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Please read this guide first!
Dear Customer,
Thank you for choosing a GRUNDIG product. We would like you to achieve the optimal
efficiency from this high quality product which has been manufactured with state
of the art technology. Please make sure you read and understand this guide and
supplementary documentation fully before use and keep it as a reference. Include
this guide with the unit if you hand it over to someone else. Observe all warnings and
information herein and follow the instructions.
Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide
clearly indicates any variations of different models.

Symbols and their meanings
These symbols are used throughout this guide:

C
A

Important information and recommendations regarding the use of the appliance.
CAUTION: Warnings on personal injury
or property damage.

B Electric shock warning,
Risk of fire warning.

This product has been manufactured at modern facilities respectful to the environment without harming nature.
Complies with WEEE Regulations.

No PCB Included.

IMPORTANT SAFETY AND ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS_______
General Safety

Important Safety Instructions Read Carefully
And Keep For Future Reference This section
contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure
to leak microwave energy, personal injury or
property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.
■ Grundig products comply with the applicable safety standards; therefore, in case
of any damage on the appliance or power
cable, it should be repaired or replaced by
the dealer, service center or a specialist
and authorized service alike to avoid any
danger. Faulty or unqualified repair work
may be dangerous and cause risk to the
user.
■ This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as:
– Staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– Farm houses
– By clients in hotels, and other residential
type environments;
– Bed and Breakfast type environments.
■ Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
■ The manufacturer cannot be held liable for
damages resulting from improper installation or misuse of the product.
■ This appliance can be used by children
4
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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 supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
■ Children shall not be allowed play with the
appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
■ The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on
the hob and the lowest part of your product
must be at least 65 cm.
■ If the instructions for installation for the gas
hob specify a greater distance, this has to
be taken into account.
■ Make sure that your mains power supply
complies with the information supplied on
the rating plate of the appliance.
■ Never use the appliance if the power cable
or the appliance itself is damaged.
■ Prevent damage to the power cable by not
squeezing, bending, or rubbing it on sharp
edges. Keep the power cable away from
hot surfaces and naked flame.
■ Use the appliance with a grounded outlet
only.
WARNING: Do not connect the appliance to
the mains until the installation is fully complete.

IMPORTANT SAFETY AND ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS_______
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Place the appliance in a way so that the
plug is always accessible.
Do not touch the lamps if they have operated for a long time. They can burn your
hands since they will be hot.
Follow the regulations set out by competent authorities on discharge of the exhaust
air (this warning is not applicable for use
without Chimney ).
Operate your appliance after putting a pot,
pan etc. on the hob. Otherwise, high heat
may cause deformation in some parts of
your product.
Turn off the hob before taking the pot, pan
etc. from it.
Do not leave hot oil on the hob. Pans with
hot oil may cause self combustion.
Pay attention to your curtains and covers
since oil may catch fire while cooking food
such as fries.
Grease filter must be replaced at least
monthly. Carbon filter must be replaced at
least every 3 months.
Product shall be cleaned accordance with
user manual. If cleaning was not carried
out in accordance with user manual, there
may be fire risk.
Do not use non-fire-resistant filtering materials instead of the current filter.
Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.

Do not operate the product without the filter and do not remove the filters while the
product is running.
■ In the event of be started any flame,
de-energize your product and cooking appliances.
■ In the event of be started any flame, cover
the flame and never use water to extinguish.
■ Unplug the appliance before each cleaning
and when the appliance is not in use.
■ The negative pressure in the environment
should not exceed 4 Pa (4 x 10 bar) while
the hood for electric hob and appliances
running on another type of energy but electricity operate simultaneously.
■ In the environment where the appliance is
being used, the exhaust of devices running
on fuel oil or gas, such as room heater
must be absolutely isolated or device must
be hermetical type.
■ When connecting the Chimney , use pipes
with a diameter of 120 or 150 mm. Pipe
connection must be as short as possible
and have as few elbows as possible.
Danger of choking! Keep all the packaging
materials away from children.
CAUTION: Accessible parts may become hot
when used with cooking appliances.
■ The product outlet must not be connected
to air channels that include other smoke.
■ The ventilation in the room may be insuf■
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IMPORTANT SAFETY AND ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS_______
ficient when the hood for electric hob is
used simultaneously with the devices operating on gas or other fuels (this may not
apply to appliances that only discharge the
air back into the room).
■ Objects placed on the product may fall. Do
not place any objects on the product.
■ Do not flambe under the your product.
WARNING: Before installing the Hood, remove the protective films.
■ Never leave high naked flames under the
hood when it is in operation
■ Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst
into flames.
Compliance with the WEEE Directive and
Disposing of the Waste Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification
symbol for waste electrical and electronic
equipment (WEEE).
This symbol indicates that this
product shall not be disposed with
other household wastes at the end
of its service life. Used device must
be returned to offical collection point for recycling of electrical and electronic devices.
To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where
the product was puchased. Each household
performs important role
6
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in recovering and recycling of old appliance.
Appropriate disposal of used appliance helps
prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies
with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does
not contain
harmful and prohibited materials specified in
the Directive.
Package Information
Packaging materials of the product
are manufactured from recyclable
materials in accordance with our
National Environment Regulations. Do not
dispose of the packaging materials together
with the domestic or other wastes. Take them
to the packaging material collection points
designated by the local authorities.

GENERAL APPEARANCE____________________________
Overview
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(Figure 1).

1.
2.
3.
4.
5.

Inner Chimney
Outer Chimney
Control Panel
Aluminum Grease Filter
Lighting

(Figure 2)

Technical Data
Model
Supply voltage
Lamp Power
Motor Power
Flow rate (m³/h) – 3. Level
Insulation Class of Motor
Insulation Class

GDKP 2460 B
220-240V ~ 50 Hz
2x3W
210 W
627 m³/h
Class F
Class I

ENGLISH

7

OPERATION OF THE APPLIANCE_______________________
Controlling the Appliance

A
KEY
(A) : 1. Stage Button
(B) : 2. Stage Button
(C) : 3rd Stage Button
(D) : Light On / Off

B

C

D

FUNCTION

Operates the appliance on 1st speed. When you press this button again to turn off
the appliance, the screen speed stage turns off.
Operates the appliance on 2nd speed. When you press this button again to turn
off the appliance, the screen speed stage turns off.
Operates the appliance on 3rd speed. When you press this button again to turn off
the appliance, the screen speed stage turns off.
You may illuminate the cooking area by pressing this button. Re-press the button
to turn off the lamp.

Energy Efficient Usage
When using your appliance, adjust the speed
settings according to vapour and odour intensity,
in order to save energy.
■ Use low speeds (1-2) under normal conditions,
and high speed (3) for intense odour and vapour.
■ * The lamps on the hood are placed for illuminating the cooking area.
Using them for environmental lighting shall cause
unnecessary energy expenditure and insufficient
lighting.

Automatic Stop

Your appliance has Automatic Stop feature, enabling it to ventilate for a bit more and remove the
unwanted odours and vapour inside the environment and turn off automatically after the cooking
is done. To enable Automatic Stop feature, press
the any speed stage button (A, B, C) on the control
panel for longer than 2 seconds; the 15-minute
timer function shall be activated. When the automatic stop feature is active, pressing the same
speed button shall disable the automatic stop function and the appliance's motor shall stop. This feature is disables when you switch between different
Operating the Hood
speed stages. If you want the appliance to stop au■ Your appliance contains a motor that has various
tomatically, you need to enable the automatic stop
speeds.
feature again.
■ For better performance, we recommend using
low speeds under normal conditions and high
speeds in cases of strong odours and intense
vapour.
■ You can start your appliance by pressing on the
desired speed setting button. (A, B, C)
■ You may illuminate the cooking area by pressing
the lamp (D).
■
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OPERATION OF THE APPLIANCE_______________________
Replacement of Lamp

Operation with Chimney Connection
Vapour is extracted through
the flue duct, which is fastened to the connection head
on the hood.
The diameter of the flue duct must be the
same as the connection ring. In horizontal
settings, the pipe has to have a slight upward slope (around 10º) so that the air can
exit the room easily.
■

■

(Figure 3)

Make the electrical connections of the appliance. Your appliance uses 3W spot LED lamp.
For replacing the lamps, push downwards
on the holder from its behind, turn it counter-clockwise, and take it out downwards.
Apply the above operation in reverse to install
new lamps (Figure 3).
Bulb

Operation without Chimney Connection

■

■

Bulb Power (W)

3

Holder / Socket

GZ 10

Bulb Voltage (V)

220 - 240

Size (mm)

53 x 50

ILCOS Code

DR/F3-220-240GZ10-50-53

Air is filtered through the
carbon filter and recirculated
in the room. Carbon filter is
used when it is impossible to
use a flue in the house.
In flueless use, remove the flaps inside the
flue adapter.
Remove the aluminum grease filter. To install the carbon filter, fit the filter to the tabs
by centring it on the plastic piece on both
sides of the fan body. tighten it by turning
right or left.
Replace aluminum grease filter.
■

■
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CLEANING AND MAINTENANCE________________________

C

Before cleaning and maintenance, unplug the product or
turn off the switch.

