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wE’rE tHinking oF you

thank you for purchasing an Electrolux appliance. you’ve chosen a product that 
brings with it decades of professional experience and innovation. ingenious and 
stylish, it has been designed with you in mind. so whenever you use it, you can 
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.

welcome to Electrolux

aCCEssoriEs anD ConsumaBlEs

In the Electrolux webshop, you’ll find everything you need to keep all your 
Electrolux appliances looking spotless and working perfectly. along with a wide 
range of accessories designed and built to the high quality standards you would 
expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate 
laundry bags…

Visit the webshop at:
www.electrolux.com/shop

EnVironmEnt ConCErns

recycle the materials with the symbol  Put the packaging in applicable 
containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of 
electricaland electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the 
symbol  with the household waste. return the product to your local recycling 
facility orcontact your municipal office.

CustomEr CarE anD sErViCE

we recommend the use of original spare parts.
when contacting service, ensure that you have the following data available
the information can be found on the rating plate.

model  ___________________________

PnC  ____________________________

serial number  ____________________
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1. rECommEnDations 
 anD suggEstions
• the instructions for use apply 

to several versions of this ap-
pliance. accordingly, you may 
find descriptions of individual 
features that do not apply to 
your specific appliance.

• 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 carry-
ing combustion fumes (boilers, 
fireplaces, etc.).

• if the extractor is used in 
conjunction with non-electrical 
appliances (e.g. gas burn-
ing appliances), a sufficient 
degree of aeration must be 
guaranteed in the room in or-

der to prevent the backflow of 
exhaust gas. the kitchen must 
have an opening communicat-
ing 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.

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

• if the instructions for installa-
tion 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 instruc-
tions may result in electrical 
hazards.

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

2. usE
• the extractor hood has been 
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designed exclusively for do-
mestic use to eliminate kitchen 
smells.

• never use the hood for pur-
poses 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 con-
tinuously 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 supervi-
sion or instruction concerning 
use of the appliance in a safe 
way and understand the haz-
ards involved. Children shall 
not play with the appliance. 
Cleaning and user mainte-
nance shall not be made by 
children without supervision.

• “CAUTIOn: accessible parts 
may become hot when used 
with cooking appliances.”

3. maintEnanCE
• switch off or unplug the ap-

pliance from the mains sup-

ply before carrying out any 
maintenance work.

• Clean and/or replace the Fil-
ters after the specified time 
period (Fire hazard).
 - Activated charcoal filter W 
these filters are not washable 
and cannot be regenerated, 
and must be replaced ap-
proximately every 4 months of 
operation, or more frequently 
with heavy usage.

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

ZZ
 - Control lights, if present.

• Clean the hood using a damp 
cloth and a neutral liquid de-
tergent.
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4. Controls

L light switches the lighting system 
on and off

V speed sets the operating speed of 
the extractor:
0. motor off.
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 conditions 
given the optimum treated 
air flow/noise level ratio.

3. maximum speed, used 
for eliminating the highest 
cooking vapour emission, 
including long periods.
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5. ligHting

�

�

lamp Power (w) socket Voltage (V) Dimension (mm) ilCos Code

28 E14 220-240 104 x 35 HsgsB/C/uB-28-220/240-E14

20 g4 12 33 x 9 Hsg/C/uB-20-12-g4

35 gu10 230 51 x 50,7 Hags-35-230-gu10-51/40

50 gu10 230 51 x 50,7 Hags-35-230-gu10-51/20

20 gu4 12 40 x 35 Hrgs-20-12-gu4-35/30

20 gu5.3 12 46 x 51 Hrgs-20-12-gu5.3-50/10

16 g13 95 720 x 26 FD--16/40/1B-E--g13--26/720

18 g13 57 589,8 x 26 FD--18/40/1B-E--g13--26/600

9 g23 60 (lamp) 220-240 (starter) 167 x 28 FsD-9/27/1B-i-g23

11 g23 91 (lamp) 220-240 (starter) 235,8 x 28 FsD-11/40/1B-i-g23
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 في��������ك نفك���������ر نح���ن
 

 .اإلحترافي������������ة والخ�������برة االبتك�����������ار من عق�����ود�ا معه  يحم���ل منت����������ا اخ����ترت لق�����د .Electrolux جهاز ل������راء �������كر�ا
 .�هنن���ا ف�����ي ن�������عك ونح���ن ص����ممناه ،وأني������ق رائ����ع

