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Please read this user manual first!
Dear Valued Customer,
Thank you for preferring this Beko appliance. We hope that you get the best results 
from your appliance which has been manufactured with high quality and state-of-the-
art technology. For this reason, please read this entire user manual and all other ac-
companying documents carefully before using the appliance and keep it as a reference 
for future use. If you handover the appliance to someone else, give the user manual as 
well. Follow the instructions by paying attention to all the information and warnings in 
the user manual.
Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between 
models are explicitly described in the manual.

Meanings of the Symbols
Following symbols are used in various sections of this user manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
WARNING: Warnings against dange-
rous situations concerning the secu-
rity of life and property.

Warning for danger of fire.

B Warning for electric shock.

Protection class for electric shock.

Complies with the WEEE regulation. It does not contain PCB.

This appliance has been manufactured in environmentally friendly modern 
plants without giving any harm to the nature.
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1.1 General Safety
Important Safety Instructions Read 
Carefully And Keep For Future Ref-
erence This section contains safety 
instructions that will help protect 
from risk of fire, electric shock, ex-
posure to leak microwave energy, 
personal injury or property damage. 
Failure to follow these instructions 
shall void any warranty.

 • Beko 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 ap-
plications such as: 
– Staff kitchen areas in shops, of-
fices and other working environ-
ments; 
– Farm houses
– By clients in hotels, and other 
residential type environments; 
– Bed and Breakfast type environ-
ments.  

 •  Operate the appliance for its in-
tended 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 aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental ca-
pabilities 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 super-
vision. 

 • 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 

1 Important Safety and Environmental Instructions
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supply complies with the informa-
tion supplied on the rating plate 
of the appliance.

 • Never use the appliance if the 
power cable or the appliance it-
self 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.

 • 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 dis-
charge of the exhaust air (this 
warning is not applicable for use 
without flue).

 • Operate your appliance after put-
ting 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 accord-
ance 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 fil-
tering materials instead of the 
current filter.

 • Only use the original parts or 
parts recommended by the man-
ufacturer.

 • Do not operate the product with-
out 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 

1 Important Safety and Environmental Instructions
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use water to extinguish.
 • Unplug the appliance before each 
cleaning and when the appliance 
is not in use.

 • The negative pressure in the en-
vironment should not exceed 4 Pa 
(4 x 10 bar) while the hood      for 
electric hob and appliances run-
ning on another type of energy 
but electricity operate simultane-
ously.

 • In the environment where the ap-
pliance 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 flue, 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 in-
clude other smoke.

 • The ventilation in the room may 

be insufficient when the hood for 
electric hob is used simultane-
ously with the devices operating 
on gas or other fuels (this may not 
apply to appliances that only dis-
charge 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 op-
eration

 • Deep fat fryers must be continu-
ously monitored during use: over-
heated oil can burst into flames. 

1 Important Safety and Environmental Instructions
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1 Important Safety and Environmental Instructions

1.2 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 house-
hold wastes at the end of 

its service life. Used device must be 
returned to offical collection point 
for recycling of electrical and elec-
tronic devices. To find these collec-
tion systems please contact to your 
local authorities or retailer where 
the product was puchased. Each 
household performs important role
in recovering and recycling of old 
appliance. Appropriate disposal of 
used appliance helps prevent po-
tential negative consequences for 
the environment and human health.
1.3 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.

1.4 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 designat-
ed by the local authorities.
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1. Main Body
2. Aliminium Grease filter
3. Lighting
4. Control Panel
5. Chimney

1

5

3

2 4

2 General Appearance

Model HNT 61210 X 
Supply Voltage 220-240V 50 Hz
Lamp Power (W) 2x4
Motor Power (W) 125
Air Flow (m³/h) – 3.  Level 310
Insulation Class CLASS II

 2.2 Technical Data

2.1 Overview
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 • The extractor hood has been designed 
exclusively for domestic use to elimi-
nate kitchen smells.

 • Never use the hood for purposes other 
than for which it has been designed.

 • Never leave high naked flames under 
the hood when it is in operation.

 • Adjust the flame intensity to direct it 
onto the bottom of the pan only, ma-
king sure that it does not engulf the 
sides.

 • Deep fat fryers must be continuously 
monitored during use: overheated oil 
can burst into flames.

3.1 Controls Panel
0 1

0
1

2 3

L
M - V

0 1

0
1

2 3

3 Using the Appliance

L Light Switches the lighting system on 
and off

M Motor Switches the extractor motor on 
and off

V Speed Sets the operating speed of the 
extractor:
1. Low speed, used for a 
continuous and silent air change 
in the presence of light cooking 
vapour.
2. Medium speed, suitable for 
most operating conditions given 
the optimum treated air flow/
noise level ratio.
3. Maximum speed, used for 
eliminating the highest cooking 
vapour emission, including long 
periods.
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3.2 Lamp Replacement 

Lamp Power (W) Socket Voltage (V) Dimension (mm) ILCOS Code

2x4 E14 220-240 104 x 35 HSGSB/C/UB-28-
220/240-E14

 • Candle type LED lamp is used in this product
 • Max 4 W lamp must be used when the change of lamp

A
Before replacing the light 
bulbs, disconnect the power 
supply of the hood.

A Do not touch the light bulbs 
when they are hot.