Cleaning of Aluminum Grease
Filter

A

CAUTION
In case of normal use, clean your
aluminum grease filter once in
a month.

Replacement of Carbon Filters

Aluminum grease filter is used to retain the
oil particles in the air. Aluminum grease filter
may change colour after repeated cleaning.
This is normal, and you do not have to replace
your filters.

(Figure 5)

The appliance you have purchased is appropriate for use with carbon filters.
■ Remove the aluminum grease filter
(Figure 4).
■ Place the lower part of the carbon filter to the
motor cabinet (Figure 5).
■ Press on the tab of the carbon filter and
push it forward, and ensure that the tabs
of carbon filter are engaged and locked.
(Figure 4)
(Figure 5).
■ Push the aluminum grease filter lock for■ Attach the aluminum grease filter.
ward.
CAUTION
■ Then pull it slightly down and pull it out
(Figure 4). Otherwise, you may bend the filCarbon filter shall never be
ter. Wash and rinse aluminum grease filter
washed.
with liquid detergent and replace aluminum
grease filter to their seats by carrying out
CAUTION
the steps specified above in reverse order.
Replace carbon filters once
These aluminum grease filter are used to
every 3 months.
retain the oil particles in the air.

A
A

C
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You may also wash the aluminum grease filter in the washing
machine.
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A

CAUTION
You can obtain the carbon filter
from the authorized services.

INSTALLATION OF APPLIANCE________________________

A

WARNING!
Before starting the installation,
read the safety information on
User Manual.

A

WARNING!
Failure to install with screws and
stabilizers in accordance with these
instructions may result in electric
shock.

Installation Accessories
Hood
User Manual

GDKP 2460 B - GDKP 5460

EN - ES - RO
01M-8897293600-2720-01
01M-8897303600-2720-01

1.
2.
For the installation of the hood, please contact 3.
the nearest Authorized Service.
4.
It is the customer's responsibility to prepare 5.
the location and electrical installation of the 6.
7.
hood.
8.
Position of the Appliance
9.
10.
11.
12.

(Figure 6)
■

■

■

Product
Inner Chimney
Outer Chimney
Ø150/120 mm Plastic Flue Adapter
Chimney Connection Plate
User Manual
Assembly Pattern
2x Hanging Plates
2x Ø6mm Plastic Dowel
3x Ø10mm Plastic Dowel
3x 5.5x60 Wall Mount Screw
2x M5x35 Hanging Plate Connection
Screw
13. 2x 3.9x22 Chimney Connection Plate
Screw
14. 2x 3.5x9.5 Chimney Connection Plate
Screw
15. Chimney Clamp
The information required to make the location
suitable for the installation of the hood is given below.

Distance between the cooker and the cooker
hood must be considered prior to assembly.
This distance should be 65 cm (Figure 6).
Distance must be measured from the surface of grate for gas cookers,
from surface of glass for electric cookers.
ENGLISH
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INSTALLATION OF APPLIANCE________________________
Wall Mounting
• Wall must be flat, straight and have the
sufficient bearing capacity.
• Depth of drilling holes must comply with
the length of bolts.
• The bolts and dowels provided are suitable
for brick walls. For other construction
material (e.g. drywall, plate, porous
concrete), suitable fixing dowels and nuts
shall be used.

the chimney connection plate to the wall with
2 pieces of 3.9x22 screws (Figure 8).
To install the hood body, drill points C,D,E
specified in the installation template with a
Ø10mm drill bit and tap Ø10mm plastic dowels to these points (Figure 8).
Install 2 pieces of 5.5x60 mounting screws to
points C and D with a clearance of 5 mm between the screw head and the wall (Figure 8).

(Figure 8)

Install two pieces of hanging plates to the
body of the hood with M5x35 mounting
screws (Figure 8).
(Figure 7)

A

CAUTION
Before drilling, ensure that there
are no power, gas or water pipes
in the close proximity of the
drilling locations.

Draw a mid location line from the ceiling perpendicular to the lower edge of the hood ().
Fix the assembly scheme on the wall. For
points A and B, take the maximum dimensions of the hood as reference, and drill points
A and B you have marked with a Ø6mm drill
bit, and tap Ø6mm plastic wall plugs. Install (Figure 9)

12
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INSTALLATION OF APPLIANCE________________________
Hold the cooker hood by its body and place it
on the mounting screws on the wall and tighten the screws (Figure 9).
Secure the cooker hood with a 5.5x60 screw
to the wall through the mounting hole on the
interior of the appliance (Figure 9).

Connecting to Chimney
If you are going to use the Ø 120/150 mm
plastic Chimney adapter, connect one end of
the pipe to this adapter, if you are not going
to use it, to the direct output on the product.
Connect the other end of the pipe to your
Chimney . Check that these two connections
are tight enough so they will not come out
when the appliance runs on full power. Check
if the flaps inside the Chimney operate when
they are tightened
with clamps. Connect the Chimney connection duct outside the adapter (Figure 11/a).
If the connection duct is fitted inside the
adapter, suction of air shall not occur as the
Chimney flap that prevents the return of air
will remain closed (Figure 11 / b). The length
of the pipe connection as well as the number
of elbows must be as minimum as possible.
A : Chimney exit pipe
B : Non return flaps
C: Plastic flue
The valves are closed then the appliance is
not operating and prevent possible outside
odour and dust from entering inside.

(a)

(b)

Ok

Not Ok

(Figure 11)

Installation of the Hood to the
Chimney
Make the electrical connection of your hood
before starting the installation of the Chimney
. Slip the Chimney plates around the body.
Install the Chimney plate to the Chimney fastening plate that is secured to the wall from its
upper outer edges (Figure 12).

(Figure 12)

(Figure 10)

1. Inner Chimney
2. 3.5x9.5 Screw
3. Chimney Connection Plate
ENGLISH
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TROUBLESHOOTING_______________________________
Troubleshooting

Root Cause

Help

Appliance is not
working.

Check your fuses.

Fuse may be blown, inspect
and restore it.

Appliance is not
working.

Check the electrical connection.

Mains voltage shall be between 220 and 240 V.

Appliance is not
working.

Check the electrical connection.

Check if other appliance in
your kitchen operate.

Illumination light
does not operate.

Check the electrical connection.

Mains voltage shall be between 220 and 240 V.

Illumination light
does not operate.

Inspect the lamp switch.

Lamp switch shall be at "on"
position.

Illumination light
does not operate.

Inspect the lamps.

The lamps of the appliance
shall illuminate.

Air inlet of the appliance is inadequate.

Inspect the aluminium filter.

Under normal operating conditions, aluminum grease filter shall be cleaned at least
once in a month.

Air inlet of the appliance is inadequate.

Check the air discharge chimney .

The air discharge chimney
shall be at “on” position.

Air inlet of the appliance is inadequate.

Inspect the carbon filter.

The filters of the appliances with carbon filters shall
be replaced once in every 3
months under normal conditions.

14

ENGLISH

¡Por favor, lea esta guía primero!
Estimado cliente,
Gracias por elegir un producto GRUNDIG. Nos gustaría que sacara el máximo provecho
de este producto de alta calidad que ha sido fabricado con tecnología punta. Por
favor, asegúrese de leer y entender completamente esta guía y la documentación
complementaria antes de usarla y guárdela como referencia. Entregue esta guía junto
al aparato si se entrega o vende a otra persona. Observe todas las advertencias e
información aquí contenidas y siga las instrucciones.
Tenga en cuenta que esta guía del usuario se puede aplicar a varios modelos de
aparato. La guía indica claramente las posibles variaciones de los diferentes modelos.

Símbolos y sus significados
Estos símbolos se utilizan a lo largo de esta guía:

C
A

Información importante y recomendaciones sobre el uso del aparato.
PRECAUCIÓN: Advertencias sobre lesiones personales o daños a la propiedad.

