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CONSELHOS E SUGESTÕES 
 
 As instruções para uso aplicam-se a vários modelos deste aparelho. Por isso, é 

possível que estejam aqui descritas algumas características do equipamento que 
não digam respeito ao seu aparelho específico. 

INSTALAÇÃO 
• O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de instalação ou utilização incorreta ou imprópria. 
• A distância mínima de segurança entre a placa de 

cozimento e o exaustor é de 650 mm (alguns modelos 
podem ser instalados a altura inferior; consulte o 
parágrafo sobre as dimensões de trabalho e a 
instalação). 

• Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à 
indicada na chapa de características fixada no interior 
do exaustor. 

• Para os aparelhos da Classe I, certifique-se de que a 
rede elétrica da habitação dispõe de um sistema eficaz de ligação à terra. 

 Ligue o exaustor ao duto de fumaça utilizando um tubo com diâmetro mínimo de 
120 mm. O tubo de exaustão de fumaça deve ser o mais curto possível.  

•  Não ligue o exaustor a dutos de exaustão que transportem vapores de combustão 
(caldeiras, lareiras, etc.). 

• Se o exaustor for utilizado em conjunto com aparelhos 
não elétricos (por ex. aparelhos alimentados a gás), é 
necessário que haja no aposento ventilação suficiente 
para impedir o retorno dos gases de escape. Deve 
haver uma abertura na cozinha que comunique 
diretamente com o exterior, para garantir a entrada de 
ar limpo. Quando o exaustor é utilizado em conjunto 
com outros aparelhos não alimentados eletricamente, 
a pressão negativa no aposento não deve ultrapassar 0,04 mbar, para evitar que os 
vapores voltem a entrar no aposento através do exaustor.  

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.  
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• Se as instruções de instalação da placa de cozinha a gás indicarem uma distância 
acima desta maior que a indicada, é necessário respeitá-las. Devem ser 
respeitados todos os regulamentos em matéria de evacuação de ar. 

• Utilize apenas parafusos e peças pequenas apropriadas para o exaustor.  
Advertência: a não utilização de parafusos ou elementos de fixação em 
conformidade com estas instruções pode causar riscos elétricos. 

• Ligue o exaustor à fonte de energia através de um interruptor bipolar com, pelos 
menos, 3 mm de distância entre os contatos. 

UTILIZAÇÃO 
• O exaustor foi concebido exclusivamente para uso doméstico, para reduzir os 

odores da cozinha. 
• Nunca utilize o exaustor senão para o fim para que foi concebido. 
• Nunca deixe chamas altas desprotegidas sob o exaustor, quando estiver em 

funcionamento. 
• Ajuste a intensidade da chama de maneira a não ultrapassar o diâmetro do fundo 

da panela utilizada, certificando-se de que não incide dos lados. 
• As fritadeiras devem ser vigiadas constantemente 

durante o funcionamento, porque as gorduras e óleos 
excessivamente aquecidos são facilmente inflamáveis.  

• Não cozinhe flamejados debaixo do exaustor, porque 
há risco que incêndio. 

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança. 

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho. 

• “ CUIDADO: As partes acessíveis podem aquecer muito durante a utilização dos 
aparelhos de cozimento.” 
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MANUTENÇÃO 
•  Desligue o interruptor de alimentação do aparelho ou retire o plugue da tomada 

antes de realizar qualquer serviço de manutenção. 
• Limpe e/ou substitua os filtros, respeitando os intervalos especificados neste 

manual. Há risco de incêndio se a limpeza não for realizada conforme estas 
instruções. 

• Os filtros antigordura devem ser limpos cada 2 meses de funcionamento, ou com 
maior frequência no caso de uso muito intenso, e podem ser lavados na máquina 
de lavar louça. 

• O filtro de carvão ativado não é lavável e não pode ser regenerado. Deve ser 
substituído cada 4 meses de funcionamento, ou com maior frequência no caso de 
uso muito intenso. 

• Limpe o exaustor com um pano úmido e detergente líquido neutro. 
 

