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Уважаеми клиенти:
Поздравяваме ви с вашия избор. Сигурни сме, че 
този модерен, функционален и практичен уред, 
изработен от материали с най-високо качество, 
ще задоволи напълно вашите нужди.
Прочетете всички раздели на настоящото 
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, преди 
да използвате абсорбатора за първи път, за да 
постигнете максимална ефективност на уреда и 
да предотвратите евентуалните повреди, които 
могат да се получат в резултат на неправилна 
експлоатация, както и да можете да отстранявате 
дребните проблеми.
За да постигнете оптимални резултати, 
извеждащият тръбопровод не трябва да надвишава 
ЧЕТИРИ МЕТРА и да има повече от две колена 
под 90°, а диаметърът му трябва да бъде минимум 
Ø120.

•Изключвайте уреда преди каквито 
и да било работи по вътрешността 
му, напр. по време на неговото 
почистване или обслужване.
•Прекомерното натрупване на 
мазнина в абсорбатора и металните 
филтри поражда риск от пожар 
и прокапване, поради което 
вътрешността на абсорбатора и 
металните филтри трябва да се 
измиват поне веднъж месечно.
•Уредът може да се използва от 
деца, навършили 8 години и от лица 
с ограничени физически, сензорни 
или умствени възможности или без 
опит и познания, стига те да са 
получили съответния надзор или 
обучение за безопасна работа с 
уреда и да разбират опасностите, 
свързани с него. Не допускайте деца 
да си играят с уреда. Почистването 
и обслужването, които трябва да 
се извършват от потребителя, не 
трябва да се поверяват на деца без 
надзор.
•Регламентите за електрически 
инсталации, трябва да се спазват. 
•Уверете се, че напрежението 

и честотата на електрическата 
мрежа съответстват на указаните 
върху стикера, разположен вътре в 
абсорбатора. Трябва да се осигури 
надеждна връзка за заземяване 
(освен за уредите от клас ІІ, 
маркирани със знак  върху 
табелката с техническите данни).
•За инсталирането в сградната 
електроинсталация трябва да 
се монтира прекъсвач за пълно 
прекъсване на електрозахранването, 
в съответствие с нормативните 
електротехнически разпоредби (с 
подходящ ампераж за очакваната 
сила на тока и минимално 
разстояние между отворените 
контакти от 3 мм) при условията на 
свръхнапрежение категория ІІІ, за 
аварийно изключване, почистване 
или смяна на лампата. Кабелът 
за заземяването в никакъв случай 
не трябва да се свързва през този 
прекъсвач. Този прекъсвач може 
да се замени с щепсел, стига 
последният да бъде достъпен при 
нормалната експлоатация.
•Ако захранващият кабел е 
повреден, трябва да се подмени от 
производителя, от упълномощен от 
него следпродажбен сервиз или от 
негов квалифициран персонал, за 
да се избегнат опасностите.
•Наредби за вентилация трябва да се 
спазват. 
•Абсорбираният въздух не трябва 
да се отвежда в тръбопроводи, 
използвани за извеждане на дима 
от уреди, работещи на газ или 
друго гориво.

Инструкции за безопасност
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•Помещението трябва да разполага 
с подходяща вентилация, ако 
абсорбаторът ще се използва 
едновременно с уреди, работещи 
с енергия, различна от електриче-
ската, като напр. газови печки.
•Прекомерното натрупване на 
мазнина в абсорбатора и металните 
филтри поражда риск от пожар 
и прокапване, поради което 
вътрешността на абсорбатора 
и металните филтри трябва да се 
измиват поне веднъж месечно.
•Не се разрешава фламбиране под 
абсорбатора.
•Долната част на абсорбатора трябва 
да се разположи на поне 65 см 
над газови или смесени плотове с 
котлони. Спазвайте минималните 
изисквания на производителя на 
плота с котлони. Това разстояние 
може да бъде намалено, ако го 
изискват монтажните инструкции на 
абсорбатора в екстракторен вариант.
•Достъпните части може да се 
отоплява, когато се използва с уреди 
за готвене. 
•Никога не оставяйте газовите 
горелки запалени, без върху тях да 
е поставен съд. Натрупаната във 
филтрите мазнина може да прокапе 
или да се възпламени поради 
повишаването на температурата.
•Избягвайте готвенето под 
абсорбатора, ако не са поставени 
металните филтри, напр. ако се 
почистват в съдомиялната машина.
•Препоръчваме да се работи с 
ръкавици и изключително внимание 
при почистването на вътрешността 
на абсорбатора.
•Абсорбаторът е предназначен за 
домашна употреба и единствено за 

отвеждане и пречистване на газовете, 
отделяни при приготвянето на храна. 
Използването му за други цели е 
изцяло на ваша отговорност и може 
да бъде опасно. Производителят 
не поема отговорност за щети, 
възникнали поради неправилна 
употреба на уреда.
•За всякакви ремонтни работи трябва 
да се обръщате към най-близката 
служба за техническа помощ на 
производителя, като използвате 
винаги оригинални резервни 
части. Ремонтите или измененията, 
осъществени от неквалифициран 
персонал, могат да доведат до 
повреди на уреда или неизправна 
работа и да застрашат вашата 
безопасност.
•Настоящият уред съответства на 
Европейската директива 2012/19/EC 
относно електрическото и 
електронното оборудване, известна 
като „Отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване“. 
Директивата осигурява общата 
маркировка, валидна за цялата 
територия на Европейския съюз, 
относно събирането и рециклирането 
на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване.
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При почистването и поддръжката на уреда 
спазвайте описаните инструкциите за 
безопасност.i.

