
IT LIBRETTO ISTRUZIONI

UK INSTRUCTIONS BOOKLET

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

RU ИНСТРУКЦИИ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NL HANDLEIDING

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DK BRUGSANIVSNINGER

SE INSTRUKTIONSBOK

FI OHJEKIRJA

NO BRUKSANVISNING

Flipper NRS

Használati útmutató
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IT   - Misure per l’installazione (1).
  Fissaggio cappa (2).

UK - Measurements for installation (1).
  Hood fastening (2).

DE - Masangaben fur die Installation (1).
  Befestigung der Abzugshaube (2).

FR - Mesures pour l'installation (1).
  Fixation de la hotte (2).

ES - Medidas para la instalacion (1).
  Fijacion de la campana (2).

RU - Размеры для установки (1).
  Крепление вытяжки (2).

PL - Środki montażowe (1).
  Mocowanie okapu (2).

NL - Maten voor de installatie (1).
  Kapbevestiging (2).

PT - Medidas para a instalacao (1).
  Fixacao do exaustor (2).

DK - Mal for installation (1).
  Fastgorelse af emhatten (2).

SE - Installationsatgarder (1).
  Fastning av kapan (2).

FI - Mitat asennusta varten (1).
  Liesituulettimen kiinnitys (2).

NO - Installasjonsmal (1).
  Feste av ventilatorhette (2).

IT  - Viti di sicurezza obbligatorie

UK  - Mandatory safety screws

DE  - Sicherheitsschrauben, obligatorisch

FR - Vis de sécurité obligatoires

ES  - Tornillos de seguridad obligatorios

RU  -  Обязательные предохранительные винты

PL  - Obowiązkowe śruby zabezpieczające

NL  - Verplichte veiligheidsschroeven

PT  - Parafusos de segurança obrigatórios

DK  - Obligatoriske sikkerhedsskruer

SE  - Obligatoriska säkerhetsskruvar

FI - Pakolliset varmistusruuvit

NO  - Påkrevde sikkerhetsskruer 

A rögzítéshez szükséges  
mérések..

Kötelező jelleggel használatos 
biztonsági csavarok.
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3IT  - Installazione tubo NRS

UK - Fastening of NRS 

DE - Befestigung des Rohrs NRS 

FR - Fixation du tube NRS 

ES - Fijación del tubo NRS 

RU - Крепление трубы NRS 

PL – Mocowanie rury NRS 

NL - Bevestiging NRS

PT - Fixação tubo NRS 

DK - Fastgørelse af NRS-rør 

SE - Fixering av NRS

FI - NRS-putken kiinnitys 

NO - Feste av NRS-rør
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NRS rögzítése.
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IT  - Collegamento elettrico (5).
 - Assemblaggio camino (6+7).

UK - Electrical connection (5). 
 - Flue assembly (6+7).

DE - Elektrischer Anschluss (5).
 - Montage des Kamins (6+7).

FR - Branchement électrique (5).
 - Montage de la cheminee (6+7).

ES - Conexión eléctrica (5).
 - Montaje de la chimenea (6+7).

RU - Электрическое подключение (5).
 - Монтаж дымохода (6+7).

PL - Połączenie elektryczne (5).
 - Montaż komina (6+7).

NL - Elektrische aansluiting (5).
 - Montage schacht (6+7).

PT - Ligação elétrica (5).
 - Montagem da chamine (6+7).

DK - Elektrisk tilslutning (5).
 - Montage af skorsten (6+7).

SE - Elektrisk anslutning (5).
 - Montering av rokgang (6+7).

FI - Sähköliitäntä (5).
 - Poistoputken liitanta (6+7).

NO - Elektrisk tilkobling (5).
 - Montasje av skorstein (6+7).

2

1

V2 (x6)

Elektromos csatlakoztatás (5).

Kürtő összeszerelése (6+7).
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IT  - FILTRI AL CARBONE ATTIVO/HP (opzionali) : montaggio (8+9)

EN  - HP/ACTIVE CARBON FILTERS (optional): assembling (8+9)

DE  - AKTIVKOHLEFILTER/HP (optional): Montage (8+9)

FR  - FILTRES AU CHARBON ACTIF/HP (en option) : Montage (8+9)

ES - FILTROS DE CARBÓN ACTIVO/HP (opcionales) : Montaje (8+9)

RU - ФИЛЬТРЫ С АТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ/НР (опциональные) :

  Монтаж (8+9)

PL  - FILTRY Z WĘGLEM AKTYWNYM/HP (opcjonalne) : Montaż (8+9)

NL  - ACTIVE KOOLSTOFFILTERS/HP (optie) : Montage (8+9)

PT  - FILTROS DE CARVÃO ATIVADO/HP (opcionais) : Montagem (8+9)

DK - AKTIVE KULFILTRE/HP (Tilvalg) : Montage (8+9)

SE - AKTIVA KOLFILTER/HP (tillval) : Montage (8+9)

FI - AKTIIVIHIILISUODATTIMET/HP (lisävarusteita) : asennus (8+9)

NO - FILTER MED AKTIVT KULL/HP (tilvalg) : Montering (8+9)

HP/Aktív szénszűrő (opcionális) beszerelése (8+9).
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 Biztonsági figyelmeztetések  
 és utasítások

  a telepítést képzett és a megfelelő gyakorlattal bíró telepítő személy-
zet végezheti el az útmutatóban foglalt utasítások és az érvényes elő-
írások betartása mellett.

 ne használjuk az elszívót úgy, hogy a tápkábel vagy egyéb alkatrész sérült: áram-
talanítsuk a készüléket, majd forduljunk a viszonteladóhoz, márkaszervizhez.
Ne módosítsuk a berendezés elektromos, mechanikai és funkcionális rendsze-
reit.
ne kíséreljük meg magunk megjavítani a készüléket, vagy kicserélni a hibás al-
katrészt. Bárminemű illetéktelen vagy hozzá nem értő személy által végzett be-
avatkozás kárt tehet a készülékben és súlyos személyi sérüléshez vezethet, me-
lyekre a gyártói jótállás nem vonatozik.

