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RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS 
The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. 
Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not 
apply to your specific appliance. 

INSTALLATION 
• The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from

incorrect or improper installation.
• The minimum safety distance between the cooker top and the extractor hood

is 650 mm (some models can be installed at a lower height, please refer to
the paragraphs on working dimensions and installation).

• Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating
plate fixed to the inside of the hood.

• For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees
adequate earthing.
Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum
diameter 120 mm. The route of the flue must be as short as possible.

• Do not connect the extractor hood to exhaust ducts
carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.).

• If the extractor is used in conjunction with non-electrical
appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient
degree of aeration must be guaranteed in the room in
order to prevent the backflow of exhaust gas. The
kitchen must have an opening communicating directly
with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the
cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy
other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04
mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood.

• The air must not be discharged into a flue that is used for
exhausting fumes from appliances burning gas or other
fuels (not applicable to appliances that only discharge the
air back into the room).

• In the event of damage to the power cable, it must be
replaced by the manufacturer or by the technical service
department, in order to prevent any risks.

��
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• If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance
specified above, this has to be taken into account. Regulations concerning
the discharge of air have to be fulfilled.

• Use only screws and small parts in support of the hood.
Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with
these instructions may result in electrical hazards.

• Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact
gap of at least 3 mm.

USE 
• The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to

eliminate kitchen smells.
• Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
• Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
• Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making

sure that it does not engulf the sides.
• Deep fat fryers must be continuously monitored

during use: overheated oil can burst into flames.
• Do not flambè under the range hood; risk of fire.
• This appliance can be used by children aged from

8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
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• “CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking 
appliances.” 

MAINTENANCE 
• Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out 

any maintenance work. 
• Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard). 
• The Grease filters must be cleaned every 2 months of operation, or more 

frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher. 
• The Activated charcoal filter is not washable and cannot be regenerated, 

and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy usage.  

• "Failure to carry out cleaning as indicated will result in a fire hazard". 
• Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent. 
 

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product 
may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the 
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. 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. For more detailed information about recycling of this product, 
please contact your local city office, your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product. 
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CHARACTERISTICS 

Dimensions 
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Components 

Ref. Q.ty Product Components 
1 1 Hood Body, complete with: Controls, Light, Blower, 

Filters 
2 1 Telescopic Chimney comprising: 
2.1 1 Upper Section 
2.2 1 Lower Section 
8a 1 Right Air Outlet Grill 
8b 1 Left Air Outlet Grill 
9 1 Reducer Flange ø 150-120 mm 
15 1 Air Outlet Connection 

Ref. Q.ty Installation Components 
7.1 2 Hood Body Fixing Brackets 
7.2.1 2 Upper Chimney Section Fixing Brackets 
11 8 Wall Plugs 
12a 8 Screws 4.2 x 44,4 
12c 6 Screws 2.9 x 9.5 
12d 2 Screws M4 x 25 

Q.ty Documentation 
 1 Instruction Manual 
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INSTALLATION 
Wall drilling and bracket fixing 

Wall marking: 
• Draw a vertical line on the supporting wall up to the ceiling, or as high as practical, at the

centre of the area in which the hood will be installed.
• Draw a horizontal line at 650 mm above the hob for installation without the back panel, or at

height H (height of the visible part of the panel) for installation with the back panel.
• Place bracket 7.2.1 on the wall as shown about 1-2 mm from the ceiling or upper limit,

aligning the centre (notch) with the vertical reference line.
• Mark the wall at the centres of the holes in the bracket.
• Place bracket 7.2.1 on the wall as shown at X mm below the first bracket (X = height of the

upper chimney section supplied), aligning the centre (notch) with the vertical line.
• Mark the wall at the centres of the holes in the bracket.
• Place bracket 7.1 as shown 110 mm from the vertical reference line and 180 mm above the

horizontal reference line.
• Mark the centres of the holes in the bracket.
• Repeat this operation on the other side.

