


CAUTION: Children under 3 years of age should be 

kept away from the appliance unless they are under 

constant supervision. 

Children from 3 to 8 years of age are allowed to 

operate the on/off button ONLY, provided that the 

appliance is installed and ready for operation and 

such children have been supervised and instructed 

in safe operation of the appliance and they 

understand all related risks. 

Children from 3 to 8 years of age MUST NOT: 

connect the plug to power sockets, make 

adjustments, clean it or carry out user maintenance 

operations. 

This appliance can be used by children older than 8 

years of age and by people with reduced physical, 

sensor and mental capabilities, as well as by 

people with insufficient experience and knowledge 

provided they are supervised or instructed in safe 

operation of the appliance and understand the 

related risks. Children should not be allowed to play 

with the appliance. Cleaning and user maintenance 

operations must not be carried out by children 

without supervision. 

Please read this manual before operating the 

appliance and keep it at a safe place for future 

reference. In case the appliance is obtained by a 

new owner, it should be transferred together with its 

manual. 

WARNING!

The air must not be discharged into a flue that is 

used for exhausting fumes from appliances burning 

gas or other type of fuel. (Not applicable to 

appliances which only discharge air back into the 

room).

There shall be adequate ventilation 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.)

Do not use the appliance simultaneously with 

appliances which generate poisonous gases that are 

released through a flue, like for example stoves 

running on gas, coal, fuel oil or wood, unless 

adequate ventilation has been provided. Such type 

of heating appliances use air for burning at the place 

of their installation and release the exhaust gases 

through the flue. The air gets sucked out from the 

kitchen or the adjacent room when the range hood 

operates. This generates vacuum unless fresh air 

flow is provided. In this case the exhaust gases are 

sucked in back from the flue and back into the room.

Therefore, proper ventilation of the room must be 

provided. 

Clean the appliance regularly. It is compulsory first 

to turn off the appliance through its power switch 

and to disconnect it from the power socket.  

There is a risk of fire if the cleaning is not done in 

accordance with the instructions. 

You shall not light any food on fire (flambé) under the 

range hood. 

CAUTION: Accessible parts may become hot when 

used with cooking appliances.

WARNING: Failure to install the screws or fixing 

device in accordance with these instructions may 

result in electrical hazards.

Before connecting and switching on the appliance, 

please check whether the voltage indicated on the 

rating plate corresponds to the voltage supplied to 

your home. This appliance operates with the 

following voltage: 220–240V~ 50Hz. 

This appliance shall be used only for the purpose it 

has been designed for. The appliance is not 

designed for commercial applications. Any other use 

shall be deemed incorrect and therefore dangerous. 

The manufacturer does not bear liability for damages 

resulting from incorrect and irrational use. Not-

adherence to these instructions will render the 

appliance's warranty void! 

When installing the range hood you must observe 

minimum 65 cm distance between its lowest part 

and the surface of the hob on which cookware will 

be placed.
When the range hood is installed over domestic 

appliance which uses gas, then the distance shall be 

at least 65 cm. If the instruction manual of the gas 

hot plate itself indicates bigger distance, then it 

should be taken into account. 



 

Installation of the range hood over an appliance 

which runs on solid fuel (wood or coal) is allowed 

only in case the appliance is permanently 

enclosed. If the appliance has not been cleaned in 

accordance with the cleaning instructions it is 

possible to suck in sparkles or other small burning 

particles and thus to cause fire. 

Do not bend or crush the power cord during 

installation! Otherwise the cord may get damaged. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by 

the manufacturer, its service agent or similarly 

qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not leave your home while the appliance is 

operating. Please ensure it has been switched off. 

The power supply cord of your appliance is equipped 

with grounded plug. This cord shall be connected to 

a grounded power socket.

Do not break or bend the cord, do not pull it along 

sharp edges and do not place it on hot surfaces or 

open flame! 

Place the power cord in such a way that it does not 

hamper the movement of people and it will not be 

stepped on! Use only approved extension cords 

which are suitable for the appliance, i.e. they should 

bear conformity sign! 

Never move the appliance by pulling its cord and 

never use its cord for transporting objects! 

Only qualified electrician shall make the electrical 

connections. 

When discharging the air out of the room use pipes 

with diameter 120 mm or 150 mm. The pipe 

connection should be as short as possible and to 

have the minimum possible number of curves.



During installation always use protective gloves.

All safety bolts and safety covers shall be installed 

in the way specified in the instructions, otherwise 

the appliance may fall.

Do not place heavy objects on top of the appliance.

When installing the range hood you must observe 

minimum 65 cm distance between its lowest part and 

the surface of the hob on which cookware will be 

placed.





Wait for the lamp cool down, otherwise You may 

burn yourself. 

Wait until the appliance has cooled down before 

cleaning it. 

There is risk of damage caused by moisture 

penetrating into the electronic components. Never 

clean the control elements with damp cloth.

The surface may got damaged if any sharp or 

abrasive cleaning objects or detergents are used. 