B Advertencia de descarga eléctrica,
Riesgo de fuego.

Este producto fue fabricado sin dañar la naturaleza en instalaciones modernas respetuosas con
el medio ambiente.
Cumple con la Directiva WEEE.

No incluye PCB.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE______
Seguridad general
Lea las instrucciones importantes de seguridad y guárdelas para su futura consulta
Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a la protección contra
los riesgos de incendio, descargas eléctricas,
exposición a la energía de microondas, lesiones personales o daño a la propiedad. El
incumplimiento de estas instrucciones anulará cualquier tipo de garantía.
■ Los productos Grundig cumplen con todas
las normas de seguridad aplicables; por
ello, si el cable o el aparato presentan
daños, deberán ser reparados o sustituidos
por el distribuidor, un servicio técnico o una
persona cualificada y autorizada para evitar cualquier peligro. Los trabajos de reparación deficientes o realizados por personal
no cualificado puede ser peligrosos y entrañar riesgos para el usuario.
■ Este aparato está destinado al uso
doméstico y aplicaciones parecidas, como
por ejemplo:
– Cocinas para uso del personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– Casa rurales;
– Por clientes en hoteles o cualquier otro
tipo de entorno residencial;
– Entornos de tipo «Habitación y desayuno»
(Bed and Breakfast).
■ Utilice este aparato únicamente para su
uso previsto, tal como se describe en este
16
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■

■

■

■

■

■

■

■

manual.
El fabricante no se hace responsable de
los daños provocados por una instalación
incorrecta o un uso inapropiado del producto.
Este aparato puede ser utilizado por niños
mayores de 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia
y conocimientos, siempre que estén bajo
supervisión o hayan recibido instrucciones
pertinentes sobre el uso del aparato de
manera segura y comprendan los peligros
que conlleva.
No deje que los niños jueguen con el
aparato. La limpieza y mantenimiento del
usuario no deben ser realizados por niños
sin supervisión.
La distancia mínima entre la superficie de
soporte de los recipientes para cocinar
en los fogones y la parte más baja de su
aparato debe ser de al menos 65 cm.
Si en las instrucciones de instalación de la
placa de gas se indica una distancia superior, deberá tenerse en cuenta este hecho.
Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con la información que se indica en la placa de datos del aparato.
Nunca utilice el aparato si está dañado el
cable de alimentación o el mismo aparato.
Evite daños al cable procurando que no
sufra tirones, no se doble y no roce con

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE______
bordes afilados para evitar dañarlo. Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas descubiertas.
■ Use el aparato únicamente con un enchufe
con toma a tierra.
ADVERTENCIA: No conecte el aparato a la
red eléctrica antes de que la instalación se
haya realizado por completo.
■ Coloque siempre el aparato de forma que
el enchufe quede a mano.
■ No toque las lámparas si han estado en
funcionamiento durante mucho tiempo.
Pueden ocasionar quemaduras en las
manos ya que estarán calientes.
■ Siga las normas establecidas por las autoridades competentes para la descarga
del aire de salida (esta advertencia no es
aplicable sin la conexión de la chimenea).
■ Encienda el aparato después de colocar
una olla, una sartén, etc, en los fogones.
De lo contrario, las altas temperaturas
pueden provocar deformaciones en algunas partes del aparato.
■ Apague los fogones antes de retirar las
ollas, los sartenes, etc.
■ No deje aceite caliente en los fogones. Las
sartenes con aceite caliente pueden ocasionar autocombustión.
■ Preste atención a las cortinas y los estores,
ya que, al cocinar platos como patatas fritas, el aceite puede originar un incendio.
■ El filtro antigrasa se debe reemplazar por lo

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

menos una vez al mes. El filtro de carbón
se debe reemplazar por lo menos cada 3
meses.
El producto se debe limpiar siguiendo las
instrucciones del manual de usuario. Si la
limpieza no se ha llevado a cabo siguiendo
el manual de usuario, puede haber riesgo
de incendio.
No use materiales filtrantes que no resistan
el fuego en vez del filtro actual.
Utilice únicamente accesorios originales o
bien los que recomiende el fabricante.
No use el aparato sin el filtro y no retire los
filtros mientras el aparato esté en funcionamiento.
En caso de fuego, desactive su producto y
los aparatos de cocina.
En caso de fuego, cubra la llama y nunca
utilice agua para apagarlo.
Desenchufe el aparato antes de cada limpieza y cuando no esté en uso.
La presión negativa de la estancia no debe
superar los 4 Pa (4 x 10 bar) cuando la
campana para una placa eléctrica funcione
simultáneamente con dispositivos de otro
tipo de energía excepto la electricidad.
En la estancia en donde se encuentra el
aparato, el escape de equipos de combustible o gas, como calefactores, deben ser
herméticos o estar absolutamente aislados.
Para la conexión de la chimenea, use tuESPAÑOL
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE______
berías de 120 o 150 mm de diámetro. La
conexión de las tuberías debe ser lo más
corta posible y tener la menor cantidad de
codos de tubería.
¡Peligro de descarga eléctrica! Mantenga
todos los materiales de embalaje alejados de
los niños.
PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden
alcanzar temperaturas elevadas al usarse
con cocinas.
■ El canal de salida del aparato no debe estar
conectado a canales de aire por los que
pasan humo.
■ La ventilación de la estancia puede ser insuficiente cuando la campana extractora
para placas eléctricas se utiliza al mismo
tiempo que los aparatos que funcionan con
gas u otros combustibles (esto puede no
ser aplicable a los aparatos que solamente
descargan el aire de nuevo en la estancia).
■ Los objetos colocados encima del producto
pueden caerse. No coloque ningún objeto
encima del aparato.
■ No flambear debajo del aparato.
ADVERTENCIA: Antes de instalar la campana, retire las películas protectoras.
■ No dejar llamas altas descubiertas debajo
de la campana extractora cuando está en
funcionamiento
■ Las freidoras se deberán vigilar continuamente durante su utilización: el aceite sobrecalentado es inflamable.
18
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De conformidad con la Directiva RAEE y
eliminación del producto al final de su
vida útil:
Este producto cumple con la Directiva RAEE
de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva
un símbolo de clasificación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros
residuos domésticos al final de su
vida útil. El aparato usado debe ser
devuelto al punto de recogida oficial para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las
autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos.
La eliminación adecuada de los aparatos
usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y
la salud humana.
Conformidad con la Directiva RoHS
El producto que ha adquirido cumple con la
Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No
contiene materiales peligrosos ni prohibidos
especificados en la Directiva.
Información sobre el embalaje
Los materiales de embalaje del
producto están fabricados con ma-

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE______
teriales reciclables de acuerdo con nuestra
Normativa Medioambiental Nacional. No
deseche los materiales de embalaje junto
con los residuos domésticos o de otro tipo.
Llévelos a los puntos de recogida de material
de embalaje designados por las autoridades
locales.

ESPAÑOL
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APARIENCIA GENERAL_______________________________
Visión de conjunto
1
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8
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(Imagen 1)
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1.
2.
3.
4.
5.

Conducto interno
Conducto exterior
Panel de control
Filtros de aceite de aluminio
Iluminación de la estufa

(Imagen 2)

Datos técnicos
Modelo
Tensión de alimentación
Potencia de la lámpara (W)
Potencia del motor (W)
Caudal (m³/h) - 3. Nivel
Clase de aislamiento del motor
Clase de aislamiento
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GDKP 2460 B
220-240V ~ 50 Hz
2x3W
210 W
627 m³/h

Clas F
Class I

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO__________________________
Control del aparato

A
BOTÓN
(A) : 1. Botón de nivel

(B) : 2. Botón de nivel

(C) : Botón del nivel 3

(D) : Luz Encendida /
Apagada

B
FUNCIÓN

* Al utilizar su campana, ajuste la velocidad de acuerdo a la cantidad de vapores y
olores existentes, para así ahorrar energía.
■ Utilice velocidades bajas (1-2) en condiciones normales, y velocidades altas (3)
para el olor y el vapor intensos.
■ * Las lámparas en la campana son colocadas para iluminar la superficie donde se
cocina.
Al usarlas como luces de ambientación se
desperdiciará energía innecesariamente y
dará una luz insuficiente.
■

Instrucciones de funcionamiento
■

D

Hace funcionar el aparato en la primera velocidad. Cuando se pulsa
este botón de nuevo para apagar el aparato, el nivel de velocidad
de la pantalla se apaga.
Hace funcionar el aparato en la segunda velocidad. Cuando se pulsa
este botón de nuevo para apagar el aparato, el nivel de velocidad
de la pantalla se apaga.
Hace funcionar el aparato en la tercera velocidad. Cuando se pulsa
este botón de nuevo para apagar el aparato, el nivel de velocidad
de la pantalla se apaga.
Puede iluminar el área de cocción pulsando este botón. Vuelva a
pulsar este botón para apagar la lámpara.