A
Be careful not to touch the 
replaced light bulb directly 
with hands.

C You may procure lamps from 
Authorised Service Agents.

3 Using the Appliance



Hood / User Manual 11 / EN

4 Cleaning and maintenance

Prior to cleaning and maintenance, unplug the 
appliance or turn the main swich off or loosen the 
fuse that supplies the hood.

A

Failure to comply with the 
provisions relating to cle-
aning of the device and 
replacement of filters may 
cause fire risks. It is the-
refore recommended to 
comply with the guidelines 
given herein. The manufac-
turer is not liable for any da-
mage to the engine or fires 
caused by improper use.

Clean using only a cloth dampened with neutral 
liquid detergent. Do not clean with tools or instru-
ments. Do not use abrasive products. Do not use 
alcohol

4.1 Cleaning of Aluminium         
Grease Filter
This filter captures oil particles in the air. You are  
recommended to clean your filter every month 
under normal usage conditions. First remove the 
grease filters for this process. Wash the filters 
with liquid detergent and rinse them with water 
and install them back after they get dry. Alumin-
ium grease  filters may get discolered as they 
are washed; this is normal and you don’t need to 
change your filter. 

4.2 Changing of Carbon Filter 
(Air Circulation Mode) 

The hood can be fitted with an active carbon filter. 
The carbon filter is applied only in case the hood is 
not connected to the vent duct. 
In any case it is necessary to replace the carbon 
filter at least every three months.

Symbol            Filter installation
Symbol            Filter dismanting

1
2

1

2

When replacing the carbon filter pay attention to
the type of used turbine.

C
You can wash the Alumi-
nium filter in the dishwas-
her

A WARNING: The carbon fil-
ter is never washed.

A
WARNING: Carbon filter is 
available from Authorized 
Services.
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5 Setting Up the Device

A
WARNING
Please read saffety instruc-
tions before setting up.

C
NOTE
Please refer to page 41 for 
the installation guide

5.1 Installation Accessories

1- Hood 

2- Air  Outlet  Grille 

3- Closing Element  (Optional)

4- 4 X 4,2  X 44,4 Screws 

5- 2 X 4,2  X 12,7 Screws 

6- 2 X 2,9 X 12,7 Screws 

7- User Manual

1

2

3

4

5

6

( 2 X 4,2  X 12,7 ) 

(4 X 4,2  X 44,4 ) 

( 2 X 2,9 X 12,7 )

www.beko.com
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A
WARNING
Failure to install the screws 
or fixing device in accor-
dance with these instructi-
ons may result in electrical 
hazards.
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Ознакомьтесь с этим руководством перед началом 
эксплуатации!
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор этого изделия компании Beko. Мы надеемся, что 
продукция, изготовленная на современном оборудовании и имеющая высокий 
уровень качества, будет служить вам наилучшим образом. Для этого, перед 
началом эксплуатации, внимательно прочтите данное руководство и все прочие 
сопроводительные документы, и используйте их в дальнейшем в справочных 
целях. При передаче устройства другому лицу необходимо также передать 
это руководство. Соблюдайте указания, которые даны в этом руководстве 
пользователя, и обращайте особое внимание на справочные пометки и 
предупреждения.
Имейте в виду, что данное руководство пользователя может также относиться к 
другим моделям. Различия между моделями четко описаны в руководстве.

Условные обозначения
В разных разделах данного руководстве пользователя используются следующие 
символы:

C Важная информация и полезные советы 
относительно эксплуатации.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения 
об опасности травмирования или 
повреждения имущества.

Предупреждение об опасности 
возникновения пожара.

B Предупреждение об опасности 
поражения электрическим током.

Класс защиты от поражения 
электрическим током.

Соответствует нормам ЕС об 
утилизации электрического и 
электронного оборудования.

Устройство не 
содержит ПХБ.

Этот прибор изготовлен на экологически безвредном современном 
оборудовании, без нанесения ущерба окружающей среде.
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1.1.Общие правила тех-
ники безопасности
Важные инструкции по технике 
безопасности: внимательно озна-
комьтесь и сохраните для даль-
нейшего использования В этом 
разделе содержатся правила 
техники безопасности, соблюде-
ние которых позволит исключить 
риск возникновения пожара, по-
ражения электрическим током, 
воздействия утечек микроволно-
вого излучения, получения иных 
травм или причинения матери-
ального ущерба. При несоблюде-
нии этих правил все гарантийные 
обязательства аннулируются.

 • Изделия торговой марки Beko 
соответствуют действующим 
стандартам безопасности. В 
случае повреждения электро-
прибора или шнура питания, во 
избежание опасных ситуаций, 
ремонт или замена должны 
производиться дилером, сер-
висным центром, специалистом 
или авторизованной службой. 
Неправильно или непрофесси-
онально выполненные ремонт-
ные работы могут привести к 
опасным для пользователя си-
туациям. 

 • Этот прибор предназначен 
только для бытового и сходного 
с ним применения, а именно: 

 • - в кухонных зонах для персо-
нала в магазинах, офисах и 
других рабочих помещениях; 

 • - на фермах;
 • - в номерах гостиниц, мотелей 
и т. п.; 

 • - в помещениях, предоставля-
емых для проживания на усло-
виях полупансиона.  