 .األوق����ات ���ل ف�����ي رائع����ة نت����������ائج عل���ى ستحص���������ل أن���ك تطمئ�������ن أن ي�����ب ،تس���������تخدمه حينم�����ا  ،ل���ذا
 

 .Electrolux ف�����ي بك������م مرحب������ا

 
 

 ات واألجزاء المستهلكةالملحق
 

 Electrolux أجهزة عل���ى للمحاف���������ة إلي�����ه تحت��������اجون ما ���ل اإلنترن����������ت عل���ى Electrolux معرض     ف�����ي ت�����دون س���وف
 تص�������ميمها ت����م ال�������تي الملحق�������ة األجهزة       من �ب���������يرة سلس���������لة إل���ى باإلض�����������افة .فائق���������ة بكف����������اءة وت�������������غيلها ل��������ديكم

 س����لة وح�����تى المتخصص����������ة الطه��ي أجهزة من ءب����د ،باستحس����������������انكم تح������ى عالي�����ة جودة     لمع����������ايير وفق��������ا�  وتص������������نيعها
 …الناعم����ة الغس���������يل أ�ي�����ا� ح�����تى الزجاج���ات حمل وحدات      ومن ،المائ�����دة أدوات

 
 :زوروا معرضنا على اإلنترنت على الرابط

www.electrolux.com 
  
 

 المخاوف البيئية
 

 .بة إلعادة تصنيعهاضع مواد التعبئة والحزم في الحاويات المناس.    زأعد تصنيع المواد التي تحمل الرم
ومن ثم فال تتخلص من .  ساعد في حماية البيئة وصحة اإلنسان والعمل على إعادة تصنيع مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكترونية

لية وقم بإعادة المنتج إلى جهة إعادة التصنيع المح.  مع باقي المخلفات المنزلية   األجهزة التي يوجد عليها عالمة إعادة التصني 
 .لديك أو اتصل بمكتب البلدية التابع له

  
  

  رعاية وخدمة العمالء
 

 .ننصح باستخدام قطع الغيار األصلية
 

 .عند االتصال بالصيانة، تحقق من توافر البيانات التالية لديكم
 .يمكنكم العثور على هذه المعلومات على لوحة المعايرة

 
 الموديل

 رقم المنتج
 الرقم التسلسلي
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غيرأجهزةمعالشافطاستخدامتماذا•
تعملأجهزةذلكعلىآمثال(آهربائية
وآافيةجيدةتهويةضمانيجب،)بالغاز
الغازدفقارتدادمنعأجلمنالمكانفي
المطبخيمتلكأنيجب.الخروجعند
أجلمنالخارجالىمباشرةفتحة

ندع. للمكانالنظيفالهواءدخولضمان
التيالمعداتمعالمطبخمدخنةاستخدام

أنيجبالكهربائي،التيارمنتتغذىال
المكانفيالسلبيالضغطيتجاوزال

االرتدادمناألبخرةلمنعبارم 0,04
.المدخنةطريقعنالمطبخداخلالى

الكهربائية،الطاقةسلكتلفحالةفي•
أوالمصنعةالشرآةقبلمنتبديلهيجب
أيلتجنبتمّثلهاالتيالصيانةخدمةمن

.خطر

.2

سطحترآيبتعليماتآانتإذا•
أآبرمسافةتحددبالغازالطبخ
فيجبأعاله،واردةالتيمن

تطبيقيجب.التعليماتبهذهاألخذ
بشفطالخاصةاللوائحجميع

.الهواءوخروج
واألجزاءالبراغيفقطإستخدم•

.للمدخنةابقةالمطالصغيرة
تثبيتعدميؤديقد:تحذير

التثبيتمعداتأوالبراغي
الىللتعليماتالمطابقةوالترآيب
.آهربائيةصدماتحدوث

منالتياربشبكةالمدخنةبتوصيلقم•
توصيلبفاتحاألقطابمزدوجمفتاحخالل
.مم 3 عنيقلال

االستعمال
المنزليلالستخداممصممةلمدخنةاإن•

عنالناتجةالروائحشفطوبهدففقط،
.الطبخ

لغيرالمدخنةأبدًاتستخدمال•
.لهاالمصممةاألغراض

أثناءقويةبكثافةاللهبألسنةتتركال•
.المدخنةتشغيل

بحيثاللهبشدةضبطيجب•
أوانيقاعتجاهفقطتصّوب
الاللهبأنمنوتأآدالطبخ،
.األوانيمحيطخارجيخرج