Funcionamiento eficiente y ahorro
de energía
Uso

■

C

* Su campana contiene un motor con varias
velocidades.
Para un mejor rendimiento, recomendamos
utilizar velocidades bajas en condiciones
normales y velocidades altas en casos de
olores fuertes y vapor intenso.

■

■

Puede iniciar su campana pulsando el botón
de la velocidad deseada. (A, B, C)
Puede iluminar el área de cocción presionando la lámpara (D).

Parada automática
Su aparato tiene la función de parada automática, que le permite ventilar un poco más
y eliminar los olores y vapores indeseados
del ambiente, y se apaga automáticamente
después de terminar de cocinar. Para activar la función de parada automática, pulse el
botón de cualquier nivel de velocidad (A, B, C)
en el panel de control durante más de 2 segundos; se activará dicha función con un temporizador de 15 minutos. Cuando la función
de parada automática esté activa, al pulsar
el mismo botón de velocidad se desactivará
la función de parada automática y el motor
del aparato se detendrá. Esta función se desactiva cuando se cambia entre los diferentes
niveles de velocidad. Si desea que el aparato
se detenga automáticamente, debe activar de
nuevo la función de parada automática.
ESPAÑOL
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FUNCIONAMIENTO DEL APARATO__________________________
Reemplazo de la lámpara

Funcionamiento con conexión al
conducto
El vapor se extrae a través
del conducto de humo, que
está sujeto a la cabeza de
conexión en la campana.
■
El diámetro del conducto
de humos debe ser el mismo que el del
anillo de conexión. En los entornos horizontales, el tubo tiene que tener una ligera
inclinación hacia arriba (alrededor de 10º)
para que el aire pueda salir fácilmente de
la habitación.
■

(Imagen 3)

Haga las conexiones eléctricas del aparato.
Su aparato utiliza una lámpara LED de 3W.
Para cambiar las lámparas, empuje el soporte
desde atrás hacia abajo, gírelo en sentido
contrario a las agujas del reloj y sáquelo hacia abajo. Haga lo anterior a la inversa para
instalar nuevas lámparas (Imagen 3).

Funcionamiento sin conexión al
conducto
■

Bombilla
Potencia de la bombilla (W)
Soporte / enchufe

3
GZ 10

Voltaje de la bombilla 220 - 240
(V)
Tamaño (mm)
53 x 50
Código ILCOS
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■

DR/F3-220-240GZ10-50-53

■

El aire se filtra a través del filtro de carbón
y circula en la habitación. El filtro de carbón
se utiliza cuando es imposible utilizar un conducto para
humos en casa.
■
Si el funcionamiento es sin
conducto, quite las tapas
dentro del adaptador del conducto.
Retire el filtro de aceite. Para instalar el
filtro de carbón, colóquelo en las pestañas
centrándolo en la pieza de plástico a ambos
lados del cuerpo del ventilador. Apriételo girando a la derecha o a la izquierda.
Reemplace el filtro de aceite de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO___________________________

C

Antes de la limpieza y el
mantenimiento, desenchufe el
producto o apague el interruptor.

Limpieza de los filtros de aceite
de aluminio
El filtro de aceite de aluminio se utiliza para
retener las partículas de aceite en el aire. Los
filtros de aluminio pueden cambiar de color
después de ser limpiados repetidamente. Esto
es normal, y no debe reemplazar sus filtros.

(Imagen 4)
■

■

C

También puede lavar los filtros
de aceite de aluminio en la
lavadora.

A

PRECAUCIÓN
En caso de uso normal, limpie
su filtro de aceite de aluminio
una vez al mes.

Sustitución de los filtros de
carbón

(Imagen 5)

Empuje el cierre del filtro de aceite de alu- El aparato que usted ha comprado es aprominio hacia adelante.
piado para su uso con filtros de carbón.
Luego tire ligeramente hacia abajo y
los filtros de aceite de aluminio (Imsáquelo (imagen 4). De lo contrario, puede ■ Retire
agen 4).
deformar el filtro. Lave y enjuague los filtros
de aceite de aluminio con detergente líquido ■ Coloque la parte inferior del filtro de carbón
en el alojamiento del motor (Imagen 5).
y sustituya los filtros de aceite de aluminio
■
Pulse en la pestaña del filtro de carbón y
realizando los pasos especificados anteriempújelo hacia adelante, y asegúrese de
ormente en orden inverso. Estos filtros de
que las pestañas del filtro de carbón estén
aceite de aluminio se utilizan para retener
enganchadas y bloqueadas. (Imagen 5).
las partículas de aceite en el aire.
■ Coloque los filtros de aceite de aluminio.

A

PRECAUCIÓN
El filtro de carbón nunca
será lavado.
ESPAÑOL
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO___________________________

A

PRECAUCIÓN
Reemplace los filtros de
carbón una vez cada 3
meses.

A

PRECAUCIÓN
Puede obtener el filtro de
carbón en los servicios
técnicos autorizados.
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INSTALACIÓN DEL APARATO____________________________

A

Accesorios de instalación

¡ADVERTENCIA!
Antes de comenzar la instalación, lea la información
de seguridad en el manual
de usuario.

Hood
User Manual

GDKP 2460 B - GDKP 5460

EN - ES - RO
01M-8897293600-2720-01
01M-8897303600-2720-01

A

¡ADVERTENCIA!
Si no se instalan los tornillos y estabilizadores de
acuerdo con estas instrucciones, puede producirse
una descarga eléctrica.

Para la instalación de la campana, por favor
contacte con el servicio técnico autorizado
más cercano.

■

■

La distancia debe medirse desde la
superficie de la rejilla para las cocinas de gas,
y desde la superficie del vidrio para
las cocinas eléctricas.

1. Producto
Es responsabilidad del cliente proveer la ubi- 2. Conducto interno
cación e instalación eléctrica apropiadas para 3. Conducto exterior
4. Adaptador de Conducto de Chimenea de
la campana.
Ø150/120mm
Posición del aparato
5. Placa de conexión del conducto
6. Manual de Usuario
7. Patrón de ensamblaje
8. 2x Placas de suspensión
9. 2 clavijas de plástico de Ø6mm
10. 3 taquetes de plástico de Ø10mm
11. 3 tornillos de montaje para pared de
5.5x60
12. 2x M5x35 Tornillo de conexión de la placa de suspensión
13. 2x 3.9x22 Tornillo de la placa de conexión del conducto
14. 2x 3.5x9.5 Tornillo de la placa de conexión del conducto
(Imagen 6)
15. Grapa para chimenea
■ La distancia entre la cocina y la
La información necesaria para elegir un lugar
campana extractora debe ser tenida adecuado para la instalación de la campana
en cuenta antes del montaje. Esta se da a continuación.
distancia debe ser de 65 cm (Imagen 6).
ESPAÑOL
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INSTALACIÓN DEL APARATO____________________________
Montaje en la pared

tacos de plástico de Ø6mm. Instale la placa
de conexión del conducto en la pared con 2
• La pared debe ser plana, recta y tener una unidades de tornillos de 3,9x22 (Imagen 8).
capacidad de carga suficiente.
• La profundidad de los agujeros de Para instalar el cuerpo de la campana, taladre
perforación deben coincidir con la longitud los puntos C,D,E especificados en la plantilla
de los pernos.
de instalación con una broca de Ø10mm e
• Los tornillos y tacos proporcionados son inserte los tacos de plástico de Ø10mm en
adecuados para paredes de ladrillo. Para estos puntos (Imagen 8).
otros materiales de construcción (por
ejemplo, paneles de yeso, placas, hormigón Instale 2 tornillos de montaje de 5,5x60 en los
C y D con un espacio de 5 mm entre la
poroso), se deben utilizar apropiadas clavijas puntos
cabeza del tornillo y la pared (Imagen 8).
y tuercas de fijación.

(Imagen 8)

Instale dos placas de suspensión en el cuerpo de la campana con tornillos de montaje
M5x35 (Imagen 8).
(Imagen 7)

A

PRECAUCIÓN
Antes de perforar, asegúrese
de que no existan tuberías de
alimentación, gas o agua cerca
de las locaciones de perforación.