REAR PANEL (OPTIONAL) 
The Rear Panel must be fitted before fixing the hood body and, if it is to be fixed at both top 
and bottom, must be fitted at the correct height prior to installing the bases. As this operation is 
rather complex, it should be carried out either by the kitchen installer or a qualified person 
who knows the final dimensions of the units. 
For fixing at the top only, proceed as follows: 
• Rest the back panel on the base, inserting the lower plate between the upper surface and the

wall, centring it on the vertical reference line.
• Mark the centres of the two holes in the upper plate.
• Drill ø 8 mm holes at all the centre points marked.
• Insert the wall plugs 11 in the holes.
• Fix the brackets using the 12a screws supplied.
• Fix the back panel (where present) using the 12a screws supplied.
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Mounting the hood body 

• Screw the two screws 12d supplied onto the brackets 7.1.
• Hook the hood body onto the bracket 7.1, centring it

around the vertical line.
• Use the adjusting screws 12d underneath the hood to level

the hood body.

����

���

Connections 
DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM 

When installing the ducted version, connect the hood to the 
chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 or 120 
mm, the choice of which is left to the installer. 
• To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert the

reducer flange 9 on the hood body outlet.
• Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps (not

supplied).
• Remove possible charcoal filters.

����	���
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RECIRCULATION VERSION AIR OUTLET 

• Push fit the air outlet fitting 15 onto the air outlet of the
hood body.

• Ensure that the activated charcoal filters have been in-
serted.

��
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ELECTRICAL CONNECTION 

• Connect the hood to the mains through a two-pole
switch having a contact gap of at least 3 mm.

• Remove the grease filters (see paragraph Maintenance)
being sure that the connector of the feeding cable is cor-
rectly inserted in the socket placed on the side of the
fan.

Chimney assembly 
Upper chimney section 
• Slightly widen the two sides of the upper chimney and

hook them behind the brackets 7.2.1, making sure that
they are properly housed.

• Secure the sides to the brackets using the 4 screws 12c
(2,9 x 9,5) supplied.

Lower chimney section 
• Slightly widen the two sides of the section and hook

them between the upper section and the wall, making
sure that they are properly housed.

• Fix the sides of the bottom section to the hood body us-
ing the 2 screws 12c (2,9 x 9,5) supplied.

• When installing the recirculation version, fit the direc-
tional grills 8a – 8b in their housings so that the direc-
tional symbols are at the top and towards the front of
the hood. Ensure that they are inserted correctly in the
outlet connection piece 15.
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USE 

Control panel 
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L Light Switches the lighting system 
on and off. 

M Motor Switches the extractor motor 
on and off. 

V Speed Sets the operating speed of 
the extractor: 
1. Low speed, used for a

continuous and silent air
change in the presence of
light cooking vapour.

2. Medium speed, suitable
for most operating condi-
tions given the optimum
treated air flow/noise
level ratio.

3. Maximum speed, used for
eliminating the highest
cooking vapour emission,
including long periods.

L Light Switches the lighting system 
on and off. 

S  Led Motor running led. 
V1 Motor Switches the extractor motor 

on and off at low speed. 
Used to provide a continuous 
and silent air change in the 
presence of light cooking 
vapours. 

V2 Speed Medium speed, suitable for 
most operating conditions 
given the optimum treated 
air flow/noise level ratio. 

V3 Speed Maximum speed, used for 
eliminating the highest cook-
ing vapour emission, includ-
ing long periods. 
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MAINTENANCE 
Grease filters 

CLEANING METAL SELF- SUPPORTING GREASE FILTERS 

• The filters must be cleaned every 2 months of operation, or
more frequently for particularly heavy usage, and can be
washed in a dishwasher.

• Remove the filters one at a time by pushing them towards the
back of the group and pulling down at the same time.

• Wash the filters, taking care not to bend them. Allow them to
dry before refitting.

• When refitting the filters, make sure that the handle is visible
on the outside.

