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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 “LINO”.
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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 трябва да бъде 650 мм (някои модели могат да се монтират 
на по-малка височина, моля направете справка с раздела за работните 
размери и монтажа).

 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 стaята.  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 в помещението на изпаренията и 
миризмите, аспирирани от аспиратора.

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

 Ако инструкциите за монтаж на газов плот изискват по-голямо 
разстояние между плота и аспиратора от посоченото по-горе, то това 
ново разстояние трябва да се вземе в предвид. Трябва да бъдат 
изпълнени и изискванията за отвеждане на въздуха.    

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.
 Никога не оставяйте свободен пламък с голям интензитет под 

работещ аспиратор.
 Регулирайте интензитета на пламъка така, че да се насочи само към 

дъното на готварския съд  без да излиза извън него.
 Фритюрниците трябва постоянно да се наблюдават по време на 

употреба: прегрятото олио може да избухне в пламъци.
 Не фламбирайте под аспиратора; има риск от пожар.
 Аспираторът не трябва да се използва от деца или хора с увреждания 

или не умеещи да работят с него, освен ако не се надзирават или да 
са били инструктирани относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност.

 Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че не играят с 
уреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят при 
използване на аспиратора съвместно с уреди за готвене. 

ПОДДРЪЖКА
- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете 

уреда от електрическата мрежа като издърпате щепсела или като изключите 
централния предпазител.

- Почиствайте и/ или сменяйте филтрите след определения период от време.
- Почиствайте аспиратора като използвате влажна кърпа и неутрални течни 

препарати.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - КОМПОНЕНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Този уред е предвиден да се използува като аспиратор за отвеждане на въздуха ( свързване с 
външната среда) или като филтриращ аспиратор (филтриране на въздуха). Размерите върху 
чертежите в тази книжка се отнасят за два модела аспиратори. Ето защо е важно да се насочите към 
правилния чертеж когато вземате размери за монтажа.

 Минималното разстояние между повърхността за готвене и металните филтри за 
мазнина на аспиратора трябва да бъде най-малко 650 мм.

 Аспираторът трябва да бъде монтиран в съответствие с инструкциите за инсталация и 
трябва да се спазят всички изисквания.

 Ако в стаята, в която ще се използва аспиратора, има уред изгарящ гориво, такива като 
котел за централно отопление, то коминът му трябва да бъде уплътнен или от 
балансиран тип за отвеждане на дима. 

 Ако се използват други видове горива или уреди, уверете се, че в стаята влиза 
необходимото количество въздух.

 Когато едновременно се използуват аспиратора и уреди, захранвани с друга енергия, 
различна от електрическата, отрицателното налягане в стаята не трябва да превишава 4 

-5Ра (4х10  bar).
 Въздуховодната система на този уред не трябва да бъде свързана с никаква друга 

съществуваща вентилационна система, използвана с каквато и да е друга цел.
 Не оставяйте свободен открит пламък  и не фламбирайте под този аспиратор.
 Този уред не е предвиден за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, 

сетивни или умствени способности, или такива с липса на опит и умения, освен ако не са 
надзиравани или обучени относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност.

 Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че не играят с уреда. 

СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ КЪМ ГЛАВНОТО ЗАХРАНВАНЕ

Преди монтажа проверете дали напрежението върху табелката с данните вътре в аспиратора 
съответства на напрежението на електрическата мрежа в дома Ви. Ако аспиратора не е съоръжен със 
щепсел, обърнете се към лицензиран електротехник  за монтиране на захранващия кабел със щепсел 
от вид, подходящ за електрическия товар, отбелязан върху табелката с данните на уреда; при 
директно свързване към мрежата, свържете еднополюсен ключ – прекъсвач на веригата между уреда и 
главното захранване, с минимално разстояние между контактите 3 мм и подходящо оразмерен за 
товара, уверявайки се, че ключът е от вид, който съответства на действащите нормативни изисквания.  

КОМПОНЕНТИ

- 2 бр. скоби за стената С
- 1 бр. редущиращ фланец  Ø150 -120 мм G
- 1 бр. направляващ елемент за извеждане на 
 въздуха Н
- 2 бр. филтър активен въглен L (по поръчка)
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МОНТАЖ
 
Аспираторът трябва да се монтира в центъра над готварския плот. Минималното разстояние между 
готварската повърхност и металните филтри за мазнина върху долната част на аспиратора трябва да 
бъде най-малко 650 мм.