القليعمليةأثناءالمقالةعلىدومًاانتبه•
.يشتعلقدالساخنالزيتألن

" المسماةالطعامأنواعتطبخال•
تسببفقد:المدخنةتحت"فالمبيه
.حريق

يستخدمهأنيجبالزالجهاهذا•
 8 عنعمرهيقلالذيالطفل

لنماذجهيهذهاالستخدامتعليمات  1.
تجدقدلذلك،.الجهازهذامنمختلفة
تنطبقالقدفرديةلخصائصوصفا
.بالتحديدبكالخاصالجهازعلى

الترآيب
تجاهالمسؤوليةمننفسهيخليالمصنع•

أوالخطأالترآيبعنالناتجةاألضرار
.الخطأاالستعمال

بينلسالمةلاألدنىالحدفيالمسافة•
تكونأنيجبوالمدخنةالطبخسطح
يمكنالموديالتبعض(مم،650

الرجوعيرجىأقل،ارتفاععلىترآيبها
.)والترآيباألحجامفقراتالى

لمامطابقالكهربائيالتيارأنمنتأآد•
داخلالموجودةاللوحةفيإليهمشارهو

.المدخنة
تأآداليجب،I األولىالفئةمنلألجهزة•

بأنهاالكهربائيةالتغذيةشبكةمن
.مؤرضة

مخرجبأنبوبالشفطجهازبتوصيلقم
.مم 120 قطرهأنبوببواسطالدخان
ماأقصرالدخانمساريكونأنيجب
.يكون

بأنبابيبالشافطةالمدخنةبتوصيلتقمال•
اللدخانمنتجةحراريةبمصادرمتصلة

)الخالمدافئالسخانات،ذلكعلىآمثال(
.

غيرأجهزةمعالشافطاستخدامتماذا•
تعملأجهزةذلكعلىآمثال(آهربائية
وآافيةجيدةتهويةضمانيجب،)بالغاز
الغازدفقارتدادمنعأجلمنالمكانفي
المطبخيمتلكأنيجب.الخروجعند
أجلمنالخارجالىمباشرةفتحة

ندع. للمكانالنظيفالهواءدخولضمان
التيالمعداتمعالمطبخمدخنةاستخدام

أنيجبالكهربائي،التيارمنتتغذىال
المكانفيالسلبيالضغطيتجاوزال

االرتدادمناألبخرةلمنعبارم 0,04
.المدخنةطريقعنالمطبخداخلالى

الكهربائية،الطاقةسلكتلفحالةفي•
أوالمصنعةالشرآةقبلمنتبديلهيجب
أيلتجنبتمّثلهاالتيالصيانةخدمةمن

.خطر

لنماذجهيهذهاالستخدامتعليمات  
تجدقدلذلك،.الجهازهذامنمختلفة
تنطبقالقدفرديةلخصائصوصفا
.بالتحديدبكالخاصالجهازعلى

الترآيب
تجاهالمسؤوليةمننفسهيخليالمصنع•

أوالخطأالترآيبعنالناتجةاألضرار
.الخطأاالستعمال

بينلسالمةلاألدنىالحدفيالمسافة•
تكونأنيجبوالمدخنةالطبخسطح
يمكنالموديالتبعض(مم،650

الرجوعيرجىأقل،ارتفاععلىترآيبها
.)والترآيباألحجامفقراتالى

لمامطابقالكهربائيالتيارأنمنتأآد•
داخلالموجودةاللوحةفيإليهمشارهو

.المدخنة
تأآداليجب،I األولىالفئةمنلألجهزة•

بأنهاالكهربائيةالتغذيةشبكةمن
.مؤرضة

مخرجبأنبوبالشفطجهازبتوصيلقم
.مم 120 قطرهأنبوببواسطالدخان
ماأقصرالدخانمساريكونأنيجب
.يكون

بأنبابيبالشافطةالمدخنةبتوصيلتقمال•
اللدخانمنتجةحراريةبمصادرمتصلة

)الخالمدافئالسخانات،ذلكعلىآمثال(
.

