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EN - COOKER HOOD
Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility, for any eventual inconveniences, damages or
fires caused by not complying with the instructions in this manual, is declined. The hood is conceived for the suction of cooking fumes and steam and is destined only for domestic use.
The hood can look different to that illustrated in the drawings in this booklet. The instructions for use, maintenance and installation, however, remain the same.
!!
It is important to conserve this booklet for consultation at any moment. In the case of sale, cession or move, make
sure it is together with the product.
!!
Read the instructions carefully: there is important information about installation, use and safety.
!!
Do not carry out electrical or mechanical variations on the product or on the discharge conduits.
!!
Before proceeding with the installation of the appliance verify that there are no damaged all components. Otherwise
contact your dealer and do not proceed with the installation.
Note: the elements marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models or elements to
purchase, not supplied.

CAUTION

WARNING! Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.
Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by removing the plug or disconnecting the
mains electrical supply.
Always wear work gloves for all installation and maintenance operations.
The appliance is not intended for use by children or persons with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if lacking
in experience or knowledge, unless they are under supervision or have been trained in the use of the appliance by a person
responsible for their safety.
This appliance is designed to be operated by adults, children should be monitored to ensure that they do not play with the
appliance.
This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with
the appliance.
Never use the hood without effectively mounted grating!
The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated.
The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together with
other gas combustion devices or other fuels.
The ducting system for this appliance must not be connected to any existing ventilation system which is being used for any
other purpose such as discharging exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels.
The flaming of foods beneath the hood itself is severely prohibited.
The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and must therefore be avoided in all circumstances.
Any frying must be done with care in order to make sure that the oil does not overheat and ignite. Accessible parts of the
hood may became hot when used with cooking appliance.
With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the
regulations provided by the local authorities.
The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (AT LEAST ONCE A MONTH).
This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided in this manual). Failure to follow the
instructions provided in this user guide regarding the cleaning of the hood and filters will lead to the risk of fires.
Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible risk of electric shocks.
We will not accept any responsibility for any faults, damage or fires caused to the appliance as a result of the non-observance of the instructions included in this manual.
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This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol
on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste
disposal.
For further detailed information regarding the process, collection and recycling of this product, please contact the appropriate department of your local authorities or the local department for household waste or the shop where you purchased this
product.
Appliance designed, tested and manufactured according to:
••
Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
••
Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741;
EN 50564; IEC 62301.
••
EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.
Suggestions for a correct use in order to reduce the environmental impact: Switch ON the hood at minimum speed when you
start cooking and kept it running for few minutes after cooking is finished. Increase the speed only in case of large amount
of smoke and vapour and use boost speed(s) only in extreme situations. Replace the charcoal filter(s) when necessary to
maintain a good odour reduction efficiency. Clean the grease filter(s) when necessary to maintain a good grease filter efficiency. Use the maximum diameter of the ducting system indicated in this manual to optimize efficiency and minimize noise.
Additional Installation Specifications:
Use only the fixing screws supplied with the product for installation or, if not supplied, purchase the correct screws type. Use
the correct length for the screws which are identified in the Installation Guide.
In case of doubt, consult an authorised service assistance centre or similar qualified person.
WARNING! Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

USE

The hood is designed to be used either for exhausting or filter version.

Ducting version

In this case the fumes are conveyed outside of the building by means of a special pipe connected with the connection ring
located on top of the hood.
Attention! The exhausting pipe is not supplied and must be purchased apart. Diameter of the exhausting pipe must be equal
to that of the connection ring.
In the horizontal runs the exhausting pipe must be slightly slanted (about 10°) and directed upwards to vent the air easily
from the room to the outside.
Attention! If the hood is supplied with active charcoal filter, then it must be removed.
Connect the hood and discharge holes on the walls with a diameter equivalent to the air outlet (connection flange).
Using the tubes and discharge holes on walls with smaller dimensions will cause a diminution of the suction performance
and a drastic increase in noise.
Any responsibility in the matter is therefore declined.
!!
Use a duct of the minimum indispensible length.
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!!
!!
!!
!!

Use a duct with as few elbows as possible (maximum elbow angle: 90°).
Avoid drastic changes in the duct cross-section.
Use a duct as smooth as possible inside.
The duct must be made of certified material.

