
COOKER  HOOD
USER MANUAL

TROUBLE SHOOTINGS

CAUTION: Disconnect the power supply before servicing.

STATUS CAUSE  AND  METHOD  OF  REPAIRING TOOL

The power 
supply is 
damaged

If the power supply is damaged,please call the  
technicians to repair.

"+" type
Screwdriver
Sharp Pincers

The motor does
not run

A)The fan was blocked,check the fan make sure 
    it is in the correct place.
B)The motor was blocked,check the motor make 
    sure it is in the correct place.
C)The motor was broken,replace  a new one.
D)The switch control was broken,replace  a new 
     one.
E)The capacitance was broken,replace a new one.

"+" type
Screwdriver

The unit 
body shake

A) The installation  is not firm enough.Check it 
     and make sure the hood is firm  enough.
B)The fan is broken,so it is not balance.Repalce a 
    a new one.
C)The blower’install is not correct.Check it and 
    install it correctly.
D)The motor does not firm enough.Check it and 
install it firmly enough.

"+" type
Screwdriver

Big noise

a) The blower is not in balance.Adjust the fan fix 
    screws to balance or replace a new one.
B)Some other things drop to the blower.Check 
    and   clean it.

"+" type
Screwdriver

Suction not 
so powerful

A) The distance from the range hood to the gas 
     cooker is too big.Make sure the distance is 
     about 650-700mm.
B) There are many windows or doors in the
     kitchen, the air  convection is too big.Close
     some doors or windows,smaller the air
     convection.
C) There have some other pour wind to the 
     exhaust  pipe.Make the exhaust pipe ’s  exit 
     to downwards.
D)The run rate of motor  decrease obviously.
    Replace a new motor or capacitance.
   Because of the Range Hood is set upon the
    window, the best solution is that put one 
    threeply  board on the back of  the Range Hood
    for covering  the  hollow of window.

"+" type
Screwdriver

Bulb does not 
work

Replace with a new
bulb or replace a new lamp assembly.

"+" type
Screwdriver
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КУХОННА ВИТЯЖКА
ІНсТрУКцІЯ КОрИсТУВАчА

НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСІБ ЇХ УСУНЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: перед виконанням будь-яких дій з обслуговування вимкніть жив-
лення пристрою.

СТАН ПРИЧИНА ТА СПОСІБ УСУНЕННЯ ІНСТРУ-
МЕНТ

Пошкоджений блок 
живлення

У разі пошкодження блока живлення слід звертатися до 
технічних спеціалістів для виконання ремонту. 

Фігурна 
викрутка
Гострі щіпці

Мотор не працює

а)  Вентилятор заблокований. Перевірте стан вентиля-
тора та переконайтеся в тому, що він установлений 
правильно. 

b)  Мотор заблокований. Перевірте стан мотора та пере-
конайтеся в тому, що він установлений правильно.

с)  Мотор вийшов із ладу. Установіть новий мотор.
d)  Перемикач вийшов із ладу. Замініть його на новий.
e)  Конденсатор вийшов із ладу. Замініть його на новий.

Фігурна 
викрутка

Вібрація пристрою

а)  Неправильне установлення витяжки. Перевірте стан 
витяжки та переконайтеся в тому, що вона установле-
на правильно.

b)  Вентилятор вийшов із ладу, що призвело до втрати 
балансу. Перевірте його стан та установіть відповід-
ним чином.

с)  Неправильне установлення лопаті. Перевірте їх стан 
та установіть відповідним чином.

d)  Неправильне установлення мотора. Перевірте його 
стан та установіть відповідним чином.  

Фігурна 
викрутка

Висока шумність

а)  Вентилятор не збалансований. Відрегулюйте монтаж-
ні гвинти вентилятора для балансування або устано-
віть новий вентилятор.

b)  Сторонні предмети потрапили до вентилятора. Пере-
вірте стан вентилятора та очистіть його. 

