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Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте 
аспираторот Faber, еден престижен 
бренд, синоним за квалитет и сигурност. 
Се надеваме дека ќе одговори на вашите 
потреби. Доколку внимателно ги следите 
препораките од упатството, вашиот 
аспиратор ќе остане ефикасен. Не се 
двоумете да ни се обратите. Ние сме 
веднаш до вас за да ви дадеме корисна 
информација за сите производи на 
брендот Faber.
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ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

Упатствата за употреба се однесуваат на некол-
ку верзии на овој апарат. Сепак може да најдете 
опис на посебни карактеристики кои не се однесу-
ваат на овој апарат.

МОНТИРАЊЕ
• Произведувачот не сноси одговорност за ште-

та направена од неправилно и несоодветно 
монтирање.

• Минималното безбедно растојание меѓу горна-
та површина на шпоретот и аспираторот е 650 
мм. (Некои модели може да се наместат на по-
ниска висина, проверете во делот за работни 
димензии и монтирање).

• Проверете дали напонот на струјата одговара 
на оној кој е назначен на плочата која е фикси-
рана на внатрешната страна на аспираторот.

• За уредите од Класа I, проверете дали елек-
тричното снабдување гарантира соодветно 
заземјување.

• Поврзете го аспираторот со одводот преку 
цевка со минимум дијаметар од 120 мм. Патот 
на одводот мора да биде најкраток колку што 
е можно.

• Не поврзувајте го аспираторот со одводни-
от дел (цевка) кој носи гасови на согорување 
(бојлери, камини итн.)

• Ако аспираторот се користи со не-електрични 
апарати (пр. Апарати на гас), мора да се обез-
беди доволно проветрување во просторијата 
за да се спречи враќање на издувниот гас. Во 
кујната мора да има прозорец преку кој по-
стојано ќе се врши проветрување. Кога аспира-
торот се користи со апарати кои се снабдуваат 
со енергија која не е електрична, негативниот 
притисок во просторијата не смее да надми-
не 0,04 мбар да се спречат гасовите да не се 
повратат во просторијата од аспираторот.

• Во случај на оштетување на напојниот кабел, 
мора да се замени од страна на производите-
лот или овластен сервис за да не дојде до ри-
зик од опасност.

• Ако упатствата за инсталирање на плотната за 
готвење на гас наведува поголема оддалече-
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ност што е наведена погоре, треба да се земи 
предвид. Прописите кои се однесуваат на ис-
пуштањето на воздухот треба да се почитуваат.

УПОТРЕБА
• Аспираторот е дизајниран исклучиво за до-

машна употреба за да се отстранат кујнските 
мириси.

• Никогаш не употребувајте го за други цели ос-
вен за оние за кои е назначен.

• Никогаш не оставајте голем отворен пламен 
кога аспираторот работи.

• Прилагодете го интензитетот на пламенот да 
биде само на дното на тавата и внимавајте да 
не се движи по страните.

• Длабоките тави со масло мора постојано да ги 
набљудувате додека ги користите: загреаното 
масло може лесно да избувне во пламен.

• Не фламбирајте под аспираторот; опасност од 
пожар

• Аспираторот не треба да го користат луѓе 
(вклучувајќи и деца) со намалени физички, 
моторни или ментални способности, или лица 
кои немаат искуство освен ако не се под над-
зор на лица кои се одговорни за нивната без-
бедност.

• Деца не смеат да си играат со уредот.
• „ВНИМАНИЕ: Достапните делови стануваат 

жешки при работа.“

ОДРЖУВАЊЕ
• Исклучете го апаратот од струја кога ќе вршите 

било какво одржување.
• Исчистете и/или заменете ги филтрите по не-

кој одреден период (опасност од пожар.)
• Исчистете го аспираторот со влажна крпа и не-

утрален течен детергент.
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КАРАКТЕРИСТИКИ  

Компоненти (Zoom модел) 

1

2
4
14

11
12h
12g

Реф. Кол. Компоненти на производот

Реф. Кол. Компоненти за монтирање

 Кол. Документација 

 1 Аспиратор со: Контролни копчиња,
  светло, филтри, мотор.
 1 Плоча за прицврстување на аспираторот.
 1 Водоотпорен кабел
 1 Палец