 •  Используйте данный электро-
прибор только по его прямому 
назначению, как описано в дан-
ном руководстве. 

 • Производитель не несет ответ-
ственности за любые повреж-
дения, возникшие в результате 
неправильного использования 
или неправильной установки 
изделия.

 • Дети старше 8 лет, а также лица 
с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными 
способностями или без соот-
ветствующих навыков и опыта 
могут использовать данный при-
бор только под присмотром или 
после получения инструкций по 

1  Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды
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поводу безопасного использо-
вания прибора и осознания свя-
занных с этим опасностей.

 • Не позволяйте детям играть 
с прибором. Не позволяйте 
детям самостоятельно выпол-
нять очистку и обслуживание 
прибора. 

 • Минимальное расстояние 
между опорной поверхностью 
емкостей для приготовления 
пищи на варочной панели и 
самой нижней частью изделия 
должно быть не менее 65 см.

 • Если в инструкции по установке 
газовой плиты указано большее 
расстояние, это следует при-
нять во внимание.

 • Напряжение сети питания 
должно соответствовать номи-
нальным характеристикам, ука-
занным на паспортной табличке 
электроприбора.

 • Ни в коем случае не пользуй-
тесь электроприбором, если 
шнур питания или электропри-
бор повреждены.

 • Во избежание повреждения 
шнура питания не допускайте 
его сдавливания, перегиба или 
контакта с острыми кромками. 

Не допускайте соприкоснове-
ния шнура питания с горячими 
поверхностями или открытым 
пламенем.

 • Включайте прибор только в ро-
зетку с заземляющим контак-
том.
ВНИМАНИЕ: Не подключайте 
прибор к электросети до пол-
ного завершения работ по уста-
новке.

 • Электроприбор следует распо-
лагать таким образом, чтобы 
штепсельная вилка была легко-
доступна.

 • Не прикасайтесь к лампам, если 
они работали в течение дли-
тельного времени. Это может 
вызвать ожог рук, поскольку 
лампы очень горячие.

 • Следуйте инструкциям, уста-
новленным компетентными ор-
ганами относительно выпуска 
отработанного воздуха (данное 
предупреждение касается вен-
тиляционных труб).

 • Включите прибор после того, 
как поставите кастрюлю, сково-
роду и т. д. на варочную панель. 
В противном случае высокая 
температура может привести к 

1  Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды
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деформации некоторых частей 
изделия.

 • Отключайте варочную панель 
перед тем, как убрать с нее ка-
стрюлю, сковороду и т.д.

 • Не оставляйте горячее масло 
на варочной панели. Сковорода 
с горячим маслом может стать 
причиной самовозгорания.

 • Следите за шторами и занаве-
сками,поскольку приготовлении 
таких блюд, как картофель фри 
масло может загореться.

 • Замену жироулавливателя 
следует осуществлять, как ми-
нимум, раз в месяц. Замену 
угольного фильтра осущест-
влять, как минимум, раз в 3 ме-
сяца.

 • Чистку изделия необходимо 
выполнять в соответствии с ин-
струкциями руководства поль-
зователя. Если чистка изделия 
не осуществляется в соответ-
ствии с указаниями руководства 
пользователя, существует риск 
возникновения пожара.

 • Не используйте неогнеупорные 
фильтрующие материалы вме-
сто текущего фильтра.

 • Используйте только ориги-
нальные детали или же реко-
мендованные производителем 
детали.

 • Не эксплуатируйте изделие без 
фильтра и не снимайте филь-
тры во время работы изделия. 

 • В случае возникновения по-
жара, отключите питание изде-
лия и кухонной плиты.

 • В случае возникновения по-
жара, накройте источник огня. 
Применение воды для тушения 
не допускается.

 • Отключайте прибор от элек-
тросети перед чисткой, а также 
когда он не используется.

 • Отрицательное давление окру-
жающей среды не должно пре-
вышать 4 Па (4 х 10 бар) во 
время одновременной работы 
вытяжки для электрической ва-
рочной панели и приборов, ра-
ботающих от другого источника 
энергии.

 • В среде, где используется при-
бор, выхлопные газы устройств, 
работающих на жидком топливе 
или газе, таких как комнатный 
обогреватель, должны быть 
полностью изолированы, или 

1  Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды
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1  Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

должны быть герметичными.
 • При подсоединении к вытяжной 
трубе, используйте трубы ди-
аметром 120 или 150 мм. Сое-
динения труб должны быть как 
можно более короткими и иметь 
минимальное количество колен.
Существует опасность 
удушья! Храните упаковочные 
материалы в недоступном для 
детей месте.
ОСТОРОЖНО: Доступные де-
тали прибора могут нагреваться 
во время использования кухон-
ных плит.

 • Выход вытяжки нельзя подклю-
чать в воздуховодам, которые 
заняты отводом других отрабо-
танных воздушных масс.

 • Вентиляция в помещении 
может быть недостаточной в 
случае, если вытяжка для элек-
трической варочной панели 
используется одновременно с 
устройствами, работающими на 
газе или других видах топлива 
(это не относится к приборам, 
которые только выпускают воз-
дух обратно в помещение).

 • Находящиеся на изделии пред-
меты могут упасть. Не следует 

класть посторонние предметы 
на вытяжку.