Beüzemelésre vonatkozó figyelmeztetések
MűSzAKi KivitElEzéSRE voNAtKozó figyElMEztEtéSEK

  a telepítést képzett és a megfelelő gyakorlattal bíró telepítő személy-
zet végezheti el az útmutatóban foglalt utasítások és az érvényes elő-
írások betartása mellett.

 ne folytassuk a beüzemelést, ha az elszívón külső, esztétikai jellegű sérülést ész-
lelünk. Helyezzük vissza a készüléket a gyári csomagolásba, majd forduljunk a 
forgalmazóhoz.
a beüzemelést követően esztétikai sérülés miatti bárminemű követelési igény 
érvényét veszti.
A telepítés során mindig használjunk megfelelő védőfelszerelést (pl. munkavédelmi 
cipőt), ügyeljünk a tiszta környezetre, munkavégzésre.
A tartozékként kapott rögzítő készlet elemek (csavarok, dübelek), téglafalhoz törté-
nő rögzítésre szolgálnak. Eltérő anyagú, szerkezetű fal esetén szerezzünk be meg-
felelő rögzítőelemeket, figyelembe véve a fal erősségét és az elszívó súlyát (lásd a 
2. oldalon).
 Ne feledjük, hogy a tartozékként kapott rögzítőelemektől eltérő rögzítőelemekkel 
történő szerelés elektromos és szerkezeti szigetelési veszélyeket hordoz magában.
 Ne telepítsük a készüléket szabadtérben, ne tegyük ki környezeti hatásoknak (eső-
nek, szélnek stb.).

ElEKtRoMoS BEKötéSRE voNAtKozó figyElMEztEtéSEK
  az elektromos rendszer, melyre az elszívó csatlakoztatásra kerül, meg 
kell feleljen az érvényes szabályoknak, előírásoknak, valamint a tele-
pítési országban érvényes szabályozásnak megfelelő földeléssel kell 
rendelkezzen. emellett az európai uniós elektromágneses kompati-
bilitásra vonatkozó előírásoknak is meg kell feleljen.

Az elszívó telepítését megelőzően ellenőrizzük, hogy a hálózati áram megfeleljen a 
készülék belsejében található típustábláján jelölt paraméterekkel. 
A csatlakozó aljzat, melyhez a készüléket csatlakoztatjuk, elérhető közelségben le-
gyen: amennyiben ez nem megoldható, megszakítón keresztül csatlakoztassuk a 
készüléket, melyet lekapcsolva a készülék azonnal áramtalanítható.
Az elektromos hálózatban, az elszívó csatlakoztatása érdekében végrehajtott bár-
minemű módosítást kizárólag képzett szakember (villanyszerelő) hajthat végre.
A kürtő rögzítésére szolgáló csavarok (tartozékként járnak) legfeljebb 13 mm hosz-
szúak lehetnek. Az útmutatótól eltérő típusú, nem megfelelő csavarok használata 
elektromos jellegű veszélyt jelenthet.
Amennyiben a készülék meghibásodna, ne kíséreljük meg magunk megjavítani, 
ehelyett forduljunk márkaszervizhez vagy a forgalmazóhoz.

  az elszívó beüzemelésekor húzzuk ki a dugvillát a csatlakozó aljzat-
ból, vagy kapcsoljuk le a megszakítót.

füStgáz KivEzEtéSRE voNAtKozó BiztoNSági figyElMEztEtéSEK
  a készüléket ne csatlakoztassuk égéstermék kivezetésére szolgáló 
(pl. bojlertől, kandallótól jövő) füstcsőhöz, kéményhez.

Mielőtt telepítjük az elszívót, ellenőrizzük, hogy a levegő szabadtérbe történő kive-
zetésére vonatkozó összes előírás betartásra került.

felHasználóra vonatkozó figyelmeztetések
áltAláNoS figyElMEztEtéSEK

  ezen figyelmeztetések a felhasználó és más személyek személyes biz-
tonságának megőrzésére szolgálnak. nagyon fontos, hogy mielőtt a 
telepítést megkezdjük, vagy tisztítást hajtunk végre, az útmutatót 
teljes terjedelmében gondosan olvassuk át.

 a gyártó elhárít mindennemű felelősséget, amely a jelen útmutatóban foglalt 
utasítások, illetve ezen belül is kiemelten a beüzemelésre, használatra, karban-
tartásra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából ere-
dően, közvetlenül vagy közvetett módon emberben, állatban dologi tárgyban 
esett kárra vonatkozik.
 fontos, hogy az útmutatót a készülékkel együtt őrizzük meg egy esetleges ké-
sőbbi tájékozódás céljából.

Amennyiben a készülék eladásra, átadásra kerül, gondoskodjunk róla, hogy az út-
mutató is átadásra kerüljön az új tulajdonos számára, hogy ő is megismerhesse a 
vonatkozó veszélyeket és a használat módját.
Miután a rozsdamentes acél elszívó beüzemelésre került, azonnal távolítsuk a vé-
dőfólia után esetleges megmaradó maradékanyagokat, valamint zsír- és olajfolto-
kat, melyek ha nem kerülnek eltávolításra, visszafordíthatatlanul károsíthatják az el-
szívó felületét. Ehhez a gyártó külön nedves törlőkendőt ajánl, amely külön meg-
vásárolható.
Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjunk.

