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1. INFORMACIONE 
   PËR SIGURINË
Për sigurinë tuaj e për 
funksionimin korrekt të aparatit, 

lutemi të lexoni me vëmendje këtë 
manual para instalimit e vënies në 
punë. Mbajini këto udhëzime 
gjithnjë bashkë me aparatin, edhe 
në rast se ua jepni ose transferoni 
të tretëve. Është e rëndësishme që 
përdoruesit t'i njohin të gjitha 
karakteristikat e funksionimit e të 
sigurisë së aparatit.

 Lidhja e kabllove duhet të bëhet 
nga një teknik kompetent.

• Prodhuesi nuk mund ta 
konsiderojë veten përgjegjës për 
dëme eventuale që shkaktohen 
nga instalimi ose përdorimi jo i 
duhur.

• Distanca minimale e sigurisë 
midis platformës e aspiratorit 
është prej 650 mm (disa modele 
mund të instalohen në një lartësi 

për përmasat e punës e për 
instalimin).

• Nëse udhëzimet e instalimit të 
platformës me gaz përcaktojnë 
një distancë më të madhe se sa 
ajo e treguar më sipër, është e 
nevojshme të mbahet parasysh. 

• Kontrolloni tensionin e rrymës 
në rrjet nëse korrespondon me 
atë që shënohet në targën e të 
dhënave të vendosur brenda 
aspiratorit.

• Mekanizmat e ndarjes duhet 

në përputhje me normativat e 
sistemeve të kabllimit.

• Për aparatet e Klasës I, kontrolloni 
që rrjeti i ushqimit të shtëpisë të 
ketë një lidhje të duhur me masë.

• Lidhni aspiratorin me gypin për 
daljen e tymit me një tub me 
diametër minimal prej 120 mm. 
Rruga e tymrave duhet të jetë sa 
më e shkurtër që të jetë e mundur.

• Duhet të respektohen të gjitha 
normativat që kanë të bëjnë me 
shkarkimin e ajrit.

• Mos e lidhni aspiratorin me kanalet 
e tymrave që transportojnë tymra 
të djegies (p.sh. të kaldajave, 
oxhaqeve, etj.).

• Nëse aspiratori përdoret në 
kombinim me aparate jo elektrike 
(p.sh. aparate me gaz), duhet të 
garantohet një ajrim i mjaftueshëm 
në lokal për të ndaluar kthimin e 

Kur aspiratori për kuzhinën 
përdoret në kombinim me aparate 
jo të ushqyera me rrymë elektrike, 
trysnia negative në lokal nuk 
duhet të kalojë 0,04 mbar për të 
shmangur rithithjen e tymrave në 
lokal nga aspiratori.

• Ajri nuk duhet nxjerrë nëpërmjet një 
kanali të përdorur për shkarkimin 
e tymrave nga aparate djegieje të 
ushqyera me gaz ose me lëndë 
të tjera djegëse.

• Kablloja ushqyese, nëse është e 
dëmtuar, duhet të zëvendësohet 
nga prodhuesi ose nga një teknik 
i shërbimit të asistencës.

SQ
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• Lidheni spinën me një prizë që 
është në përputhje me normativat 
në fuqi e në pozicion të arritshëm.

• Lidhur me masat teknike e të 
sigurisë për t'u adoptuar për 
shkarkimin e tymrave ka rëndësi 
që t'u përmbaheni rreptësisht 
rregulloreve të përcaktuara nga 
autoritet vendore.

NJOFTIM: Para se ta instaloni 
aspiratorin, hiqini cipën 
mbrojtëse plastike.

• Përdorni vetëm vidha e vogëlina 
të llojit të duhur për aspiratorin.

NJOFTIM: Në rast se nuk 
instalohen vidhat ose 
mekanizmat e fiksimit në 
përputhje me këto udhëzime 
mund të shkaktohen rreziqe 
për goditje elektrike.

• Mos e shikoni direkt me mjete 
optike (dylbi, lente zmadhuese….).

• 
nën aspirator: mund të përhapet 
zjarri.