 • Фламбирование блюд под изде-
лием не допускается.
ВНИМАНИЕ: Перед началом 
работ по установке вытяжки 
удалите защитную пленку.

 • Никогда не оставляйте откры-
тым высокое пламя под работа-
ющей вытяжкой.

 • Во время использования 
фритюрниц их необходимо дер-
жать под постоянным присмо-
тром: сильно нагретое масло 
может загореться. 

1.2 Соответствие Директиве по 
утилизации отходов электриче-
ского и электронного оборудо-
вания и утилизация продукта: 
Данное изделие соответствует 
требованиям Директивы по ути-
лизации отходов электрического 
и электронного оборудования
(2012/19/ЕС). На изделие нанесе-
но  условное обозначение для от-
ходов электрического электрон-
ного оборудования (WEEE).

Этот символ означает,
что по истечении срока 
службы данного прибора, 
он не должен утилизиро-
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1  Важные инструкции по технике безопасности и 
защите окружающей среды

ваться вместе с другими бытовы-
ми отходами. Бывшее в употре-
блении устройство необходимо 
сдать в официальный пункт сбо-
ра для утилизации электрическо-
го и электронного оборудования. 
Для получения информации о 
таких пунктах сбора, пожалуйста, 
свяжитесь с местными органами 
власти или розничной торговли, 
по месту покупки настоящего 
прибора. В вопросах восстанов-
ления и утилизации бывших в 
употреблении приборов каждый 
конкретный владелец играет важ-
ную роль. Надлежащая утилиза-
ция использованного бывшего в 
употреблении прибора помогает 
предотвратить потенциальные 
негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья 
человека.
1.3 Соответствие Директиве ЕС 
по ограничению использова-
ния вредных веществ
Приобретенное вами изделие 
соответствует требованиям 
Директивы ЕС по ограничению 
использования вредных веществ 
(2011/65/EC). Устройство не со-
держит указанных в Директиве 
вредных веществ и запрещенных 

материалов.
1.4. Информация об упаковке

Упаковочные материалы 
изделия изготовлены
из вторичного сырья, в со-

ответствии с государственными
законами об охране окружаю-
щей среды. Не выбрасывайте 
упаковочные материалы вместе 
с бытовыми или другими отхода-
ми. Отнесите их в пункты приема 
упаковочных материалов, орга-
низованные местными органами 
власти.
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2 Техническая иллюстрация

2.1 Обзор

1. Основной корпус
2. Алюминиевый жироулавливающий фильтр
3. Освещение
4. Панель управления
5. Дымоход

Модель HNT 61210 X 

Напряжение электропи-
тания

220-240В 50 Гц

Мощность лампы (Вт) 2x4

Мощность двигателя (Вт) 125

Расход воздуха (м³/ч) – 3.  
Уровень

310

Класс изоляции КЛАСС II

 2.2 Технические данные
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3 Установка вытяжки

• Всасывающая вытяжка предназначе-
на только для применения в быту для 
удаления из кухни запахов от готовки.

• Никогда не пользуйтесь вытяжкой 
в иных целях, отличных от тех, для 
которых она предназначена.

• Никогда не оставляйте высокое 
пламя под вытяжкой, находящейся 
в работе.

• Регулируйте силу пламени таким 
образом, чтобы оно оставалось под 
дном емкости для готовки и не вы-
рывалось за его пределы.

• При готовке во фритюрнице постоян-
но следите за ее работой: сильно на-
гретое масло может воспламениться.

3.1   УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
0 1

0
1

2 3

L
M - V

0 1

0
1

2 3
L Включает и выключает осветительное 

оборудование
Мотор Включает и выключает мотор 

всасывания.
V Скорость Регулирует рабочую скорость:

1 Минимальная скорость - пригодна 
для непрерывной смены воздуха 
при наличии малого количества 
пара от готовки; отличается 
бесшумностью работы.

2 Средняя скорость - пригодна 
для наибольшей части условий 
эксплуатации благодаря отличному 
соотношению двух показателей: 
пропускная способность 
обработанного воздуха и уровень 
шума.

3 Максимальная скорость - пригодна 
для обработки наибольших 
испарений от готовки даже в 
течение длительного времени.
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3 Установка вытяжки

Лампа Потребление (Вт) Патрон Напряжение (В) Размер (MM) Код ILCOS

2x4 E14 220-240 104 x 35 HSGSB/C/UB-28-
220/240-E14

 • В этом изделии используется светодиодная лампа свечного типа
 • Лампа мощностью не более 4 Вт должна использоваться при замене лампы

A
Перед заменой лампочек 
отсоедините вытяжку от 
электросети.

A Не прикасайтесь к лампам, 
когда они горячие.

A
Будьте осторожны, чтобы 
не дотронуться до лампоч-
ки руками.

C
Вы можете приобрести 
лампы у авторизованных 
сервисных дилеров.

3.2 ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
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4 Чистка и уход

Прежде чем приступить к чистке и техниче-
скому обслуживанию отключите прибор от 
сети, выключите главный выключатель или 
ослабьте предохранитель, который подает пи-
тание вытяжке.