ارشادات و اقتراحات
التخص الجهاز الذي وقد تجد فيه تفاصيل ومميزات

.قمت بشرائه
  ا

المصنع غير مسئول عن اي ضرر او تلف ناتج عن عدم  •
 . اتباع تعليمات الترآيب 

اقل مسافة مسموحة بين سطح البوتاجاز و جسم الشفاط  •
بعض الموديالت يمكن ترآيبها على ارتفاع ( سم65هي 

 ).جى الرجوع الى فقرة األبعاد والترآيبأقل، ير
تاآد من ان عدد وحدات الفولت الرئيسية مطابقة لعدد  •

الوحدات الموجودة علي لوحة المواصفات القياسية داخل 
 . الشفاط 

تاآد من تغطية جميع ) I(بالنسبة لالجهزة المستوي  •
 . وحدات الطاقة الرئيسية داخل الحائط 

لمدخنة من خالل ماسورة بطول قم بتوصيل الشفاط با •
سم علي ان تكون مع مراعاة تقليل طول الماسورة 120

 . القصي درجة ممكنة 
ال يجب توصيل الشفاط باي مداخن اخري مثل التي  •

 ) . الخ ..... سخان المياه او المدفئة ( تستخدم مع 
اذا آان الشفاط يعمل في وجود احهزة اخري غير  •

)  البوتاجاز التي تعمل بالغاز اجهزة( آهرابائية مثل 
يجب ضمان وجود درجة آافية من التهوية داخل الغرفة 

لذا يجب ان يكون داخل . وذلك لمنع انتشار رائحة الغاز 
. الغرفة منفذ تهوية مباشر لضمان دخول هواء نظيف 

 عن   والبعي�����������د الص��������حيح االس��������تعمال 
 منخف�������ض ض����غط أعل���ى يك�����ون عن��دما المخ���اطرة

ال الغرف�������ة ف�����ي  .ب����ار م04،0 ال���� جاوز  ي����ت 
 التي���������ار تغذي��������ة آاب������ل تل�������ف حال   ف�����ي •

 قب�������ل من تبديل�������������ه يت�������م أن يج����ب ،الكهرب�����������ائي
 وذل���ك ،الفني������������ة الخدم��ة قب�������ل من أو المص�������نع

 �.مخاطر أي  لتجن���������ب
  -:االستخدام 

الشفاط مصمم الالستخدام المنزلي لطرد روائح و ابخرة  •
 . الطهي من المطبخ 

 اخري غير التي صمم عدم استخدام الشفاط الي اغراض •
 . من اجلها 

عدم ترك شعلة البوتاجاز عارية اسفل الشفاط اثناء  •
 . عملية الطهي 

مرعاة ضبط الشعلة آي تكون موجه مباشرة لمنتصف  •
قاعدة االناء مع التاآد من عدم وصول النار الي حواف 

 . قاعدة االناء 
عند طهي مواد دهنية يجب وضع اناء الطهي تحت  •

قبة المستمرة اثناء القلي تحت درجة حرارة عالية المرا
 . حيث من الممكن تدفق قترات الزيت عي الشعلة 

أسفل ) الفالمبيه(ال تقوم بتحضير المأآوالت بطريقة  •
 مدخنة المطبخ؛ فقد يحدث حريق

يجب عدم استعمال هذا الجهاز من قبل أشخاص يملكون  •
بما فيهم (مشاآل نفسية، قاصرين عقليًا  أو معاقين 

، أو من قبل أشخاص ال يمتلكون الخبرة أو )األطفال
اإلدراك، إال في الحاالت التي يكون فيها إشراف من قبل 

  .أشخاص مدرآين وحريصين على سالمتهم
يجب اإلشراف على األطفال والتأآد من عدم اللعب أو  •

  .العبث من قبلهم بالجهاز
 اليها لوصولا يمكن والتي المكشوفة المناطق :تحذير“ •

 .”الحرارة شديدة تكون قد الطبخ جهاز استعمال عند
  

 :الصيانة 
انزع فيشة الجهاز من مصدر التيار الكهربي قبل اجراء  •

 . اي نوع من عملية الصيانة 
نظف او استبدل الفالتر بعد انتهاء فترة صالحية  •

 .)الحريقخطر (. االستخدام 
 

.النشطالكربونلفالترأشهر4

 

