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نصب

1.  شبکه فیلتر را باز کنید )به راهنمای استفاده 
رجوع کنید(.

سیم برق را وصل کنید.  .2
3.  هود آشپزخانه را به باال و داخل دهانه نصب فشار 
دهید تا قالب نصب در جلو و عقب در جای خود 

قفل شود.
هود آشپرخانه را پیچ کنید.  .4

5.  شبکه فیلتر را وارد کنید و ببندید )به راهنمای 
استفاده رجوع کنید(.

وزن به کیلوگرم:
هوای عرضمدل

خروجی
هوای 
بازیابی 

شده
 1 موتوره 

535,06,3 سانتی مترکلید دو وضعیتی

 1 موتوره 
539,510,7 سانتی مترکلید کشویی

 1 موتوره 
7310,311,6 سانتی مترکلید کشویی

 2 موتوره 
538,39,5 سانتی مترکلید کشویی

 2 موتوره 
738,79,9 سانتی مترکلید کشویی

حق تغییرات طراحی با توجه به پیشرفت های فنی محفوظ است.

باز کردن

پیچ ها را باز کنید.  .1
2.  قسمت زیر هود آشپزخانه را نگه دارید، قسمت 

زیر هود آشپزخانه را نگه دارید.

فنر نصب

هود آشپزخانه را پایین بیاورید و باز کنید.  .3
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نصب

هود آشپزخانه با کلید کشویی، عرض 53 سانتی متر، 
1 و 2 موتوره:

هود آشپزخانه با کلید کشویی، عرض 73 سانتی متر، 
1 و 2 موتوره
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اتصال به برق

هود آشپزخانه باید تنها به پریزی وصل شود که به 
اتصال زمین صحیح مجهز باشد.

پریز برق مجهز به اتصال زمین را تا حد امکان 
نزدیک به دستگاه و در موقعیتی نصب کنید که در 

دسترس باشد. اگر پریز مجهز به اتصال زمین پس از 
نصب هود آشپزخانه دیگر در دسترس نباشد، یک 

کلید قطع جریان باید در سمت نصب تعبیه شود. قطع 
کننده ها کلیدهایی هستند که دهانه اتصال آنها بیش از 

 LS 3 میلی متر روی همه قطب ها باشد. کلیدهای
و کنتاکتورها، قطع کننده محسوب می شوند.

برق دستگاه پیش از انجام تعمیرات باید قطع شود.
تعمیرات تنها باید توسط تکنیسین های مجاز انجام 

شود.

 اگر سیم اتصال این دستگاه آسیب دیده باشد، باید 
توسط سازنده، بخش خدمات مشتری یا یک فرد مجاز 

تعویض شود تا از بروز وضعیت های خطرآفرین 
پیشگیری شود.

تعمیرات نامناسب می تواند خطرات قابل مالحظه ای 
را متوجه کاربر نماید.

طول سیم اتصال برق: 1.20 متر مشخصات برقی:
مشخصات برقی را می توانید روی پالک مشخصات 

دستگاه و پس از باز کردن قاب فیلتر مشاهده کنید.

 دست خود را داخل خروجی هوا نبرید.

این دستگاه با مقررات اتحادیه اروپا در خصوص 
حذف تداخل مطابقت دارد.

نصب

هود آشپرخانه برای نصب در یک لوله یا دودکش 
تخلیه مناسب است.

برای اطمینان از کارآیی بهینه
)مهم به خصوص برای آشپرخانه های مجهز به اجاق 

گاز آیلند(:
❑ هود آشپرخانه را در باالترین ارتفاع ممکن نصب 	

کنید.
❑ ساختار موجود باید تمام منطقه پخت را تحت 	

پوشش بگیرد.

بسته به مدل برش های زیر باید برای نصب 
انجام شود:

هود آشپزخانه با کلید دو وضعیتی، عرض 
53 سانتی متر، 1 موتوره:



11

پیش از نصب

کارآیی بهینه هود آشپزخانه:
❑ لوله تخلیه کوتاه، صاف.	
❑ زانویی های لوله در کمترین تعداد ممکن.	
❑ بزرگ ترین قطر ممکن لوله )ترجیحًا قطر 	

150 میلی متر( و زانویی های لوله بزرگ.

