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Корпус мотора. Верхняя часть

Корпус мотора. Нижняя 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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1X1W LED MAX

1

3. Установите новую светодиодную лампу мощностью не более 1W.

4. Установите фильтр.
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Жалпы мәлімет 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Жұмыс істеп тұрған электрлі және газды плитадан     
                                    құрылғының сыртқы бөліктері қызып кетуі мүмкін. 

Кей жағдайларда электрлі құрылғы қауіпті болуы мүмкін. 
* Сорғыш газ құрылғымен қатар пайдаланылған жағдайда үй-жайда тиісті желдеткіш 
болуы керек.  
* Сорғыш жұмыс істеп тұрғанда сүзгінің жайын тексеруге болмайды.  
* Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін жарты сағаттың ішінде сорғыштың 
жарықтандырғыш шамына қол тигізуге болмайды.  
* Сорғыштың астында от жағуға болмайды.  
* Кез келген техникалық жөндеу мен тазалауда құрылғыны электр желісінен 
ажырату керек.  
* Сорғышты төрттен аспайтын конфоркасы бар плитаның жоғары жағына орнатуға 
болады.  
* Құрылғы үй-жайдың ішінде тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.  
* Электр тоғымен зақымданудан сақтану үшін құрылғыны, бауын немесе айырды 
суға немесе басқа да сұйықтыққа салмау керек.  
* Құрылғы үшінші тұлғаның бақылауынсыз 8 жасқа дейінгі бала мен физикалық 
мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған.  
* Тұтыну сапасын жақсарту үшін зауыт бұйымның сыртқы түрі мен құрылымын 
өзгерте алады.  
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1W артық емес қуаты бар жаңа LED шамын орнатыңыз.
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Сүзгіні жиі 
тазаламаған 
жағдайда 
өртеніп кету 
қаупі бар.  

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.  



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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