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EN - Instruction on mounting and use

provided regarding the cleaning of the
hood and filters will lead to the risk of
fires.
• Do not flambé under the range hood.
• For lamp replacement use only lamp
type
indicated
in
the
Maintenance/Replacing lamps section of
this manual.
The use of exposed flames is detrimental
to the filters and may cause a fire risk,
and must therefore be avoided in all
circumstances.
Any frying must be done with care in
order to make sure that the oil does not
overheat and ignite.
CAUTION: Accessible parts of the hood
may become hot when used with cooking
appliances.

Closely follow the instructions set out in this manual. All
responsibility, for any eventual inconveniences, damages or
fires caused by not complying with the instructions in this
manual, is declined. This appliance is intended to be used in
household and similar application such as: - staff kitchen
areas in shop, offices and other working environments; - farm
houses; - by clients in hotels, motels and other residential type
environments; - bed and breakfast type environments.
Note: The parts marked with the symbol "(*)" are optional
accessories supplied only with some models or otherwise not
supplied, but available for purchase.

Caution

• Before any cleaning or maintenance
operation, disconnect hood from the
mains by removing the plug or
disconnecting the mains electrical supply.
• Always wear work gloves for all
installation and maintenance operations.
• 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 be allowed to tamper
with the controls or play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without
supervision.
• The premises where the appliance is
installed must be sufficiently ventilated,
when the kitchen hood is used together
with other gas combustion devices or
other fuels.
• The hood must be regularly cleaned on
both the inside and outside (AT LEAST
ONCE A MONTH).
• This must be completed in accordance
with the maintenance instructions
provided. Failure to follow the instructions

• Do not connect the appliance to the mains
until the installation is fully complete.

• With regards to the technical and safety measures to be
adopted for fume discharging it is important to closely follow
the regulations provided by the local authorities.
• The air must not be discharged into a flue that is used for
exhausting fumes from appliance burning gas or other fuels.
• Do not use or leave the hood without the lamp correctly
mounted due to the possible risk of electric shocks.
• Never use the hood without effectively mounted grids.
• The hood must NEVER be used as a support surface unless
specifically indicated.
• Use only the fixing screws supplied with the product for
installation or, if not supplied, purchase the correct screws
type.
• Use the correct length for the screws which are identified in
the Installation Guide.
• In case of doubt, consult an authorized service assistance
center or similar qualified person.
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Use

WARNING!

• Failure to install the screws or fixing device in
accordance with these instructions may result in
electrical hazards.
• Do not use with a programmer, timer, separate remote
control system or any other device that switches on
automatically.

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

.

Installation

The minimum distance between the supporting surface for the
cooking equipment on the hob and the lowest part of the
range hood must be not less than 60cm from electric cookers
and 75cm from gas or mixed cookers.
If the instructions for installation for the gas hob specify a
greater distance, this must be adhered to.

• This appliance is marked according to the European
directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
• By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product.

Electrical connection
The mains power supply must correspond to the rating
indicated on the plate situated inside the hood. If provided with
a plug connect the hood to a socket in compliance with current
regulations and positioned in an accessible area, after
installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection)
or if the plug is not located in an accessible area, after
installation, apply a double pole switch in accordance with
standards which assures the complete disconnection of the
mains under conditions relating to over-current category III, in
accordance with installation instructions.

on the product, or on the documents
• The symbol
accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken
to the appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste
disposal.
• For further detailed information regarding the process,
collection and recycling of this product, please contact the
appropriate department of your local authorities or the local
department for household waste or the shop where you
purchased this product.

WARNING!

Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and
checking the efficient function, always check that the mains
cable is correctly assembled.

Appliance designed, tested and manufactured according to:
• Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233.
• Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions for a
correct use in order to reduce the environmental impact:
Switch ON the hood at minimum speed when you start
cooking and kept it running for few minutes after cooking is
finished. Increase the speed only in case of large amount of
smoke and vapor and use boost speed(s) only in extreme
situations. Replace the charcoal filter(s) when necessary to
maintain a good odor reduction efficiency. Clean the grease
filter(s) when necessary to maintain a good grease filter
efficiency. Use the maximum diameter of the ducting system
indicated in this manual to optimize efficiency and minimize
noise.
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Mounting
Operation

The hood is fitted with a control panel with aspiration speed
selection control and a light switch to control cooking area
lights.

