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 Уважаеми клиенти, 

Най-напред искаме да Ви благодарим, че 
избрахте нашия продукт. Ние сме напълно 
сигурни, че този модерен и практичен 
уред – изработен от най-
висококачествените материали – ще 
отговори напълно на Вашите очаквания! 

Моля, прочетете внимателно ЦЯЛОТО 
РЪКОВОДСТВО преди инсталирането и 
първоначалната употреба на 
абсорбатора, за да постигнете най-добри 
резултати. 

Съхранявайте това ръководство на 
сигурно място. То винаги ще Ви дава 
полезна информация и ще помага на 
други хора да използват този уред. 

Инструкции за безопасност 
---------------------------------------------------------- 
* Преди първоначалната употреба на
Вашия абсорбатор, трябва да обърнете
особено внимание на инструкциите за
инсталиране и свързване на уреда.

* Ако желаете да изключите абсорбатора
от електрическата мрежа, никога не
дърпайте кабела - винаги издърпвайте
само щепсела.

* Не включвайте абсорбаторът, ако
целостта на електрическия кабел е
нарушена или има прекъсвания и белези
на износване около контролния панел.
* Ако абсорбаторът спира да работи или
не функционира нормално, изключете го
от електрическата мрежа и се обърнете
към обслужващия сервиз.

* Не оставяйте газови котлони с открит
пламък, без да има върху тях съд за
готвене.
* Не допускайте да се натрупва мазнина,
върху която и да е част на абсорбатора и
особено във филтрите – ТОВА
УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ ПОЖАР!
* Не фламбирайте под абсорбатора.

* При инсталирането на абсорбатора
следва да се съобразите с местните
норми и стандарти и да спазите
изискванията за вентилация.

* Преди да включите абсорбатора се
уверете, че честотата и волтажът в
електрическата мрежа съответстват на
отбелязаните такива на стикера с
техническите данни, намиращ се от
вътрешната страна на абсорбатора.

* При директно свързване към
елетрическата мрежа трябва да бъде
използван еднополюсен прекъсвач с
минаимално разстояние между клемите от
3 мм, който да бъде лесно достъпен.

* Изтегляният въздух не трябва да влиза
във въздуховод, който се използва от
други уреди за отвеждане на изпарения от
газ или други горива. Помещението
трябва да има достатъчно добра
вентилация, ако абсорбаторът ще се
използва едновременно с други уреди,
които използват енергия, различна от
електрическата.

* Препоръчваме Ви да използвате
ръкавици и да бъдете внимателни при
почистване на вътрешността на
абсорбатора.

* Абсорбаторът е проектиран за домашна
употреба и само за отвеждане и
пречистване от миризми, отделяни при
приготвянето на ястия. Употребата му с
каквато и да е друга цел е само на Ваша
отговорност и може да бъде опасна.

* За отстраняване на повреди винаги се
обръщайте към най-близкия офис на
обслужващия сервиз, като биват 
използвани единствено оригинални 
резервни части. Поправки и промени, 
направени от неквалифицирани лица, 
може да предизвикат щети и повреди в 
уреда, както и да застрашат Вашата 
безопасност. Производителят не се счита 
за отговорен в случай на неправилна 
употреба на абсорбатора. 

Описание на уреда (Фиг. 1) 
--------------------------------------------------------- 

A. Превключвател за двигателя,
позволяващ избор на 3 скорости на
работа.

B. Бутон за осветлението, независим от
двигателя.

C. Светлинен индикатор на мотора

D. Осветление с халогенни лампи

Е.   Филтри разположени над 
пространството за готвене и позволяващи 
лесно изваждане и почистване. 

F. Рамка на абсорбатора

G – H.   Антивъзвръщателен клапан, чиито 
крила трябва да бъдат поставени в 
предназначените за целта отвори в 
абсорбатора на изхода за 
въздуховода. 

Инструкции за употреба 
------------------------------------------------------------ 
Когато натискате бутоните показани на 
фиг. 1, Вие контролирате 
функционирането на абсорбатора. 

За да имате по-добра абсорбация, Ви 
препоръчваме да включите уреда няколко 
минути (3-5 минути) преди да започне 
готвенето - така ще се постигне по-
стабилен и постоянен въздушен поток за 
отстраняване на миризмите. 

Също така, след приключване на 
готвенето оставете абсорбатора да 
поработи още няколко минути, така че да 
отведе всички пари и миризми от 
помещението. 

Почистване и поддръжка 
------------------------------------------------------------ 

Преди да започнете каквато и да е работа 
по почистване и поддръжка на 
абсорбатора го изключете от 
електрическата мрежа. 

При почистването и поддържането 
спазвайте инструкциите за безопасност. 

Почистване на филтрите 
За да извадите филтрите от местата им, 
ги освободете от закопчалките, които ги 
поддържат. Измийте филтрите в 
съдомиялна машина (вижте забележките) 
или ги оставете да постоят в гореща вода, 
така че да се улесни премахването на 
мазнините, а ако желаете, използвайте 
специален спрей (пазете неметалните им 
части). След почистването ги оставете да 
изсъхнат. 

Забележка: Миенето в съдомиялна 
машина с „агресивен” (силен) почистващ 
препарат може да потъмни повърхността 
на металните части на филтрите, без това 
да повлияе на способността им да улавят 
изпаренията. 

Внимание: Филтрите трябва да се 
почистват най-малко веднъж месечно в 
зависимост от честотата на използването 
на абсорбатора. Помнете, че по време на 
готвене мазнините се натрупват в 
абсорбатора, независимо дали той е 
включен или не. 

