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1 Безопасност
Cпaзвaйтe укaзaниятa зa бeзoпacнocт по-
долу.

1.1 Общи указания
¡ Прочетете внимателно това ръководство.
¡ Запазете ръководството, както и продук-

товата информация, за по-нататъшна
справка или за следващите собственици.

¡ Не свързвайте уреда в случай на повре-
да, получена по време на транспортира-
нето.

1.2 Употреба по предназначение
Използвайте уреда само:
¡ за аспирация на изпарения от готвене.
¡ в домакинството и в затворени помеще-

ния в домашна обстановка.
¡ на височина до 2000 м над морското

равнище.
Не използвайте уреда:
¡ външен таймер.

1.3 Ограничение на кръга от потребители
Този уред може да се използва от деца на
възраст над 8 години и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени способ-
ности или липса на опит и/или знания, ако
са под наблюдение или са инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и
са разбрали произтичащите от употребата
опасности.
Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката от страна на
потребителя не трябва да се извършват от
деца на възраст под 15 години и без наб-
людение.
Дръжте деца на възраст под 8 години да-
леч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Сигурна употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
задушаване!
Деца могат да нахлузят на главата си опа-
ковъчния материал или да се увият в него и
да се задушат.
▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния мате-

риал.
▶ Не допускайте деца да играят с опако-

въчния материал.
Деца могат да вдишат или да погълнат мал-
ки части и да се задушат.
▶ Дръжте далеч от деца малките части.
▶ Не допускайте деца да играят с малки

части.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
отравяне!
Обратно всмуканите газове от изгарянето
могат да доведат до отравяния. Зависимите
от стайния въздух печки (напр. нагревател-
ните уреди, работещи с газ, нафта, дърва
или въглища, конвекторните нагреватели,
калориферите) изтеглят въздух за изгаряне
от мястото на поставяне и изкарват отрабо-
тени газове през съоръжение за отработе-
ни газове (напр. димоотвод) на открито.
При включен абсорбатор се изкарва възду-
ха от кухнята и съседните помещения. Без
достатъчно подаван въздух има вакуум.
Опасните газове от комина или шахтата за
вентилация се засмукват обратно в жилищ-
ните помещения. 

▶ Винаги осигурявайте достатъчно свеж
въздух, ако уредът се използва в режим
с отработен въздух едновременно със
зависима от стайния въздух печка.

▶ Безопасна работа е възможна само ако
подналягането в отделението на огнище-
то не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това
може да се постигне, ако чрез незатва-
рящи се отвори, напр. във вратите, про-
зорците, в комбинация със стенна кутия
за подаван/отработван въздух или чрез
други технически средства въздухът, кой-
то е нужен за изгарянето, може да пос-
тъпва. Отворът в стената за свеж/отрабо-
тен въздух не гарантира сам по себе си
запазването на граничната стойност.

▶ Във всеки случай се консултирайте с
компетентния коминочистач, който може
да оцени общата тяга на въздуха и да ви
предложи подходяща мярка за проветре-
ние.

▶ Ако уредът се използва изключително в
режим на рециркулация, работата е въз-
можна без ограничения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
пожар!
Отлаганията на мазнина във филтрите мо-
гат да се запалят.
▶ Никога не използвайте уреда без филтър

за мазнина.
▶ Редовно почиствайте филтрите за мазни-

на.
▶ Не работете в близост до уреда с открит

пламък (напр. фламбиране).
▶ Инсталирайте уреда само в близост до

камина за твърди горива (напр. дърво
или въглища), ако не е налично затворе-
но, свалящо се покритие. Не бива да се
образуват искри.

Горещото масло и греста се възпламеняват
бързо.
▶ Постоянно наблюдавайте горещото мас-

ло и грес.
▶ Никога не гасете горящо масло или маз-

нина с вода. Изключване на котлон. Вни-
мателно задушете пламъците с капак,
одеяло или подобни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
изгаряния!
Достъпните части при работа стават горе-
щи.
▶ Никога не докосвайте горещите части.
▶ Пазете децата надалеч.
Уредът се нагорещява по време на работа.
▶ Преди почистване оставяйте уреда да се

охлади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
нараняване!
Компонентите в уреда могат да са с остри
ръбове.
▶ Внимателно почиствайте вътрешността.
Оставените върху уреда предмети могат да
паднат.
▶ Не поставяйте предмети върху уреда.
Промените по електрическата и механична
конструкция са опасни и могат да доведат
до грешни функции.
▶ Не извършвайте промени по електричес-

ката и механична конструкция.
Светлината на светодиодните лампички е
много ярка и може да увреди очите (риско-
ва група 1).
▶ Не гледайте повече от 100 секунди ди-

ректно във включените светодиодни лам-
пички.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
токов удар!
Повреден уред или кабел за свързване към
мрежата представляват опасност.
▶ Никога не пускайте в експлоатация пов-

реден уред.
▶ Никога не дърпайте кабела за свързване

към мрежата, за да отделите уреда от
електрозахранващата мрежа. Винаги хва-
щайте щепсела на кабела за свързване
към мрежата.