Grease filters 
CLEANING METAL GREASE FILTERS 

The filters are washable at least every 2 months of operation, or 
more frequently for particularly heavy usage. 

• Remove the filters one at a time by supporting them with one
hand and turning the safety knobs (pull and turn).

• Wash the filters, taking care not to bend them. Allow them to
dry before refitting.

• Refit them and fix them using the safety knobs provided (pull
and turn).

Activated charcoal filter (Recirculation version) 

These filters are not washable and cannot be regenerated, and 
must be replaced approximately every 4 months of operation, or 
more frequently with heavy usage.  

REPLACING THE ACTIVATED CHARCOAL FILTER 

• Remove the metal grease filters
• Remove the saturated activated charcoal filter as shown (A).
• Fit the new filters (B).
• Replace the metal grease filters.

�

�
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Lighting 
LIGHT REPLACEMENT 

• Remove the metal grease filters. 
• Unscrew the bulbs and replace them with new ones 

having the same characteristics. 
• Replace the metal grease filters. 

 

 

 
 

Lamp Power (W) Socket Voltage (V) Dimension (mm) ILCOS Code 

 

4

 

E14

 

220-240

 

107 x 37

 

DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

 

 

5

 

GU10

 

230

 

52 x 50

 

DRPAR-5/840-220/240-GU10-35/36 
DRPAR-5/830-220/240-GU10-35/36
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ارشادات و اقتراحات 

 لخصائص وصفا تجد قد لذلك، .الجهاز هذا من مختلفة لنماذج هي هذه االستخدام تعليمات
.بالتحديد بك الخاص الجهاز على تنطبق ال قد فردية�

الترآيب
 االستعمال وأ الخطأ الترآيب عن الناتجة األضرار تجاه المسؤولية من نفسه يخلي المصنع •

.الخطأ�
 الطبخ سطح بين للسالمة األدنى الحد في المسافة •

 الموديالت بعض( مم، 650 تكون أن يجب والمدخنة� 
 الى الرجوع يرجى أقل، ارتفاع على ترآيبها يمكن� 
 .)والترآيب األحجام فقرات� 

 إليه مشار هو لما مطابق الكهربائي التيار أن من تأآد •
.المدخنة لداخ الموجودة اللوحة في�

 شبكة من التأآد يجب ،I األولى الفئة من لألجهزة •
.مؤرضة بأنها الكهربائية التغذية�
 بواسط الدخان مخرج بأنبوب الشفط جهاز بتوصيل قم
 .يكون ما أقصر الدخان مسار يكون أن يجب .مم 120 قطره أنبوب� 

 آمثال( اللدخان منتجة حرارية بمصادر متصلة بأنبابيب الشافطة المدخنة بتوصيل تقم ال •
 .)الخ المدافئ السخانات، ذلك على� 

 آمثال( آهربائية غير أجهزة مع الشافط استخدام تم اذا •
 تهوية ضمان يجب ،)بالغاز تعمل أجهزة ذلك على�
 دفق ارتداد منع أجل من المكان في وآافية جيدة�
 فتحة المطبخ يمتلك أن يجب .الخروج عند الغاز�
 الهواء دخول ضمان أجل من الخارج الى مباشرة�
 مع المطبخ مدخنة استخدام عند. للمكان النظيف�
 يجب الكهربائي، التيار من تتغذى ال التي المعدات�
 بار م   0,04المكان في السلبي الضغط يتجاوز ال أن�
 .المدخنة طريق عن المطبخ داخل الى االرتداد من األبخرة لمنع�

 خدمة من أو المصنعة الشرآة قبل من تبديله يجب ،الكهربائية الطاقة سلك تلف حالة في•
  .خطر أي لتجنب تمّثلها التي الصيانة�

ال يجب تصريف هواء المدخنة من خالل أنبوب مطاوع والذي يستعمل لشفط األدخنة من  •
ال تستعمله مع األجهزة التي تصّرف الهواء في  ( أجهزة تعمل بالغاز أو أي مواد أخرى