❑ لوله های گرد:	
توصیه می کنیم

برای مدل تک موتوره،
 قطر داخلی حداقل 120 میلی متر 

برای مدل دو موتوره.
قطر داخلی حداقل 150 میلی متر

❑ کانال مسطح باید مقطع داخلی معادل لوله های 	
گرد با قطر داخلی 150/120 میلی متر داشته 

باشد.
113 cm2 120، حدود mm قطر
177 cm2 150، حدود mm قطر

❑ برای لوله های با قطر متفاوت: از نوار درزگیر 	
استفاده کنید.

❑ در حالت تخلیه هوا از میزان تأمین هوای کافی 	
اطمینان حاصل کنید.

اتصال لوله
هود آشپزخانه با خروجی هوا به قطر 120 میلی متر:

لوله تخلیه به قطر 100 میلی متر
❑ رابط تبدیل )به لوازم جانبی اختیاری در صفحه 	

آخر رجوع کنید( را وارد رابط لوله هوا کنید 
و سپس لوله تخلیه هوا را وصل کنید.

لوله تخلیه به قطر 120 میلی متر
❑ لوله تخلیه را مستقیم به رابط لوله هوا وصل کنید.	

هود آشپزخانه با خروجی هوا به قطر 150 میلی متر:
لوله تخلیه به قطر 150 میلی متر

❑ رابط تبدیل )به لوازم جانبی اختیاری در صفحه 	
آخر رجوع کنید( را به خروجی هوا پیچ کنید.

❑ لوله تخلیه را به رابط تبدیل وصل کنید.	
لوله تخلیه به قطر 150 میلی متر

❑ لوله تخلیه را مستقیم به خروجی هوا وصل کنید.	

 اگر دریچه یک طرفه نصب شده است، کارآیی 
مجموعه را تست کنید.

هود آشپزخانه با خروجی هوای مستطیل: 
❑  رابط لوله هوای  	

  ارائه شده را روی 
خروجی هوا پیچ کنید.

 

 حالت 
بازیابی هوا 

❑ هوای تصفیه شده توسط فیلتر زغالی فعال اضافی 	
به داخل آشپزخانه بازگردانده می شود.

❑ در حالت بازیابی هوا، دهانه تخلیه باید توسط یک 	
شبکه محافظت شود )به لوازم جانبی اختیاری در 

صفحه آخر رجوع کنید( تا از خطرات فنی یا برق 
گرفتگی پیشگیری شود.
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پیش از نصب

حالت تخلیه هوا

هوای تخلیه شده به سمت باال و از طریق کانال تهویه 
مستقیمًا از طریق دیوار خارجی به بیرون تخلیه 

می شود.
 هوای تخلیه شده نباید به سمت یک کانال دودکش 
هدایت شود که برای منظورهای دیگری مورد استفاده 

قرار دارد، و همچنین نباید به داخل کانالی هدایت 
شود که برای تهویه اتاق هایی مورد استفاده قرار 
می گیرد که در آن اجاق یا شومینه ای قرار دارد.

هنگام تخلیه هوا به داخل کانال های دودکشی که مورد 
استفاده نیستند، قوانین محلی باید رعایت شود.

 زمانی که هود آشپزخانه به طور هم زمان با 
یک دستگاه گرمایش دیگر در حالت تخلیه هوا کار 
می کند که از یک دودکش مشترک استفاده می کنند 

)مثل گرمکن های گازی، نفتی یا زغالی، گرمکن های 
جریان مداوم، آب گرمکن ها(، برای اطمینان از تأمین 

مقدار کافی هوای تازه مورد نیاز دستگاه احتراقی 
باید دقت داشت.

عملکرد مطمئن زمانی امکان پذیر است که خالء 
نسبی در محل نصب دستگاه گرمایش بیشتر از 

4 پاسکال )0.04 میلی بار( نباشد.
این شرایط زمانی فراهم می شود که هوای مورد نیاز 
احتراق بتواند از طریق دهانه هایی وارد شود که قابل 

مسدود شدن نباشند، برای مثال برروی درب ها، 
پنجره ها، دریچه های تهویه هوا یا دیگر امکانات فنی.

