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Режими роботи 

Режим відведення повітря: 

 Вентилятор витяжки всмоктує кухонні 
випари і через жировий фільтр 
виводить їх за межі приміщення. 

 Жировий фільтр вбирає тверді частки, 
які містяться в кухонних випарах. 

 Кухня майже повністю звільняється від 
жирів і запахів. 

 Якщо витяжка у режимі відведення 
повітря одночасно працює з іншим 
опалювальним обладнанням, яке також 
використовує цю ж саму витяжну трубу  
(наприклад, газові, масляні або вугільні 
нагрівальні прилади, проточні нагрівачі, 
водонагрівачі), необхідно забезпечити 
подачу припливного повітря в об’ємі, 
достатньому для згорання палива. 

Безпечна експлуатація можлива за умови, 
якщо в приміщенні, де встановлене 
опалювальне або нагрівальне обладнання, 
знижений тиск не перевищує 4 Па (0,04 
мбар). 

Цього можна досягнути, якщо повітря для 
горіння має можливість надходити через 
незакриті отвори, наприклад, у дверях, 
вікнах і через настінні вентиляційні шафи, 
або за допомогою інших технічних засобів, 
наприклад, взаємного блокування, тощо. 

За недостатньої кількості повітря, що 
надходить, виникає небезпека отруєння 
горючими газами, які всмоктуються 
назад у кімнату. 
Використання самої настінної 
вентиляційної шафи не гарантує, що 
граничне значення не буде перевищено. 

Увага: під час розгляду всіх вимог щодо 
тиску необхідно враховувати загальну 
систему вентиляції у квартирі. Це правило 
не стосується використання побутового 
обладнання для приготування їжі, зокрема 
плит і духових шаф. 

Експлуатація без жодних обмежень 
можлива, якщо витяжка використовується 
в режимі циркуляції повітря — з фільтром з 
активованим вугіллям. 

Режим циркуляції повітря: 

 Для цього режиму потрібно встановити 
фільтр з активованим вугіллям (див. 
розділ «Фільтри та технічне 
обслуговування»). 

 Повний комплект для монтажу та 
фільтри одноразового використання 
можна придбати у спеціалізованих 
магазинах. 

 Вентилятор витяжки всмоктує кухонні 
випари, які очищаються жировим 
фільтром і фільтром з активованим 
вугіллям, і повертає повітря назад у 
кухню. 

 Жировий фільтр вбирає частки жиру, 
які містяться в кухонних випарах. 

 Фільтр з активованим вугіллям 
поглинає пахучі речовини. 

 Якщо фільтр з активованим вугіллям 
не встановлений, поглинання пахучих 
речовин із кухонних випарів не 
відбувається. 
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Перед першим використанням 

Важливі вказівки: 

 Ця інструкція з експлуатації підходить 
для декількох моделей витяжки. Тому 
Ви можете знайти описи окремих 
функцій, які відсутні у Вашій витяжці. 

 Ця витяжка відповідає всім чинним 
правилам техніки безпеки. 
Ремонт повинен здійснюватися лише 
кваліфікованими фахівцями. 
Неправильно виконаний ремонт може 
нести серйозну небезпеку для 
користувача. 

 

 

 

 

 

 

Газові варильні панелі / газові плити 

Не використовуйте одночасно всі газові 
конфорки протягом тривалого часу (макс. 
15 хвилин) при максимальному тепловому 
навантаженні, інакше може виникнути 
небезпека отримати опіки при доторканні 
до поверхні витяжного ковпака або ж 
небезпека пошкодження самої витяжки. 
Під час експлуатації витяжки над газовою 
плитою за одночасної роботи трьох або 
більше конфорок слід увімкнути витяжку на 
максимальний рівень. 

Зверніть увагу, що одна велика конфорка 
потужністю більше 5 кВт (Wok) за 
потужністю відповідає 2 газовим 
конфоркам. 

Ніколи не залишайте запалені газові 
конфорки без посуду над ними. 
Відрегулюйте полум'я таким чином, щоб 
воно не виходило за дно посуду. 

 Перед першим використанням витяжки 
уважно ознайомтеся з цією інструкцією 
з експлуатації. Вона містить важливу 
інформацію щодо безпеки, а також про 
використання та догляд за приладом. 

 Зберігайте інструкцію з експлуатації та 
монтажу для можливої передачі 
наступному власнику. 