Почистване и поддръжка

Програмиране периода на абсорбация
1)Включете абсорбатора и изберете желаната 
скорост.

2)Натиснете бутона “Таймер”.
3)Посредством бутоните “+” и “-” изберете 
желаното време на работа на абсорбатора: от 1 
до 99 минути.

4)Скоростта на абсорбация и оставащото 
програмирано време ще се показват като се 
редуват върху дисплея.

 Максималната скорост H може да бъде настроена 
само ръчно. Ако изберете максимална скорост 
на работа, тя автоматично ще се превключи на 
скорост 2 след период от време 10 минути.

Почистване на металните филтри
•За да извадите филтрите от местата им, ги 
освободете от закопчалките, които ги поддържат. 
Измийте филтрите, като ги накиснете в гореща 
вода с неутрален препарат, докато мазнините се 
разтворят и след това ги изплакнете с вода или със 
специални препарати срещу мазнини. Филтрите 
могат да се мият и в съдомиялна машина. В този 
случай винаги ги поставяйте вертикално, за да 
избегнете задръстване с отпадъци. 

•Миенето в съдомиялна машина с агресивен 
почистващ препарат може да потъмни 
повърхността на металните части на филтрите, 
без това да повлияе на способността им да улавят 
изпаренията.

•След измиване оставете филтрите да изсъхнат и 
тогава ги поставете обратно на абсорбатора.

Почистване на корпуса на абсорбатора
•Ако Вашият абсорбатор е изработен от 
неръждаема стомана, използвайте подходящи 
почистващи препарати упоменати в 
инструкциите.

•Ако Вашият абсорбатор е боядисан, използвайте 
топла вода и неутрален сапун.

•Никога не използвайте метална тел или четка, 
абразивни или корозивни продукти.

•Подсушете абсорбаторът като използвате сух 
парцал, който не оставя влакна.

•Използването на пароструйка не е препоръчи-
телно.

Инструкции за употреба
Чрез натискането на бутоните показани на 
схемата, Вие контролирате функционирането на 
абсорбатора.
За да имате по-добра абсорбция, Ви препоръчваме 
да включите уреда няколко минути (3-5мин.) 
преди да започнете готвенето, така че 
отвеждащият отвор да постигне по-стабилен и 
постоянен въздушен поток за отстраняване на 
миризмите.
Също така, след приключване на готвенето 
оставате абсорбатора да поработи още няколко 
минути, така че да отведе всички пари и миризми 
от помещението.

Дисплей 

Таймер

Намалявяне на времето

Увеличаване на времето

Осветление

Смяна на електрическите крушки
За да смените крушката на уреда, моля 
свържете се с техническия сервиз на фирмата.

Насищане на филтрите “F”
1)Когато е включи символът „Насищане 
на филтрите”, филтрите трябва да бъдат 
почистени.

2)След почистване на филтрите, едновременно 
натиснете (+) и (–) за поне 3 секунди, след 
което символът ще изгасне. Той може да 
бъде изключен, като изваждате захранващия.



Въпреки че е препоръчително извеждане на парите навън, може да се използват филтри 
с активен въглен, които способстват пречистването на отработеният въздух и той се 
връща чист и свеж в кухнята.
Филтрите с активен въглен са годни от 3 до 6 месеца в зависимост от тяхното използванe 
на абсорбатора. Филтрите с активен въглен не се мият, нито възстановяват. След тяхната 
употреба трябва да се заменят с нови филтри.
Производителят си запазва правото да прави промени и корекции по продуктите 
винаги, когато това е необходимо, без да променя техните основни характеристики.

Филтри с активен въглен (Незадължителен)
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Ако нещо не работи
Преди да потърсите техническа помощ при възникнал проблем, моля проверете:

Проблем Вероятна причина Решение

Абсорбаторът не 
работи. 

Захранващият кабел не е 
свързан.

Няма ток в контакта. 

Свържете кабела към 
електрическото захранване.
Проверете / ремонтирайте 

електрическата инсталация.

Абсорбирането не е 
задоволително или има 

вибрации.

Филтрите са запушени.
Въздоховодът е запушен.

Почистете или заменете 
филтрите.

Почистете въздуховода.
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Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Ecuador

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Peru

Poland

Portugal

Romania

Russia/Россия 

Singapore

Spain

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Teka Ecuador S.A.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka Küchentechnik Perú S.A.

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

No. 1506, Shengyuan Henghua Bldg. No. 200 Wending Rd. 

V Holesovickách, 593

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Bajcsy Zsilinszky u. 53

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, O� Glenmarie

Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco 

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th �oor,  of. 15

Neverovskovo 9, O�ce 417, 121170, Moscow, Russia

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd �oor,4th entrance

Building LOB 16, O�ce 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803, Floor 8th,  Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van  

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 So�a

Pudahuel, Santiago de Chile

Xuhui, Dist. 200030 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

Guayaquil 

193 00 Athens

1065 Budapest

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

15500 Mexico D.F.

Casablanca

Lima

05-800 Pruszkow

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Россия, Москва

239920 Singapore

39011 Santander

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 996

+420 284 691 940

+593 42 100 311

+30 2 109 760 283

+36 13 542 110

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+51 14 363 078

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 4 956 450 064

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”www.teka.com

Blvd. Manuel A. Camacho #126 Piso 3 Col. Chapultepec 11000 Mexico D.F.