یک کانال هواکش/تخلیه هوای دیواری به تنهایی 
تضمین کننده آن نیست که حجم گاز از مقادیر مجاز 

تجاوز نکند.

توجه: هنگام ارزیابی کلی شرایط مورد نیاز، سیستم 
تهویه ترکیبی برای تمام لوازم خانه باید مورد نظر 

قرار گیرد. این قاعده در مورد استفاده از دستگاه های 
پخت و پز، مانند اجاق گاز و فر صدق نمی کند.

تمامی الزامات مربوط به تخلیه هوا باید رعایت شوند.
عملکرد بدون محدودیت در صورتی امکان پذیر است 

که از هود آشپزخانه در حالت بازیافت - به همراه 
فیلتر زغالی فعال استفاده شود.

اگر دریچه یک طرفه تخلیه هوا در لوله تخلیه یا 
کانال دیوار موجود نباشد، هود آشپرخانه برای کار 
در حالت تخلیه هوا باید به همراه یک دریچه یک 
طرفه نصب شود. اگر دریچه یک طرفه به همراه 

دستگاه ارائه نشده است، این دریچه را می توانید از 
فروشگاه تخصصی تهیه نمایید )به لوازم جانبی 

اختیاری در صفحه آخر رجوع کنید(.

نصب کردن دریچه یک طرفه
❑ دو زبانه دریچه یک طرفه را داخل سوراخ های 	

رابط لوله هوا یا خروجی هوا کنید و در جای 
خود قفل کنید.

 پیش از نصب دریچه یک طرفه، مطمئن شوید 
که متن یا مهر روی آن در سمت بیرون قرار گیرد.
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راهنمای نصب:

اطالعات مهم

  دستگاه های قدیمی زباله های بی ارزش نیستند. 
با بازیافت دستگاه های قدیمی می توان مواد خام 

ارزشمندی را بدست آورد. پیش از دور انداختن 
دستگاه قدیمی خود، آن را غیرقابل استفاده کنید.

  شما دستگاه جدید خود را در یک کارتن حمل 
محافظتی تحویل  می گیرید. تمام مواد مورد استفاده در 

بسته بندی دوستدار محیط زیست و قابل بازیافت 
هستند. خواهشمند است برای دور انداختن مواد 

بسته بندی روشی دوستدار محیط زیست را به کار 
بگیرید و به حفاظت از محیط زیست کمک کنید.

برای اطالع از روش های جاری دور انداختن لوازم 
خواهشمند است از نمایندگی یا مقامات محلی 

راهنمایی بخواهید.

 هود آشپزخانه می تواند در حالت تخلیه هوا یا 
بازیافت هوا مورد استفاده قرار گیرد.

 هود آشپزخانه را همیشه در باالی نقطه مرکزی 
صفحه اجاق نصب کنید.

 حداقل فاصله بین صفحه اجاق برقی و لبه پایین 
 هود آشپزخانه:
650 میلی متر

 هود آشپزخانه نباید باالی یک اجاق سوخت 
جامد نصب شود - خطر بروز آتش سوزی )همانند 

پریدن جرقه( - مگر آن که اجاق به یک روکش بسته 
و ثابت مجهز باشد و همه قوانین و مقررات ملی 

رعایت شده باشد.

 هر چقدر فاصله میان هود آشپزخانه و صفحه های 
گرمایی کمتر باشــد، احتمال تشــکیل قطرات روی 

سطح پایینی هود آشپزخانه بیشتر است.

اطالعات تکمیلی در مورد اجاق های گاز:

 هنگام نصب اجاق های گازی، مطابق مقررات 
قانونی ملی عمل کنید )مثاًل در کشور آلمان: 

.)Technische Regeln Gasinstallation TRGI

 همیشه مطابق با مقررات جاری و دستورالعمل های 
نصب عمل کنید که از سوی سازنده دستگاه ارائه شده 

است.