▶ Ако уредът или кабелът за свързване
към мрежата са повредени, незабавно
издърпайте щепсела на кабела за свърз-
ване към мрежата от контакта или изк-
лючете предпазителя в кутията с предпа-
зители.

▶ Свържете се със службата за обслужва-
не на клиенти. → Страница 9

Некомпетентно извършените ремонти пред-
ставляват опасност.
▶ Само обучен за целта специализиран

персонал трябва да извършва ремонти
на уреда.

▶ За ремонта на уреда трябва да се изпол-
зват само оригинални резервни части.

▶ Ако кабелът за свързване към мрежата
на този уред бъде повреден, той трябва
да се смени от обучен специализиран
персонал.

Проникващата влага може да предизвика
токов удар.
▶ Преди почистването изтеглете щепсела

или изключете предпазителя в кутията с
предпазители.

▶ За почистване на уреда не използвайте
машина за почистване с пара или с висо-
ко налягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
експлозия!
Силни ецващи алкални или съдържащи сил-
ни киселини препарати в комбинация с алу-
миниеви части в отделението за миене на
съдомиялната машина могат да доведат до
експлозии.
▶ Никога не използвайте силни ецващи ал-

кални или съдържащи силни киселини
препарати. По-специално не използвайте
почистващи препарати от търговската
или индустриалната сфера в комбинация
с алуминиеви части, като напр. филтър
за мазнина за абсорбатори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
пожар!
Отлаганията на мазнина във филтрите мо-
гат да се запалят.
▶ Редовно почиствайте филтрите за мазни-

на.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
нараняване!
Некомпетентно извършените ремонти пред-
ставляват опасност.
▶ Само обучен специализиран персонал

трябва да извършва ремонти на уреда.
▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с от-

дела по обслужване на клиенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
токов удар!
Проникващата влага може да предизвика
токов удар.
▶ Не използвайте мокри кърпи.

2  Предотвратяване на материални щети
ВНИМАНИЕ!
Кондензът може да доведе до щети от корозия.
▶ За да избегнете образуването на кондензна во-

да, при готвене включвайте уреда.
Когато влага прониква в елементите за управление,
могат да се получат щети.
▶ Никога не почиствайте с влажна кърпа елементи-

те за управление.
Грешното почистване поврежда повърхностите.
▶ Спазвайте указанията за почистване.
▶ Да не се използват абразивни и изискващи тър-

кане почистващи средства.

▶ Почиствайте повърхностите от неръждаема сто-
мана само в посоката на полиране.

▶ Никога не почиствайте елементите за управление
с препарат за почистване на неръждаема стома-
на.

Връщащата се кондензна вода може да повреди
уреда.
▶ Каналът за отработен въздух трябва да се инста-

лира с минимум 1° наклон от уреда.
Ако грешно натоварите елементите, те могат да се
счупят.
▶ Не теглете за елементите на дизайна.
▶ Не поставяйте предмети върху елементите на ди-

зайна и не закачайте по тях предмети.
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Повърхностно повреждане поради неизтеглено за-
щитно фолио.
▶ Преди първата употреба свалете защитното фо-

лио от всички части на уреда.

Лакираните повърхности са чувствителни.
▶ Спазвайте указанията за почистване.

→ "Почистване на уреда", Страница 6
▶ Предпазвайте лакираните повърхности от над-

расквания.

3  Опазване на околната среда и икономия
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци
Опаковъчните материали са съвместими с околната
среда и могат да се използват повторно.
▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци

разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия
Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консу-
мира по-малко ток.
Настройте степента на вентилатора спрямо интен-
зитета на изпаренията при готвене.
¡ По-ниска степен на вентилатора означава по-ма-

лък разход на енергия.

При интензивни изпарения при готвене изберете
своевременно по-висока степен на вентилатора.
¡ Миризмите се разпределят по-слабо в помеще-

нието.
Изключете осветлението, когато вече не е нужно.
¡ Ако осветлението се изключи, няма разход на

енергия.
Почиствайте или сменяйте филтъра на посочените
интервали.
¡ Ефективността на филтъра остава запазена.

Поставяйте капака на съда.
¡ Така намалявате парите и кондензата.

Използвайте допълнителните функции само при
нужда.
¡ Изключването на допълнителните функции нама-

лява разхода на електричество.