Почистване на корпуса на абсорбатора 
За почистване се препоръчва 
използването на кърпа, напоена в гореща 
вода (около 40°C) със сапун, като 
обърнете специално внимание на 
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ъглите. След това подсушете с суха кърпа 
Забележка: 
* Никога не използвайте кухненска тел
или четки, както и абразивни препарати,
които могат да наранят повърхностите на
абсорбатора.
* Не използвайте остри метални
предмети, като ножове, ножици и други.

Филтри с активен въглен 
* За да поставите филтрите с активен
въглен, поставете техните захващащи
части в предвидените за това отвори  на
двигателя, като бъдат завъртени по
посока на часовниковата стрелка.
* Филтрите с активен въглен са годни от 3
до 6 месеца в зависимост от употребата
на абсорбатора.
* Филтрите с активен въглен не се мият,
нито възстановяват. След тяхната
употреба трябва да се заменят с нови.
* За да свалите използваните филтри,
следвайте обратната процедурата на тази
при поставянето им.

Смяна на електрическите крушки за 
осветление 
* Свалете металния филтър, така че да
имате достъп до крушките.
* Не забравяйте да изключите 
абсорбатора от електрическата мрежа и 
да проверите дали крушките, които ще 
бъдат заменени, не са все още горещи. * 
Максималната мощност на осветителната 
система е 4 W. 

Технически данни (Фиг. 3) 
------------------------------------------------------------ 
Размери: Ширина  = 550 мм 
  Дълбочина = 310 мм 
  Височина = 190 мм 

Монтажни размери: Ширина = 505 мм 
    Дълбочина = 292 мм 

Електрически характеристики: 

УКАЗАНИ СА НА СТИКЕРА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Инсталация 
----------------------------------------------- 
За да монтирате абсорбаторът в кухнята, 
може да изберете една от следните три 
възможности: 

a) Към горната част на мебелите:
следвайте указанията на фиг. 3,
където позицията на дупките
означена с “A” e отбелязана.
Тази фиксация  трябва да бъде
направена от вътрешната страна
на абсорбатора, след като
махнете филтрите.

b) Към долната част на мебелите:
следвайте указанията на фиг. 3,
където позицията на дупките
означенa с “B” e отбелязана.
Предварително е необходимо да
отстраните рамката, като
махнете 4-те болта, с които е
закрепена към корпуса на
абсорбатора. Тази фиксация
трябва да бъде направена от
вътрешната страна на
абсорбатора, след като махнете
филтрите. За да поставите
рамката отново след като
абсорбатора е инсталиран,
процедирайте по обратния
ред.

c) Към вътрешните странични
части на мебелите:
посредством дупките означени
с “C”, които се намират откъм
всяка страна на корпуса на
абсорбатора. Тази фиксация
трябва да бъде направена от
вътрешната страна на
абсорбатора, след като
махнете филтрите.

Долната част на абсорбатора трябва да 
е на височина най-малко 60 см от 
електрически котлони или на 65 см от 
газови. Ако в инструкциите за тяхната 
употреба се препоръчва по-голямо 
разстояние, то следва да бъде спазенo. 

Когато абсорбатора  работи 
едновременно с друг неелектрически уред 
за готвене, въздушното налягане, което се 
получава в отдушника, не трябва да 
превишава 4 Pa (4x10-5 на бара). 

За да бъде абсорбирането оптимално, 
изходящият въздуховод не трябва да 
превишава 4 метра дължина и да не 
включва повече от 2 чупки с ъгъл 90о. 

Въпреки че е препоръчително извеждане 
на парите навън, може да се използват 
филтри с активен въглен, които връщат 
пречистения въздух в кухнята. 

Ако нещо не работи 
------------------------------------------------------ 
Преди да потърсите техническа помощ  
при възникнал проблем, моля проверете: 

Този уред е СЕЕ маркиран съгласно 
директива 2002/92/ЕС на Европейския 
парламент и Съвета за отпадъците от 
електрически и електронни уреди. 
Правилното елиминиране на тези 
продукти предпазва от негативни 
последици за хората и околната среда. 

Символът (отбелязан върху уреда 
или върху съпътстващата документация) 
обозначава, че този уред не може да бъде 
третиран като битов отпадък. Необходимо 
е той да бъде предаден в пункт за 
събиране на електрически и електронни 
уреди или на компания, имаща право да 
сметоизвозва такива уреди. 
 За да получите подробна информация за 
преработването на този уред, моля, 
обърнете се към местните власти, към 
компания за сметоизвозване на такива 
уреди или към магазина, откъдето сте 
закупили уреда. 

Проблем Вероятна причина Решение

Абсорбаторът не 
работи 

Захранващият кабел не е 
свързан 

Свържете кабела към 
електрическото захранване 

Няма ток в контакта Проверете / ремонтирайте 
електрическата инсталация 

Абсорбирането не е 
задоволително или 
има вибрации 

Филтрите са запушени Почистете или заменете 
филтрите 

Въздоховодът е запушен Почистете въздуховода 
Въздуховодът е 
неподходящ 

Свържете се със специалиста, 
монтирал уреда и спазвайте 
настоящите инструкции 

Лампите не светят Лампите са изгорели Заменете лампите 
Лампите са се развинтили Затегнете ги 

„ТЕКА ИНДЪСТРИАЛ” си запазва правото да прави промени в своите
електроуреди, винаги когато това е необходимо или полезно, без да засяга техните
основни характеристики.
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Скорост Осветление 

Първа  Включване 
Втора  Изключване 
Трета 