За монтирането на аспиратора, процедирайте както следва:

1) Пробийте  6 отвора с Ø8 мм в точките X1-Х2-J и поставете пластмасовите дюбели, както е показано 
на фиг.2, като се уверите, че скобите са поставени както е показано.
2) Фиксирайте двете скоби С към стената, като навиете два от винтовете в двата отвора върху линията 
Х1-Х2, както е показано на фиг.2.
3) Плъзнете кутията на аспиратора по стената, за да поставите отвора върху  шайбата, след това я 
закрепете към стената като навиете два от доставените винтове през двата отвора на външната 
планка на аспиратора J1 и J2, както е показано на фиг.3.

4) МОНТАЖ ПРИ АСПИРИРАЩ РЕЖИМ  НА РАБОТА ИЛИ ФИЛТРИРАЩ РЕЖИМ:

АСПИРИРАЩ РЕЖИМ / СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМИН /

Когато монтирате аспирираща версия за отвеждане на въздуха, свържете аспиратора към комина 
използвайки мека или твърда връзка Ø 150 мм или 120 мм, по избор на монтажника.
- За да монтирате въздуховод с Ø 120 мм, поставете редуциращия фланец 9 върху изходящия отвор на 
аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода на мястото му, използвайки достатъчно подходящи скоби за тръба  (не се 
доставят)
- Отстранете филтрите активен въглен

ФИЛТРИРАЩ РЕЖИМ 

- Когато аспираторът се монтира във филтрираща версия,  направляващия елемент на изходящия 
въздух Н трябва да се монтира, както е показано на фиг. 6.
- Монтирайте ( опционалните ) филтри активен въглен като повторите следната операция на всяка 
страна на моторната група. Поставете двата  палеца на филтъра активен въглен L в прорезите в 
носачите на мотора М  и ги фиксирайте посредством завъртането им по посока на часовниковата 
стрелка, (както е показано на фиг. 7.) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съществува опасност от пожар, ако металните филтри за мазнини не се 
почистват, а филтрите активен въглен не се подменят редовно.

Монтаж на комина

5) МОНТИРАНЕ НА ГОРНИЯ КОМИН 
За да монтирате горния комин А поставете горния ръб на комина над скобата С, както е показано на 
фиг.8 и фиксирайте комина, използувайки два от доставените самонарязващи винтове с Ø 2,9 мм.
Разстоянието Н във височината между фиксиращите отвори Х1 и Х2 се 
определя от височината на горния комин А.

6) МОНТАЖ НА ДОЛНИЯ КОМИН
За да монтирате долния комин В, приложете лека сила към двата задни ръба, за да разширите леко 
двете странични стени и след това наденете комина В върху комина А, както е показано на фиг. 9.
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УПОТРЕБА – ПОДДРЪЖКА

УПОТРЕБА
Функциите на аспиратора се контролират от поредица плъзгачи или пуш бутони, монтирани на 
предната част на аспиратора, които контролират осветлението и скоростите на моторната група. 
1) ПЛЪЗГАЧИ
Един плъзгач контролира осветлението на работния плот – вкл. / изкл.
Един плъзгач контролира скоростите на мотора – вкл./зикл. -1 -2 -3
Червената неонова лампичка светва, когато моторът е включен.
2) ПУШ БУТОНИ
- Един пуш бутон контролира осветлението на работния плот – вкл. / изкл.
-	Един пуш бутон включва и изключва мотора на ниска скорост.
-	Един пуш бутон включва мотора на средна скорост. 
-	Един пуш бутон включва мотора на висока скорост.
-	Червената неонова лампичка светва, когато моторът е включен.
3) НАСТРОЙКА НА СКОРОСТИТЕ
1/ Ниска скорост трябва да бъде избрана, когато варите ястие на слаб огън или когато използвате само 
един готварски съд.
2/ Средна скорост трябва да се се избира при готвене, при което се използват до 4 готварски съда.
3/ Висока скорост трябва да се избира, когато се пържи или се приготвя храна със силна миризма.

ПОДДРЪЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди изпълнението на какъвто и да е вид поддръжка, ремонт или при подмяна на 
лампите, изключете аспиратора от контакта на главното захранване. 
1. Осветление
Осветлението се състои от две крушки 28 W. За подмяна на крушките, процедирайте както следва (фиг. 
10): отстранете един от щифтовете, намиращ се отстрани на плафониерата. Плъзнете стъклото към 
посоката, от която е изваден щифта, докато противоположната страна се освободи, след което 
изтеглете внимателно надолу. Сменете крушките и поставете плафониерата обратно на нейното 
място като повторите горните операции в обратна последователност.
2. Филтри
- Металните филтри за мазнини трябва да се почистват на всеки два месеца или по-често, ако 
аспиратора се използва много интензивно. Тези филтри могат да се измиват в съдомиялна машина 
или ръчно, използвайки мек измиващ препарат или течен сапун. Уверете се, че филтрите са напълно 
сухи, когато ги поставяте отново на мястото им.
- Филтърът активен въглен не може да се измива и трябва да се подменят на всеки 2 месеца или по-
често, ако аспиратора се използва особено интензивно.
3. Почистване
Когато почиствате аспиратора се препоръчва да използвате навлажнена кърпа и мек почистващ 
домакински препарат. Не използвайте никога абразивни материали.
ВАЖНО: Когато аспираторът се използва съвместно с газов плот, не оставяйте никога горелките на 
плот открити при работещ аспиратор или когато готварските съдове са били свалени от горелките. 
Много е важно да съблюдавате всички инструкции за почистване на аспиратора и филтрите.  Би могло 
да възникне опасност от пожар, ако филтрите не се подменят в съотвтествие с тези инструкции.
ВНИМАНИЕ: Производителят няма да се счита отговорен за никаква повреда или увреждане, 
възникнали като резултат на неспазване инструкциите за монтаж и  поддръжка, както и при 
несъблюдаване на времената  за подмяна на филтрите (за да се избегне вероятния риск от пожар, 
когато филтрите са замърсени с мазнина).

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.

6



7



8



MK

9



!

ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

     Упатствата за употреба се однесуваат на неколку верзии на овој апарат. Сепак 
може да најдете опис на посебни карактеристики кои не се однесуваат на овој 
апарат. 

МОНТИРАЊЕ
 Произведувачот не сноси одговорност за штета направена од неправилно и 

несоодветно монтирање.
 Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и 

аспираторот е  650 мм. (некои модели може да се наместат на пониска 
висина, проверете во делот за работни димензии и монтирање). 

 Проверете дали напонот на струјата одговара на оној кој е назначен на 
плочата која е фиксирана на внатрешната страна на аспираторот.

 За уредите од Класа I, проверете дали електричното снабдување 
гарантира соодветно заземјување.

 Поврзете го аспираторот со одводот преку цевка со минимум дијаметар од 
120 мм. Патот на одводот мора да биде најкраток колку што е можно.,,,,,,,

 Не  поврзувајте го аспираторот со одводниот дел (цевка) која носи гасови 
на согорување (бојлери, камини итн.).

  Ако аспираторот се користи со не-електрични апарати (пр. Апарати на гас), 
мора да се обезбеди доволно проветрување во просторијата за да се 
спречи враќање на издувниот гас. Во кујната мора да има прозорец преку 
кој постојано ќе се врши проветрување. Кога аспираторот се користи со 
апарати кои се снабдуваат со енергија која не е електрична, негативниот 
притисок во просторијата не смее да надмине 0,04 мбар да се спречат 
гасовите да не се повратат во просторијата од аспираторот. 

 Во случај на оштетување на напојниот кабел, мора да се замени од страна 
на производителот или овластен сервис за да не дојде до ризик од 
опасност.   

 Ако инструкциите за монтирање за плотната на гас наложуваат поголемо 
растојание, тогаш ова мора да се земе предвид. Правилата во врска со 
испуштањето на воздухот мора да бидат задоволени

УПОТРЕБА
 Аспираторот е дизајниран исклучиво за домашна употреба за да се 

отстранат  кујнските мириси.
 Никогаш не употребувајте го за други цели освен за оние за кои е назначен.
 Никогаш не оставајте  голем отворен пламен кога аспираторот работи. 
 Прилагодете го интензитетот на пламенот да биде само на дното на тавата 

и внимавајте да не се движи по страните. 
 Длабоките тави со масло мора постојано да ги набљудувате додека ги 

користите: загреаното масло може лесно да избувне во пламен.
 Не фламбирајте под аспираторот; опасност од пожар
 Аспираторот не треба да го користат луѓе (вклучувајќи и деца)  со намалени 

физички, моторни или ментални способности, или  лица кои немаат 
искуство освен ако не се под надзор на лица кои се одговорни за нивната 
безбедност. 