4  Режими на работа
Можете да използвате вашия уред в режим на отра-
ботен въздух или в режим на рециркулация.

4.1 Работа с отработван въздух
Засмуканият въздух се пречиства през филтрите за
мазнина и се прекарва през тръбна система на отк-
рито.

Въздухът не бива да се отвежда в
омин, който се използва за отработе-
ни газове на уреди, които изгарят газ
или други горива (това не важи за ре-
циркулационни уреди).
¡ Ако отработеният въздух трябва да

се откара в димоотвод, който не
се използва, трябва да се даде
съгласието на компетентния коми-
ночистач.

¡ Ако отработеният въздух се пре-
карва през страничната вода,
трябва да се използва телескопи-
чен отвор в стената.

4.2 Работа с циркулиращ въздух
Всмукваният въздух се почиства през филтрите за
мазнина и филтър за миризма и отново се вкарва в
помещението.

За да изкарате миризмите при рабо-
та с циркулиращ въздух, трябва да
вградите филтър за миризма. Различ-
ните възможности за използване на
уреда в режим на циркулация на въз-
духа ще откриете в нашия каталог
или ще научите при запитване от Ва-
шия специализиран търговец. Необхо-
димото за това допълнително оборуд-
ване ще получите от специализирана-
та търговска мрежа, от службата обс-
лужване на клиенти или в онлайн ма-
газина.
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5  Запознаване
5.1 Обслужващ панел
Посредством панела за обслужване се настройват
всички функции на Вашия уред и се извежда инфор-
мация относно режима на работа.

Включване на степен 1 на вентилатора

Включване на степен 2 на вентилатора

Включване на степен 3 на вентилатора

Включване или изключване на осветление-
то

6  Основни положения при работа с уреда
6.1 Настройка на степента на
вентилатора
Бележки
¡ Уредът не трябва да се включва и изключва от-

делно.
¡ Ако са натиснати няколко бутона, винаги е актив-

на най-високата oт избраните степени на венти-
латора.

1. За да настроите степен на вентилатора 1, натис-
нете .

2. За да настроите степен на вентилатора 2, натис-
нете .

3. За да настроите степен на вентилатора 3, натис-
нете .

6.2 Включване на осветлението
Можете да включвате и изключвате осветлението
независимо от вентилацията.
▶ Натиснете .

7  Почистване и поддръжка
Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред,
за да съхраните неговата функционалност за дълго
време.

7.1 Почистване на уреда
Почиствайте уреда според посоченото, за да не се
повредят различните части и повърхности поради
грешно почистване или неподходящ препарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от експлозия!
Силни ецващи алкални или съдържащи силни кисе-
лини препарати в комбинация с алуминиеви части в
отделението за миене на съдомиялната машина мо-
гат да доведат до експлозии.
▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални

или съдържащи силни киселини препарати. По-
специално не използвайте почистващи препарати
от търговската или индустриалната сфера в ком-
бинация с алуминиеви части, като напр. филтър
за мазнина за абсорбатори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от токов
удар!
Проникващата влага може да предизвика токов
удар.
▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изк-

лючете предпазителя в кутията с предпазители.
▶ За почистване на уреда не използвайте машина

за почистване с пара или с високо налягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от изгаряния!
Уредът се нагорещява по време на работа.
▶ Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
нараняване!
Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове.
▶ Внимателно почиствайте вътрешността.

1. Спазвайте информацията за средствата за почис-
тване. 
→ "Средство за почистване", Страница 7

2. Според повърхността почиствайте както следва:
‒ Повърхностите от неръждаема стомана се по-

чистват с гъба и горещ сапунен разтвор по по-
сока на шлифоването.

‒ Лакираните повърхности се почистват с гъба и
горещ сапунен разтвор.

‒ Почиствайте алуминия с мека кърпа и препа-
рат за стъкло.

‒ Почиствайте пластмасата с мека кърпа и пре-
парат за стъкло.

‒ Почиствайте стъклото с мека кърпа и препа-
рат за стъкло.

3. Подсушете с мека кърпа.
4. При повърхности от неръждаема стомана нанесе-

те средството за поддръжка на неръждаемата
стомана с мека кърпа на тънък слой.
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Средства за почистване на неръждаема стомана
ще получите от служба за обслужване на клиен-
тите или в нашия онлайн магазин.

