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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 от-
нася за различни версии на този уред. Следовател-
но 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 повре-

ди, възникнали в следствие на неправилен и 
неточен монтаж.

• Минималното безопасно разстояние между 
готварския 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 размери и монтажа).

• Уверете се, че напрежението на мрежата отго-
варя на обозначеното върху табелката с данни-
те, поставена във вътрешността на аспиратора.

• За уреди Клас І, проверете дали домашната 
електрическа инсталация гарантира добро за-
земяване.

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

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

• Ако аспираторът 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. Кухня-
та трябва да има отвор, директно свързан с 
външната среда, за да се гарантира притока 
на свеж въздух. За правилното и безопасното 
функциониране на уреда, отрицателното на-
лягане в помещението не трябва да надвиша-
ва 0,04 mbar, за да се предотврати обратното 
връщане в помещението на изпаренията и ми-
ризмите, аспирирани от аспиратора.

• В случай на повреда на захранващия кабел, 
той трябва да се подмени от производителя 
или от оторизирания сервиз, за да се избегнат 
всякакви опасни ситуации.
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• Ако инструкциите за монтаж на газов плот из-

искват по-голямо разстояние между плота и 
аспиратора от посоченото по-горе, това по-го-
лямо разстояние трябва да се вземе предвид. 
Терябва да бъдат спазени изискванията за от-
веждането на отработения въздух.

УПОТРЕБА
• Аспираторът е предназначен за употреба само 

в домашни условия, за да елиминира мириз-
мите в кухнята.

• Никога не използвайте аспиратора за други 
цели освен за тези, за които е предназначен.

• Не оставяйте висок открит пламък под аспира-
тора, докато работи.

• Задължително регулирайте интензитета на пла-
мъка 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 на-
грятото олио може да избухне в пламъци.

• Не фламбирайте под аспиратора: има риск от 
възникване на пожар

• Аспираторът не е предназначен да се използва 
от лица (включително деца) с намалени физиче-
ски, 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.

• 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 из-
ползва съвместно с уреди за готвене.

ПОДДРЪЖКА
• Преди да започнете каквато и да е операция 

по поддръжката, изключете уреда от електри-
ческата мрежа, като издърпате щепсела или 
като изключите централния предпазител.

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

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

Компоненти (модел Zoom) 

1

2
4
14

11
12h
12g

№ Кол-во Продуктов компонент

№ Кол-во Монтажни компоненти

 Кол-во Документи 

 1 Тяло на аспиратор окомплектовано с: 
  команден блок, осветление, филтри, мотор
 1 Носеща плоча
 1 Втулка за захранващия кабел  
 1 Ограничителен стоп  

 4 Дюбели за тавана ø 10 
 4 Винтове M5 x 70 
 1 Винт за ограничителния стоп 

 1 Книжка с инструкции 
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Компоненти (модел Chic-Vanilla) 

1

2

4
5
6
14

11
12h
12d
12e
12g
22

№ Кол-во Монтажни компоненти

 Кол-во Документи 

№ Кол-во Продуктов компонент
 1 Тяло на аспиратор окомплектовано с: 
  команден блок, осветление, филтри, мотор
 1 Плоча, носеща аспиратора 
  (с цокли за лампите) 
 1 Втулка за захранващия кабел 
 3 Стъклен лампион
 3 Планки, фиксиращи стъклата  
 1 Ограничителен стоп 

 4 Дюбели за тавана ø 10 
 4 Винтове M5 x 70 
 6 Винтове M4 x 20 
 6 Винтове M4 x 10 
 1 Винт за ограничителния стоп 
 12 Гумени шайби 

 1 Книжка с инструкции 
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Компоненти (модел Nest) 

1

2

2.1
4
5

14

7.1
11
12h
12d

12e
12f
12g
12h

№ Кол-во Продуктов компонент

№ Кол-во Монтажни компоненти

 Кол-во Документи 

 1 Тяло на аспиратор окомплектовано с: 
  команден блок, осветление, филтри, мотор
 1 Плоча, носеща аспиратора 
  (с цокли за лампите) 
 2 Разширение на носещата плоча 
 1 Втулка за захранващия кабел 
 4 Стъкло на лампиона 
  (ръчно произведено стъкло) 
 1 Ограничителен стоп  