Dibuje una línea perpendicular desde techo
hasta al borde inferior de la campana de cocina.
Fije el esquema de montaje a la pared. Para
los puntos A y B, tome como referencia las
dimensiones máximas de la campana, taladre
en os puntos A y B que ha marcado con una
broca de Ø6mm y, a continuación, inserte los
26
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(Imagen 9)

INSTALACIÓN DEL APARATO____________________________
Sostenga la campana extractora por su cuerpo y colóquela sobre los tornillos de montaje
en la pared y apriete los tornillos (Imagen 9).
Fije la campana extractora con un tornillo de
5,5x60 a la pared a través del orificio de montaje en el interior del aparato (Imagen 9).

Conexión al conducto
Si va a utilizar el adaptador de plástico para
conductos de humos de 120/150 mm de
diámetro, conecte un extremo del tubo a este
adaptador, si no lo va a utilizar, a la salida directa del producto. Conecte el otro extremo
del tubo al conducto de humos. Compruebe
que estas dos conexiones están lo suficientemente firmes para que no se aflojen cuando el aparato funcione a plena potencia.
Compruebe si las tapas del interior del conducto funcionan cuando se aprietan
con las abrazaderas. Conecte la conexión del
conducto fuera del adaptador (Imagen 11/a).
Si el conducto de conexión está colocado en
el interior del adaptador, no se producirá la
succión de aire ya que la tapa de salida de
humos que impide el retorno del aire permanecerá cerrada (Imagen 11 / b). La longitud de
la conexión de la tubería, así como el número
de codos deben ser de lo mínimo posible.
A : Tubo de salida de humos
B : Tapas de no retorno
C: Adaptador de escape de plástico
Las válvulas están cerradas y el aparato no
funciona, lo que evita que el posible olor exterior y el polvo entren en el interior.

(a)

Ok

(b)

Not Ok

(Imagen 11)

Instalación de la campana en el
conducto
Lleve a cabo la conexión eléctrica de su campana antes de empezar con la instalación del
conducto de humos. Deslice las placas del
conducto alrededor del cuerpo.
Instale la placa del conducto en la placa de
sujeción del conducto que está fijada a la
pared por sus bordes exteriores superiores
(Imagen 12).

(Imagen 12)

(Imagen 10)

1. Conducto interno
2. 2 tornillos de 2x 3.5x9.5
3. Placa de conexión del conducto
ESPAÑOL
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS_____________________________
Solución de problemas

Causa principal

Ayuda

El aparato no funciona.

Revise los fusibles.

El fusible puede estar fundido, revíselo y cámbielo, si es
necesario.

El aparato no funciona.

Revise la conexión eléctrica.

El voltaje de la red debe ser
entre 220 y 240 V.

El aparato no funciona.

Revise la conexión eléctrica.

Compruebe si funcionan
otros aparatos en su cocina.

La lámpara de
iluminación no
funciona.

Revise la conexión eléctrica.

El voltaje de la red debe ser
entre 220 y 240 V.

La lámpara de
iluminación no
funciona.

Revise el interruptor de la lámpara.

El interruptor de la lámpara
debe estar en posición "on"
(encendido).

La lámpara de
iluminación no
funciona.

Revise las lámparas.

Las lámparas del aparato se
iluminarán.

La entrada de aire
del aparato no es
adecuada.

Revise el filtro de aluminio.

En condiciones normales de
funcionamiento, el filtro de
aceite de aluminio se limpiará al menos una vez al mes.

La entrada de aire
del aparato no es
adecuada.

Revise el conducto de descarga de
aire.

El conducto de descarga de
aire debe estar en posición
“on” .

La entrada de aire
del aparato no es
adecuada.

Revise el filtro de carbón.

Los filtros de carbón serán
reemplazados una vez cada
3 meses en condiciones normales.
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Contacto para asistencia técnica:

932 884 259

CONDICIONES DE GARANTIA PARA GAMA BLANCA - ESPAÑA
El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico de gama blanca* durante tres años, a partir de
la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales; o de sustitución del aparato,
salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada respecto de la otra. Cuando usted detecte un defecto o
anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros, un plazo de dos meses es el límite para informarnos de la
falta de conformidad. El cargo de desplazamiento está incluido en la reparación, excepto para pequeños electrodomésticos que
pueden ser transportados al taller del servicio oficial de la marca. En caso de sustitución, el plazo de garantía se suspende y el
nuevo aparato mantendrá el periodo de vigencia del aparato sustituido, y como mínimo 6 meses de garantía.
La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega del producto
correspondiente si éste fuera posterior a la fecha de factura. La presente garantía es valida en el territorio español para los
aparatos distribuidos por Beko Electronics España S.L.. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquiriente
del producto. La garantía será válida para aparatos adecuados a las condiciones climáticas y medioambientales en que estén
ubicados.
EXCLUSIONES DE LA GARANTIA
El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:














Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industriales
o comerciales.
Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos expresamente autorizados.
Las instalaciones, transporte, sustitución de aparatos, puestas en marcha, cambio de sentido de puertas.
Intervenciones de mantenimiento o de información sobre el uso de los aparatos.
Cambio de inyectores en aparatos de gas.
Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza o aquellas provocadas por un uso indebido, sobrecarga,
abandono o de manera no conforme a las instrucciones de uso o de instalación de los aparatos.
Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta y en
general, averías por causas ajenas al propio aparato.
Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad en
el suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica,
generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
La sustitución de materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso no normal del aparato, o materiales consumibles
tales como: juntas, plásticos, gomas, correas, cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores,
filtros, rejillas, ánodos de magnesio de calentadores, etc.
Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados por
efectos químicos o electroquímicos del agua o cualquier otra sustancia, o aceleradas por circunstancias ambientales o
climáticas no propicias.
Defectos estéticos en serigrafía o pintura.
Los daños de transporte o manipulación, golpes, etc.
Los aparatos deben instalarse de forma accesible para su reparación, debiendo asumir el usuario los costes necesarios
para el acceso al aparato para su reparación y sustitución.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en el Real Decreto 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, y la Ley 3/2014 que la modifica.
El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el
aparato esté instalado de forma accesible.
Para asegurarse que su electrodoméstico va a ser intervenido por un técnico oficial autorizado, rogamos solicite el carnet
avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) a nuestros técnicos.
Las marcas BEKO, ALTUS, BLOMBERG, y GRUNDIG se distribuyen por Beko Electronics España S.L.
DATOS APARATO (a rellenar por el Distribuidor):
Titular:

Sello Establecimiento:

Modelo:

Núm. serie:

Establecimiento:

Fecha de compra:

El garante e importador de su electrodoméstico es: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388 3º
Barcelona 08025, España. El producto ha sido fabricado por ARÇELIK A.S (Arçelik A.S.Sütluce Karaagaç Cad. No:26 34445 Beyoglu, Istanbul, Turkey).
Conózcanos mejor en nuestra página: www.grundig.com Conserve este documento, es importante para usted.
(*) Se consideran electrodomésticos de gama blanca, los aparatos de frío, cocción, lavado y secado, etc, no incluidos en la
categoría de pequeño aparato electrodoméstico (PAE).
V2_2020

Sensitivity: Public

2020_06

Citiți mai întâi acest manual de utilizare!
Stimați clienți,
Vă mulțumim că ați ales un produs GRUNDIG. Am dori să obțineți eficiența optimă de la
acest produs de înaltă calitate care a fost fabricat cu tehnologie de ultimă generație. Vă
rugăm să citiți și să înțelegeți integral acest ghid și documentația suplimentară înainte
de utilizare și să îl păstrați ca referință. Includeți acest ghid împreună cu unitatea dacă
o predați altcuiva. Respectați toate avertismentele și informațiile din acest document
și urmați instrucțiunile.
Reţineţi că instrucțiunile din acest manual se pot aplica şi altor modele de produse.
Acest manual precizează cu exactitate toate modificările diferitelor modele.

Simboluri și semnificațiile lor
Aceste simboluri sunt utilizate în prezentul ghid:

C
A

Informații și recomandări importante
privind utilizarea aparatului.
ATENŢIE: Avertismente privind vătămarea corporală sau daunele materiale.

B Pericol de electrocutare,
Risc de incendiu.

Acest produs a fost conceput în fabrici moderne, care pun accent pe respectarea mediului, fără
a deteriora natura.
În conformitate cu Regulamentul WEEE.

