
EXAUSTOR DE COZINHA

O APARELHO APENAS DEVE SER INICIADO APÓS TOMAR CONHECIMENTO 
DO MANUAL!
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Prezado Cliente 

A partir de hoje as trefas cotidianas tornar-se-ão 
mais simples do que nunca. O aparelho  é uma 
combinação de extrema facilidade de utilização e 
excelente eficiência. Após uma análise do manual de 
instruções, a sua utilização não apresentará qualquer 
problema. 

O equipamento, antes de abandonar a fábrica e ser 
embalado, foi controlado minuciosamente nos postos 
de controlo tendo em conta a sua segurança e funcio-
nalidade.

Por favor, leia atentamente o manual de instruções 
antes de activar o aparelho. O cumprimento dos con-
selhos que nele se encontram protegê-lo-ão contra 
uma utilização incorrecta. O manual deve ser guarda-
do e armazenado de forma a encontrar-se sempre à 
mão.

Deve respeitar convenientemente as instruções do 
manual, para evitar acidentes infortunosos.

Atenciosamente
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CONSELHOS DE SEGURANÇA

• O aparelho apenas deve ser iniciado após tomar 
conhecimento do manual! 

• O aparelho destina-se a apenas à utilização do-
méstica.

• Ao fabricante reserva-se o direito de introduzir 
alterações, que não influenciem o funcionamento 
do aparelho. 

• O fabricante não se responsabiliza de qualquer 
forma pelos eventuais danos ou incêndios provo-
cados pelo aparelho e resultantes do incumpri-
mentos das recomendações incluídas no presen-
te manual.

• O exaustor de cozinha serve para remover os va-
pores de cozinha. Não utilizar para fins não con-
formes.

• Conectar o exaustor que opera em modo de ex-
tracção a uma conduta de exaustão apropriada 
(não conectar a chaminés, condutas de exaustão 
de fumo ou gás utilizadas). O exaustor requere a 
instalação de um ventilador de ar para o exterior. 
O comprimento do ventilador (na maioria dos ca-
sos um tubo Ø 120 mm ou 150 mm) não deve 
exceder os 4-5 m. O ventilador de aspiração de 
ar também é obrigatório no caso de exaustores 
telescópicos e encastráveis em modo de recircu-
lação.

• O exaustor em modo de recirculação requer a 
instalação de um filtro de carvão activo. Neste 
caso não é exigida a instalação de uma conduta 
de ar para o exterior, no entanto recomenda-se a 
montagem do sistema de devolução de ar (ape-
nas nos exaustores tipo chaminé).

• O exaustor inclui um sistema de iluminação in-
dependente e um ventilador de extracção com 
possibilidade de ajuste entre os vários níveis de 
velocidade de rotação.
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• Dependendo da versão do aparelho, o exaustor 
destina-se à instalação permanente sobre uma 
parede vertical por cima do fogão a gás ou eléc-
trico (exaustores tipo chaminé e universais); so-
bre o tecto por cima do fogão a gás ou eléctrico 
(exaustores de ilha); sobre uma parede vertical 
no caso de encastramento por cima do fogão a 
gás ou eléctrico (exaustores telescópicos e en-
castráveis). Antes de proceder com a montagem, 
certifique-se que a construção da parede / tecto 
tem capacidade suficiente para manter o exaus-
tor. Alguns modelos de exaustores são muito pe-
sados.

• A altura de montagem do aparelho por cima de 
uma placa eléctrica encontra-se indicada na carta 
do produto (especificação técnica do aparelho). 
Se nas instruções de instalação dos aparelhos a 
gás for recomendada uma distância maior, deve 
respeitá-las (Ilustr. 1).

• Quando retirar os utensílios do queimador, não 
deixe uma chama aberta por baixo do exaustor 
de cozinha, ajuste uma chama mínima. Verifique 
sempre se o diâmetro da chama não ultrapassa 
os limites do utensílio, para evitar uma desne-
cessária perda de energia e uma concentração 
perigosa de calor.

• Os alimentos preparados com gordura devem ser 
permanentemente supervisionados, pois a gor-
dura sobreaquecida pode ser facilmente incen-
diada.

• Antes de qualquer limpeza, substituição de filtro 
ou antes de proceder com reparos, retire a ficha 
do aparelho da tomada.

• Limpe o filtro de gordura do exaustor de cozinha 
pelo menos 1 vez por mês, pois se ficar embebi-
do em gordura torna-se inflamável.

