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Інструкція з експлуатації 
 
Режими роботи 
 
Режим відведення повітря: 
 
□ Витяжка очищує повітря на кухні, всмоктуючи випарування над варильною панеллю та 
видаляючи  їх за межі приміщення.  
 
□ Жиропоглинаючий фільтр поглинає часточки жиру, які містяться в кухонних випаровуваннях. 
 
□ Кухня майже повністю звільняється від небажаних запахів та забруднення. 
 
Якщо витяжка в режимі відведення повітря працює одночасно з опалювальним 
обладнанням, яке використовує витяжні канали (наприклад, опалювальні системи, 
проточні водонагрівачі або котли, що працюють на газі, рідкому або твердому паливі), 
необхідно забезпечити подачу повітря в обсязі, достатньому для згоряння палива. 
Із міркувань безпеки потрібно, щоб у приміщенні, де встановлене опалювальне або нагрівальне 
обладнання з відкритим полум’ям, тиск повітря був нижчим за атмосферний не більше ніж 
на 4 Па (0,04 мбар). 
 
Це можна забезпечити, якщо повітря при згорянні палива буде виводитися із приміщення через 
незакриті отвори, наприклад, через двері, вікна, настінні вентиляційні шафи або за допомогою 
інших технічних заходів, наприклад, блокуванні одного із вищеназваних пристроїв при роботі 
іншого.  
При недостатньому підведенні  свіжого повітря виникає небезпека отруєння 
газоподібними продуктами згоряння, які всмоктуються назад. 
 
Застосування однієї лише побутової витяжки не забезпечує підтримання зниженого тиску повітря 
в допустимих межах. 
 
Примітка. При оцінці тиску повітря варто враховувати всю систему вентиляції будівлі. Однак це 
правило не застосовується при експлуатації побутових кухонних приладів, наприклад, 
варильних поверхонь і газових плит.  
 
Якщо витяжка використовується в режимі рециркуляції повітря  - з вугільним фільтром - 
експлуатація можлива без будь-яких обмежень. 
 
Режим рециркуляції повітря: 
 
□  Цей режим потребує установки вугільного фільтра (див. розділ «Фільтри і їх технічне       
   обслуговування»).  
 
Вугільний фільтр можна придбати у спеціалізованому магазині (див. спец. Приладдя на 
стор. 18). 
 
□  Витяжка витяжки всмоктує кухонні випаровування, які проходять через жиропоглинаючий 
фільтр    
    і вугільний фільтр. Після цього очищене повітря повертається на кухню. 
 
□  Жиропоглинаючий фільтр поглинає часточки жиру, які можуть міститися в кухонних 
випаровуваннях. 
 
□  Вугільний фільтр очищує повітря від небажаних запахів.  
 
Виробник не виключає можливості поширення цієї інструкції також на нові моделі продукції, які 
будуть виведені на ринок після виготовлення тиражу цієї інструкції з експлуатації за умови, що 
нові моделі продукції будуть ідентичні актуальним з погляду особливостей їхньої експлуатації. 
 
Ця інструкція з експлуатації  поширюється також на модель DWA092450. 
 
Право на внесення змін виробник залишає за собою. 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Перед першим використанням витяжки 
 
Важливі вказівки: 
 
□  Ця витяжка відповідає існуючим вимогам техніки безпеки. 
 
    Ремонт витяжки повинен виконуватися тільки кваліфікованими  фахівцями. 

Якщо з’єднувальний шнур для підключення витяжки до електромережі пошкоджений, то для 
уникнення серйозної небезпеки замінювати його може лише виробник. Працівники сервісного 
центра або інші, не менш кваліфіковані фахівці. 
 
Неякісний ремонт витяжки може призвести до виникнення серйозної небезпеки для 
користувача. 

 Підключення витяжки і введення її в дію повинен виконувати тільки кваліфікований 
фахівець. 

 Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до існуючих правил (див. інструкцію  
з монтажу). 

 Експлуатуйте витяжку тільки із встановленими лампами. 

 Несправні лампи слід відразу ж заміняти, щоб запобігти перевантаженню ламп, що 
залишилися. 