O símbolo   colocado no produto ou na sua embalagem indica que o produto não 
pode ser eliminado como lixo doméstico. Deverá ser entregue num centro de recolha 
seletiva próprio para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. 
A eliminação correta deste produto contribui para evitar os possíveis efeitos negativos 
para o meio ambiente e a saúde que seriam criados pela manipulação imprópria dos 
seus resíduos. Para mais informações sobre onde entregar o produto para 
reciclagem, contate os serviços municipais. 
 



   
 

PT 6 6 

CARACTERÍSTICAS 

Dimensões 
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Componentes 

Ref. Qtd  Componentes do produto 
1  1  Corpo do exaustor equipado com: Comandos, ilumina-

ção, grupo do ventilador e filtros 
2  1 Chaminé telescópica  formada por: 
2.1  1 Chaminé Superior 
2.2  1 Chaminé Inferior 
9  1 Flange de redução ø 150-120 mm 
15 1 Conexão da saída de ar 
Réf. Qtd Componentes de instalação 
7.2.1  2 Suportes de fixação da chaminé superior 
11  6 Buchas 
12a  6 Parafusos 4,2 x 44,4 
12c  6 Parafusos 2,9 x 9,5 
 Qtd  Documentação 
 1 Manual de Instruções 
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INSTALAÇÃO 
Perfuração da parede e fixação dos suportes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Marque na parede: 
• uma linha vertical que vá até ao teto ou ao limite superior, no centro da zona destinada à 

montagem do exaustor; 
• uma linha horizontal a, pelo menos, 650 mm de distância acima do plano do fogão. 
• Apoie o suporte 7.2.1 como indicado, a 1-2 mm de distância do teto ou do limite superior, 

alinhando o centro deste (entalhes) sobre a linha de referência vertical. 
• Marque os centros dos furos do suporte. 
• Apoie o suporte 7.2.1 como indicado, X mm abaixo do primeiro suporte (X = altura da cha-

miné superior fornecida de série), alinhando o seu centro (entalhes) sobre a linha de referên-
cia vertical. 

• Marque os centros dos furos do suporte. 
• Marque, como indicado, um ponto de referência a 116 mm de distância da linha de referên-

cia vertical, e 305 mm acima da linha de referência horizontal. 
• Repita esta operação do lado oposto. 
• Fure os pontos marcados com ø 8 mm . 
• Introduza as buchas 11 nos furos. 
• Fixe os suportes, utilizando os parafusos 12a (4,2 x 44,4) fornecidos com o aparelho. 
• Aperte os 2 parafusos 12a (4,2 x 44,4), fornecidos com o aparelho, nos furos para fixação do 

corpo do exaustor, deixando uma fresta de 5-6 mm entre a parede e a cabeça do parafuso. 

 

��

���

��
�

�

��	

�

�

��	

	�
��

�
�

�

�����



   
 

PT 8 8 

Montagem do corpo do extrator 
• Antes de fixar o corpo do extrator, aperte os dois parafusos Vr 

situados nos pontos de montagem do corpo do extrator. 
• Pendure o corpo do extrator nos dois parafusos 12a. 
• Aperte totalmente os parafusos do suporte 12a. 
• Ajuste os parafusos Vr para nivelar o corpo do extrator. 
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Ligações 
SAÍDA DO AR PARA A VERSÃO ASPIRANTE 

Para a instalação na Versão Aspirante, ligue o exaustor ao tubo 
de saída utilizando um tubo rígido ou flexível de ø150 ou 120 
mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador. 
• Para a ligação com um tubo de ø120 mm, instale a flange de 

redução 9 na saída do corpo do exaustor. 
• Fixe o tubo com braçadeiras de aperto adequadas. O material 

necessário não é fornecido com o aparelho. 
• Tire os filtros antiodor de carvão ativado, se presentes. 
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SAÍDA DE AR PARA A VERSÃO FILTRANTE 

• Desaperte os 2 parafusos que estão a fixar o suporte superior 
7.2.1. 

• No lugar deles, aplique a conexão de saída de ar 15 e fixe-a 
com 2 parafusos retirados anteriormente. 

• Ligue a conexão 15 à saída do corpo do exaustor, utilizando 
um tubo ø150 mm rígido ou flexível, à escolha do instalador. 