Nu este inclus niciun element din
bifenil policlorurat.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR_____
Siguranță generală
Instrucțiuni importante cu privire la siguranță
Citiți cu atenție și păstrați-le pentru consultare ulterioară Această secțiune conține
instrucțiuni privind siguranța, care vă vor proteja împotriva riscului de incendiu, electrocutare, expunere la scurgeri de microunde,
vătămare corporală și pagube materiale.
Nerespectarea acestor instrucțiuni atrage
anularea garanțiilor acordate.
■ Produsele de la Grundig sunt conforme
standardelor de siguranță aplicabile; din
acest motiv, în caz de defecțiune a produsului sau a cablului de alimentare,
acestea trebuie reparate sau înlocuite de
distribuitor, un centru de service sau un
service similar specializat și autorizat, pentru evitarea oricărui pericol. Lucrările de
reparații greșite sau efectuate de persoane
necalificate pot cauza pericole sau riscuri
utilizatorului.
■ Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în scop casnic și aplicații similare cum
ar fi:
– Bucătării pentru personalul din magazine, birouri sau alte medii de lucru;
– Ferme
– De către clienți în hoteluri, moteluri sau
alte medii de tip rezidențial;
– Medii de tip pensiune.
■
Utilizați acest produs doar pentru uzul
desemnat, așa cum este descris în acest

■

■

■

■

■

■

■

■

manual.
Producătorul nu își asumă răspunderea
pentru daunele provocate de instalarea incorectă sau utilizarea greșită a produsului.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii
cu vârsta minimă de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experiență
și de cunoștințe, dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și dacă
înțeleg pericolele implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Operațiunile de curățare și întreținere nu
trebuie să fie efectuate de către copii fără
supraveghere.
Distanța minimă dintre suprafețele de
susținere pentru vasele de gătit de pe plită
și partea cea mai joasă a hotei trebuie să
fie de 65 cm.
Dacă instrucțiunile de instalare a plitei cu
gaz specifică distanțe mai mari decât cele
de mai sus, se vor respecta instrucțiunile
respective.
Asigurați-vă că tensiunea de alimentare
corespunde cu informațiile furnizate pe
plăcuța cu date tehnice a produsului.
Nu utilizați aparatul atunci când cablul de
alimentare sau aparatul în sine este avariat.
Nu strângeți, nu îndoiți și nu frecați cablul
de alimentare de margini tăioase, pentru a
ROMÂNĂ
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR_____
preveni avarierea acestuia. Feriți cablul de
alimentare de suprafețele fierbinți și focul
deschis.
■ Utilizați produsul doar cu o priză cu
împământare.
AVERTISMENT: Nu conectați produsul la
priza de alimentare înainte de finalizarea instalării.
■ Amplasați aparatul astfel încât ștecherul să
fie întotdeauna accesibil.
■ Nu atingeți lămpile dacă au funcționat mult
timp. Vă pot arde mâinile, deoarece vor fi
fierbinți.
■ Respectați reglementările stabilite de autoritățile competente privind evacuarea
aerului rezidual (acest avertisment nu este
valabil la utilizarea fără coșul de fum).
■ Folosiți produsul după ce ați pus o oală, o
tigaie etc. pe plită. În caz contrar, căldura
ridicată poate cauza deformări în unele
părți ale produsului.
■ Opriți plita înainte de a lua oala, tigaia etc.
de pe aceasta.
■ Nu lăsați ulei fierbinte pe plită. Tigăile cu
ulei fierbinte pot provoca auto-combustia.
■ Fiți atenți la perdele și huse, deoarece uleiul poate lua foc în timp ce gătiți alimente
cum ar fi cartofi prăjiți.
■ Filtrul de grăsime trebuie înlocuit cel puțin
lunar. Filtrul de carbon trebuie înlocuit cel
puțin o dată la 3 luni.
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Produsul trebuie curățat conform manualului de utilizare. În cazul în care curățarea
nu a fost efectuată conform manualului de
utilizare, există risc de incendiu.
Nu folosiți materiale de filtrare care nu sunt
rezistente la foc, în locul filtrului actual.
Utilizați doar componentele originale sau
componentele recomandate de către producător.
Nu folosiți produsul fără filtru și nu scoateți
filtrele în timp ce produsul funcționează.
În cazul în care se produce o flacără, opriți
alimentarea produsului și aparatele de
gătit.
În cazul în care se produce o flacără, acoperiți flacăra și nu utilizați apă pentru stingere.
Înainte de fiecare curățare și atunci când
produsul nu este folosit, scoateți-l din priză.
Presiunea negativă în mediu nu trebuie să
depășească 4 Pa (4 x 10 bari), în timp ce
hota pentru plita electrică și aparatele care
funcționează cu un alt tip de energie decât
electricitatea funcționează simultan.
În mediul în care este folosit produsul,
evacuarea dispozitivelor care funcționează
pe combustibil lichid sau motorină, cum ar
fi radiatorul, trebuie să fie complet izolată
sau dispozitivul trebuie să fie de tip ermetic.
La conectarea coșului de evacuare, folosiți țevi cu diametrul de 120 sau 150 mm.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR_____
Racordul țevilor trebuie să fie cât mai scurt
posibil și să aibă cât mai puține coturi.
Pericol de sufocare! Păstrați materialele de
ambalare la loc inaccesibil copiilor.
ATENȚIE: În timpul utilizării cu aparate de
gătit, piesele accesibile se pot încinge.
■ Evacuarea hotei nu trebuie să fie conectată
la canalele de aer care includ alte tipuri de
fum.
■ Ventilația în cameră poate fi insuficientă
atunci când hota pentru plita electrică
este folosită simultan cu dispozitive care
funcționează cu gaz sau alți combustibili
(nu se aplică neapărat în cazul aparatelor care doar evacuează aerul înapoi în
cameră).
■ Obiectele plasate pe produs pot să cadă.
Nu amplasați nici un obiect pe aparat.
■ Nu flambați alimente sub produs.
AVERTISMENT: Îndepărtați foliile de protecție
înainte de a instala hota.
■ Nu lăsați niciodată focul deschis la intensitate mare sub hotă când aceasta
funcționează.
■ Friteuzele trebuie supravegheate permanent în timpul folosirii: uleiul supraîncălzit
se poate aprinde.

Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor:
Acest produs este conform cu Directiva DEEE
a UE (2012/19/EU). Acest produs poartă un
simbol
pentru deșeuri de echipamente electrice
(DEEE).
Acest simbol indică faptul că acest
produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la
sfârșitul duratei sale de utilizare.
Dispozitivul uzat trebuie returnat
către un punct oficial de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice.
Pentru a găsi aceste sisteme de colectare
contactați autoritățile locale sau distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul.
Fiecare gospodărie are un rol important în
recuperarea și reciclarea electrocasnicelor
vechi. Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor uzate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și
sănătatea umană.
Conformitatea cu Directiva RoHS
Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE).
Produsul nu conține
materiale dăunătoare sau interzise specificate în Directivă.
ROMÂNĂ
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR_____
Informații despre ambalaj
Ambalajul produsului este fabricat
din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările naționale de mediu. Nu eliminați ambalajul împreună cu deșeurile menajere sau de alt tip.
Transportați-le la punctele de colectare a
ambalajelor desemnate de către autoritățile
locale.
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ASPECT GENERAL__________________________________
Prezentare generală
1

250

25

26

53

590

M n643 Max 1023

20

380

80

GDKP 2460 B

8

59

(Figura 1).

50

4

1.
2.
3.
4.
5.

Tub de evacuare intern
Tub de evacuare extern
Panou de control
Filtre de ulei din aluminiu
Sistem de iluminare

(Figura 2)

Date tehnice
Model
Tensiune alimentare
Alimentare lampă (W)
Putere motor (W)
Debit (m³/h) – 3. Nivel
Clasa de izolație motor
Clasa de izolație

GDKP 2460 B
220-240V ~ 50 Hz
2x3W
210 W
627 m³/h
Clasa F
Clasa I

ROMÂNĂ
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FUNCȚIONAREA APARATULUI_____________________________
Controlul aparatului

A
CHEIE
(A): 1. Buton treaptă
(B): 2. Buton treaptă
(C): Buton treaptă 3
(D): Lumină On / Off

B

C

D

FUNCŢIE

Acţionaţi aparatul la viteza 1. Când apăsați din nou acest buton pentru a opri
aparatul, etapa de viteză a ecranului se oprește.
Acţionaţi aparatul la viteza 2. Când apăsați din nou acest buton pentru a opri
aparatul, etapa de viteză a ecranului se oprește.
Acţionaţi aparatul la viteza 3. Când apăsați din nou acest buton pentru a opri
aparatul, etapa de viteză a ecranului se oprește.
Puteţi ilumina zona de gătit apăsând acest buton. Apăsaţi din nou acest buton
pentru a stinge becul.

