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Hotă de bucătărie
Model HS6020TX / HS6020TB

Manual de utilizare

Importator:
ALF Electrocasnice SRL
Bvd. Basarabia nr. 256
Sector 3, București, România
Tel./fax: 004 021 2423171
Fabricat în PRC
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Informații și sugestii

ATENȚIE: Piesele accesibile ale hotei se pot înfierbânta în timpul 
folosirii aragazului!

În anumite circumstanțe, acest aparat poate prezenta anumite pericole. 

A. Este important să asigurați ventilarea corespunzătoare a încăperii ori de câte ori folosiți hota 

împreună cu alte aparate care funcționează pe gaz sau alt tip de combustibil.

B. Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota este în funcțiune. 

C. Nu atingeți becul timp de o oră după folosire.

D. Nu aprindeți flacără în spațiul de sub hotă.

E. Evitați să aprindeți ochiul aragazului dacă nu este pusă nicio tigaie/cratiță pe el pentru a nu se 

deteriora filtrele și pentru a elimina riscul de incendiu.

F. Verificați permanent alimentele în curs de gătire pentru a evita stropirea cu ulei supraîncălzit și riscul 

de incendiu.

G. Scoateți ștecherul hotei din priză înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

H. Respectați toate reglementările privind evacuarea aerului.

I. Când hota și aparatele alimentate cu alt tip de energie decât electricitate sunt simultan în funcțiune, 

presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depășească 4 Pa (4x10-5 bar).
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Informații și sugestii

ATENȚIE: Piesele accesibile ale hotei se pot înfierbânta în timpul folosirii aragazului!

J. În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul 

service al acestuia sau alte persoane cu calificări similare pentru a evita orice pericol.

K. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale 

sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit 

instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță și înțeleg pericolele presupuse. Nu permiteți copiilor 

să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere realizabile de către utilizator nu vor fi 

efectuate de copii cu vârsta mai mică de 8 ani și care nu sunt supravegheați. 

L. Hota a fost concepută pentru a fi instalată deasupra unei plite cu maxim patru ochiuri de gătit.

M. Exclusiv pentru uz interior și casnic!

N. Când nu este în funcțiune și înainte de curățare, deconectați hota de la priză.

O. Atenție! Respectați avertismentul de pe pagina cu instrucțiuni de utilizare a hotei la evacuarea 

aerului din încăpere.

P. Dacă operațiunile de curățare nu sunt efectuate în conformitate cu instrucțiunile prezentate, există 

risc de incendiu.
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Informații și sugestii

Verificați valorile de 
tensiune și frecvență 
prezentate pe plăcuța de 
specificații tehnice de pe 
partea interioară a hotei.

Vă recomandăm ca, după 
instalare, partea inferioară 
a hotei să nu fie mai jos 
de 650 mm și nici mai sus 
de 750 mm față de 
elementele de încălzire și 
arzătoare.

Informații

Aerul nu trebuie 
evacuat în canalul 
folosit pentru 
eliminarea fumului 
produs de aparatele 
care funcționează cu 
gaz sau alți combustibili 
(nu se aplică în cazul  
aparatelor care 
evacuează aerul doar 
înapoi în încăpere).
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Pentru a selecta funcționarea 
canalizată, introduceți blocul 
mare de mod în poziția indicată 
în fig. 3.

Pentru a selecta modul de 
recirculare, scoateți blocul de 
mod așa cum se arată în fig. 4.

Blocul de mod

Informații

Strângeți 
șuruburile pe 
ambele părți 
ale deflectorului 
de recirculare 
pentru a evita 
vibrarea în 
timpul 
funcționării 
hotei. 
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Instalarea

Asigurați-vă că alimentarea electrică a hotei este oprită înainte de a începe instalarea!

Informații

Conectați 
furtunul 
universal, 
selectând ușor 
direcția de 
evacuare.

Înainte de a instala hota, fixați clapeta deflectorului pe evacuarea de 
aer a hotei.
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Informații

Când tăiați 
sau perforați 
peretele sau 
tavanul, aveți 
grijă să nu 
avariați 
cablurile 
electrice sau 
alte utilități 
ascunse.

Potrivit indicațiilor din Fig. 4, determinați poziția hotei pe dulap. Cu ajutorul 
șablonului, dați apoi patru găuri cu Ø 7 în dulap. Fixați 4 seturi de 
conexpanduri în cele patru orificii. Distanța optimă între baza hotei și dulap 
pe ambele părți trebuie să fie mai mică de 2 mm. Trebuie să vă asigurați că 
nu rămâne spațiu între partea superioară a hotei și dulap. În spate, distanța 
nu trebuie să fie mai mare de 10 mm. Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. 
Montarea se va face apoi ușor.
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Informații

Aerul nu 
trebuie evacuat  
într-un canal 
folosit pentru 
eliminarea 
fumului produs 
de aparatele 
care 
funcționează 
cu gaz sau alți 
combustibili.

Hota este complet convertibilă pentru a putea schimba direcția de ventilare.

Conectați tubul (neinclus în pachet) 
la canalul de aerisire.