7.2 Средство за почистване
Подходящите средства за почистване ще получите
от служба за обслужване на клиентите или в нашия
интернет магазин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от токов
удар!
Проникващата влага може да предизвика токов
удар.
▶ Преди почистването изтеглете щепсела или изк-

лючете предпазителя в кутията с предпазители.
▶ За почистване на уреда не използвайте машина

за почистване с пара или с високо налягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от изгаряния!
Уредът се нагорещява по време на работа.
▶ Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

ВНИМАНИЕ!
Неподходящи почистващи средства могат да повре-
дят повърхностите на уреда.
▶ Не използвайте агресивни или абразивни почист-

ващи средства.
▶ Не използвайте почистващи средства с високо

съдържание на алкохол.
▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби

за чистене.
▶ Използвайте препарати за стъкло, шабери за

стъкло или средства за грижа за неръждаема
стомана само ако те са препоръчани за съответ-
ната част в инструкцията за почистване.

▶ Преди употреба добре измивайте новите гъби.

7.3 Почистване на обслужващи елементи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от токов
удар!
Проникващата влага може да предизвика токов
удар.
▶ Не използвайте мокри кърпи.

1. Спазвайте информацията за средствата за почис-
тване. 
→ "Средство за почистване", Страница 7

2. С влажна гъба и горещ сапунен разтвор почисте-
те.

3. Подсушете с мека кърпа.

7.4 Демонтиране на филтъра за мазнина
1. ВНИМАНИЕ!

Падащите филтри за мазнина могат да повредят
готварския плот.
▶ С ръка бръкнете под филтъра за мазнина.
Отворете заключването върху филтъра за мазни-
на и приберете филтъра.

2. Свалете филтрите за мазнина от държачите.
За да избегнете капеща мазнина, дръжте водо-
равно филтрите за мазнина.

7.5 Почистване на филтрите за мазнина
на ръка
Филтрите за мазнина филтрират мазнината от кух-
ненската пара. Редовно почистваните филтри за
мазнина гарантират висока степен на отделяне на
мазнина. Ние препоръчваме да почиствате филтрите
за мазнина на всеки 2 месеца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от пожар!
Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се
запалят.
▶ Редовно почиствайте филтрите за мазнина.

Изискване: Филтрите за мазнина са демонтирани.
1. Спазвайте информацията за средствата за почис-

тване. 
→ "Средство за почистване", Страница 7

2. Накиснете филтрите за мазнина в горещ сапунен
разтвор.
При упорита мръсотия можете да използвате раз-
творител за мазнина. Разтворителят за мазнина
ще получите от служба за обслужване на клиен-
тите или в нашия онлайн магазин.

3. Почистете филтрите за мазнина с четка.
4. Старателно изпланете филтрите за мазнина.
5. Оставете филтрите за мазнина да се отцедят.

7.6 Почистване на филтъра за мазнина в
съдомиялна
Филтрите за мазнина филтрират мазнината от кух-
ненската пара. Редовно почистваните филтри за
мазнина гарантират висока степен на отделяне на
мазнина. Ние препоръчваме да почиствате филтрите
за мазнина на всеки 2 месеца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от пожар!
Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се
запалят.
▶ Редовно почиствайте филтрите за мазнина.
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ВНИМАНИЕ!
Филтрите за мазнина могат да се повредят при зак-
лещване.
▶ Не захващайте филтрите за мазнина.

Бележка: При почистване на филтъра за мазнина в
съдомиялна могат да възникнат леки оцветявания.
Оцветяванията нямат влияние върху функциониране-
то на филтрите за мазнина.
Изискване: Филтрите за мазнина са демонтирани.
1. Спазвайте информацията за средствата за почис-

тване. 
→ "Средство за почистване", Страница 7

2. Поставете филтрите за мазнина свободно в съдо-
миялната.
Силно замърсените филтри за мазнина да не се
почистват заедно със съдовете.
При упорита мръсотия можете да използвате раз-
творител за мазнина. Разтворителят за мазнина
ще получите от служба за обслужване на клиен-
тите или в нашия интернет магазин.

3. Стартирайте съдомиялната.
При настройка на температурата изберете макси-
мум 70°C.

4. Оставете филтрите за мазнина да се отцедят.

7.7 Монтиране на филтрите за мазнина
1. ВНИМАНИЕ!

Падащите филтри за мазнина могат да повредят
готварския плот.
▶ С ръка бръкнете под филтъра за мазнина.
Бележка: Спазвайте правилното положение на
филтрите за мазнина.
Поставете филтъра за мазнина.

2. Фиксирайте заключването върху филтъра за маз-
нина.

3. Ако филтърът за мазнини е грешно поставен,
внимателно притиснете напред заключването,
свалете филтъра за мазнини и го поставете пра-
вилно.

