
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ BG

ARKEA



                      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 

аспиратор ще остане  ефикасен. Не се 

колебайте да ни търсите при необходимост. 

Н и е  в и н а г и  щ е  б ъ д е м  д о  В а с ,

за да ви сътрудничим при нужда и да Ви 

даваме полезна информация за всички 

продукти  с  марката  Faber.
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ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

   Настоящото ръководство за експлоатация се отнася за различни 
модификации на този уред. Следователно в него можете да намерите 
описания на отделни характеристики и компоненти , които не се отнасят 
конкретно за Вашия  модел.
МОНТАЖ                                          

 Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали в 
следствие на неправилен или неточен монтаж.

 Минималното безопасно разстояние между готварския плот и 
аспиратора е 650 мм (някои модели могат да се монтират на по-
малка височина, моля направете справка с раздела за работни 
размери и монтаж).

 Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначеното 
върху табелката с данните, поставена във вътрешността на 
аспиратора.

 За уредите от клас I, проверете дали домашната електрическа 
инсталация гарантира добро заземяване. 
Свържете аспиратора към изходящ комин с въздуховод 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 аспиратора  се използва съвместно с не електрически уреди( 
например газови уреди ), трябва да се предвиди достатъчен приток 
на въздух, за да се предотврати връщането на аспирирания въздух 
обратно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с 
външната среда, за да се гарантира притока на свеж въздух. За 
правилното и безопасно функциониране на уреда  отрицателното 
налягане в помещението не трябва да надвишава 0,04 mbar, за да 
се предотврати обратното връщане на изпаренията и миризмире, 
аспирирани от аспиратора.

 В случай на повреда на захранващия кабел, той трябва да се 
подмени от производителя или от оторизиран технически сервиз, за 
да се избегнат всякакви опасни ситуации. 

УПОТРЕБА                   
 Аспираторът е предназначен за употреба само в домашни 

условия, за да елиминира миризмите в кухнята.
 Никога не използвайте аспиратора за други цели, освен за тези, за 

които е предназначен.
 Не оставяйте висок открит под аспиратора, докато работи.
 Задължително регулирайте интензитета на пламъка така, че той 

да се насочи само към дъното на готварския съд  без да излиза 
извън него.

 Фритюрниците трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато по 
време на употреба: силно нагрятото олио може да избухне в 
пламъци.

 Не фламбирайте под аспиратора; има риск от възникване на 
пожар.

 Аспираторът не е предназначен за използване от лица 
(включително деца) с намалени физически, сензорни и 
психически възможности или с липса на опит, освен ако не са 
надзиравани или инструктирани относно използването на уреда 
от лице, отговорно за тяхната безопасност.
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 Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
 „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят, когато аспираторът се 

използва с уреди за готвене“
ПОДДРЪЖКА

 Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от 
електрическата мрежа като или като изключите централния предпазител.

 Почиствайте и/ или сменяйте филтрите след определения период от време (опасност от 
възникване на пожар).

 Почиствайте аспиратора като използвате влажна кърпа и неутрален течен препарат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ           

Компоненти    

№       Кол-во                Продуктов компонент

                             Тяло на аспиратор окомплектовано с:

контролен блок, осветление, филтри, мотор

Плоча, носеща аспиратора

Монтажни компоненти№       Кол-во

           Кол-во Документи

Книжка с инструкции

Винтове 4,2 х 44,4

Дюбели за тавана Ø10 

             Размери  
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МОНТАЖ

Този аспиратор е предназначен да бъде монтиран на тавана или върху носеща греда над готварския 
плот (мин. 650 мм) във:

 Филтриращ режим на работа: 
 връщане на обработения въздух обратно в помещението

Последователност на операциите при монтиране

 Подготовка за монтажа
 Пробиване на тавана / носещата греда и фиксиране на носещата плоча
 Изпълнение на свръзките
 Монтаж на тялото на аспиратора
 Проверка на функционалност
 Изхвърляне на опаковката като отпадък

Отваряне на плочата и подготовка за монтаж

 Развийте винтовете, свързващи плочата към капака и.
 Извадете плочата и я позиционирайте по правилния начин, както е показано на фигурата. 

Ограничителният стоп трябва да бъде насочен към монтажника.
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Разчертаване на тавана и фиксиране на носещата плоча
Пробиване на тавана / носеща греда

 Използвайте отвес и отбележете центъра на готварския плот върху тавана / носещата греда.
 Поставете плочата срещу тавана/носещата греда, уверявайки се, че е правилно 

позиционирана, както е показано на фигурата.
 Отбележете центровете на отворите в плочата. 