 Не експлуатуйте витяжку без установленого жиропоглинаючого фільтра. 

 Перегріті жири і олії легко можуть займатися. Тому завжди слідкуйте за готування їжі  
з жирами й оліями, наприклад, у разі приготування картоплі фрі. 

 Не стерилізуйте продукти харчування полум'ям під витяжкою: 

     Небезпека займання жиропоглинаючого фільтра через занадто велике полум’я.  

 Експлуатація витяжки над полум’ям , у якому згоряє тверде паливо (вугілля, дерево й т.д.), 
припустима тільки з обмеженнями (див. інструкцію з монтажу). 

 Завжди правильно експлуатуйте газові конфорки. 
 
Важливе зауваження: 

  Полум’я газових конфорок повинно завжди бути закрите кухонним посудом. Перегрівання 
нагрівання полум’ям газових конфорок може пошкодити витяжку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Експлуатація витяжки 

 Випаровування, що виникають при готуванні їжі  найбільш ефективно видаляються, якщо: 
□ вмикати витяжку одночасно з початком процесу готування їжі; 
□ вимикати витяжку через кілька хвилин після закінчення процесу готування їжі. 
 
Елементи управління в різних моделях витяжки: 

   Рівні потужності 
                      вентилятора 

 
Примітка: освітлення можна вмикати у будь-який момент, навіть коли вентилятор вимкнений. 
 

Фільтри і їхнє технічне обслуговування 
 
Для поглинання часток жиру , що містяться у випаровуваннях, які утворюються  при 
готуванні їжі, можуть використовуватися різні жиропоглинаючі фільтри. 
 
Жиропоглинаючий фільтр із нетканого матеріалу 
Фільтр зроблений із вогнестійкого матеріалу. 
 
Увага! 
Ризик займання збільшується у міру насичення фільтра залишками жирів, і це може справляти 
негативний вплив на роботу витяжки. 
 
Важливе зауваження! 
Вчасна заміна жиропоглинаючого фільтра із нетканого матеріалу запобігає небезпеці займання  
через нагрівання при готуванні їжі у фритюрі чи при звичайному смажінні. 
 
Заміна жиропоглинаючого фільтра із нетканого матеріалу: 
При нормальній експлуатації (від однієї до двох годин на день) фільтр із нетканого матеріалу 
слід замінювати через кожні 8-10 тижнів. 
У випадку, коли використовується друкований фільтр із нетканого матеріалу, його заміну 
проводять найпізніше тоді, коли розпливається кольоровий друк. 
 
 Використовуйте лише фільтри, вироблені нашою компанією. Це гарантує відповідність 
правилам техніки безпеки і  забезпечує оптимальне функціонування витяжки.  
 
Утилізація використаних жиропоглинаючих фільтрів із нетканого матеріалу: 

Жиропоглинаючі фільтри із нетканого матеріалу не містять шкідливих речовин. Викидайте 
їх разом зі звичайним сміттям.   
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Фільтри і їхнє технічне обслуговування 
 
Металевий жиропоглинаючий фільтр 
 
Фільтр, зроблений з незаймистого металу. 
 
Увага! 
Ризик займання збільшується у міру насичення фільтра залишками жирів, і це може справляти 
негативний вплив на роботу витяжки. 
 
Важливе зауваження! 
Вчасно чистіть металевий жиропоглинаючий фільтр.  
 
Чищення металевого жиропоглинаючого фільтра: 
 
При нормальній експлуатації (від однієї до двох годин на день) металевий жиропоглинаючий 
фільтр слід чистити через кожні 8-10 тижнів. 
 
□  Фільтр можна мити в посудомийній  машині. Це може призводити до незначної зміни  
    кольору фільтра. 
 
  Важливе зауваження! 
  Сильно забруднені металеві жиропоглинаючі фільтри ніколи не мийте в посудомийній   
  машині разом із посудом. 
 
□  При митті фільтра вручну замочіть фільтруючі прокладки в гарячій мильній воді на кілька  
   годин. Потім очистіть фільтруючі прокладки щіткою, ретельно прополощіть їх й дайте воді    
   стекти з прокладок. 
 