RENdEltEtéSSzERű HASzNálAt
 a készülék kizárólag a főzés során keletkező szagok, pára elszívására szolgál nem 
professzionális háztartási jellegű konyhákban: bármilyen ettől eltérő használati 
mód helytelennek minősül, és emberi személy, háziállat sérüléséhez, anyagi kár-
hoz vezethet.
 A készüléket kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, illetve csökkentett szel-
lemi, fizikai, érzékszervi képességekkel bíró személyek mindaddig, amíg a haszná-
lat egy, az ő biztonságukért felelős személy felügyelete mellett történik vagy a ké-
szülék biztonságos használatára és a kapcsolódó veszélyekre vonatkozóan megfe-
lelő utasításokat kaptak. felügyelet nélkül gyermek tisztítási vagy karbantartási mű-
veletet nem végezhet.

tiSztítáSRA, HASzNálAtRA voNAtKozó figyElMEztEtéSEK
   tisztítást, karbantartási műveletet megelőzően áramtalanítsuk a ké-
szüléket a dugvilla fali aljzatból történő kihúzásával vagy a megsza-
kító lekapcsolásával.

Ne használjuk az elszívót nedves kézzel vagy mezítláb.
Mindig ellenőrizzük, hogy amikor a készülék ki van kapcsolva, az összes elektromos 
elem (ventilátor, lámpák) ki legyenek kapcsolva.
Az elszívó helyezett vagy akasztott (amennyiben ez lehetséges) tárgy tömege sem-
milyen esetben sem haladhatja meg az 1,5 kg-ot.
Bő zsírban, olajban történő sütésnél körültekintően járjunk el: a felforrósított olaj 
könnyen lángra lobban.
Nyílt lánggal ne főzzünk az elszívó alatt.
Az elszívó alatt ne flambírozzunk.
A fém zsírszűrők nélkül ne használjuk az elszívót: zsír és kosz gyűlik fel enélkül a ké-
szülékben, amely meghibásodáshoz vezethet.
A tűzhely használata során az elszívó külső elemei is átforrósodhatnak. 
tisztítási műveletet ne hajtsunk úgy végre, hogy az elszívó egyes elemei még for-
rók.
A tisztítást kizárólag az útmutatóban foglaltaknak megfelelőn hajtsuk végre, eltérő 
esetben tűzveszély áll fenn.
Amikor a készülék tartósan használaton kívül lesz, a megszakítót kapcsoljuk le.

  amennyiben az elszívóval egyidejűleg gázzal vagy egyéb üzemanyag-
gal működő készüléket (pl. bojlert, kandallót, kályhát stb. használunk), 
ügyeljünk, hogy a helyiség, melynek levegője elszívásra kerül, megfe-
lelően szellőzzön (a vonatkozó előírások betartásával).

 Beüzemelés 
(kizárólag szakképzett személynek szól)

  
                          a telepítést megelőzően gondosan olvassuk át az ezen oldalon sze-

replő biztonsági utasításokat.

műszaki adatok
A műszaki adatok a készülék belsejében található típustáblán olvashatók.

elHelyezés
a telepítésre vonatkozó utasítások között megtaláljuk a konyhai főzőberende-
zés legmagasabb pontja és az elszívó legalacsonyabb pontja közötti előírt leg-
kisebb távolságot.
általános esetben amennyiben az elszívót gázfőzőlap fölé helyezzük, a  tűzhely leg-
magasabb pontja és az elszívó legalacsonyabb pontja közötti minimális távolság 65 
cm. Azonban  a 2002.07.11-én kelt  tC61-es EN60335-2-31szabványnak megfelelő-
en (7.12.1. pont szerint, 15-ös értekezlet 10.11. elem) a legkisebb távolság a telepí-
tési útmutatóban feltüntetett értékig csökkenthető.
Amennyiben gázfőzőlap, gáztűzhely útmutatója nagyobb távolság ír elő, akkor az 
az irányadó.
Ne telepítsük a készüléket szabadtérbe, ne tegyük ki környezeti hatásoknak (eső, 
szél stb.).



8 9

elektromos csatlakoztatás 
(kizárólag szakképzett személynek szól)

  mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanánk a készüléken, áramtala-
nítsuk azt, csatlakoztassuk le a hálózati áramkörről. 

  ellenőrizzük, hogy a készülék belsejében a vezetékek nem lazultak-e 
ki, nem szakadtak-e el, ilyen esetben mindig forduljunk a legközeleb-
bi márkaszervizhez. 

az elektromos bekötéseket kizárólag képzett szakember végezheti. 
a csatlakoztatás kizárólag az érvényes előírások betartása mellett történhet 
A hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatást megelőzően ellenőrizzük az alábbi-
akat:
•  a tápfeszültség megfelel-e a készülék belsejében található típustáblán jelölt pa-

raméterekkel,
•  ellenőrizzük, hogy az elektromos hálózat elbírja a készülék okozta terhelést (a mű-

szaki paramétereket a készülék belsejében lévő típustáblán találjuk).,
•  csatlakoztatás követően a tápkábel és a dugvilla ne érjen 70°C-nál magasabb hő-

mérsékletű alkatrészhez,
•  a hálózati áramkör megfelelően csatlakozik a földelővezetékhez a hatályos előírá-

sok szerint,
•  azon csatlakozó aljzat, melyhez a készüléket csatlakoztatni kívánjuk, elérhető kö-

zelségben legyen.
•  Egyes készülékeknél a tápkábelhez nem jár duvilla, itt mindig „szabványos” 

dugvillát kell alkalmaznunk a következő szempontok figyelembevétele mellett: a 
sárga és zöld színű vezeték mindig a földelővezeték, a kék színű vezeték a nulla ve-
zeték, a barna vezeték a fázis. A tápkábelre eső terhelésnek megfelelő dugvillát al-
kalmazzunk, melyet az ehhez való hálózati aljzathoz csatlakoztassunk. 