 8 Скоби с втулки за фиксиране на стъклата 
 10 Дюбели за тавана ø 10 
 10 Винтове M5 x 70 
 24 Гайка М4 (фиксираща скобите към 
  разширението на носещата плоча
 8 Копчета за фиксиране на стъклата 
 8 Уплътнения за защита на стъклата 
 1 Винт за ограничителния стоп 
 8 Уплътнения за защита на стъклата 

 1 Книжка с инструкции 
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1

2

4
5
14

11
12h
12d

12g

№ Кол-во Продуктов компонент

№ Кол-во Монтажни компоненти

 Кол-во Документи 

 1 Тяло на аспиратор окомплектовано с: 
  команден блок, осветление, филтри, мотор
 1 Плоча, носеща аспиратора 
  (с цокли за лампите) 
 1 Втулка за захранващия кабел 
 1 Лампион 
 1 Ограничителен стоп  

 4 Дюбели за тавана ø 10 
 4 Винтове M5 x 70 
 4 Хромирана ос/винт за фиксиране 
  на стъклото 
 1 Винт за ограничителния стоп 

 1 Книжка с инструкции 

Компоненти (модел Kaleidos) 
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1

2

4
5
14

11
12h
12d

№ Кол-во Продуктов компонент

№ Кол-во Монтажни компоненти

 1 Тяло на аспиратор окомплектовано с: 
  команден блок, осветление, филтри, мотор
 1 Плоча, носеща аспиратора 
  (с цокли за лампите) 
 1 Втулка за захранващия кабел 
 1 Лампион 
 1 Ограничителен стоп 

 4 Дюбели за тавана ø 10 
 4 Винтове M5 x 70 
 4 Хромирана ос/винт за фиксиране 

Компоненти (модел Vertigo) 
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Компоненти (модел Luxia) 

1

2

3
5
14

11
12h
12d

12g

№ Кол-во Продуктов компонент

№ Кол-во Монтажни компоненти

 Кол-во Документи 

 1 Тяло на аспиратор окомплектовано с: 
  команден блок, осветление, филтри, мотор
 1 Плоча, носеща аспиратора 
  (с цокли за лампите) 
 1 Втулка за захранващия кабел
 1 Стъклен лампион  
 1 Ограничителен стоп 

 4 Дюбели за тавана ø 10 
 4 Винтове M5 x 70 
 4 Хромирана ос/винт за фиксиране 
  на стъклото 
 1 Винт за ограничителния стоп 

 1 Книжка с инструкции 
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Размери 
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МОНТАЖ

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

• Аспириращ режим на работа: извеждане на 
въздуха извън помещението

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

Предупреждение: Аспираторът от серията 
F-light е комбинация от аспиратор и лампион, 
поради което трябва да се осигурят две отдел-
ни електрически вериги, една за аспиратора и 
друга за лампиона.
Моделът ZOOM не е комбиниран с лампион.

Последователност на операциите при 
монтиране

• Подготовка за монтажа
• Пробиване на тавана/носещата лавица и 

фиксиране на носещата плоча
• Изпълнение на свръзките
• Монтаж на тялото на аспиратора
• Проверка на функционалност
• Изхвърляне на опаковката като отпадък

МОНТИРАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИЯ СТОП
• Развийте 3-те винта, които свързват частите на 

носещата плоча (с различна форма и/или раз-
мери), използвайки доставения гаечен ключ

• Вземете ограничителния стоп и го фиксирайте 
върху скобата в позицията, обозначена на фи-
гурата, използвайки доставения винт.

• Вземете цоклите на лампите и ги 
монтирайте върху осигурените ско-
би, които могат да се различат по 
техните вилкообразни краища.
Предупреждение: скобите, използ-
вани за фиксиране на кабелите 
трябва да са здрави и цялостни.

• Затегнете винтовете, фиксиращи 
цоклите на лампите към скобите, 
по такъв начин, че фасунгата да се 
задържи между двете шайби.
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Разчертаване на тавана и фиксиране на носещата плоча
ПРОБИВАНЕ НА ТАВАНА/НОСЕЩА ЛАВИЦА

• Използвайте отвес и отбележете центъра на готварския плот върху тавана/носе-
щата лавица.

