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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
Детальнішу інформацію щодо продуктів, аксесуарів, запасних частин та обслуговування можна знайти в Інтернеті: 
www.bosch-home.com та в онлайн-магазині: www.bosch-eshop.com. 
 
Щодо інформації про продуцію, а також з питань експлуатації та управління Вас проконсультує наша інформаційна 
служба Bosch за телефоном:  
 
01805 304050  
 
(пн-пт: 8.00-18.00, 0,14 євро за хвилину зі стаціонарної мережі T-Com, для мобільного зв’язку тарифи відрізняються. 
Діє тільки для Німеччини.) 
Для інших країн, адресу та контактні дані найближчого сервісного центру можна знайти тут або в переліку сервісних 
центрів у додатку. 
 
Заявка на ремонт або консультація в разі несправностей  
 
А 0810 240 260 
D 01801 22 33 55 
(0,039 євро за хвилину зі стаціонарної мережі, для мобільного зв’язку макс. 0,42 євро за хвилину) 
CH 0848 840 040 
 
Покладіться на компетенцію виробника. Так Ви будете впевнені, що ремонт здійснено кваліфікованими фахівцями, які 
мають оригінальні запасні частини для Вашого приладу. 

 

Екологічно чиста утилізація 
Цей прилад має відмітку про відповідність європейським нормам 2002/96/EG для електричних і 
електронних приладів (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ці норми визначають правила 
повернення та утилізації старої побутової техніки, що діють на території ЄС. 

 
 

Вказівки з техніки безпеки 
 
Загальні вказівки 
 
Дотримуйтеся цієї інструкції, зокрема вказівок з техніки безпеки. Тільки за умови правильного встановлення 
відповідно до інструкції з монтажу може гарантуватися безпека під час експлуатації. Зберігайте інструкцію для 
подальшої експлуатації або для передачі наступному власникові.  
 
Ця витяжка призначена тільки для побутового використання. Виробник не несе відповідальності за пошкодження в 
результаті неналежного використання або неправильної експлуатації. 
 
Небезпека задухи! пакувальними матеріалами. Не дозволяйте дітям гратися пакувальним матеріалами. 
Розпакувавши, перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень. У разі пошкодження під час транспортування не 
вмикайте прилад. 
 
Ця інструкція призначена для кількох моделей приладу. Можливо, що окремі елементи оснащення відсутні у Вашій 
витяжці. 
 
Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Використовуйте прилад тільки для приготування їжі. 
 
Забороняється використання приладу без нагляду дорослими та дітьми в наступних випадках: 
- за наявності обмежень за фізичним або психічним станом; 
- за відсутності необхідних знань і досвіду. 
 
Не дозволяйте дітям гратися з приладом! 
 
В разі виникнення питань або несправностей зв’яжіться з сервісним центром (див. «Перелік сервісних центрів»). 
Зателефонувавши, повідомте наступні номери: 

 
E-Nr. FD 
 



Ці номери вказані на табличці з технічними характеристиками всередині витяжки (необхідно попередньо зняти 
жировий фільтр). Знайдіть і запишіть ці номери у вищенаведеному полі, щоб при необхідності швидко знайти їх. 
 
Монтаж 

 
Небезпека враження електричним струмом! через пошкоджений живильний кабель. Під час монтажу не можна 
надламувати або затискати живильний кабель. 
 
Небезпека займання, небезпека травмування! через пошкоджений живильний кабель. Замінити пошкоджений 
живильний кабель має право лише кваліфікований робітник нашої фірми (електромонтер). 
 
Небезпека травмування! гострими краями під час монтажу. Під час монтажу обов’язково надягайте захисні рукавиці. 
 
Небезпека травмування! при падінні витяжки. Всі захисні гвинти та запобіжні ковпачки мають бути міцно прикручені 
та встановлені. 
 

Експлуатація 
 
Небезпека опіку! через гарячу витяжку під час експлуатації плит. Тримайте дітей подалі та застосовуйте прилад 
належним чином. 
 
Небезпека травмування, небезпека пошкодження! через розміщені на витяжці предмети. Не кладіть на витяжку 
жодних предметів. 
 
