
на посоченото на табелката с 
данни, поставена от вътреш-
ната страна на аспиратора.

• В електрическата мрежа тряб-

ва да е монтиран прекъсвач в 
съответствие с правилата за 
окабеляване.

• За уредите от клас I проверете 
дали електрозахранването в 
дома гарантира подходящото 
заземяване.

• Свържете аспиратора към 
отвеждащия комин чрез тръба 
с минимален диаметър 120 
мм. Пътят на комина трябва 
да бъде възможно най-къс.

• Спазвайте изискванията на 
разпоредбите за отделяне на 
въздух в атмосферата.

• Не свързвайте аспиратора 
към отвеждащи тръби, по кои-
то преминават леснозапалими 
пари (бойлери, камини и др.).

• Ако аспираторът се използва 
заедно с неелектрически уре-
ди (например газови), осигу-
рете достатъчна вентилация, 
за да избегнете връщане на 
изпарения в стаята. Когато ас-
пираторът се използва заедно 
с уреди, захранвани с енергия, 
различна от електричество, 
отрицателното налягане в ста-
ята не трябва да надвишава 
0,04 mbar, за предотвратяване 
връщането на дим в стаята 
през аспиратора.

• В комина, който служи за от-
веждане на парите, не трябва 
да се изпуска въздух от уреди, 
работещи на газ или друго 
гориво.

• Ако захранващият кабел е 
повреден, той трябва да се 
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смени от производителя или 
от сервиза на негов предста-
вител.

• Включете щепсела в контакт, 
който отговаря на нормите за 
електрозахранване и е разпо-
ложен на достъпно място.

• За да бъдат изпълнени тех-
ническите мерки и мерките за 
безопасност при отвеждане 
на дим и пари, е важно строго 
да се спазва нормативната 
уредба, издадена от местните 
органи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	
Преди да монтирате аспи-
ратора, махнете защитните 

фолиа.
• Използвайте само винтовете и 

дребните детайли за закрепва-
не на аспиратора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	
Неспазването на тези ин-
струкции при поставянето 
на винтовете или закрепва-
щите елементи може да 
доведе до опасност от 
електрически удар.

• Не гледайте директно към 
светлината през оптични ус-
тройства (бинокли, увеличи-
телни стъкла и др.).

• Не фламбирайте под аспира-
тора поради риск от пожар.

• Този уред може да се използва 
от деца на възраст над 8 годи-
ни, от лица с намалени фи-
зически, сетивни и умствени 
способности или от лица без 

опит и познания, когато са под 
наблюдение или са инструкти-
рани как да използват уреда 
по безопасен начин и разбират 
възможните опасности. Не 
позволявайте на деца да си 
играят с уреда. Дейностите 
по почистване и поддръжка 
не трябва да се извършват от 
деца без надзор.

• Наблюдавайте децата и не 
позволявайте да си играят с 
уреда.

• Уредът не е предназначен за 
използване от лица (включи-
телно деца) с намалени физи-
чески, сетивни или умствени 
способности, или на които 
липсват опит и познания, ос-
вен ако не бъдат наблюдавани 
или инструктирани.

Достъпните части могат да 
се нагорещят при използва-
не с уреди за готвене.

• Почиствайте и/или сменяйте 
филтрите след указания пери-
од от време (опасност от по-
жар). Вижте раздел “Поддръж-
ка и почистване”.

• В стаята трябва да има добра 
вентилация, когато аспирато-
рът се използва с уреди, рабо-
тещи на газ или друго гориво 
(не се отнася за уреди, които 
изпускат само въздух обратно 
в помещението).

• Символът  върху продукта 
или неговата опаковка показ-
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ва, че не трябва да се изхвър-
ля с домакинските отпадъци. 
Вместо това, той трябва да 
се предаде в специализи-
ран пункт за рециклиране на 
електрическо и електронно 
оборудване. Чрез правилното 
изхвърляне на този продукт 
вие помагате за предотвра-
тяване на възможните отри-
цателни въздействия върху 
околната среда и човешкото 
здраве, които биха възникнали 
в резултат от неправилното 
изхвърляне на продукта. За 
по-подробна информация от-
носно рециклирането на този 
продукт се обърнете към мест-
ната градска управа, фирмата 
за събиране на домакински 
отпадъци или магазина, от 
който сте закупили уреда.

2.	ИЗПОЛЗВАНЕ
• Аспираторът е създаден изключително 

за домакински нужди за премахване 
на кухненските миризми.