  تنها یک سمت هود آشپزخانه را می توان به 
یک کابینت بلند یا دیوار بلند متصل کرد. حداقل 

فاصله 50 میلیمتر

  حداقل فاصله روی صفحه حرارتی بین لبه 
باالی سه پایه و لبه پایین هود آشپزخانه

650 میلی متر هود: 
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تمیز کردن و مراقبت

المپ های هالوژن:
1.  هود آشپزخانه را خاموش کنید و سیم برق اصلی 
آن را از پریز بیرون بیاورید یا کلید قطع جریان 

را در سمت نصب خاموش کنید.
 المپ های هالوژن در هنگام روشن بودن 

بسیار داغ می شوند. خطر سوختگی تا مدتی پس 
از خاموش شدن آنها همچنان وجود دارد.

2.  حلقه المپ را با یک پیچ گوشتی یا ابزار مشابه 
باز کنید.

3.  المپ هالوژن را تعویض کنید )المپ هالوژن 
.)G4 معمولی، 12 ولت، حداکثر 20 وات، درپوش

احتیاط: به سرپیچ المپ رجوع کنید.
المپ را با یک پارچه تمیز بگیرید.

حلقه المپ را دوباره ببندید.  .4
5.  دستگاه را به برق اصلی وصل کنید یا کلید قطع 

جریان را روشن کنید.
توجه: اگر چراغ کار نمی کند، بررسی کنید که 

المپ ها به شکل صحیح وارد شده باشند.

در صورت بروز مشکل

اگر پرسشی دارید یا اگر ایرادی بروز کرده است، 
لطفًا با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

)فهرست نمایندگی های خدمات مشتریان را ببینید(.

هنگام تماس، لطفًا موارد زیر را ذکر کنید:

شماره های مربوط را در قسمت باال وارد کنید. شماره 
محصول (.E-Nr) شماره تولید و FD )تاریخ تولید( 

روی پالک مشخصات فنی درج شده اند که می توانید 
در قسمت داخل هود آشپزخانه و پس از باز کردن 

قاب فیلتر آن را مشاهده کنید.
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تمیز کردن و مراقبت

هود آشپزخانه را خاموش کنید و سیم برق اصلی 
آن را از پریز بیرون بیاورید یا کلید قطع جریان را 

در سمت نصب خاموش کنید.
❑ هم زمان با تعویض فیلتر چربی )به فیلترها 	

و نگهداری رجوع کنید(، چربی موجود روی همه 
 قطعات قابل دسترس در محفظه را تمیز کنید.
این کار خطر بروز آتش سوزی را به میزان 

چشمگیری کاهش می دهد و  کارآیی مؤثر هود را 
تضمین می کند.

❑ هود آشپرخانه را با محلول شستشوی داغ یا مایع 	
شیشه پاک کن مالیم تمیز کنید.

❑ اگر هود بسیار کثیف شده باشد )لکه های قدیمی(، 	
از مایع شیشه شو استفاده کنید.

❑ بقایای آلودگی را با خراشیدن برندارید، با یک 	
پارچه مرطوب آن را تمیز کنید.

❑ از مواد پاک کننده ساینده استفاده نکنید.	
هشدار: دکمه های عملکردی را فقط با محلول 

شستشوی مالیم و یک پارچه نرم و مرطوب تمیز 
کنید.

سطوح رنگ شده، آلومینیوم و پالستیک:
❑ از مواد ساینده یا اسفنج های زبر استفاده نکنید.	
❑ از پارچه های خشک استفاده نکنید.	
❑ از مواد پاک کننده خورنده، اسیدی یا قلیایی 	

استفاده نکنید.
❑ توجه: قطعات پالستیکی را با الکل تمیز نکنید، 	

در غیر این صورت ظاهر آنها ممکن است مات 
شود.

❑ احتیاط! مطمئن شوید آشپزخانه از تهویه مناسب 	
برخوردار است. از افروختن شعله بدون حفاظت 

پرهیز کنید!