Небезпека займання, небезпека опіку! через газові конфорки без посуду над ними. Завжди користуйтеся газовими 
конфорками з відповідним посудом. Регулюйте полум’я таким чином, щоб воно не виходило за денце посуду. 
 
Небезпека опіку, небезпека пошкодження! через одночасне використання кількох газових конфорок. Не 
застосовуйте одночасно дві газові конфорки довше 15 хвилин при максимальному теплонавантаженні. Через сильне 
нагрівання корпус стає дуже гарячим.  
 
Зауважте: одна велика конфорка потужністю більше 5 кВт (Wok) за потужністю відповідає двом газовим конфоркам. 
 
Небезпека займання!  
- через залишки жиру в металевому жировому фільтрі. Під витяжкою не можна працювати з відкритим вогнем (напр. 
стерилізувати). Завжди застосовуйте витяжку з металевими жировими фільтрами. Регулярно чистіть жирові фільтри. 
- через перегрітий жир або олію. Розігрівайте жир та олію тільки під постійним наглядом. Не гасіть полум’я  водою, а 
тільки ковдрою, кришкою або тарілкою. 
 
Увага! 
Небезпека пошкодження внаслідок корозії. Під час приготування їжі завжди вмикайте витяжку, щоб уникнути 
утворення конденсату. Конденсат може зумовити корозію. 
 
Небезпека травмування! через світлодіодні лампи першої групи ризику. Не дивіться на ввімкнені світлодіодні лампи 
довше 100 секунд. 
 
Небезпека для життя, небезпека отруєння! газоподібними продуктами згорання, які всмоктуються вентиляцією. 
Якщо вентиляція недостатня, ніколи не користуйтеся приладом у режимі відводу повітря одночасно з  нагрівальним 
приладом. 
 

 
 
Нагрівальні прилади, що залежать від вентиляції в приміщенні (напр. газові, масляні, дров’яні або вугільні, також 
проточні нагрівачі, водонагрівачі) поглинають під час роботи повітря з приміщення, де вони розташовані, та відводять 
відпрацьовані гази назовні через вентиляційну систему (напр. камін). 
Якщо одночасно ввімкнена витяжка, а з сусідніх приміщень не надходить повітря, то без достатнього припливу 
повітря в кухонному приміщенні знижується тиск. Токсичні гази з каміну або вентиляційної шахти потрапляють назад у 
житло.  
 
З цієї причини необхідно забезпечити достатню подачу припливного повітря. Використання лише настінної 
вентиляційної шафи не гарантує дотримання граничного значення. Для безпечної експлуатації приладу необхідно, 
щоб у приміщенні, де встановлено нагрівальне обладнання, тиск становив 4 Па (0,04 мбар). Цього можна досягти, 



якщо повітря для горіння надходитиме через незакриті отвори, наприклад, двері, вікна та настінні вентиляційні 
системи або подаватиметься за допомогою відповідних технічних засобів. 
 

 
 
У будь-якому випадку зверніться за консультацією до компетентного інженера-теплотехніка, який зможе оцінити 
вентиляційну систему всього будинку та запропонує Вам прийнятні способи вентиляції. 
 
Якщо витяжка використовується лише в режимі циркуляції повітря, експлуатація можлива без жодних обмежень. 
 
Небезпека займання! через іскри. Над нагрівальним приладом, в якому згорає тверде паливо (напр. дерево або 
вугілля), встановлення витяжки дозволяється лише при наявності закритого захисту, який не знімається. 
 
Увага! 
Небезпека пошкодження при перегріванні через замалу відстань між витяжкою та предметом з високими боковими 
стінками, або стіною. Лише одна сторона витяжки може бути встановлена поряд із предметом, який має високі бокові 
стінки, або стіною.  
 
Відстань до стіни чи предмета, що має високі бокові стінки, повинна бути не менше 50 мм. Необхідно дотримуватися 
цієї безпечної відстані. Дотрисуйтеся також інших вказівок інструкції до Вашої плити. 
 
Якщо одночасно використовуються газові та електричні конфорки, то слід дотримуватися найбільшої вказаної 
відстані. Ширина витяжки повинна відповідати щонайменше ширині конфорки. Під час монтажу дотримуйтеся діючих 
будівельних норм і правил місцевих служб електро- та газопостачання. 

