
HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE 
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

OK-004 /II - DK 63 MCLI 
OK-004/II - DK 63 MCLB 

 



 

 

 
LV ier īkošanas un izmantošanas instrukcija  
LT montavimo ir naudojimosi instrukcija  
FI Asennus- ja käyttöohjeet  
HU Felszerelési és használati utasítás 
DE Montage- UndGebrauchsanweisung 
EN Instruction on mounting and use  
DA Bruger- og monteringsvejledning  
NO Instrukser for montering og bruk 
SV Monterings- ochbruksanvisningar  
FR Prescriptions de montage et mode d’emploi  
IT Istruzioni di montaggio e d'uso  
RO Instructii de montaj si folo sire 
BG Инструкции за монтаж и употреба 
HR Uputstva za montažu i za uporabu  
CS Návod na montáž a používání  
PL Instrukcja monta żu i obsługi  
RU Инструкции по монтажу и эксплуатации 
SR Uputstva za montažu i upotrebu  
SL Navodila za montažo in uporabo  

   UK    Інструкція з монтажу і експлуатації 
   SK  Návod k montáži a užití 
   ET   Paigaldus- ja kasutusjuhend 
   AL     Udhëzime për montim dhe përdorim 
   МАК  Упатства за монтажа и употреба 
   KZ    Жинақтау жəне пайдалану жөніндегі құралы  
 
 







 
 



 

 
 



  

 
LV - ierīkošanas un izmantošanas instrukcija 
 
Stingri sekot instrukcijām, kas atrodas šajā rokasgrāmatā. Netiek uzņemta jebkāda atbildība par iespējamām grūtībām, 
kaitējumiem vai ugunsgrēkiem, kas var notikt ierīcei šīs rokasgrāmatas instrukciju neievērošanas gadījumā. Gaisa nosūcējs tika 
projektēts tikai izmantošanai mājās. 
Gaisa nosūcējam var būt estētieskie defekti, nekā tas ir uzrādīts šīs gramatiņas attēlos, bet jebkurā gadījumā, lietošanas, 
tehniskās apkopes un instalācijas instrukcijas paliek tādas pašas. 
! Ir  svarīgi  saglabāt  šo  rokasgrāmatu,  lai  varētu  ar  to konsultēties jebkurā brīdī. Pārdošanas, nodošanas vai 
pārbraukšanas gadījumā, pārliecināties, ka paliek kopā ar produktu. 
! Uzmanīgi izlasīt instrukcijas: ir  svarīga informācija par installēšanu, lietošanu un drošību. 
! Neveikt elektriskas vai mehāniskas izmaiņas uz produkta vai izlādes caurulēm. 
Piezīme: Īpašas detaļas ar simbolu (*) ir opcionāli piederumi, kuri tiek piegādāti tikai ar dažiem modeļiem, vai detaļas, kuras nav 
piegādātas un, kuras ir jāiegādājās. 
 