Фігурна 
викрутка

 Недостатнє всмок-
тування

а)  Занадто велика відстань між краєм кухонної витяжки 
та газовою плитою. Переконайтеся в тому, що від-
стань становить близько 650-700 мм.

b)  Занадто велика конвекція повітря, оскільки при-
міщення має багато вікон або дверей. Зачиніть деякі 
вікна та двері для зменшення конвекції повітря.

с)  Відвідна труба всмоктує стороннє повітря. Установіть 
отвір відвідної труби донизу.

d)  Зменшилася потужність мотора. Установіть новий мо-
тор. У  разі, якщо кухонна витяжка установлена біля 
вікна, найкраще рішення полягає в тому, щоб устано-
вити тришарову дошку в задній частині витяжки для 
запобігання впливу вітру.

Фігурна 
викрутка

Лампочка не горить Замініть лампочку на нову лампочку або установіть нову 
лампочку в зборі.

Фігурна 
викрутка
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Користуйтеся  
гумовими рукавицями під час очи-
щення витяжки. Бруд та сторонні 

предмети під час очищення слід ви-
даляти обережно.

Категорично  
заборонено мити пристрій керування 
у воді або в інших рідинах, оскільки 
це може призвести до виникнення 

проблем, пов’язаних із  
електрикою.

Будьте уважними  
у разі очищення вентилятора. Не 

стискайте вентилятор та не торкайте-
ся його поверхні. Це може призвести 

до удару та підвищення шуму.

У жодному разі  
не торкайтеся силового кабелю мо-

крими руками для запобігання удару 
електричним струмом.

У разі,  
якщо пристрій не використовуєть-
ся протягом тривалого часу, слід 
від’єднати його від джерела жив-

лення.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗМІСТ

ТЕхНічНі хАРАКТЕРиСТиКи  ........................................................................ 1

РоЗМіРи КоРПУСА  ......................................................................................... 1-2

ПЕРЕЛіК оСНоВНих СКЛАдоВих  ........................................................... 3-8

ВиМоГи щодо УСТАНоВЛЕННЯ  ...............................................................  9

ВиМоГи щодо ВиКоНАННЯ РоБіТ ..................................................... 10-11

іНСТРУКЦіЯ З УСТАНоВЛЕННЯ додАТКоВих ПРиЛАдіВ  ................. 15

іНСТРУКЦіЯ З КоРиСТУВАННЯ МЕдиАПЛЕйЕРоМ  ............................. 16

іНСТРУКЦіЯ З ЕКСПЛУАТАЦії  ...................................................................... 17

ТЕхНічНЕ оБСЛУГоВУВАННЯ  .................................................................... 18

ЗАМіНА ЛАМПочКи  ....................................................................................... 19

ВАЖЛиВі РЕКоМЕНдАЦії З БЕЗПЕКи  .................................................. 20-21

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНоСТЕй  ....................................................................  22

Майте на увазі, що цей продукт має маркування:  
Згідно з директивою ЕС щодо відходів електричного та 
електронного обладнання ці відходи повинні накопичуватися 
та оброблятися окремо. У разі, якщо в майбутньому у Вас 
виникне потреба утилізації зазначених продуктів, не змішуй-
те їх у жодному разі з побутовими відходами. їх слід надісла-
ти до відповідного пункту утилізації відходів електричного 
та електронного обладнання.
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Шановний клієнте!

дякуємо Вам за придбання нашої кухонної витяжки. Сподіваємося, що вона 
задовольнятиме в повному обсязі Ваші потреби. Перед виконанням будь-яких 
дій уважно прочитайте всю інструкцію. Це допоможе Вам максимально ефек-
тивно використовувати Ваш пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:  BRAVO,  IBIZA,  FAVORITE,  AURORA  SPACE, 
 INFINITY 
Загальна потужність:  194 Вт  254 Вт  270 Вт
Загальна потужність:  190 Вт  254 Вт  270 Вт
3-швидкісний мотор: 250 Вт
Лампи зі світлодіодами:  2 х 2 Вт Галогенні лампи:  2 х 10 Вт
Напруга: 220 В – 240 В
частота струму: 50 Гц
Фільтр: 6-шаровий фільтр
Керування:  сенсорне керування   м’яке сенсорне керування

РОЗМІРИ КОРПУСА

                    BRAVO      IBIZA
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ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Вихідний отвір  
для повітря не повинен бути 

з’єднаний з димовою трубою або 
каналами для продуктів горіння.