□  Використовуйте лише фільтри вироблені нашою компанією. Це гарантує оптимальне 
функціонування витяжки. 
 
Знімання і встановлення металевого жиропоглинаючого фільтра 
 
У витяжках із однією фільтруючою прокладкою 
 

1. Поверніть ручки, розміщені з лівого і з правого боку решітки фільтра. 
2.  

 
 
2. Стисніть пружинний стопор і вийміть рамку з фільтром. 
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3. Замініть фільтруючу прокладку на нову. 
 

 
 

4. Встановіть рамку з фільтром, дотримуючи зворотного порядку дій. 

 Знову встановіть на місце пружинний стопор. 

 Защіпки рамки фільтра повинні ввійти у зачеплення праворуч і ліворуч! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Фільтри і їхнє технічне обслуговування 
 
У витяжках із двома фільтруючими касетами: 
 
Увага! Галогенні лампи слід вимкнути й дочекатися їхнього охолодження. 
 

1. Натисніть на фіксатор жиропоглинаючого фільтра в напрямку стрілки й спочатку злегка 
відкиньте фільтр униз. Потім  потягніть фільтр  на себе та вийміть його. 

 

 
 
2. Очистіть металевий жиропоглинаючий фільтр. 
 
3. Знову встановіть на місце очищений  фільтр. 

 
 
 
Вугільний фільтр 
Зняття й установка вугільного фільтра 
 
У витяжках з однією фільтруючою прокладкою: 
 
1. Зняття фільтра - див. «Жиропоглинаючий фільтр». 
 
   □  При встановленні вугільного фільтра дротяна сітка більше не потрібна. 
 
2. Покладіть вугільний фільтр на фільтруючу прокладку й защепніть його. 
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3. Установіть рамку фільтра. 
   □  Див. «Жиропоглинаючий фільтр». 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
 
 
Вугільний фільтр 
У витяжках із двома фільтруючими касетами: 
1. Вийміть фільтруючу касету. 
    □  Див. «Жиропоглинаючий фільтр». 
 
2. Вставте гвинт у крильчасту гайку і втулку й закрутіть у центрі перегородки (необхідно тільки  
    при першому встановленні). Гвинт, крильчаста гайка і втулка додаються до вугільного  
    фільтра. 
 
3. Вдавіть викруткою обидва язички на перегородці усередину, або зніміть захисну плівку  
    (необхідно тільки при першому встановленні). 
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4. Обклейте вугільний фільтр  ущільнювальною стрічкою, що додається до комплекту. 

 
 
5. Вставте вугільний фільтр позаду, відкиньте його нагору й зафіксуйте його в центрі    
    крильчастою гайкою. 

 
 
6. Знову встановіть дві фільтруючі касети. 
 
Зняття: 
□  Зняття відбувається у зворотному порядку. 
 
Заміна вугільного фільтра: 
При звичайній експлуатації (від однієї до двох годин на день) вугільний фільтр слід заміняти 
приблизно один раз у рік. 
 
Вугільний фільтр можна придбати в спеціалізованому магазині (див. спец. приладдя на  
стор. 18). 
Використайте тільки фільтри вироблені нашою компанією. Це гарантує оптимальне 
функціонування витяжки. 
 
Утилізація використаних вугільних фільтрів: 
Вугільні фільтри не містять шкідливих речовин. Вони можуть утилізуватися, як звичайне 
побутове сміття. 
 
 
 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Чищення і догляд 
 
Вимкніть витяжку й відключіть її від електромережі, вийнявши вилку із розетки або 
вимкнувши передбачений при встановленні розмикальний пристрій. 
 
□ При заміні жиропоглинаючого фільтра (див. розділ «Фільтри і їхнє технічне обслуговування»)   
   проводьте чищення  доступних деталей корпуса від наявних жирових забруднень. Це 
попередить    
   можливість займання й гарантує найбільш  оптимальне функціонування витяжки. 
□  Для чищення витяжки використовуйте гарячу мильну воду або м'який засіб для чищення     
    вікон. 
□  Якщо є дуже сильні (старі) забруднення використовуйте засіб для чищення вікон. 
 