A

Несоблюдение инструкций, 
касающихся очистки при-
бора и замены фильтров, 
может привести к возник-
новению пожара. Поэтому 
рекомендуется соблюдать 
приведенные здесь реко-
мендации. Производитель 
не несет ответственности 
за любые повреждения 
двигателя или пожары, 
вызванные неправильным 
использованием.

Протрите только тканью, смоченной нейтраль-
ным жидким моющим средством. Не чистите с 
помощью инструментов. Не используйте абра-
зивные чистящие средства. Не используйте 
спирт

4.1 Чистка алюминиевого жи-
роулавливающего фильтра
Этот фильтр улавливает частицы масла в воз-
духе. Рекомендуется чистить фильтр каждый 
месяц при нормальных условиях использова-
ния. Для этого, сначала удалите жироулавли-
вающие фильтры. Вымойте фильтры с жидким 
моющим средством и промойте их водой и уста-
новите их после того, как они высохнут. Алю-
миниевые жироулавливающие фильтры могут 
обесцвечиваться при чистке; это нормальное 
явление, и вам не нужно менять фильтр. 

4.2 Замена угольного 
фильтра (Режим циркуляции 
воздуха) 
Вытяжка может быть оснащена фильтром с ак-
тивированным углем. Угольный фильтр приме-
няется только в том случае, если вытяжка не 
подключена к вентиляционному каналу. 
В любом случае необходимо заменять уголь-
ный фильтр не реже одного раза в три месяца.

 
При замене угольного фильтра обратите 
внимание на тип используемой турбины. 

 

 

Символ Установка фильтра 
Символ Демонтаж фильтра 

1 

2 
1 

2 

C
Можно мыть алюминиевый 
фильтр в посудомоечной 
машине

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Нельзя мыть угольный 
фильтр.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Угольный фильтр можно 
приобрести в официаль-
ных сервисных центрах.
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5 Установка прибора

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочитайте инструкции по 
безопасности перед уста-
новкой.

C
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратитесь к странице 41 
для руководства по уста-
новке

5.1 монтажные принадлежности
 

1- Вытяжка 
2- Воздуховыпускная решетка 
3- Элемент для закрытия 

(Дополнительный)  
4- 4 X 4,2 X 44,4 винты 
5- 2 X 4,2 X 12,7 винты 
6- 2 X 2,9 X 12,7 винты 
7- Руководство по эксплуатации 

www.beko.com

Hood
User manual

7

1

2

3

4

5

6

( 2 X 4,2  X 12,7 ) 

(4 X 4,2  X 44,4 ) 

( 2 X 2,9 X 12,7 )

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильная установка 
винтов или крепежного 
устройства, не соответ-
ствующая настоящим ин-
струкциям может привести 
к поражению электриче-
ским током.
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Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że zakupione 
urządzenie, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu na-
jnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. W tym celu przed użyciem 
urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz dołączone do-
kumenty i  zachować je do wglądu na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu 
użytkownikowi, należy dołączyć również niniejszą instrukcję. Należy postępować 
zgodnie z instrukcjami, zwracając uwagę na wszystkie informacje i  ostrzeżenia za-
mieszczone w niniejszym dokumencie.
Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja może odnosić się także do innych modeli. 
Różnice pomiędzy modelami są wyraźnie opisane w instrukcji.

Znaczenie symboli
W różnych częściach niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:

C Ważne informacje i przydatne wska-
zówki dotyczące użytkowania.

A
OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia 
przed niebezpiecznymi sytuacjami 
zagrażającymi życiu i mieniu.

Niebezpieczeństwo pożaru.

B Ostrzeżenie przed porażeniem 
prądem.

Klasa ochrony przeciwporażeniowej.

Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE. Nie zawiera polichlo-
rowanych bifenyli (PCB).

Urządzenie zostało wyprodukowane w przyjaznych środowisku, nowoczesnych 
zakładach bez negatywnego wpływu na przyrodę.
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1.1 Ogólne zasady doty-
czące bezpieczeństwa
Ważne zasady dotyczące bezpie-
czeństwa Przeczytaj je uważnie i 
zachowaj na przyszłość Rozdział 
ten zawiera instrukcje zachowa-
nia bezpieczeństwa, które pomogą 
chronić się przed ryzykiem pożaru, 
porażenia prądem elektrycznym, 
wycieku mikrofal, obrażeniami ciała 
lub szkodami w mieniu. Nieprze-
strzeganie tych instrukcji spowo-
duje unieważnienie gwarancji.

 • Produkty firmy Beko spełniają 
wszystkie wymogi stosownych 
norm bezpieczeństwa. W przy-
padku jakiegokolwiek uszkodze-
nia urządzenia lub przewodu 
zasilającego, aby uniknąć wszel-
kich zagrożeń, należy oddać je 
do naprawy lub wymiany przez 
sprzedawcę, punkt serwisowy 
lub specjalistę albo autoryzowany 
serwis. Błędna lub niefachowa 
naprawa może być niebezpieczna 
i powodować zagrożenie dla użyt-
kowników. 

 • To urządzenie jest przeznaczone 
do użytku domowego i podobnych 
zastosowań, na przykład: 
– na zapleczu kuchennym przez 
personel sklepów, biur i innych 

miejsc pracy; 
– w gospodarstwach rolnych;
– do użytku przez klientów hoteli i 
innych obiektów noclegowych; 
– w pensjonatach.  