Заборонено  
залишати конфорки з відкритим 

полум’ям під цією витяжкою.

У разі будь-якого пошкодження 
кабелю живлення слід замінити 

несправний кабель на новий, корис-
туючись послугами кваліфікованого 

спеціаліста.

очищення витяжки  
слід здійснювати правильно згідно 
з наданими інструкціями, оскільки 
їх невиконання може призвести до 

пожежі.

Заміну лампочки  
повинен здійснювати кваліфіко-

ваний спеціаліст або компетентна 
особа. Потужність лампочки зі 

світлодіодом не повинна переви-
щувати 2 Вт.
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ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ

Заміна галогенної або звичайної лампочки (Рисунок 1)
Застереження: лампочка може бути гарячою! Зачекайте, поки вона охолоне. Слід використо-
вувати один і той самий тип лампочок. Переконайтеся в тому, що всі перемикачі вимкнені, а 
також у тому, що вимкнене живлення кухонної витяжки! Виконуйте такі інструкції:
Увага: переконайтеся в тому, що лампочка холодна, перед тим, як доторкатися до неї!
1.  Зніміть фільтри та від’єднайте провід живлення лампочки.
2.  Натисніть на пружину в напрямку, показаному стрілкою, після чого можна вимикати 

лампочку. 
3.  Можна замінювати галогенну лампочку на іншу, потужність якої не перевищує потуж-

ність лампочки, яку замінюють! Якщо Ви бажаєте замінити лампочку, виконайте такі дії:
А.  Від’єднайте чотири гвинти на пристрої для лампочки. Зніміть нижню кришку лам-

почки.
В.  Витягніть лампочку в зборі.
С.  Видаліть стару лампочку та замініть її новою.
D.  Установіть лампочку в зборі.
Е.  Установіть нижню кришку лампочки.
F.  Зафіксуйте лампочку за допомогою чотирьох гвинтів!

4.  Установіть пристрій для лампочку в зворотній послідовності. Приєднайте провід лам-
почки.

5.  Установіть фільтри.
 

Заміна лампочки зі світлодіодом (Рисунок 2)
Застереження: лампочку зі світлодіодом не можна замінювати на звичайну лампочку. її 
слід замінювати лише на нову галогенну лампочку. Переконайтеся в тому, що всі пере-
микачі вимкнені, а також в тому, що вимкнене живлення кухонної витяжки! Виконуйте 
такі інструкції:
1.  Зніміть фільтри та від’єднайте провід живлення лампочки.
2.  Натисніть на пружину в напрямку, показаному стрілкою,  

після чого можна вимикати лампочку. 
3.  Можна замінювати лампочку на іншу лампочку  

зі світлодіодом, потужність якої не перевищує  
потужність лампочки, яку замінюють!

4.  Установіть пристрій для лампочку в зворотній послідовності.  
Приєднайте провід лампочки.

5. Установіть фільтри.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Pic.2

To replace led lamp(pic2)

Caution: LED lamp can not replace a new bulb, just can replace a new LED Lamp.

Make sure all the control switches are off, and he cooker 

hood is unplugged! Please follow below instructions:

1.Take out the filters, and cut off the wire connection of the lamp.

2.Press the spring according to the arrow direction, then 

you can take off the lamp unit.

3.You can replace a new LED lamp unit no more then rating!

4. Then put the lamp unit to the hood in reverse direction. 

Connect the wire of the lamp.

5. Fit on the filters.

Pic.1

TO REPLACE LIGHT BULB

To replace halogen lamp or light bulb(Pic.1)

Caution: lamp unit may be hot !Wait until the unit is cool. And use the same type lamp or 

light bulb! Make sure all the control switches are off, and the cooker hood is unplugged!

 Please follow below instructions:

Warning: Make sure the bulb is cool before you touch it!

1.Take out the filters, and cut off the wire connection of the lamp.

2.Press the spring according to the arow direction, then you can take off the lamp unit.

3.You can replace a new halogen lamp unit no more then rating! If you want to replace a 

new light bulb, then do like following:

A. Loose the four screws of the lamp unit. Take off the bottom cover of the lamp.

B. Take out the light bulb assembly.

C. Take out the old light bulb, then replace a new light bulb.

D. Put the light bulb assembly in the lamp cup.

E. Put bottom cover to the lamp.

F. Fix the lamp with four screws!

4. Then put the lamp unit to the hood in reverse direction. Connect the wire of the lamp.

5. Fit on the filters.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ

Гак

Внутрішня кришка 
трубопроводу

Зовнішня кришка 
трубопроводу

Витяжна труба

Блок вентилятора

Скло

BRAVO

декоративна панель

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВСТРОМЛЯЙТЕ РУКУ В КОРПУС  
ПІД ЧАС РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА. 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РОБОТИ РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ  
ПОВЕРХНЮ ВИТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРА ТА АЛЮМІНІЄВИХ ФІЛЬТРІВ. 

1. для очищення поверхні кухонної витяжки користуйтеся лише мильним розчином або 
мийним розчином. осушення поверхні слід здійснювати за допомогою м’якої ганчірки. 

2.  для очищення поверхонь з нержавіючої сталі слід використовувати відповідні засоби, 
призначені для догляду за поверхнями з нержавіючої сталі.

3.  Алюмінієвий фільтр слід очищувати щотижня залежно від інтенсивності використання. 
обережно натисніть на скобу алюмінієвого фільтра, витягніть алюмінієвий фільтр та 
помістіть його в теплу мильну воду з додаванням м’якого мийного розчину. очистіть 
алюмінієвий фільтр за допомогою м’якої щітки. Після осушення установіть фільтр на 
його місце. Фільтр також можна мити в посудомийній машині. 

4.  очищення вентилятора слід здійснювати щорічно, а для досягнення максимального 
ефекту слід дотримуватися вимог цієї інструкції під час експлуатації.

5.  ЗАБоРоНЕНо очищувати мотор за допомогою води або інших рідин.   
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Гак

Внутрішня кришка 
трубопроводу

Зовнішня кришка 
трубопроводу

Витяжна труба

отвір для виходу  
повітря

Блок вентилятора

IBIZA

декоративна панель

RS-DL909S5

516

B C D EA

DL908S5/DL909S5:

DL910S4/DL913:

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

BRAVO/FAVORITE

А:  Натисніть на кнопку А: вмикається освітлення. У разі повторного натискання воно 
вимикається.

В:  Натисніть на кнопку В: вентилятор працюватиме на високій швидкості.
С:  Натисніть на кнопку С: вентилятор працюватиме на середній швидкості.
D:  Натисніть на кнопку D: вентилятор працюватиме на низькій швидкості.
Е:  Натисніть на кнопку Е: якщо витяжка ввімкнена, роботу буде продовжено на 1 хви-

лину. При повторному натисканні пристрій буде вимкнено.

IBIZA/SPACE/AURORA:

 

А:  Цю кнопку слід натискати під час роботи витяжки для продовження робочого періоду 
на 60 хвилин, після чого вона вимкнеться. Якщо Ви бажаєте вимкнути витяжку не-
гайно, натисніть кнопку OFF двічі.

В:  У разі натиснення кнопки В вмикається освітлення. 
 При повторному натисканні освітлення вимикається. Коли витяжка не працює, утри-

муйте кнопку В натиснутою 3 секунди, після чого натискайте на кнопки D та В для 
регулювання годин та хвилин. Кнопка G виконує функцію годинника. На екрані ліво-
руч показані години, а праворуч – хвилини.

С:  Під час роботи витяжки натисніть на кнопку С для регулювання періоду роботи ви-
тяжки. 1 хвилина відповідає одному дотику. Ви можете також натиснути на кнопку В 
та не прибирати палець доти, поки на екрані не з’явиться потрібний Вам час. Більш 
тривалий час, який Ви можете встановити – це година. 

D:  натисніть на кнопку D: вентилятор функціонуватиме на високій швидкості. У разі 
повторного натискання вентилятор вимикається.

Е:  натисніть на кнопку E: вентилятор функціонуватиме на середній швидкості. У разі 
повторного натискання вентилятор вимикається.

F:  натисніть на кнопку F: вентилятор функціонуватиме на низькій швидкості. У разі по-
вторного натискання вентилятор вимикається.
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1.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ МЕДИАПЛЕЙЕРОМ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВСТРОМЛЯЙТЕ РУКУ В КОРПУС ПІД ЧАС 
РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РОБОТИ РЕГУЛЯРНО 
ОЧИЩУЙТЕ ПОВЕРХНЮ ВИТЯЖКИ, ВЕНТИЛЯТОРА ТА АЛЮМІНІЄВИХ ФІЛЬТРІВ. 
1.  для очищення поверхні кухонної витяжки користуйтеся лише мильним розчином або 

мийним розчином. осушення поверхні слід здійснювати за допомогою м’якої ганчірки. 
2.  для очищення поверхонь з нержавіючої сталі слід використовувати відповідні засоби, 

призначені для догляду за поверхнями з нержавіючої сталі.
3.  Алюмінієвий фільтр слід очищувати щотижня залежно від інтенсивності використання. 

обережно натисніть на скобу фільтра, витягніть фільтр та помістіть його в теплу миль-
ну воду з додаванням м’якого мийного розчину. очистіть фільтр за допомогою м’якої 
щітки. Після осушення установіть фільтр на його місце. 

4.  очищення мотору вентилятора та інших внутрішніх деталей повинен виконувати через 
кожні півроку КВАЛіФіКоВАНий СПЕЦіАЛіСТ.

5.  ЗАБоРоНЕНо очищувати мотор за допомогою води або інших рідин

Установлення та зняття жироуловлювача

1. демонтуйте декоративну панель у на-
прямку, вказаному стрілкою

2. Потягніть донизу корпус алюмінієвого 
фільтра, дивіться рисунок 1.
Відкрийте в напрямку, вказаному стріл-
кою, дивіться рисунок 2.
Витягніть фільтр, дивіться рисунок 3.

3. дотримуйтеся горизонтальної та ста-
більної позиції під час витягнення жиро-
уловлювача для запобігання забрудненню 
жиром. 

декоративна 
панель



RS-DL913

6 15

2.

1

2

3

3.

1.

Гак

Внутрішня кришка 
трубопроводу

Зовнішня кришка 
трубопроводу

Витяжна труба

отвір для виходу 
повітря

Блок вентилятора

SPACE

Панель керування

декоративна панель

A

A

Press
    A

Close
  A

14

RS-BL9016S11
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Крок 8:
Виведіть отвір витяжної труби поза межі 
приміщення. Бажано, щоб вигин витяжної 
труби перевищував 120 градусів.

ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПРИЛАДІВ

Вихід сигналу ТБ / радіо
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Гак

Внутрішня кришка 
трубопроводу

Зовнішня кришка 
трубопроводу

Витяжна труба

Блок вентилятора

Скляний навіс

INFINITY

отвір для виходу  
повітря

Мультимедійний плейер

декоративна панель

Жироуловлювач
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Крок 4:
Сумістіть отвори внутрішньої витяжної тру-
би та блоку вентилятора, зафіксуйте зовніш-
ню витяжну трубу до блоку вентилятора за 
допомогою 8 гвинтів М4 х 10, що входять до 
комплекту поставки. Напрямок показаний на 
рисунку. 

Крок 5:
Просвердліть у стіні отвори діаметром 8 мм за 
допомогою дриля. За допомогою трьох гвин-
тів приєднайте гак до стіни, використовуючи 
отвори 1, 2 та 3. Після цього за допомогою 
одного гвинта М4 х 10 приєднайте пристрій, 
використовуючи отвір для гвинта 4, та переко-
найтеся в тому, що він не рухається.

Крок 6:
Підвісьте весь пристрій на гак та переконайте-
ся в тому, що гак установлений рівно та вер-
тикально.

Крок 7:
1.  Розмістіть внутрішню кришку труби на 

потрібній висоті та позначте на стіні за до-
помогою ручки два отвори на кронштейні 
зовнішньої кришки труби.

2. обережно потягніть донизу внутрішню 
кришку труби, просвердліть отвори 75-85 
мм завглибшки на горизонтальному рівні 
за допомогою свердла діаметром 8 мм.

3.  Установіть дюбелі в отвори.
4.  Сумістіть внутрішню кришку труби з отво-

рами та зафіксуйте внутрішню кришку 
труби за допомогою наявних гвинтів 5х60.

Внутрішня 
витяжна труба

Зовнішня 
витяжна труба

дюбель

дюбель

дюбель

Гвинт для дерева

Гвинт для дерева

Гвинт для дерева

Гак
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дюбель

дюбель

дюбель

Гвинт для дерева

Гвинт для дерева
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Крок 1:
обережно витягніть витяжку з упаковки 
та помість її на робочий стіл. Приєднайте 
перехідну трубку до отвору для виходу по-
вітря внутрішньої витяжної труби, після 
чого зафіксуйте у верхній частині перехід-
ного пристрою. Переконайтеся в тому, що 
з’єднання є щільним.       

Крок 2:
Вставте затискачі в отвори внутрішньої ви-
тяжної труби та зафіксуйте їх належним чи-
ном за допомогою гвинтів М4. 
Вставте затискачі в отвори зовнішньої ви-
тяжної труби та зафіксуйте їх належним чи-
ном за допомогою гвинтів М4. 
 

Крок 3:
Установіть внутрішню витяжну трубу в зо-
внішню витяжну трубу.

Внутрішня 
витяжна труба

Зовнішня 
витяжна труба

Витяжна труба

Блок вентилятора

Гак

Внутрішня 
витяжна 
труба

Гвинт М4

RS-DL921S4
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Step 2:

Matching the bracket to the holes 

of the inner Chimney and fix it 

well with M4 screws.

Matching the Hook to the holes

of the Outer Chimney and fix it 

well with M4 screws.

Hook

Inner Chimney

M4  Screw

Step 3:

Insert the inner Chimney into the 

outer Chimney.

Inner Chimney

Outer Chimney

13

Step 1:
Take out of the cooker hood from 
the carton and put it on a horizon-
tal work table gently. Fix the 
reducer pipe into the air outlet of 
the inner duct, and then fix the 
exhaust pipe into the top of reducer,
make sure is connect the reducer 
tightly.

 Blower box

INSTALLATION FOR RS-BL9016S11

Exhaust pipe

Тримач трубопроводу

Внутрішня кришка 
трубопроводу

Зовнішня кришка 
трубопроводу

Витяжна труба

отвір для виходу  
повітря

Блок вентилятора

Фільтр

AURORA
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дюбель

дюбель

Гвинт для дерева

Гвинт для 
дерева

Гак

Гак

Модель

5x60

5x60

1110

K K

Крок 7:
Установіть зовнішню витяжну трубу в корпус 
пристрою та зафіксуйте зовнішню витяжну 
трубу до корпуса пристрою за допомогою 
двох гвинтів М4х10.