 
Чищення та догляд  
 
Небезпека опіку, небезпека враження електричним струмом! 
Перед чищенням або обслуговуванням прилад слід охолодити. Вимкніть запобіжник або витягніть штепсельну вилку з 
розетки. 
 
Увага! 
Небезпека пошкодження через вологу, що потрапила на електроні панелі. Ніколи не чистіть клавіші управління 
вологою ганчіркою. 
Небезпека пошкодження поверхні внаслідок неправильного чищення. Чистіть поверхні з нержавіючої сталі лише в 
напрямку шліфування. Для чищення клавіш управління в жодному разі не використовуйте засіб для миття 
нержавіючої сталі. 
Небезпека пошкодження поверхні гострими предметами або абразивними чи їдкими засобами для чищення. Не 
застосовуйте для чищення гострі предмети, абразивні та їдкі засоби. 

 
Технічне обслуговування та ремонт 
 
Небезпека займання, небезпека травмування! внаслідок неналежного ремонту. Вимкніть запобіжник або витягніть 
штепсельну вилку з розетки. Ремонтувати прилад має право лише кваліфікованими робітник нашої фірми 
(електромонтер). 

 
Небезпека травмування! через несправність або пошкодження приладу. Вимкніть запобіжник або витягніть 
штепсельну вилку з розетки та зверніться до сервісного центру. 
 
Небезпека займання, небезпека травмування! через пошкоджений живильний кабель. Замінити пошкоджений 
живильний кабель має право лише кваліфікований робітник нашої фірми (електромонтер). 
 
Небезпека опіку, небезпека враження електричним струмом! через несправні лампи. Своєчасно замінюйте 
несправні лампи, щоб уникнути перевантаження решти ламп. Якщо лампа перегоріла, вимкніть запобіжник або 
витягніть штепсельну вилку з розетки. Зачекайте, поки лампа охолоне, а потім замініть її. 

 



Режими роботи  
 
Витяжка може використовуватися в режимі відведення або циркуляції повітря. 
 

Режим відведення повітря 
 

Повітря, що всмоктується витяжкою, очищається жировими фільтрами та виводиться за межі 
приміщення через систему труб. 
Увага: Повітря, що відводиться, не повинно надходити ані в діючий димохід, ані в шахту, яка служить 
для вентиляції приміщень, де знаходяться нагрівальні прилади. 
- Якщо повітря, що відводиться, потрапляє до димоходу, який не функціонує, необхідно звернутися за 
допомогою до компетентного інженера-теплотехніка. 
- Якщо повітря відводиться через зовнішню стіну, то має застосовуватися телескопічна вентиляційна 

шафа. 
 

Режим циркуляції повітря 
 

Повітря, що всмоктується, очищається жировими фільтрами та фільтром з активованим вугіллям і 
повертається в кухню. 
Увага: Для поглинання запахів у режимі циркуляції повітря необхідно встановити фільтр з активованим 
вугіллям. Про різні можливості використання приладу в режимі циркуляції повітря можна дізнатися в 
додаткових матеріалах або запитати у продавця. 

Необхідне приладдя можна придбати в спеціалізованих магазинах, сервісному центрі або через інтернет. Номери 
приладдя зазначено в кінці цієї інструкції з експлуатації. 

 
Управління 

 

Ця інструкція підходить для кількох моделей приладу. Можливо, що окремі елементи оснащення відсутні у Вашій 
витяжці. 
 
Увага: розпочавши готувати страву, ввімкніть витяжку та вимкніть її через кілька хвилин по завершенні приготування. 
Це забезпечить найбільш ефективне усунення випарів. 
 
Панель управління – варіант 2  
 

 
             Ввімкн./вимкн.           Режими роботи               
               освітлення                 вентилятора   
        

 
Панель управління – варіант 3  
 

 
  Ввімкн./вимкн.                        Режими роботи          Інтенсивний            
    освітлення                              вентилятора                   режим                                               

 
Панель управління – варіант 1 
  
   Увімкн./                   Індикатор режиму           Ввімкн./вимкн. 
    Вимкн.                  роботи вентилятора            освітлення 



 
      Зменшення швидкості                Збільшення швидкості               
        роботи вентилятора                   роботи вентилятора   
                                                              Інтенсивний режим      
 

Ввімкнення вентилятора: варіант 1  
- Натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення. 
За допомогою клавіші + посилити та клавіші – зменшити інтенсивність роботи вентилятора. 
Інтенсивний режим 
Якщо особливо сильно накопичуються кухонні випари чи неприємний запах, можна застосовувати інтенсивний режим. 