•  Amennyiben a készülékhez nem jár tápkábel és dugvilla, a hálózati áramkörről tör-
ténő leválasztáshoz olyan megszakító berendezést alkalmazzunk, ahol az érintke-
zők között rés iii-as kategóriájú túlfeszültség esetén is teljes leválasztást biztosíta-
nak, illetve ezen megszakító berendezést az érvényes előírásoknak megfelelően 
kell a hálózati áramkörbe beiktatni.

A sárga/zöld földelővezetéket a megszakító nem bonthatja.
A gyártó elhárít minden felelősséget, amely a biztonsági előírások be nem tartásá-
ból ered.

pára kivezetés  
(kizárólag szakképzett személynek szól)
KülSő KivEzEtéSES változAt (ElSzíváS)

Ezen változat esetén a konyhai gőzök és pára egy csövön keresz-
tül a szabadtérbe kerül kivezetésre.
A levegő kivezető nyílás csatlakozó szerelvényéhez egy csövet 
kell csatlakoztatni, amely egy külső nyílás felé vezeti a gőzöket, 
párát.

A pára kivezetésére szolgáló cső:
• átmérője ne legyen kisebb a készülék csatlakozó szerelvényének átmérőjénél,
•  a vízszintes szakaszokon enyhén lejtsen lefelé, így a kicsapódó nedvesség nem 

folyhat vissza a készülék felé,
•  minél kevesebb ívet tartalmazzon,
•  a lehető legrövidebb legyen (a számos ívvel rendelkező, hosszú csövek az elszívá-

si teljesítményt ronthatják és beremeghet).
Amennyiben a kivezető cső hideg légtéren át fut (pl. padlástéren át), előfordulhat, 
hogy víz csapódik ki a hirtelen hőmérséklet változások okán. Ez esetben a csövet 
szigetelnünk kell.
800 m3/ó-s vagy nagyobb teljesítményű motor esetén a csőbe egy visszacsapószelep 
(huzalgátló) beiktatása szükséges, megakadályozandó a külső levegő visszaáramo-
lását.
Németországra vonatkozó külön előírás: amennyiben a páraelszívóval egyidejűleg 
más, nem elektromos árammal működő berendezés is üzemel, a helyiségben a ne-
gatív nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4x10E-5 bar).

BElSő KERiNgtEtéSES változAt (SzűRéS)
Ezen kiépítés esetén a levegő HP aktív szénszűrőkön keresztül 
áramlik át (külön megvásárolandó), majd megtisztítva visszave-
zetésre kerül a helyiségbe.

Ellenőrizzük, hogy a HP aktív szénszűrők behelyezésre kerül-
tek-e a berendezésbe. Amennyiben nem, a szerelési útmutató-
ban foglalt utasításoknak megfelelően szereljük be ezeket.

   Ezen kiépítés esetén visszacsapószelep beiktatása nem szükséges; 
amennyiben ez a motor levegő kivezető idomra került felszerelésre, 
szereljük le erről.

szerelési útmutató  
(kizárólag szakképzett személynek szól)

   a készülék többféle kiépítési mód szerint is rögzíthetjük.
  az általános szerelési utasítások az összes kiépítésre vonatkoznak; a 

további utasításokat az alkalmazott kiépítési módnak megfelelően 
vegyük figyelembe.

 Használat
MiKoR jAvASolt BE- éS KiKAPCSolNuNK Az ElSzívót?
A főzést megelőzően legalább 1 perccel kapcsoljuk be az elszívót: ezzel elérjük, 
hogy a légáramlás az elszívási felület felé terelje a párát, gőzöket. 
főzést követően hagyjuk addig működni a készüléket, amíg a teljes páramennyiség 
eltűnik, és a szagok megszűnnek. 
Amennyiben szükséges, az elektronikus nyomógombos panelen az időzítő gomb-
bal elérhetjük, hogy 15 perces működést követően a készülék automatikusan ki-
kapcsoljon.

MilyEN SEBESSégfoKozAtot AlKAlMAzzuNK?
Az első fokozat kis áramfelvételű, energiatakarékos mód a levegő tisztán, frissen 
tartására.
A második fokozat normál körülmények közötti elszívásra szolgál.
A harmadik fokozat erős pára, szagok esetén alkalmazandó.
A negyedik fokozat a pára, szagok gyors megszüntetésére szolgál.

MiKoR tiSztítSuK, CSERéljüK A SzűRőKEt?
Az elszívó mosható fém zsírszűrőkkel van ellátva, melyek kb. 30 üzemórát 
követően mosást igényelnek.
Az aktív szénszűrőket a használati intenzitásától függően 3-4 havonta 
cseréljük le.
további információkat a karbantartásról szóló szakaszban találunk.
 ElEKtRoNiKuS NyoMógoMBoS KEzElőPANEl  
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ELECTRICAL CONNECTION

Disconnect the equipment from electrical mains power supply before carry-
ing out any operations on the hood.
Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:
in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.
Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
П voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located inside the 

hood;
П the electrical system is compliant and can withstand the load (see the technical specii-

cations located inside the hood);
П the power supply plug and cable do not come into contact with temperatures exceed-

ing 70 °C;
П the power supply system is efectively and properly connected to earth in compliance 

with regulations in force;
П the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
П devices itted with cables without a plug: the type of plug to use is a ''standardised'' one. 

The wires must be connected as follows: yellow-green for earthing, blue for neutral and 
brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety socket.

П 
that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of the con-
tacts that enables total disconnection in overvoltage category III conditions.

 Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in compliance 
with installation regulations.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

In this version the fumes and vapours are discharged outside through 
the exhaust pipe.

external output.

The outlet pipe must have:

П the minimum required number of bends.

the hood.
 You are required to insulate the pipes if it passes through cold environments.
 In the presence of motors with 800m3/h or higher, a check valve is present to prevent 

Deviation for Germany:
when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by energy other 
than electricity, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10-5 bar).

not, install them as indicated in the assembly instructions. 