Maintenance
Cleaning

Clean using ONLY a cloth dampened with neutral liquid
detergent. DO NOT CLEAN WITH TOOLS OR
INSTRUMENTS. Do not use abrasive products. DO NOT USE
ALCOHOL!

Grease filter

Fig. 1
The grease filter must be cleaned once a month using non
aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher,
which must be set to a low temperature and a short cycle.
When washed in a dishwasher, the grease filter may discolor
slightly, but this does not affect its filtering capacity.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 2-3-4
The saturation of the charcoal filter occurs after more or less
prolonged use, depending on the type of cooking and the
regularity of cleaning of the grease filter.
In any case it is necessary to replace the cartridge at least
every four months.
The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.

Replacing lamps

Disconnect the appliance from the electricity.
Warning! Prior to touching the light bulbs ensure they are
cooled down.
Replace the damaged lamp.
Use E14 3W max LED lamps only. For more details, check
enclosed leaflet “ILCOS D” (alfanumeric position “1d”).
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التيــار (للتوصيــل المُباشــر بشــبكة التيــار) أو فــي حالــة أن قابــس التيــار
موجــود فــي مــكان بعيــد صعــب الوصــول إليــه ،حتــى بعــد إتمــام عمليــة
التركيــب ،قــم بوضــع مفتــاح قطــع وتوصيــل تيــار ثنائــي األقطــاب
مطابــق للمواصفــات التــي تضمــن الفصــل الكامــل للتيــار الكهربــي فــي
حــاالت الحمــوالت الكهربائيــة الزائــدة مــن الفئــة  ،IIIبالشــكل الــذي
يتطابــق مــع قواعــد وشــروط التركيــب.

الموجــود علــى المنتــج أو علــى الوثائــق المرفقــة
يشــير الرمــز
إلــى أن هــذا المنتــج ال يجــب التعامــل معــه فــي نهايــة عمــره التشــغيلي
علــى أنــه أحــد النفايــات المنزليــة العاديــة ولكــن يجــب تســليمه إلــى
مركــز مختــص بتجميــع األجهــزة الكهربائيــة واإلليكترونيــة وإعــادة
تدويرهــا .تخلَّــص مــن هــذا الجهــاز وف ًقــا للقوانيــن المحليَّــة بشــأن
التخلــص مــن النفايــات .لمزيــد مــن المعلومــات حــول معالجــة هــذا
المن َتــج وإعــادة اســتخدامه وإعــادة تدويــره ،يُرجَ ــى اال ِّتصــال بالمكتــب
المحلــي المختــص ،أو بخدمــة جمــع النفايــات المنزليَّــة ،أو بالمتجــر
الــذي اشــتريت منــه هــذا الجهــاز.

انتبه!

قبــل إعــادة توصيــل دائــرة الشـ ّفاط بشــبكة التيــار الكهربــي وقبــل التأكــد
مــن عملــه بالشــكل الصحيــح ،يجــب دائمــا ً التأكــد أوالً مــن أن كابــل
شــبكة التيــار قــد تــم تركيبــه بالشــكل الصحيــح.
التشغيل
تــم تزويــد الشــ ّفاط بلوحــة أوامــر ومفاتيــح تشــغيل مــن خاللهــا يتــم
التحكــم فــي ســرعات الشــفط وإضــاءة مصابيــح إنــارة موقــد الطهــي
المســطح.