 Деца не смеат да си играат со уредот. 
 ВНИМАНИЕ: Достапните делови стануваат жешки при работа.  

ОДРЖУВАЊЕ

 Исклучете го апаратот од струја кога ќе вршите било какво одржување.
 Исчистете и/или заменете ги Филтрите по некој одреден период 

(опасност од пожар).
 Исчистете го аспираторот со влажна крпа и неутрален течен детергент.

MK
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – КОМПОНЕНТИ 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

Овој аспиратор може да биде во два модела, еден со ОДВОД (одвод на цевки кон надвор) или модел со 
КРУЖЕЊЕ (со филтри). Мерките кои се дадени на цртежите и шемите се однесуваат на двата модели 
на аспиратори. Затоа при монтирање внимавајте на мерките да бидат за Вашиот соодветен модел. 
- Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и металните филтри за 
маснотии од долната страна треба да биде 650мм.
- Овој аспиратор мора да се монтира според упатствата дадени во прирачникот и да се следат 
соодветните барања и предупредувања. 
- Доколку во просторијата каде ќе биде монтиран аспираторот има апарати кои користат гориво како 
што се бојлери со централно согорување тогаш одводот на тие апарати мора да биде сигурен и 
безбеден. 
- Доколку има други видови апарати не заборавајте да спроведете соодветно проветрување од 
просторијата. 
- Доколку аспираторот и апаратот кој користи не-електрична енергија истовремено работат, 
негативниот притисок во просторијата не смее да надминува 4 Pa (4x10-5 bar).
- Одводниот систем на аспираторот не смее да се поврзе на вентилационен систем кој се користи за 
друга намена. 
- Никогаш не оставајте  голем отворен пламен кога аспираторот работи и не фламбирајте под 
аспираторот.
- Аспираторот не треба да го користат деца или луѓе  со намалени физички, моторни или ментални 
способности, или лица кои немаат искуство освен ако не се под надзор на лица кои се одговорни за 
нивната безбедност. 
- Деца не смеат да си играат со уредот. 

ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈНИОТ КАБЕЛ ВО ЕЛЕТРИЧНИОТ СИСТЕМ 
Пред монтирање, проверете дали напонот на натписната табличка одговара на оној во Вашиот дом. 
Доколку аспираторот нема штекер со приклучок, на напојниот кабел треба да се намести приклучок кој 
одговара на напојувањето кое е означено на натписната табличка; ако поврзувате дирекно во 
електричното напојување, ставете омниполарен приклучок со минимум контакт отвор од 3мм и 
големина која одговара на напојувањето меѓу апаратот и електричниот систем, и внимавајте да се 
почитуваат локалните регулативи за електричниот систем.

КОМПОНЕНТИ

- 2 ѕидни држачи C

- 1 No 150-120мм  редуцир за цевките G

-   1 No поврзување на одводот за воздух H

- 2 No филтри со јаглен L (изборно)

MK

11



МОНТИРАЊЕ 

Аспираторот мора да се намести централно над плотната за готвење. Минималното растојание меѓу 
плотната и металните филтри за маснотии од долната страна мора да биде најмалку 650мм. 

Да го монтирате аспираторот, постапете на следниот начин:
1) Направете 6 отвори со дијаметар 8 мм во X1-X2-J и ставете ги пластичните приклучоци кои се 
дадени како што е покажано на слика 2 и потоа наместете ги држачите според сликата исто така. 
2) Ставете ги двата држачи C во ѕидот и наместете ги двете навртки кои дадени низ двата отвори на 
линија X1-X2 како што е покажано на слика 2.
3) Наместете го горниот канопен дел така што ќе го прилагодите клучниот отвор над шајбната и потоа 
прицврстете го аспираторот на ѕидот со двете навртки кои се дадени преку двата надворешни отвори 
на работ на аспираторот J1 и J2 како што е покажано на слика. 3.
4) МОНТИРАЊЕ НА МОДЕЛИТЕ СО ОДВОД ИЛИ КРУЖЕЊЕ:

ОДВОД (СО ЦЕВКИ)

Кога го монтирате моделот со цевки, поврзете го аспираторот на оџак со флексибилна или цврста 
цевка Ø150 или 120 мм, избор кој се остава на монтерот.
Да го наместите Ø120 мм поврзувањето на одводот за воздух, ставете ја редукционата фланша 9 на 
одводот на аспираторот.
Наместете ја цевката во позиција со држачи за цевки (не се дадени). 
Извадете ги филтрите со јаглен доколку ги има.