• Assegure-se de que o filtro antiodores de carvão ativado está 
montado. 
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LIGAÇÃO ELÉTRICA 
• Ligue o extrator à alimentação utilizando um interruptor de 

dois pólos com uma folga de contacto de pelo menos 3 mm. 
• Retire os filtros contra gordura (ver parágrafo da Manutenção) 

certificando-se de que o conector do cabo de alimentação está 
corretamente instalado na tomada existente do lado do ventila-
dor. 

 

Montagem da chaminé 
Chaminé de exaustão superior 
• Alargue ligeiramente os dois lados da chaminé superior e pen-

dure-os por trás dos suportes 7.2.1, certificando-se de que fi-
cam corretamente assentados. 

• Fixe os lados nos suportes utilizando os 4 parafusos 12c (2,9 x 
9,5) fornecidos. 

• Certifique-se de que a saída das peças das extensões fica ali-
nhada com as saídas da chaminé. 

 
Chaminé de exaustão inferior 
• Alargue ligeiramente os dois lados da chaminé e pendure-os 

entre a chaminé superior e a parede, certificando-se de que fi-
cam corretamente assentados. 

• Fixe a parte inferior lateralmente ao corpo do extrator utilizan-
do os 2 parafusos 12c (2,9 x 9,5) fornecidos. 
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UTILIZAÇÃO 

 
 

Quadro de comandos 
Tecla Led Função 

- Desliga o motor. T1 
Todos os Leds 
piscam 3 vezes. 

Com o alarme dos filtros disparado, se o usuário pressionar esta tecla 
durante cerca de 5 segundos, o sistema fará o reset do alarme. Esta 
indicação só é visível se o motor estiver desligado.  
Concluído o processo, a indicação anteriormente visualizada apaga-se: 
Intermitência Led T2+Led T4 significa que é necessário lavar os filtros 
metálicos antigordura. O alarme dispara ao fim de 100 horas de 
funcionamento efetivo do exaustor.  
Intermitência Led T2+Led T3 significa que é necessário substituir os 
filtros de carvão ativo e também lavar os filtros metálicos antigordura. O 
alarme dispara após 200 horas de funcionamento efetivo do exaustor. 

T2 Fixo Liga o motor com velocidade I. 
Fixo Liga o motor com velocidade II. É a velocidade recomendada para 

condições normais de cozimento. 
T3 

O Led da 
velocidade atual 
pisca uma vez por 
segundo. 

Mantendo esta tecla pressionada durante 2 segundos, liga e desliga a 
função Delay.  
Ativa o processo de desligamento automático (Motor+Luzes) diferido de 
30’. É indicado para completar a eliminação dos cheiros residuais. É 
ativável de qualquer posição, desde que a função Intensiva esteja 
desabilitada. Desativa-se mediante pressão da tecla respectiva ou 
desligando o motor. 

Fixo Liga o motor com velocidade III. T4 
Pisca duas vezes 
por segundo. 

Mantendo esta tecla pressionada durante 2 segundos, liga e desliga a 
função Intensiva. 
Esta velocidade é temporizada a 6 min. Decorrido o referido tempo, o 
sistema regressará automaticamente à velocidade selecionada 
anteriormente. Desativa-se mediante pressão da tecla respectiva ou 
desligando o motor. Não é ativável se a função Delay estiver ativa. 

- Liga e desliga o sistema de iluminação com intensidade máxima. L 
 Mantendo esta tecla pressionada durante cerca de 5 segundos, quando todas 

as cargas estão desligadas (Motor+Luz), o alarme dos filtros de carvão 
ativado ativa-se / desativa-se. 
2 piscadas Led T3+Led T4 –Alarme Ativado. 
1 piscada   Led T3+Led T4 –Alarme desativado. 
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MANUTENÇÃO 
Filtros contra gordura 

LIMPAR OS FILTROS METÁLICOS CONTRA GORDURA 
• Os filtros deverão ser limpos de 2 em 2 meses de funcionamento, 

ou mais frequentemente em situações de utilização extrema e po-
dem ser lavados na máquina de lavar louça. 

• Retire os filtros, um de cada vez, empurrando-os para trás e pu-
xando-os ao mesmo tempo. 

• Lave os filtros, tendo cuidado para não os dobrar. Antes de os 
instalar novamente, certifique-se de que ficam bem secos. 

• Ao instalar novamente os filtros, certifique-se de que a pega fica 
visível do exterior. 