تعویض المپ ها
1.  هود آشپزخانه را خاموش کنید و سیم برق اصلی 
آن را از پریز بیرون بیاورید یا کلید قطع جریان 

را در سمت نصب خاموش کنید.
قاب فیلتر را باز کنید.  .2

به فیلتر چربی رجوع کنید.	❑
3.  المپ را تعویض کنید )المپ رشته ای استاندارد، 

.)E14 حداکثر 40 وات، سرپیچ المپ

قاب فیلتر را نصب کنید.  .4
به فیلتر چربی رجوع کنید.	❑
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فیلتر زغالی فعال

هودهای آشپرخانه مجهز به دو کارتریج فیلتر:
کارتریج فیلتر را باز کنید.  .1

به فیلتر چربی رجوع کنید.	❑
2.  پیچ را داخل مهره خروسکی و غالف کنید و پیچ 

وسطی داخلی پایین را ببندید )فقط در هنگام 
نصب اولیه مورد نیاز است(. پیچ، غالف و مهره 
خروسکی به همراه فیلتر زغالی فعال ارائه شده اند.

3.  با استفاده از یک پیچ گوشتی، دو زبانه وسطی 
داخلی پایین را فشار دهید. اگر یک ریل فاصله 

انداز نصب شده است، باید آن را باز کنید.

4.  فیلتر زغالی فعال را با استفاده از نوار درزگیر 
ارائه شده بچسبانید.

5.  فیلتر زغالی فعال را در عقب وارد کنید، آن را به 
باال برگردانید و با استفاده از مهره خروسکی 

وسط آن را قفل کنید. اگر ریل فاصله انداز باز 
شده است، باید دوباره نصب شود.

دو کارتریج فیلتر را دوباره وارد کنید.  .6
باز کردن فیلتر زغالی فعال:

❑ فیلتر زغالی فعال به ترتیب عکس باز می شود.	
تعویض فیلتر زغالی فعال:

در صورت استفاده معمولی )1 تا 2 ساعت در روز(، 
فیلتر زغالی فعال باید حدودًا هر سال یک بار 

تعویض شود.
فیلترهای زغالی فعال را می توانید از فروشگاه های 
تخصصی تهیه نمایید )به لوازم جانبی اختیاری در 

صفحه آخر رجوع کنید(.
فقط از فیلترهای اصل استفاده کنید. این کار ضامن 

کارآیی بهینه دستگاه است.
دور ریختن فیلتر زغالی فعال:

 فیلترهای زغالی فعال محتوی هیچ ماده آالینده ای 
نیستند. آنها را می توان مانند زباله های پسمانده دور 

ریخت.
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فیلترها و نگهداری

هودهای آشپرخانه مجهز به دو کارتریج فیلتر:
هشدار: المپ های هالوژن باید خاموش و خنک شده 

باشند.
1.  گیره روی فیلترهای چربی را در جهت پیکان 

فشار دهید و فیلتر چربی را کمی به پایین برگردانید. 
فیلتر چربی را به سمت خود بکشید و جدا کنید.

فیلترهای چربی را تمیز کنید.  .2
فیلترهای چربی تمیز شده را دوباره در جای خود   .3

قرار دهید.

فیلتر زغالی فعال

باز کردن و نصب مجدد فیلتر زغالی فعال
هودهای آشپرخانه مجهز به صفحه فیلتر:

فیلتر را باز کنید، به فیلتر چربی رجوع کنید.  .1
  اگر فیلتر زغالی فعال نصب شده باشد	❑

دیگر نیازی به شبکه سیمی وجود ندارد.

2.  فیلتر زغالی فعال را روی صفحه فیلتر قرار دهید 
و گیره آن را ببندید.

قاب فیلتر را نصب کنید.  .3
به فیلتر چربی رجوع کنید.	❑
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فیلترها و نگهداری

فیلترهای چربی فلزی
صفحه فیلتر از فلز غیرقابل اشتعال ساخته شده است.

احتیاط:
با این حال با توجه به این که فیلتر بیشتر و بیشتر از 
چربی اشباع می شود، قابلیت اشتعال آن نیز به تدریج 

افزایش می یابد. کارآیی هود آشپرخانه نیز ممکن است 
تحت تأثیر قرار بگیرد.

مهم:
فیلتر چربی فلزی را در فواصل زمانی منظم تمیز 

کنید.
تمیز کردن فیلتر فلزی:

در شرایط کاری معمولی )1 تا 2 ساعت کار در روز(، 
فیلتر چربی فلزی پس از 8 تا 10 هفته نیاز به تمیز 

کردن خواهد داشت.
❑ فیلتر را می توان داخل ماشین ظرفشویی تمیز کرد.	