□  Не зіскрібайте присохлий бруд, а розмочіть його вологою ганчіркою. 
 
□  Не користуйтесь абразивними засобами для чищення. 
 
Увага! Кнопки управління чистіть лише розчином м’якого засобу для миття і м’якою вологою 
ганчіркою. 
 
Лаковані, алюмінієві й пластмасові поверхні: 
 
□   Ніколи не користуйтеся абразивними засобами для чищення або щітками. 
 
□   Не користуйтеся сухою ганчіркою. 
 
□   Не використовуйте агресивні, кислото- або лужномісткі засоби для чищення. 
 
□  Вказівка: Ніколи не чистіть спиртом пластмасові поверхні, тому що це може призвести 
    до появи матових плям. 
 
□  Застереження! Досить часто провітрюйте кухню, ніколи не залишайте відкрите полум’я.  
 

Заміна ламп 
 
Лампи розжарювання: 
 
1. Вимкніть витяжку й відключіть її від електроживлення, для чого вийміть  вилку із розетки  
    або  вимкніть передбачений при встановленні розмикальний пристрій. 
 
2. Зніміть рамку фільтра. 
  □  Див. «Жиропоглинаючий фільтр». 
 
3. Замініть лампи  
(Стандартні свічкоподібні лампи розжарювання потужністю макс. 40 Вт, цоколь Е14). 
 

 
 
4. Встановіть на місце рамку фільтра. 
  □  Див. «Жиропоглинаючий фільтр». 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 

 7



Чищення і догляд 
 
Галогенні лампи 
 
1. Вимкніть витяжку й відключіть її від електроживлення, для чого вийміть  вилку із розетки  
   або  вимкніть передбачений при встановленні розмикальний пристрій. 

    При експлуатації галогенні лампи сильно нагріваються. І навіть через деякий час після 
вимикання залишається небезпека опіку. 
 
2. Зніміть плафон лампи викруткою або іншим подібним інструментом. 
 
3. Замініть галогенну лампу (стандартна галогенна лампа, 12 В, макс. 20 Вт, цоколь G4). 
 
Увага! Для виймання лампи використайте чисту ганчірку. 
 

 
 
4. Встановіть плафон лампи. 
 
5.Вставте вилку витяжки в розетку або ввімкніть передбачений при встановленні розмикальний 
пристрій. 
 
Вказівка: якщо освітлення не працює, перевірте, чи правильно вставлена лампа. 
 
 

Несправності  
 
Якщо у Вас є які-небудь питання або якщо виникла несправність, зверніться до найближчого 
сервісного центру (див. список адрес сервісних центрів). 
 
Зателефонувавши, будь ласка, повідомите наступні відомості: 
 
E-Nr.                         FD 
 
Впишіть ці номери в зазначених місцях. Ви знайдете ці номери на типовій табличці з технічними 
характеристиками усередині Вашої витяжки після того, як знімете решітку фільтра. 
 
Залишаємо за собою право на конструктивні зміни витяжки в рамках технічного вдосконалення. 

 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Інструкція з монтажу 
Важлива інформація 

 Стара витяжка не є зовсім непотрібним сміттям. Вона містить цінні матеріали, які можуть 
бути вдруге використані при утилізації з урахуванням вимог охорони навколишнього 
середовища. 
Перед тим, як відправляти на утилізацію стару витяжку, приведіть її в непрацездатний стан. 

  Ваша нова витяжка на час транспортування захищена відповідним упакуванням.  
Усі матеріали, які використані для цієї мети, не завдають шкоди навколишньому середовищу 
й можуть бути перероблені для вторинного використання. Будь ласка,  зробіть свій внесок 
в охорону навколишнього середовища, відправивши цей матеріал для упакування на переробку 
з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища. 
Найостанніші відомості щодо можливостей з утилізації Ви можете одержати в магазині, 
де Ви придбали витяжку, або в місцевих адміністративних органах. 

