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INSTRUCÞIUNI DE
INSTALARE ªI

UTILIZARE

HOTE DE BUCÃTÃRIE
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Instalarea aparatului.
Dezambalarea produsului.

Inaintea instalarii, produsul trebuie dezambalat integral.
Se vor scoate toate elementele de protectie ale aparatului,

pentru transport, cum ar fi:
- folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton,

benzi adezive ,folie plastic ce acopera integral suparfata
exterioara produsului aplicata in mod compact cu rol de a

proteja produsul avand aspect adeziv, care se se desface
manual prin tragere de la colturile produsului sau ale
elementelor produsului care pot fi protejate cu folie in

asemenea fel.
Nerespectarea modalitatii de dezambalare in mod integral,

poate afecta starea produsului, pe perioada utilizarii in mod
iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garantie a

produsului.

Instrucþiuni pentru montarea ºi utilizarea 
H/HI 161.2(M) IX/WH

(Hotã de bucãtãrie)
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Instrucþiuni pentru instalare

Generalitãþi
Aceastã hotã poate fi montatã pe perete, deasupra unei plite.
Poate fi utilizatã în versiune aspirantã (evacuare exterioarã) sau
în versiune filtrantã (reciclare internã). Cele mai bune
performanþe se obþin în versiune aspirantã: în perioada de iarnã
este mai convenabil sã utilizaþi hota în versiune filtrantã  pentru a
evita dispersiile de cãldurã. Se recomandã ca instalarea sã fie
efectuatã de cãtre un tehnician autorizat, în conformitate cu
normele autoritãþilor competente referitoare la evacuarea aerului.
Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate în cazul daunelor
datorate unei instalãri necorespunzãtoare care contravine
reglementãrilor în vigoare.

1. Avertismente pentru siguranþã
1.1 Nu conectaþi hota la conducte de evacuare a fumului pe

bazã de combustie (cazane etc.).
1.2 Verificaþi ca tensiunea reþelei sã corespundã cu cea

înscrisã pe eticheta autocolantã din interiorul hotei.
1.3 Distanþa minimã de siguranþã între plitã ºi hotã este de

65 cm.
1.4 Nu coaceþi la flacãra directã a plitei!
1.5 Controlaþi procesul de coacere al fripturilor: uleiul

supraîncãlzit s-ar putea aprinde.
1.6 În cazul efectuãrii operaþiilor de curãþare sau întreþinere,

deconectaþi aparatul de la sursa de energie electricã,
trãgând ºtecherul din prizã sau acþionând asupra
întrerupãtorului general.

1.7 În cazul în care utilizaþi atât hota cât ºi aparate ce nu
folosesc energia electricã (de exemplu, aparate pe gaz),
trebuie sã creaþi o aerisire suficientã a ambientului.
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2. Instalare

Anumite sisteme de instalare prevãd deschiderea ºi îndepãrtarea
grilajului de aspiraþie.

2.1 Deschiderea ºi îndepãrtarea grilajului de aspiraþie.
Pentru a deschide grilajul, acþionaþi cãtre centru butoanele
situate pe partea inferioarã a hotei. Deschideþi viziera.
Grilajul va fi îndepãrtat prin rotirea celor 2 pivoþi posteriori.
O datã ce grilajul este deschis ºi poziþionat vertical,
acþionaþi în faþã asupra pivotului posterior, dreapta, de-a
lungul axului lateral pânã când veþi reuºi sã îndepãrtaþi
grilajul.

2.2 Încastrarea în mobilier.
a) Dulap gãurit: conectaþi hota la un dulap cu ajutorul orificiilor

create la baza dulapului, utilizând 4 ºuruburi. Nu este
necesarã deschiderea grilajului.

b) Dulap negãurit: 
b1: dacã hota este conectatã la o schemã de gãurire,
urmaþi indicaþiile regãsite pe aceasta
b2: dacã nu este prevãzutã o schemã de gãurire,
deschideþi grilajul, sprijiniþi hota de baza dulapului 
ºi înºurubaþi din interior, direct în lemn.

2.3 Fixarea pe perete
a) Cu ajutorul unei scheme de gãurire, creaþi 2 orificii  Ø 8 în

perete, introduceþi cele 2 dibluri ºi suruburi, lãsând o
distanþã de 5 mm neînºurubatã, îndepãrtaþi grilajul de
aspiraþie, fixaþi hota cu ajutorul celor 2 ºuruburi în orificiile
corespunzãtoare (posterioare) ºi încheiaþi din interior
operaþia de fixare completã a ºuruburilor.

b) Dacã nu este prevãzutã schema de fixare, creaþi 2 orificii 
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Ø 8 (a se vedea desenul), introduceþi diblurile ºi ºuruburile
conform paragrafului a.

c) Pentru o fixare pe perete cu ajutorul clemelor de fixare
(opþionale), urmaþi instrucþiunile regãsite în schemã.

d) Respectaþi avertismentele de la punctul 1.3

2.4 Alegerea variantei corespunzãtoare

Aspirantã (funcþionare în sistem
de recirculare)

Deschideþi grilajul de aspiraþie ºi
poziþionaþi indicele selectorului
în poziþia „aspirantã” pânã
ajungeþi în dreptul punctului B.
Eliminaþi, dacã este aplicat, cartuºul de cãrbune activ,
deºurubând dispozitivul central sau rotind uºor, în sens
invers acelor de ceasornic pentru a demonta mecanismul
central. Conectaþi tubul exterior Ø 100 mm (sau Ø 120 mm,
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pentru anumite modele),
poziþionat pe orificiul superior
sau posterior de evacuare, în
funcþie de necesitãþi. Aplicaþi
bolþul în orificiul rãmas liber.
Respectaþi avertizarea 1.1.