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is on the air 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow 

OPERATION
WHEN TO TURN ON THE HOOD?
Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and vapours 
towards the suction surface.
After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours. 

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?
1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.
2nd speed: normal conditions of use.
3rd speed: presence of strong odours and vapours.
4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

hood.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL
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(parte riservata solo a personale qualiicato)

Prima di efettuare qualsiasi operazione sulla cappa scollegare l’apparec-
chio dalla rete elettrica.
Assicurarsi che non vengano scollegati o tagliati ili elettrici all’interno della 
cappa:

in caso contrario contattare il Centro Assistenza più vicino.
Per l’allacciamento elettrico rivolgersi a personale qualiicato.
Il collegamento deve essere eseguito in conformità con le disposizioni di legge in 
vigore.
Prima di collegare la cappa alla rete elettrica, controllare che:
П	 la	tensione	di	rete	corrisponda	a	quella	riportata	sui	dati	di	targa	posti	all’interno	della	

cappa;
П	 l’impianto	elettrico	sia	a	norma	e	possa	sopportare	il	carico	(vedi	caratteristiche	tecniche	

posizionate all’interno della cappa);
П	 la	 spina	e	 il	 cavo,	di	alimentazione,	non	devono	entrare	 in	contatto	con	 temperature	

superiori a 70 °C;
П	 l’impianto	di	alimentazione	sia	munito	di	eicace	e	corretto	collegamento	di	terra	se-

condo le norme vigenti;
П	 la presa usata per il collegamento sia facilmente raggiungibile una volta installata la cappa.

In caso di :
П	 apparecchi	dotati	di	cavo	senza	spina:	la	spina	da	utilizzare	deve	essere	di	tipo	“normaliz-

zato”. Il ili devono essere collegati come segue: giallo-verde  per la messa a terra, blu per 
il neutro e il ilo marrone per la fase. La spina deve essere collegata ad un'adeguata presa 
di sicurezza.

П	 apparecchio isso non  provvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro dispositivo 
che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti che 
consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

 Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione con-
formemente alle regole di installazione.

Il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall’interruttore.
Il Costruttore declina ogni responsabilità nel caso le norme di sicurezza non vengano ri-
spettate.

SCARICO FUMI

CAPPA AD EVACUAZIONE ESTERNA (ASPIRANTE)

In questa versione, fumi e vapori vengono convogliati verso l'esterno 
attraverso il tubo di scarico.
A tal ine, il raccordo d'uscita della cappa, deve essere collegato tramite 
un tubo, ad un'uscita esterna.

Il tubo d'uscita deve avere:
П	 un	diametro	non	inferiore	a	quello	di	raccordo	della	cappa.
П	 una	 leggera	 inclinazione	verso	 il	basso	 (caduta)	nei	 tratti	orizzontali	per	evitare	che	 la	

condensa reluisca nel motore.
П	 il	numero	minimo	indispensabile	di	curve.

П	 la	lunghezza	minima	indispensabile	per	evitare	vibrazioni	e	di	ridurre	la	capacità	aspiran-
te della cappa.

 E' necessario isolare la tubazione se passa attraverso ambienti freddi.
 Per impedire ritorni d'aria dall'esterno, una valvola di non ritorno è presente in presenza 

di motori con 800m3/h o superiori.

Deviazione per la Germania:

quando la cappa da cucina e apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica sono 

in funzione simultaneamente, la pressione negativa nel locale non deve superare i 4 Pa (4 x 10-5 

bar).

CAPPA A RICICLO INTERNO (FILTRANTE)

In questa versione l’aria passa attraverso i iltri al carbone attivo HP (op-
zionali) per essere puriicata e riciclata nell’ambiente.

Controllare che i iltri al carbone attivo HP siano montati sulla cappa, in 
caso negativo applicarli come indicato nelle istruzioni di montaggio. 

In questa versione valvola di non ritorno non deve essere montata: rimuoverla se 
presente sul raccordo di uscita aria del motore.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
parte riservata solo a personale qualiicato

La cappa ha la possibilità di essere installata in varie conigurazioni.
Le fasi di montaggio generiche valgono per tutte le installazioni; seguire 
invece dove speciicato le fasi corrispondenti all’installazione desiderata.

FUNZIONAMENTO

QUANDO ACCENDERE LA CAPPA?
Accendere la cappa almeno un minuto prima di iniziare a cucinare per convogliare fumi e 
vapori verso la supericie di aspirazione.
Al termine della cottura lasciare in funzione la cappa ino a completa aspirazione di tutti i 
vapori e odori: con la funzione Timer, è possibile impostare l'autospegnimento della cappa 
dopo 15 minuti di funzionamento.

QUALE VELOCITÀ SCEGLIERE?
I velocità: mantiene l’aria pulita con bassi consumi di energia elettrica.
II velocità: condizioni normali di utilizzo.
III velocità: presenza di forti odori e vapori.
IV velocità: rapidi smaltimenti di odori e vapori.

QUANDO LAVARE O CAMBIARE I FILTRI?
I iltri metallici devono essere lavati ogni 30 ore di utilizzo. 
I iltri carbone attivo, vanno sostituiti ogni 3-4 mesi a seconda dell’utilizzo della cappa.
Per ulteriori dettagli vedere cap “MANUTENZIONE”.

PULSANTIERA ELETTRONICA

Motore ON/OFF
All’avvio, la velocità è quella memorizzata al precedente spegnimento.

Incremento velocità da 1 a 4
Velocità 4 è attiva solo per alcuni mi-
nuti, poi si attiva velocità 3.