 Витяжка призначена для використання в режимі відведення повітря й у режимі циркуляції 
повітря. 

 Завжди встановлюйте витяжку над центральною частиною плити з конфорками. 

 Мінімальна відстань між електричною варильною поверхнею й нижнім краєм витяжки: 650 
мм. 

 
 
Додаткові інструкції у випадку використання газових плит: 

 У всіх випадках варто дотримуватися відповідних правил і вказівок щодо установки, які 
даються підприємством-виробником газової варильної поверхні. 

  Витяжку дозволяється встановлювати таким чином, щоб тільки з однієї її сторони 
розміщалися висока шафа або висока стіна. При цьому відстань до цієї шафи або до цієї стіни 
повинна бути не менш ніж 50 мм. 

 Встановлення витяжки над газовою плитою або варильною поверхнею на мінімальній 
відстані 650 мм дозволяється тільки у разі, якщо не перевищуються наступні значення 
номінального теплового навантаження (Hs): 
□ Газові плити 
Теплове навантаження: 
однієї конфорки          макс. 3,0 кВт 
всіх конфорок             макс. 8,3 кВт 
духовки                      макс. 3,9 кВт 
 
□ Газові варильні поверхні 
Теплове навантаження: 
однієї конфорки            макс. 3,9 кВт 
всіх конфорок               макс. 11,3 кВт 
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□ Газові склокерамічні варильні поверхні  
Інформація щодо номінальної теплового навантаження не стосується закритих газових  
склокерамічних варильних поверхонь. Дотримуйтесь вказівок  виробника варильних панелей. 
 
□ Плити на твердому паливі 
Максимальне теплове навантаження й мінімальна відстань до плити такі самі, як і у випадку 
газових плит. 

 Над вогнищем, у якому згоряє тверде паливо, через потенційну пожежну небезпеку 
(наприклад, через іскри, що розлітаються)  встановлювати витяжку дозволяється тільки в тому 
разі, якщо вогнище  знаходиться під закритим незнімним кожухом і виконуються всі чинні 
правила безпеки.  
Це обмеження не стосується  газових плит і газових варильних поверхонь. 

 Чим менша відстань між витяжкою й конфорками, тим вища ймовірність конденсації  
на витяжці парів, що піднімаються. 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
 
 
 

Перед монтажем 
Режим відведення повітря 

 
 
Повітря, що відводиться, подається нагору через вентиляційний  канал або безпосередньо 
через зовнішню стіну за межі приміщення. 
Повітря, що відводиться, не можна виводити через діючий димохід або  у вентиляційний стовбур, 
що використовується для вентиляції приміщень із печами або камінами. 
При відведенні повітря слід дотримуватися вимог адміністративних органів влади і 
виконувати існуючі приписи (наприклад, будівельні норми й правила). 
Необхідно отримати дозвіл відповідних адміністративних органів на відведення повітря через  
димохід, що не використовується. 
Якщо витяжка в режимі відведення повітря працює одночасно з опалювальним 
обладнанням, яке використовує витяжні труби (наприклад, опалювальні системи, проточні 
водонагрівачі й котли, що працюють на газі, рідкому або твердому паливі), необхідно 
забезпечити подачу повітря в обсязі, достатньому для згоряння палива. 
Із міркувань безпеки потрібно, щоб у приміщенні, де встановлене опалювальне або нагрівальне 
обладнання з відкритим полум'ям, тиск повітря був нижчим за атмосферний не більше ніж на 
4 Па (0,04 мбар). 
Це можна забезпечити, якщо повітря при згорянні палива буде виводитися із приміщення через 
незакриті отвори, наприклад, через двері, вікна й настінні вентиляційні шафи або за допомогою 
інших технічних заходів, наприклад, блокування одного з вищезгаданих пристроїв при роботі 
іншого. 
 
При недостатньому підведенні свіжого повітря виникає небезпека отруєння 
газоподібними продуктами згоряння. 
Застосування однієї тільки побутової витяжки не забезпечить підтримки зниженого 
тиску повітря в припустимих межах. 
 