 •  Urządzenie należy stosować tylko 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w sposób opisany w niniejszej in-
strukcji. 

 • Producent nie ponosi odpowie-
dzialności za szkody powstałe w 
wyniku nieprawidłowej instalacji 
lub niewłaściwego stosowania 
produktu.

 • Urządzenie może być obsługi-
wane przez dzieci w wieku 8 lat 
i starsze, osoby o ograniczo-
nych możliwościach fizycznych, 
postrzegania lub umysłowych, 
a także osoby bez doświadcze-
nia lub wiedzy w zakresie obsługi 
urządzenia, o ile będą one pod 
nadzorem lub zostaną szczegó-
łowo poinstruowane o bezpiecz-
nym korzystaniu z urządzenia 
i zrozumieją potencjalne zagroże-
nia.

 • Nie należy pozwalać dzieciom 
bawić się urządzeniem. Dzieci nie 
mogą czyścić ani konserwować 
urządzenia bez nadzoru. 

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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 • Minimalna odległość pomiędzy 
powierzchniami podpór garnków 
znajdującymi się na szczycie ku-
chenki a najniższą częścią pro-
duktu musi wynosić co najmniej 
65 cm.

 • Jeżeli w instrukcji instalacji gazo-
wej płyty kuchennej podano od-
ległość większą, wówczas należy 
zastosować wskazaną wartość.

 • Zasilanie z domowej sieci elek-
trycznej musi być zgodne z infor-
macjami podanymi na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

 • Urządzenia nie wolno nigdy uży-
wać, jeśli przewód zasilający lub 
samo urządzenie są uszkodzone.

 • Aby zapobiec uszkodzeniu prze-
wodu zasilającego, nie wolno do-
puścić do jego ściskania, zginania 
lub ocierania o ostre krawędzie. 
Trzymaj przewód zasilający z dala 
od gorących powierzchni i otwar-
tego ognia.

 • Urządzenia można używać tylko 
wtedy, gdy jest podłączone do 
gniazda ściennego z uziemieniem.
OSTRZEŻENIE: Podłącz urzą-
dzenie do zasilania dopiero po cał-
kowitym zakończeniu montażu.

 • Urządzenie ustaw tak, aby zawsze 

był możliwy dostęp do wtyczki.
 • Nie należy dotykać lamp, jeśli były 
włączone przez długi czas. Grozi 
to poparzeniem dłoni gorącą ża-
rówką.

 • Należy stosować się do wyma-
gań dotyczących odprowadza-
nia powietrza wywiewanego (to 
ostrzeżenie nie dotyczy sytuacji 
korzystania z okapu bez prze-
wodu spalinowego).

 • Okap należy uruchamiać po usta-
wieniu garnka, patelni itp. na 
płycie grzewczej. W przeciwnym 
wypadku wysoka temperatura 
może doprowadzić do zniekształ-
cenia niektórych części produktu.

 • Okap należy wyłączać przed zdję-
ciem garnka, patelni itp. z płyty 
grzewczej.

 • Nie pozostawiać rozgrzanego 
oleju na płycie grzewczej. Garnki z 
gorącym olejem mogą się zapalić 
samoczynnie.

 • Należy uważać na zasłony i inne 
elementy osłaniające okna, po-
nieważ olej może zapalić się sa-
moczynnie podczas smażenia np. 
frytek.

 • Filtr tłuszczu należy wymieniać co 
najmniej raz w miesiącu. Filtr wę-

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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glowy należy wymieniać co naj-
mniej raz na 3 miesiące.

 • Produkt należy czyścić zgodnie 
z instrukcją obsługi. Czyszczenie 
w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi może prowadzić do ryzyka 
pożaru.

 • Zabrania się stosowania materia-
łów filtracyjnych nieodpornych na 
ogień zamiast właściwych filtrów.

 • Należy stosować wyłącznie ory-
ginalne lub zalecane przez produ-
centa części zamienne.

 • Nie uruchamiać produktu bez 
zamontowanego filtra ani nie 
wyjmować filtrów z pracującego 
okapu. 

 • W razie pojawienia się płomieni 
odłączyć produkt oraz urządzenia 
kuchenne od zasilania.

 • W razie pojawienia się płomieni 
przykryć płomień i w żadnym wy-
padku nie gasić go wodą.

 • Przed każdym czyszczeniem urzą-
dzenia i gdy nie jest ono używane 
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka 
ściennego.

 • Podciśnienie w otoczeniu nie 
może przekraczać 4 Pa (4 × 
10 barów) przy równoczesnym 
działaniu okapu nad elektryczną 

płytą grzewczą i urządzeń AGD 
zasilanych elektrycznie prądem o 
innych parametrach.

 • Jeśli w pomieszczeniu, w którym 
działa okap, są wykorzystywane 
urządzenia zasilane olejem opało-
wym lub gazem, jak np. ogrzewa-
cze pomieszczeń, to wylot spalin 
z takich urządzeń musi być całko-
wicie odizolowany lub takie urzą-
dzenia muszą być hermetyczne.