Le velocità sono segnalate dai led 
presenti nei tasti:

 Velocità 1

 Velocità 2

 Velocità 3

 Velocità 4 
(led "+" lampeggiante)

Riduzione velocità da 4 a 1

 

Accensione / spegnimento luce

TIMER (Led rosso lampeggiante)
Autospegnimento dopo 15min.
La funzione si disattiva (Led rosso spento) se:
- Si preme un'altra volta il tasto TIMER ( ).
- Si preme il tasto ON/OFF ( ).

ALLARME FILTRI (Led rosso isso con ( ) of )
Manutenzione iltri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.
Premere ( ) per 3 secondi per azzerare il contatore.
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(parte riservata solo a personale qualiicato)
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motor Be/ki – Bekapcsoláskor a legutóbbi működés során jellemző se-
bességgel indul a készülék.

sebesség növelése az 1-től a 4. fo-
kozatig 
A 4. fokozat csak pár percig marad 
működésben, ezután a készülék le-
vált 3. fokozatra.

A sebességet a gombokba épített 
lEd-lámpák jelzik.

1. fokozat

2. fokozat

3. fokozat

4. fokozat
(„+” lEd villog)

sebesség  csökkentése a 4-től az 
1. fokozatig

világítás Be/ki

időzítő (piros lEd villog) – 15 perc után a készülék automatikusan ki-
kapcsol. A funkció kikapcsol (piros lEd kialszik), amennyiben:
- az időzítő (
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ELECTRICAL CONNECTION

Disconnect the equipment from electrical mains power supply before carry-
ing out any operations on the hood.
Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:
in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.
Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
П voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located inside the 

hood;
П the electrical system is compliant and can withstand the load (see the technical specii-

cations located inside the hood);
П the power supply plug and cable do not come into contact with temperatures exceed-

ing 70 °C;
П the power supply system is efectively and properly connected to earth in compliance 

with regulations in force;
П the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
П devices itted with cables without a plug: the type of plug to use is a ''standardised'' one. 

The wires must be connected as follows: yellow-green for earthing, blue for neutral and 
brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety socket.

П 
that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of the con-
tacts that enables total disconnection in overvoltage category III conditions.

 Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in compliance 
with installation regulations.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

In this version the fumes and vapours are discharged outside through 
the exhaust pipe.

external output.

The outlet pipe must have:

П the minimum required number of bends.

the hood.
 You are required to insulate the pipes if it passes through cold environments.
 In the presence of motors with 800m3/h or higher, a check valve is present to prevent 

Deviation for Germany:
when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by energy other 
than electricity, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10-5 bar).

not, install them as indicated in the assembly instructions. 

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is on the air 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow 

OPERATION
WHEN TO TURN ON THE HOOD?
Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and vapours 
towards the suction surface.
After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours. 

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?
1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.
2nd speed: normal conditions of use.
3rd speed: presence of strong odours and vapours.
4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

hood.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL

 

 

) gombot újra lenyomjuk,
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ELECTRICAL CONNECTION

Disconnect the equipment from electrical mains power supply before carry-
ing out any operations on the hood.
Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:
in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.
Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
П voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located inside the 

hood;
П the electrical system is compliant and can withstand the load (see the technical specii-

cations located inside the hood);
П the power supply plug and cable do not come into contact with temperatures exceed-

ing 70 °C;
П the power supply system is efectively and properly connected to earth in compliance 

with regulations in force;
П the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:
П devices itted with cables without a plug: the type of plug to use is a ''standardised'' one. 

The wires must be connected as follows: yellow-green for earthing, blue for neutral and 
brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety socket.

П 
that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of the con-
tacts that enables total disconnection in overvoltage category III conditions.

 Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in compliance 
with installation regulations.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

In this version the fumes and vapours are discharged outside through 
the exhaust pipe.

external output.

The outlet pipe must have:

П the minimum required number of bends.

the hood.
 You are required to insulate the pipes if it passes through cold environments.
 In the presence of motors with 800m3/h or higher, a check valve is present to prevent 

Deviation for Germany:
when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by energy other 
than electricity, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10-5 bar).

not, install them as indicated in the assembly instructions. 

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is on the air 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow 

OPERATION
WHEN TO TURN ON THE HOOD?
Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and vapours 
towards the suction surface.
After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours. 

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?
1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.
2nd speed: normal conditions of use.
3rd speed: presence of strong odours and vapours.
4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

hood.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL
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ELECTRICAL CONNECTION
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brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety socket.

П 
that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of the con-
tacts that enables total disconnection in overvoltage category III conditions.

 Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in compliance 
with installation regulations.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

In this version the fumes and vapours are discharged outside through 
the exhaust pipe.

external output.

The outlet pipe must have:

П the minimum required number of bends.

the hood.
 You are required to insulate the pipes if it passes through cold environments.
 In the presence of motors with 800m3/h or higher, a check valve is present to prevent 

Deviation for Germany:
when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by energy other 
than electricity, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10-5 bar).

not, install them as indicated in the assembly instructions. 

In this version the check valve must not be assembled: remove it if it is on the air 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow 

OPERATION
WHEN TO TURN ON THE HOOD?
Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and vapours 
towards the suction surface.
After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours. 

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?
1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.
2nd speed: normal conditions of use.
3rd speed: presence of strong odours and vapours.
4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

hood.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL

 

 

 gomb nem világít)
A zsírszűrők tisztítása 30 üzemóra után esedékessé vált.
A gombot háromszor megnyomva töröljük a figyelmeztetést.
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karBantartás

     Bárminemű tisztítás és karbantartási művelet végrehajtása előtt 
áramtalanítsuk a készüléket a dugvilla kihúzásával vagy a megsza-
kító lekapcsolásával.

   ne használjunk maró hatású, savas összetevőjű, súroló jellegű 
tísztítószert, dörzsi jellegű törlőkendőt.