.للشحومالمضادةالمعدنيةللفالترشهرين2

 

  
توجدحيثالضوئيةالتحكممؤشرات

 
يتم تنظيف الشفاط بقطعة قماش مرطبة مع سائل  •

 .التنظيف المنزلي 
  
  
  

W

Z
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سطحترآيبتعليماتآانتإذا•
أآبرمسافةتحددبالغازالطبخ
فيجبأعاله،واردةالتيمن

تطبيقيجب.التعليماتبهذهاألخذ
بشفطالخاصةاللوائحجميع

.الهواءوخروج
واألجزاءالبراغيفقطإستخدم•

.للمدخنةابقةالمطالصغيرة
تثبيتعدميؤديقد:تحذير

التثبيتمعداتأوالبراغي
الىللتعليماتالمطابقةوالترآيب
.آهربائيةصدماتحدوث

منالتياربشبكةالمدخنةبتوصيلقم•
توصيلبفاتحاألقطابمزدوجمفتاحخالل
.مم 3 عنيقلال

االستعمال
المنزليلالستخداممصممةلمدخنةاإن•

عنالناتجةالروائحشفطوبهدففقط،
.الطبخ

لغيرالمدخنةأبدًاتستخدمال•
.لهاالمصممةاألغراض

أثناءقويةبكثافةاللهبألسنةتتركال•
.المدخنةتشغيل

بحيثاللهبشدةضبطيجب•
أوانيقاعتجاهفقطتصّوب
الاللهبأنمنوتأآدالطبخ،
.األوانيمحيطخارجيخرج

القليعمليةأثناءالمقالةعلىدومًاانتبه•
.يشتعلقدالساخنالزيتألن

" المسماةالطعامأنواعتطبخال•
تسببفقد:المدخنةتحت"فالمبيه
.حريق

يستخدمهأنيجبالزالجهاهذا•
 8 عنعمرهيقلالذيالطفل
المعاقيناألشخاصوالسنوات
األشخاصوالجسديًاأونفسيًا
إالالكافية،للخبرةيفتقرونالذين
تمأواالشرافتحتآانواإذا

اآلمناالستخدامعلىتدريبهم
.الخطأاالستخداملخطورةوواعين
األوالدتركعدمعلىإحرص
التنظيف.بالجهازيعبثونأويلعبون

بهايقومأنيجبالوالصيانة
تحتآانواإذاإالاألطفال،
.اإلشراف

.3

لمسهايمكنالتياألجزاء :تحذير“•
بشّدةتسخنأنيمكناليهاوالوصول

.الطبخمعداتمع

الصيانة
التيارعنهافصلأوالجهازفئأط•

عمليةبأيالقيامقبلالكهربائي
.أوصيانةتنظيف

المدةبعدالفالتربّدلأو/ونّظف•
حدوثخطر(والموضحةالمحددة
.)حريق

أنيجبللشحومادةالمضالفالتر•
أوالتشغيلمنشهرين 2 آلتنظف
االستعمالحالفيذلكمنأقل

بغسالةأيضًاغسلهاويمكنالمكّثف
.األطباق

يمكنالالنشطالكربونمنالفالتر•
ويجبتدويرهاإعادةوالغسلها
أوالتشغيلمنأشهر 4 آلتبديلهل

االستعمالحالفيذلكمنأقل
.المكّثف

قطعةبواسطةيتمالمدخنةيفتنظ•
.معتدلسائلومنظفرطبةقماش

صندوقعلىأوالمنتجفوق الرمز
منالتخلصأمكانيةالىيشيرالتغليف
التخلصعند.منزليجهازآأيالجهاز

أحدالىتسليمهيجبالجهازمن
التدويرباعادةالمتخصصةالمراآز
الكهربائيةالجهازلمكونات

منبالتخلصقيامكعند.واالليكترونية
تساعدسوفصحيح،بشكلالمنتجهذا
علىالمحتملةالسلبيةاآلثارمنععلى

.4•  Wقابل وغير للغسل قابل غير للروائح المضاد النشط الكربون فلتر 
 بشكل أو االستعمال من أشهر 4 آل تبديله يجب التدوير، العادة
 المكثف االستعمال عند خاصة متكرر،

 

يتم تنظيف الشفاط بقطعة قماش مرطبة مع سائل التنظيف  •
  .المنزلي 
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L   يشعل ويطفئ جهاز اإلنارة إناره. 

