
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOT� 

MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE �I 
ÎNTRE�INERE 



INFORMA�II GENERALE – M�SURI PRIVIND SIGURAN�A 
 
INFORMA�II GENERALE 
Aceast� hot� poate fi fixat� pe orice suprafa�� vertical� rigid�, deasupra unei plite 
electrice sau pe gaz �i poate fi utilizat� fie în modul de evacuare (cu tub de evacuare) sau 
în modul de recirculare (reciclare intern�). Toate hotele ofer� rezultate mai bune dac� 
sunt utilizate în modul de evacuare. În timpul iernii este convenabil s� utiliza�i hota în 
modul de recirculare pentru a se p�stra o temperatur� constant� în buc�t�rie.  
Înainte de a începe instalarea, trebuie s� ave�i în vedere eventualele probleme care 
pot apare în timpul instal�rii. Instalarea trebuie realizat� numai de c�tre o persoan� 
calificat�, pentru a se respecta regulile în vigoare referitoare la evacuarea aerului. 
Produc�torul î�i declin� orice responsabilitate pentru deterior�rile �i accident�rile 
care se produc în urma nerespect�rii instruc�iunilor de instalare din acest manual.  
 
1. M�SURI PRIVIND SIGURAN�A 
1.1 – Dac� hota este utilizat� în modul de evacuare, tubul de evacuare nu trebuie conectat 

la o coloan� de aerisire destinat� colect�rii fumului degajat de alte aparate alimentate 
cu un alt tip de energie decât cea electric�, de exemplu �evile de evacuare ale 
sistemelor de înc�lzire central� �i ale sistemelor de înc�lzire a apei.  

1.2 – Înainte de a conecta hota la sursa de alimentare, verifica�i ca voltajul men�ionat pe 
pl�cu�a cu date tehnice s� corespund� cu voltajul instala�iei electrice din locuin�a 
dumneavoastr�.  

1.3 – Conecta�i hota la sursa de alimentare cu ajutorul unui întrerup�tor omnipolar care 
are o distan�� de 3 mm între contacte. 

1.4 – În cazul în care hota este prev�zut� cu împ�mântare, verifica�i ca priza la care va fi 
conectat� s� fie corect montat�.  

1.5 – Aparatele care fac parte din clasa II sunt prev�zute cu  izolare dubl�; de aceea, nu 
este nevoie s� fie conectate la prize cu împ�mântare, ci pot fi conectate la prize 
bipolare.  

1.6  - Hota trebuie instalat� la o în�l�ime de 65 cm de la plit�.  
1.7  - Nu flamba�i alimentele sub hot�.  
1.8  - Nu l�sa�i tig�ile cu ulei încins nesupravegheate, deoarece acestea de pot 

supraînc�lzi �i exist� pericol de incendiu.  
1.9 – Înainte de a efectua orice opera�iune de între�inere sau cur��are, deconecta�i hota de 

la sursa de alimentare.  
1.10  - În cazul în care în înc�perea în care va func�iona hota se afl� �i alte aparate care 

func�ioneaz� cu combustibil, cum ar fi centralele termice murale, atunci centrala 
trebuie s� fie etan�� sau s� fie cu tiraj echilibrat. Pentru un alt tip de tiraj sau de 
aparat, verifica�i ca înc�perea respectiv� s� fie ventilat� corespunz�tor. Dac� hota este 
utilizat� împreun� cu aparate alimentate cu o energie diferit� de cea electric�, 
presiunea negativ� din înc�pere nu trebuie s� dep��easc� 0,04 mbar, pentru a preveni 
returul fumului prin hot�.  

1.11 – Aparatul trebuie instalat astfel încât priza s� fie u�or accesibil�.  
1.12 – În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit 

numai la un centru de service autorizat.  
 



INSTALARE 
 
2 – INSTRUC�IUNI DE INSTALARE 
 
2.1 – Instruc�iuni pentru deschiderea �i scoaterea panoului cu gril� metalic� 
Pentru a deschide panoul cu gril�, ap�sa�i c�tre interior cele dou� cleme de pe p�r�ile 
laterale ale panoului �i grila se va l�sa în jos. 
Pentru a scoate grila metalic�, trage�i în fa�� din partea dreapt� pentru ca bol�ul balamalei 
din partea din spate a grilei s� fie eliberat din soltul situat pe partea lateral� a carcasei.  
 