A rendszeres karbantartás megfelelő működést és hosszú élettartamot biztosít a ké-
szülék számára.
Külön ügyeljünk a fém zsírszűrőkre. Ezek rendszeres tisztítása elősegíti, hogy zsír 
ne tudjon felgyűlni a készülékben (amely tűzveszélyt jelenthet.)

külső tisztítás
javasolt, hogy két hetente (14 naponta) tisztítsuk meg a készülék külső felüle-
tét, így megelőzhetjük, hogy a lerakódó zsír, olaj kárt tegyen a külső felületben. A 
szálkorcolt rozsdamentes acél felületek tisztításához a gyáró a „Magic Steel” törlő-
kendőket ajánlja.
Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, illetőleg az összes egyéb jellegű felület ese-
tén használjunk kevés folyékony mosogatószert tartalmazó vízzel vagy denaturált 
szesszel megnedvesített kendőt.

     ne használjunk túl sok vizet a nyomógombos panel és a világító be-
rendezések tisztításakor, nehogy nedvesség érje az elektronikus al-
katrészeket.

Az üveg panelek tisztítását kizárólag üveg felület tisztítására szolgáló, nem maró 
hatású, nem súroló hatású tisztítószerrel végezzük. A tisztítószert puha kendővel 
vigyük fel.
A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, melyek a fenti utasítások be nem 
tartásából erednek.

Belső felületek tisztítása
     az elektronikus alkatrészeket, a motor alkatrészeit hígítóval, folya-

dékkal ne tisztítsuk.
                          a belső fém felületekre vonatkozóan lásd az előző szakaszt.

fém zsírszűrők tisztítása
A zsírszűrőket rendszeresen, legalább havonta át kell mosnunk: áztassuk forró víz 
és mosogatószer elegyében 1 órán át, ügyelve, hogy közben ne hajlítsuk meg a 
szűrőket. 
Ne használjuk maró hatású, savas vagy alkáli tisztítószereket.
Mosogatógépben is moshatjuk a szűrőket, azonban előfordulhat, hogy ennek hatá-
sára a szűrők elsötétednek: ezt elkerülendő kis hőmérsékletű (max. 55°C).
A fém zsírszűrők kiszerelésének és visszahelyezésének módját a szerelési ábrákon 
kerül ismertetésre.

Hp/aktív szénszűrők (külön megrendelhetők)
Ahogy a levegő áthalad a szűrőn, az megköti a levegőben található szagokat, zsír-
elemeket. A megtisztított levegő visszavezetésre kerül a helyiségbe.
Normál használat esetén az aktív szénszűrőket 3-4 havonta cseréljük le.
A HP aktív szénszűrőket fel is újíthatjuk: mosogatógépben általános mosogatószer 
használata mellett, legfeljebb 65ºC-on mossuk el ezeket, majd helyezzük sütőbe, 
ahol 10 percen át 100ºC-on melegítsük.
évi legfeljebb 10 alkalommal történő felújítás (elmosás) mellett a szűrők legjobb 
esetben 2-3 évig használhatók.

világítás
A készülék nagy hatásfokú, kis fogyasztású lEd spotlámpákkal van ellátva, melyek 
normál használat esetén rendkívül hosszú élettartammal bírnak.
Amennyiben mégis cserélni kell a spotlámpát, hajtsuk végre az alábbi ábrán látha-
tó műveletsort:
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 MANUTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, 
disinserire l’apparecchio togliendo la spina o agendo sull’interruttore ge-
nerale.
Non si devono utilizzare detergenti contenenti sostanze abrasive, acide o 

corrosive e panni con superici ruvide.
Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento e rendimento nel tempo.
Particolari attenzioni vanno rivolte ai iltri metallici antigrasso: la pulizia frequente dei iltri 
e dei loro supporti garantisce che non si accumulino grassi iniammabili.

PULIZIA SUPERFICI ESTERNE

Si raccomanda di pulire le superici esterne della cappa almeno ogni 15 giorni per evitare 
che le sostanze oleose o grasse possano intaccarle. Per la pulizia della cappa, realizzata in 
acciaio inox spazzolato, il Costruttore consiglia l'utilizzo delle salviette "Magic Steel" che si 
possono anche ordinare on-line sul sito www.e-falmec.com.
In alternativa e per tutti gli altri tipi di superici, la pulizia va eseguita usando un panno 
umido leggermente imbevuto di detersivo neutro liquido o con alcool denaturato.
Terminare la pulizia con un accurato risciacquo e asciugatura con panni morbidi. 

Non utilizzare troppa acqua in prossimità della pulsantiera e dei dispositi-
vi di illuminazione per evitare che l'umidità raggiunga parti elettroniche.

La pulizia dei pannelli in vetro va eseguita solo con detergenti speciici non corrosivi o abra-
sivi utilizzando un panno morbido.
Il Costruttore declina ogni responsabilità qualora non vengano rispettate tali istruzioni.

PULIZIA SUPERFICI INTERNE

E’ vietata la pulizia di parti elettriche o parti relative al motore all’interno 
della cappa, con liquidi o solventi.
Per le parti metalliche interne vedi paragrafo precedente.

FILTRI METALLICI ANTIGRASSO
Si consiglia di lavare frequentemente i iltri metallici (almeno ogni mese) lasciandoli in 
ammollo per circa 1 ora in acqua bollente con detersivo per piatti, evitando di piegarli.
Non usare detergenti corrosivi, acidi o alcalini.
Risciacquarli con cura ed attendere che siano ben asciutti prima di rimontarli.
Il lavaggio in lavastoviglie è permesso, ma potrebbe creare imbrunimenti al materiale dei 
iltri: per ridurre questo inconveniente utilizzare lavaggi a basse temperature (55°C max.).
Per l’estrazione e l'inserimento dei iltri metallici antigrasso vedi istruzioni di montaggio.