  Drošības brīdinājumi 
Uzmanību! Nepieslēgt ierīci pie elektriskā tīkla, līdz ko ierīkošana nav pilnīgi pabeigta. 
Pirms jebkuras tīrīšanas vai tehniskās apkalpošanas operācijas, atslēgt gaisa nosūcēju no elektriskā tīkla, izņemot kontaktdakšu vai 
atslēdzot mājokļa kopējo slēdzi. 
Ierīce nav domāta, lai to izmantotu bērni vai cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensoriālām vai mentālām spējām, vai ar 
nepietiekošām zināšanām un pieredzi, izņemot gadījumus, kad tos pieskata vai ierīces izmantošanu apmāca cilvēks, kurš ir atbildīgs 
par viņu drošību. 
Bērniem ir jābūt pieskatītiem, lai tie nespēlētos ar ierīci. 
Nekad neizmantot gaisa nosūcēju, ja režģis nav pareizi ierīkots! 
Gaisa nosūcējs nekad netiek izmantots, kā atbalsta konstrukcija, ja nu tikai tas ir skaidri norādīts. 
Telpā ir jābūt pietiekamai ventilācijai, kad gaisa nosūcējs tiek vienlaicīgi izmantots ar citām ierīcēm, kuras darbojas ar gāzi vai citām 
degvielām. 
Iesūktam gaisam nav jābūt vērstam caurulē, kura tiek izmantota gāzes vai citu degvielu ierīču dūmu izvadīšanai. 
Ir stingri aizliegts pagatavot ēdienus “flambē” veidā zem gaisa nosūcēja. 
Atlkātās uguns izmantošana ir kaitīga filtriem un var provocēt ugunsgrēkus, tādēļ no tās jebkurā gadījumā ir jāizvairās. Cepšana ir 
jāveic to uzraugot, lai izvairītos no pārkarsušās eļļas degšanas. 
Pieejamās daļas var ievērojami sasildīties, kad tiek izmantotas kopā ar ierīcēm ēdiena gatavošanai. 
Kas attiecas uz tehniskiem un drošības noteikumiem, lai izvadītu  dūmus,  tad  ir  nepieciešams stingri  pieturēties  pie vietējo 
kompetento autoritāšu noteikumiem. 
Gaisa  nosūcējs  ir  bieži  jātīr,  gan  no  ārpuses,  gan  no iekšpuses (VISMAZ VIENU REIZI MĒNESĪ,jebkurā gadījumā,ņemot   
vērā    to,    kas    ir    skaidri   rakstīts   šīs rokasgrāmatas tehniskās apkalpošanas instrukcijās). 
Gaisa nosūcēja tīrīšanas, filtru nomainīšanas un tīrīšanas normu neieverošana provocē ugunsgrēka risku. 
Neizmantot vai neatstāt gaisa nosūcēju bez pareizi ierīkotām spuldzēm iespējamā elektriskā trieciena riska dēļ. 
Tiek noraidīta jebkura atbildība par iespējamiem kaitējumiem, neērtībām vai ugunsgrekiem, kurus provocēja ierīce, gadījumā kad 
netika ievērotas šīs rokasgrāmatas instrukcijas. 
Šī   ierīce   atbilst   Eiropas   Direktīvai   2002/96/EC,   Waste Electrical And Electronic Equipment (WEEE). Pārliecinoties, vai šis 
produkts tiek izmests ārā pareizā veidā, izmantotājs veicina izvairīšanos no negatīvajām sekām apkārtējai videi un veselībai. 

Simbols  uz produkta vai uz pievienotās dokumetācijas nozīmē, ka ar šo produktu nav jārīkojas, kā mājas atkritumam, bet tas 
ir  jānogādā uz tam domātu savākšanas punktu, kur atkārtoti  izlieto  elektriskās  un  elektroniskās  ierīces.  Tas  ir jāizmet, 
respektējot vietējos likumus, kas attiecas uz atkritumu aizvākšanu. Pēc papildus informācijas par produkta izmantošanu, apstrādi  un  
atkārtotu izlietošanu, ir  jāgriežas vietējā   iestādē   ,kas   nodarbojas   ar   attiecīgo   jautājumu, atkritumu atkārtotās izlietošanas 
servisu, vai uz veikalu, kur produkts tika iegadāts.
 
Izmantošana 
Gaisa nosūcējs ir veidots, lai to izmantotu iesūkšanas versijā ar evakuāciju uz ārpusi vai filtrēšanas versijā ar iekšējo recirkulāciju. 
Modeļi  bez  iesūkšanas  motora  darbojas  tikai  iesūkšanas versijā   un   tiem   ir   jābūt   pievienotiem   pie   perifēriskas iesūkšanas 
vienības (nav piegādāta ar ierīci). 
Savienosanas  instrukcijas  ir  sniegtas  kopā  ar  perifērisko vienību. 
 
