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DENUMIREA CARACTERISTICILOR SKY TOUCH FREE 1100(60) LED
Puterea absorbită (W) 260
Tensiune (V) / Frecvență (Hz) 220-240 V
Clasă de protecție I
Tipul fișei cordonului Gardy plug w/ earthing
Regim de lucru Evacuare / Recirculare
Modelul filtrului cu cărbune activat (opțional) Optional: model D 185 -2 buc
Numărul de motoare / putere (W) turbina 260 W
Numărul de viteze 4
Dimensiuni (H*W*D) mm 945...1135x600x430

DENUMIREA CARACTERISTICILOR SKY TOUCH FREE 1100(60) LED
Metoda de montare Suspendat de perete
Certificat de conformitate CE
Operare Gesturi si telecomanda

Putere maximă de absorbție: (m3/h) 1100
Putere maximă de absorbție în regim de recirculare cu 
filtru de cărbune activ (m3/h)  

850

Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere 
normală, ø 15 cm, (m3/h)

425

Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere 
minimă, (m3/h)

220

Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere 
în regim Qboost, ø 15 cm, (m3/h)

665

Număr lămpi (buc.) 2
Lămpi LED:  Capacitate / tensiune 3 W / 230 V / 50Hz 

Tipul bazei becului GU 10
Nivel de zgomot (dB) (min-max) 50-68
Diametrul canal de evacuare (mm) 150
Materialul filtrului de grăsime Aluminiu
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Zona de curățare Agent de curățare
Oțel inoxidabil Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți 

bine până la uscare. 
Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția de șlefuire.
Produsele speciale pentru îngrijirea produselor metalice pot fi 
achiziționate la serviciul de deservire sau la un magazin specializat. 
Produsul trebuie aplicat într-un strat subțire cu o cârpă moale.

Suprafețe emailate Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți 
bine până la uscare. 
Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel.

Aluminiu și plastic Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale.

Sticlă Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale. Nu utilizați 
răzuitor pentru suprafețele de sticlă.

Elementele de operare 
(comutare)

Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți 
bine până la uscare. 
Pericol de electrocutare datorită pătrunderii umidității. 
Pericol de deteriorare a electronicii datorită pătrunderii umidității. 
Nu curățați niciodată elementele de comutare cu o cârpă umedă.
Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel.
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Defecțiunea Cauza posibilă Soluția

Dispozitivul nu funcți-
onează

Dispozitivul nu este conecta-
tă la priza

Conectați aparatul la rețeaua 
electrică

Pană de curent Verificați dacă funcționează alte 
aparate de bucătărie

Siguranță defectă Verificați siguranța aparatului din 
cutia de siguranțe

Iluminarea nu funcțio-
nează

Becurile sunt defecte Înlocuiți lămpile / becurile, 
consultați capitolul „Înlocuirea 
lămpilor”.

Productivitatea scăzută 
sau productivitate 
insuficientă a hotei

Filtru metalic de grăsimi 
murdar.
Permeabilitate slabă a 
aerului în canalul de aer.

Scoateți filtrul de grăsime de metal 
și curățați depunerile de grăsimi, 
vezi pagina 26.
Verificați dacă nu este blocat 
canalul de aer
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