Натисніть та утримуйте клавішу + до моменту, поки на дисплеї загориться індикатор або . 
Тривалість інтенсивного режиму обмежена. Після цього вентилятор автоматично переключиться на нижчий рівень 
роботи. В будь-який час можна зменшити швидкість роботи. 
 

Ввімкнення вентилятора: варіант 2 і 3  
За допомогою клавіш 1, 2 і 3 можна посилити або зменшити інтенсивність роботи вентилятора. 
Інтенсивний режим: варіант 3 

Натисніть клавішу . 
 

Освітлення 
Освітлення можна вмикати та вимикати незалежно від вентилятора. 

 

Зняття та вставлення фільтрів 

 

 Небезпека опіку, небезпека враження електричним струмом! 
Перед чищенням або обслуговуванням прилад необхідно охолодити. Вимкніть запобіжник або витягніть штепсельну 
вилку з розетки. 
 
Зняття металевих жирових фільтрів 
1. Натисніть на фіксатори та опустіть металевий жировий фільтр. При цьому другою рукою притримуйте фільтр знизу. 
2. Витягніть металевий жировий фільтр. 

 

 
 
При витягуванні за край  
1. Потягніть донизу металевий жировий фільтр. 
При цьому другою рукою притримуйте фільтр знизу. 
2. Витягніть металевий жировий фільтр. 
 
Вказівки 
- Жир може накопичуватися знизу в металевому жировому фільтрі. 
- Утримуйте фільтр у горизонтальному положенні, щоб уникнути стікання жиру. 
 

 



 

Вставлення металевих жирових фільтрів 
1. Вставте металевий жировий фільтр. 
При цьому другою рукою притримуйте фільтр знизу. 
2. Припідніміть і зафіксуйте металевий жировий фільтр. 

 
Чищення та догляд  

 Небезпека опіку, небезпека враження електричним струмом! 
Перед чищенням або обслуговуванням прилад слід охолодити. Вимкніть запобіжник або витягніть штепсельну вилку з 
розетки. 
Увага! 
Небезпека пошкодження через вологу, що потрапила на електроні панелі. Ніколи не чистіть клавіші управління 
вологою ганчіркою. 
Небезпека пошкодження поверхні внаслідок неправильного чищення. Чистіть поверхні з нержавіючої сталі лише в 
напрямку шліфування. Для чищення клавіш управління в жодному разі не використовуйте засіб для миття 
нержавіючої сталі. 
Небезпека пошкодження поверхні гострими предметами або абразивними чи їдкими засобами для чищення. Не 
застосовуйте для чищення гострі предмети, абразивні та їдкі засоби. 

 
Чищення поверхні приладу 

 
Відповідні засоби для чищення та догляду за приладом можна придбати через гарячу лінію або в інтернет-магазині 
(див. початок інструкції з експлуатації). 
 
Увага: поверхні та клавіші управління чутливі до подряпин. Дотримуйтеся умов гарантії, вказаних у гарантійному 
талоні, що додається, та наступних правил чищення: 
 
- Чистіть поверхні приладу тільки м’якою, вологою ганчіркою, миючим засобом або м’яким засобом для чищення 
вікон. Присохлий бруд змивайте вологою ганчіркою. Не зішкрібайте! 
- Не використовуйте для чищення сухі ганчірки, абразивні губки, засоби для чищення, що містять пісок, соду, кислоти, 
хлориди та інші агресивні речовини. 
- Чистіть поверхні з нержавіючої сталі лише в напрямку шліфування.  
- Для чищення клавіш управління не використовуйте засіб для миття нержавіючої сталі та вологі ганчірки. 