• Поставете плочата срещу тавана/носещата лавица, внимавайки да задържите 
ограничителния стоп в положение, насочен към монтажника и готварския плот 
(ограничителният стоп не трябва да се засича с другите 4 стопери, използвани за 
закрепване на металните въжета, които движат аспиратора).

• Маркирайте върху тавана 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 доста-
вят с аспиратора)

 – Дървени греди с устойчива дебелина от 15 мм: пробийте със свредло Ø7 мм
 – За захранващия електрически кабел: пробийте със свредло Ø10 мм.
Предупреждение: трябва да се свържат две електрически вериги:една ди-
ректна електрическа верига за захранване на аспиратора и втора електриче-
ска верига с ключ за лампиона. Това не се отнася за модела ZOOM.

 – Изходящ отвор за въздуха (аспириращ режим на работа): в съответствие с 
диаметъра на въздуховода към външния комин.

• 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 вин-
тове 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 като внимавате 
осигурителният стоп да е позициониран отпред.

• Вкарайте прорезите около двата винта, предва-
рително завити към тавана и завъртете, докато 
застанат в центъра на регулиращия прорез.

• Затегнете напълно двата винта и завийте дру-
гите два винта, които са доставени с уреда; 
преди пълното завиване на винтовете е въз-
можно да направите регулировки чрез завър-
тане на частта, уверявайки се, че винтовете не 
излизат от регулировъчния прорез.

• Плочата трябва да бъде стабилно фиксиранa, 
както заради теглото на аспиратора, така и за-
ради силите, които могат да му бъдат странич-
но приложени случайно, когато е в спуснато 
положение. Когато уредът е монтиран, прове-
рете дали носещата плоча е стабилна.

• Във всички случаи, когато таванът не е доста-
тъчно стабилен в точката на окачване, монта-
жистът трябва да го усили с подходящи плочи 
и насрещни планки, закрепени към здрави кон-
струкционни елементи.

ФИКСИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА 
НОСЕЩАТА ПЛОЧА (МОДЕЛ NEST)
• Вземете двете разширения 2.1 и ги окачете 

в прорезите, направени в носещата плоча 2, 
която вече е монтирана.

• Маркирайте центровете на отворите в разши-
ренията.

• Отстранете разширенията.
• Пробийте отвори в маркираните точки със 

свредло Ø10 мм (поставете веднага дюбелите 
11, доставени с уреда).

• Окачете отново разширенията на носещата 
плоча и ги фиксирайте, използвайки доставе-
ните винтове 12h.
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СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИТЕ 
ВЪЖЕТА МЕЖДУ АСПИРАТОРА И 

НОСЕЩАТА ПЛОЧА
Забележка: Преди да продължите с монтажа е не-
обходимо да придвижите аспиратора на височина 
най-малко 650 мм от готварския плот, използвайки 
подпора или съдействие от друго лице.

Това е от особена важност, тъй като въжетата 
трябва да се свържат непременно към носеща-
та плоча, монтирана на тавана, без теглото на 
аспиратора да е приложено към конструкцията.

a 

b 

c 

4

• Фиксиращата система за въжетата е направе-
на от 3 части: 

 – втулки с резба (а) вече монтирани върху 
плочата на тавана 

 – доставени затягащи винтове (b)
 – доставени осигурителни стопери (с)

• Прекарайте въжетата, свързани към корпуса 
на аспиратора през съответните отвори в ка-
пака на плочата, след като го отделите.

• Вкарайте втулката за захранващия 
кабел 4 в отвора върху капака на но-
сещата плоча и прокарайте през него 
захранващия кабел.

Внимание: Не счупвайте и не отстра-
нявайте скобата, фиксираща захранва-
щия кабел към аспиратора.
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• Отделете внимание на направлението на но-
сещата плоча, фиксирана на тавана (ограни-
чителният стоп върху плочата, фиксирана на 
тавана има съответстващ отвор върху капака 
на плочата и тялото на аспиратора).

B

C

• Вкарайте въжетата в осигурителните стопери 
(с) с резбата отгоре.

• Вкарайте въжетата в затягащите винтове (b)
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• Прекарайте въжетата през прорезите във 

втулките с резба (а) и завийте затягащите вин-
тове (b) в самите стопери

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

• В този момент имаме всичките 4 въжета, свър-
зани към носещата плоча.