تــم تصميــم هــذا الجهــاز وتصنيعــه واختبــاره تشــغيليًا وف ًقــا للمواصفــات
التالية:
• األمــن والســامةEN/IEC 60335-1 :؛ EN/IEC 60335-2-
 31و .EN/IEC 62233
• األداء التشــغيليEN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO :
5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN
50564; IEC 62301.
• ( EMCالتوافــق الكهرومغناطيســي)EN 55014-1; CISPR :
14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000 3-2; EN/IEC 61000-3-3اقتراحــات لكيفيــة اســتخدام الجهــاز
بالشــكل الصحيــح بغــرض تقليــل األثــر البيئــي لــه :عنــد بــدء عمليَّــة
الطهــي ،أو ِقــد الش ـ َّفاط علــى الحــد األدنــى للســرعة ،مــع تركــه يعمــل
أيض ـا ً لبضــع دقائــق بعــد االنتهــاء مــن عمل َّيــة الطهــي .ال تقــم بزيــادة
الســرعة إال فــي حالــة الكميــات الكبيــرة مــن الدخــان والبخــار ،مــع
اســتخدام وظيفــة الجهــاز المعــزز فــي الحــاالت القصــوى فقــط .مــن
أجــل الحفــاظ علــى الفعاليــة الجيــدة لجهــاز تخفيــض الروائــح ،اســتبدل،
عندمــا يلــزم ،مرشح/مرشــحات الكربــون .مــن أجــل الحفــاظ علــى
الفعاليــة الجيــدة لمرشــح الدهــون ،قــم بتنظيفــه فــي حالــة الضــرورة .مــن
أجــل تحســين الفعاليــة للحــد األمثــل وتقليــل الضوضــاء للحــد األدنــى،
اســتخدم أقصــى قطــر لنظــام األنابيــب المشــار إليــه فــي هــذا الكتيــب.

الصيانة
للقيــام بعمليَّــة التنظيــف اســتخدِم فقــط وحصريَّــا قطعــة قمــاش مبلَّلــة
ِّ
بمنظفــات ســائلة محايــدة .ال تســتخدِم أيَّــة أدوات أو معــدَّات للقيــام
بالتنظيــف!
تجنــب اســتخدام المنتجــات المحتويــة علــى مــواد كاشــطة .ال تســتخدِم
الكحــول!
مر ّ
شح إزالة الدهون
شكل 1
يجــب تنظيــف المرشــح المعدنــي إلزالــة الدهــون مــرة واحــدة كل
شــهر ،باســتخدام منظفــات غيــر عدوانيــة ،وبطريقــة يدويــة أو بموضعــه
فــي غســالة األطبــاق علــى درجــة حــرارة منخفضــة وبــدورة غســيل
قصيــرة.
عنــد الغســيل فــي غ ّســالة األطبــاق فــإن مرشــح إزالــة الدهــون المعدنــي
يمكــن أن يفقــد لونــه ولكــن خصائصــه ومواصفاتــه المُتعلِّقــة بعمليــة
الترشــيح ال تتغيــر مطل ًقــا.
مرشح الكربون النشط (فقط في موديل الترشيح)
شكل 4-3-2يحدث تشبُّع مُر ِّ
شح الكربون بعد فترة استخدام طويلة وفقا
لنوعية المطبخ وطبيعة وعدد مرات تنظيف وغسل مرشحات حجب
وإزالة الدهون .يجب في كل األحوال استبدال الخرطوشة كل أربعة
شهور كحد أقصى .ال يجوز غسله أو إعادة استخدامه

االستخدام
تــم تصميــم وتصنيــع هــذا الشـ ّفاط ليتــم اســتخدامه كموديــل شــفط وتفريــغ
وطــرد خارجــي

أو كموديــل ترشــيح ذي نظــام تدويــر داخلــي

استبدال المصابيح
افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربي.
تنبيه! قبل لمس المصابيح ،تأ َّكد من أ َّنها باردة.
استبدل المصباح التالف
اســتخدم فقــط مصابــح الليــد بقــوة ال تتجــاوز  .3W-E14لمزيــد مــن
التفســير ،قــم باستشــارة الورقــة الملحقــة «( »ILCOS Dالوضــع
الرقمــي األبجــدي .)1d