 Цей прилад має маркування відповідно 
до Директиви Європейського Союзу 
2002/96/ЄС про відходи електричного 
та електронного 
обладнання (waste 
electrical and electronic 
equipment — WEEE). У 
Директиві визначається 
порядок повернення та 
утилізації відходів 
електрообладнання на 
всій території ЄС. 
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Перед першим використанням 

Вказівки з техніки безпеки 

 Не готуйте їжу, покриту алкоголем, у 
вогні безпосередньо під витяжкою. 

! Небезпека загорання жирового фільтра. 

 Необхідно завжди накривати конфорки 
кришкою. 

 Експлуатація витяжки над осередком, 
в якому згорає тверде паливо (вугілля, 
дерево тощо), дозволена в обмежених 
випадках (див. розділ «Вказівки з 
монтажу») 

 Експлуатація пошкодженого приладу 
заборонена. 

 Малі діти або немічні особи не повинні 
користуватися витяжкою без нагляду. 
Не дозволяйте малим дітям гратися з 
витяжкою.  

 Задля уникнення користувачем 
серйозних травм заміна пошкоджених 
з’єднувальних кабелів повинна 
здійснюватися виробником, сервісним 
центром або відповідно кваліфікованими 
фахівцями. 

 Підключення витяжки до електричної 
мережі повинен виконувати тільки 
кваліфікований спеціаліст. 

 Належним чином здійснюйте 
утилізацію пакувального матеріалу (див. 
розділ «Вказівки з монтажу»). 

 Ця витяжка призначена виключно для 
побутового використання. 

 Використовуйте витяжку тільки зі 
встановленими лампами. 

 Зіпсовані лампи слід негайно ж 
замінити, щоб уникнути перенавантаження 
решти ламп. 

 Ніколи не використовуйте витяжку без 
жирового фільтра. 

 Перегрітий жир або олія можуть легко 
загорітися. 
Якщо Ви готуєте на жирі або олії, напр., 
картоплю-фрі тощо, ніколи не залишайте 
плиту без нагляду. 

 Перед першим увімкненням витяжки 
ретельно її почистіть. 

 Не дозволяйте дітям гратися 
витяжкою! 

 Не дозволяйте дорослим або дітям 
користуватися витяжкою без нагляду, 
якщо: 
– вони неспроможні безпечно і 
правильно користуватися цим 
приладом з огляду на психічний або 
фізичний стан; 
– вони не мають знань і досвіду, 
необхідних для правильного і 
безпечного управління приладом. 
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Порядок експлуатації 

 Найефективніший спосіб усунення 
випарів, які виникають під час 
приготування їжі, такий: 

 Увімкнути вентилятор 
відразу ж після початку процесу 
приготування їжі. 

 Вимкнути вентилятор 
через кілька хвилин після закінчення 
приготування їжі. 

 

 
 
Освітлення Індикатор Залишковий  
 рівнів роботи хід 
 вентилятора вентилятора  
Вимкнення Зменшення швидкості  Увімкнення  
вентилятора роботи вентилятора вентилятора і 
  збільшення  
  швидкості 
  Інтенсивний 
  режим 
 

Звуковий сигнал: 
 Натиснення клавіш підтверджується 
звуковим сигналом. 

Увімкнення вентилятора 
 Натисніть клавішу +. 

Встановлення потрібної швидкості 
вентилятора: 

 Натисніть клавішу +. 
Швидкість вентилятора збільшиться на 
один рівень. 

 Натисніть клавішу –. 
Швидкість вентилятора зменшиться на 
один рівень. 

Вимкнення вентилятора: 
 Натисніть клавішу 0. 
Індикатор  через деякий час погасне. 

Або: 

 Натисніть та утримуйте клавішу –, доки 
вентилятор не вимкнеться. 
Індикатор  через деякий час погасне. 

 

Інтенсивний рівень: 
Інтенсивний рівень передбачає 
максимальну потужність роботи 
вентилятора. Вона необхідна лише на 
короткий проміжок часу. 

 Натисніть та утримуйте клавішу +, поки 
на дисплеї не загориться індикатор . 

 Якщо інтенсивний рівень не відмінити 
вручну, вентилятор автоматично через 
10 хвилин переключиться на рівень . 

Залишковий хід вентилятора: 

 Натисніть клавішу . 
Вентилятор продовжуватиме роботу в 
режимі  впродовж 10 хвилин. У цей же 
час на дисплеї блиматиме крапка. 
Після цього вентилятор автоматично 
вимкнеться. 