 
Чищення металевих жирових фільтрів 
Металеві жирові фільтри вбирають частки жиру, які містяться в кухонних випарах. В умовах звичайної експлуатації 
витяжки (щоденно від 1 до 2 годин) металеві жирові фільтри потрібно чистити один раз на три місяці. 
Вказівки 
- Не використовуйте агресивні, кислотні або їдкі миючі засоби. 
- Під час чищення металевих жирових фільтрів вологою ганчіркою почистіть також кріплення фільтра.  
- Металеві жирові фільтри можна мити в посудомийній машині або вручну. 
В посудомийній машині: 
Увага: Чищення в посудомийній машині може призвести до незначної зміни забарвлення. Але це не вплине на 
роботу металевих жирових фільтрів. 
- Сильно забруднені металеві жирові фільтри не можна мити разом з іншим посудом. 
- Фільтри повинні вільно лежати в посудомийній машині. Вони не мають бути затиснені. 
Вручну: 
Увага: Особливо стійкі забруднення можна чистити спеціальним аерозолем, який розчиняє жир. Його можна 
замовити в інтернет-магазині.  
- Замочіть металеві жирові фільтри в гарячому миючому розчині. 
- Почистіть фільтри щіткою та добре прополощіть. 
- Дайте висохнути та встановіть на місце. 

 
Заміна ламп 

 

 Небезпека опіку, небезпека враження електричним струмом! через несправні лампи. Своєчасно замінюйте 
несправні лампи, щоб уникнути перевантаження решти ламп. Якщо лампа перегоріла, вимкніть запобіжник або 
витягніть штепсельну вилку з розетки. Зачекайте, поки лампа охолоне, а потім замініть її. 
 
Важливо! Застосовуйте лампи такого ж типу та потужності (див. патрон лампи або табличку з технічними 
характеристикам усередині витяжки – для цього необхідно зняти металеві жирові фільтри). 
 
Зміна галогенних ламп 



 
Увага: Вставляючи галогенні лампи, не торкайтеся скляної колби. При заміні ламп користуйтеся чистою м’якою 
ганчіркою.  
1. За допомогою викрутки або іншого відповідного інструменту обережно зніміть лампове кільце. 
2. Витягніть лампу та замініть новою лампою такого ж типу. 

 

 
 
3. Вставте кришку лампового відсіку на місце. 
4. Вставте штепсельну вилку або ввімкніть запобіжник. 
 

Зміна ламп розжарювання  
 
1. Припідніміть кришку лампового відсіку та пересуньте до зовнішньої сторони приладу. 
2. Викрутіть лампу та замініть новою лампою такого ж типу. 

 

 
 
3. Вставте кришку лампового відсіку на місце. 
4. Вставте штепсельну вилку або ввімкніть запобіжник 
 
Світлодіодні лампи 
Несправні світлодіодні лампи мають право замінювати лише кваліфіковані робітники, авторизовані нашою фірмою чи 
сервісним центром (або електромонтери). 
 

 Небезпека травмування очей! світлодіодними лампами першої групи ризику. Не дивіться на ввімкнені 
світлодіодні лампи довше 100 секунд. 

 

 



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 

 

 
 

 
 
- Цей прилад встановлюється на стіні. 
- Для додаткового спеціального приладдя (напр. для режиму циркуляції повітря) дотримуйтесь інструкції з монтажу, 
яка до нього додається. 
- Поверхні приладу чутливі. Тому під час монтажу уникайте пошкоджень. 

 

Вказівки з техніки безпеки 

 

 Небезпека для життя, небезпека отруєння! газоподібними продуктами згорання, які всмоктуються вентиляцією. 
Якщо вентиляція недостатня, ніколи не користуйтеся приладом у режимі відводу повітря одночасно з  нагрівальним 
приладом. 
 

 
 
Нагрівальні прилади, що залежать від вентиляції в приміщенні (напр. газові, масляні, дров’яні або вугільні, також 
проточні нагрівачі, водонагрівачі) поглинають під час роботи повітря з приміщення, де вони розташовані, та відводять 
відпрацьовані гази назовні через вентиляційну систему (напр. камін). 
Якщо одночасно ввімкнена витяжка, а з сусідніх приміщень не надходить повітря, то без достатнього припливу 
повітря в кухонному приміщенні знижується тиск. Токсичні гази з каміну або вентиляційної шахти потрапляють назад у 
житло.  
 