 

Filtro de carvão ativado (Versão com recirculação) 
SUBSTITUIR O FILTRO DE CARVÃO ACTIVADO 

• O filtro não é lavável e não pode ser regenerado e deverá ser 
substituído aproximadamente de 4 em 4 meses, ou mais fre-
quentemente em casos de grande utilização. 

• Retire os filtros metálicos contra gordura. 
• Retire o filtro de carvão activado que está saturado soltando os 

ganchos de fixação. 
• Instale o novo filtro encaixando-o no respectivo lugar. 
• Instale novamente os filtros metálicos contra gordura. 

  

Iluminação 
Atenção! Este aparelho é provido de uma luz LED branca classe 
1M segundo a norma EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; 
potência óptica máxima emitida@439nm: 7µW. Não observar 
directamente com instrumentos ópticos (binóculo, lente de 
ampliação….). 
 
• Para substituição, contate a assistência técnica. 
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ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA 
 
 
Contate unicamente pessoal qualificado nos seguintes casos: 
 Instalação (consulte a seção de instalação); 
 
 Contate o SAC no caso de dúvidas sobre o funcionamento do aparelho. 
 
Contate centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante nos seguintes casos: 
 Dúvidas acerca do bom estado do aparelho, depois de retirar da embalagem; 
 Substituição ou danos no cabo de alimentação; 
 Avaria ou mau funcionamento de aparelho, solicite a utilização de peças de reposição origi-
nais; 
 
COMO RESOLVER PROBLEMAS 
1- A Coifa não liga. Verificar se: 
 O disjuntor está desligado. 
 A tomada está com mau contato ou se o plugue está mal conectado. 
 Falta de energia elétrica. 
 A tensão da residência é a mesma do produto. 
 
2 - Ruído excessivo. Verificar se: 
 O produto está corretamente instalado/fixado. 
 
3 - Força de sucção insuficiente. Verificar se: 
 Os filtros precisam ser limpos ou substituídos. 
 Foi selecionada a velocidade correta. 
 A saída de ar está obstruída. 
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TERMO DE GARANTIA 
 
Esse produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, e para tan-
to, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instruções do usuário. 
 
 Para ilustrar o presente termo de garantia ficam expressas a seguintes condições: 
- A Franke Sistema de Cozinhas do Brasil, assegura ao proprietário consumidor deste produto, a 
garantia integral contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 01 (um) ano estando in-
cluídas neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n.º 8078 de 11/09/90, con-
tando a partir da data de aquisição e comprovando pela apresentação da nota fiscal ou cupom fi-
scal de compra, que passa a fazer parte integrante deste termo. 
- No prazo de garantia, o reparo ou substituição gratuita das peças, eventualmente defeituosas, 
somente será realizada em nossa rede de assistência técnica, conforme relação em nosso site 
(www.franke.com.br), ou com nosso SAC 0800 47 7300, pois, somente estes estão autorizados a 
examinar e a reparar o produto no prazo de garantia. 
 
- Fica convencionado, que o presente termo de garantia perderá totalmente a sua validade, caso 
ocorra uma das hipóteses a seguir expressas: 
Quedas acidentais, avaria no transporte, manuseio inadequado; 
Agentes da natureza: chuva ou incidências direta de raios solares; 
Ter sido instalado em rede elétrica imprópria ou diversa da recomendação do manual de instruç-
ões; 
Utilizar produtos químicos na limpeza do produto, tipo ácido clorídrico (muriático) agride dire-
tamente o aço inox; 
Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto não for original ou adequado, ou 
ainda adaptações de partes e peças adicionais sem autorização prévia do fabricante. 
Se o produto apresentar sinais de violação, ajustes ou consertos por pessoa não habilitada ou au-
torizada. 
 
Esta garantia é valida apenas no Brasil. 

 



   
 

PT 114 

 



   
 

PT 115 

 
 



   
 

PT 116 

 
 

 

 

 

 

Franke Sistemas de Cozinha do Brasil 
Matriz e Showroom 
Rua Hellmuth Miers, 800 - BR 101 - km 31 
Distrito Industrial - 89219-512, Joinville – SC – Brasil 
Fone +55 47 3431 0500 
 
0800 47 7300 – www.franke.com.br 

 