FILTRI AL CARBONE ATTIVO/HP (opzionali)

Questi iltri trattengono gli odori presenti nell’aria che li attraversa. L’aria depurata viene 
così rimessa nell’ambiente.
I iltri al carbone attivo devono essere sostituiti mediamente ogni 3-4 mesi in condizioni 
di utilizzo normale 
I iltri al carbone attivo HP si riattivano lavandoli da soli in lavastoviglie con un normale 
detergente ad una temperatura di max 65°C. e passandoli in forno a 100°C per 10 minuti.
La massima durata del iltro è di 2/3 anni con massimo 10 lavaggi per anno.

ILLUMINAZIONE
La	cappa	è	dotata	di	 illuminazione	tramite	faretti	 led	ad	alta	eicienza,	basso	consumo	e	
durata molto elevata in condizioni di normale utilizzo.
Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del faretto procedere come in igura.

12V

3

1

2

 SMALTIMENTO A FINE VITA

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchiatura in suo possesso indi-
ca che il prodotto è un RAEE, cioè un “Riiuto derivante dalle Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche” e pertanto non deve essere gettato nella spazzatu-
ra indiferenziata	(cioè	insieme	ai	“riiuti	urbani	misti”),	ma	deve	essere	gestito	

separatamente così da essere sottoposto ad apposite operazioni per il suo riutilizzo, oppure 
a uno speciico trattamento, per rimuovere e smaltire in modo sicuro le eventuali sostanze 
dannose per l’ambiente ed estrarre le materie prime che possono essere riciclate. Lo smalti-
mento corretto di questo prodotto contribuirà a salvare preziose risorse ed evitare potenzia-
li efetti negativi per la salute umana e per l’ambiente, che potrebbero essere causati da uno 
smaltimento inappropriato dei riiuti.
Vi preghiamo di contattare le autorità locali per ulteriori dettagli sul punto di smaltimento 
designato più vicino. Potrebbero venire applicate delle penali per lo smaltimento scorretto 
di questi riiuti in conformità alla legislazione nazionale.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA
In Italia le apparecchiature RAEE devono perciò essere consegnate:
-  ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche) allestiti 

dai Comuni o dalle Società di igiene urbana (in molte località viene anche efettuato il 
servizio di ritiro a domicilio delle apparecchiature RAEE ingombranti);

- al negozio presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che è tenuto a ritirarle 
gratuitamente	(ritiro	“uno contro uno”);

- ad un negozio qualunque*,  che è tenuto a ritirarle gratuitamente e senza obbligo di 
acquisto	(ritiro	“uno contro zero”). 

 In questo caso:
	 1)	l’apparecchiatura	RAEE,	per	poter	essere	riconsegnata,	deve	avere	“piccolissime	dimen-

sioni” (altezza, profondità e larghezza minori di 25 cm);
 * 2) il negozio al quale viene riconsegnata l’apparecchiatura RAEE deve avere una supericie 

di vendita superiore a 400 mq.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE è stata recepita in modo diverso da 
ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa apparecchiatura suggeriamo di 
contattare le autorità locali o il Rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI NON APPARTENENTI ALL'UNIO-
NE EUROPEA
Il simbolo del cestino barrato è valido solamente nell’Unione Europea: se si desidera smaltire 
questa apparecchiatura in altri Paesi suggeriamo di contattare le autorità locali o il Rivendi-
tore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

ATTENZIONE!

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modiiche alle apparecchiature in qualsiasi 
momento e senza preavviso. La stampa, la traduzione e la riproduzione anche parziale del 
presente manuale s’intendono vincolate dall’autorizzazione del Costruttore. 
Le informazioni tecniche, le rappresentazioni graiche e le speciiche presenti in questo ma-
nuale sono indicative e non divulgabili.
La lingua di stesura del manuale è l’italiano, il Costruttore non si rende responsabile per 
eventuali errori di trascrizione o traduzione.

   készülék selejtezése élettartamának 
végén

A keresztben áthúzott szeméttároló jelzi, hogy a készülékre a WEEE kategóriába 
tartozik, azaz elektronikus és elektromos készülékek azon kategóriájába, mely alá 
tartozó készülékeket közönséges háztartási szeméttel együtt nem selejtezhetünk 
le, hanem olyan speciális gyűjtőkonténerben, gyűjtőtelepen kell leadnunk, ahol 
speciális kezelés céljából továbbítják majd a készüléket. Ezen speciális kezelés a ké-
szülék újból használható állapotba történő hozatalát jelentheti, vagy a környezetre 
káros anyagok biztonságos megsemmisítését, valamint az újrahasznosítható anya-
gok kinyerését. Ezzel az értékes nyersanyagokat takarítunk meg, illetve megelőz-
zünk egészségünk és környezetünk károsodását. Kérjük a felhasználókat, hogy a kö-
zelükben elérhető gyűjtőtelepekkel kapcsolatosan forduljanak a helyi illetékes ha-
tóságokhoz. A nem megfelelő selejtezésre vonatkozó büntetéseket a helyi, nemze-
ti rendelkezések írják elő.

EuRóPAi uNióS oRSzágoKBAN töRtéNő SElEjtEzéS
Az Eu WEEE direktívája eltérő módon kerül megvalósításra az egyes országokban, 
így kérdés esetén a helyi illetékes hatóságokhoz érdemes fordulni. 

     vigyázat!

A gyártó fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosításokat eszközöljön 
a készüléken. jelen útmutató mind részleges, mind teljes körű nyomtatása, fordítá-
sa, többszörösítése a gyártó külön engedélyével történhet.
Az útmutatóban szereplő műszaki adatok, grafikus ábrák kizárólag tájékoztató jelle-
gűek. Az útmutató eredetileg olasz nyelven készült. A gyártó átírási, fordítási hibá-
kért felelősséget nem vállal.
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Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27  
(volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326; 
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu


