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1. Фильтр сетчатый    2. Корпус мотора. Нижняя часть
3. Подсветка                    4. Корпус вытяжки
5. Корпус мотора. Верхняя часть
6. Кожух. Внешняя часть
7. Кожух. Внутренняя часть
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Установите 
внешний и 
внутренний 
кожухи.
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Подключите вытяжку к сети. Проверьте работу кнопок. 
Кнопка    - низкая скорость,    - средняя скорость,      - высокая скорость. Кнопка 0 - выключение. 
Кнопка с изображением лампы - включение подсветки.
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16
2X1W LED MAX

Установите новую светодиодную лампу мощностью не более 1W.
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4-суреттегідей  
оятын тесікті 
қабырғаға 
белгілеңіз. 
Жиынтықта қоса 
жүретін трафаретті  
пайдаланыңыз.  
Қабырғадан 
диаметрі 8 мм 4 
ойық тесіңіз, 
дюбельдерді  
қойып, 10 мм 
қалатындай 
бұраманыі бұраңыз.  

Бұрғылау 
барысында 
қабырға ішінен 
өтетін электр 
сымының 
зақымданбауын 
қадағалаңыз.  



10mm Сорғышты 
орнатыңыз, 
барлық 
бұрамалардың 
отырғызылатын 
ойыққа кіргенін 
тексеріңіз.  

Үстіңгіден бастап барлық бұрамаларды аяғына дейін бұрап шығыңыз.  



Сорғыш диаметрі жалғастырғыш тетік диаметрінен кем 
емес кез келген ауа өткізгішті   пайдалануға арналған.  

Присоедините 
воздуховод к вытяжке – 
Ауа өткізгішті сорғышқа 
қосыңыз 

Жалпы желдеткіш 
каналға қосу кең 
тараған.  

Ауа өткізгішті қабырға 
арқылы сыртқа шығаруға 
болады, бірақ міндетті 
түрде жаңбыр мен 
қардан қорғау керек.   
Бұл жағдайда тиісті 
бақылаушы органдардың 
келісімі қажет. 
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Бекітпе тақтайды суреттегідей етіп орнатыңыз.  



Қаптаманы бекіту үшін 
диаметрі 10 мм болатын 
бұрамаларды 
пайдаланыңыз.  

Сорғышты желіге қосыңыз. Батырмалардың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.. 
• - батырмасы төменгі жылдамдық, •• - орташа жылдамдық, ••• - жоғарғы жылдамдық. 
0 батырмасы -  өшіру.   Шамның суреті бар батырма – жарықтандырғышты қосу.  



2X1W LED MAX

1W артық емес қуаты бар жаңа LED шамын орнатыңыз.



Металдық торлы сүзгіні әрбір үш айда тазалап тұру керек.  
Сүзгіні тұрмыстық жуғыш затпен жууға болады.  
Немесе сабын ерітіндісіне салып қоюға болады.  
Сүзгіні ыдыс жуатын машинада да жууға болады. Жуылғаннан 
кейін сүзгінің түсі сәл өзгеруі мүмкін.  
Түсінің өзгергені оның сипаттамаларына әсер етпейді.  

Сүзгіні жиі 
тазаламаған 
жағдайда 
өртеніп кету 
қаупі бар.  



Бұйымды дұрыс кәдеге жарату 

Бұйымды кәдеге жаратуда EU нормасы мен басқа да 
халықаралық нормаларды сақтаңыз. Бұйымды 
тұрмыстық қоқысқа арналған жерге тастамаңыз. 
Қоршаған ортаға тиетін зиянды барынша азайтуға 
тырысыңыз.  
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