8  Отстраняване на неизправности
Можете да отстраните самостоятелно малки неизп-
равности по Вашия уред. Преди да се свържете с
отдела по обслужване на клиенти, направете справ-
ка с информацията за отстраняване на неизправ-
ности. Така ще избегнете ненужни разходи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
нараняване!
Некомпетентно извършените ремонти представляват
опасност.
▶ Само обучен специализиран персонал трябва да

извършва ремонти на уреда.
▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по

обслужване на клиенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от токов
удар!
Некомпетентно извършените ремонти представляват
опасност.
▶ Само обучен за целта специализиран персонал

трябва да извършва ремонти на уреда.
▶ За ремонта на уреда трябва да се използват са-

мо оригинални резервни части.
▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този

уред бъде повреден, той трябва да се смени от
обучен специализиран персонал.

8.1 Функционални неизправности

Неизправност Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функцио-
нира.

Щепселът на кабела не е вкаран.
▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.
В кутията с предпазители се е активирал предпазител.
▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.
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Неизправност Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функцио-
нира.

Спиране на електрозахранването.
▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в по-

мещението.
LED осветлението
не функционира.

Възможни са различни причини.
▶ Дефектните светодиодни светлини могат да се сменят само от производителя, него-

вата служба обслужване на клиенти или концесиониран специалист (електротех-
ник).

▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. 
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 9

Осветлението на бу-
тоните не функцио-
нира.

Командният модул е дефектен.
▶ Ако тази грешка възникне повторно, обадете се на отдела по обслужване на клиен-

ти.

9  Предаване за отпадъци
9.1 Предаване за отпадъци на излезли от
употреба уреди
Чpeз екологосъобразно предаване за отпадъци е
възможна повторна употреба на цeнни cypoвини.
1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за

свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобра-

зен начин.

Актуална информация относно начините на пре-
даване за oтпaдъци ще получите oт Вашия специ-
ализиран тъpгoвeц, както и от съответната oб-
щинcкa или гpaдcкa yпpaвa.

Този уред е обозначен в съответс-
твие с европейската директива
2012/19/EC за стари електрически
и електронни уреди (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира ва-
лидните в рамките на ЕС правила
за приемане и използване на стари
уреди.

10  Отдел по обслужване на клиенти
Свързани с функционалността оригинални резервни
части съгласно директивата относно екодизайна ще
получите от нашия отдел по обслужване на клиенти
за период от минимум 10 години от пускането на па-
зара на Вашия уред в рамките на Европейското ико-
номическо пространство.
Бележка: Услугите на отдела по обслужване на кли-
енти са безплатни в рамките на условията на пред-
лаганата от производителя гаранция.
Подробна информация относно гаранционния срок
и гаранционните условия във Вашата страна ще по-
лучите от нашия отдел по обслужване на клиенти,
Вашия търговец или на нашата уеб страница.
В случай че желаете да се свържете с отдела по об-
служване на клиенти, са Ви необходими номерът на
изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия
уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на кли-
енти ще намерите в приложения указател с отдели
по обслужване на клиенти или на нашата уеб стра-
ница.

10.1 Номер на изделието (E-Nr.) и
заводски номер (FD)
Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер
(FD) са посочени на фабричната табелка на уреда.
Фабричната табелка се намира според модела:
¡ във вътрешното пространство на уреда (за целта

демонтирайте филтъра за мазнина).
¡ на горната страна на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате
своевременно с данните на Вашия уред и телефон-
ния номер на отдела по обслужване на клиенти.
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11  Принадлежности
Можете да закупите принадлежности от отдела по
обслужване на клиенти, от специализираните мага-
зини или по интернет. Използвайте само оригинални
принадлежности, тъй като те са съгласувани точно с
Вашия уред.
Принадлежностите са специфични за уреда. При по-
купка винаги посочвайте точното обозначение (Е-
Nr.) на Вашия уред. → Страница 9
Можете да се осведомите относно принадлежности-
те, които са налични за Вашия уред, от нашия ката-
лог, в онлайн магазина или при отдела по обслужва-
не на клиенти.
www.bosch-home.com

Аксесоари Номер за поръчка
Kомплект за рециркула-
ция Clean Air

DWZ1DX1I4

Clean Air Standard фил-
тър за миризми – консу-
матив

DWZ1DX1B4

Външен к-т за рецирк.
Clean Air Plus

DSZ6200

CleanAir Plus филтър за
миризми - консуматив

DSZ5201

Long Life филтър за ми-
ризми – консуматив

DZZ0XX0P0

Long Life комплект ре-
циркулационен въздух

DWZ0XX0I0

12  Ръководство за монтаж
Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.

12.1 Обхват на доставката
След разопаковането проверете всички части за
щети, получени при транспортирането, и комплект-
ността на доставката.