Cea mai obișnuită poziție 
este cea verticală. Dacă 
deasupra bucătăriei se află 
o mansardă, conducta 
poate fi trasă prin dulap și 
mansardă până pe 
acoperiș.
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Butoane:

Comutator motor Comutator  bec

Informații

Nu atingeți 
becul timp de 
o jumătate 
de oră după 
ce hota a 
fost folosită. 
Acesta nu 
are izolație 
termică sau 
de alt fel.

Panoul telescopic controlează alimentarea cu curent electric. Prin simpla tragere a 
panoului telescopic, hota este alimentată. Prin împingerea panoului telescopic la loc, 
hota nu mai este alimentată.

Deo parte și de alta și dedesubtul panoului frontal se află comutatoarele de acționare a 
motorului și de aprindere a becului. Pentru comutatorul becului: în poziția 0, becul nu 
este aprins; în poziția „I”, becul este aprins. În cealaltă parte se află comutatorul 
motorului. În poziția „0”, motorul este oprit; în poziția „I”, motorul funcționează la viteză 
mică; în poziția „II”, motorul funcționează la viteză mare.
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În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o altă 
persoană cu calificări similare pentru a evita orice pericol.

Informații

Există riscul de 
a se produce 
un incendiu 
dacă 
operațiunile de 
curățare nu se 
efectuează cu 
respectarea 
instrucțiunilor 
prezentate.

*Se recomandă curățarea filtrului metalic o dată la trei luni cu respectarea 
următoarelor instrucțiuni:

- Scoateți filtrul metalic din hotă și spălați-l într-o soluție de apă și detergent 
lichid neutru, lăsându-l la înmuiat.

- Clătiți bine cu apă caldă și lăsați-l la uscat.
- Filtrul metalic se poate spăla și la mașina de spălat vase.

Culoarea filtrului metalic se poate deteriora după mai multe spălări. Aceasta nu 
constituie însă un motiv de reclamație sau înlocuire a filtrului.

Înlocuirea becului
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Eliminarea corectă a produsului

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere pe 

teritoriul UE. Pentru a preveni efectele adverse asupra mediului înconjurător și a sănătății umane 

cauzate de gestionarea necorerspunzătoare a deșeurilor, reciclați cu responsabilitate, promovând 

reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Pentru a returna produsul folosit, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați 

vânzătorul de la care l-ați achiziționat. Astfel, produsul va fi preluat în vederea unei reciclări sigure 

și ecologice. 

Producătorul declină orice răspundere în caz de nerespectare și neaplicare a recomandărilor și instrucțiunilor de mai sus 

privind instalarea, întreținerea și utilizarea hotei.
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         Cooker hood / Hotă de bucătărie                                      Data sheet / Fişa tehnică
Valid only for appliances which are provided with the Enegy Label 65/2014 

Valabil numai pentru aparatele care sunt furnizate cu eticheta energetică 65/2014

Brand name 
Numele mărcii comerciale
Type / Model

Tip / Model
HOTĂ INCORPORABILĂ TELESCOPICĂ

HS6020TX / HS6020TB

Annual Energy Consumption

Consum anual de energie
AEC hood 26,7 kWh

Energy Efficiency Class (G to A+++)

Clasa de eficienţă energetică
EEI hood A

Rate / ClassFluid Dynamic Efficiency
Eficienţa fluido-dinamică

FDE hood
Valoare/ Clasa

8,2 E

Rate / ClassLighting efficiency (in watts)

Eficienţa iluminării (Watt)
LE hood

Valoare/ Clasa
23 B

Rate / ClassGrease Filtering rate (in %)

Eficiența de filtrare a grăsimilor(în %) Valoare/ Clasa
45,4 F

Rate / UnitAir flow rate at best efficiency point

Debitul de aer în punctul cu cea mai bună eficiență
Q BEP

Valoare/ UM
92,5 m3/h

Air pressure at best efficiency point

Presiunea aerului în punctul cu cea mai bună eficiență
P BEP

Rate / Unit

Valoare/ UM
123 Pa
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  Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la 

compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

1. „Eficienţa iluminării” (lighting efficiency – LEhotă), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a 

sistemului de iluminat al hotei de bucătărie şi puterea sistemului de iluminat;

2. „Eficienţa de filtrare a grăsimilor” (grease filtering efficiency – GFEhotă) înseamnă partea relativă de grăsimi 

reţinute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie.

Maximum air flow

Debit maxim de aer
Q max Rate / Unit

Valoare/ UM
200,5 m3/h

Electric power input at best efficiency point

Putere electrică de intrare în cel mai bun punct de eficiență
W BEP Rate / Unit

Valoare/ UM
38,4 W

Nominal power of the lighting system

Puterea nominală a sistemului de iluminat
W L Rate / Unit

Valoare/ UM
4,0 W

Average illumination of the lighting system on the cooking surface

Iluminarea medie a sistemului de iluminare pe suprafața de gătit
E middle Rate / Unit

Valoare/ UM
91 LUX

Power consumption in standby mode

Consum de energie în modul de așteptare
Ps

Rate / Unit

Valoare/ UM
N/A W

Power consumption in off mode

Consum de energie în modul oprit
Po Rate / Unit

Valoare/ UM
0,0 W

Min./Max.dBSound power level

Nivelul de zgomot
Lwa

Min./Max.dB
61
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