HOTĂ DE BUCĂTĂRIE
MANUAL DE UTILIZARE

MODEL 1144
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INTRODUCERE
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Panou frontal
Panou comenzi
Filtre aluminiu
Lumini

Poza1

Figura 1
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AVERTIZĂRI ŞI MĂSURI DE
SIGURANŢĂ
Acest produs este destinat exclusiv utilizării
casnice.
Tensiunea de alimentare a produsului este
de 220-240V~50Hz
Aparatul este prevăzut cu împământare, ca
urmare trebuie conectat la o sursă de
energie electrică corespunzătoare.
Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către o persoană autorizată.
Instalarea imporprie, de către persoane
neautorizate, poate deteriora produsul sau
poate provoca daune sau accidente.
Nu deterioraţi calbul de alimentare cu
energie electrică. Feriţi-l de contactul cu
obiecte care pot deveni fierbinţi. Cablul se
poate topi!
Nu alimentaţi produsul cu energie electrică
înainte de a termina toate etapele
procesului de instalare.
Conectaţi produsul la o priză uşor
accesibilă.
Pe durata funcţionării nu atingeţi becurile cu
mână neprotejată! Aceste sunt fierbinţi şi
pot provica arsuri.
Hotele de bucătărie sunt destinate utilizării
exclusive în scopuri casnice sub condiţii
normale de exploatare. Orice altă
întrebuinţare anulează valabilitatea
certificatului de garanţie.
Respectaţi prevederile locale privind
evacuarea aerului absorbit de hotă.
Nu gătiţi alimente flambate sub hotă!
Riscaţi deteriorarea sau incendierea
produsului.
Porniţi hota de fiecare dată când gătiţi (sau
există o zonă de gătit activă). Temperatura
ridicată poate deforma componentele
produsului, provocând daune iremediabile.
Nu lăsaţi nesupravegheate pe zonele de
gătit active vase cu ulei sau grăsimi încinse.
Acestea se pot aprinde cu uşurinţă.
Pe durata gătirii alimentelor cu conţinut
ridicat de grăsimi, prăjire în ulei, etc.
menţineţi la distanţă produsele uşor
flamabile (perdele sintetice, prosoape de
hârtie, etc.)

Curăţaţi sau schimbaţi cu regularitate filtrele
din aluminiu. Grăsimea acumulată în exces
poate uşor lua foc!
Nu folosiţi alte materiale pentru înlocuirea
filtrelor din aluminiu!
Nu folosiţi hota fără filtrele din aluminiu
montate.
În cazul izbucnirii unui incendiu deconectaţi
imediat aparatul de la sursa de alimentare
cu energie electrică.
În cazul unei întreţineri necorespunzătoare
hota poate lua foc.
În cazul în care plita foloseşte alte surse de
energie decât cea electrică, presiunea
negativă din încăpere nu trebuie să fie mai
mare de 4Pa (4*10bar).
Nu conectaţi evacuarea hotei la evacuarea
altor aparate deja instalate, care folosesc
combustibili fosili.
În cazul în care hota funcţionează
concomitent cu aparate care utilizează
combustibili fosili asiguraţi o ventilaţie
corespunzătoare încăperii în care sunt
instalare aceste aparate.
Pentru evacuarea hotei utilizaţi un tub
flexibil din aluminiu (cu diametrul de Ø120150mm, în funcţie de model). Realizaţi un
traseu al tubului de evacuare cât mai drept,
cu puţine cotituri.
Menţineţi ambalajul produsul la loc ferit de
copii. Acesta poate provoca acicdentări
grave, sufocare, etc.
Nu lăsaţi copii să se joace cu ambalajele.
Nu lăsaţi copii sau persoanele cu deficienţe
psihice să opereze aparatul.
În cazul deteriorării cablului de alimentare
contactaţi de urgenţă unitatea de service
Pentru siguranţa maximă a utilizării, folosiţi
o siguranţă de 6A pentru priza la care este
alimentată hota.
ATENŢIE:
Părţile accesibile ale hotei pot deveni
fierbinţi pe durata utilizării.
Aparatul nu este destinat pentru
utilizarea de câtre copii, persoane cu
deficienţe psihice sau locomotorii, doar
dacă sunt sub atenta supravegherea a
persoanelor direct răspunzătoare de
siguranţa acestora.

3

ATENŢIE
Transport şi depozitare
Toate materialele folosite pentru ambalaj sunt reciclabile şi trebuie tratate ca atare.
Acordaţi atenţie şi urmaţi semnficiaţia indicaţiilor şi semnelor de pe ambalaj.
Manevraţi cutia aparatului prin prinderea acesteia îde mânere, în locurile speciale de pe ambele
laterale.

Dacă trebuie să transportaţi produsul
Păstraţi ambalajul original
Transportaţi produsul în ambalajul original, ţinând cont de semnficiaţia indicaţiilor şi semnelor de
pe ambalaj

Dacă nu aveţi ambajalul original
Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
EvitaţÎ deteriorarea carcasei.
Ambalaţi produsul pentru a diminua riscurile deteriorării.