Filter version

One active charcoal filter is needed for this and can be obtained from your usual retailer.
The filter removes the grease and smells from the extracted air before sending it back into the room through the upper outlet
grid.

INSTALLATION

The minimum distance between the supporting surface for the cooking equipment on the hob and the lowest part of the
range hood must be not less than 50cm from electric cookers and 65cm from gas or mixed cookers.
If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to.

Electrical connection

The mains power supply must correspond to the rating indicated on the plate situated inside the hood. If provided with a plug
connect the hood to a socket in compliance with current regulations and positioned in an accessible area, after installation.
If it not fitted with a plug (direct mains connection) or if the plug is not located in an accessible area, after installation, apply
a double pole switch in accordance with standards which assures the complete disconnection of the mains under conditions
relating to over-current category III, in accordance with installation instructions.
Warning! Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and checking the efficient function, always check that
the mains cable is correctly assembled.
The hood is provided with a special power cable ; if the cable is damaged, request a new one from Technical Service.

Mounting

Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons. Before beginning installation:
••
Check that the product purchased is of a suitable size for the chosen installation area.
••
Remove the charcoal (*) filter/s if supplied (see also relative paragraph). This/these is/are to be mounted only if you
want lo use the hood in the filtering version.
••
Check (for transport reasons) that there is no other supplied material inside the hood (e.g. packets with screws (*),
guarantees (*), etc.), eventually removing them and keeping them.
••
If possible, disconnect and move freestanding or slide-in range from cabinet opening to provide easier access to rear
wall/ceiling. Otherwise put a thick, protective covering over countertop, cooktop or range to protect from damage and
debris. Select a flat surface for assembling the unit. Cover that surface with a protective covering and place all canopy
hood parts and hardware in it.
••
In addition check whether near the installation area of the hood (in the area accessible also with the hood mounted)
an electric socket is available and it is possible to connect a fumes discharge device to the outside (only suction
version).
••
Carry out all the masonry work necessary (e.g. installation of an electric socket and/or a hole for the passage of the
discharge tube).
Expansion wall plugs are provided to secure the hood to most types of walls/ceilings. However, a qualified technician must
verify suitability of the materials in accordance with the type of wall/ceiling. The wall/ceiling must be strong enough to take
the weight of the hood. Do not tile, grout or silicone this appliance to the wall. Surface mounting only.
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OPERATION

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen vapours. It is recommended that the cooker hood suction is
switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in operation during cooking and for another 15 minutes approximately
after terminating cooking.

To select the functions of the hood, simply touch the controls.
T1. ON/OFF lights
T2. OFF suction speed (power)
T3. ON/OFF suction speed (power) 1
T4. ON/OFF suction speed (power) 2
T5. ON/OFF suction speed (power) 3

MAINTENANCE

ATTENTION! Before performing any maintenance operation, isolate the hood from the electrical supply by switching off at the connector and removing the connector fuse.
Or if the appliance has been connected through a plug and socket, then the plug must be removed from the socket.

Cleaning

The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the same frequency with which you carry out maintenance of
the fat filters) internally and externally. Clean using the cloth dampened with neutral liquid detergent. Do not use abrasive
products. DO NOT USE ALCOHOL!
WARNING: Failure to carry out the basic cleaning recommendations of the cooker hood and replacement of the filters may
cause fire risks. Therefore, we recommend observing these instructions. The manufacturer declines all responsibility for
any damage to the motor or any fire damage linked to inappropriate maintenance or failure to observe the above safety
recommendations.

Grease filter

Traps cooking grease particles. The grease filter must be cleaned once a month using non aggressive detergents, either
by hand or in the dishwasher, which must be set to a low temperature and a short cycle. When washed in a dishwasher, the
grease filter may discolour slightly, but this does not affect its filtering capacity. To remove the grease filter, pull the spring
release handle.

Charcoal filter (filter version only)

It absorbs unpleasant odours caused by cooking. The saturation of the charcoal filter occurs after more or less prolonged
use, depending on the type of cooking and the regularity of cleaning of the grease filter. In any case it is necessary to replace
the cartridge at least every four mounths. The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.