با این حال این کار ممکن است موجب تغییر 
رنگ جزئی آنها شود.

مهم:
فیلترهای فلزی که بسیار از چربی اشباع شده اند نباید 

به طور هم زمان با ظروف سفالی، و غیره تمیز 
شوند.
❑ اگر قرار است صفحه فیلتر با دست تمیز شود، 	

اول آن را در یک محلول شوینده داغ برای چندین 
ساعت خیس کنید.

فیلترها را با برس تمیز کنید و سپس کاماًل آبکشی 
نمایید و اجازه دهید کاماًل خشک شوند.

❑ فقط از فیلترهای یدکی اصل استفاده کنید.	
به این ترتیب اطمینان خواهید داشت که هود 

آشپرخانه بهترین کارآیی ممکن را خواهد داشت.

باز کردن و نصب مجدد فیلتر چربی
هودهای آشپرخانه مجهز به صفحه فیلتر:

دستگیره های سمت چپ و راست شبکه فیلتر را   .1
بچرخانید.

فنر نگهدارنده را فشار دهید و قاب فیلتر را   .2
بردارید.

شبکه سیمی را بردارید و صفحه فیلتر را تعویض   .3
کنید.

قاب فیلتر را به ترتیب اجرایی عکس نصب کنید.  .4
 فنر نگهدارنده را دوباره وصل کنید.

 سمت چپ و راست قاب فیلتر باید در محل خود 
قفل شوند!
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روش استفاده از هود آشپرخانه

 مؤثرترین روش برطرف کردن بخارهای تولید 
شده در هنگام آشپزی:

❑ تهویه را روشن کنید	
به مجرد آن که پخت را شروع می کنید.

❑ تهویه را خاموش کنید	
چند دقیقه پس از آن که پخت شما به پایان رسید.

دکمه های عملکردی روی مدل های مختلف

توجه: چراغ را هر زمانی می توان روشن کرد، حتی 
زمانی که سینی تخلیه بخار دوباره در داخل هود قرار 

گرفته است.

فیلترها و نگهداری

برای جذب چربی موجود در بخارهای تولید شده در 
زمان پخت می توان از انواع گوناگون فیلتر چربی 

استفاده کرد.
فیلتر چربی پارچه ای

صفحه فیلتر از موادی ساخته شده که تقریبًا غیرقابل 
اشتعال هستند.

احتیاط:
با این حال با توجه به این که فیلتر بیشتر و بیشتر از 

چربی اشباع می شود، قابلیت اشتعال آن به تدریج 
افزایش می یابد. کارآیی هود آشپرخانه نیز ممکن است 

تحت تأثیر قرار بگیرد.
مهم:

تعویض فیلتر پارچه ای در فواصل زمانی مناسب مانع 
از امکان شعله ور شدن آن در نتیجه افزایش حرارت 

می شود، این امر در زمان سرخ کردن در روغن 
زیاد یا بریان کردن اتفاق می افتد.

تعویض فیلتر پارچه ای:
❑  در شرایط کاری معمولی 	

)1 تا 2 ساعت کار در روز(، فیلتر پارچه ای باید 
پس از 8 تا 10 هفته تعویض شود. فیلترهای 

پارچه ای با چاپ رنگی باید زمانی تعویض شوند 
که رنگ چاپی آنها شروع به کم رنگ شدن 

می کند.
❑ فقط از فیلترهای یدکی اصل استفاده کنید.	

به این ترتیب اطمینان خواهید داشت که مقررات 
ایمنی رعایت شده و هود آشپرخانه بهترین کارآیی 

ممکن را خواهد داشت.

دور ریختن فیلتر چربی پارچه ای:
 فیلترهای چربی پارچه ای محتوی هیچ ماده 

آالینده ای نیستند. آنها را می توان مانند زباله های قابل 
تجزیه زیست محیطی دور ریخت.
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راهنمای استفاده

حالت های عملکرد

حالت تخلیه هوا
❑ فن تهویه بخارهای تولید شده در زمان پخت را به 	

داخل هود تخلیه می کشد، و از آنجا و با عبور از 
فیلتر چربی به بیرون و به هوای باز هدایت 

می کند.
❑ فیلتر چربی، چربی موجود در بخارهای تولید شده 	

در زمان پخت را جذب می کند.
❑ آشپزخانه تقریبًا بدون چربی و بو  باقی می ماند.	