КРУЖЕЊЕ (МОДЕЛ СО ФИЛТРИ)

Кога аспираторот ќе се монтира како модел со кружење, Поврзувањето на одводот за воздух H треба 
да го наместите како што е покажано на слика 6. 
Наместете ги (изборно) филтрите со јаглен така што ќе ја повторите оваа операција на секој страна на 
лежиштето на моторот. Наместете ги двата клучни отвори во филтерот L и свртете го филтерот во 
насока на стрелките да го заклучите во позиција како што е покажано на слика 7.    

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Постои опасност од пожар доколку метални филтри за маснотии не се чистат 
редовно и филтрите со јаглен не се заменуваат редовно. 

Местење на оџакот

5) МЕСТЕЊЕ НА ГОРНИОТ ОЏАК
Да го наместите горниот оџак A, ставете го горниот крај на оџакот над држачот C како што е покажано 
на слика 8 и потоа прицврстете го оџакот со двете 2. мм самонавртувачки шрафови кои се дадени. 
Растојанието H во висината меѓу отворите за фиксирање X1 и X2 се одредува со висината на горниот 
оџак A.
6) МЕСТЕЊЕ НА ДОЛНИОТ ОЏАК
Да го наместите долниот оџак B, малку посилно притиснете да го отворите задните краеви да се 
прошири отворот и потоа наместете го оџакот B над оџакот A како што е покажано на слика 9. 

MK
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УПОТРЕБА - ОДРЖУВАЊЕ
УПОТРЕБА
Функциите на аспираторот се контролираат со серија на копчиња на лизгање и туркање, монтирани 
на предната страна на аспираторот. Го контролираат осветлувањето на работната површина и 
брзините на моторот. 
1) КОПЧИЊА НА ЛИЗГАЊЕ
- Копче го контролира осветлувањето на работната површина – вклучено/исклучено (ON/OFF).
- Копче ги контролира брзините на вентилаторот – вклучен/исклучен (OFF/ON) -1-2-3.
-	Светнува црвената неонска светилка кога моторот е вклучен (ON).
2)	КОПЧИЊА НА ПРИТИСКАЊЕ
-	Копче го контролира осветлувањето на работната површина - вклучено/исклучено (ON/OFF).
-	Копче за вклучување/исклучување (OFF/ON) на моторот со мала брзина.
-	Копче за вклучување на моторот со средна брзина.
-	Копче за вклучување на моторот со голема брзина.
-	Светнува црвената неонска светилка кога моторот е вклучен (ON).
3)	ПРИЛАГОДУВАЊЕНА БРЗИНАТА
-	1/ Ниска брзина треба да се избере кога нешто се крчка или кога се користи еден сад за готвење.
-	2/ Средна брзина треба да се избере кога се користат до четири сада за готвење.
-	3/ Голема брзина треба да се избере кога се пржи или приготвува храна со силен мирис. 

ОДРЖУВАЊЕ
Забелешка. Пред да вршите каков било тип на одржување, чистење или заменување на 
светилките, исклучете го аспираторот од доводот на електрична енергија.
1.	Осветлување
Се состои од две (28W - 40W) светилки. Да ги заменете светилките, постапете како што следува (слика. 
10): Извадете ја едната спојувалка од страната на капакот за светилки. Лизгајте го стаклото кон 
страната од која е извадена спојувалката, се додека не се ослободи спротивниот крај, а потоа полека 
повлечете надолу. Заменете ги светилките и повторно ставете го стаклото назад, повторувајќи ги 
горенаведените операции само по обратен редослед. 
2.	Филтри
Металните филтери за маснотии треба да се чистат на секои два месеци или почесто при особено 
интензивна употреба на аспираторот и можат да се мијат во машина за садови или рачно со користење 
на благ детергент или течен сапун. Кога ќе ги враќате назад проверете дали се суви. 
Филтерот со јаглен не може да се мие и треба да се менува  најмалку на два месеци или почесто 
доколку аспираторот се користи поинтензивно.
3.	Чистење
При чистење на аспираторот, се препорачува да се користи мека крпа и благ течен детергент. Не 
користете абразивни средства за чистење. 
ВАЖНО: Кога користите плотна на гас заедно со аспиратор никогаш не оставајте ги ринглите на 
плотната непокриени додека работи аспираторот или откако ќе ги тргнете тавите. Многу е важно да се 
почитуваат сите инструкции за чистење на аспираторот и филтрите. Постои опасност од пожар, 
доколку филтрите не се заменат според овие инструкции.  
ВНИМАНИЕ: Произведувачот не сноси одговорност за штета или повреда предизвикана како резултат 
на неследењето на инструкциите за монтирање, одржување и наведеното време за промена на 
ф и л т р и т е  ( з а  д а  с е  и з б е г н е  к о г а  ф и л т р и т е  с е  з а с и т е н и  с о  м а с н о т и и ) .