Пробийте следните точки:
	 - Тавани от твърде бетон: според използваните дюбели за бетон
	 - Тавани от кухи тухли с устойчива дебелина от 20 мм: пробийте със свредло Ø10 (веднага  
 поставете доставените дюбели 11)
	 - Тавани с дървени греди: според използваните винтове за дърво (не се	доставят с  
 аспиратора)
	 -  Дървени греди с устойчива дебелина от 15 мм: пробийте със свредло Ø7мм 
	 -  За захранващия електрически кабел: пробийте отвор със свредло Ø10мм.
      
Поставете на кръст двата винта и оставете разстояние  4-5 мм от тавана:

-  За твърд бетон - дюбели за бетон, които не се доставят с уреда
- За кухи тухли с дебелина на стената приблизително 20 мм - доставените 	 винтове 12h
- За дървени греди – винтове за дърво, не се доставят с уреда
- За дървени лавици – винтове със шайби и гайки, не се доставят с уреда.
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МОНТИРАНЕ НА НОСЕЩАТА ПЛОЧА

 Повдигнете носещата плоча и вкарайте слотовете 
около двата винта, предварително монтирани на 
тавана и завъртете, докато винтовете попаднат в 
центъра на регулиращия слот.

      Предупреждение: Плочата трябва да гледа в посоката, 
 показана на фигурата.

 Затегнете напълно двата винта и завийте другите 
два винта, които са доставени с уреда; преди 
пълното завиване на винтовете е възможно да 
направите регулировки чрез завъртане на частта, 
уверявайки се, че винтовете не излизат от 
регулировъчния прорез.

 Плочата трябва да бъде стабилно фиксиранa, както 
заради теглото на аспиратора, така  и заради 
силите, които могат да му бъдат странично 
приложени случайно, когато е в спуснато 
положение. Когато уредът е монтиран, проверете 
дали носещата плоча е стабилна.

 Във всички случаи, когато таванът не е достатъчно 
стабилен в точката на окачване, монтажистът 
трябва да го усили с подходящи плочи и насрещни 
планки, закрепени към здрави конструкционни 
елементи.

 Проверете дали плочата е нивелирана върху 
тавана.
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Свързване на стоманените въжета между аспиратора и носещата плоча                                      
Забележка: Преди да продължите с монтажа е необходимо да придвижите аспиратора на     
височина най-малко 650 мм от готварския плот, използвайки подпора или съдействие от друго 
лице. Внимавайте да не превишите максималното удължение на аспиратора, посочено в чертежа 
с размерите 
     Тази операция е от съществено значение, тъй като въжетата трябва да се свържат към 
носещата плоча, монтирана на тавана, при това без теглото на аспиратора да е приложено към 
конструкцията.

!

Системата за фиксиране на 4-те въжета се състои от 3 части: 
                                  	
- втулки с резба (а) вече монтирани върху плочата на тавана                                 	
- доставени затягащи винтове (b)  
- доставени осигурителни стопери (с)

Прекарайте 4 въжета (свързани към тялото на 
аспиратора) през съответните отвори в капака на 
плочата, след като го отделите, както е описано по 
горе, уверявайки се той е ориентиран по същия 
начин, както и плочата, монтирана към тавана.

Вкарайте захранващия кабел в отвора в капака 
на носещата плоча. 

Внимание: Не счупвайте или отстранявайте 
скобата, фиксираща захранващия кабел към 
аспиратора.
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Отделете внимание на посоката, в която носещата 
плоча е фиксирана на тавана (ограничителният стоп 
върху плочата, фиксирана на тавана има съответстващ 
отвор върху капака на плочата и тялото на аспиратора).

Поставете осигурителните стопери (с) с резбата отгоре около
въжетата.
Вкарайте затягащите винтове (b) около съответните въжета.
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Прекарайте въжетата през прорезите във втулките с резба (а) и 
завийте затягащите винтове (b) в самите стопери

Когато операцията се завърши, резултатът трябва да бъде, както 
е показано на фигурата за всичките четири въжета.

В този момент, всичките 4 въжета са свързани 
към носещата плоча.

Опънете въжетата като ги натискате нагоре 
така, че да се плъзгат вътре в затягащия 
винт и да се плъзгат извън прореза на 
втулката с резба.

Това е възможно, защото затягащият винт 
има система, която позволява въжетата да 
се плъзгат в него само в една посока и 
предотвратява плъзгането в друга посока.