 4 Држачи за на ѕид ø 10
 4 Завртки M5 x 70 
 1 Завртки за палци

 1 Упатство за употреба 
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Компоненти (Chic-Vanilla модели)

1

2

4
5
6
14

11
12h
12d
12e
12g
22

Реф. Кол. Компоненти за монтирање

 Кол. Документација 

Реф. Кол. Компоненти на производот
 1 Аспиратор со: Контролни копчиња,
  светло, филтри, мотор.
 1 Плоча за прицврстување на аспираторот
  (со држач за ламба).
 1 Водоотпорен кабел 
 3 Стакло
 3 Стаклени плочи за прицврстување
 1 Палец 

 4 Држачи за на ѕид ø 10 
 4 Завртки M5 x 70 
 6 Завртки M4 x 20 
 6 Завртки M4 x 10 
 1 Завртки за палци
 12 Гумен дихтунг 

 1 Упатство за употреба 
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Компоненти (модел Nest) 

2.1

14

7.1
11
12h
12d

12e
12f
12g
12h

Реф. Кол. Компоненти на производот

Реф. Кол. Компоненти за монтирање

 Кол. Документација 

 1 Аспиратор со: Контролни копчиња,
  светло, филтри, мотор.
 1 Плоча за прицврстување на аспираторот
  (со држач за ламба).
 2 Плоча за прицврстување на аспираторот
 1 Водоотпорен кабел 
 4 Стакло (Производи од стакло) 
 1 Палец  

 8 Држачи за прицврстување на стаклото
 10 Држачи за на ѕид ø 10 
 10 Завртки M5 x 70 
 24 M4 Завртка (Држачи за прицврстување 
  на плочата)
 8  Рачки за прицврстување на стаклото
 8  
 1 Завртки за палци
 8 Дихтунг за заштита на стаклото 

 1 Упатство за употреба 
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14

11
12h
12d

12g

Реф. Кол. Компоненти на производот

Реф. Кол. Компоненти за монтирање

 Кол. Документација 

 1 Аспиратор со: Контролни копчиња,
  светло, филтри, мотор.
 1 Плоча за прицврстување на аспираторот
  (со држач за ламба).
 1 Водоотпорен кабел 
 1 Стакло или Панели 
 1 Палец  

 4 Држачи за на ѕид ø 10 
 4 Завртки M5 x 70 
 4 Спојувалка/Завртка за прицврстување 
  на хромирано стакло
 1 Завртки за палци

 1 Упатство за употреба 

Компоненти (Kaleidos модел) 
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1

2

4
5
14

11
12h
12d

Реф. Кол. Компоненти на производот

Реф. Кол. Компоненти за монтирање

 1 Аспиратор со: Контролни копчиња,
  светло, филтри, мотор. 
 1 Плоча за прицврстување на аспираторот
  (со држач за ламба).
 1 Водоотпорен кабел 
 1 Стакло или Панели 
 1 Палец 

 4 Држачи за на ѕид ø 10 
 4 Завртки M5 x 70 
 4 Спојувалка/Завртка за прицврстување 

Компоненти (модел Vertigo) 
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Компоненти (модел Luxia) 

1

2

3
5
14

11
12h
12d

12g

Реф. Кол. Компоненти на производот

Реф. Кол. Компоненти за монтирање

 Кол. Документација 

 1 Аспиратор со: Контролни копчиња,
  светло, филтри, мотор.
 1 Плоча за прицврстување на аспираторот 
  (со држач за ламба).
 1 Кабел за напојување
 1 Стакло  
 1 Палец 

 4 Држачи за на ѕид ø 10 
 4 Завртки M5 x 70 
 4 Спојувалка/Завртка за прицврстување 
  на хромирано стакло
 1 Завртки за палци

 1 Упатство за употреба 
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Димензии
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МОНТИРАЊЕ

Овој аспиратор е дизајниран да се монтира на та-
ван / на полица, над плотна (мин. 650 мм.), во:

• Верзија со цевки: Празнење кон надвор.
• Верзија со рециркулација: Внатрешна ре-

циркулација.
Предупредување: Аспираторот со F светло е сис-
тем кој се состои од аспиратор + светилка, така 
што треба да има два одделни електрични сис-
теми, еден за аспираторот и еден за светилката.
Зум моделот не е со светилка.