2.2 – Fixare într-un corp de mobilier suspendat 
a) Corp de mobilier suspendat cu g�uri deja realizate: fixa�i hota pe panoul corpului de 
mobilier suspendat cu ajutorul a patru �uruburi 4.2 x 45 mm (furnizate cu kit-ul de 
instalare). 
Nu este necesar s� deschide�i grila metalic�.  
b) Pentru corp de mobilier suspendat, f�r� g�uri realizate 
b1) Dac� împreun� cu hota a fost livrat �i un �ablon din carton, utiliza�i acest �ablon. 
b2) Dac� împreun� cu hota nu a fost livrat �i �ablonul din carton, pozi�iona�i hota pe 
panoul de la baza corpului de mobilier �i în�uruba�i �uruburile 3.5 x 16 mm (nu sunt 
furnizate împreun� cu kit-ul de instalare) din interior în mobilier.  
 
2.3 – Montare pe perete 
a) Realiza�i în perete dou� g�uri cu Ø de 8 mm, utilizând �ablonul din carton, introduce�i 
dou� dibluri �i 2 �uruburi 4.2 x 44,4 mm, l�sându-le 5 mm neîn�urubate. Deschide�i 
panoul cu gril� metalic�, ag��a�i hota �i apoi strânge�i bine �uruburile.  
b) Dac� împreun� cu hota nu este furnizat �i un �ablon din carton, realiza�i dou� g�uri cu 
Ø de 8 mm (vezi imaginea), introduce�i diblurile �i �uruburile �i proceda�i conform 
instruc�iunilor de la paragraful a. 
c) Pentru montarea hotei pe supor�i, pe perete (op�ional), respecta�i instruc�iunile pentru 
montarea cu ajutorul �ablonului.  
d) V� rug�m s� respecta�i m�sura de siguran�� de la punctul 1.6. 
 
2.4 – Alegerea modului de func�ionare 
a) Modul evacuare 
Pentru a verifica dac� hota este setat� pe modul evacuare, deschide�i panoul cu grila �i 
verifica�i ca tija de modificare a modului de func�ionare sau butonul de modificare al 
unit��ii centrifuge s� fie pozi�ionat la DUCTING (evacuare). 
Nu este nevoie s� utiliza�i filtru cu carbon.  
Hota este prev�zut� în partea de sus �i în spate cu un orificiu în care se fixeaz� tubul de 
evacuare. De obicei, în partea superioar� se monteaz� o flan�� cu diametrul de 100 mm 
(120 mm pentru unele modele) �i un capac de mascare în partea din spate. Dac� dori�i ca 
tubul de evacuare s� fie fixat în partea din spate, trebuie s� inversa�i pozi�ia flan�ei �i a 
capacului. V� rug�m s� respecta�i m�surile de siguran�� de la 1.1. 
 
 
 



b) Modul recirculare 
Pentru a verifica dac� hota este setat� pe modul recirculare, deschide�i panoul cu grila �i 
verifica�i ca tija de modificare a modului de func�ionare sau butonul de modificare al 
unit��ii centrifuge s� fie pozi�ionat la RECYCLING (recirculare). 
Trebuie s� monta�i filtrul de carbon. Pentru montarea acestuia, men�ien�i filtrul cu o mân� 
�i roti�i �urubul c�tre centrul filtrului de carbon. Dac� filtrul este cu interblocare, roti�i în 
sens acelor de ceasornic. Hota poate p�stra tubul de evacuare.  
 
2.5 – Conexiunea electric� �i testarea func�ion�rii 
1 – V� rug�m s� respecta�i cu aten�ie m�surile de siguran�� de la paragrafele 1.2, 1.3, 1.4 
�i 1.5. 
2 – Dup� realizarea conexiunii electrice, verifica�i func�ionarea corect� a becurilor, 
motorului �i vitezelor.  
 
 
UTILIZARE – ÎNTRE�INERE 
 
3 - FUNC�IONARE 
 
3.1 – Butoanele de control sunt amplasate pe partea dreapt� a panoului frontal. Utiliza�i 
aceste butoane pentru a activa iluminarea hotei �i pentru a selecta viteza adecvat�. Pentru 
a îmbun�t��i capacitatea de evacuare, vizorul din sticl� trebuie l�sat în jos. V� 
recomand�m s� utiliza�i viteza mare dac� pr�ji�i sau prepara�i alimente care degaj� arome 
puternice. Viteza redus� poate fi utilizat� în condi�ii normale de preparare. Pentru a 
ob�ine cele mai bune performan�e, trebuie s� pune�i hota în func�iune cu câteva minute 
înainte de a începe s� g�ti�i �i s� o l�sa�i s� mai func�ioneze câteva minute dup� ce a�i 
terminat de g�tit.  
3.2 – V� rug�m s� respecta�i m�surile de siguran�� de la paragrafele 1.7 �i 1.8. 
 