Instalare, dezambalarea produsului
Verificaţi existenţa unor urme vizibile de deteriorări
Orice daună datorată transportului trebuie semnalat de îndată persoanelor răspunzătoare de
acest serviciu.
Orice neconformitate sesizată la deschiderea ambalajului trebuie sesizată Vânzătorului.

Nu permiteţi copiilor să se joace cu ambalajul aparatului!
ACCESORII STANDARD
Flanşă fixare tub evacuare. Se utilizează când hota este folosită
pe mod de evacuare. Este prevăzută cu clapete de sens.
Şuruburi de fixare.
Toate aceste accesorii sunt prevăzute de producător în
ambalajul original al produsului!
AŞEZAREA APARATULUI

Hota trebuie instalată la o îmălţime de min. 65cm
faţă de o plită electrică şi min.75cm faţă de o plită
pe gaz. Căldura emanată de plitele pe gaz este
considerabil mai mare decât la plitele electrice.

Figura 2
4

Instalare, îndepărtarea ambalajului:
Verificaţi integritatea produsului
Daunele provocate în urma transportului trebuie semnalate de îndată responsabililor cu
aceasta şi Vânzătorului
Nu se pot lua în calcul daunele semnalate la un interval mai mare de 48ore de la data
livrării
Nu lăsaţi copii să se joace cu materialele de ambalaj!
INSTALAREA ÎN CORPUL DE MOBILĂ
Folosiţi şuruburile 3.5*45mm prevăzute în ambalaj pentru fixarea pe baza corpului de mobilă.
Asiguraţi o cursă liberă părţii culisante, astfel încât la deschidere / închidere să nu se atingă de
uşă (Figura 3-3a)

ATAŞAREA FLANŞEI DE EVACUARE
Ataşaţi flanşa de evacuare în partea superioară a hotei (Poza
3).

Poza 3
Conectaţi un capât al tubului flexibil (nu este furnizat împreună
cu hota) din aluminiu la flanşa de evacuare (Poza 4)

Poza 4
Coturile, curburile tubului de evacuare reduc semnificativ capacitatea de absorbţie a hotei.
Realizaţi un traseu al tubului flexibil cât mai drept.(poza 5).

Corect

Greşit
Poza 5
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SCHIMBAREA BECULUI
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu energie
electrică. Îndepărtaţi filtrele din aluminiu. Acordaţi perioada de
timp necesară răcirii becului. Scoateţi becul ars şi înlocuiţi-l cu
unul nou, corespunzător specificaţiilor de pe aparat.

Înlocuirea becului halogen de 50W
Pentru înlocuirea becurilor halogen procedaţi precum urmează:
Trageţi în jos becul prin menţinerea pe poziţia a suportului şi
rotiţi-l în sens contrar acelor de ceas (figura 5).

FUNCŢIILE PRODUSULUI
Hota poate fi folosită atât pe mod de filtrare (cu filtre cu carbon activ, achiziţionate separat) cât şi
pe mod de evacuare (prin montarea unui tub flexibil, achiziţionat separat).

Utilizarea hotei pe mod de evacuare (cu tub flexibil)
Hota, pentru a evacua aerul absorbit în exterior, trebuie conectată la un tub flexibil, din aluminiu.
Pentru a obţine performanţe maxime ale produsului achiziţionat evitaţi coturile sau cruburile
tubului flexibil. Este de preferat să realizaţi o legătură cât mai dreaptă cu putinţă.

ATENŢIE!
Nu conectaţi tubul de evacuare a hotei la alte evacuări deja existente, ale altor
aparate care ard combustibili gazoşi sau solizi.
Utilizarea hotei pe mod de filtrare (recirculare)
Aerul este filtrat (purificat) prin filtrele speciale, cu carbon activ şi
remis în încăpere prin tubul flexibil (în funcţie de modul de fixare a
aparatului).
Această mod de utilizare este folosit în cazurile în care nu există
posibilitatea evacuării hotei în exterior.
FILTRU CU CARBON ACTIV
Filtrul cu carbon activ se utilizează doar în modul de filtrare
(recirculare). Se achiziţionează separat, de la centrele de service
specializate sau de la Vânzător.
Se schimbă cel mult la 3-4 luni de la instalare, perioadă ce poate
diferi în funcţie de gradul de utilizare şi tipul de gătit specific fiecărei
bucătării.
Înainte de instalarea filtrului de carbon deconectaţi aparatul de la
sursa de energie electrică. Îndepărtaţi filtrele din aluminiu şi prin
răsucire fixaţi / scoateţi filtrele din carbon.
Pentru acest tip de hotă aveţi nevoie de două (2) filtre de carbon
Nu încercaţi să spălaţi sau să reîncărcaţi filtrul cu carbon!
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ÎNTREŢINERE
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimnetare înainte de
orice operaţie de întreţinere.
•
Filtrul de aluminiu reţine grăsimea şi impurităţile din aerul
absorbit.
•
Spălaţi cu regularitate filtrele din aluminiu (cel puţin o dată
pe lună) cu apă caldă şi detergent de vase. De asemenea
puteţi spăla filtrele din aluminiu şi în maşina de spălat
vase (max.600C).
•
Reaşezaţi filtrele din aluminiu doar atunci când sunt
complet uscate!
•
Carcasa hotei se poate şterge cu o cârpă moale, umedă,
folosind detergenţi specifici suprafeţei respective.
•
Evitaţi contactul cu apa a părţilor electronice.
ATENŢIE:
Filtrele din aluminiu îşi pot schimba culoarea după o anumită
perioadă de utlizare. Acest lucru este un fenomen normal şi nu
necesită schimbarea filtrelor.