Replacing lamps

The hood is equipped with a lighting system based on LED technology. The LEDs guarantee an optimum lighting, a duration
up to 10 times as long as the traditional lamps and allow to save 90% electrical energy.
For replacement, contact the technical service.
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تم تزويد الشفاط بملحقات تركيب ،مناسبة لجزء أكبر من الجد ران/السقوف .ومع ذلك ،يجب أن يتم توصيل الشفاط من قِبل فني مؤھل،
.الذي سيقوم بتثبيت المواد بحسب نوع الجدار/السقف .يجب أن يكون الجدار /السقف قوي بما فيه الكفاية لت ّح مل وزن الشفاط

العمل

في حال كان تركيز البخار كبير بشكل خاص في المطبخ ،استخدم أقصى سرعة .من المستحسن أن تقوم بتشغيل التھوية (الشفاط) قبل
 5.دقائق من البدء بالطھي وتركه يعمل لمدة  15دقيقة تقريب ا ً بعد االنتھاء من الطھي أيض ا ً
.من أجل اختيار وظائف الشفاط ،يكفي الضغط على آليات التحكم

 .T1ضوء تشغيل/إيقاف ON/OFF
 .T2وضعية االستعداد  /إيقاف العمل
 .T3المستوى األول لسرعة (طاقة) العمل  ON / OFFإيقاف/تشغيل
 .T4المستوى الثاني لسرعة (طاقة) العمل  ON / OFFإيقاف/تشغيل
 .T5المستوى الثالث لسرعة (طاقة) العمل  ON / OFFإيقاف/تشغيل

الصيانة

تحذير! قبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة ،افصل التيار الكھربائي للشفاط وذلك بسحب القابس من المقبس أو إيقاف تشغيل
.المفتاح الرئيسي

التنظيف

.يحتاج الشفاط إلى التنظيف بشكل متكرر ،من الخارج كما من الداخل
استخدم قطعة قماش مبللة بالماء والمنظفات المعتدلة للتنظيف .تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كاشطة .ال تستخدم
!الكحول
تحذير :عدم االلت زام بتعليمات التنظيف فيما يتعلق بالشفاط والفلتر قد يؤدي إلى خطر الحريق .لذلك ننصحك باتباع التعليمات الموصى
.بھا
نحن نرفض أية مسؤولية ناتجة عن أية أض رار بالمحرك أو أي ضرر حريق مرتبط بصيانة غير مناسبة أو الفشل بمالحظة تعليمات
.السالمة الواردة أعاله

فلتر الدھون

.يعمل على شفط أج زاء الدھون ،التي تتشكل أثناء الطھي
يجب تنظيفه مرة واحدة في الشھر ،ليس بمنظفات كاشطة ،يدوي ا ً أو في غسالة األطباق على درجات ح رارة منخفضة ودورة غسل قصيرة.
يمكن أن يتب دّل لون فلتر الدھون عند غسله بغسالة األطباق ،لكن خصائص الفلترة ال تتغير على اإلطالق .من أجل إزالة فلتر الدھون
.اسحبه إلى األسفل
)فلتر الفحم (إصدار مع فلتر فقط
يمتص الفلتر الروائح الغير مرغوبة الناجمة عن الطھي .يجب استبدال فلتر الفحم بعد استخدامه لفترة طويلة ،وھذا يتوقف على نوع
.الطھي والتنظيف المستمر لفلتر الدھون .في أي حال ،ال بد من استبدال البطانة كل أربعة أشھر على األقل

استبدال اللمبة

توفر لمبة أطول عمر ا ً مقارنة مع  LEDالشفاط مزود بنظام إضاءة ،يعتمد على تقنية اإلضاءة األمثل حيث تصل إلى  10م رات .LED
.اللمبات التقليدية وتوفر  ٪ 90من استھالك الطاقة الكھربائية
.لتغيير اللمبة ،اتصل بخدمة ما بعد البيع
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الروائح .قم بتنظيف فلتر (فالتر) الدھون ،إذا لزم األمر ،من أجل الحفاظ على فعالية األداء .استخدم نظام األنابيب (العوادم) بأكبر أقطار،
.والواردة في ھذا الدليل ،لتحسين الكفاءة والحد من الضوضاء
تنبيه! إذا لم يتم اتباع ھذه التعليمات عند تثبيت الب راغي والتوصيالت ،يؤدي إلى خطر حدوث صدمة كھربائية