Освітлення: 
 Світло можна увімкнути у будь-який 
час, навіть при вимкненому 
вентиляторі. 
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Фільтри та технічне обслуговування 

Жирові фільтри: 

Для поглинання часток жиру в випарах, 
які утворюються під час приготування 
їжі, використовуються металеві 
фільтри. 
Фільтрувальні сітки виготовлені з 
негорючого металу. 

Увага! 
В міру того, як фільтр насичується 
залишками жиру, не лише підвищується 
ризик займистості, але це також може 
негативно позначитись на роботі витяжки. 

Важливо: 
Своєчасне чищення металевих жирових 
фільтрів зменшує ймовірність їх загорання 
в результаті нагрівання під час готування у 
фритюрниці та смаження. 

Індикатор насиченості:  

У разі перенасичення жирових фільтрів на 
дисплеї загорається індикатор  і звучить 
сигнал. Цей сигнал перестане звучати 
після вимкнення вентилятора. Необхідно 
негайно почистити жирові фільтри. 

Чищення металевих жирових фільтрів: 
 При нормальній експлуатації (щоденно 
від 1 до 2 годин) металевий жировий 
фільтр потрібно чистити раз на місяць. 

 Фільтри можна чистити у посудомийній 
машині. Однак можливе їхнє незначне 
знебарвлення. 

 Фільтр повинен вільно лежати у 
посудомийній машині (НЕ бути 
затисненим). 
Важливо: 
Сильно забруднені жиром металеві 
фільтри не можна мити разом з іншим 
посудом. 

 Щоб почистити фільтри вручну, 
спочатку замочіть їх у гарячій мильній 

воді. 
Не використовуйте агресивні, кислотні 
або їдкі засоби для миття. 
Після цього почистіть фільтри щіткою, 
добре прополощіть і дайте воді стекти. 

Зняття та вставлення металевих 
жирових фільтрів: 
Попередження: галогенні лампи повинні 
бути вимкненими та охолодженими. 

1. Натисніть на фіксатори жирових 
фільтрів та опустіть їх донизу (рис. 1). 

2. Почистіть фільтри. 

3. Вставте чисті фільтри назад у витяжку. 

4. Вимкніть індикатор . 
Натисніть на клавішу 0 два рази підряд. 
Пролунає сигнал. Індикатор  погасне. 

Фільтр з активованим вугіллям: 

Для нейтралізації запахів у режимі 
циркуляції повітря. 
Увага! 
В міру того, як фільтр насичується 
залишками жиру, підвищується ризик 
виникнення пожежі, і це може також 
негативно позначитися на роботі витяжки. 

Важливо: 
Своєчасна заміна фільтра з активованим 
вугіллям дозволить уникнути ризику 
займання внаслідок нагрівання під час 
готування у фритюрниці та смаження. 

Індикатор насиченості:  

У разі перенасичення фільтра з 
активованим вугіллям на дисплеї 
загорається індикатор  і лунає сигнал. 
Цей сигнал перестане звучати після 
вимкнення вентилятора. 
Необхідно негайно замінити фільтр з 
активованим вугіллям. 
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Фільтри та технічне обслуговування 

Встановлення фільтра: 
Попередження: галогенні лампи повинні 
бути вимкненими та охолодженими. 

1. Зніміть металеві фільтри (див. пункт 
«Зняття та вставлення металевих 
жирових фільтрів»). 

2. Вставте фільтр з активованим вугіллям 
(рис. 2). 

3. Підніміть передню панель фільтра і 
поверніть фіксатори на 90° (рис. 3). 

4. Вставте металевий жировий фільтр 
(див. розділ «Зняття та вставлення 
металевого жирового фільтра»). 

5. Вимкніть індикатор  на дисплеї. 
 Швидко натисніть на клавішу 0 два 
рази підряд. Пролунає сигнал. 
Індикатор  погасне. 

Зняття фільтра: 
Попередження: галогенні лампи повинні 
бути вимкненими та охолодженими. 

1. Зніміть металеві фільтри. 

2. Поверніть фіксатори на 90° та опустіть 
фільтр з активованим вугіллям донизу 
(рис. 3). 

3. Вставте металеві жирові фільтри. 

Заміна фільтра з активованим 
вугіллям: 

 В умовах звичайної експлуатації 
(щоденно від 1 до 2 годин) фільтр з 
активованим вугіллям слід міняти 
приблизно один раз на рік. 

 Одноразовий фільтр з активованим 
вугіллям можна придбати у будь-якого 
авторизованого дилера. 

 Використовуйте лише оригінальні 
фільтри. 
Це дозволить забезпечити оптимальну 
роботу витяжки. 