 • Jako przewody spalinowe należy 
stosować rury o średnicy 120 lub 
150 mm. Rura łącząca musi być 
możliwie jak najkrótsza i mieć jak 
najmniej kolanek.
Niebezpieczeństwo zadła-
wienia! Wszystkie materiały 
opakowaniowe należy trzymać z 
dala od dzieci.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska

OSTRZEŻENIE: Jeśli jest to okap 
nad kuchnią, jego wystające czę-
ści mogą się nagrzewać.

 • Wylotu produktu nie wolno przy-
łączać do kanałów powietrznych, 
które odprowadzają inny dym.

 • Wentylacja w pomieszczeniu może 
być niewystarczająca w przy-
padku równoczesnego korzysta-
nia z okapu nad elektryczną płytą 
grzewczą oraz urządzeń zasila-
nych gazem lub innymi paliwami 
(niniejsze ostrzeżenie może nie 
dotyczyć urządzeń, które odpro-
wadzają powietrze z powrotem do 
pomieszczenia).

 • Przedmioty znajdujące się na pro-
dukcie mogą spaść. Nie stawiać 
żadnych przedmiotów na produk-
cie.

 • Nie flambirować bezpośrednio 
nad urządzeniem.
OSTRZEŻENIE: Przed zamon-
towaniem okapu usunąć folię 
ochronną.

 • Nie wolno pozostawiać otwartego 
ognia pod działającym okapem

 • Frytkownice trzeba stale obser-
wować w trakcie użytkowania: 
przegrzany olej może zająć się 
płomieniem. 

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE 
i pozbywanie się zużytych wyro-
bów:
Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą 
Unii Europejskiej w sprawie zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (WEEE) (2012/19/UE). 
Wyrób opatrzony jest symbolem
klasyfikacyjnym dla zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE).

Symbol ten oznacza, że pro-
duktu nie należy utylizować 
z innymi domowych śmie-
ciami po zakończeniu okre-

su użytkowania. Zużyte urządzenie 
należy oddać do oficjalnego punktu 
odbioru zajmującego się recyklin-
giem urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych. Aby odnaleźć tego typu 
miejsce, należy skontaktować się z 
lokalnymi władzami lub sprzedaw-
cą, u którego zakupiono produkt. 
Każde gospodarstwo domowe od-
grywa ważną rolę w odzyskiwaniu i 
recyklingu starych urządzeń.
Odpowiednia utylizacja zużytego 
urządzenia pomaga zapobiegać 
potencjalnie negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska i zdrowia 
ludzi.
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1   Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS
Zakupiony wyrób jest zgodny z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej 
(2011/65/UE). Nie zawiera
szkodliwych ani  zakazanych mate-
riałów wyszczególnionych w tej
Dyrektywie.

1.4 Informacje o opakowaniu
Materiały, w które opakowa-
ny jest produkt zostały
wyprodukowane z surow-

ców uzyskanych w procesie recy-
klingu zgodnie z krajowymi
przepisami z zakresu ochrony śro-
dowiska. Nie należy utylizować ma-
teriałów opakowaniowych wraz z
innymi odpadami domowymi. 
Należy oddać je w  jednym z punk-
tów zbiórki materiałów opakowa-
niowych wyznaczonych przez wła-
dze lokalne.
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1. Korpus
2. Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
3. Oświetlenie
4. Panel sterowania
5. Komin

1

5

3

2 4

2 Ogólny wygląd

Model HNT 61210 X 
Napięcie zasilające 220-240V 50 Hz
Moc lampy (W) 2x4
Moc silnika (W) 125
Przepływ powietrza 
(m³/h) – 3.  Poziom

310

Klasa izolacji Klasa II

 2.2 Dane techniczne

2.1 Przegląd
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 • Okap został zaprojektowany wyłącznie 
do użytku domowego w celu wyelimino-
wania zapachów kuchennych.

 • Nigdy nie używaj okapu do celów innych 
niż te, do których został stworzony.

 • Nigdy nie zostawiaj dużego ognia bez 
naczynia pod włączonym okapem..

 • Dostosuj intensywność płomienia, 
aby skierować go tylko na dno garnka, 
upewniając się, że nie opali boków.

 • Podczas pracy frytownice z głębokim 
tłuszczem muszą być cały czas pilno-
wane: przegrzany olej może się zapalić.

3.1 Panel sterowania

3 Korzystanie z urządzenia

L Oświetlenie Włącza i wyłącza oświetlenie.
M Silnik Włącza i wyłącza silnik okapu.
V Prędkość Pozwala na wybranie 

prędko-ści pracy wentylatora:
1. Prędkość niska, przewidzia-
na do stałej i cichej wenty-
lacji kuchni przy niewielkiej 
ilości oparów.
2. Prędkość średnia, właściwa 
dla większości panujących 
podczas gotowania warun-
ków, zapewniająca opty-
malny stosunek poziomu 
wentylacji w stosunku do 
głośności pracy.
3. Prędkość maksymalna, za-
lecana do usuwania znacz-
nych ilości oparów, również 
przez dłuższe okresy czasu.

0 1

0
1

2 3

L
M - V

0 1

0
1

2 3



Okap / Instrukcja obsługi 35 / PL

Typ 
żarówki Moc (W) Mocowanie Napięcie (V) Wymiary (mm) Kod ILCOS

2x4 E14 220-240 104 x 35 HSGSB/C/UB-28-
220/240-E14

3 Korzystanie z urządzenia

3.2 Wymiana lampy 

 • W tym produkcie umieszczono żarówkę świecową LED
 • Podczas wymiany żarówki należy użyć żarówki o maksymalnej mocy 4 W.