Примітка. При оцінці тиску повітря варто враховувати всю систему вентиляції будинку. Однак це 
правило не застосовується при експлуатації побутових кухонних приладів, наприклад, 
варильних поверхонь і газових плит. 
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Якщо витяжка використовується в режимі рециркуляції повітря (з вугільним фільтром), 
експлуатація можлива без будь-яких обмежень. 
Якщо повітря, яке відводиться,  видаляється через зовнішню стіну, слід встановити  
в зовнішній стіні телескопічний повітровід. У разі роботи витяжки в режимі відведення повітря 
слід установити усередині витяжки зворотний клапан, якщо він уже не встановлений у відвідній 
трубі або телескопічному повітроводі. Якщо зворотний клапан не додається до витяжки, його 
можна придбати у спеціалізованому магазині (див. спец. приладдя, стор. 18). 
 
Монтаж зворотного клапана 
□ Вставте обидва штифти зворотного клапана в отвори повітряних патрубків або труби  
   повітровипускного каналу. 

 Перед установленням клапана переконайтеся, що напис або карбування знаходяться із 
зовнішньої сторони. 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
 
 

Перед монтажем 
 
Оптимальна ефективність витяжки забезпечується при виконанні наступних умов: 
□ Використання коротких і гладких витяжних труб без різких вигинів. 
□ Використання мінімальної кількості колін. 
□ Використання труб із можливо більшим внутрішнім діаметром  (переважно 
використовувати труби із внутрішнім діаметром 150 мм), а також використання колін 
труб із великим радіусом. 
 
□ Круглі труби: 
Ми рекомендуємо для одномоторних моделей: внутрішній діаметр не менш 120 мм; 
для двомоторних моделей: внутрішній діаметр не менш 150 мм. 
 
□ Труби прямокутного перерізу повинні мати площу внутрішнього перерізу, 
рівну площі внутрішнього перерізу відповідних круглих труб із внутрішнім діаметром 
120/150 мм. 
Вони не повинні мати різких вигинів. 

 120 мм – площа внутрішнього перерізу близько 113 см. 

 150 мм – площа внутрішнього перерізу близько 177 см. 
□ Якщо труби мають різні діаметри: використайте герметизуючу стрічку. 
□ У випадку експлуатації витяжки в режимі відведення повітря забезпечуйте 
достатнє надходження свіжого повітря. 
 
Приєднання труб 
 
Витяжка з діаметром вихідного отвору 120 мм: 

відвідна труба 100 м 
□ Встановіть на патрубок повітровипускного каналу витяжки перехідник для звуження 
каналу (дивися спеціальне приладдя на останній сторінці), а потім прикріпіть відвідну 
трубу до цього перехідника. 

відвідна труба 120 мм 
□ Прикріпіть відвідну трубу безпосередньо до патрубка повітровипускного каналу 
витяжки. 
 
Витяжка з діаметром вихідного отвору 150 мм: 

відвідна труба  120 м 
□ Прикріпіть перехідник для звуження каналу (дивися спеціальне приладдя на останній 
сторінці) до вихідного отвору витяжки. 
 
□ Прикріпіть відвідну трубу до цього перехідника. 

відвідна труба 150 мм 
Прикріпіть відвідну трубу безпосередньо до вихідного отвору витяжки. 
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 Якщо встановлено зворотний клапан, перевірте його роботу. 
 
 
 
Витяжка із прямокутним отвором вихідного каналу: 
 
□ Прикріпіть до отвору вихідного каналу повітряний патрубок, який входить до 
комплекту. 
 

 
 

 
Режим рециркуляції повітря 

 
 
□ Очищене за допомогою додаткового вугільного фільтра повітря знову повертається  
 у приміщення. 
 