Подготовка за монтирање
• Последователност на постапките – Монти-

рање
• Дупчење на таванот/полицата и прицврсту-

вање на плочата за потпора
• Приклучок,
• Склопување на аспираторот
• Функционалност на проверката
• Отстранување на пакувањето

МОНТИРАЊЕ НА ОГРАНИЧУВАЧКИОТ 
ПАЛЕЦ 

• Извадите од 3 завртки кои ги спојуваат делови-
те на плочата (со различни форми и/или голе-
мини) со помош на приложениот клуч.

• Земете го палецот и прицврстете го за плочата 
на држачот во позиција како што е наведена 
на сликата, со користење на приложената за-
вртката.

• Земете ги фасонките за сијалицата 
и вметнете ги на приложените др-
жачи, кои може да се видат од по-
себниот облик на краевите.
Предупредување: Спојките кои се 
користат за прицврстување на жи-
ците не смеат да се скратуваат.

• Стегнете ги завртките за прицвр-
стување на фасонките на сијалица-
та за држачот, на таков начин што 
ќе ги држат последните помеѓу 2 
дихтунга.

• Зум моделот не е со светилка.
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Дупчење на таванот/полицата и прицврстување на плочата
ДУПЧЕЊЕ НА ТАВАНОТ/ПОЛИЦАТА

• Користете висок за обележување на центарот на плотната за готвење на таванот/
полицата за прицврстување.

• Ставете ја плочата на таванот / полицата, водејќи сметка да го држите граничниот 
палец кој штотуку беше поставен во позиција спроти лицето што ја врши монтажа-
та и плотната за готвење (граничниот палец не смее да се измеша со останатите 4 
кои се користат за прицврстување на челичните кабли кои го движат аспираторот).

• Означете ги на таванот центрите на дупки во плочата.
• Издупчете ги следниве точки:

 – Тавани во цврст бетон: Се користат држачи за во бетон.
 – Тавани во шупливи тули со дебелина од 20 мм: Издупчете дупка со дијаметар 
од Ø 10 mm (ставете ги 11 приложени држачи веднаш).

 – Тавани со дрвени греди: Се користат завртки како за во дрво (не се приложени).
 – Дрвена полица, со дебелина од 15 мм: Издупчете дупка со дијаметар од Ø 7 mm.
 – Поврзување со кабелот за снабдување со електрична енергија: Издупчете 
дупка со дијаметар од Ø 10 mm.
Предупредување: ќе има два кабли за поврзани: директен електричен кабел 
за напојување на аспираторот и уште еден кабел со прекинувач за светло. 
Ова не се однесува на зум моделот.

 – Одвод на воздухот (Верзија со цевки): според дијаметарот на врската со над-
ворешната цевка.

• Ставете ги двете завртки, оставајќи 4-5 mm од таванот:
 – за цврст бетон, не се предвидени држачи за бетон.
 – за шупливи тули со приближна дебелина од околу 20 mm, се предвидени шра-
фови 12h.

 – за дрвени греди, не се предвидени шрафови за дрво.
 – за дрвени полици, не се предвидени шрафови со дихтунзи и навртки.
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ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ПЛОЧАТА

• Кренете ја плочата за прицврстување, водејќи 
сметка граничниот палец да е позициониран 
нанапред.

• Прилагодете ги отворите на двете завртки кои 
претходно беа ставени во таванот така што да 
бидат во центарот на отворот кој може да се 
прилагоди.

• Затегнете ги двете завртки целосно и завртете 
ги и другите две приложени; пред целосно да 
ги затегнете завртките можете да ги прилаго-
дите со вртење на парчето така што завртките 
да не излегуваат од отворот.