Filtrantã (funcþionare cu
conectarea tubului de
aspiraþie în exteriorul
camerei)
Deschideþi grilajul de aspiraþie
ºi poziþionaþi indicele
selectorului în poziþia
„filtrantã” pânã ajungeþi în
dreptul punctului A. Aplicaþi
cartuºul de cãrbune activ pe
suportul motor cu ajutorul
dispozitivului metalic
central sau rotiþi-l uºor, în
sensul acelor de
ceasornic pentru a fixa
mecanismul central. Dacã
tubul exterior este
prevãzut, acesta poate
rãmâne conectat.

2.5 Branºament electric ºi control funcþional
1 - Este necesar sã respectaþi întocmai avertizãrile 1.2 ºi 1.3

ºi cele de la paragraful 1 referitoare la siguranþã.
2 - Dupã ce a fost efectuat branºamentul electric, verificaþi

funcþionarea corectã a iluminãrii, funcþionarea motorului,
reglajul turaþiei motorului de aspiraþie.
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3. Funcþionare

3.1 Întrerupãtorul permite funcþionarea, reglarea turaþiilor
motorului ºi iluminarea plitei. Pentru obþinerea unor
performanþe optime ale aparatului, vã sfãtuim sã deschideþi
viziera ºi sã folosiþi turaþia maximã în cazul unei puternice
concentraþii de mirosuri ºi fum, iar turaþia intermediarã sau
inferioarã pentru un schimb de aer silenþios ºi economic.
Este necesar sã puneþi în funcþiune hota în momentul în
care initiaþi procesul de coacere, menþinând-o în funcþiune
chiar ºi câteva minute în plus o datã încheiat procesul de
coacere.

3.2 Respectaþi avertismentele 1.4 ºi 1.5.

4. Întreþinere ºi curãþare

Înaintea efectuãrii oricãrei operaþii de curãþare, întrerupeþi
alimentarea aparatului cu energie electricã. Atenþie: acumularea
grãsimilor în interiorul filtrului, în afara diminuãrii performanþelor
aparatului, poate conduce la riscuri de incendii. Se recomandã
respectarea avertismentelor specifice.

4.1 Filtru anti-grãsimi
Este un filtru metalic, de mai multe tipuri care permite
colectarea grãsimilor. Este situat în interiorul grilajului de
aspiraþie. Pentru întreþinerea acestuia, procedaþi astfel:

a) Generalitãþi: independent de tipul filtrului, pentru a-l
extrage, deschideti grilajul ºi îndepãrtaþi reziduurile

b) Filtru cu o grosime de 1 mm: nu-l spãlaþi, dar înlocuiþi-l la
fiecare 2 luni. Daca filtrul este prevãzut cu indicatori chimici
de saturaþie, înlocuiþi-l dupã cum urmeazã:

b.1 - Cãldura de culoare violetã, emanatã din orificiile vizibile
din exterior este distribuitã pe toata suprafata filtrului 

b.2 - Cãldura roºie ale fâºiilor interioare, în mod normal
invizibilã, devine vizibilã în exterior
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c) Filtrul sintetic (grosime de circa 10 mm): trebuie spãlat la
fiecare 2 luni cu apã calduþã ºi detergent neutru, dupã care
uscat sub o sursã de cãldurã la max. 40 grade C. Înlocuiþi-l
dupa 5-6 spãlãri.

d) Filtru metalic cu mai multe straturi: va fi spãlat o datã pe
lunã în apã cu detergent obiºnuit sau în maºina de spãlat
vase. Uscaþi-l bine înainte de montare.

4.2 Filtru pe carbune activ
Este un filtru care reþine mirosurile în hota filtrantã. Pentru 
a-l îndepãrta, deschideþi grilajul ºi deºurubaþi dispozitivul
metalic central sau rotiþi uºor în sens invers acelor de
ceasornic pânã la îndepãrtarea mecanismului central.
Remontaþi-l urmând operaþiile în ordine inversã. 

Pentru un mai 
bun randament,
înlocuiþi-l la
fiecare 3 luni.

4.3 Iluminare
Dacã un bec lumineazã slab sau este ars, deschideþi grilajul
de aspiraþie ºi controlaþi starea acestuia de funcþionare.
Dacã este necesar, înlocuiþi-l cu un altul având aceleaºi
caracteristici.

4.4 Curãþare
Curãþaþi hota cu apã calduþã ºi detergent lichid, neutru;
evitaþi utilizarea solvenþilor, a alcoolului ºi abrazivilor.
Pentru toate operaþiile cuprinse la punctele 4.1 - 4.4,
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respectaþi avertismentele sus-menþionate, ºi, în special
operaþia nr. 4.3.

89/336/CEE
73/23/CEE
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!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI
UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:

TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII
PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: 

- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU
TEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32 OC,
LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE;

- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari
ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);

- PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT
ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.

DACÃ ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL 
NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IAR
PRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ÎªI ASUMÃ
DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNÃ 
CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE 
DE  PRODUCÃTOR.

ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE

• Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor, este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente
electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale
de colectare, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã
echipamente noi de acelaºi tip).

• Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi
funcþionalitatea acestora. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei
pentru informaþii detaliate.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor, la achiziþionarea de echipamente
noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1).

• Predarea, de cãtre utilizatori, a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice, la punctele de colectare
municipale, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã
echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe
periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în
cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor
legale.

• Simbolul alãturat (o pubela cu roþi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul unei
colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate.



NOTA:
Datele de mai sus privind timpul sunt relative, in funcþie de temperatura apei de alimentare,
valoarea tensiunii de alimentare, temperatura mediului ambiant etc.