• Ky aparat mund të përdoret nga 
fëmijë me moshë jo më pak se 8 

ose me përvojë e njohje të 
pamjaftueshme, me kusht që të 
kontrollohen me vëmendje e të 
udhëzohen për përdorimin në 
mënyrë të sigurt të aparatit e për 
rreziqet që ai mbart. Sigurohuni 
që fëmijët të mos luajnë me 
aparatin. Pastrimi e mirëmbajtja 
nga ana e përdoruesit nuk duhet 

rasteve kur janë të kontrolluar.
• Kontrolloni fëmijët, duke u siguruar 

që të mos luajnë me aparatin.
• Ky aparat nuk duhet të përdoret 

nga persona (përfshirë fëmijët) 
me aftësi të reduktuara psiko-

e njohje të pamjaftueshme, 
me përjashtim të rasteve kur 
kontrollohen me vëmendje dhe 
udhëzohen.

Pjesët e prekshme mund të 
bëhen shumë të nxehta gjatë 
përdorimit të aparateve të 
gatimit.

• 
pas periudhës së kohës së 
përcaktuar (rrezik zjarri). Shikoni 

• Duhet të jetë i pranishëm një 
ajrim i mjaftueshëm në lokal kur 
aspiratori përdoret njëkohësisht 
me aparate që përdorin gaz ose 
lëndë të tjera djegëse (nuk mund 
t'u vihet aparateve që shkarkojnë 
vetëm ajrin në lokal).

• Simboli  mbi produktin ose mbi 
ambalazhin e tij tregon se produkti 
nuk mund të përpunohet si një 
mbeturinë normale shtëpiake. 
Produkti për t’u përpunuar 

riciklimin e përbërësve elektrikë 
dhe elektronikë. Duke u siguruar 
se ky produkt është përpunuar 
në mënyrë korrekte, do të 
kontribuojmë për parandalimin 
e pasojave potenciale negative 
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për mjedisin e për shëndetin që 
mund të rrjedhë përndryshe nga 
përpunimi i tij i papërshtatshëm. 
Për informacione më të detajuara 
për riciklimin e këtij produkti, 
kontaktoni Komunën, shërbimin 
vendor për përpunimin e 
mbeturinave ose dyqanin ku 
është blerë produkti.

2. PËRDORIMI
• Aspiratori është projektuar ekskluzivisht 

për përdorim shtëpiak me qëllim 
eliminimin e erërave nga kuzhina.

• Mos e përdorni kurrë aspiratorin për 
qëllime të ndryshme nga ato për të cilat 
është projektuar.

• 
aspirator kur është në punë.

• 
që ta drejtoni vetëm drejt fundit të enës 
së gatimit, duke u siguruar që të mos 
përfshijë anët.

• Fritezat duhet të kontrollohen vazhdimisht 
gjatë përdorimit: vaji i mbinxehur mund 

3. PASTRIMI E MIRËMBAJTJA
 - Filtri me karbon aktiv nuk mund të 
lahet, as mund të rigjenerohet e 

muaj pune ose më shpesh në rast 
përdorimi shumë intensiv (W).

W

 - Filtrat kundër yndyrës duhet të 

ose më shpesh në rast përdorimi 
shumë intensiv e mund të lahen në 
enëlarëse (Z).

• Pastrojeni aspiratorin duke përdorur 
një cohë të lagësht e detergjent të 
lëngshëm neutral.
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4. KOMANDIMET

A B C D E

Butoni Funksioni Led
A Ndez/Fik motorin në shpejtësinë e parë.

Nëse Aspiratori është në 
punë butoni është gjithnjë i 
ndezur. 

Duke e shtypur butonin për rreth 2 sekonda, kur të gjitha ngarkesat janë Pulson 3 herë.

vazhdueshëm të aspiratorit.
Pulsim 1 herë në sekondë.

të vazhdueshëm të aspiratorit. sekonda.
B Ndez motorin në shpejtësinë e dytë.

Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 2 sekonda, kur të gjitha 

(A).

pulsim të vetëm të Led përkatëse (A).
C Ndez motorin në shpejtësinë e tretë.

Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 2 sekonda, Aktivizohet/
Çaktivizohet modaliteti ECO. Ky funksion ndez motorin në shpejtësinë e 

edhe duke shtypur butonin (A).

I ndezur me dritë Jeshile.

D Ndez motorin në shpejtësinë INTENSIVE 1.
Kjo shpejtësi është e programuar me kohë prej 10 minutash. Pasi 
përfundon koha, sistemi kthehet automatikisht në shpejtësinë e caktuar 

koha, kalon në modalitetin OFF.
(D) ose butoni (A).

Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 2 sekonda, ndez motorin 
në shpejtësinë INTENSIVE 2.
Kjo shpejtësi është e programuar me kohë prej 6 minutash. Pasi 
përfundon koha, sistemi kthehet automatikisht në shpejtësinë e caktuar 

koha, kalon në modalitetin OFF.
(D) ose butoni (A).

E
Duke e mbajtur butonin të shtypur për rreth 2 sekonda, kur të gjitha 
ngarkesat janë të fikura (Motori+Drita), Aktivizohet / Çaktivizohet 
Telekomanda.

1 pulsim Led (A) - Telekomanda 

2  p u l s i m e  L e d  ( A )  - 
Telekomanda e aktivizuar
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5. TELEKOMANDA
Telekomanda ushqehet me një bateri prej 
3 V e llojit CR2032 (nuk përfshihet).
• Mos e vini telekomandën afër burimeve 

të nxehtësisë.
• Mos i hidhni bateritë në mjedis, dorëzojini 

në vendet e caktuara për këtë qëllim.

Ndez/Fik motorin në shpejtësinë e parë.
-

Ndez/Fik dritat.
Aktivizon/Çaktivizon motorin në shpejtësinë 
INTENSIVE 1.
Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 
2 sekonda, ndez motorin në shpejtësinë 
INTENSIVE 2.
Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 
2 sekonda, Aktivizohet/Çaktivizohet modaliteti 
ECO.
Ngre shpejtësinë e motorit.
Ul shpejtësinë e motorit.

6. NDRIÇIMI
• Për zëvendësimin kontaktoni Asistencën 

Teknike ("Për ta blerë drejtohuni 
asistencës teknike").
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  1. SAFETY INFORMATION
For your safety and correct 
operation of the appliance, 

read this manual carefully before 
installation and use. Always keep 
these instructions with the ap-
pliance even if you move or sell 
it. Users must fully know the 
operation and safety features of 
the appliance.

 The wire connection has to 
be done by specialized 
technician.

• The manufacturer will not be 
held liable for any damages 
resulting from incorrect or im-
proper installation.

• The minimum safety distance 
between the cooker top and 
the extractor hood is 650 mm 
(some models can be installed 
at a lower height, please refer 
to the paragraphs on working 
dimensions and installation).

• If the instructions for installa-
tion for the gas hob specify a 
greater distance, this must be 
respected. 

• Check that the mains voltage 
corresponds to that indicated 

inside of the hood.
• Means for disconnection must 

wiring in accordance with the 
wiring rules.

• For Class I appliances, check 
that the domestic power supply 
guarantees adequate earthing.

• Connect the extractor to the 

minimum diameter 120 mm. 

as short as possible.
• Regulations concerning the dis-

• Do not connect the extractor 
hood to exhaust ducts carrying 

-
places, etc.).

• If the extractor is used in con-
junction with non-electrical 
appliances (e.g. gas burning 

of aeration must be guaranteed 
in the room in order to prevent 

When the cooker hood is used 
in conjunction with appliances 
supplied with energy other than 
electric, the negative pressure in 
the room must not exceed 0,04 
mbar to prevent fumes being 
drawn back into the room by 
the cooker hood.

• The air must not be discharged 
-

hausting fumes from appliances 
burning gas or other fuels.

• If the supply cord is damaged, it 
must be replaced from the man-
ufacturer or its service agent.

• Connect the plug to a socket 
complying with current regula-
tions, located in an accessible 
place.

• With regards to the technical 
and safety measures to be 
adopted for fume discharging 

EN
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it is important to closely follow 
the regulations provided by the 
local authorities.

WARNING: Before installing 
the Hood, remove the pro-

• Use only screws and small parts 
in support of the hood.

WARNING: Failure to install 

in accordance with these 
instructions may result in 
electrical hazards.

• Do not look directly at the light 
through optical devices (binoc-
ulars, magnifying glasses…).

• 

• This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of ex-
perience and knowledge if they 
have been given supervision or 
instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made 
by children without supervision.

• Children should be supervised 
to ensure that they do not play 
with the appliance.

