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Перш ніж прочитати цю інструкцію перегляньте 
сторінки з ілюстраціями, розмішеними у її кінці.  

Важлива інформація 

 Старі прилади не є непотрібним 
сміттям. У результаті їх утилізації можна 
отримати корисну сировину. Перед 
утилізацією старого приладу зробіть його 
непрацездатним. 

 Ви отримали нову витяжку у захисній 
упаковці на час транспортування. Усі 
пакувальні матеріали нешкідливі для 
довкілля та піддаються переробці. Зробіть 
свій внесок в охорону довкілля шляхом 
утилізації упаковки, не завдаючи шкоди 
навколишньому середовищу. 

 Про можливі шляхи утилізації можна 
дізнатися у свого дилера або в місцевих 
органах влади.  

 Витяжка може використовуватися у 
режимі відведення або циркуляції повітря. 

 Під час монтажу витяжок (верхнього чи 
настільного розташування) у будівлях, 
призначених для постійного проживання 
людей, необхідно дотримуватися чинних 
правил енергопостачання та місцевих і 
загальнодержавних будівельних норм і 
правил. 

 Завжди встановлюйте витяжку над 
центральною частиною плити. 

 Мінімальна відстань між електричними 
конфорками та нижнім краєм витяжки: 550 
мм (рис. 1). 

 Над плитою, в якій згоряє тверде 
паливо, — що несе потенційну небезпеку 
виникнення пожежі (напр. іскри, що 
розлітаються) — встановлення витяжки 
дозволяється лише тоді, коли плита 
оснащена закритим захистом, який не 
знімається, і дотримані всі державні 
правила. 

 Чим менша відстань між витяжкою та 
конфорками, тим більша ймовірність 
утворення крапель на нижній частині 
витяжки. 

Додаткова інформація щодо газових 
плит: 

 Під час встановлення газових плит 
дотримуйтесь відповідних держаних 
нормативних положень (напр., в Німеччині: 
технічні правила встановлення газових 
приладів TRGI). 

 Завжди дотримуйтеся чинних правил 
та інструкції з монтажу, які надаються 
виробником газових приладів. 

 Лише одна сторона витяжки може бути 
встановлена поряд із предметом, який має 
високі бокові стінки, або високою стіною. 
Мінімальний проміжок — 50 мм. 

 Для газової плити мінімальна відстань 
між верхнім краєм тагана та нижнім краєм 
витяжки: 650 мм (рис. 1).  

 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 монтажем 

Режим відведення повітря (рис. 2) 
Витяжне повітря спрямовується догори 
через витяжну трубу або безпосередньо 
через зовнішню стіну за межі приміщення. 

 Витяжне повітря не можна виводити 
через газохід або димохід, який 
використовується з іншою метою, а також 
через витяжну трубу, яка використовується 
для вентиляції приміщень, у котрих також 
встановлені печі або каміни. 

При відведенні повітря потрібно 
дотримуватися офіційних інструкцій і 
нормативних положень (напр., державні 
будівельні норми). 
У разі відведення повітря через газоходи 
або димоходи, які не використовуються в 
інший спосіб, необхідно дотримуватися 
постанов місцевих органів влади. 

 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. 

Якщо повітря відводиться через 
зовнішню стіну, у неї слід встановити 
настінну вентиляційну телескопічну трубу.
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Перед монтажем 

Для оптимальної роботи витяжки 
необхідні: 

 Коротка, рівна витяжна труба. 

 Мінімальна кількість трубних колін. 

 Якнайбільший діаметр труби та 
відсутність вузьких колін у трубі. 

Використання довгих, шорстких 
витяжних труб, великої кількості 
трубних колін або труб із малим 
діаметром призводить до 
відхилення від оптимального рівня 
відведення повітря та посилення 
шумів. 

 Круглі труби: 
Ми рекомендуємо 
внутрішній діаметр: 150 мм (мінімум 
120 мм). 