)المكان

��
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 التي   من   أآبر   مسافة   تحدد   بالغاز   الطبخ   سطح   ترآيب   تعليمات   آانت   إذا •
 اللوائح   جميع   تطبيق   يجب  .التعليمات   بهذه   األخذ   فيجب   أعاله،   واردة�
.الهواء   وخروج   بشفط   الخاصة�

. للمدخنة   المطابقة   الصغيرة   واألجزاء   البراغي   فقط   إستخدم •
 المطابقة   والترآيب   التثبيت   معدات   أو   البراغي   تثبيت   عدم   يؤدي   قد   : تحذير

 .آهربائية   صدمات   حدوث   الى   للتعليمات� 
 عن يقل ال توصيل بفاتح األقطاب مزدوج مفتاح خالل من التيار بشبكة المدخنة بتوصيل قم •

.مم� 3 

االستعمال
 .الطبخ عن الناتجة الروائح شفط وبهدف فقط، المنزلي لالستخدام مصممة نةالمدخ إن •
  . لها   المصممة   األغراض   لغير   المدخنة   أبدًا   تستخدم   ال •
 .المدخنة تشغيل أثناء قوية بكثافة اللهب ألسنة تترك ال •
 وتأآد   الطبخ،   نيأوا   قاع   تجاه   فقط   تصّوب   بحيث   اللهب   شدة   ضبط   يجب •

 . األواني   محيط   خارج   يخرج   ال   اللهب   أن   من�
 الزيت ألن القلي عملية أثناء المقالة على دومًا انتبه •

  .يشتعل قد الساخن� 
 تحت  " فالمبيه " المسماة   الطعام   أنواع   تطبخ   ال •

.حريق   تسبب   فقد   : المدخنة�
 الذي   الطفل   يستخدمه   أن   يجب   ال   الجهاز   هذا •

   األشخاص   وال   سنوات  8  عن   عمره   يقل�
 إال   الكافية،   للخبرة   يفتقرون   الذين   األشخاص   وال   جسديًا   أو   نفسيًا   المعاقين�
 واعينو   اآلمن   االستخدام   على   تدريبهم   تم   أو   االشراف   تحت   آانوا   إذا�
   أو   يلعبون   األوالد   ترك   عدم   على   إحرص .  الخطأ   االستخدام   لخطورة�
 إذا   إال   األطفال،   بها   يقوم   أن   يجب   ال   والصيانة   التنظيف .بالجهاز   يعبثون�
 . اإلشراف   تحت   آانوا�

 – نفسية – من إعاقة بدنية ال يجب استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص الذين يعانون •
أو األشخاص الغير مدرآين، إال في حال آانوا تحت مراقبة ) بما فيهم األطفال(حّسية 

.شخص مسؤول عن سالمتهم
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.الطبخ معدات مع بشّدة تسخن أن يمكن اليها والوصول لمسها يمكن التي األجزاء :تحذير “ •

الصيانة
.أوصيانة تنظيف عملية بأي القيام قبل الكهربائي لتيارا عنه افصل أو الجهاز أطفئ •
.)حريق حدوث خطر( والموضحة المحددة المدة بعد الفالتر بّدل أو/و نّظف •
 حال في ذلك من أقل أو التشغيل من شهرين 2 آل تنظف أن يجب للشحوم المضادة الفالتر •

.األطباق بغسالة أيضًا غسلها ويمكن المكّثف االستعمال� 
 من أشهر 4 آل تبديلهل ويجب تدويرها إعادة وال غسلها يمكن ال النشط الكربون من لفالترا •

.المكّثف االستعمال حال في ذلك من أقل أو التشغيل�
 "فخطر حدوث حريق إذا لم يتم اتباع التعليمات عند التنظي" 
.معتدل سائل ومنظف رطبة قماش قطعة بواسطة يتم المدخنة تنظيف •