Оставете въжетата да се опънат като ги нати-
скате нагоре така, че да се плъзгат вътре в за-
тягащия винт и да се плъзгат извън прореза на 
втулката с резба.

Това е възможно защото затягащият винт има 
система, която, ако е монтиран правилно, поз-
волява въжетата да се плъзгат в него само в 
една посока и предотвратява плъзгането в дру-
га посока.

Внимание, всички въжета имат еднаква дължи-
на за улесняване работата по крайното нивели-
ране. Предното ляво въже не трябва да бъде 
по-отпуснато от останалите.
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НИВЕЛИРАНЕ НА АСПИРАТОРА

• Подвижната част на аспиратора трябва да се 
нивелира, за да се позволи правилното осъ-
ществяване на нейното движение.

• Аспираторът се нивелира чрез регулиране на 
осигурителните стопери.

• Поставете нивелир върху аспиратора.

• Когато осигурителните стопери се натиснат 
нагоре, движението на аспиратора е деблоки-
рано. Чрез вкарване или изтегляне на въжето 
от осигурителните стопери е възможно да се 
направи регулировка, която позволява под-
вижното тяло на аспиратора да се нивелира.

• След като аспиратора бъде нивелиран, стопе-
рите трябва да се затегнат отново.

Внимание:
• Моля проверете дали всичките четири въ-

жета са опънати.
• Моля проверете дали всичките четири въ-

жета не са били повредени по време на ин-
сталирането.

• Трябва да се запомни, че минималното раз-
стояние между аспиратора и готварския 
плот трябва да бъде 650 мм.

• Подвижното тяло на аспиратора трябва да 
има минимален ход от 900 мм при монтаж 
във филтриращ режим на работа и 750 мм 
при монтаж в аспириращ режим.

Свързване
СВЪРЗВАНЕ В АСПИРИРАЩ РЕЖИМ НА 

РАБОТА
За да се монтира аспиратора за работа в аспири-
ращ режим, моля направете справка към инструк-
циите, осигурени в комплекта гъвкава връзка, спе-
цифична за аспиратора.
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СВЪРЗВАНЕ ВЪВ ФИЛТРИРАЩ РЕЖИМ 

НА РАБОТА
• Отворете отсека на осветлението като на-

тиснете палчето.
• Свалете филтъра за мазнини.
• Уверете се, че филтрите активен въглен са 

монтирани.

ФИКСИРАНЕ НА 
ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ
• Опънете захранващия ка-
бел и го фиксирайте към ско-
бата върху плочата, монтирана 
на тавана, използвайки вече 
монтираното палче и двата 
винта.
• Вкарайте в прореза втулка-
та за захранващия кабел, вече 
монтирана около него, за да се 

избегнат бъдещи повреди.
• Свържете аспиратора към 

главното захранване посредством 
двуполюсен ключ с хлабина между кон-

тактите най-малко 3 мм.
• Свалете металните филтри за маз-

нини (вижте параграф „Поддръжка“) и се 
уверете, че захранващият кабел е правилно 
включен в клемата на вентилаторната група.

• В този момент е възможно да отстраните ско-
бата, фиксираща захранващия кабел към кор-
пуса на аспиратора.

• На този етап е възможно да свържете аспира-
тора и лампиона, ако има такъв, към електри-
ческото захранване, използвайки съответните 
кабели.

МОНТИРАНЕ НА КАПАКА НА НОСЕЩАТА 
ПЛОЧА

• Затворете капака на носещата плоча, използ-
вайки 3-те винта, отвити преди и доставения 
ключ.
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МОНТИРАНЕ НА ЛАМПИОНА – МОДЕЛИ 

CHIC – VANILLA
• Вземете лампите за лампиона и ги монтирайте 

в цоклите им.
• Те не трябва да бъдат завивани, а просто 

плътно вкарани до край в цоклите им.
• Фиксирайте стъклото 5 към носещата плоча, 

използвайки винтовете 12d и шайбите 22 в 
горната част.

• Свържете заедно стъклените елементи в долна-
та им част, използвайки фиксиращите планки за 
стъклата 6 с винтовете 12е и шайбите 22.

