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Активиране на алармения сигнал
- При аспиратори, монтирани във филтрираща версия, аларменият
сигнал за насищане на филтъра може да се активира по време на
монтажа или по-късно.
- Изключете аспиратора и осветлението.
- Изключете аспиратора от главното захранване чрез главния
превключвател или чрез двуполюсния ключ, монтиран върху линията
на главното захранване.
- Възстановете връзката нато натиснете и задържите бутона Т1.
- Освободете бутона. Всичките пет индикатори светват.
- Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона Т1, докато индикаторите
Т1 и Т4 започнат да мигат в потвърждение ::
- 2 премигвания - АКТИВИРАНА е алармата за насищане на филтъра
активен въглен;
- 1 премигване ДЕАКТИВИРАНА е алармата за насищане на филтъра
активен въглен;

ПОДМЯНА НА ФИЛТЪРА ОТ АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Възстановяване на алармата за насищане на филтъра

- Изключете аспиратора и осветлението.
- Натиснете бутона Т3 най-малко за 3 секунди, докато индикаторите
започнат да мигат.

Подмяна на филтъра активен въглен

- Извадете металните филтри за мазнини.
- Извадете наситения филтър активен въглен като освободите
фиксиращите палци.
- Поставете новия филтър, окачвайки го в гнездото му.
- Поставете отново металните филтри за мазнини.

Осветление

Подмяна на осветлението

Халогенна лампа 20 W

- Отвийте двете винтчета, фиксиращи фасунгата и я изтегелете от
тялото на аспиратора.
- Извадете халогенната лампа от фасунгата и, изтегляйки я
внимателно
- Подменете лампата с нова от същия тип, уверявайки се, че
правилно сте вкарали двата щифта в корпуса на фасунгата.
- Монтирайте отново фасунгата на нейното място, фиксирайки я с
двете винтчета, отвити по-рано.

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 на подходящия 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.
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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт.
Надяваме се, че той ще отговори на Вашите
изисквания.Внимателно следвайте
препоръките, изложени в тази книжка и така
Вашият уред ще работи ефикасно. Не се
колебайте да ни търсите при необходимост.
Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви
сътрудничим при нужда и за да Ви даваме
полезна информация за всички продукти с
марката “FABER”.
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ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

МОНТАЖ
- Производителят не ще бъде отговорен за каквито и да са
повреди, възникнали в резултат на неточен и неправилен монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и
аспиратора е 650 мм.
- Проверете дали захранващото напрежение отговаря на
посоченото върху табелката с данни, фиксирана във вътрешната
страна на аспиратора.
- За уреди от клас I, проверете дали местното електрическо
захранване гарантира адекватно заземяване.
- Свържете изходящия отвор към изходящия комин посредством
тръба с минимален диаметър 120 мм. Маршрутът на отвеждане
трябва да бъде възможно най-къс.
- Не свързвайте аспириращия уред към комини, отвеждащи дим
от горене ( бойлери, камини и др. ).
- Ако аспираторът се използува в съчетание с не-електрически
уреди ( например уреди, изгарящи газ ), трябва да се гарантира
достатъчна степен на вентилация в помещението, за да се
избегне обратното всмукване на от аботения вече въздух.
Кухнята трябва да има отвор, свързан директно с открито
пространство, за да се гарантира притока на чист въздух.

УПОТРЕБА
- Аспираторът е предназначен изключително за домашно
изполузване, за отстраняване на кухненските миризми.
- Не използувайте никога аспираторът за други цели, освен за
тези, за които е предназначен.
- Не оставяйте никога висок открит пламък под аспиратора, когато
е включен.
- Регулирайте силата на пламъка, за да го насочите само към
дъното на готварския съд, уверявайки се, че не обхваща
страните му.
- Фритюрниците трябва да се наблюдават непрекъснато по време
на използуването им; прегрятата мазнина може да предизвика
пламъци.
- Аспираторът не трябва да се използува от деца или не-
инструктирани лица за неговата правилна употреба

ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда или издърпайте щепсела от контакта на
главното захранване преди да изпълните каквито и да са
операции по поддръжката.
- Почистете и/или подменете филтрите след определения период
от време.
- Почистете аспиратора, използувайки навлажнена кърпа и
неутрален почистващ препарат

р
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ПОДДРЪЖКА

Дистанционно управление / опция /

Уредът може да се контролира чрез използуването на
дистанционно управление, захранвано с въглеродно-
цинкови алкални батерии от стaндaртния тип LR03-AAA.

- Не поставяйте дистанционното управление в близост до
източници на топлина.
- Използуваните батерии трябва да се изхвърлят по
правилния начин.

Филтри за мазнина

Почистване на металните филтри за мазнина

Възстановяване на алармата за насищане на филтъра

- Изключете аспиратора и осветлението.
- Натиснете бутона Т3 най-малко в продължение на 3
секунди, докато дисплеите започнат да мигат.