• Единицата мора безбедно да се прицврсти 
и поради тежината на аспираторот и поради 
изложувањето на притисокот предизвикан со 
повремениот страничен притисок врз апара-
тот кога е во позиција. Откако единица ќе биде 
прицврстена, уверете се дека плочата е ста-
билна.

• Во сите случаи каде што таванот не е доволно 
цврст, лицето што ја врши монтажата мора да 
го зацврсти со соодветни плочи, заковани на 
структурно цврст елемент.

ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕТО НА ПЛОЧАТА (NEST 

MOДЕЛ)
• Земете ги 2 продолжувања 2.1 и прикачете ги 

на отворите во плоча 2 која веќе е прицврстена.
• Означете ги на таванот центрите на дупките во 

плочите.
• Отстранете ги продолжувањата.
• Издупчете дупка со дијаметар од Ø 10 mm 

(ставете ги приложените држачи 11).
• Прикачете ги продолжувањата повторно и 

прицврстете ги со помош на приложените за-
вртки 12h.
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ПОВРЗУВАЊЕ НА КАБЛИТЕ ЗА 
ПЛОЧАТА НА АСПИРАТОРОТ

Забелешка Пред да продолжите со монтирање по-
требно е да се стави аспираторот на висина од нај-
малку 650 mm од плотната за готвење, со помош 
од друго лице.

Ова е неопходно, бидејќи каблите за аспирато-
рот мора да се поврзат со плочата прицврстена 
на таванот без тежината на аспираторот да ја 
оптеретува структурата.

a 

b 

c 

4

• Системот со кабли се состои од три дела:
 – Threaded Pawls (a) веќе монтирана на пло-
чата на таванот.

 – Приложени завртки за спојување на кабе-
лот (b).

 – Приложени безбедносни копчиња (c).

• Каблите поврзани со аспираторот треба да по-
минат низ соодветните дупки во плочата, по-
сле расклопувањето.

• Ставете го напојниот кабелот за аспира-
торот 4 во отворот на плочата и нека по-
мине низ него.

Предупредување: Немојте да ги кршите 
или вадите спојките за прицврстување 
на напојниот кабел за аспираторот.
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• Внимавајте на насоката на плочата прицврсте-
на за таванот (граничниот палец на плочата 
прицврстена на таванот има соодветна дупка 
на капакот за плочата и на самиот аспиратор).

B

C

• Ставете ги каблите во безбедносните копчиња 
(c) со тоа што завршниот дел ќе излегува од 
горната страна.

• Ставете ги каблите во завртките за спојување 
на каблите (b)
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• Протнете ги каблите низ отворите во палците 

(a) и завртете ги завртките за блокирање на ка-
белот (b) на самите палци.

• Откако ќе ја завршите опе-
рацијата, резултатот треба 
да биде ист како што е при-
кажано на сликата за чети-
рите кабли.

• Сега имаме 4 кабли поврзани со плочата.

Затегнете ги каблите така што ќе ги турнете на-
горе и ќе можат да се лизгат во завртката за 
стегнување на кабелот и ќе излезат од отворот 
во палецот.

Ова е возможно, бидејќи завртката за стегну-
вање на кабелот има систем кој, доколку се 
монтира соодветно, овозможува каблите да се 
лизгат во неа само во една насока и спречува 
лизгање во спротивната насока.

Каблите треба да се со иста должина за да се 
олесни операцијата за крајното ниво. Предниот 
лев кабел не смее да биде полабав од остана-
тите кабли.
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НИВЕЛИРАЊЕ НА АСПИРАТОРОТ
• Подвижната единица на аспираторот мора 

да се нивелира за да се овозможи соодветно 
функционирање на движењето.

• Аспираторот се нивелира со прилагодување 
на безбедносните палци.

• Ставете либела врз аспираторот.

• Кога безбедносните копчиња се притиснати 
кон нагоре, движењето на аспираторот е „от-
кочено“. Со ставање или извлекување на ка-
белот од завртката за стегнување на кабелот, 
можно е да се направат прилагодувања кои 
овозможуваат подвижниот дел од аспираторот 
да се нивелира.

• Oткако аспираторот соодветно ќе се нивелира, 
безбедносните копчиња мора повторно да се 
затегнат.