• Se no respectivo espaço interior, além do exaus-
tor, também forem utilizados outros aparelhos 
não eléctricos (p.ex. fogões alimentados a com-
bustível líquido, esquentadores, aquecedores de 
água), deve garantir uma ventilação adequada 
(conduta de ar). A utilização segura é possível, 
se no caso de funcionamento em simultâneo do 
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exaustor e de aparelhos de combustão que de-
pendem da presença de ar no espaço interior, no 
ambiente de instalação destes dispositivos hou-
ver uma depressão máxima de 0,004 mbar (o 
presente ponto não diz respeito se o exaustor de 
cozinha for utilizado em modo de recirculação).

• O exaustor não deve servir como superfície de 
apoio para as pessoas que se encontram na co-
zinha.

• A superfície do exaustor deve ser limpa com fre-
quência tanto na sua parte exterior como interior 
(PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS, de acordo com 
os conselhos de manutenção incluídos no pre-
sente manual).O incumprimento das regras de 
limpeza do exaustor e de substituição dos filtros 
pode resultar no risco de incêndio.

• Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser 
trocado num ponto de reparo especializado.

• Assegurar a possibilidade de desconexão do apa-
relho da corrente eléctrica, removendo a ficha ou 
desligando o interruptor bipolar.

• O presente equipamento não deve ser usado por 
pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por 
pessoas sem experiência ou conhecimento do 
aparelho, excluindo situações em que estiverem 
sob supervisão ou procederem de acordo com a 
instrução de utilização do aparelho, transmitida 
pela pessoa responsável pela sua segurança.

• Tomar especial atenção, para que o aparelho não 
seja utlizado por crianças sem supervisão.

• Verificar se a tensão indicada na chapa de iden-
tificação corresponde aos parâmetros de alimen-
tação locais.

• Desdobrar e endireitar o cabo de alimentação an-
tes da montagem.

• Os componentes de embalagem (os saquinhos de 
polietileno, pedaços de esferovite, etc.) devem 
ser mantidos fora do alcance de crianças durante 
o desempacotamento.
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• Antes de conectar o exaustor à electricidade ve-
rificar se o cabo de alimentação foi devidamente 
instalado e NÃO ficou preso por baixo do exaus-
tor durante as tarefas de instalação. Não conec-
tar o aparelho à electricidade antes de terminar a 
sua instalação.

• É proibida a utilização do exaustor sem montar 
os filtros de gordura em alumínio.

• É extremamente proibida a preparação de ali-
mentos com chama aberta por baixo do exaustor 
(flambagem).

• Respeitar rigorosamente os regulamentos emiti-
dos pelas competentes autoridades locais no âm-
bito de requisitos técnicos e de segurança relati-
vos ao escape.

• Os parafusos mal apertados e os elementos fixos 
sem seguir os conselhos do presente manual po-
dem resultar em riscos para a saúde e a vida.

• Os exaustores suspensos apenas funcionam em 
modo de recirculação

• ATENÇÃO! A falta de instalação de parafusos ou 
dispositivos de fixação em conformidade com es-
tas instruções, pode resultar em riscos elétricos.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a 
partir dos 8 anos de idade, por pessoas com ca-
pacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzi-
das e por pessoas com falta de experiência ou 
conhecimento da aparelhagem, se estiverem sob 
supervisão ou forem instruídas acerca da utili-
zação do aparelho de forma segura e têm noção 
dos riscos resultantes da utilização do aparelho. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. 
A limpeza e manutenção do aparelho não devem 
ser efectuadas por crianças, a não ser que te-
nham mais de 8 anos de idade e estejam sob 
supervisão de uma pessoa responsável.
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DESEMPACOTAMENTO
O aparelho foi protegido durante o 
seu transporte contra uma danifica-
ção. Após desembalar o aparelho, por 
favor remova os elementos de em-
balagem de forma que não ameace o 
meio ambiente. 
Todos os materiais utilizados para a 
produção da embalagem são inofen-

sivos ao ambiente natural, são 100 % recicláveis e 
foram identificados com o respectivo símbolo.
Atenção! Os materiais de embalagem (os saquinhos 
de polietileno, pedaços de esferovite, etc.) devem 
ser mantidos fora do alcance de crianças durante o 
desempacotamento.
ELIMINAÇÃO DE APARELHOS 
GASTOS

O presente aparelho está identificado 
com o símbolo de contentor de lixo bar-
rado de acordo com a Directiva da União 
Europeia 2012/19/UE. Esta identificação 
informa de que o equipamento em ques-
tão não pode ser colocado juntamente 
com os restantes resíduos domésticos, 
após terminar a sua utilização. 