 Труби прямокутного перерізу повинні 
мати таку ж площу внутрішнього 
перерізу, як і круглі труби. 
Вони не повинні мати жодних 
гострих згинів. 
для Ø 120 мм. – прибл. 113 см2 
для Ø 150 мм. – прибл. 177 см2 

 Якщо труби мають різні діаметри: 
Скористайтесь ущільнювальною 
стрічкою. 

 При режимі відведення повітря 
забезпечте достатню кількість 
припливного повітря. 

Приєднання витяжної труби діаметром 
150 мм: 

 Насадіть витяжну трубу безпосередньо 
на повітряний патрубок витяжки. 

Приєднання витяжної труби діаметром 
120 мм: 

 Встановіть редукційний перехідник на 
вихідному отворі витяжки (рис. 3) і 
прикріпіть до нього витяжну трубу. 

 До редукційного перехідника 
приєднайте витяжну трубу. 

Режим циркуляції повітря (рис. 4): 

 З фільтром з активованим вугіллям, 
якщо робота у режимі відведення 
повітря неможлива. 

 Якщо існує можливість експлуатації 
витяжки у режимі циркуляції повітря, 
придбайте повний комплект для монтажу у 
спеціалізованому магазині. 
Підготовка стелі 

 Стеля повинна бути рівною і 
горизонтальною. 

 Переконайтесь, що на стелі можна 
надійно закріпити гвинти та дюбелі. 
Дюбелі, що входять до комплекту 
витяжки, призначені для бетону або 
кам’яної кладки. Якщо стеля 
виготовлена з іншого матеріалу, 
використовуйте відповідні засоби 
кріплення. 

Вага у кг: 

 Відведення 
повітря 

Циркуляція 
повітря 

DIA096751 33 35 

DIK106750 46 48 

I79T67N0 29 31 

DIA096051 30 32 

DIA96751B 33 35 

DIA96751R 33 35 

DIA96751V 33 35 

LF958BB60 29 31 

 

Ми залишаємо за собою право на зміни в 
конструкції, зумовлені технічним розвитком.
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Підключення до джерела живлення 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЦЕЙ ПРИЛАД 
НЕОБХІДНО ЗАЗЕМЛИТИ 
ВАЖЛИВО: використання іншої 
штепсельної вилки: 
Проводи у шнурі для підключення до 
електромережі мають різні кольори з 
такими значеннями: 

Зелений і жовтий  — заземлення 
Синій  — нейтраль 
Коричневий  — фаза 

Якщо Ви використовуєте власну 
штепсельну вилку, кольори цих проводів 
можуть не відповідати позначенням на її 
виводах. 

Спосіб виконання дій: 

1. Приєднайте зелено-жовтий провід 
(земля) до виводу на вилці з позначкою 
«Е» або символом ( ) або до 
зеленого чи зелено-жовтого проводу. 

2. Приєднайте синій провід (нейтраль) до 
виводу на вилці з позначкою «N» або 
чорного проводу. 

3. Приєднайте коричневий провід (фаза) 
до виводу на вилці з позначкою «L» 
або червоного проводу. 

Витяжку слід підключати тільки до 
заземленої штепсельної розетки, 
встановленої відповідно до чинних правил. 

За можливості, розетку із заземленням 
розмістіть безпосередньо за обшивкою 
витяжної труби на стелі. 

Електричні характеристики: 
Можна знайти на табличці з технічними 
характеристиками всередині витяжки, 
знявши раму фільтра. 

 Перед виконанням ремонтних робіт 
завжди відключайте витяжку від 
електромережі. 

Довжина з’єднувального кабелю: 1,30 
м. 

У разі необхідності у фіксованому 
підключенні витяжки до електромережі: 
Витяжка повинна підключатися до 
електромережі тільки кваліфікованим 
електриком. 