Утилізація старого фільтра з 
активованим вугіллям: 

 Фільтри з активованим вугіллям не 
містять жодних забруднювальних 
речовин. Тому їх можна викидати 
разом із домашнім сміттям. 
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Чищення та догляд 

Відключіть витяжку від електромережі, 
вийнявши вилку або вимкнувши 
запобіжник. 

 Не чистьте витяжку абразивними 
губками або засобами для чищення, що 
містять пісок, соду, кислоту або хлор. 

 Чистьте витяжку гарячою мильною 
водою або м’яким засобом для 
чищення вікон. 

 Не зіскрібайте присохлий бруд, а 
змивайте вологою ганчіркою.  

 Під час чищення жирових фільтрів 
усувайте відкладення жиру у доступних 
місцях витяжки. Це дозволить 
попередити небезпеку займання і 
забезпечити найефективніше 
функціонування витяжки. 

 Увага: Не використовуйте алкоголь 
(спирт) для чищення пластмасових 
поверхонь, оскільки можуть з’явитися 
матові плями. 
Увага! Часто провітрюйте кухню. Не 
залишайте відкритого вогню! 

 Чистьте клавіші керування лише 
м’яким мильним розчином і м’якою 
вологою ганчіркою. Не використовуйте 
засіб для миття нержавіючої сталі для 
чищення клавіш керування. 

Поверхні з нержавіючої сталі: 
 Використовуйте м’який неабразивний 
миючий засіб для чищення нержавіючої 
сталі. 

 Чистьте поверхню в напрямку, в якому 
виконано шліфування і полірування. 

 Ми рекомендуємо використовувати 
наш засіб для чищення нержавіючої 
сталі № 461731. Адресу для 
замовлення можна знайти у брошурці з 
обслуговування, що додається. 

Алюмінієві та пластмасові поверхні: 
 Не користуйтеся сухими ганчірками. 

 Використовуйте м’який засіб для 
чищення вікон. 

 Не використовуйте агресивні, кислотні 
або їдкі засоби для миття. 

 

Дотримуйтеся умов гарантії, вказаних у 
гарантійному талоні, що додається. 
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Заміна ламп 

1. Вимкніть витяжку та витягніть 
штепсельну вилку або вимкніть подачу 
живлення у коробці запобіжників. 

 При ввімкненні галогенні лампи дуже 
нагріваються. Навіть протягом деякого 
часу після вимкнення ламп все ж існує 
небезпека отримати опік. 

2. За допомогою викрутки або подібного 
інструмента зніміть лампове кільце 
(рис. 4). 

3. Замініть галогенну лампу (стандартна 
галогенна лампа, 12 В, максимум 20 
Вт, цоколь G4). 
Увага! Див. рис. 5, на якому показаний 
штепсельний патрон лампи. 
Беріть лампу чистою тканиною. 

4. Вставте лампове кільце на місце. 

5. Підключіть витяжку до електромережі 
або ввімкніть живлення у коробці 
запобіжників. 

Увага: якщо освітлення не працює, 
перевірте, чи правильно вставлені лампи. 

Налаштування індикатора 
насиченості 

Якщо виникне необхідність у зміні режиму 
роботи витяжки (режим 
відведення/циркуляції повітря), необхідно 
також змінити індикацію насиченості 
фільтрів (див. розділ «Вказівки з 
монтажу»). 

 

Якщо виникли несправності 

Якщо на дисплеї загорівся індикатор  
або  

 Див. розділ «Фільтри та технічне 
обслуговування». 

Якщо експлуатація витяжки неможлива: 
 Відключіть витяжку від електромережі, 
витягнувши штепсельну вилку або 
вимкнувши її у блоці запобіжників. 
Почекайте приблизно 1 хвилину та 
увімкніть її. 

При виникненні можливих питань або 
несправностей зверніться у сервісний 
центр (див. «Перелік сервісних центрів»). 

Зателефонувавши, вкажіть наступне: 

E-Nr.    FD 

Запишіть відповідні номери у вищевказані 
поля. Номер E-Nr. (номер виробу) і FD 
(дата виготовлення) можна знайти на 
табличці з технічними характеристиками 
всередині витяжки, знявши раму фільтра. 

 Виробник витяжок не розглядає 
скарги, пов’язані з проектом і планом 
системи трубопроводів. 

 

Гарантія виробника 

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

 



 

Рис. 1 

 

 



 

Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 

 

 
 



 

Рис. 4 

 

 
 

Рис. 5 
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