Крок 8:
1. Установіть внутрішню витяжну трубу на 

потрібну висоту. Позначте на стіні два 
отвори для гака внутрішньої витяжної 
труби.

2.  обережно потягніть кришку внутрішньої
витяжної труби донизу та просвердліть за
допомогою свердла діаметром 8 мм два 
отвори завглибшки 60-70 мм на стіні в мі-
сяцях, що Ви позначили.

3. Установіть дюбелі в отвори.
4. Підніміть внутрішню витяжну трубу та 

установіть в дюбелі два гвинти для дерева 
5х60 мм.  

Крок 9:
Підніміть відвідну трубу до витяжної труби 
Вашого будинку або виведіть її назовні. Ба-
жано, щоб кут коліна відвідної труби переви-
щував 120 градусів.

Крок 8 (для IBIZA):
Якщо Ви бажаєте відкрити скляний фільтр, 
спочатку натисніть на фіксатор, після чого 
відкривайте. Майте на увазі, скляний фільтр 
фіксується після відкриванняі.

Утримується 
ручкою з 
пневма -
тичним  
приводом 

дюбель

дюбель

Гвинт для дерева

Гвинт для дерева

Кришка внутрішньої труби

Кришка зовнішньої труби
Гвинти кріплення  
зовнішньої витяжної труби
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ВИМОГИ ЩОДО УСТАНОВЛЕННЯ

1. Не установлюйте витяжку в приміщеннях, які мають велику кількість дверей та вікон,
оскільки це зменшує ефективність витяжки внаслідок конвекції повітря (Рисунок 1).

2. Установлюйте кухонну витяжку прямо над плитою. Рекомендована відстань між пли-
тою та нижнім краєм кухонної витяжки становить: мінімальна – 650 мм; максимальна –
700 мм (Рисунок 2).

3. З метою досягнення максимальних робочих характеристик слід обмежувати довжину
витяжної труби, а також обмежувати кількість з’єднань та забезпечувати їх герметич-
ність. Рисунок 3.

4. Після підвішування пристрою на стіні переконайтеся в тому, що він установлений рів-
но та вертикально (Рисунок 4).

5. Вихідний отвір для повітря не повинен бути з’єднаний з димовою трубою або канала-
ми для продуктів горіння. За певних умов вихідний отвір повітря може приєднуватися
до вентиляційних каналів приміщень, в яких установлені плити.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 4

РіВНо                                    НЕРіВНо
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Рекомендовано використовувати діаметр повітряводу рівний діаметру перехідника 
виходу з агрегату та робити якомога плавніше та менше поворотів до місця викиду 
повітря на вулицю. В інакшому випадку це призведе до значного збільшення 
шумових характеристик витяжки та значного зменшення потужності (м3/г).

6. 
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Крок 3:
Підвісьте витяжку на 2 гвинтах для дерева. 
Угвинтіть 2 гвинта для дерева з боку фільтрів 
у дюбелі. Якщо витяжка має незначний на-
хил, використовуйте регульовані гвинти для 
правильного установлення.

Крок 4:
Зафіксуйте відвідну трубу (діаметр 153) на 
заслінці.

Крок 5:
Зафіксуйте гак на внутрішній витяжній трубі 
за допомогою гвинтів М4.

Крок 6:
Установіть внутрішню витяжну трубу в зо-
внішню витяжну трубу.
Майте на увазі, що внутрішня витяжна труба 
повинна приєднатися до зовнішньої витяж-
ної труби за допомогою напрямного паза.