 



 

 

 

 Iesūkšanas versija 
Tvaiki tiek izvadīti uz ārpusi, caur izvadīšanas cauruli, kas ir piefiksēts pie atloksavienojuma. 
Izvadīšanas curule diametram ir jābūt vienlīdzīgam ar savienošanas gredzena diametru. 
Uzmanību! Evakuācijas caurule nav dota līdzi un tā ir jāiegādājas. 
Horizontālā daļā, caurulei ir jābūt vieglam slīpumam uz augšpusi (aptuveni 10°), tadā veidā lai varētu pārvietot gaisu uz ārpusi pēc 
iespējas vienkāršāk. 
Ja gaisa nosūcējam ir ogļu filtri, tiem ir jābūt noņemtiem. Pievienot gaisa nosūcēju pie izvadīšanas sienas caurulēm un atvērumiem   
ar   diametru,   kas   ir   vienāds   gaisa   izejas diametram (savienošanas atloks). 
Sienas izvadīšanas cauruļu un atvērumu izmantošana ar mazāku diametru, notesik iesūkšanas rezultātu pazemināšanos un stipru 
trokšņu paaugstināšanos. 
Tādēļ, tiek noraidīta jebkura atbildība šajā sakarā. 
! Izmantot garu cauruli, pēc iespējas mazāku. 
! Izmantot cauruli ar pēc iespējas mazāk locījumiem (locījuma maksimālais leņķis: 90°). 
! Izvairīties no curules diametra straujām izmaiņām. 
! Izmantot cauruli ar pēc iespējas gludāku iekšdaļu. 
! Caurules materiālam ir jāatbilst pēc normatīviem. 
 

 Versija ar filtru 
Iesūktais gaiss tiek attaukots un deodorēts pirms tā nosūtīšanas telpā. Lai izmantotu gaisa nosūcēju šajā versijā, ir nepieciešams 
ierīkot papildus filtrēšanas sistēmu uz aktīvo ogļu pamata. 
 
Ierīkošana 
Minimālam attālumam starp plīts virsmu, kur tiek novietoti tilpumi un viszemākās gaisa nosūcēja daļas nav jābūt mazākam par 50cm 
elektriskās plīts gadījumā un 65cm gāzes un kombinētas virtuves gadījumā. 
Gadījumā, ja ierīkošanas instrukcijās gāzes ierīcei tiek precizēts lielāks attālums, ir nepieciešams to ievērot. 
 

  Elektriskā pieslēgšana 
Tīkla spriegumam ir jāatbilst spriegumam, kurš ir atzīmēts uz īpašas etiķetes, kura  atrodas gaisa nosūcēja iekšpusē. Ja nosūcējam 
ir kontaktdakša, pievienot to rozetei, kura atbilst pastāvošiem likumiem un  atrodas pieejamā zonā    arī  pēc installēšanas. 
Ja gaisa nosūcējam nav kontaktdakšas (tieša pieslēgšana pie elektriskās sistēmas) vai arī kontaktdakša neatrodas pieejamā zonā,  
arī  pēc  installēšanas,  pielietot  normām  atbilstošu bipolāru slēdzi, kurš nodrošina pilnu atslēgšanu no tīkla sprieguma, pārslodzes 
kategorijas III nosacījumos, saskaņā ar ierīkošanas likumiem. 
Uzmanību!   pirms   pieslēgt   gaisa   nosūcējau   pie   tīkla barošanas un pirms pārbaudīt tā pareizu darbošanos, vienmēr pārbaudīt 
ka tīkla kabelis ir ierīkots pareizi. 
Gaisa nosūcējam ir īpaša barošanas caurule; caurules bojašanās gadījumā, pieprasīt to tehniskās apskalpošanas servisam. 
 
Ierīkošana 
Gaisa nošūcējs ir aprīkots ar fiksēšanas korķiem, kas ir piemēroti sienu/griestu lielākai daļai. Jebkurā gadījumā, ir nepieciešams 
griezties pie kvalificēta tehniķa, lai pārliecinātos par materiālu derīgumu sienu/griestu veidam. Sienai/griestiem ir  jābūt  pietiekoši  
biezai/iem,  lai  noturētu  gaisa  nosūcēja svaru. 