12.2 Разстояния за безопасност
Спазвайте разстоянията за безопасност на уреда.
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12.3 Размери на уреда
Тук ще откриете размерите на уреда.
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 12.4 Сигурен монтаж
Cпaзвaйтe тези укaзaния зa бeзoпacнocт,
когато монтирате уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
отравяне!
Обратно всмуканите газове от изгарянето
могат да доведат до отравяния. Зависимите
от стайния въздух печки (напр. нагревател-
ните уреди, работещи с газ, нафта, дърва
или въглища, конвекторните нагреватели,
калориферите) изтеглят въздух за изгаряне
от мястото на поставяне и изкарват отрабо-
тени газове през съоръжение за отработе-
ни газове (напр. димоотвод) на открито.
При включен абсорбатор се изкарва възду-
ха от кухнята и съседните помещения. Без
достатъчно подаван въздух има вакуум.
Опасните газове от комина или шахтата за
вентилация се засмукват обратно в жилищ-
ните помещения. 

▶ Винаги осигурявайте достатъчно свеж
въздух, ако уредът се използва в режим
с отработен въздух едновременно със
зависима от стайния въздух печка.

▶ Безопасна работа е възможна само ако
подналягането в отделението на огнище-
то не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това
може да се постигне, ако чрез незатва-
рящи се отвори, напр. във вратите, про-
зорците, в комбинация със стенна кутия
за подаван/отработван въздух или чрез
други технически средства въздухът, кой-
то е нужен за изгарянето, може да пос-
тъпва. Отворът в стената за свеж/отрабо-
тен въздух не гарантира сам по себе си
запазването на граничната стойност.

▶ Във всеки случай се консултирайте с
компетентния коминочистач, който може
да оцени общата тяга на въздуха и да ви
предложи подходяща мярка за проветре-
ние.

▶ Ако уредът се използва изключително в
режим на рециркулация, работата е въз-
можна без ограничения.

Обратно всмуканите газове от изгарянето
могат да доведат до отравяния.
▶ Ако е инсталиран абсорбатор с камина,

зависима от въздуха в помещението, по-
даването на ток към абсорбатора трябва
да е снабдено с подходящо предпазно
изключване.

Обратно всмуканите газове от изгарянето
могат да доведат до отравяния.
▶ Отработеният въздух да не се прекарва в

димоотвод или шахта за отработен въз-
дух, която работи.

▶ Отработеният въздух да не се подава в
отвор, който служи за обезвъздушаване
на стаи с монтирани камини.

▶ Ако отработеният въздух трябва да се от-
кара в димоотвод, който не се използва,
трябва да се даде съгласието на компе-
тентния коминочистач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
задушаване!
Деца могат да нахлузят на главата си опа-
ковъчния материал или да се увият в него и
да се задушат.
▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния мате-

риал.
▶ Не допускайте деца да играят с опако-

въчния материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
пожар!
Отлаганията на мазнина във филтъра за
мазнина могат да се запалят.
▶ Предвидените разстояния за безопас-

ност трябва да се спазват, за да се из-
бегне натрупване на топлина.

▶ Спазвайте данните за своите готварски
уреди. Ако указанията за инсталиране на
готварските уреди дават различно раз-
стояние, винаги спазвайте по-голямото
разстояние. Ако газови и електрически
котлони се използват заедно, важи най-
голямото посочено разстояние.

▶ Инсталирайте уреда само от едната стра-
на директно до висок шкаф или стена.
Разстоянието до шкафа или стената
трябва да е най-малко 50 мм.
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Отлаганията на мазнина във филтъра за
мазнина могат да се запалят.
▶ В близост до уреда никога не работете с

открит пламък (напр. фламбиране).
▶ Инсталирайте уреда само в близост до

камина за твърди горива (напр. дърво
или въглища), ако не е налично затворе-
но, свалящо се покритие. Не бива да се
образуват искри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
нараняване!
Компонентите в уреда могат да са с остри
ръбове.
▶ Носете защитни ръкавици.
Ако уредът не е правилно закрепен, той
може да падне.
▶ Всички елементи за закрепване трябва

да са здраво и безопасно монтирани.
Уредът е тежък.
▶ За преместване на уреда са необходими

2 лица.
▶ Използвайте само подходящи помощни

средства.
Уредът е тежък.
▶ Уредът да не се монтира директно в гип-

сокартонените плоскости или подобните
леки строителни материали.

▶ За правилния монтаж използвайте доста-
тъчно стабилен и съгласуван с конструк-
тивните дадености и теглото на уреда ма-
териал.

Промените по електрическата и механична
конструкция са опасни и могат да доведат
до грешни функции.
▶ Не извършвайте промени по електричес-

ката и механична конструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
токов удар!
Острите компоненти в уреда могат да пов-
редят свързващия кабел.
▶ Не прегъвайте и не защипвайте захран-

ващия кабел.
Повреден уред или кабел за свързване към
мрежата представляват опасност.
▶ Никога не пускайте в експлоатация пов-

реден уред.
▶ Никога не дърпайте кабела за свързване

към мрежата, за да отделите уреда от
електрозахранващата мрежа. Винаги хва-
щайте щепсела на кабела за свързване
към мрежата.