V   يحدد سرعة التشغيل سـرعه: 

 .يطفئ الموتور .0  

سبة من حيث هدوء أقل سرعة، وهي منا .1  
الضوضاء وتسمح بتدفق الهواء، في حال 

 .وجود القليل من أبخرة الطبخ

سرعة متوسطة، وهي تناسب معظم  .2  
ظروف االستعمال، نظرا للعالقة الجيدة بين 

 .تدفق الهواء ومستوى الضوضاء

أقصى سرعة، مالئمة لمواجهة انبعاث  .3  
بخار الطبخ القوي، حتى إذا آانت مدة 

 .بخ طويلةالط
 

  إنارة

  

L يشعل ويطفئ جهاز اإلنارة إناره. 

V يحدد سرعة التشغيل سـرعه: 

 .يطفئ الموتور .0  

أقل سرعة، وهي مناسبة من حيث  .1  
هدوء الضوضاء وتسمح بتدفق 

الهواء، في حال وجود القليل من 
 .أبخرة الطبخ

سرعة متوسطة، وهي تناسب معظم  .2  
ظروف االستعمال، نظرا للعالقة 

 تدفق الهواء ومستوى الجيدة بين
 .الضوضاء

أقصى سرعة، مالئمة لمواجهة  .3  
انبعاث بخار الطبخ القوي، حتى إذا 

 .آانت مدة الطبخ طويلة

ZZ

WW

ارشادات و اقتراحات
التخص الجهاز الذي وقد تجد فيه تفاصيل ومميزات

.قمت بشرائه
  ا

المصنع غير مسئول عن اي ضرر او تلف ناتج عن عدم  •
 . اتباع تعليمات الترآيب 

اقل مسافة مسموحة بين سطح البوتاجاز و جسم الشفاط  •
بعض الموديالت يمكن ترآيبها على ارتفاع ( سم65هي 

 ).جى الرجوع الى فقرة األبعاد والترآيبأقل، ير
تاآد من ان عدد وحدات الفولت الرئيسية مطابقة لعدد  •

الوحدات الموجودة علي لوحة المواصفات القياسية داخل 
 . الشفاط 

تاآد من تغطية جميع ) I(بالنسبة لالجهزة المستوي  •
 . وحدات الطاقة الرئيسية داخل الحائط 

لمدخنة من خالل ماسورة بطول قم بتوصيل الشفاط با •
سم علي ان تكون مع مراعاة تقليل طول الماسورة 120

 . القصي درجة ممكنة 
ال يجب توصيل الشفاط باي مداخن اخري مثل التي  •

 ) . الخ ..... سخان المياه او المدفئة ( تستخدم مع 
اذا آان الشفاط يعمل في وجود احهزة اخري غير  •

)  البوتاجاز التي تعمل بالغاز اجهزة( آهرابائية مثل 
يجب ضمان وجود درجة آافية من التهوية داخل الغرفة 

لذا يجب ان يكون داخل . وذلك لمنع انتشار رائحة الغاز 
. الغرفة منفذ تهوية مباشر لضمان دخول هواء نظيف 

 عن   والبعي�����������د الص��������حيح االس��������تعمال 
 منخف�������ض ض����غط أعل���ى يك�����ون عن��دما المخ���اطرة

ال الغرف�������ة ف�����ي  .ب����ار م04،0 ال���� جاوز  ي����ت 
 التي���������ار تغذي��������ة آاب������ل تل�������ف حال   ف�����ي •

 قب�������ل من تبديل�������������ه يت�������م أن يج����ب ،الكهرب�����������ائي
 وذل���ك ،الفني������������ة الخدم��ة قب�������ل من أو المص�������نع

 �.مخاطر أي  لتجن���������ب
  -:االستخدام 

الشفاط مصمم الالستخدام المنزلي لطرد روائح و ابخرة  •
 . الطهي من المطبخ 

 اخري غير التي صمم عدم استخدام الشفاط الي اغراض •
 . من اجلها 

عدم ترك شعلة البوتاجاز عارية اسفل الشفاط اثناء  •
 . عملية الطهي 

مرعاة ضبط الشعلة آي تكون موجه مباشرة لمنتصف  •
قاعدة االناء مع التاآد من عدم وصول النار الي حواف 