З цієї причини необхідно забезпечити достатню подачу припливного повітря. Використання лише настінної 
вентиляційної шафи не гарантує дотримання граничного значення. Для безпечної експлуатації приладу необхідно, 
щоб у приміщенні, де встановлено нагрівальне обладнання, тиск становив 4 Па (0,04 мбар). Цього можна досягти, 
якщо повітря для горіння надходитиме через незакриті отвори, наприклад, двері, вікна та настінні вентиляційні 
системи або подаватиметься за допомогою відповідних технічних засобів. 
 

 
 
У будь-якому випадку зверніться за консультацією до компетентного інженера-теплотехніка, який зможе оцінити 
вентиляційну систему всього будинку та запропонує Вам прийнятні способи вентиляції. 
 
Якщо витяжка використовується лише в режимі циркуляції повітря, експлуатація можлива без жодних обмежень. 
 
Небезпека займання! через іскри. Над нагрівальним приладом, в якому згорає тверде паливо (напр. дерево або 
вугілля), встановлення витяжки дозволяється лише при наявності закритого захисту, який не знімається. 
 
Увага! 
Небезпека пошкодження при перегріванні через замалу відстань між витяжкою та предметом з високими боковими 
стінками, або стіною. Лише одна сторона витяжки може бути встановлена поряд із предметом, який має високі бокові 
стінки, або стіною.  
 
Відстань до стіни чи предмета, що має високі бокові стінки, повинна бути не менше 50 мм. Необхідно дотримуватися 
цієї безпечної відстані. Дотрисуйтеся також інших вказівок інструкції до Вашої плити. 
 
Якщо одночасно використовуються газові та електричні конфорки, то слід дотримуватися найбільшої вказаної 
відстані. Ширина витяжки повинна відповідати щонайменше ширині конфорки. Під час монтажу дотримуйтеся діючих 
будівельних норм і правил місцевих служб електро- та газопостачання. 
 
Небезпека враження електричним струмом! через пошкоджений живильний кабель. Під час монтажу не можна 
надламувати або затискати живильний кабель. 
 
Небезпека займання, небезпека травмування! через пошкоджений живильний кабель. Замінити пошкоджений 
живильний кабель має право лише кваліфікований робітник нашої фірми (електромонтер). 
 
Небезпека травмування! гострими краями під час монтажу. Під час монтажу обов’язково надягайте захисні рукавиці. 
 
Небезпека травмування! при падінні витяжки. Всі захисні гвинти та запобіжні ковпачки мають бути міцно прикручені 
та встановлені. 

 
Монтаж 

 

Труби 
 
Увага: Виробник витяжок не розглядає скарги, пов’язані з системою трубопроводів. 
- Прилад досягає оптимальну потужність завдяки короткій, прямій витяжній трубі та найбільшому можливому 
діаметру труби. 
- Використання довгих, шорстких витяжних труб, великої кількості трубних колін або труб діаметром менше 150 мм 
призводить до відхилення від оптимального рівня відведення повітря та посилення шумів. 
- Для прокладання витяжного повітроводу необхідно використовувати тільки труби та шланги з негорючих матеріалів. 
 
Круглі труби: 
Рекомендується внутрішній діаметр 150 мм, але щонайменше 120 мм. 
 
Пласкі канали 
Внутрішній переріз має відповідати діаметру круглих труб. 

для Ø 150 мм. – прибл. 177 см2 

для Ø 120 мм. – прибл. 113 см2 

- Пласкі канали не повинні мати жодних гострих згинів. 
- Якщо труби мають різні діаметри, скористайтесь ущільнювальною стрічкою. 
 



Перевірка стіни 
 
- Стіна повинна бути рівною, горизонтальною та мати достатню несучу здатність. 
- Глибина просвердлених отворів повинна відповідати довжині гвинтів. Дюбелі повинні мати міцну опору. 
- Гвинти та дюбелі, що входять до комплекту витяжки, призначені для цегляної стіни. Для стін іншої конструкції (напр. 
з гіпсокартону, пористого бетону, будівельної цегли Poroton) слід використовувати відповідні засоби кріплення. 
- Максимальна вага витяжки 40 кг. 