االستخدام

.إن الشفاط متوفر لالستخدام في إصدارين :إصدار شفاطات مع فتحة شفط خارجية أو إصدار شفاطات مع فلتربإعادة تدوير داخلي

إصدار مع فتحة شفط

يتم التخلص من األبخرة عن طريق أنبوب (عادم) موجھة إلى الخارج ،وھو مثبت على حلقة توصيل .يجب أن يكون قطر
.أنبوب التھوية مساوي ا ً لقطر حلقة التوصيل
.تحذير! أنبوب التصريف (العادم) غير مرفق مع الشفاط ،ويجب ش راؤه بشكل منفصل
في الجزء األفقي يجب أن يكون األنبوب مائ الً قلي الً إلى األعلى (تقريب ا ً  10درجات) ،بحيث يتم تصريف الھواء بسھولة إلى الخارج.
تحذير :إذا كان الشفاط مزودا ً بفلتر الفحم ،عندھا يجب أن تتم إزالته .قم بتوصيل الشفاط مع األنابيب والفتحات بالتدفق األفقي بحيث
يكون قطرھا بنفس قطر فتحة تصريف الھواء (حلقة التوصيل) .استخدام األنابيب وفتحات التصريف األفقية ،بقطر أصغر ،سوف يؤدي
إلى تقليل تأثير الشفط وزيادة في مستوى
.الضوضاء بشكل كبير .نحن نرفض أية مسؤولية ناتجة عن عملية كھذه
! !يجب أن يكون طول األنابيب ،ال يقل عن أقل طول الزم.
! !يجب أن تكون أنابيب الشفط بأقل انحناءات ممكنة (الحد األقىص لزاوية االنحناء 90 :درجة).
! !تجنب أية تغيريات حادة يف مقطع االنبوب.
! !ينبغي أن يكون الجزء الداخيل من االنبوب أملس قدر اإلمكان.
! !يجب أن تكون املواد التي صنع منھا األنبوب تتوافق مع املعايري.

صدار شفاطات مع فلتر

تتم تنقية الھواء من الشحوم والروائح الكريھة قبل إعادتھا إلى البيئة .عند استخدام شفاطات من ھذا اإلصدار ،من الضروري تركيب
.فلتر إضافي من الفحم

التركيب

يجب أال تقل المسافة بين السطح الداعم للوعاء (لآلنية) الموجود على سطح الطھي وأسفل الشفاط في منطقة المطبخ عن  50سم للمواقد
الكھربائية و  65سم لمواقد الغاز أو المواقد المشتركة (غاز وكھرباء) .إذا كان مذكور ا ً في تعليمات تركيب مواقد الغاز مسافة أكبر،
.فيجب أخذ ذلك بعين االعتبار

التوصيل الكھربائي

يجب أن يتوافق جھد شبكة التيار الكھربائي الرئيسية مع الجھد ال ُم شار إليه على لوحة بيانات الجھاز الموجودة داخل الشفاط .إذا كان
مزود بقابس قم بوصله إلى مقبس مناسب لألنظمة السارية وموجود في مكان يسھل الوصول إليه بعد التركيب .إذا لم يتناسب
الشفاط
ّ
مع القابس (توصيل مباشر مع شبكة التيار الكھربائي الرئيسية) أو كان القابس موجود بمكان يصعب الوصول إليه بعد التركيب ،أضف
قاطع ثنائي يتناسب مع المواصفات والذي يضمن الفصل الكامل للتيار الكھربائي الرئيسي تحت شروط متعلقة بجھد التيار المفرط من
.الفئة الثالثة ،وبما يتناسب مع تعليمات التركيب
تحذير! قبل إعادة توصيل الشفاط إلى شبكة التيار الكھربائي الرئيسية والتحقق من فعال يّة الوظيفة ،تح قّ ق دائم ا ً من صحة توصيل كابل
.التيار الكھربائي الرئيسي .الشفاط مزود بكابل كھربائي خاص؛ إذا كان الكابل متضرراً ،اطب استبداله بآخر جديد من مركز الخدمة