МОНТИРАНЕ НА ЛАМПИОНА – МОДЕЛ 
NEST

• Вземете лампите за лампиона и ги монтирайте 
във фасунгите им.

• Те не трябва да бъдат завивани, а просто 
плътно вкарани до край във фасунгите им.

• Фиксирайте монтажните скоби 7.1 към носе-
щата плоча, използвайки гайките 12d.

• Поставете уплътнението за защита на стък-
лото 12f върху оста на копчето 12е, след това 
вкарайте стъклото 5 и другото уплътнение 
12b, фиксирайте цялата група с гайката 12d.

• Вкарайте края на копчето 12е в прореза на мон-
тажните скоби 7.1 и затегнете втората гайка 12d.

• Малки напасвания могат да се приложат към 
стъкления лампион чрез разхлабване на гай-
ките 12d, които го фиксират към скобата.

МОНТИРАНЕ НА ЛАМПИОНА – МОДЕЛИ 
VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA

• Вземете лампите за лампиона и ги монтирайте 
в цоклите/фасунгите им.

• Те не трябва да бъдат завивани, а просто плът-
но вкарани до край във цоклите/фасунгите им.

• Фиксирайте стъклото (или лампион от разли-
чен материал) 5 към носещата плоча, използ-
вайки хромираните оси 12d.
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УПОТРЕБА
Контролен панел

Предупреждение: Контролите на аспиратора кон-
тролират само неговите функции. Осветителното 
тяло (лампиона) има отделно електрическо захран-
ване и отделен ключ за включване и изключване на 
осветлението.

Електронната контролна система разпознава 
и сигнализира за два вида грешки

ДисплейФункцияБутон
L Включва и изключва осветлението -

T1 Включен/Изключен

Изключен/Изключен

При спуснат аспиратор
Натиснете за 2 секунди, за да вдигнете 
аспиратора.
Натиснете за кратко, за да включите/изключите 
мотора.

При вдигнат аспиратор
Натиснете еднократно: аспираторът се спуска.
Натиснете повторно: аспираторът спира.
Когато движението приключи, моторът се 
включва на втора скорост.

Индикатор T1 

Бавно мигане

Бързо мигане

Превишено натоварване
Ако се получи условие за претоварване, грешката се сигнализира чрез мигане на 
индикатора Т1 върху контролния панел на всеки 2 секунди. Проверете дали нещо 
не блокира нормалното движение на аспиратора. 
Този сигнал остава активен докато не се подаде нова команда за 
спускане/вдигане на аспиратора.

Предпазният микропревключвател за спускането на аспиратора е изключил
Ако предпазният микропревключвател изключи, грешката се сигнализира от 
индикатора Т1, който мига бързо (веднъж на всеки 250 милисекунди). Това 
означава, че аспираторът е подминал микропревключвателя… Позвънете на 
сервиз!

Можете да продължите да използвате осветлението и функциите на мотора на 
аспиратора когато тази грешка е активна. Винаги когато моторът се включи, 
индикаторът Т1 ще продължава да мига, сигнализирайки, че грешката все още е 
налице.
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

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

• 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

Бутон Функция Индикатор

Включва и изключва мотора.

Издигнат аспиратор
– Натиснете за кратко бутона, за да започне спускането на аспиратора
– Аспираторът ще спре, когато се натисне отново този бутон
– Когато движението приключи, моторът ще стартира на втора скорост

Спуснат аспиратор
– Натиснете и задръжте за 2 секунди,  за да активирате повдигането на аспиратора, 
който спира, когато достигне стопера.
– Натиснете за кратко, за да спрете движението (преди да се достигне стопера)
– Натиснете отново за кратко, за да включите/изключите мотора.
– Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да стартирате повдигането на аспиратора
– Ако моторът е включен, първо ще се спре неговата работа и след това ще започне 
движението на аспиратора.

Намалява скоростта на мотора –

–

–

–

–

Увеличава  скоростта на мотора

Включва и изключва осветлението на аспиратора

Интензивна скорост
– Тази скорост може да се активира, когато аспираторът е спуснат и когато функцията за 
отложено изключване или 24-часовата функция не са активни.
– Активира Интензивната скорост от всяка друга скорост
– За да изключите интензивната скорост просто натиснете отново същия бутон или 
изключете мотора.
– Интензивната скорост е ограничена да работи 10 минути. След като изтекат тези 
минути системата ще се върне автоматично към предишната избрана скорост.