Симболот      обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека 
тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се 
предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. 
Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со 
стандардите за животната средина .
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SRB

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas 

proizvod, sinonim za kvalitet I sigurnost. 

Nadamo se dace isti da odgovori vasim 

potrebama I zahtevima. Kada god smo 

vam potrebni ne dvoumite se potrazite 

nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god 

vam je potrebno za saradnju I za 

pruzanje svih potrebnih informacija 

vezanih za proizvode LINO. 
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PREPORUKE I SAVETI

    Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, 
možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne odnose na Vaš specifičan 
uređaj.

MONTIRANJE

 Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao 
posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja. 

 Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 
650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas 
da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)

 Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na 
tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.

 Za razred I kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje el. energijom   
garantuje adekvatno uzemljenje. Povežite aspirator sa odvodom pomoću 
cevi minimalnog prečnika od 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće 
kraća. 

 Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih 
isparenja (bojleri, kamini itd.) 

 Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer 
uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen 
provetrenosti kako bi se sprečilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora imati 
otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se 
zagarantovao ulaz čistog vazduha. Kad se aspirator koristi zajedno sa 
aparatima koji imaju drugačije napajanje od električnog negativni pritisak u 
prostoriji ne sme prelaziti 0,04 mbar kako bi se sprečilo da se isparenja ne 
povuku nazad u prostoriju preko aspiratora. 

 U slučaju oštećenja kabla za napajanje, on mora biti zamenjen od strane 
proizvođača ili tehničke službe, kako bi se sprečio nastanak bilo kakvih 
rizika.

 Ukoliko uputstva za montažu ploče na gas određuju udaljenost koja je veća u 
odnosu na gore navedenu, to se mora uzeti u obzir. Propisi koji se odnose na 
odvođenje vazduha moraju biti ispunjeni.

UPOTREBA

 Aspirator je isključivo kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se eliminisali 
kuhinjski mirisi.

 Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je 
konstruisan.

 Nikada ne ostavljajte otvoren plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
 Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne 

kruži sa strane.
 Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrejano ulje 

može dovesti do eksplozije.
 Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).
 Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom 

psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva 
u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste 
uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost. 

 Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem. 
 OPREZ: Dostupni delovi mogu postati vrući ukoliko se koriste sa kuhinjskim 

uređajima.

ODRŽAVANJE: 

 Isključite aparat ili izvucite utičnicu pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa 
održavanjem uređaja. 

 Očistite i/ ili zamenite Filtere nakon nazanačenog vremena (Opasnost od 
požara).

 Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom. 

SRB
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UPOZORENJA -KOMPONENTE

UPOZORENJA

Uređaj je dizajniran za upotrebu u režimu EKSTRAKCIJE (cevna verzija; izlaz vazduha prema spolja) ili u 
režimu RECIRKULACIJE (filtrirajuća verzija; cirkulacija vazduha ka unutra). Mere koje su date na crtežima u 
ovoj knjižici se odnose na dva modela kuhinjskih aspiratora. Stoga je vrlo važno da se pozivate na pravilan 
crtež prilikom uzimanja mera za montažu.  
- Minimalna udaljenost između ploče za kuvanje i metalnih filtera protiv masnoće sa donje strane 
aspiratora treba da bude 650 mm.
- Ovaj aspirator mora biti montiran u skladu sa uputstvima o montiranju i morate se pridržavati svih 
zahteva.
- Ukoliko prostorija u kojoj će se koristiti aspirator sadrži uređaj sa zapaljivim gorivom, kao što je 
bojler sa centralnim zagrevanjem, onda njegov dimnjak mora da bude zapečaćen u prostoriji ili da ima 
uravnotežen tip dimnjaka.
Ako su druge vrste dimnjaka ili uređaja postavljene, postarajte se da u prostoriji postoji adekvatan 
dotok svežeg vazduha. 
- Kada se aspirator koristi u kombinaciji sa drugim aparatima koji se napajaju energijom a koja nije 
električna, negativni pritisak u prostoriji ne sme prelaziti 4 PA (4x10-5 bar).
- Sistem cevovoda ovog kuhinjskog aspiratora ne sme biti spojen na bilo koji postojeći ventilacioni 
sistem koji se koristi u druge svrhe.
- Ne ostavljajte otvoreni plamen i ne flambirajte ispod aspiratora. 
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, 
senzornim, ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod 
nadzorom ili ako nisu dobila instrukcije kako da koriste uređaj od strane osobe koja je odgovorna za 
njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa uređajem.