Funcționarea eficientă din punct ■ Puteţi ilumina zona de gătit apăsând lampa
(D).
de vedere energetic în termeni
de economisire
Oprire automată
Folosire
Aparatul dvs. are caracteristica Oprire automată, permițându-i să se ventileze puțin
mai mult și să elimine mirosurile nedorite și
vaporii din mediu și să se oprească automat
după ce se termină gătitul. Pentru a activa
funcția Oprire automată, apăsați orice buton al
treptei de viteză (A, B, C) de pe panoul de comandă pentru mai mult de 2 secunde; funcția
de temporizare de 15 minute se activează.
Atunci când funcția de oprire automată este
activă, apăsarea aceluiași buton de viteză
dezactivează funcția de oprire automată, iar
motorul aparatului se oprește. Această caracteristică este dezactivată atunci când comuInstrucțiuni de utilizare
tați între diferite etape de viteză. Dacă doriți
ca aparatul să se oprească automat, trebuie
■ Hota dvs. conține un motor care are viteze
să activați din nou funcția de oprire automată.
diferite.
■ Pentru o performanță mai bună, vă recomandăm să utilizați viteze reduse în condiții
normale și viteze mari în caz de mirosuri
puternice și vapori intenși.
■ Puteți porni aparatul apăsând butonul de
setare a vitezei dorit. (A, B, C)
Când folosiți hota, ajustați setările de viteză
conform vaporilor şi intensității mirosului,
pentru a economisi energie.
■ Folosiți viteze mici (1-2) în condiții normale
şi viteze mari (3) pentru mirosuri intense şi
vapori.
■ * Lămpile de pe hotă sunt plasate pentru
iluminarea zonei de gătit.
Folosirea lor pentru lumina ambientală va produce consul de energie inutil şi lumină insuficientă.
■
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FUNCȚIONAREA APARATULUI
Înlocuirea becului

Funcționare cu racordare la tubul
de evacuare
Vaporii sunt extrași prin
conducta de evacuare,
care este fixată pe capul de
conectare de pe hotă.
■
Diametrul conductei de
evacuare trebuie să fie același cu cel al inelului de conectare. În setări orizontale, țeava
trebuie să aibă o ușoară pantă ascendentă
(aproximativ 10º), astfel încât aerul să poată
ieși cu ușurință din cameră.
■

(Figura 3)

Efectuați conexiunile electrice ale aparatului.
Aparatul dvs. utilizează un bec LED spot de
3W. Pentru înlocuirea becurilor, apăsați în jos
suportul din spate, răsuciți-l puțin în sensul
antiorar și scoateți-l trăgându-l în jos. Aplicați
operațiunea de mai sus în sens invers pentru
a instala becuri noi (Figura 3).
Bec

Funcționare fără racordare la
tubul de evacuare

■

Putere Bec (W)

3

Suport / priză

GZ 10

Tensiune bec (V)

220 - 240

Dimensiune (mm)

53 x 50

Cod ILCOS

DR/F3-220-240GZ10-50-53

Aerul este filtrat prin filtrul
de carbon și recirculat în
cameră. Filtrul de carbon
este utilizat atunci când este
imposibil de utilizat un tub în
casă.
În cazul utilizării fără tub de evacuare, îndepărtați clapetele din interiorul adaptorului
pentru tubul de evacuare.
Scoateţi filtrul de ulei. Pentru a instala filtrul
de carbon, montați filtrul pe clapete centrându-l pe piesa din plastic de pe ambele
părți ale corpului ventilatorului. Strângeți-l
prin rotirea spre dreapta sau spre stânga.
Înlocuiți filtrul de ulei de aluminiu.
■

■

■

ROMÂNĂ
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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA____________________________

C

Înainte de curățare și întreținere,
deconectați produsul sau opriți
întrerupătorul.

Curățarea filtrelor de ulei de
aluminiu
Filtrul de ulei din aluminiu este utilizat pentru a reține particulele de ulei din aer. Filtrele
de aluminiu își pot schimba culoarea după
curățarea repetată. Acest lucru este normal și
filtrele nu trebuie înlocuite.

C

De asemenea, puteți spăla
filtrele de ulei din aluminiu în
mașina de spălat.

A

ATENŢIE
În caz de utilizare normală,
curățați filtrul de ulei din aluminiu
o dată pe lună.

Înlocuirea filtrelor de carbon

(Figura 5)
(Figura 4)
■

■

Dispozitivul pe care l-ați achiziționat este poÎmpingeți înainte blocarea filtrului de ulei din trivit pentru utilizarea cu filtre de carbon.
aluminiu.
■ Îndepărtați filtrele de ulei din aluminiu (FigApoi trageți-l ușor în jos și trageți-l afară
ura 4).
(Figura 4). În caz contrar, puteţi îndoi filtrul. ■ Puneți partea inferioară a filtrului de carbon
Spălați și clătiți filtrele de ulei din aluminiu
în carcasa motorului (Figura 5).
cu detergent lichid înlocuiți filtrele de ulei
■ Apăsaţi butonul filtrului de carbon înainte şi
din aluminiu, efectuând pașii specificați mai
asigurați-vă că butoanele filtrului de carbon
sus în ordine inversă. Aceste filtre de ulei
sunt conectate şi blocate. (Figura 5).
din aluminiu sunt utilizate pentru a reține
■ Atașați filtrele de ulei de aluminiu.
particulele de ulei din aer.

A
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ATENŢIE
Filtrul de carbon nu trebuie
spălat niciodată.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA____________________________

A

ATENŢIE
Înlocuiți filtrele de carbon o dată
la 3 luni.

A

ATENŢIE
Puteți obține filtrul de carbon de
la vânzătorii autorizați.

ROMÂNĂ
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INSTALAREA APARATULUI______________________________

A

AVERTISMENT!
Înainte de a începe instalarea, citiți
informaţiile de siguranță din Manualul
utilizatorului.

A

AVERTISMENT!
Neinstalarea cu șuruburi și stabilizatori în conformitate cu aceste
instrucțiuni poate duce la electrocutare.

Accesorii de instalare
Hood
User Manual

GDKP 2460 B - GDKP 5460

EN - ES - RO
01M-8897293600-2720-01
01M-8897303600-2720-01

1.
Pentru instalarea hotei, vă rugăm să con- 2.
3.
tactați cel mai apropiat serviciu autorizat.
4.
Este responsabilitatea clientului să pregă- 5.
tească locația și instalarea electrică a hotei.
6.
7.
Poziția aparatului
8.
9.
10.
11.
12.

Informațiile necesare pentru a alege locul
adecvat pentru instalarea hotei sunt prezenDistanța dintre aragaz și hotă trebuie tate mai jos.
luată în considerare înainte de asamblare.
Această distanță trebuie să fie de 65 cm
(Figura 6).
Distanța trebuie măsurată de la suprafața grătarului pentru aragazuri pe gaz,
de la suprafața sticlei pentru aragazuri electrice.

(Figura 6)
■

■

■

Produsul
Tub de evacuare intern
Tub de evacuare extern
Adaptor tub de evacuare Ø150/120 mm
Placă de conexiune tub evacuare
Manual de utilizare
Schema de instalare
2x Plăci de agățare a produsului
2x dibluri din plastic Ø 6 mm
3x dibluri din plastic Ø 10 mm
3x șuruburi de montare pe perete 5,5x60
2x M5x35 Șuruburi de conexiune placă
de agățare
13. 2x șuruburi pentru placa de conexiune
tub evacuare 3.9x22
14. 2x șuruburi pentru placa de conexiune tub
evacuare 3.5x9.5
15. Clemă coș
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INSTALAREA APARATULUI______________________________
stalați placa de conexiune a tubului de conectare pe perete cu 2 bucăți de șuruburi 3.9x22
• Peretele trebuie să fie plat, drept și să aibă (Figura 8).
o capacitate suficientă de încărcare.
• Adâncimea găurilor trebuie să corespundă Pentru a instala corpul hotei, găuriți punctele
C,D,E specificate în șablonul de instalare cu un
cu lungimea șuruburilor.
• Șuruburile și diblurile furnizate sunt potrivite burghiu de Ø10mm și loviți diblurile din plastic
pentru pereți din cărămidă. Pentru alte de Ø10mm în aceste puncte (Figura 8).
materiale de construcții (de exemplu, gips
carton, placă, beton poros), se folosesc dibluri Instalați 2 bucăți de șuruburi de montare
5.5x60 în punctele C și D, cu un spațiu de 5
și piulițe de fixare adecvate.
mm între capul șurubului și perete (Figura 8).