 آأي الجهاز من التخلص أمكانية الى يشير التغليف صندوق على أو المنتج فوق    الرمز
 باعادة المتخصصة المراآز أحد الى تسليمه يجب الجهاز من التخلص عند .منزلي جهاز�
 المنتج هذا من بالتخلص قيامك عند .واالليكترونية الكهربائية الجهاز لمكونات التدوير�
 اإلنسان، وصحة البيئة على المحتملة السلبية اآلثار نعم على تساعد سوف صحيح، بشكل�
 تفصيال أآثر معلومات على للحصول .للمنتج السليم غير التخلص عن تنجم أن يمكن والتي�
 أو النفايات من بالتخلص الخاص المدينة بمكتب باالتصال قم المنتج، هذا تدوير إعادة حول�
.المنتج منه اشتريت الذي بالمحل�



SA 116 

الخصائص 
االبعاد القياسية  
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  المكونات

  مكونات النتج  عدد الوحدات   رقم المرجع 
التحكم  جشم الشفاط بالكامل ويشمل وحدات  1  1

 الفالتر – الروحة -االضاءة( 

 

(

  

مكونات اجزاء المدخنة   1  2

  

الجزء العلوي من المدخنة   1  2/1
الجزء السفلي من المدخنة   1  2/2

  

8a 1  ة مخرج الهواء اليمني شبك
8b  1   شبكة مخرج الهواء اليسري
) مم150-120(الحاف المنخفضة   1  9

    وصلة مخرج الهواء  1  15

  مكونات الترآيب
حوامل ترآيب جسم الشفاط   2  7/1
حوامل ترآيب الجزء العلوي للمدخنة   2  7/2/1

طبة حائط   8  11

  

12a 8   4.2(مساميرx44.4 سم  (
12c 6   2.9(مسامير x9.5سم (

  

12D  2   4(مسامير XM25سم (    

  المستندات
دليل االستخدام   1
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  الترآيب
  تجهيز الحائط وترآيب الحوامل 

 -:تجهيز الحائط 
ارسم خط راسي علي حائط ترآيب الشفاط حتي السقف او الي اعلي ارتفاع يمكن الوصول اليه وذلك في منتصف   -

  . قة ترآيب الشفاط منط
هو ارتفاع = H ) (H(فوق سطح البوتاجاز بدون اللوحة الخلفية او علي ارتفاع ) سم65(ارسم خط افقي علي ارتفاع   -

  . وذلك عند الترآيب باللوحة الخلفية ) الجزء المرئي من اللوحة 
 او الحد العلوي لمنتصف من السقف) سم2-1(علي الحائط آما هو مبين بلرسم علي ارتفاع ) 7/2/1(ضع الحامل   -

  . الخط البياني الراسي 
 . حدد مكان فتحات الحامل بوضع عالمات بمنتصف الفتحات علي الحائط  -
ارتفاع الحد = X(سم آما سبق مع الحامل االول Xعلي الحائط آما هو مبن بالرسم علي ارتفاع ) 7/2/1(ضع الحامل   -

  . اني الراسي والمبين بمنتصف الخط البيث) العلوي من المدخنة 
  . حدد مكان فتحات الحامل بوضع عالمات في النتصف علي الحائط   -
سم قفوق الخط 180سم من الخط البياني الراسي وعلي بعد 110آما هو مبين بالرسم علي بعد ) 7/1(ضع الحامل  -

 . البياني االفقي 
 . حدد مكان منتصف فتحات الحامل علي الحائط -
 . الخر آرر نفس العملية علي الجانب ا -

  )اختياري(اللوحة الخلفية 
 
اللوحة الخلفية يجب ترآيبها قبل ترآيب جسم الشفاط وفي حالة وجودها علي القمة او القاعدة يجب ضبطها علي االرتفاع المناسب -