Почистване на филтрите
- Филтрите са измиваеми и трябва да се почистят когато
дисплеят S1 светне или най-малко на всеки два месеца
експлоатация или по-често при особено интензивна
употреба.
- Извадете филтрите един по един, натискайки ги към
задната страна на аспиратора и едновременно ги теглете
надолу.
- Измиите филтрите, внимавайки да не ги огъвате.
Оставете ги да изсъхнат преди да ги монтирате отново в
аспиратора.
- Когато монтирате филтрите в аспиратора моля обърнете
внимание, че те са монтирани в правилно положение с
ръчка, виждаща се отвън.

Филтър от активен въглен / филтрираща версия /
- Този филтър не може да се мие или регенрира. Той трябва да се подмени когато
индикаторът S1 започне да мига или най-малко на всеки четири месеца експлоатация.
Аларменият сигнал ще светне, само когато моторът е включен.
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УПОТРЕБА

Контролен панел

Аспираторът може да се включи директно на желаната скорост без да е необходимо
първо да натиснете бутона за включване.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ
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КОМПОНЕНТИ
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Свързване към ел.мрежата

- Свържете аспираторът към ел.мрежата чрез биполярен
прекъсвач с хлабина на контактите най-малко 3 mm.
- Извадете металните филтри за мазнини (вижте раздел
“Поддръжка” ) уверявайки се, че конекторът на захранващия
кабел е правилно вкаран в клемата, разположена отстрани на
вентилатора.

Монтаж на комина
Горна част на комина

- Леко разширете двете страни на горната част на комина и ги
закачете зад планките 7.2.1. уверявайки се, че са добре
разположени
- Фиксирайте страните към планките чрез доставените четири
винта 12с (2.9 х 9.5).

Долна част на комина

- Леко разширете двете страни на долната част на комина и
ги окачете между горната коминна част и стената, уверявайки
се, че са добре разположени.
- Фиксирайте долната част странично към тялото на
аспиратора, използувайки доставените два винта 12с (2.9 х
9.5).
- При филтрираща версия, поставете направляващите
решетки 8а и 8b в техните гнезда, уверявайки се, че
символите за посоката са насочени нагоре и напред на
аспиратора. Освен това се уверете, че те са правилно
поставени в удължаващите свръзки 14.1.
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Монтаж на корпуса на аспиратора

- Преди да закачите корпуса на аспиратора затегнете двата винта
Vr, разположени на мястото за закрепване на аспиратора.
- Окачете корпуса на аспиратора около предварително завитите
винтове 12а.
- Затегнете напълно винтовете 12а.
- Регулирайте винтовете Vr, за да нивелирате корпуса на
аспиратора.

СВЪРЗВАНЕ

Извеждане на въздуха при аспириращата версия

Когато аспираторът се монтира в аспирираща версия, свържете
аспиратора към комина с гъвкав или твърд въздуховод с
диаметър 150 или 120 mm.

- За да монтирате връзката на изходящия въздуховод
с диаметър 120 mm, монтирайте фланеца 9 върху отвора на тялото
на аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода с достатъчен брой скоби за тръба;
те не влизат в окомплектовката на аспиратора.
- Извадете филтрите от активен въглен, ако са поставени.

Извеждане на въздуха при филтрираща версия

- Сглобете двете черупки на удължаващата част 14.
- Поставете с натиск сглобената удължаваща част 14 в отвора на
изходящия въздух.
- Поставете с натиск свръзката 15 върху удължаващата част 14.
- Вкарайте странично удължаващите свръзки 14.1 в свръзката 15.
- Уверете се, че удължаващите свръзки 14.1 са хоризонтално и
вертикално изравнени с изходящите отвори на комина. Ако не са,
регулирайте всяка удължаваща свръзка 14.1 чрез завъртане или
чрез скъсяване удължението 14 с една тънка секция канали,
постигайки предварително фиксираната дължина, след това
монтирайте отново, както е описано по-горе.
- Направляващите решетки 8а 8b трябва да се монтират след като
е монтирана долната коминна секция
- Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на мястото
им
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МОНТАЖ

Пробиване на носещата повърхност и монтиране на аспиратора

Разчертаване на стената:
- Начертайте една вертикална линия до тавана или толкова високо, колкото е нужно, в
центъра на зоната, предвидена за монтажа на аспиратора.
- Начертайте една хоризонтална линия на разстояние 650 mm над готварския плот;
- Поставете, планката 7.2.1 на стената , както е показано, на 1-2 mm от тавана или от
горната граница, като изравните центъра и (прореза) с вертикалната линия.
- Отбележете центровете на отворите на планката.
- Поставете другата планка 7.2.1 на стената, както е показано, на Х mm под първата
планка (Х = височината на доставената горна част на комина), като центърът й трябва
да съвпадне с вертикалната линия.
- Отбележете центровете на отворите на планката.
- Отбележете върху хоризонталната линия отправна точка, както е показано, на 116
mm от вертикалната линия и на 332 мм над хоризонталната отправна линия.
- Повторете тази операция и в другата посока.
- Пробийте отвори с диаметър 8 mm на местата, отбелязани с тези точки.
- Поставете дюбелите 11 в отворите.
- Фиксирайте планките, използвайки доставените винтове 12а (4,2 х 44,4).
- Завийте два от доставените винта 12а (4.2х44.4) в отворите за фиксирането на
корпуса на аспиратора, като оставите разстояние 5-6 mm от стената до главичката на
винта.