Poza 7

Poza 6

Ventilaţia eficientă
Pentru o ventilaţie eficientă închideţi geamurile încăperii în care este instalat aparatul.
Curenţii de aer deviază fluxul hotei.
NOTĂ IMPORTANTĂ
AcordaţÎ atenţie sporită în cazul în care hota funcţionează simultan cu alte aparate care
folosesc combustibili gazoşi sau solizi. Aerul absorbit de hotă poate diminua capacitatea
de ardere a acestor aparate!
Atenţionarea nu se aplică în cazul în care hota funcţioneazâ pe modul de filtrare
(recirculare).
Dacă produsul nu mai funcţionează
Înainte de a contacta centrul de service:
Asiguraţi-vă că aparatul este conectat la sursa de energie electrică. Nu încercaţi să reparaţi de
unul singur produsul. Riscaţi deteriorarea iremediabilă a acestuia sau provocarea de răni.
Verificaţi semnalmentele descrise în Tabelul 1 iar în cazul în care problemele persistă contactaţi
centrul de service autorizat.
Porniţi hota la fiecare utilizare a plitei şÎ chiar şi în cazul în care folosiţi cuptorul pentru o
perioadă mai îndelungată. Lăsaţi hota pornită câteva minute după terminarea procesului de
gătire. Astfel permiteţi aparatului să evacueze aerul fierbinte acumulat în carcasă şi restul
fumului sau al aburilor rezultaţi în urma gătitului.
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X
X

Verificaţi filtrele cu carbon activ

Verificaţi evacuarea

Verificaţi becurile

Verificaţi filtrele din aluminiu

Verificaţi comutatorul luminii

Verificaţi comutatorul motorului

Verificaţi conexiune electrică
Hota nu funcţionează
Sistemul de iluminare nu funcţionează
Puterea de absorbţie este scăzută
Hota nu evacuează aerul absorbit (prin
tub)

X
X

X
X
X

X

X
X

UTILIZAREA PANOULUI DE COMENZI CU BUTOANE DIGITALE
Indepărtaţi filmul de protecţie după instalarea produsului.
Selecţia vitezelor
Hota este prevăzută cu 3 trepte de viteză. Treapta de viteză este selectată în funcţie de nivelul de
aburi sau fum emis. Aparatul se porneşte prin apăsarea tastei aferente treptei de viteză de pe
panoul de control. Viteza dorită se setează cu ajutorul tastelor acestor taste, în funcţie de
preferinţe. Timer-ul automat este disponibil pentru toate modelele cu afişaj electronic. Funcţia este
activată prin menţinerea apăsată timp de 2 secunde a oricărei taste. Durata temporizării este de
15 minute. Starea activă a funcţiei este afişată iar motorul se va opri după 15 minute.
Poziţia tastelor de pe panoul de comenzi

Iluminare
Hota este prevăzută cu sistem de iluminare, format din două spoturi cu bec halogen. Pentru
activarea luminii apăsaţi tasta aferentă acestei funcţii.
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NOTĂ IMPORTANTĂ
AcordaţÎ atenţie sporită în cazul în care hota funcţionează simultan cu alte aparate care
folosesc combustibili gazoşi sau solizi. Aerul absorbit de hotă poate diminua capacitatea
de ardere a acestor aparate!
Atenţionarea nu se aplică în cazul în care hota funcţioneazâ pe modul de filtrare
(recirculare).
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tensiune de alimentare 220-240V 50Hz
Clasă izolaţie motor F
Clasă izolaţie CLASS I
Pentru utilizarea hotei în mod eficient:
Acordaţi atenţie sporită la întreţinerea filtrelor anti grăsime, la regularitatea
schimbării filtrelor cu carbon activ
În cazul în care nu este necesară o absorbţie maximă, folosiţi produsul pe treapta
medie de viteză (3)
Pentru asigurarea unei ventilaţii corespunzătoare nu deschideţi ferestrele de la
bucătărie. Curenţii de aer astfel generaţi pot diminua capacităţile aparatului.

DIAGRAMA ELECTRONICĂ – 1144 (3 viteze)
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