• Никога не го използвайте за други 
цели, освен по предназначение.

• При работа на аспиратора под него 
никога не трябва да има открит пла-
мък.

• Регулирайте силата на пламъка така, 
че той да бъде насочен само към 
дъното на съда за готвене, без да 
обхваща стените му.

• Съдовете за дълбоко пържене трябва 
да се наблюдават непрекъснато по 
време на готвенето: прегрятото олио 
може да избухне в пламъци.

3.	ПОДДРЪЖКА	
	 И	ПОЧИСТВАНЕ

Филтърът с активен въглен не се мие, 
не може да се регенерира и трябва да 
се сменя приблизително на 4 месеца 
работа или по-често, ако се използва 
интензивно (W).

W
Маслените филтри трябва да се по-

чистват на всеки 2 месеца работа или 
по-често при особено тежки условия 
на употреба. Можете да ги измиете в 
съдомиялна машина (Z).

• Почиствайте аспиратора с влажна кър-
па и неутрален течен препарат.
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4.	УПРАВЛЕНИЯ

Бутон Функция Светодиод

А
Изключва мотора. Светодиодите, показващи скоростта на мотора, угасват.

Ако се натисне и задържи за 5 секунди, включва/изключва режим 
"Блокиране на клавиатурата".

Всички светодиоди светват един след друг и се изпълнява 
последователността на стартиране.

B Активира първа скорост. Светодиодите, показващи първа скорост и изключен 
мотор, светват.

C Активира втора скорост. Светодиодите, показващи втора скорост и изключен 
мотор, светват.

D

Активира трета скорост. Светодиодите, показващи трета скорост и изключен мотор, 
светват.

Натиснете и задръжте бутона около 5 секунди, когато всички 
консуматори са изключени (мотор и осветление), за да включите 
алармата на филтъра с активен въглен. 
За да я изключите, отново натиснете и задръжте бутона за 5 секунди.

Бутон A Светодиодът мига два пъти.

Бутон A Светодиодът мига веднъж.

E

Активира четвърта скорост. Светодиодите, показващи четвърта скорост и изключен 
мотор, светват.

Натиснете и задръжте 5 секунди, за да активирате интензивната 
скорост. Тази скорост е със зададено време на работа 6 минути. След 
това време системата се връща към зададената преди това скорост. 
Изключва се с натискането на бутона или с изключването на мотора.

Светодиодът мига веднъж в секунда и светодиодът на 
бутона A светва.

F Стартира функцията 24H, при която моторът се включва на скорост, 
която позволява всмукване от 100 куб.м/ч. за 10 минути на всеки 
час. Този режим не може да се активира, ако са активни режимите 
“Интензивно” или “Отлагане”. 
За да я деактивирате, натиснете същия бутон или бутона A.

Светодиодите, показващи скорост 24H и изключване на 
мотора, се включват.

24H Светодиодът мига:
Показва необходимост от промиване на металните филтри 
за мазнини. Алармата се включва след 100 часа работа 
на аспиратора.

Когато алармата на филтрите се задейства, тя може да бъде нулирана 
с натискане и задържане на този бутон за около 5 секунди. Тези 
индикатори се виждат само при изключен мотор.

Светодиодът на бутона A примигва три пъти.

G Активира режима Отлагане, което води до автоматично изключване 
на мотора и системата за осветление след 30 минути.
Изключва се с натискането на бутона или с изключването на мотора.

Светодиодите за режим Отлагане и изключен мотор светват.
Отлагане Светодиодът мига:
Показва нужда от смяна на филтрите с активен въглен и 
промиване на металните филтри за мазнини. Алармата се 
включва след 200 часа работа на аспиратора.

Натискане и задържане на бутона за 5 секунди включва 
дистанционното управление.
Натискане и задържане на бутона за 5 секунди изключва 
дистанционното управление

Светодиодът на бутон A мига два пъти.

Светодиодът на бутон A мига веднъж.

H
Натиснете кратко, за да включите и изключите осветителната система 
на максимална интензивност.

Светодиодът на бутона светва.

Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, за да включите 
щадящото осветление (ако е предвидено).

Светодиодът на бутона светва.