Уверете се, че всички въжета имат еднаква 
дължина за улесняване работата по 
крайното нивелиране. Предното ляво въже 
не трябва да бъде по-отпуснато от 
останалите.
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ФИКСИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ

 Опънете захранващия кабел и го фиксирайте 
към скобата върху плочата, монтирана на тавана, 
използвайки вече монтирания палец и двата винта.
 Поставете в  слота гумения канал за 
преминаване на кабела, който вече е поставен 
около захранващия кабел, за да се избегне по-
нататъшно увреждане.
 С въ р ж ете  а с п и р ато р а  к ъ м  гл а в н ото 
захранване чрез биполярен прекъсвач с хлабина 
между контактите най-малко 3 мм. 
 Извадете филтрите за мазнини (вижте 
раздела  „Поддръжк а “ )  и  се  уверете ,  че 
захранващият кабел е правилно вкаран в клемата 
на дифузера.
 В този момент е възможно да се отстрани 
скобата, затягаща захранващия кабел към тялото 
на аспиратора.

МОНТАЖ НА КАПАКА НА ПЛОЧАТА

Фиксирайте капака върху плочата като използвате 
винтовете, които бяха отстранени преди.

Монтиране на аспиратора за работа във филтриращ режим

- Отворете осветителната група, натискайки върху  палчето
- Извадете металните филтри за мазнини
- Уверете се, че филтрите активен въглен са монтирани в 
аспиратора. 
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Дистанционно управление

Аспираторът може да бъде контролиран, използвайки дистанционно 
управление, захранвано с въглеродно-цинкови алкални батерии 1,5 V от 
стандартния тип LR03-AAA (не се доставят с окомплектовката).

 Не поставяйте дистанционното управление в близост до източници 
на топлина.

 Използваните батерии трябва да се изхвърлят като отпадък по 
правилния начин.

Контролен панел на дистанционното управление
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ПОДДРЪЖКА

Филтър за мазнини

Филтърът трябва да се почиства на всеки 2 месеца експлоатация 
или по-често при особено интензивна употреба и може да се измива 
в съдомиялна машина.

ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ФИЛТРИ ЗА МАЗНИНИ

 Отворете осветителната група чрез натискане върху  
палчето

 Сваляйте филтрите един по един, натискайки палчето 
към задния край и едновременно с това дръпнете надолу.

 Измийте филтрите, като внимавате да не ги огъвате. 
Оставете ги да изсъхнат напълно преди да ги монтирате 
обратно в аспиратора.

 Когато поставяте обратно филтрите се уверете, че 
ръкохватката е видима от външната страна.

 Поставете отново осветителната група.

ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН ( рециклираща версия )

Този филтър не може да се измива или регенерира, а трябва 
да бъде подменян приблизително на всеки 4 месеца 
експлоатация или по-често в случай на особено интензивна 
употреба.

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН           
 

 Отворете осветителната група.
 Свалете металните филтри за мазнини.
 Отстранете замърсения филтър активен въглен, 

както е посочена на фигура (А).
 Поставете новите филтри, както е показано на 

фигура (В) .
 Монтирайте отново металните филтри за мазнини и 

осветителната група на техните места.

Осветление

Предупреждение :    Този уред е оборудван със светодиоди с бял цвят на светлината от клас 1M  
съгласно  стандартите EN 60825-1; 1994 + А1;2002 + А2:2001; максимална 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 технически сервиз. 
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Допълнителна информация за монтажиста 

Осветление на тялото на аспиратора
Възможно е да регулира цветът на светлината и интензивността на осветяването  на тялото на 
аспиратора.

 Отворете осветителната група чрез натискане върху  палчето.
 Регулирайте осветлението, използвайки бутоните върху блока В, следвайки индикациите, 

посочени на етикета С.

Проверки, които да се направят в случай на нарушено движение на 
аспиратора

Проверете дали предпазителя е правилно поставен и че не е изгорял; за подмяна 
на предпазителя отворете осветителната група и развийте носача на предпазителя, 
който се вижда отляво на моторната група,  подменете го с нов, имащ същата 
характеристика. (Стрелка А).

 Проверете  дали тялото на аспиратора е нивелирано (препоръчително е 
използването на нивелир).

 Проверете дали четирите въжета са еднакво опънати. 

В случай, че тези операции не разрешат проблема, свържете се с Техническия 
сервиз. 

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.



София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30, 

Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475,  ул. Фердинандова 77

Русе: тел.: 082/872 717,  ул. Борисова 84,  Плевен: тел.: 064/833 172,ул. Данаил Попов 4, 

Велико Търново: тел.: 062/603 883,бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица, 

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

 

BGLEKS GROUP
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