.
التركيب
يجــب أال يقــل الحــد األدنــى للمســافة الفاصلــة بيــن ســطح إســناد األوعيــة
التــي يتــ ُّم وضعهــا علــى موقــد الطهــي والجــزء الســفلي مــن الشــ َّفاط
عــن  60ســم فــي حالــة مواقــد الطهــي الكهربائ َّيــة و 75ســم فــي حالــة
مواقــد الطهــي التــي تعمــل بالغــاز أو المواقــد التــي تعمــل ســواء بالغــاز
أو بالكهربــاء.
إذا مــا كانــت التعليمــات الخاصــة بتركيــب جهــاز الطهــي الــذي يعمــل
بالغــاز تحـدِّد مســافة فاصلــة أكبــر ،فإ َّنــه يجــب أخــذ ذلــك فــي االعتبــار.
يجــب أن يتوافــق تــردد وفلطيــة التيــار الموجــود فــي شــبكة التيــار
الكهربائــي المنزليــة مــع تــردد وفولطيــة التيــار المحــدد لتشــغيل
الشــ ّفاط والمذكــور علــى لوحــة البيانــات التعريفيــة والمواصفــات
الموجــودة داخــل الش ـ ّفاط .فــي حالــة وجــود قابــس تيــار قــم بتوصيــل
الشــ ّفاط بمأخــذ تيــار مطابــق للقواعــد والقوانيــن المعمــول بهــا فــي
هــذا الشــأن والــذي يجــب تواجــده فــي منطقــة قريبــة ســهلة الوصــول
إليهــا أيض ـا ً بعــد إتمــام عمليــة التركيــب .فــي حالــة عــدم وجــود قابــس
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 - ARطرق التركيب واالستعمال
• ممنــوع من ًعــا با ًتــا طهــي الطعــام باللهــب تحــت
الش َّفاط.
الســتبدال المصابيــح اســتخدم مصابيــح مــن
النوعيــة المحــددة والمذكــورة فــي قســم صيانــة\
اســتبدال المصابيــح فــي هــذا الدليــل.
ِّ
اســتخدام اللهــب ال ُحــر ضــا ٌر للغاية بالمرشــحات
ويمكــن أن يسـبِّب الحرائــق ،لذلــك يجــب تج ُّنــب
القيــام بذلــك فــي جميــع األحــوال.
يجــب أن يتــم القلــي تحــت مراقبــة مــن أجــل
تجنــب أن يشــتعل الزيــت الســاخن.
ُ
صبــح
انتبــه :عنــد اســتخدام موقــد الطهــي ت ِ
األجــزاء القريبــة مــن الشــفاط ســاخنة.
• ال توصِّــل الجهــاز بشــبكة التيــار الكهربائــي
إال بعــد االنتهــاء تما ًمــا مــن عمليــة التركيــب.

يرجــى إتبــاع التعليمــات واإلرشــادات الــواردة فــي هــذا الدليــل وااللتزام
التــام بهــا .ال تتحمــل الشــركة المص ّنعــة أيــة مســؤولية أي ـا ً كانــت عــن
أيــة مشــاكل أو أضــرار أو حرائــق تلحــق بالجهــاز نتيجــة لعــدم مراعــاة
التعليمــات الــواردة فــي هــذا الدليــل .تــم تصميــم هــذا الشــ ّفاط لشــفط
األدخنــة واألبخــرة الناتجــة عــن عمليــات الطهــي وهــو مخصــص فقــط
لالســتخدام المنزلــي.
مالحظــة :المكونــات التــي تحمــل الرمــز «(*)» هــي عبــارة عــن
مُلحقــات تشــغيلية اختياريــة تأتــي فقــط مــع بعــض الموديــات أو قــد ال
تأتــي معهــا ويجــب شــرائها عنــد الحاجــة إليهــا.
تحذيرات