5.	ДИСТАНЦИОННО	
УПРАВЛЕНИЕ	(ОПЦИЯ)

6.	 СМЯНА	НА	ЛАМПАТА
• При необходимост от замяна се 

свържете с отдела за техническа 
поддръжка („За да закупите освети-
телния прибор се свържете с отдела 
за техническа поддръжка“).
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INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Upozornění! Před zahájením instalace si 
přečtěte bezpečnostní informace v 
uživatelské příručce.

CS

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
Varovanie! Pred inštaláciou si pozorne 
prečítajte návod na použitie.

SK

MANUAL DE INSTALARE
Avertisment! Înainte de a începe instalarea, 
citiți informațiile privind siguranța din 
Manualul de utilizare.

RO

INSTRUKCJA INSTALACJI
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do 
instalacji należy przeczytać informacje 
dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w 
instrukcji obsługi.

PL

PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU
Upozorenje! Pročitajte informacije koje se 
odnose na zaštitu u priručniku za korištenje 
prije nego proslijedite s instalacijom.

HR

NAVODILA ZA VGRADNJO
Opozorilo: Pred vgradnjo preberite varnostna 
navodila v navodilih za uporabo.

SL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προειδοποίηση! Πριν προβείτε στην 
εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες 
ασφαλείας στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

EL

MONTAJ EL KİTABI
Uyarı! Montaja başlamadan evvel, Kullanıcı 
El Kitabındaki güvenlik bilgisini okuyun.

TR

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
Предупреждение! Преди да пристъпите 
към монтаж, прочетете информацията за 
безопасност в ръководството за 
потребителя.

BG

ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Ескерту! Орнатуды бастаудың алдында 
Пайдаланушы нұсқаулығындағы 
қауіпсіздік жөніндегі ақпаратпен танысып 
шығыңыз.

KK

УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА
Предупредување! Пред да продолжите со 
монтажата, прочитајте ги информациите 
за безбедност во Прирачникот за 
корисник.

MK

MANUALI I INSTALIMIT
Kujdes! Para se të vijoni me instalimin, lexoni 
informacionet e sigurisë në Manualin e 
Përdoruesit.

SQ

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ
Упозорење! Пре почетка инсталације 
прочитајте безбедносне информације у 
корисничком упутству.

SR
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prije nego proslijedite s instalacijom.

HR

NAVODILA ZA VGRADNJO
Opozorilo: Pred vgradnjo preberite varnostna 
navodila v navodilih za uporabo.

SL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προειδοποίηση! Πριν προβείτε στην 
εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες 
ασφαλείας στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

EL

MONTAJ EL KİTABI
Uyarı! Montaja başlamadan evvel, Kullanıcı 
El Kitabındaki güvenlik bilgisini okuyun.

TR

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
Предупреждение! Преди да пристъпите 
към монтаж, прочетете информацията за 
безопасност в ръководството за 
потребителя.

BG

ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Ескерту! Орнатуды бастаудың алдында 
Пайдаланушы нұсқаулығындағы 
қауіпсіздік жөніндегі ақпаратпен танысып 
шығыңыз.

KK

УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА
Предупредување! Пред да продолжите со 
монтажата, прочитајте ги информациите 
за безбедност во Прирачникот за 
корисник.

MK

MANUALI I INSTALIMIT
Kujdes! Para se të vijoni me instalimin, lexoni 
informacionet e sigurisë në Manualin e 
Përdoruesit.

SQ

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ
Упозорење! Пре почетка инсталације 
прочитајте безбедносне информације у 
корисничком упутству.

SR

AR
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25 = 1x ø 120 mm
ø 150 mm

25 = 1x ø 150 mm

65 cm50 cm
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1

Ø 10 mm
x4
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11

OK!

5 mm

12g
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OK!

5 mm

OK!

5 mm

3 4

5
Min. 650 mm

900 mm

MIN 700 mm
MAX 1040 mm

MIN 700 mm
MAX 1040 mm
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Min. 650 mm

900 mm

MIN 700 mm
MAX 1040 mm

MIN 700 mm
MAX 1040 mm

60 mm

Min. 650 mm

900 mm

MIN 700 mm
MAX 1040 mm

MIN 700 mm
MAX 1040 mm

60 mm

Min. 500 mm Min. 650 mm
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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, 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

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66 

BEOLEKS SRB

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të

PRILEKS RKS

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 3 б; бр. 2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б, 
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска бр. 157, л. 2

Струмица: 034 / 320 551, ул. Климент Охридски бр. 272

SKOLEKS MK

991.0571.435_01   -   181127
D0000XXXX_00