▶ Ако уредът или кабелът за свързване
към мрежата са повредени, незабавно
издърпайте щепсела на кабела за свърз-
ване към мрежата от контакта или изк-
лючете предпазителя в кутията с предпа-
зители.

▶ Свържете се със службата за обслужва-
не на клиенти. → Страница 9

Некомпетентно извършените ремонти пред-
ставляват опасност.
▶ Само обучен за целта специализиран

персонал трябва да извършва ремонти
на уреда.

▶ За ремонта на уреда трябва да се изпол-
зват само оригинални резервни части.

▶ Ако кабелът за свързване към мрежата
на този уред бъде повреден, той трябва
да се смени от обучен специализиран
персонал.

Некомпетентно извършено инсталиране
представлява опасност.
▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда са-

мо в съответствие с данните на фабрич-
ната табелка.

▶ Уредът трябва да се свързва към елект-
рическа мрежа с променлив ток единст-
вено посредством инсталиран според
правилата заземен контакт.

▶ Сиcтeмaтa oт зaщитни пpoвoдници нa eл-
eктpичecкaтa cгpaднa инcтaлaция трябва
да e инcтaлиpaнa съгласно изиcквaниятa.

▶ Никога не захранвайте уреда посредс-
твом външно комутационно устройство,
напр. таймер или дистанционно управле-
ние.

▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабе-
ла за свързване към мрежата трябва да
е свободно достъпен. Ако не е възможен
свободен достъп, в положената непод-
вижно електрическа инсталация трябва
да се вгради разделително приспособле-
ние за всички полюси съгласно условия-
та на категория за пренапрежение III и
съгласно разпоредбите за монтаж.

▶ При разполагане на уреда не допускайте
притискане или повреждане на кабела
за свързване към мрежата.

12.5 Общи указания
Спазвайте тези общи указания при инсталацията.
¡ За инсталацията трябва да се спазват актуално

валидните строителни предписания и предписа-
нията на локалните електро- и газоснабдителни
дружества.
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¡ При отвеждането на отработения въздух трябва
да се спазват административните и законовите
предписания, като напр. Наредбата за територи-
алното устройство.

¡ За да се достига до уреда без проблеми в случай
на сервизиране, изберете лесно достъпно място
на монтаж.

¡ Повърхностите на уреда са чувствителни. При
монтажа избягвайте повреждания.

12.6 Указания за електрическо свързване
За да можете сигурно да свържете уреда електри-
чески, спазвайте тези указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от токов
удар!
Отделянето на уреда от електрическата мрежа тряб-
ва да е възможно по всяко време. Уредът може да
се свързва само към инсталиран според предписа-
нията предпазен контакт.
▶ Щепселът на мрежовия проводник трябва да е

свободно достъпен след монтажа на уреда.
▶ Ако това не е възможно, трябва в установената

електрическа инсталация да се вгради раздели-
телно съоръжение за всички полюси съгласно ус-
ловията на категория за пренапрежение III и съг-
ласно разпоредбите за инсталация.

▶ Само електротехник може да извършва фиксира-
ната електроинсталация. Ние препоръчваме инс-
талиране на защитен прекъсвач срещу грешен
ток (FI прекъсвач) в токовата верига на захранва-
нето на уреда.

Острите компоненти в уреда могат да повредят
свързващия кабел.
▶ Не прегъвайте и не защипвайте захранващия ка-

бел.

¡ Вземете данните за свързване от типовата табел-
ка. → Страница 9

¡ Свързващият кабел е ок. 1,30 м дълъг.
¡ Този уред отговаря на ЕС разпоредбите за радио

смущенията.
¡ Уредът отговаря на клас на защита 1. Ето защо

уредът може да се използва само със защитен
проводник.

¡ По време на монтажа не свързвайте уреда към
тока.

¡ Уверете се, че защитата от допир се гарантира от
монтажа.

12.7 Указания за монтажната ситуация
¡ Монтирайте този уред върху кухненската стена.
¡ За монтажа на допълнителните специални при-

надлежности спазвайте приложеното там инста-
лационно ръководство.

¡ Инсталирайте уреда само от едната страна ди-
ректно до висок шкаф или стена. Разстоянието
до шкафа или стената трябва да е най-малко 50
мм.

¡ Ширината на абсорбатора трябва да отговаря
най-малко на ширината на котлона.

¡ За да може парата от готвенето оптимално да се
открива, монтирайте уреда централно над готвар-
ския плот.