O utilizador é obrigado a entregá-lo num ponto de 
recolha de aparelhagem eléctrica e electrónica gas-
ta. Os pontos de recolha, incluindo os pontos de 
recolha locais, as lojas e as unidades municipais, 
criam um sistema apropriado, que possibilita a en-
trega de tal equipamento.
O tratamento correcto dos resíduos de equipamento 
eléctrico e electrónico permite evitar consequências 
nocivas para a saúde de pessoas e para o meio am-
biente, resultantes da presença de substâncias peri-
gosas e da sua eliminação e tratamento incorrectos.
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UTILIZAÇÃO
Controlo do exaustor

O painel de comando do exaustor foi apresentado na ilustração 4, a fim 
de memorizá-lo, também foi apresentado abaixo:

3

2

1

45

Painel de comando

Está equipado com um painel de controlo por sensores. Para activar a 
função seleccionada, tocar numa das seguintes áreas:

1 Velocidade mais baixa (1). Usar esta velocidade com uma pequena 
quantidade de vapores.

2 Velocidades médias (2, 3). Usar esta velocidade com uma quantida-
de média de vapores, por exemplo quando simultaneamente forem 
preparados diferentes alimentos.

3 Velocidade máxima (4). Usar esta velocidade com uma quantidade 
máxima de vapores, por exemplo durante a fritura ou grelha.

4 Ligamento e desligamento da iluminação. A iluminação funciona 
independentemente do motor do exaustor.

5- Ligamento ou desligamento do exaustor.

Timer (desligamento atrasado do exaustor)

Esta função serve para o desligamento atrasado do motor do exaustor. 
Usar esta função após terminar a cozedura, para remover os vapores 
do ar no espaço interior. O tempo de desligamento atrasado são cerca 
de 10 minutos. Para ligar a função de desligamento atrasado, premir o 
sensor com a velocidade activa pelo menos 2 segundos durante o fun-
cionamento do exaustor com qualquer velocidade. O sensor emite um 
sinal intermitente. A intermitência indica o ajuste correcto do tempo de 
desligamento atrasado. Para desligar a função de desligamento atra-
sado com antecedência, premir o sensor responsável pela velocidade 
activa. Desta forma desliga o aparelho. Para continuar o seu funciona-
mento, ajustar novamente a respectiva velocidade. A função de desli-
gamento atrasado não leva ao desligamento da iluminação.
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Outras informações importantes sobre a utilização do exaustor

Modo de recirculação: Nesta opção o ar filtrado retorna ao espaço in-
terior através dos respectivos orifícios. Nesta opção, deve ser instalado 
um filtro de carvão e é recomendada a instalação de um sistema de 
devolução de ar (a sua disponibilidade depende do modelo , disponível 
maioritariamente nos exaustores de chaminé ).

Modo de extracção: Com o modo de extracção de ar, o exaustor envia o 
ar filtrado para o exterior através de um ventilador. Nesta opção deve re-
mover o eventual filtro de carvão. O exaustor está conectado ao orifício 
de extracção de ar para o exterior através de um ventilador rígido ou fle-
xível com diâmetro de 150 mm ou 120 mm e de braçadeiras apropriadas 
para ventiladores que devem ser adquiridas em pontos com materiais de 
instalação. A conexão deve ser feita por um instalador qualificado.

Velocidades do ventilador: A velocidade mais baixa e média são usadas 
em condições normais e com baixa concentração de vapores e a veloci-
dade mais alta apenas deve ser usada no caso de uma grande concen-
tração de vapores de cozinha, p.ex. durante a fritura ou grelha.

Atenção (apenas diz respeito aos exaustores universais): A estrutura 
dos exaustores universais requere uma modificação manual do modo de 
funcionamento do exaustor. A forma de modificação do respectivo modo 
foi apresentada na ilustração 8.

Atenção (apenas diz respeito aos exaustores de encastre e telescópi-
cos): Os exaustores de encastre e telescópicos em modo de recirculação 
requerem a montagem de um tubo de extracção do ar. A outra ponta do 
tubo deve ser direccionada no sentido do espaço interior, é através dela 
que o ar filtrado será redireccionado.