PRIKLJUČIVANJE ELEKTRIČNOG KABLA NA MREŽU NAPAJANJA

Pre priključivanja na strujnu mrežu proverite da li mrežni napon odgovara naponu na pločici unutar aspiratora. 
Ako aspirator nije opremljen utikačem, potrebno je postaviti kabal na utikač onim tipom utikača koji je odobren 
za opterećenja koja su naznačena na pločici. Kada se priključenje obavlja direktno na mrežu, ubacite 
odgovarajući omnipolarni prekidač sa minimalnim otvorom od 3 mm između kontakata, a koji mora biti 
prikladnih dimenzija, i mora biti postavljen između aparata i električne mreže, u skladu sa opterećenjem i 
važećim propisima

KOMPONENTE

· 2 zidna nosača  C

· 1  150-120 mm cevovodni prsten G 

· 1 Priključak za odvod vazduha  H

· 2 Filtera sa aktivnim ugljem (opciono)

SRB
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MONTAŽA

Aspirator mora biti montiran centralno preko kuhanjskog uređaja. Minimalna udaljenost između površine za 
kuvanje i metalnih filtera protiv zamašćenosti na donjoj strani aspiratora mora iznositi barem 650 mm.
Da biste montirali aspirator postupite prema sledećem:

1) Izbušite šest rupa prečnika 8 mm na X1-X2-J i umetnite isporučene plastične tiplove sa čepom kao što je 
prikazano na slici 2, vodeći računa da su podupirači montirani kao što je prikazano.
2) Učvrstite dva nosača C na zid umetanjem dva obezbeđena šrafa kroz dve rupe na liniji X1-X2 kao što je 
prikazano na slici. 2.
3) Pomerite nadstrešnicu aspiratora na dole do zida kako biste locirali suženje iznad podloški a zatim 
pričvrstite nadstrešnicu aspiratora za zid umetanjem dva šrafa, koja su isporučena, kroz dve spoljašnje rupe 
na ivici nadstrešnice J1 i J2 kao što je prikazano na slici. 3.
4) MONTIRANJE U REŽIMU EKSTRAKCIJE ILI RECIRKULACIJE:

U REŽIMU EKTRAKCIJE (kanalno)

Prilikom postavljanja cevne verzije, spojite aspirator na dimnjak pomoću fleksibilne ili krute cevi ø 150 ili 120 
mm, što je stvar izbora montažera.

 Za montiranje priključka izduvne cevi  ø 120 mm, umetnite reduktor bandaže 9 na izlazni otvor tela 
aspiratora. 

 Učvrstite cev u položaju pomoću odgovarajućih cevnih spojnica (nisu isporučene).
 Uklonite sve filtere sa aktivnim ugljem.

U RECIRKULACIONOM REŽIMU (filtrirano)
 Kada je aspirator montiran u recirkulacionom režimu priključak izduvne cevi H mora biti

postavljen kao što je prikazano na slici 6.
 Postavite (opciono) filtere sa aktivnim ugljem ponavljanjem sledećeg postupka na svakoj strani 

kućišta motora. Stavite dva ključna proreza otvora u filter L i okrenite filter u smeru kretanja kazaljke 
na satu do zaključavanja filtera u položaj kao što je prikazano na slici. 7.

UPOZORENJE: Opasnost od požara je moguća ako metalni filteri protiv zamašćenosti nisu očišćeni i ukoliko 
se filteri sa aktivnim ugljem ne menjaju redovno.

MONTAŽA DIMNJAKA

5) MONTAŽA GORNJEG DIMNJAKA
Da biste montirali gornji dimnjak A, postavite gornju ivicu dimnjaka preko nosača C kao što je prikazano na 
slici 8 i pričvrstite dimnjak koristeći dva samolepiva šrafa 2.9 mm koji su isporučeni u pakovanju. 
Rastojanje H u visini između pričvrsnih rupa X1 i X2 je određeno visinom gornjeg dimnjaka A.