Предупредување:
• Проверете дали сите 4 кабли се оптегнати.
• Проверете ги сите 4 кабли за да видете да 

не се оштетени при монтирањето.
• Мора да внимавате минималното растоја-

ние помеѓу аспираторот и плотната за гот-
вење да биде 650mm.,

• Подвижната единица (телото на аспирато-
рот) мора да има максимално движење од 
900 mm во случајот кај верзијата со рецир-
кулација и 750 мм во случајот кај верзијата 
со цевки.

Приклучоци
ОДВОД НА ВОЗДУХ – ВЕРЗИЈА СО 

ЦЕВКИ
За да го монтирате аспираторот во верзија со 
цевки, ве молиме погледнете ги инструкциите што 
се приложени во сетот за верзија со цевки соодвет-
ни за аспираторот.
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ОДВОД НА ВОЗДУХ – ВЕРЗИЈА СО 

РЕЦИРКУЛАЦИЈА
• Отворете ја единицата за осветлување со по-

влекување на жлебот.
• Отстранете го филтерот за маснотии.
• Бидете сигурни дека филтерот за мирис со ак-

тивен јаглен соодветно е наместен.

ПОСТАВУВАЊЕ НА 
НАПОЈНИОТ КАБЕЛ

• Затегнете го напојниот ка-
бел и прицврстете го за држа-
чот на плочата монтирана на 
таванот, користејќи ги 2 завртки.
• Ставете го гумениот кабел 
во отворот за да спречите по-
натамошно оштетување.
• Поврзете го аспираторот 
со електричната мрежа за на-

појување, вметнувајќи биполарен 
прекинувач со контактен отвор од 

најмалку 3 mm.
• Извадете ги филтрите за за масно-

тии (видете го делот за „Одржување“) и 
бидете сигурни дека кабелот за напојување 

е правилно вметнат во штеќерот на вентила-
торот за вшмукување.

• Сега може да се извади спојката што го за-
тегнува напојниот кабел со телото на аспира-
торот.

• Сега може да се приклучи аспираторот и све-
тилката, доколку има, со напојувањето со 
електрична енергија со помош на соодветните 
кабли.

ПОСТАВУВАЊЕ НА КАПАКОТ НА 
ПЛОЧАТА

• Затворете го капакот на плочата со помош на 3 
завртки кои ги извадивте претходно и приложениот 
клуч.
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ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАКЛОТО – 

CHIC-VANILLA MOДЕЛИ
• Земете ги светилките и ставете ги во фасонките.
• Не мора да се зашрафуваат, туку едноставно 

целосно да се стават.
• Прицврстете го стаклото 5 на плочата со по-

мош на завртките 12d и дихтунзите 22 во гор-
ниот дел.

• Прицврстете ги стаклените елементи заедно 
на долниот дел со помош на плочите за при-
цврстување на стакло 6 со завртките 12e и 
дихтунзите 22.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАКЛОТО – NEST 
MOДЕЛ

• Земете ги светилките и ставете ги во фасонките.
• Не мора да се зашрафуваат, туку едноставно 

целосно да се стават.
• Прицврстете ги рамките 7.1 за плочата со по-

мош на навртките 12d.
• Ставете го термобандот 12f во копчето 12e, по-

тоа ставете го стаклото 5 и другиот термобанд 
12h, прицврстувајќи ги заедно со навртката 12d.

• Ставете го крајот на копчето 12e во отво-
рот на рамката 7.1 и затегнете го со втората 
навртка 12d.

• Мали прилагодувања може да се направат со 
олабавување на навртките 12d кои се затегну-
ваат на држачот.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАКЛОТО – VERTI-
GO-KALEIDOS- LUXIA MOДЕЛИ

• Земете ги светилките и ставете ги во фасон-
ките.

• Не мора да се зашрафуваат, туку едноставно 
целосно да се стават.

• Прицврстете го стаклото (или друг материјал) 
5 за плочата со помош на копчињата за при-
цврстување 12d.
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УПОТРЕБА
Контролни копчиња

Предупредување: Со копчињата на аспираторот 
се контролираат само функциите на аспираторот. 
Единицата за осветлување има целосно одделно 
напојување за електрична енергија и одделен пре-
кинувач.