Atenção: Os exaustores suspensos apenas funcionam em modo de re-
circulação.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Manutenção
A manutenção e limpeza regulares do aparelho garantem um funcio-
namento fiável e a falta de falhas do exaustor bem como prolongam a 
sua longevidade. Deve prestar especial atenção aos filtros de gordura e 
de carvão pois estes devem ser limpos e substituídos de acordo com as 
recomendações do fabricante.

• Não usar panos ou esponjas embebidos em água nem um caudal de 
água.

• Não utilizar diluentes nem álcool, pois estes podem retirar o brilho às 
superfícies envernizadas.

• Não usar produtos abrasivos, particularmente quando forem limpas 
as superfícies em aço inoxidável.

• Não usar panos rígidos e ásperos  
• Recomenda-se a utilização de um pano húmido e de detergentes 

neutros.

Atenção: Após alguns ciclos de lavagem na máquina a cor do filtro em 
alumínio pode alterar. A alteração da cor não é sinal de nenhum defeito 
nem requer a sua troca.

Filtro de gordura
O filtro de gordura  deve ser limpo pelo menos uma vez por mês na má-
quina ou à mão com um detergente delicado ou sabão líquido no caso de 
um funcionamento normal do exaustor. 

A desmontagem do filtro de gordura foi apresentada na ilustração 5.

Nalguns modelos foi aplicado um filtro acrílico. Este deve ser substituído 
pelo menos cada 2 meses ou com maior frequência em caso de uma uti-
lização particularmente intensa.

Filtro de carvão
O filtro de carvão apenas é utilizado quando o exaustor não estiver liga-
do ao ventilador. O filtro de carvão activo tem a capacidade de absorver 
odores até ficar completamente embebido. Não deve ser lavado nem 
reutilizado e deve ser substituído pelo menos cada 3-4 meses ou com 
maior frequência em caso de uma utilização particularmente intensa.
A desmontagem do filtro de carvão foi apresentada na ilustração 6.

Iluminação
Usar lâmpadas / halogéneos/ módulos de díodos com parâmetros iguais 
àqueles que foram pré-instalados no aparelho. A substituição de ilumi-
nação foi apresentada na ilustração 7. Se a ilustração não se encontrar 
incluída no presente manual, a substituição do módulo de iluminação 
apenas poderá ser efectuada por um serviço autorizado.
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GARANTIA, SERVIÇO PÓS-
VENDA

Garantia
Atestado de garantia conforme a carta de garantia. O fabricante não se 
responsabiliza por quaisquer danos provocados pela utilização incorrec-
ta do produto.
Serviço
• O fabricante do produto recomenda que todos os reparos e as ac-

tividades regulatórias sejam efectuadas pelo Serviço do Fabricante 
ou pelo Serviço Autorizado pelo fabricante. Não arranjar o aparelho 
por conta própria, por razões de segurança. 

• Os arranjos efectuados por pessoas sem as necessárias qualifi-
cações, podem constituir uma ameaça séria para o utilizador do 
aparelho.

• O período mínimo de garantia oferecido pelo fabricante ao disposi-
tivo, importador ou representante autorizado é dado no cartão de 
garantia.

• O dispositivo perde a sua garantia no caso de adaptações por conta 
própria, alterações, adulteração de selos ou outras proteções do 
equipamento ou partes do mesmo e outras interferências por conta 
própria no equipamento que não estejam de acordo com as instru-
ções de operação.

Pedido de reparação e assistência em caso de falha
Se o dispositivo precisar de reparo, entre em contato com o serviço. O 
endereço do serviço e o número de telefone de contato estão no car-
tão de garantia. Antes de entrar em contato, você deve ter em mãos o 
número de série do dispositivo, que está localizado na placa de identifi-
cação. Por conveniência, escreva-o abaixo:

Declaração do fabricante

O fabricante declara pelo seguinte, de que o presente produto preenche os 
requisitos essenciais das seguintes directivas europeias:

• directiva de baixa tensão 2014/35/EU
• directiva de compatibilidade electromagnética 2014/30/EU
• directiva ecodesign  2009/125/UE
• directiva RoHS 2011/65/UE

e por isso o produto foi identifi cado  bem como foi lhe emitida uma decla-
ração de conformidade partilhada com os órgão de controlo do mercado.