• The appliance is not to be used 
by persons (including children) 
with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack 

of experience and knowledge, 
unless they have been given 
supervision or instruction.

Accessible parts may be-
come hot when used with 
cooking appliances.

• Clean and/or replace the Filters 

(Fire hazard). See paragraph 
Care and Cleaning.

• There shall be adequate ven-
tilation of the room when the 
range hood is used at the same 
time as appliances burning gas 
or other fuels (not applicable to 
appliances that only discharge 
the air back into the room).

• The symbol  on the product 
or on its packaging indicates 
that this product may not be 
treated as household waste. 
Instead it shall be handed 
over to the applicable col-
lection point for the recycling 
of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, 
you will help prevent potential 
negative consequences for 
the environment and human 
health, which could otherwise 
be caused by inappropriate 
waste handling of this product. 
For more detailed information 
about recycling of this product, 
please contact your local city 

disposal service or the shop 
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where you purchased the 
product.

2. USE
• The extractor hood has been designed 

exclusively for domestic use to eliminate 
kitchen smells.

• Never use the hood for purposes other 
than for which it has been designed.

• 
the hood when it is in operation.

• 
the bottom of the pan only, making sure 
that it does not engulf the sides.

• Deep fat fryers must be continuously 
monitored during use: overheated oil 

3. CARE AND CLEANING
 - -
able and cannot be regenerated, and 
must be replaced approximately every 4 
months of operation, or more frequently 
for particularly heavy usage (W).

W

 -
every 2 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy usage, 
and can be washed in a dishwasher (Z).

• Clean the hood using a damp cloth and 
a neutral liquid detergent.
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4. CONTROLS

A B C D E

Button Function Led
A Turns the motor on/off at speed one. On/Off.

This button is always lit when the 
Hood is in operation. 

Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the 
loads turned off (Motor and Lights) to perform a Reset if the Filter 
Alarm is Activated.

Flashes 3 times.

With the motor turned off:

operation of the hood.
Flashes once a second.

With the motor turned off:

of continuous operation of the hood.
Flashes once every 0.5 seconds.

B Turns the Motor on at speed two. On/Off.

Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the 
loads turned off (Motor+Lights), to turn the Activated Charcoal Filter 
alarm on. The relevant LED (A)
To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 2 
seconds. The relevant LED (A)

C Turns the Motor on at speed three. On/Off.
Press and hold for approximately 2 seconds to activate/deactivate 
ECO mode. This function turns the motor on at speed one and effects 
one 10 minute extraction every hour for 24H. It can also be turned 
off by pressing button (A).

Green light on.

D Turns the motor on at speed INTENSIVE 1.
This speed is timed to run for 10 minutes. At the end of this time, 
the system returns automatically to the speed that was set before. If 
it is activated with the motor turned off, the hood will switch to OFF 
at the end of the time.
To turn it off, press button (D) or button (A) again.

Flashes every second.

Press and hold for approximately 2 seconds to turn the motor on at 
speed INTENSIVE 2.
This speed is timed to run for 6 minutes. At the end of this time, the 
system returns automatically to the speed that was set before. If it 
is activated with the motor turned off, the hood will switch to OFF 
at the end of the time.
To turn it off, press button (D) or button (A) again.

Flashes every half second.

E Turns the lights ON/OFF at maximum strength. On/Off.
Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the 
loads turned off (Motor and Lights), to turn the Remote control On/Off.

1 flash of LED (A) - Remote 
control Off.

(A) - Remote 
control On.
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5. REMOTE CONTROL
The remote control is powered by a CR2032 
type 3 V battery (not included).
• Do not place the remote control near 

heat sources.
• Do not discard the batteries with normal 

containers.

Turns the motor on/off at speed one.
-

Turns the lights On/Off.

Enables/Disables the motor at INTENSIVE 1.
Press and hold for approximately 2 seconds 
to turn the motor on at speed INTENSIVE 2.
Press and hold for approximately 2 seconds 
to activate/deactivate ECO mode.
Increases the working speed of the motor.
Decreases the working speed of the motor.

6. LIGHTING
• For replacement contact technical support 

(“To purchase contact technical support”).
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EN Warning! Before proceeding with instal-
lation, read the Recommendations and 
Suggest ions in the User Manual.
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