 . قاعدة االناء 
عند طهي مواد دهنية يجب وضع اناء الطهي تحت  •

قبة المستمرة اثناء القلي تحت درجة حرارة عالية المرا
 . حيث من الممكن تدفق قترات الزيت عي الشعلة 

أسفل ) الفالمبيه(ال تقوم بتحضير المأآوالت بطريقة  •
 مدخنة المطبخ؛ فقد يحدث حريق

يجب عدم استعمال هذا الجهاز من قبل أشخاص يملكون  •
بما فيهم (مشاآل نفسية، قاصرين عقليًا  أو معاقين 

، أو من قبل أشخاص ال يمتلكون الخبرة أو )األطفال
اإلدراك، إال في الحاالت التي يكون فيها إشراف من قبل 

  .أشخاص مدرآين وحريصين على سالمتهم
يجب اإلشراف على األطفال والتأآد من عدم اللعب أو  •

  .العبث من قبلهم بالجهاز
 اليها لوصولا يمكن والتي المكشوفة المناطق :تحذير“ •

 .”الحرارة شديدة تكون قد الطبخ جهاز استعمال عند
  

 :الصيانة 
انزع فيشة الجهاز من مصدر التيار الكهربي قبل اجراء  •

 . اي نوع من عملية الصيانة 
نظف او استبدل الفالتر بعد انتهاء فترة صالحية  •

 .)الحريقخطر (. االستخدام 
 

.النشطالكربونلفالترأشهر4

 
 

.للشحومالمضادةالمعدنيةللفالترشهرين2

  
  

توجدحيثالضوئيةالتحكممؤشرات
 
يتم تنظيف الشفاط بقطعة قماش مرطبة مع سائل  •

 .التنظيف المنزلي 

لمسهايمكنالتياألجزاء :تحذير“•
بشّدةتسخنأنيمكناليهاوالوصول

.الطبخمعداتمع

الصيانة
التيارعنهافصلأوالجهازفئأط•

عمليةبأيالقيامقبلالكهربائي
.أوصيانةتنظيف

المدةبعدالفالتربّدلأو/ونّظف•
حدوثخطر(والموضحةالمحددة
.)حريق

أنيجبللشحومادةالمضالفالتر•
أوالتشغيلمنشهرين 2 آلتنظف
االستعمالحالفيذلكمنأقل

بغسالةأيضًاغسلهاويمكنالمكّثف
.األطباق

يمكنالالنشطالكربونمنالفالتر•
ويجبتدويرهاإعادةوالغسلها
أوالتشغيلمنأشهر 4 آلتبديلهل

االستعمالحالفيذلكمنأقل
.المكّثف

قطعةبواسطةيتمالمدخنةيفتنظ•
.معتدلسائلومنظفرطبةقماش

صندوقعلىأوالمنتجفوق الرمز
منالتخلصأمكانيةالىيشيرالتغليف
التخلصعند.منزليجهازآأيالجهاز

أحدالىتسليمهيجبالجهازمن
التدويرباعادةالمتخصصةالمراآز
الكهربائيةالجهازلمكونات

منبالتخلصقيامكعند.واالليكترونية
تساعدسوفصحيح،بشكلالمنتجهذا
علىالمحتملةالسلبيةاآلثارمنععلى

لمسهايمكنالتياألجزاء :تحذير“•
بشّدةتسخنأنيمكناليهاوالوصول

.الطبخمعداتمع

الصيانة
التيارعنهافصلأوالجهازفئأط•

عمليةبأيالقيامقبلالكهربائي
.أوصيانةتنظيف

المدةبعدالفالتربّدلأو/ونّظف•
حدوثخطر(والموضحةالمحددة
.)حريق

أنيجبللشحومادةالمضالفالتر•
أوالتشغيلمنشهرين 2 آلتنظف
االستعمالحالفيذلكمنأقل

بغسالةأيضًاغسلهاويمكنالمكّثف
.األطباق

يمكنالالنشطالكربونمنالفالتر•
ويجبتدويرهاإعادةوالغسلها
أوالتشغيلمنأشهر 4 آلتبديلهل