حالت بازیابی هوا
❑ برای این حالت عملکرد باید یک فیلتر زغالی 	

فعال نصب شود )به فیلترها و نگهداری نگاه 
کنید(.

فیلترهای زغالی فعال را می توانید از فروشگاه های 
تخصصی تهیه نمایید )به لوازم جانبی اختیاری 

در صفحه آخر رجوع کنید(.
❑ فن تهویه بخارهای تولید شده در زمان پخت را به 	

داخل هود تخلیه می کشد، و از آنجا و با عبور از 
فیلتر چربی و فیلتر زغالی فعال آن را تصفیه 

کرده و هوای پاک را دوباره به فضای آشپزخانه 
باز می گرداند.

❑ فیلتر چربی، چربی موجود در بخارهای تولید شده 	
در زمان پخت را جذب می کند.

❑ فیلتر زغالی فعال همه مواد بو دار را جذب می کند.	

قبل از استفاده برای اولین بار
نکات مهم

این هود تخلیه با همه قوانین ایمنی مربوط منطبق 
است.

تعمیرات تنها باید توسط کارشناسان مجاز انجام شوند.

 اگر سیم اتصال این دستگاه آسیب دیده باشد، باید 
توسط سازنده، بخش خدمات مشتری یا یک فرد مجاز 

تعویض شود تا از بروز وضعیت های خطرآفرین 
پیشگیری شود.

تعمیرات نادرست می تواند موجب بروز خطرات قابل 
توجه برای کاربر شود.

قبل از استفاده برای اولین بار

 این دستگاه برای استفاده کودکان خردسال یا 
 افراد ناتوان بدون نظارت مناسب نمی باشد.

کودکان خردسال باید تحت نظارت باشند تا اطمینان 
حاصل شود که با دستگاه بازی نکنند.

 اتصال دستگاه به برق و راه اندازی آن باید تنها 
توسط یک کارشناس مجاز انجام شود.

  بسته بندی و قطعات آن را به شکل صحیح دور 
بریزید )به راهنمای نصب نگاه کنید(.

  المپ های معیوب باید فورًا تعویض شوند تا 
از وارد آمدن بار اضافه روی ســایر المپ ها 

اجتناب شود.

  المپ های چراغ همیشه هنگام استفاده از هود 
آشپزخانه باید نصب باشند.

  هرگز از هود آشپزخانه بدون فیلتر چربی 
استفاده نکنید.

  چربی یا روغن داغ به راحتی مشتعل می شوند.
اگر با چربی یا روغن پخت و پز می کنید، برای مثال 
سرخ کردن سیب زمینی و غیره، هرگز اجاق گاز را 

بدون نظارت رها نکنید.

  مستقیمًا زیر این هود آشپزخانه اقدام به پخت 
و پز فالمبه نکنید.

  خطر آتش گرفتن فیلتر چربی در نتیجه شعله 
وجود دارد.

  صفحه های گرمایی همیشه باید توسط ظرف 
آشپزخانه پوشیده شوند.

  استفاده از سوخت احتراقی جامد )زغال، 
 چوب، غیره( زیر هود آشپزخانه مجاز نمی باشد. 

)به راهنمای نصب نگاه کنید(.

اجاق گاز توکار/اجاق گاز
 از همه شعله ها با باالترین درجه گرمادهی به 

طور همزمان برای مدت طوالنی استفاده نکنید 
)حداکثر 15 دقیقه(، زیرا خطر سوختگی سطوح 

مجاور کابینت یا خطر آسیب رسیدن به هود آشپزخانه 
وجود دارد. اگر هود آشپزخانه باالی اجاق گاز مستقر 

است، در صورتی که سه شعله یا بیشتر به طور 
همزمان در حال کار هستند، هود را روی باالترین 

درجه سرعت موتور تنظیم کنید.



 fa  راهنمای نصب
و استفاده از دستگاه