Бік А

Бік А

Регульований 
гвинт

Відвідна труба

Заслінка

Гак

Гвинт М4

Внутрішня 
витяжна 
труба

Внутрішня витяжна 
труба

Зовнішня витяжна 
труба

орієнтувальна 
виїмка
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ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ВИТЯЖКА МОЖЕ МАТИ ДУЖЕ ГОСТРІ КУТИ. КОРИСТУЙТЕСЯ ЗАХИСНИМИ РУКА-
ВИЦЯМИ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ, УСТАНОВЛЕННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДЕТАЛЕЙ.
УСТАНоВЛЕННЯ ВиТЯЖоК BRAVO /IBIZA/FAVORITE/SPACE/AURORA

Крок 1:
Установіть кухонну витяжку на стіні та по-
значте положення, в якому Ви бажаєте її 
установити. Рекомендована висота від плити 
до нижнього краю витяжки становить від 650 
до 700 мм.

Крок 2 (для BRAVO):
Позначте чотири отвори на стіні, як показано 
на рисунку. Просвердліть чотири отвори діа-
метром 8 мм та завглибшки 60-70 мм в стіні у 
позначених Вами місцях. Установіть в отвори 
4 дюбелі. Вгвинтіть у дюбелі 4 гвинти для де-
рева 5х60 мм. Переконайтеся в тому, що вони 
надійно зафіксовані та не рухаються.

Крок 2 
Згідно з розмірами отворів. Просвердліть в 
стіні отвори А, В, С, D діаметром 8 мм та гли-
биною 75-85 мм. Установіть в отвори 4 дю-
белі. Вгвинтіть у дюбелі 4 гвинти для дерева 
5х60 мм, що постачаються разом із пристро-
єм. Переконайтеся в тому, що вони надійно 
зафіксовані та не рухаються.

дюбель

Гвинт для дерева

Гак

Step 2:

According to the size of the holes.

Drill A.B .C .D .4 holes in level in the

wall with 8mm in diameter and 75-85mm

in depth.Press the 4 expanding tube

provided  into the holes.Tighten the

4 wood screws of 5x60mm which

supply together with the hood to  the

expanding tube,make sure it is fixed 

enough and can not move.

Step 2:

Mark four holes in the wall like

this picture.Drill 4 holes of 8mm

 diameter and 60-70mm in depth 

 in the wall where you marked.

 Press the 4 expanding tube  into 

the holes. Tighten the 4 wood screws 

of  5x60mm  which supply together

with the hood to the expanding 

tube ,make sure it ’s fixed enough

and cann’t move.

(For  FL908S5) 
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INSTALLATION PROCEDURES
SAFETY   WARNING

HOOD MAY HAVE VERY SHARP EDGES;PLEASE WEAR 

PROTECTIVE GLOVES IF IT IS NECESSARY TO REMOVE ANY 

PARTS FOR INSTALLING, CLEANING OR SERVICING.

Step 1: 

Please put the cooker hood on 

the wall and mark the position where 

 you want to install.We recommend 

the height from the hob to the lower 

edge of the hood should be from 

650mm to 700mm.

10mm

6
5

0
-7

0
0

m
m

232

4
0

6

Wood Screw
5x60

Expanding  Tube

Hook

245

INSTALLATION FOR RS-908S5/RS-910S4/RS-909/RS-913/RS-921S4

5x60

A B

C D

X

Y

X Y

306 310

320 280

450 280

450 280

Step 4:

 Fix the exhaust pipe(153 diameter

 side) to the shutter.
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Step 5:

Fix the hook to the inner chimney

with M4 screws .

Step 6:

Put the inner chimney to the 

outer chimney.

Please kindly note that the inner 

chimney must fix to the outer 

chimney’s orientation slot.

Inner ChimneyM4  Screw

Exhaust pipe

Shutter

Inner  Chimney

Outer  Chimney

K K

Orientation Slot

 Hook

Step 3: 

Hang  the cooker hood to the 2 

wood screws. Tighten the 2 wood 

screws from the position of filters 

to the expanding tube.If the 

hood have little acclivitous,use the 

adjustable screws to adjust it to 

level.

A Side

A Side

Adjustale screw

дюбель

Гвинт для 
дерева

Гак

Модель

IBIZA

FAVORITE

SPACE

AURORA