االستعمالحالفيذلكمنأقل
.المكّثف

قطعةبواسطةيتمالمدخنةيفتنظ•
.معتدلسائلومنظفرطبةقماش

صندوقعلىأوالمنتجفوق الرمز
منالتخلصأمكانيةالىيشيرالتغليف
التخلصعند.منزليجهازآأيالجهاز

أحدالىتسليمهيجبالجهازمن
التدويرباعادةالمتخصصةالمراآز
الكهربائيةالجهازلمكونات

منبالتخلصقيامكعند.واالليكترونية
تساعدسوفصحيح،بشكلالمنتجهذا
علىالمحتملةالسلبيةاآلثارمنععلى

(Z)

لمسهايمكنالتياألجزاء :تحذير“•
بشّدةتسخنأنيمكناليهاوالوصول

.الطبخمعداتمع

الصيانة
التيارعنهافصلأوالجهازفئأط•

عمليةبأيالقيامقبلالكهربائي
.أوصيانةتنظيف

المدةبعدالفالتربّدلأو/ونّظف•
حدوثخطر(والموضحةالمحددة
.)حريق

أنيجبللشحومادةالمضالفالتر•
أوالتشغيلمنشهرين 2 آلتنظف
االستعمالحالفيذلكمنأقل

بغسالةأيضًاغسلهاويمكنالمكّثف
.األطباق

يمكنالالنشطالكربونمنالفالتر•
ويجبتدويرهاإعادةوالغسلها
أوالتشغيلمنأشهر 4 آلتبديلهل

االستعمالحالفيذلكمنأقل
.المكّثف

قطعةبواسطةيتمالمدخنةيفتنظ•
.معتدلسائلومنظفرطبةقماش

صندوقعلىأوالمنتجفوق الرمز
منالتخلصأمكانيةالىيشيرالتغليف
التخلصعند.منزليجهازآأيالجهاز

أحدالىتسليمهيجبالجهازمن
التدويرباعادةالمتخصصةالمراآز
الكهربائيةالجهازلمكونات

منبالتخلصقيامكعند.واالليكترونية
تساعدسوفصحيح،بشكلالمنتجهذا
علىالمحتملةالسلبيةاآلثارمنععلى

(W)
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 بشكل أو االستعمال من أشهر 4 آل تبديله يجب التدوير، العادة
 المكثف االستعمال عند خاصة متكرر،
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L   يشعل ويطفئ جهاز اإلنارة إناره. 

V   يحدد سرعة التشغيل سـرعه: 

 .يطفئ الموتور .0  

سبة من حيث هدوء أقل سرعة، وهي منا .1  
الضوضاء وتسمح بتدفق الهواء، في حال 

 .وجود القليل من أبخرة الطبخ

سرعة متوسطة، وهي تناسب معظم  .2  
ظروف االستعمال، نظرا للعالقة الجيدة بين 

 .تدفق الهواء ومستوى الضوضاء

أقصى سرعة، مالئمة لمواجهة انبعاث  .3  
بخار الطبخ القوي، حتى إذا آانت مدة 

 .بخ طويلةالط
 

  إنارة
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عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (األبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(اإلستهالك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محّفز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محّفز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (األبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(اإلستهالك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محّفز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محّفز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (األبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(اإلستهالك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20

HAGS-35-230-GU10-51/40 51 x 50,7 230 GU10 35 

HAGS-35-230-GU10-51/20 51 x 50,7 230 GU10 50 

HRGS-20-12-GU4-35/30 40 x 35 12 GU4 20

HRGS-20-12-GU5.3-50/10 46 x 51 12 GU5.3 20 

FD--16/40/1B-E--G13--26/720 720 x 26 95 G13 16 

FD--18/40/1B--E--G13--26/600 589,8 x 26 57 G13 18

FSD-9/27/1B-I-G23 167 x 28 60 (مصباح)
(محّفز) 220-240 G23 9

FSD-11/40/1B-I-G23 235,8 x 28 91 (مصباح)
(محّفز) 220-240

G23 11

عملية الصيانة 

ILCOS رمز الـ  )مم (األبعاد )واط(الفولتاج  التوصيله )واط(اإلستهالك المصباح

HSGSB/C/UB-28-220/240-E14 104 x 35 220 – 240 E14 28 

HSG/C/UB-20-12-G4 33 x 9 12 G4 20
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