Never use such. You can obtain suitable cleaning 

and protective detergents from your dealer. The 

surface of the appliance and the control elements 

are sensitive to scratches. 

It is compulsory first to turn off the appliance 

through its power switch and to disconnect it from 

the power socket. 

It is compulsory first to turn off the appliance 

through its power switch and to disconnect it from 

the power socket. 

Do not use the appliance without filters! 

It is compulsory first to turn off the appliance 

through its power switch and to disconnect it from 

the power socket before replacing the carbon filter.

Never wash the carbon filter. Keep it away from 

children. 

OPERATING THE RANGE HOOD WITH 

AND WITHOUT CARBON FILTER



Wash the aluminium filter regularly. You may need 

your range hood to operate at higher speed 

because clogged filters restrict the air flow. 

Additional notes:

In case of damage or unplanned repairs, unplug the 

appliance from the power socket or the fuse and 

call an authorized service technician! 

Repairs shall be always performed by authorized 

service centres or technicians. 

Use the various speeds of the range hood in the 

correct manner. 

Operating the range hood at high speed increases 

the consumption of electricity. 

Clean the surface with a soft damp cloth, detergent
for dishwashers or soft glass detergent. Do not use 

dry towels, abrasive sponges, substances which 

require rubbing, detergents which contain sand, 

soda, acid or chlorine or other strong chemicals.

Clean the inox surfaces only in the direction of 

rubbing.

Do not use detergents and wet towels on the 

control elements.

Never immerse the appliance into water – there is 

danger for your life from electric shock! 





ВНИМАНИЕ!

Прочетете настоящите инструкции преди да 

използвате този уред и съхранявайте тези 

указания за бъдещо ползване. При смяна на 

собственика, инструкцията за експлоатация 

трябва да се предава заедно с уреда. 

ВНИМАНИЕ: Деца на по-малко от 3 години, 

трябва да се държат на разстояние, освен ако 

не са под непрекъснато наблюдение. 

Деца на възраст от 3 години до 8 години могат 

само да използват бутона вкл./изкл. на уреда, 

при условие, че уреда е инсталиран и е готов за 

нормална работа и са били наблюдавани и 

инструктирани относно използването му по 

безопасен начин и разбират, че може да е 

опасно. 

Деца на възраст от 3 години до 8 години не 

трябва да включват уреда в контакта, да го 

настройват, да го почистват или да извършват 

потребителска поддръжка. 

Този уред може да се използва от деца на 

възраст над 8 години и лица с ограничени 

физически, сетивни или умствени способности, 

или с недостатъчен опит и познания, ако те са 

наблюдавани или инструктирани относно 

безопасното използване на уреда и разбират 

опасностите. Децата не трябва да си играят с 

уреда. Почистване и потребителска поддръжка 

не трябва да се прави от деца без наблюдение. 

ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се 

нагреят, когато се използват с уреди за готвене.

Трябва да има адекватна вентилация на 

помещението, когато абсорбаторът се използва 

едновременно с уреди, изгарящи газ или други 

горива. (Не е приложимо за уреди, които само 

изхвърлят въздуха обратно в помещението.)

Не използвайте уреда едновременно с уреди, 

отделящи отровни газове през димоотвод, като 

напр. печки работещи на газ, въглища, нафта 

или дърва, освен ако не е осигурена достатъчна 

вентилация. Такъв тип отоплителни уреди 

използват въздух за горене от мястото на 

инсталиране и изпускат изгорелите газове през 

димоотводна система (комин). Въздухът се 

изсмуква от кухнята или съседното помещение 

при работещ абсорбатор. Получава се вакуум, 

ако не е осигурен приток на свеж въздух. В 

такъв случай отработените газови се засмукват 

обратно от изходящите тръби и влизат обратно 

в помещението.
По тази причина е необходимо  да се осигури 

подходящо проветряване на помещението.

Почиствайте уреда редовно. Задължително 

първо изключете уреда от ключа и извадете 

щепсела от контакта в стената. 

Съществува опасност от пожар в случай, че 

почистването не се извършва според 

инструкциите. 

Горяща храна (фламбе) не трябва да се готви под 

абсорбатора. 

Въздухът не трябва да се изпуска в димоотвод, 

който се използва за отвеждане на изпарения от 

уреди, изгарящи газ или друг вид гориво. (Не е 

приложимо за уреди, които само изхвърлят 

въздуха обратно в помещението).

При монтаж на абсорбатора трябва да се спазва 

разстояние от най-малко 65 cm между най-

ниската му част и повърхността на плота, върху 

която ще бъдат поставяни съдове за готвене.
Когато абсорбаторът е монтиран над домакински 

уред, използващ газ, то тогава отстоянието 

трябва да бъде поне 65 см. Ако инструкциите на 

самия газов котлон указват по-голямо разстояние, 

то трябва да бъде взето под внимание. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако не инсталирате 

винтовете или фиксиращото устройство в 

съответстие с тази инструкция, това може да 

доведе до опасност от електрически удар.