دراية بكامل وهذه العملية معقدة نسبيا لذا يجب علي فني الترآيب او متخصص ترآيب المطابخ ان يكون علي . قبل ترآيب القواعد 
  . االبعاد للوحدات 

 -:للترآيب علي القمة يجب اتباع االتي
ضع اللوحة الخلفية علي القاعدة مع ادخال الجزء السفلي بين السطح العلوي و الحائط مع التمرآز في المنتصف للخط   -

  . البياني الراسي 
 . حدد منتصف فتحات السطح العلوي علي الحائط  -
 . ي منتصف العالمات التي سبق تحديدها مكان فتحات السطح العلوي مم ف8اثقب فتحتين بقطر  -
 في الفتحات ) 11(ادخل طبة الحائط  -
 ) . 2/8(قم بتثبيت اتلحوامل باستخدام مسامير  -
  ) 2/8(ثم قم بترآيب اللوحة الخلفية باسنخدام مسامير  -
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تعليق جسم الشفاط

  ) . 7/1(لترآيب الحوامل ) 12A(قم بربط المسمارين   -
مع التمرآز في المنتصف علي الخط ) 7/1(ضع جسم الشفاط علي الحامل     -

 . البياني الراسي 
 . اسفل الشفاط مستوي الشفاط ) 12A( استخدم مسامير التعديل  -

����

���

  التوصيالت
نظام الطرد من خالل انبوب

عند ترآيب مدخنة الطرد قم بتوصيل الشفاط بالمدخنة باستخدام ماسورة   -
. االختيار متروك لفني الترآيب ) مم 150-120= بقطر ( صلبو او مرنة 

ادخل ) مم 120= بقطر( لترآيب وصلة الطرد الخاصة لعادم الهواء  -
 . علي مخرج جسم الشفاط ) 9(الحافة السفلية 

قم بترآيب الماسورة في المكان المخصص باستخدام مشابك اتثبيت  -
 الماسورة 

  .شفاط يجب نزع اي فلتر آربون موجود داخل ال  -

����	���
	

�

نظام اعادة التوزيع الداخلي

. داخل مخرج الهواء الخاص بجسم الشفاط ) 15(ادفع مخرج الهواء   -
  .تاآد من وجود فلتر الكربون داخل الشفاط  -

��
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التوصيل الكهربائي

مشترك ثنائي ( قم بتوصيل الشفاط بمصدر الكهرباء من خالل   -
لشفاط و المصدر لتعويض الفارق في الفتحات بين ا) القطبين 
  . الرئيسي 

وتاآد من توصيل سلك ) انزظر فقرة الصيانة ( انزع فالتر الدهون  -
الكهرباء بالوضع الصحيح داخل الفيشة الموجودة علي جانب 

 . المروحة 

  اجزاء المدخنة
  -:الجزء العلوي 

قم بتوسيع جانبي الجزء العلوي للمدخنة علي قدر المستطاع وضعهم  -
وتاآد من ارتكازهما بشكل جيد علي الحوامل ) 7/2/1(علي الحوامل 

. 
12A ) (2.9X(  مسامير 4 ثبت الجانبين علي الحوامل باستخدام  -

X�9.5(  
 -:الجزء السفلي 

قم بتوسيع جانبي الجزء السفلي قدر المستطاع وضعهم علي الحوامل   -
  . وتاآد من ارتكازهما بشكل جيد علي الحوامل 

) ( 12A(ة جسم الشفاط باستخدام مسمارين قم بترآيب الجوانب بقاعد -
2.9X9.5. ( 

اثناء الترآيب في نظام اعادة التوزيع الداخلي قم بترآيب الشبكة   -
في مكانهما وذلك في االتجاه المباشر العلي ) 8A (–) 8B(المباشرة 