A Przed wymianą żarówek 
odłącz okap od zasilania.

A Nie dotykaj gorących żaró-
wek.

A
Uważaj, aby nie dotknąć wy-
mienionej żarówki bezpo-
średnio rękami.

C
Należy zamawiać lampy od 
autoryzowanych przedsta-
wicieli serwisowych.
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4 Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem i konserwacją na-
leży odłączyć urządzenie od zasilania 
lub wyłączyć główny wyłącznik lub polu-
zować bezpiecznik zasilający okap.

A

Nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących czyszczenia urzą-
dzenia i wymiany filtrów może 
powodować ryzyko pożaru. 
Dlatego zaleca się przestrze-
ganie podanych wytycznych. 
Producent nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakiekolwiek 
uszkodzenia silnika lub pożary 
spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem.

Czyścić tylko szmatką zwilżoną neutral-
nym detergentem. Nie czyść za pomocą 
narzędzi lub instrumentów. Nie używaj 
produktów ściernych. Nie używaj alko-
holu

4.1 Czyszczenie aluminiowego filtra 
przeciwtłuszczowego

Filtr wychwytuje cząsteczki oleju w po-
wietrzu. Zaleca się czyszczenie filtra co 
miesiąc przy normalnych warunkach 
użytkowania. Najpierw wyjmij filtry 
przeciwtłuszczowe. Umyj filtry deter-
gentem, opłucz je wodą i zamontuj po-
nownie po wyschnięciu. Aluminiowe 
filtry przeciwtłuszczowe mogą się od-
barwić podczas mycia; jest to normalne 
i nie musisz zmieniać filtra. 

4.2 Wymiana filtra węglowego (tryb 
cyrkulacji powietrza) 
Okap może być wyposażony w filtr z wę-
glem aktywnym. Filtr węglowy jest sto-
sowany tylko wtedy, gdy okap nie jest 
podłączony do kanału wentylacyjnego. 
W każdym razie konieczna jest wymiana 
filtra węglowego co najmniej co 3 mie-
siące. 

Podczas wymiany filtra węglowego należy 
zwrócić uwagę na rodzaj używanej turbiny. 

 

 

Symbol Instalacja filtra 
Symbol Demontaż filtra 

1 

2 
1 

2 

C Filtr przeciwtłuszczowy 
można myć w zmywarce

A OSTRZEŻENIE: Filtru wę-
glowego się nie myje.

A
OSTRZEŻENIE: Filtr wę-
glowy jest dostępny w auto-
ryzowanych serwisach.
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5 Ustawienie urządzenia

A
OSTRZEŻENIE
Przed ustawieniem przeczy-
taj instrukcje bezpieczeń-
stwa.

C
UWAGA
Instrukcja instalacji znajduje 
się na stronie 41

5.1 Instalacja akcesoriów 

1- Okap 
2- Kratka wylotu powietrza 
3- Element zamykający 

(opcjonalnie)  
4- 4 X 4,2 X 44,4 Śruby 
5- 2 X 4,2 X 12,7 śruby 
6- 2 X 2,9 X 12,7 śruby 
7- Instrukcja Obsługi 

www.beko.com

Hood
User manual

7

1

2

3

4

5

6

( 2 X 4,2  X 12,7 ) 

(4 X 4,2  X 44,4 ) 

( 2 X 2,9 X 12,7 )

A
OSTRZEŻENIE
Niezainstalowanie śrub lub 
elementu mocującego zgod-
nie z niniejszą instrukcją 
może spowodować zagroże-
nie elektryczne.
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Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze 
urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 
2-letniem okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puław-
skiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) 
udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO 
do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) 
osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warun-
kach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne 
od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwią-
cych w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu 
określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres 
Gwarancyjny”).
W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, 
zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwo-
ści wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach 
Gwarancji.
BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłat-
nej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na 
podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny 
sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia 
przez pierwszego Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod 
warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urzą-
dzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, 
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datę zakupu).
Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być 
zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach 
Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na 
Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno 
być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas 
transportu do punktu serwisowego BEKO. Wady Urządzenia będą usunięte 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z 
niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, 
termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłuże-
niu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia 
Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw do-
stępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu Wady, 
Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego 
Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i 
konserwacje Urządzenia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 
Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospo-
darczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w 
gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów tury-
styczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu 
zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do 
tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem 
seryjnym Urządzenia. 

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, bate-
rie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których 
zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój 
koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz 
regulacji urządzenia.
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użyt-
kowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpo-
wiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają 
wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez 
osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 
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z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji 
Obsługi Urządzenia;
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych 
uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika 
lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się 
w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkie-
go rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także 
powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do 
Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadza-
ny zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczą-
cych) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia 
lub poszczególnych jego części;
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia 
w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi 
określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
i odpowiednich Polskich Norm; 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych 
od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest 
udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.
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ø 120 mm
1x

ø 120 mm
1x

W

Min.
650 mm
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Min.
650 mm
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