التركيب

:إن الشفاط ثقيل ،لذلك يتطلب تحريكه وتركيبه من قِبل شخصين على األقل .قبل البدء في عملية التثبيت
•تأكد من أن حجم املنتج الذي تم رشاؤه مناسب ملكان التثبيت الذي تم اختياره.
•أزل فلرت/فالتر الفحم إذا كان/كانت مزودة (انظر أيضا الفقرة املتعلقة بذلك) .قم برتكيبه/برتكيبھا فقط يف حال اردت استخدام الشفاط يف إصدار جھاز تصفية.
•تحقق (ألسباب متعلقة بالنقل) من عدم وجود عنارص أخرى داخل الشفاط (عىل سبيل املثال أكياس براغي ،وثائق الكفالة ،وغريھا) ،قم بإزالتھا واالحتفاظ بھا إن وجدت.
•إذا كان باإلمكان ،قم بتحريك وإزالة الخزائن ،املوجودة تحت وحول منطقة تثبيت الشفاط ،وذلك لسھولة الوصول إىل الجدار/السقف الخلفي حيث سيتم تثبيت الشفاط .وإال
قم بحامية الخزانة وبقية األجزاء ،حيث سيتم الرتكيب .قم باختيار سطح مستو لتجميع الجھاز .قم بتغطية السطح بغطاء واقي وضع جميع أجزاء الشفاط واملعدات داخله.
•وباإلضافة إىل ذلك تحقق ما إذا كان بالقرب من مكان تركيب الشفاط (مكان ميكن تركيب الشفاط به) يتوفر مأخذ كھربايئ وأنه من املمكن القيام بتوصيل أنابيب الشفط إىل
الخارج (فقط يف إصدار مع فتحة شفط ).
•قم بتنفيذ جميع أعامل البناء الالزمة (مثل تركيب مقبس كھربايئ و/أو حفر فتحة يف الجدار ملرور أنابيب الشفط).
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ةيوھتلا تاطافش   -يبرع

ةيوھتلا تاطافش  -يبرع

اتبع بدقة التعليمات الواردة في هذا الدليل .نحن نرفض أية مسؤولية ناتجة عن أية مشاكل أو أض رار أو ح رائق تلحق بالجهاز ،نتيجة
عدم االلت زام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل .تم تصميم الشفاط لشفط الدخان واألبخرة الناتجة أثناء الطهي ،ومخصصة فقط لالستخدام
.المنزلي
.قد يختلف الشفاط في الشكل عن الصور الموجودة في ھذا الكتيب ،ولكن تعليمات االستخدام والصيانة والتركيب ھي نفسھا
! !احتفظ بھذا الدليل يف أماكن يسھل الوصول إليھا؛ يف حال قمت ببيعه أو نقله أو تغيري مكانه يجب أن يبقى الدليل دامئاً مع املنتج.
! !يجب قراءة التعليامت بعناية :ألنھا تشري إىل املعلومات الھامة حول الرتكيب واالستخدام والسالمة.
! !ال تقم بتعديل الخصائص الكھربائية أو امليكانيكية ،وال تعبث بفتحات الترصيف (العادم).
! !قبل تركيب الجھاز ،تأكد من أن جميع مكوناته سليمة .إذا مل يكن األمر كذلك ،قم باالتصال بالبائع الوكيل وال تقم برتكيب الجھاز.
مالحظة :التفاصيل ،التي تحمل الرمز „(*)” ،ھي ملحقات اختيارية يتم توفيرھا فقط مع بعض الموديالت أو عناصر يتم ش رائھا وھي
.غير مرفقة