Преди да включите уреда проверете дали 

посоченото напрежение върху типовата табелка 

съответства на напрежението доставяно до дома 

Ви. Използваемото напрежение на вашия уред е 

220–240V~ 50Hz. 



При отвеждане на въздуха от помещението 

използвайте тръби с диаметър 120 мм или 150 мм. 

Тръбната връзка трябва да бъде възможно най-

къса и да има минимално възможния брой криви.

Когато захранващият шнур се повреди, той 

трябва да се замени от производителя или негов 

сервизен представител, или подобно 

квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

Производителят не може да носи отговорност 

за повреди, произтичащи от неправилна и 

неразумна употреба. Неспазване на 

информацията за безопасност ще направи 

невалидна поетата гаранция за уреда! 

Не напускайте дома си, докато уреда е 

включен. Уверете се, че е в изключено 

състояние. 

Захранващият шнур на Вашият уред е снабден 

със заземен щепсел. Този кабел трябва да се 

включва в заземен контакт. 

Не прегъвайте или притискайте захранващия 

шнур по време на монтаж! Рискувате да го 

повредите. 

Не пречупвайте шнура, не го дърпайте през 

остри ръбове и не го поставяйте върху горещи 

повърхности или открит огън! 

Поставете захранващия шнур, така че да не 

пречи на движението на хората и да не бъде 

настъпван! Използвайте само одобрени 

удължители, които са подходящи за уреда, т.е. 

имат знак за съответствие! 

Монтажът на абсорбатора над уред, работещ на 
твърдо гориво (дърва или въглища), е разрешен 
само в случай, че уредът е затворен за 
постоянно. Ако уредът не е почистен в 
съответствие с инструкциите за почистване, е 
възможно да смуче искри или други малки 
изгарящи частици и по този начин да предизвика 
пожар.

Този уред трябва да се използва само по 

предназначението, за което е бил предвиден. 

Уреда не е предназначен за търговски цели. 

Всяка различна употреба да се счита за 

неправилна и следователно опасна. 



При монтаж на абсорбатора трябва да се спазва 

разстояние от най-малко 65 cm между най-ниската 

му част и повърхността на плота, върху която ще 

бъдат поставяни съдове за готвене.



Винаги използвайте предпазни ръкавици по 
време на монтаж. 

Всички предпазни болтове и предпазни капаци 
трябва да се монтират, както е описано в 
инструкцията, тъй като съществува риск от 
падане. 

Не поставяйте тежки предмети върху уреда.



Изчакайте лампата да се охлади, в противен 
случай може да се изгорите. 

Не използвайте уреда без филтри!

Никога не мийте филтъра с активен въглен. 

Пазете го далеч от деца.

Задължително първо изключете уреда от ключа 

и извадете щепсела от контакта в стената преди 

смяната на филтъра. 

Този филтър не е включен в комплекта, но може 

да се закупи от Вашия доставчик или сервиз. В 

този случай на експлоатация филтърът трябва да 

се подменя с нов на всеки 3 до 5 месеца, в 

зависимост честотата от използването. 

Задължително първо изключете уреда от ключа 

и извадете щепсела от контакта в стената.



Допълнителни бележки:

В случай на повреда или извънредни ремонти 

изключете електроуреда от контакта или 

предпазителя и извикайте оторизиран сервиз! 

Ремонтите винаги трябва да се изпълняват от 

оторизирани сервизи или техници. 

Използвайте скоростите на уреда правилно. 

Използването на високите нива на скорост 

увеличава консумацията на ток. 

Задължително първо изключете уреда от ключа 
и извадете щепсела от контакта в стената. 

Изчакайте докато уредът се охлади преди да го 

почистите. 

Съществува риск от повреда причинена от 

проникване на влага в електронните части. 

Никога не почиствайте контролните елементи с 

влажна кърпа. 
Повърхността може да бъде повредена, ако се 

използват остри или абразивни почистващи 

предмети или препарати. Никога не 

използвайте такива. Снабдете се с подходящи 

почистващи и предпазващи препарати от 

Вашия дилър. Повърхността на уреда и 

контролните елементи за чувствителни на 

надрасквания. 

Почистете повърхността с мека влажна кърпа, 

препарат за съдомиялни машини или мек 

почистващ препарат за стъкло. Не е подходящо 

използването на сухи кърпи, абразивни гъби, 

вещества изискващи триене, почистващи 

препарати, съдържащи пясък, сода, киселина 

или хлор или пък други силни препарати. 

Почиствайте иноксовите повърхности само в 

посоката на триене. 

Не използвайте почистващи препарати и мокри 

кърпи върху контролните елементи.

Никога не потапяйте уреда във вода - 

съществува опасност за живота от токов удар! 

Измивайте алуминиевия филтър редовно. 

Може да се наложи Вашия абсорбатор да 

работи на по–висока скорост, тъй като 

замърсените филтри ограничават въздушния 

поток. 
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