6) MONTAŽA DONJEG DIMNJAKA
Da biste montirali donji dimnjak B primenite blagu silu na dve zadnje ivice kako biste povećali širinu otvora, 
potom postavite dimnjak B preko dimnjaka A kao što je prikazano na slici. 9.
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УПОТРЕБА – ПОДДРЪЖКА

УПОТРЕБА
Функциите на аспиратора се контролират от поредица плъзгачи или пуш бутони, монтирани на 
предната част на аспиратора, които контролират осветлението и скоростите на моторната група. 
1) ПЛЪЗГАЧИ
Един плъзгач контролира осветлението на работния плот – вкл. / изкл.
Един плъзгач контролира скоростите на мотора – вкл./зикл. -1 -2 -3
Червената неонова лампичка светва, когато моторът е включен.
2) ПУШ БУТОНИ
- Един пуш бутон контролира осветлението на работния плот – вкл. / изкл.
-	Един пуш бутон включва и изключва мотора на ниска скорост.
-	Един пуш бутон включва мотора на средна скорост. 
-	Един пуш бутон включва мотора на висока скорост.
-	Червената неонова лампичка светва, когато моторът е включен.
3) НАСТРОЙКА НА СКОРОСТИТЕ
1/ Ниска скорост трябва да бъде избрана, когато варите ястие на слаб огън или когато използвате само 
един готварски съд.
2/ Средна скорост трябва да се се избира при готвене, при което се използват до 4 готварски съда.
3/ Висока скорост трябва да се избира, когато се пържи или се приготвя храна със силна миризма.

ПОДДРЪЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди изпълнението на какъвто и да е вид поддръжка, ремонт или при подмяна на 
лампите, изключете аспиратора от контакта на главното захранване. 
1. Осветление
Осветлението се състои от две крушки 28 W. За подмяна на крушките, процедирайте както следва (фиг. 
10): отстранете един от щифтовете, намиращ се отстрани на плафониерата. Плъзнете стъклото към 
посоката, от която е изваден щифта, докато противоположната страна се освободи, след което 
изтеглете внимателно надолу. Сменете крушките и поставете плафониерата обратно на нейното 
място като повторите горните операции в обратна последователност.
2. Филтри
- Металните филтри за мазнини трябва да се почистват на всеки два месеца или по-често, ако 
аспиратора се използва много интензивно. Тези филтри могат да се измиват в съдомиялна машина 
или ръчно, използвайки мек измиващ препарат или течен сапун. Уверете се, че филтрите са напълно 
сухи, когато ги поставяте отново на мястото им.
- Филтърът активен въглен не може да се измива и трябва да се подменят на всеки 2 месеца или по-
често, ако аспиратора се използва особено интензивно.
3. Почистване
Когато почиствате аспиратора се препоръчва да използвате навлажнена кърпа и мек почистващ 
домакински препарат. Не използвайте никога абразивни материали.
ВАЖНО: Когато аспираторът се използва съвместно с газов плот, не оставяйте никога горелките на 
плот открити при работещ аспиратор или когато готварските съдове са били свалени от горелките. 
Много е важно да съблюдавате всички инструкции за почистване на аспиратора и филтрите.  Би могло 
да възникне опасност от пожар, ако филтрите не се подменят в съотвтествие с тези инструкции.
ВНИМАНИЕ: Производителят няма да се счита отговорен за никаква повреда или увреждане, 
възникнали като резултат на неспазване инструкциите за монтаж и  поддръжка, както и при 
несъблюдаване на времената  за подмяна на филтрите (за да се избегне вероятния риск от пожар, 
когато филтрите са замърсени с мазнина).

Simbol      na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, oznaиava da ovaj proizvod ne sme biti 
tretiran kao kuжni otpad veж se mora odneti na odgovarajuжe mesto na kome se vrљi reciklaћa elektriиne i 
elektronske opreme.
Odlaganje se mora vrљiti u skladu sa lokalnim propisima o zaљtiti ћivotne sredine koji se tiиu odlaganja 
otpada. 
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BEOLEKS

MK

Скопиjе: 02/ 322  75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци:  043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б, 

Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919,  ул. Илинденска Б.Б

Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

 

SKOLEKS

София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата Река бл. 49, 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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