Натиснете и задръжте за 2 секунди за активиране на 24 часовата функция 
Тази функция може да се активира само, ако функцията Интензивна скорост или 
функцията за отложено изключване не са активни.
Активира и деактивира 24 часовата функция за 10 минути на всеки час, в течение на 24 
часа. След това време, функцията се деактивира.

Натиснете за кратко за активиране на функцията на отложено изключване 
Тази функция може да се активира само когато функцията за интензивна скорост или 
24 часовата функция не са активни.
Активира или деактивира пълното изключване на аспиратора (мотор + осветление) след 
30 минути.
За деактивиране на функцията на отложено изключване, просто натиснете отново 
бутона или изключете мотора.

Индикаторът върху 
бутона за мотора (върху 
контролния панел на 
аспиратора) ще премигва 
еднократно веднъж на 
всяка секунда.

Индикаторът върху 
бутона за мотора (върху 
контролния панел на 
аспиратора) ще премигва 
еднократно веднъж на 
всеки 2 секунди.

Индикаторът върху 
бутона за мотора (върху 
контролния панел на 
аспиратора) ще премигва 
еднократно веднъж на 
0,5 секунди.
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ПОДДРЪЖКА

Филтър за мазнини
Филтърът трябва да се почиства на всеки 2 месе-
ца експлоатация или по-често при особено интен-
зивна употреба и може да се измива в съдомиялна 
машина.

ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ФИЛТРИ 
ЗА МАЗНИНИ

• Отворете осветителната група чрез натискане 
върху палчето

• Махнете филтрите един по един, натискайки 
ги към задната част на аспиратора и едновре-
менно дърпайки надолу.

• Трябва да се избегне каквото и да е огъване на 
филтъра по време на измиването му. Преди да 
го поставите обратно в аспиратора се уверете, 
че е напълно сух.

• Когато поставяте обратно филтрите в аспи-
ратора внимавайте те да бъдат монтирани на 
правилната позиция като ръкохватката е насо-
чена навън.

• Затворете осветителната група

ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН 
(рециклираща версия )

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

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН
• Отворете осветителната група чрез натискане 

върху палчето.
• Махнете металните филтри за мазнини.
• Махнете замърсения филтър активен въглен, 

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

фигура (В).
• Монтирайте отново металните филтри за маз-

нини на техните места.
• Затворете отново осветителната група.
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Осветление

ПОДМЯНА НА ЛАМПАТА
20 W халогенна лампа

• Отстранете плафониерата на лампата като я 
изтеглите от металния пръстен, поддържайки 
я с една ръка.

• Извадете халогенната лампа от цокъла и чрез 
внимателно изтегляне.

• Подменете лампата с нова от същия тип, уве-
рявайки се, че сте вкарали правилно двете и 
крачета в цокъла на носача и.

• Поставете отново плафониерата.

Лампи за осветителните тела 
(лампионите)

CHIC G9 – Енергоспестяващ тип 9W

VANILLA G9 – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ТИП 9W

LUXIA G9 – ГОЛЯМА МОЩНОСТ 40W

KALEIDOS G9 – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ТИП 9W

NEST G9 – ГОЛЯМА МОЩНОСТ 40W

VERTIGO G9 – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ТИП 9W

Внимание: лампите не се доставят с окомплектов-
ката на аспиратора
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Процедура, която да се използва в случай на нарушение на 
движението 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, подменете го с нов, имащ същата характеристика. (Стрелка В).

• Проверете дали аспиратора е нивелиран (препоръчително е използването на 
спиртен нивелир).

• Проверете дали четирите въжета са еднакво опънати. Предното ляво въже 
не трябва да бъде по-отпуснато от останалите.

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

Допълнителна информация за 
монтажиста

• Отворете осветителната група чрез натискане 
върху палчето.

• Поставете етикета, обозначаващ типа на ос-
ветлението върху аспиратора, както е показа-
но на фигурата (Стрелка А)

A

B
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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.
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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, 
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

LEKS GROUP BG