Montare pe perete

(Figura 8)

Instalați două plăci agățare pe corpul hotei cu
șuruburi de montare M5x35 (Figura 8).
(Figura 7)

A

ATENŢIE
Înainte de găurire, asigurați-vă
că nu există conducte de alimentare, gaz sau apă, în imediata
apropiere a locațiilor de găurire.

Desenați o linie de mijloc din tavan perpendicular pe marginea inferioară a hotei ().
Fixați sistemul de asamblare pe perete. Pentru
punctele A și B, luați ca referință dimensiunile
maxime ale hotei și găuriți punctele A și B pe
care le-ați marcat cu un burghiu de Ø6mm și
loviți fișele de perete din plastic de Ø6mm. In-

(Figura 9)
ROMÂNĂ
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INSTALAREA APARATULUI______________________________
Țineți hota de corpul său și puneți-o pe șuruburile de suspendare de pe perete și strângeți
șuruburile (Figura 9).
Fixați hota cu un șurub de 5,5x60 pe perete
prin orificiul de montare din interiorul aparatului (Figura 9).
(a)

Conectarea la tubul de evacuare
Dacă aveți de gând să utilizați adaptorul din
plastic pentru tubul de evacuare Ø 120/150
mm, conectați un capăt al țevii la acest
adaptor, dacă nu aveți de gând să-l utilizați,
conectați-l la conducta de evacuare directă a
produsului. Conectați celălalt capăt al țevii la
tubul de evacuare Verificați dacă aceste două
conexiuni sunt suficient de strânse pentru a
nu ieși atunci când aparatul funcționează la
putere maximă. Verificați dacă clapetele din
interiorul tubului de evacuare funcționează
atunci când sunt strânse
cu cleme. Conectați conducta de conectare
a tubului în afara adaptorului (Figura 11/a).
Dacă conducta de conectare este montată
în interiorul adaptorului, aspirația aerului nu
trebuie să aibă loc, deoarece clapeta tubului
care împiedică revenirea aerului va rămâne
închisă (Figura 11/b). Lungimea conductei de
conectare, precum și numărul de coturi trebuie să fie cât mai mici posibil.
A: Țeavă de ieșire a tubului de evacuare
B: Clapete de reținere
C: Tub de evacuare din plastic
Supapele sunt închise, apoi aparatul nu
funcționează și împiedică pătrunderea în interior a mirosurilor și prafului din exterior.

Ok

(b)

Not Ok

(Figura 11)

Instalarea hotei la tubul de evacuare
Realizați conexiunea electrică a hotei înainte de a
începe instalarea tubului de evacuare. Glisați plăcile
tubului de evacuare în jurul corpului.
Instalați placa tubului de evacuare pe placa de fixare
a tubului care este fixată pe perete de la marginile
sale exterioare superioare (Figura 12).

(Figura 12)

1. Tub de evacuare intern
2. Șurub 3.5x9.5
3. Placă de conexiune tub evacuare
(Figura 10)
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ELIMINAREA DEFECȚIUNILOR_____________________________
Eliminarea defecțiunilor

Cauză principală

Ajutor

Aparatul nu
funcţionează.

Verificați siguranțele

Siguranța poate fi arsă, inspectați-o și restabiliți-o.

Aparatul nu
funcţionează.

Verificați conexiunea electrică.

Tensiunea rețelei trebuie să
fie cuprinsă între 220 și 240
V.

Aparatul nu
funcţionează.

Verificați conexiunea electrică.

Verificați dacă alte aparate
din bucătărie funcționează.

Lampa de iluminat
nu funcționează.

Verificați conexiunea electrică.

Tensiunea rețelei trebuie să
fie cuprinsă între 220 și 240
V.

Lampa de iluminat
nu funcționează.

Inspectați comutatorul lămpii.

Întrerupătorul lămpii trebuie
să fie în poziția „on” (pornit).

Lampa de iluminat
nu funcționează.

Inspectați becurile.

Lămpile aparatului se aprind.

Admisia de aer
a aparatului este
inadecvată.

Inspectați filtrul din aluminiu.

În condiții normale de
funcționare, filtrul de ulei din
aluminiu trebuie curățat cel
puțin o dată pe lună.

Admisia de aer
a aparatului este
inadecvată.

Verificați tubul de evacuare a
aerului.

Tubul de evacuare a aerului
trebuie să fie în poziția „on”
(pornit).

Admisia de aer
a aparatului este
inadecvată.

Inspectați filtrul de carbon.

Filtrele aparatelor cu filtre de
carbon se înlocuiesc o dată
la 3 luni, în condiții normale.

ROMÂNĂ
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CERTIFICAT DE GARANŢIE
Tensiune de alimentare/frecvenţă: 220-240V~, 50-60Hz
Importator: ARCTIC S.A., Găeşti, Dâmboviţa, str. 13 Decembrie nr. 210, email: oﬀice@arctic.ro

TIP:

Cuptor încorporabil

Plită incorporabilă

Hotă

Sertar de încălzire

Aragaz

Cuptor cu microunde

Model / Serie:...........................................................................................................................................
VÂNZĂTOR
Nr. factură:............................................................................................Data: ..........................................
Vânzător (firma, localitatea): .................................................................................................................
CUMPĂRĂTOR

Nume ................................................................................Localitatea ........................................................................
Str. ..........................................................................................................Nr. .......Bloc ...........Sc. ......Et. .....Ap. .........
Judeţ ............................................... Telefon ........................................E-mail ............................................................
S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucţiunile de utilizare şi
toate accesoriile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcţionare.

Stimaţi clienţi,
La cumpărare vă recomandăm să solicitaţi efectuarea probei de funcţionare şi să verificaţi existenţa
instrucţiunilor de utilizare şi a accesoriilor.
Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor şi serviciilor noastre vă rugăm:
- să citiţi cu atenţie şi să respectaţi recomandările prezentate în “Instrucţiunile de utilizare”.
- să păstraţi cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție),
personalului SERVICE, la orice sesizare efectuată în perioada de garanţie.
Vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea unui produs Grundig!

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani!
Perioada de garanţie legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în
posesia consumatorului.
Art. 22, alin. 3-6, din L449/2003, modificata de OG 9/2016:
- (3) Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie
prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din
momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul
prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi,
respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către
consumator.
- (4) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor
beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.
- (5) Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când
nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de
garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi
înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
- (6) Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru
bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare
sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de către operatorii economici.
Garanţia oferită de producător nu exclude garanţia de viciu ascuns, conform OG 21/1992 (R2) privind protecţia
consumatorului şi Codul Civil.
Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găeşti, Dâmboviţa, str. 13
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Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00

Data
Reclamaţiei

Data primirii
în reparaţie
Programat

Data ridicării
aparatului

Reparat
Cauza
întârzierii

Efectuarea verificării
Reparaţia curentă şi/sau Prelungirea
termenului
componenta înlocuită
de garanţie SERVICE CLIENT

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 449/2003 (republicată) și OG 21/1992 (republicată).

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI DE GARANȚIE COMERCIALĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:
1. Nu au fost respectate instrucţiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere prescrise.
2. Subansamblurile şi accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanţia nu se acordă subansamblelor şi accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalaţia electrică a utilizatorului prezintă improvizaţii sau neconformităţi.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenţii (reparaţii, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

a) nefuncționarea lămpilor de iluminare;
b) accesoriile care nu au defecte ascunse de material constatate de tehnicienii Service;
c) piesele şi accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost :

Pentru orice defecţiune aparută în perioada de garanţie sau post garanţie, apelaţi la magazinul de unde a fost achiziţionat produsul sau direct la
Call Center Arctic.
Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unitatea SERVICE care a efectuat reparaţia.
Garanţia acoperă repararea şi/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte (necauzate de consumator) de către tehnicienii Service.
Termenul de realizare a operaţiilor de reparare, înlocuire sau întreţinere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat
defecţiunea la magazinul de unde a achiziţionat produsul sau direct la Call Center Arctic.

CONDIȚII DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ:

Nr.
crt.

UNITĂŢILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAŢII ÎN TERMENUL DE GARANŢIE ŞI ÎN AFARA ACESTUIA

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D–90471 Nürnberg
www.grundig.com