Системот за електронска контрола препознава 
и сигнализира два типа на дефекти.

ДисплејФункцијаКопче
L За вклучување/исклучување на светлата. -
T1 On/Off

Off/Off

Аспираторот спуштен
Притиснете и задржете 2 секунди за да се крене 
аспираторот. Притиснете и кратко задржете за 
вклучување/исклучување на 

Аспираторот кренат
Притиснете еднаш: Аспираторот се спушта.
Притиснете вторпат: Аспираторот запира. 
Откако ќе заврши движењето моторот се 
вклучува да работи во втора брзина.

Led T1 

Бавно трепкање

Бързо мигане

Надмината тековна гранична вредност за абсорпција:
Доколку дојде до состојба на преоптоварување, дефектот се сигнализира со LED 
Т1 на тастатурата трепкајќи еднаш на секои 2 секунди. Проверете дали нешто го 
блокира нормалното движење на аспираторот.
Сигналот останува активен се додека не се даде нова команда за 
отворање/затворање на аспираторот.

Аспираторот при отворање наидува на безбедносниот микро прекинувач:
Ако се достигне до безбедносниот микро прекинувач, дефектот се сигнализира со 
LED T1 на тастатурата трепкајќи брзо (еднаш на секој 250 ms). Ова значи дека 
аспираторот го има преминато микро прекинувачот... Повикајте техничка 
помош!
Можете да продолжете да го користите светлото на аспираторот и функциите на 
моторот додека овој дефект е активен. Кога и да се вклучи моторот, LED T1 ќе 
продолжи да трепка, покажувајќи дека дефектот се уште е присутен.



23

MK
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ 

Уредот може да се контолира со помош на далечин-
ски управувач кој работи на 1.5 V јаглерод-цинкови 
алкални батерии од стандарден тип LR03-AAA.

• Не ставајте го далечинскиот управувач близу 
до топлотни извори.

• Искористените батерии мора соодветно да се 
фрлат.

Контролна плоча

Копче Функција Дисплеј

Го вклучува и исклучува моторотна аспираторот.

Затворен аспиратор:
– Притиснете го копчето кратко за да започнете со спуштање на аспираторот
– Ќе запре кога копчето повторно ќе се притисне.

Отворен аспиратор
– Притиснете и задржете 2 секунди за да ја активирате функцијата за кревање на 
аспираторот, која запира кога ќе дојде до стоп.
– Притиснете (накратко) да го запрете движењето (пред да дојде до стоп).
– Притиснете повторно накратко за вклучување/исклучување на моторот.
– Притиснете и задржете 2 секунди за да започнете со кревање на аспираторот.

За намалување на брзината на моторот. –

–

–

–

–

За зголемување на брзината на моторот.

Го вклучува и исклучува светлото на аспираторот.

Функција за интензивна брзина (INTENSIVE)
– Ова може да се активира со спуштен аспиратор или кога функциите delay или 24h не 
се активни.
– За активирање на Интензивна брзина од било која друга брзина.
За да се исклучи функцијата, притиснете повторно на копчето или исклучете го моторот.
– Функцијата за интензивна брзина е подесена да работи 10 минути. На крајот од 10 
минути, системот автоматски ќе се врати да работи со брзината која претходно била 
поставена.

Притиснете и задржете 2 секунди за функцијата 24H:
Може да се активира само ако функцијата Intensive или Delay не е активна.
За активирање и деактивирање на функцијата 24H по 10 минути на секој час, во траењ 
од 24 часа. После ова време функцијата се деактивира.

Притиснете кратко за функцијата Одложување (Delay):

Може да се активира само ако функцијата Intensive или 24h не е активна.
За активирање и деактивирање на целосно затворање на аспираторот (мотор+светилки) 
после 30 минути: За да се исклучи функцијата Delay, притиснете повторно на копчето 
или исклучете го моторот.

Лед диодата на копчето 
на моторот (на 
контролните копчиња на 
аспираторот) ќе трепка 
еднаш во секунда.