4 – ÎNTRE�INERE �I CUR��ARE 
Între�inerea �i cur��area periodic� a hotei garanteaz� buna func�ionare a acesteia �i 
prelungesc durata de func�ionare. O aten�ie special� trebuie acordat� filtrului de gr�sime 
�i filtrului cu carbon (modul recirculare). 
 
4.1 – Filtru gr�sime 
Acesta re�ine particulele solide de gr�sime �i este disponibil în mai multe variante. Este 
fixat pe cealalt� parte a panoului cu gril� metalic�. Modul de între�inere a filtrului de 
gr�sime variaz� în func�ie de tipul acestuia.  

a) Indiferent de tip, filtrul poate fi scos cu u�urin�� prin împingerea clemelor 
metalice c�tre partea lateral� �i scoatere.  

b) Filtrul sintetic sub�ire (1 mm). Acest tip de filtru nu poate fi sp�lat �i trebuie 
înlocuit la 2 luni. În cazul în care filtrul are indicator de satura�ie, trebuie s� îl 
înlocui�i când: 

b1 – Punctele se coloreaz� în violet 
b2 – Dungile diagonale se coloreaz� în ro�u 



c) Filtru metalic multi-strat. Acest tip de filtru trebuie sp�lat o dat� pe lun� cu ap� 
cald� �i detergent lichid pentru vase sau poate fi sp�lat în ma�ina de sp�lat vase. 
Nu îl îndoi�i �i l�sa�i-l s� se usuce foarte bine.  

 
AVERTIZARE: Acumularea unei cantit��i mari de gr�sime în filtru nu numai c� 
afecteaz� modul de func�ionare a hotei, dar reprezint� �i pericol de incendiu. De aceea, v� 
recomand�m s� cur��a�i sau s� înlocui�i filtrele în conformitate cu instruc�iunile 
produc�torului.  
 
4.2 – Cur��area filtrului metalic suport 
• Filtrele sunt lavabile �i trebuie cur��ate dup� 2 luni de utilizare sau chiar mai des, în 

func�ie de modul de utilizare.  
• Scoate�i filtrele unul câte unul prin împingere c�tre partea din spate �i apoi trage�i în 

jos. 
• Sp�la�i filtrele, având grij� s� nu le îndoi�i. L�sa�i-le s� se usuce bine înainte de a le 

fixa la loc. 
• În momentul în care fixa�i filtrele, verifica�i ca mânerul s� fie vizibil în exterior.  
 
4.3 – Filtrul cu carbon 
Filtrul cu carbon este un filtru chimic ce trebuie utilizat numai dac� hota este utilizat� pe 
modul de recirculare. Pentru a înlocui filtrul cu carbon, deschide�i grila �i scoate�i �urubul 
din centrul filtrului de carbon. Dac� este un filtru cu interblocare, roti�i în sens invers 
acelor de ceasornic. Pentru montarea unui filtru nou proceda�i în ordine invers�. Pentru 
performan�e mai bine, înlocui�i filtrul cu carbon la trei luni, în medie.  
 
4.4 – Becul de iluminare 
În cazul în care becul nu se mai aprinde, deschide�i grila metalic� �i verifica�i dac� becul 
este bine în�urubat. Dac� este necesar, înlocui�i-l cu un bec de acela�i tip.  
 
4.5 – Cur��are 
Carcasa aparatului trebuie cur��at� periodic, cel pu�in o dat� pe lun�, cu detergent lichid 
pentru vase. Nu utiliza�i produse de cur��are abrazive. Pentru toate opera�iunile de la 
punctul 4.1 pân� la punctul 4.4 �i în special pentru punctul 4.3 v� rug�m s� respecta�i 
m�sura de siguran�� de la paragraful 1.9. 
 
 
CE 
Dir. 89/336/CEE 
       73/23/CEE 
       93/68/CEE 
 

Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indic� faptul c� este interzis� aruncarea acestui aparat împreun� cu 
gunoiul menajer. Acest aparat trebuie depozitat numai la centrele specializate pentru colectarea aparatelor electrice �i 
electrocasnice. În acest mod, se evit� consecin�ele negative pe care le poate avea asupra mediului depozitarea incorect� 
a acestor produse. Pentru mai multe detalii referitoare la depozitarea �i reciclarea acestui produs, v� rug�m s� lua�i 
leg�tura cu autorit��ile locale sau cu un centru de service autorizat. 
 
*Versiunea în limba englez� este de referin��.  