У побутову електромережу необхідно 
встановити розмикач струму. Відповідним 
розмикачем може бути перемикач із 
мінімальною відстанню між контактами 3 
мм і відключенням всіх полюсів. Сюди 
відносяться автоматичні вимикачі та 
контрактори. 

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

Ця витяжка відповідає правилам ЄС щодо 
подолання радіозавад. 

 

Монтаж 

Ця витяжка призначена для монтажу на 
стелі кухні або на міцній підвісній стелі. 

 Переконайтеся, що мінімальна 
відстань між електричними конфорками і 
витяжкою становить 550 мм, а в разі 
використання газової плити — 650 мм. 

1. На стелі позначте центр витяжки. 

2. За допомогою шаблона позначте на 
стелі місця для гвинтів (рис. 5). 

3. Просвердліть отвори для монтажу 
діаметром 8 мм і вставте у них дюбелі 
(рис. 5). 

4. Прикрутіть гвинтами несучий каркас 
(рис. 5). 
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Монтаж 

5. Двома гвинтами прикріпіть верхню 
секцію обшивки до несучого каркаса 
(рис. 6). 

6. Зніміть захисну плівку з верхньої секції 
обшивки витяжної труби. 

 Увага! Не пошкодьте делікатні 
поверхні з нержавіючої сталі. 

7. Посуньте нижню секцію обшивки вгору і 
закріпіть, щоб вона не впала (рис. 6). 

8. Лише для моделі DIA096751: насадіть 
на витяжку скляну панель (рис. 7). 

9. Прикріпіть витяжку до несучого каркаса 
на необхідній висоті (рис. 6). 

 Вирівнювання витяжки здійснюється 
шляхом її пересування у довгастих 
отворах.  

10. Приєднайте трубу. 

11. Підключіть електроживлення. 

12. Обережно опустіть нижню секцію 
обшивки витяжної труби. 

13. Лише для моделі DIA096751: підніміть 
скляну панель і зніміть захисну плівку з 
клейких смужок. 
Помістіть скляну панель на місце (рис. 
7). 

14. Лише для моделі DIK106750: закріпіть 
обидві скляні панелі (рис. 8). 

 

Переведення витяжки з режиму 
відведення повітря у режим 
циркуляції повітря 

 На заводі електронну систему 
керування налаштовано на режим 
роботи, який відповідає типу витяжки, 
яку Ви придбали. 

 У разі зміни режиму роботи також 
необхідно перенастроїти електронну 
систему керування. 

Порядок зміни режиму роботи: 
Витяжка повинна бути повністю 
змонтована і відключена від 
електромережі. 

 Якщо клавіші на витяжці круглі: 
1. Натисніть на кілька секунд клавіші 

«Освітлення» і «Таймер». На бічній 
стороні дисплея загориться індикатор 
. Згодом спалахне індикатор 0. 

2. При кожному натисненні клавіші 
«Освітлення» змінюється значення 
режиму: 0 — режим відведення 
повітря, 1 — режим циркуляції повітря. 

3. Клавішею 0 підтвердьте вибраний у 
попередньому кроці режим. 

 Якщо клавіші на витяжці прямокутні: 
1. Натисніть та утримуйте клавішу 0. 

2. Коли спалахне індикатор , натисніть і 
утримуйте клавішу , поки не 
загориться індикатор  або . Якщо це 
сталося, відпустіть клавішу. 

Переведення витяжки з режиму 
відведення повітря у режим циркуляції 
повітря: 

 Через деякий час індикатор  погасне. 
Електронну систему керування 
переведено у режим циркуляції 
повітря. 

Переведення витяжки з режиму 
циркуляції повітря у режим відведення 
повітря: 

 Через деякий час індикатор  погасне. 
Електронну систему керування 
переведено у режим відведення 
повітря. 

 

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 
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Нотатки 
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Нотатки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мін. 550 для електроплити 

мін 650 для газової плити 
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Рис. 2 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 
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