□ При режимі рециркуляції повітря варто встановити на вихідний отвір витяжки захисну 
решітку (дивися спеціальне приладдя на останній сторінці) для того, щоб уникнути 
травм. 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
 
 

Електричне підключення 
 
Витяжку слід підключати до електромережі тільки через заземлену розетку, встановлену 
відповідно до приписів. 
Розетка з контактом заземлення повинна розташовуватися якнайближче до витяжки 
і бути легко доступною. 
Якщо після монтажу витяжки розетка недоступна, то при монтажі слід передбачити розмикальний 
пристрій. Як розмикальний пристрій варто використовувати вимикач із відстанню між контактами 
не менш 3 мм. До їх числа належать LS-перемикачі й контактори. 
При ремонті завжди від'єднуйте витяжку від електричної мережі. 
 
Ремонт витяжки повинен проводитися тільки кваліфікованими фахівцями. 

 Якщо з’єднувальний шнур для підключення витяжки до електромережі 
пошкоджений, то, щоб уникнути серйозної небезпеки, заміняти його може тільки 
виробник, співробітники сервісного центру або інші, не менш кваліфіковані фахівці. 
Неякісний ремонт витяжки може призвести до виникнення серйозної небезпеки для 
користувача. 
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Довжина з’єднувального проводу: 1,20 м. 
 
Електричні характеристики: 
Електричні характеристики Ви знайдете на типовій табличці всередині Вашої витяжки 
після того, як знімете раму фільтра. 

 Не засовуйте руку у вихідний отвір витяжки. 
 
Ця витяжка відповідає вимогам правил Європейського співтовариства з подолання 
радіоперешкод. 
 

Встановлення 
 
Витяжка особливо підходить для встановлення в декоративному камінному куполі. 
 
Для максимальної ефективності при експлуатації витяжки (особливо важливо 
при острівному монтажі): 
 
□  Витяжка повинна встановлюватися  якнайвище усередині того 
декоративного елемента, в який вона вбудовується. 
 
□  Декоративний елемент, в який вбудована ви тяжка, повинен накривати всю 
поверхню, на якій проходить  готування їжі. 
 
Залежно від моделі для установки витяжки повинні бути вирізані отвори таких 
розмірів: 
Витяжка з кулісним перемикачем, завширшки 53 см, 1-моторна: 

 

 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Встановлення 
 
Витяжка з повзунковим перемикачем, завширшки 53 см, 1- і 2-моторна: 
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Витяжка з повзунковим перемикачем, завширшки 73 см, 1- і 2-моторна: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Установка 
 
1. Зніміть решітку фільтра (див. інструкцію з експлуатації). 
 
2. Виконайте електричне підключення витяжки. 
 
3. Встановіть витяжку в зроблений виріз і натисніть на неї так, щоб монтажні пружини ввійшли  
    в зачеплення спереду і ззаду. 
 
4. Туго затягніть гвинти кріплення витяжки. 

 
 
 
5. Встановіть і зафіксуйте на місці решітку фільтра (див. інструкцію з експлуатації). 
 
 

Зняття витяжки 
 
1. Відверніть гвинти. 
 
2. Міцно втримуйте витяжку знизу  і одночасно вийміть із зачеплення монтажні пружини      
спереду й ззаду. 
 
монтажні пружини 

 
 

3. Зніміть витяжку, потягнувши її вниз. 
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Вага в кг: 
 
Модель Ширина  Режим  відведення 

 повітря 
Режим рециркуляції 
 повітря 

1-моторна з кулісним 
перемикачем 

53 см 5,0 6,3 

1-моторна з повзунковим 
перемикачем 

53 см 9,5 10,7 

1-моторна з повзунковим 
перемикачем 

73 см 10,3 11,6 

2-моторна з повзунковим 
перемикачем 

53 см 8,3 9,5 

2-моторна з повзунковим 
перемикачем 

73 см 8,7 9,9 

 
 
Залишаємо за собою право на зміни конструкції, пов’язані з технічним удосконаленням. 
 
 
 
Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
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Інформація для попереднього ознайомлення. Не є офіційною інформацією виробника. 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантія виробника 
 
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте 
веб-сайт компанії:  www.bosch-home.com.ua або зверніться до Сервісного центру BOSCH  у 
Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає 
сервісного центру, зверніться до місцевого дилера BOSCH 
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http://www.bosch-home.com.ua/