12.8 Указания за тръбата за отработен
въздух
Производителят на уреда не приема гаранционни
искания, които се дължат на тръбната секция.
¡ Използвайте къса, права тръба за отходен въздух

и чрез възможно най-голям диаметър на тръбата.
¡ Чрез дълги тръби за отходен въздух, много сгъв-

ки в тръбите или диаметър на тръбата, оптимал-
ната мощност на изсмукване се намалява и шу-
мът от вентилатора става по-силен.

¡ Използвайте тръба за отработен въздух от него-
рим материал.

¡ За да избегнете обратно протичане на конден-
зат, монтирайте тръбата за отработен въздух под
наклон от 1° от уреда.

12.9 Указания за работа с отработен
въздух
При режим с отработен въздух трябва да се монти-
ра спирателен клапан.
Бележки
¡ Ако към уреда няма спирателен клапан, спирате-

лен клапан може да се набави от специализира-
ната търговска мрежа.

¡ Ако отработеният въздух се прекарва през стра-
ничната вода, трябва да се използва телескопи-
чен отвор в стената.

12.10 Монтаж
Проверка на стена
1. Проверете стената за водоравност и достатъчна

товароносимост.
Максималното тегло на уреда възлиза на 40 кг.

2. Пробийте отвори с дълбочина съгласно дължина-
та на винтовете.

3. Използвайте приложените винтове и дюбели.
Приложените винтове и дюбели са подходящи за
масивна зидария. За други конструкции използ-
вайте подходящ крепежен материал, напр. ри-
гипс, порест бетон, тухлички от поротон.

Подготовка на стена
Бележка: Според конструкцията отворите трябва да
се поставят на различни места. Преди монтажа
спазвайте конструкцията на абсорбатора.
1. Уверете се, че в зоната на отворите няма елект-

рически проводници, газови тръби или водопро-
вод.

2. От тавана до долния ръб на уреда начертайте на
стената отвесна средна линия.

3. Очертайте позициите на винтовете и контура на
зоната на окачване.

4. Пробийте отвори с диаметър 8 mm и дълбочина
80 mm и притиснете дюбелите плътно до стена-
та. 

5. Завинтете фиксиращия винкел за обшивката на
димоотводната тръба. 

6. Завийте 2 фиксиращи винта с подложни шайби
до около 5 mm. 
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Монтиране на уреда
1. Закачане и изравняване на уреда. 
2. Обозначете отвора за фиксиращия винт. 
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3. Свалете отново уреда. 

4. Пробийте отвор за фиксиращия винт с диаметър
8 mm и дълбочина 80 mm и притиснете дюбела
плътно до стената. 

5. Изтеглете защитното фолио от задната страна.
‒ След монтажа изтеглете напълно предпазното

фолио.
6. Закачете уреда. 
7. Затегнете предпазния винт с подложната шайба.



Тръбна връзка
Бележка: Ако използвате алуминиева тръба, зоната
на свързване трябва да се заглади предварително.
Ние препоръчваме да се използва тръба за отрабо-
тен въздух с диам. 150 мм.

Подготовка на свързване за отработен въздух
(тръба за отработен въздух Ø 150 мм)
1. Закрепете тръбата за отработен въздух директно

към отвора за въздух.
2. Подгответе свързване към отвора за отработен

въздух.
3. Уплътнете местата на свързване.

Подготовка на свързване за отработен въздух
(тръба за отработен въздух Ø 120 мм)
1. Закрепете редуциращия отвор към отвора за въз-

дух.
2. Закрепете тръбата за отработен въздух директно

към редуциращия отвор.
3. Уплътнете местата на свързване.

Монтиране на обшивка на димоотводната
тръба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасност от
нараняване!
Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове.
▶ Носете защитни ръкавици.

1. Завийте задържащия винкел за обшивката на ди-
моотвода към стената.

2. За да разделите обшивките на димоотводната
тръба, свалете лентата или обшивката от защит-
ната опаковка.

3. Отстранете защитното фолио, ако е налично, вър-
ху двете обшивки на димоотводната тръба.

4. Бележка: Отворите на обшивката на димоотвода
сочат надолу.
Вкарайте една в друга обшивките.

5. Бележка: За да избегнете надраскване, поставе-
те меки кърпи за защита върху ръбовете на вън-
шната обшивка на димоотводната тръба.
Поставете обшивките на димоотвода върху уреда.

6. Избутайте нагоре вътрешната обшивка на димо-
отвода и закачете вляво и вдясно за задържащия
винкел. 

7. Закрепете обшивката на димоотвода надолу. 
8. Завинтете обшивката на димоотвода с два винта

странично към задържащия винкел. 
9. Закрепете външната обшивка на димоотвода с

два винта отдолу върху уреда.

10. Внимателно свалете кърпите.
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