
Your Style...Your Life

ÌÊ УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Maxima PRO / HIP
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Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте
аспираторот Eurolux, еден престижен
бренд, синоним за квалитет и
сигурност.Се надеваме дека ќе одговори
на вашите потреби. Доколку внимателно
ги следите препораките од упатството,
в а ш и о т а с п и р а т о р ќ е о с т а н е
ефикасен.Не се двоумете да ни се
обратите.Ние сме веднаш до вас за да ви
дадеме корисна информација за сите
производи на брендот Eurolux.



MK

19

СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ

Чувстото да се престојува во кујната зависи од свежиот воздух. Задачата на аспираторот
е да ги елиминира сите миризби, пареи и димови, што произлегуваат од готвењето.Овој
резултат се состои од правилна употреба и монтажа на аспираторот.
Ова се некои препораки, кои што се многу важни за вашиот аспиратор да е максимално
ефективен, а тоа е гаранција дека воздухот во кујната ќе биде свеж.

Сигурност

За да бидат добро заштитени елементите, во кои што се монтирани електро апарати или
апарати што работат на гас, важно е аспираторот да се користи по следниве инструкции.

Инструкции

Поради јачината и масата на аспираторот се
препорачува монтажата да ја изврши
квалуфикувано лице.
Производителот не сноси одговорност,
предизвикани од неправилна монтажа или
поврзување.
Не го поврзувајте аспираторот со одводи на
камини,котели и др.
Минималното растојание помеѓу работната и
аспираторната површина треба да биде 65 см.
Уверете се во сигурноста на сврзувачите.
Поврзете го аспираторот со електричната
мрежа, поставувајќи двоконтактен прекинувач.
Уверете се дали ел.апарат е добро поставен
( заземјен )
Уверете се дали напонот на ел. мрежа одговара
со табелата која се наоѓа во внтрешноста на
аспираторот.

Ставете го кон одводот на аспираторот, цревото
со диаметар не помал од Ш120мм.Растојанието
помеѓу аспираторот треба да е што помало.
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Карактеристики

1 Тело составено од: Команден блок,Осветлување
Моторна група,Филтри
8 Станична решетка
9 Редукционен прстен Ш 150-Ш 120мм
20 Затварачки профил
12а Гвинт 4.2x44.4  4бр.
12е Гвинт 2.9x9.5 -1бр.

Монтажа
Монтажа со гвинтови

Носечката плоча на аспираторот треба да
биде поставена на височина од 220мм од
долната страна на елементот.
Направете отвори Ш4.5 мм на плочата, како
што е прикажано на шаблонот.
Направете отвор Ш 155 мм на носечката
плоча, како што е прикажано на шаблонот.
Фиксирајте со 4-те гвинта поз. 12а 4.2x 44.4
од обвивката.

Монтажа со механички пружини

Апаратот може да биде монтиран директно
кон долниот дел на елементот / на 65 см над
готварската плоча / со помош на механичките
пружини.
Направете отвор како што е прикажано на
долниот дел на елементот.
Поставете го внатре аспираторот странично
со механизмите.
Стегнете го така што ќе ги завртите
гвинтовите Vf, кои што се наоѓаат на долната
страна на аспираторот.

502-802
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Профил за затварање

Просторот помеѓу аспираторот и страницата може да
биде затворен кога ќе се постави профилот 20 од
обвивката, кој е фиксиран на гвинтовите.

Проток на воздух преку филтрите

Направете отвор Ш 125 мм на врвот на елементот
над аспираторот.
Поставете го редуцирот 9 на излезот на телото на
аспираторот.
Поврзете ги излезот на телото со горната површина
на елементот, со помош на цревото Ш 120 мм.
Фиксирајте го цревото со приклучоците.
/да не влезат во внатрешноста /
Фиксирајте ја решетката 8 кон отворот со 2-та гвинта
12 е / 2.9x9,5 / од внатрешноста.
Поставете ги филтрите на активен јаглен.

Проток на воздухот преку аспиратор

При монтажа на аспираторната верзија, поврзете го
цревото со аспираторот / со дијаметар Ш 150 или Ш
120 мм /
Ако го поврзувате цревото со Ш 120 мм ставете го и
редуцирот 9 кон излезот на аспираторот.
Прицврстете го аспираторот на гвинтовите.

Електрично поврзување

Поврзете го аспираторот со електричната мрежа,
ставајќи дополнителен двополов прекинувач со
минимален отвор на контактите 3 мм.
После монтирање на аспираторот, треба да го
извлечете панелот до крај.
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УПОТРЕБА

Се вклучува и исклучува осветлувањето
Се вклучува и исклучува моторот
I- Спора брзина, се користи за лесна пареа
II- Средна брзина, се користи во најголем број
на операции за готвење.
III-Максимална брзина, се користи при голема
интензивност на пареа.

L Осветлување
M Мотор
V Брзина

Метално-касетни филтри

Чистење на металните филтри
Може да се измијат во машина за миење
садови. Потребно е да се мијат на секои
два месеца или почесто во зависност од
употребата.
Извадете ги филтрите еден по еден,
стискајќи го копчето за вадење.
Внимателно измијте ги филтрите.
Оставете ги добро да се исушат пред да ги
вратите.
Монтирајте ги повторно, така што копчето
да остане од надворешната страна на
аспираторот.
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Филтри на активен јаглен

Промена на филтрите на активен јаглен
Овие филтри не можат да се мијат. Тие
треба да се менуваат на секои четири
месеци, или почесто, во зависност од
нивната употреба.
Извадете ги металните филтри.
Извадете ги замрсените филтри на активен
јаглен, како што е покажано / A /
Монтирајте ги новите филтри, како што е
покажано / B /
Монтирајте ги повторно металните филтри.
Филтрите на активен јаглен се купуваат во
нашите претставништва.

Осветлување

Промена на сијаличките
Халогенски сијалици од 20 W
Тргнете ги двата гвинта, кои што ја држат
пластиката, и извадете ги од аспираторот.
Сменете ги со нови на истиот начин.
Монтирајте ја повторно предната плоча и
зацврстете ги гвинтовите.

Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека
тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се
предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди.
Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со
стандардите за животната средина .
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