Лед диодата на копчето 
на моторот (на 
контролните копчиња на 
аспираторот) ќе трепка 
еднаш на секои 2 
секунди.

Лед диодата на копчето 
на моторот (на 
контролните копчиња на 
аспираторот) ќе трепка 
еднаш на секоја 0.5 
секунда.
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ОДРЖУВАЊЕ 

Филтри за маснотии 
Филтрите мора да се чистат на секои два месеца 
или почесто ако често се употребуваат и можат да 
се мијат во машина за садови

ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИТЕ САМО-
НОСЕЧКИ ПОДМАЧКАНИ ФИЛТЕРИ
• Извлечете ја единицата со светлото со повле-

кување на копчето.
• Отстранете ги филтерите еден по еден со тур-

кање кон задната страна на аспираторот и по-
влекување во исто време надолу.

• Внимавајте да не се искриват кога ги миете. 
Сосема нека се исушат пред да ги ставите пов-
торно. 

• Кога ќе ги поставувате филтерите внимавајте 
тие да бидат во точна позиција со рачката да е 
видлива од надвор.,

• Вратете ја единицата на светло.

ФИЛТЕР СО АКТИВИРАН ЈАГЛЕН
(верзија со рециркулација)

Филтерот не може да се мие и не може да се обно-
вува. Мора да се заменува на околу 4 месеци или 
почесто, ако аспираторот се користи поинтензивно. 

ЗАМЕНУВАЊЕ
• Отворете ја единицата со светло.
• Отстранете ги металните подмачкани филтери 
• Отстранете го заситениот филтер со активен 

јаглен како што е прикажано (A).
• Ставете ги новите филтри (B).
• Повторно вратете ги назад металните филтри 

за маснотии и единицата за светло.
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Осветлување

ЗАМЕНА НА СВЕТИЛКАТА
20 W халогенско светло.

• Извадете го капачето од светилката што се 
вади со поместување под металниот прстен, 
придржувајќи со едната рака.,

• Извадете ја халогенската светилка од држачот 
со нежно извлекување.

• Заменете ја со ламба од ист вид и не забора-
вајте да проверите дали двете игли се пра-
вилно поставени во лежиштето на држачот на 
светилката.

• Ставете го капачето на светилката.

Светилки за осветлување

CHIC G9 – Заштеда на енергија 9W

VANILLA G9 – ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 9W

LUXIA G9 – ВИСОКА МОЌНОСТ 40W

KALEIDOS G9 – ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 9W

NEST G9 – ВИСОКА МОЌНОСТ 40W

VERTIGO G9 – ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 9W

Внимание: Светилки не се предвидени.
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Постапки кои треба да се користат во случај на дефект
• Проверете дали осигурувачот е правилно вметнат и дали е прегорен, за заме-

на на осигурувачите отворете ја единицата за осветлување, одвртете го држа-
чот на осигурачот и заменете го со ист кој ги има истите карактеристики (Rif.B)

• Проверете дали аспираторот е на соодветно ниво (се препорачува употреба 
на либела).

• Проверете дали четирите кабли се сите во иста затегнатост. Предниот лев 
кабел не смее да биде полабав од другите. 

Ако дури и овие операции не го решат проблемот контактактирајте ја службата за 
техничка помош.

Дополнителни информации за лицето 
кое ќе ја врши монтажата

• Oтворете ја единицата за осветлување со по-
влекување на жлебот.

• Ставете ја ознаката, за типот на осветлување-
то, кон аспираторот како што е прикажано на 
сликата (Rif.A).

A

B
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Симболот        на производот или на пакувањето покажува дека овој производ не може да се третира 
како отпадок од домаќинство. Туку треба да се предаде на соодветни места за рециклирање на 
електрична или електронска опрема. Со тоа што овој производ ќе се фрли правилно, помагате да 
се спречат потенцијалните негативни последици по човековата средина и човековото здравје, кои 
инаку би настанале со неправилно фрлање на производот. За подетални информации за рецикли-
рање на производот, контактирајте во локалната канцеларија во Вашиот град, службата за правил-
но отстранување на отпадокот или во продавницата каде сте го купиле. 
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