تحذيرات
!تحذير

•ال تقم بتوصيل الجهاز إىل شبكة التيار الكهربايئ حتى يتم االنتهاء من الرتكيب بالكامل.
•قبل القيام بعملية التنظيف أو الصيانة افصل الشفاط عن التيار الكھربايئ ،وذلك بسحب القابس من املقبس أو فصل قاطع الطاقة الرئييس.
•يجب عدم استخدام الجھاز من قبل األطفال أو األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو من ِقبل األشخاص بدون خربة ومعرفة كافية ،إال تحت مراقبة
أو مساعدة الشخص املسؤول التخاذ الرتتيبات الالزمة لسالمتھم.
•يجب مراقبة األطفال لعدم العبث بالجھاز .ال يجوز استخدام الشفاط ،إذا مل يتم تركيب الشبكة بشكل صحيح!
•ال تستخدم الشفاط أبد ا ً كسطح للتخزين ،ما مل يُسمح بھذا بشكل رصيح .يجب أن تكون األماكن ذات تھوية كافية ،عند استخدام شفاط املطبخ بنفس الوقت مع بقية األجھزة
التي تعمل عىل الغاز أو أي وقود آخر.
•يجب أال يتم شفط الھواء إىل نفس القناة التي ت ُستخدم للتخلص من األبخرة الناتجة عن ح ّراق الغاز أو أي ح ّراق وقود آخر.
•يجب أخذ الحذر الشديد من اللھب املتصاعد عن األطعمة تحت الشفاط نفسه.
•تع ّرض الشفاط للھب املتصاعد يرض بالفلرت وقد يتس ّبب بخطر الحريق ،لذلك يجب تجنبه يف جميع األحوال.
•إن أي عملية قيل يجب أن تتم بإرشاف مستمر وذلك للتأكد من عدم تسخني الزيت لدرجة االشتعال.
•ترتفع درجة حرارة أجزاء الشفاط التي ميكن الوصول إليھا أثناء استخدامه مع الفرن بنفس الوقت.
•فيام يتعلق بالتدابري التقنية ومعايري السالمة التي يتعني تطبيقھا لترصيف الدخان ،من املھم أن يتابع عن كثب العالقات التي تقدمھا الجھات املختصة.
•يجب تنظيف الشفاط بانتظام من الداخل والخارج معاً (مرة واحدة يف الشھر عىل األقل ،فمن الرضوري عىل أي حال االستمرار بالصيانة وفقاً للتعليامت الواردة يف ھذا الدليل).
•عدم االلتزام بتعليامت التنظيف فيام يتعلق بالشفاط والفلرت قد يؤدي إىل خطر الحريق.
•ال تستخدم أو ترتك غطاء الشفاط بدون تثبيت اللمبة بشكل صحيح وذلك للخطر املحتمل من التعرض لصدمة كھربائية .نحن نرفض أية مسؤولية ناتجة عن أية مشاكل أو
أرضار أو حرائق تلحق بالجھاز نتيجة عدم االلتزام بالتعليامت الواردة يف ھذا الدليل.
•ھذا الجھاز مع ّرف بالتوافق مع الترشيعات األوروبية  )2012/19فيام يتعلّق بالتخلّص من األجھزة  )ES/أو توجيه  )WEEEالكھربائية واإللكرتونية املستھلكة نفايات
املعدات الكھربائية واإللكرتونية) .من خالل ضامن التخلّص من ھذا املنتَج بطريقة صحيحة ،فإنك تساھم يف الحيلولة دون حدوث عواقب سلبية محت َملة التي تھدّد البيئة
وصحة اإلنسان.
إن الرمز على المن ت َج أو على الوثائق المرفقة ،تشير إلى أنه ال ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية ،بل عوض ا ً عن
ذلك يجب تسليمه إلى م راكز التجميع المتخصصة إلعادة تدوير األجھزة الكھربائية واإللكترونية .يجب أن يتم الت ّخ لص من
الجھاز وفق ا ً لألنظمة البيئية للتخلص من النفايات المحلية .لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التعامل واالسترداد وإعادة
تدوير ھذا المن ت َج ،يرجى االتصال بمجلس البلدية المحلي أو بخدمة التخلّ ص من النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت
.منه ھذا المنتج
:تم تصميم الجھاز ،واختباره وتصنيعه وفق ا ً لما يلي
السالمةEN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233 :
النتائجEN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741 :
EN 50564; IEC 62301
)التوافق مع EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3 :EMC (EM
مقترحات لالستخدام الصحيح ،التي يمكن أن تقلل من التأثير على البيئة :قم بتشغيل الشفاط على الحد األدنى عند البدء بالطھي ،واتركه
للطاقة بعد االنتھاء من الطھي .قم بزيادة السرعة فقط عندما يكون ھناك الكثير من الدخان والبخار ،استخدم  ONيعمل لعدة دقائق
فالتر) الفحم ،عند الضرورة ،بھذا تحافظ على الفعالية في إزالة(  boostطريقة (طرق) في الحاالت االستثنائية فقط .قم باستبدال فلتر
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