• قبــل أيــة عمليــة نظافــة أو صيانــة ،افصــل
الشــفاط عــن الشــبكة الكهربائيــة عــن طــرق
نــزع القابــس أو فصــل المفتــاح العــام للمنــزل.
• مــن أجــل إجــراء كافــة عمليــات التركيــب
والصيانــة اســتخدم قفــازات عمــل.
• يجــوز أن يُســتخدم هــذا الجهــاز مــن قِبــل
أطفــال تقــل أعمارهــم عــن  8ســنوات ومــن
األشــخاص ذوي القــدرات البدنيــة أو الحســية
أو العقليــة المنخفضــة ،أو اللذيــن ال يمتلكــون
الخبــرة أو المعرفــة الالزمــة ،طالمــا أنهــم
كانــوا تحــت مراقبــة أو بعــد أن تلقــوا التعليمــات
المتعلقــة باالســتخدام اآلمــن للجهــاز وبفهــم
المخاطــر المتعلقــة بــه.
• يجــب مراقبــة األطفــال حتــى ال يلعبــوا
بالجهــاز.
ُ
• ال يجــب أن تنفــذ النظافــة والصيانــة مــن قِبــل
أطفــال دون مراقبــة.
• يجــب توفيــر تهويــة كافيــة فــي مــكان التركيــب
خاصــة عنــد اســتخدام شـ ّفاط المطبــخ فــي نفــس
وقــت عمــل أجهــزة أخــرى تعمــل بالغــاز أو
بــأي محروقــات أخــرى.
• يجــب أن يُنظــف الشــفاط بصفــة متكــررة
ســواء مــن الداخــل أو مــن الخــارج (علــى األقــل
مــرة شــهرياً) ،التــزم فــي جميــع األحــوال بمــا
ً
صراحــة تعليمــات الصيانــة .عــدم
تشــير إليــه
َّ
مراعــاة قواعــد تنظيــف الشــفاط وعمليَّــات
اســتبدال وتنظيــف المر ِّشــحات يســبب أخطــار
الحرائــق.

• فيمــا يخــص اإلجــراءات الفنيــة وتلــك الخاصــة باألمــن والســامة
والتــي يجــب ا ّتخاذهــا لشــفط وطــرد األدخنــة ،يجــب الرجــوع دائمًــا
إلــى مــا تنــص عليــه لوائــح وقوانيــن الســلطات المحليــة المعنيــة بهــذا
الشــأن وااللتــزام بهــا.
• ال يجــب توجيــه وطــرد الهــواء المســحوب مــن الشــفاط فــي األنابيــب
المســتخدمة لتفريــغ وطــرد األدخنــة الناتجــة عــن أجهــزة االحتــراق التــي
تعمــل بالغــاز أو بــأي محروقــات أخــرى.
بشــكل صحيــح
• ال تســتخدم أو تتــرك الشــفاط دون مصابيــح مركبــة
ٍ
لتجنــب خطــر الصعــق الكهربائــي المحتمــل.
بشكل جيد!
• ال تقم أب ًدا باستخدام الشفاط دون شبكة مركبة
ٍ
• ال يجــب اســتخدام الشــفاط أبــداً كســطح إســناد إال أن يُشــار إلــى
ً
صراحــة.
ذلــك
• ال تســتخدم إال مســامير التثبيــت المرفقــة مــع المنتــج مــن أجــل
التركيــب ،أو إن لــم تكــن مرفقــة ،اشــتر نــوع المصابيــح الصحيــح.
• اســتخدم البراغــي ذات األطــوال الصحيحــة والتــي تــم تحديدهــا فــي
دليــل عمليــة التركيــب.
• فــي حالــة الشــك ،استشــر مركــز الدعــم الفنــي المعتمــد أو العمالــة
المؤهلــة المماثلــة.

انتبه!
ِ

• عــدم تركيــب براغــي وأجهــزة التثبيــت بالشــكل المح ـدَّد فــي
اإلرشــادات الــواردة فــي هــذا الدليــل يمكــن أن يُعرِّ ضــك
ألخطــار كهربائيــة.
• ال تســتخدم الجهــاز مــع أداة برمجــة أو مؤقــت أو جهــاز تحكــم
عــن بعــد منفصــل أو أي جهــاز يتــم تنشــيطه تلقائيــا.
يحمــل هــذا الجهــاز عالمــة التوافــق مــع التوجيــه األوروبــي
 ،2012/19/ECوالخــاص بنفايــات المعــدات واألجهــزة الكهربائيَّــة
واإللكترون َّيــة ( .)WEEEعنــد قيــام المســتخدم بالتخلــص مــن الجهــاز
بعــد انتهــاء عمــره التشــغيلي بالشــكل الصحيــح ،فإنــه بذلــك يُســهم فــي
تــدارك حــدوث أيــة عواقــب ســلبية أو أضــرار علــى البيئــة وعلــى
الصحــة.
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