 

 

 

 
 
Darbošanās 
Izmantot augstāku ātrumu īpašas virtuves dūmu koncentrācijas   gadījumā.   Iesakām   ieslēgt   iesūkšanu   5 
minūtes pirms ēdiena gatavošanas sākšanas un neslēgt to ārā vēl 15 minūtes pēc ēdiena gatavošanas pabeigšanas. 
 

 
 
1                 Motora ieslēgšana/izslēgšana / Ātruma palielināšana 
 
Darbības laikā pagriežot pogu pozīcijā “0”, tvaika nosūcējs izslēdzas. 
Pagriežot pogu no pozīcijas “0” pozīcijā “1”, tvaika nosūcējs no izslēgtā stāvokļa pārslēdzas uz darbības ātrumu 1. 
Griežot pogu pa labi (tvaika nosūcējam esot ieslēgtā stāvoklī), motora darbības ātrums tiek palielināts no ātruma 1 līdz intensīvam 
ātrumam. 
 
Ātrums 1: 1 
Ātrums 2: 2 
Ātrums 3: 3 
Ātrums 4: 4  
 
2 Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana. 
 
Tehniskā apkalpošana 
Pirms jebkura veida tehniskās apkalošanas darba, atslēgt gaisa nosūcēju no elektrības. 
 
Tīrīšana 
Gaisa nosūcējs ir bieži jātīra (vismaz tikpat bieži, cik bieži tiek veikta tauku filtru tehniskā apkalpošana) gan no ārpuses, gan no       
iekšpuses. Tīrīšanai ir  jāizmanto mitrs  audums, kurš  ir samitrināts ar neitrāliem šķidriem mazgāšanas līdzekļiem. Neizmantot    
jebkuru abrazīvus saturošu produktu. NEIZMANTOT ALKOHOLU! 
Uzmanību: Ierīces  tīrīšanas  un  filtru  nomainīšanas normu neievērošana var vest pie ugunsgrēka riskiem. Tātad ir ietecams     
pieturēties pie ieteiktām instrukcijām. 
Tiek noraidīta jebukra atbildība par iespējamiem dzinēja bojajumiem, ugunsgrēkiem, kas  tika  provocēti neatbistošas tehniskās    
apkalpošanas vai augstāk minēto brīdinājumu neievērošanas dēļ. 
 
Prettauku filtrs 
Notur   tauku   daļiņas,   kas   tiek   veidotas   no   ēdiena pagatavošanas. 
Prettauku filtram ir jābūt tīrītam katru mēnesi, ar neagresīviem līdzekļiem, manuāli vai trauku mazgājamā mašīnā, pie zemas 
temperatūras un  izmantojot īso  ciklu.  Ja  tas  tiek  mazgāts trauku mazgājamā mašīnā, prettauku filtra metāla detaļas var kļūt 
nespodras, bet jebkurā gadījumā to spējas nemainās 
Lai  noņemtu  tauku  filtru,  ir  jāvelk  debloķēšanas  atsperes rokturis. 
 
Spuldžu nomainīšana 
Atvienot ierīci no elektriskās sistēmas. 
Uzmanību! Pirms pieskarties spuldzēm, pārliecināties, ka tās ir aukstas. 
 
1.   Izņemt aizsardzību, ar  plakana skrūvgrieža, vai  līdzīga priekšmeta palīdzību. 
2.   Nomainīt bojātu spuldzi. Izmantot tikai 12V -20 max - halogen spuldzes, uzmanoties lai neaiztiktu tās ar rokām. 
3.   Aiztaisīt aizsargu (fiksēšana ar klikšķi). 
 
Ja apgaismojums nedarbojas, pārbaudīt, vai spuldze ir pareizi ievietota, pirms griezties pie tehniskā servisa