 
Підготовка до монтажу 
 
1. Намалюйте на стіні вертикальну лінію від стелі до нижнього краю витяжки. 
2. Позначте місця для гвинтів і контур кріплення. 
3. Просвердліть п’ять отворів діаметром 8 мм та глибиною свердління 80 мм для кріплень і вставте дюбелі в отвори 
так, щоб вони були врівень зі стіною. 

 

 
 

Монтаж 

1. Прикрутіть кріпильні кутники для обшивки витяжної труби.  

 

 
 

2. Міцно прикрутіть тримачі для витяжки, макс. 3 Нм.  



 
 

3. Болти вгвинчуйте таким чином, щоб вони виступали з-за стіни ще на 5-9 мм.  
 

 
 
Навішування та вирівнювання приладу 
 
1. Зніміть захисну плівку спочатку з заднього боку витяжки, а після завершення монтажу – повністю. 

2. Навісьте витяжку таким чином, щоб вона була міцно зафіксована на тримачах.  
3. Вирівняйте прилад по горизонталі шляхом обертання тримачів. При необхідності витяжку можна пересунути 

вправо чи вліво.  
 
 



Закріплення витяжки 

1. Встановіть на тримачі запобіжні ковпачки стрілкою догори та натисніть на них, щоб вони зафіксувалися.   

2. Міцно прикрутіть гайки з підкладною шайбою.  

 

 
 
Зняття запобіжних ковпачків 
Якщо необхідно зняти запобіжні ковпачки, застосовуйте плоску викрутку.  
 

 

 

Приєднання труб 
Увага: при застосуванні алюмінієвої труби попередньо вирівняйте область з’єднання. 
Витяжна труба Ø 150 мм (рекомендований розмір) 
Приєднайте витяжну трубу безпосередньо до повітряного патрубка та належним чином загерметизуйте. 
Витяжна труба Ø 120 мм  
1. Вставте редукційний перехідник безпосередньо на повітряний патрубок. 
2. До перехідника приєднайте витяжну трубу. 
3. Обидва місця з'єднання належним чином загерметизуйте. 
 

Підключення до джерела живлення 

 Небезпека враження електричним струмом! через пошкоджений живильний кабель. Під час монтажу не можна 
надламувати або затискати живильний кабель. 
Необхідні дані щодо підключення вказані на табличці з технічними характеристикам усередині витяжки, необхідно 
зняти металевий жировий фільтр. 
Довжина шнура живлення: прибл. 1,30 м. 
Ця витяжка відповідає правилам ЄС щодо подолання радіоперешкод. 
Витяжку можна підключити тільки до розетки з заземленням, встановленої відповідно до чинних правил. 



При можливості розетку з заземленням слід розташовувати безпосередньо в обшивці витяжної труби. 
- Розетка із заземленням повинна підключатися через окреме електричне коло. 
- Якщо після монтажу витяжки до розетки з заземленням немає доступу, необхідно встановити розмикальний 
пристрій, як при фіксованому підключенні витяжки до мережі. 
В разі необхідності у фіксованому підключенні має бути встановлений перемикач (автоматичний вимикач, запобіжник 
і контактор)  із мінімальною відстанню між контактами 3 мм. Тільки кваліфіковані електрики повинні здійснювати 
фіксоване підключення. 

 

Монтаж обшивки витяжної труби 

 Небезпека травмування! 
через гострі краї під час монтажу. Під час монтажу приладу слід завжди надягати захисні рукавиці. 
 
1. Розділіть секції обшивки витяжної труби.  
Для цього зніміть клейку стрічку. 
2. Зніміть захисну плівку з обох секцій обшивки витяжної труби. 
3. Вставте одну секцію обшивки витяжної труби в іншу. 
 
Увага: 
– Щоб уникнути подряпин, покладіть, як захист, папір на краї зовнішньої  секції обшивки. 
– отвори внутрішньої секції обшивки знизу. 
 
4. Встановіть секції обшивки витяжної труби на витяжку. 

5. Зсуньте внутрішню секцію обшивки вверх і закріпіть зліва та справа кріпильним кутником.  
6. Зафіксуйте знизу обшивку витяжної труби.  

7. Пригвинтіть обшивку витяжної труби з бічних сторін двома гвинтами до кріпильного кутника.  
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