وفي اتجاه الشفاط و تاآد من ادخالهما بشكل صحيح في وصلة 
   ) .15( المخرج 

�

�����

�

���

���

��
�


��
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االستخدام 
لوحة التحكم 

�

�� �� ���

�

��
��

� �

� �
�

  مفاتيح التحكم في نظام االضاءة
 ) ON/OFF(  

 Lاالضاءة  
  مفاتيح التحكم في نظام االضاءة

 ) ON/OFF(  
Lاالضاءة    

مفتاح تشغيل الشفاط 
S  

مفاتيح التحكم في عمل الموتور
)ON/OFF (  

Mالموتور     

ط مفاتيح التحكم في تشغيل موتور الشف
ويستخدم لتجديد الهواء اثناء وجود 

  روائح و ابخرة الطهي النفاذة
V1الموتور   

وهي تالئم معظم : السرعة المتوسطة 
الحاالت آما نها تعطي درجة مثالية 
لمعالجة الهواء مع صوت منخفض 

  . للضوضاء 

 V2السرعة  

البخار تستخدم لطرد : السرعة القصوي 
الكثيف الناتج من الطهي خصوصا اثناء 

  . فترات الطهي الطويلة
V3السرعة   

 -:ضبط سرعة تشغيل الموتور 
تستخدم: السرعة االدني   -1

لتجديد الهواء باستمرار 
  .اثناء الطهي الخفيف 

: السرعة المتوسطة  -2
تناسب معظم الحاالت آما 

انها تعطي درجة مثالية 
في معالجة الهواء مع 

. ة ضوضاء خافضةنسب
:السرعة القصوي  -3

تستخدم لطرد روائح 
الطهي النفاذة خصوصا 

اثناء فترات الطهي 
  . الطويلة 

Vالسرعة     



 

   
 

SA 221 

  عملية الصيانة 
 فالتر الدهون

  تنظيف فلتر الدهون 

يجب تنظيف الفالتر آل شهرين من االستعمال او بشكل متكرر مع االستعمال   -
  .الشاق 

 . ,يمكن تنظيفه داخل غسالة االطباق -
يتو نزع الفالتر من خالل الضغط عليها باتجاه الخلف مع سحبها السفل في  -

 . نفس الوقت 
اغسل الفلتر مع الحرص علي عدم صط الفالتر ثم اترآها لتجف قبل اعادة  -

 .الترآيب 
 . عند اعادة الترآيب تاآد ان مكبس الغلق متجه ناحية الخارج  -

 

 فالتر الدهون 

  معدنية تنظيف فالتر الدهون ال

يجب غسيل الفلتر آل شهرين علي االقل من التشغيل وتتكرر عملية الغسيل مع االستعمال 
  . الشاق 

  ) . بالسحب و الدوران ( انزع الفالتر بيد واحدة ثم ادر مقبض االمان   -
اغسل الفالتر مع الحرص علي عدم طي الفالتر ثم اترآها لتجف قبل اعادة  -

 . الترآيب 
 ) . بالسحب و الدوران ( خدام مقبض االمان اعد ترآيبهما باست -

 

 

  )نظام اعادة التوزيع الداخلي ( فلتر الكربون 

 اشهر من االستعمال 4هذه الفالتر غير قابلة للغسيل او التنظيف بل يجب استبدالها آل 
. وتكرر عملية االستبدال مع االستعمال الشاق 

  

  تغير فلتر المربون 
  ي انزع فلتر الدهون المعدن  -
 ) .A(ثم انزع فلتر الكربون المشبع بالدهون آما هو موضح  -
 ) .B(قو بترآيب الفلتر الجديد  -
 . واعد ترآيب فالتر الدهون مرة اخري  -

 

 

�

�
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  االضاءة

  تغير االضاءة

  انزع فلتر الدهون المعدني   -
فك اللمبو واستبدالها باخري جديدة من نفس النوع ونفس  -

 .الخصائص
 ن المعدني اعد ترآيب فلتر الدهو -

ILCOS رمز الـ 

 

)واط(الفولتاج  )مم (األبعاد  المصباح )واط( اإلستهالك التوصيله
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