
RASTA 60 SG





       

          

1. Фильтр сетчатый  2. Корпус мотора. Нижняя часть
3. Корпус вытяжки. Нижняя часть
4. Подсветка   5. Корпус вытяжки. Верхняя часть
6. Корпус мотора. Верхняя часть
7. Кожух. Внешняя часть
8. Кожух. Внутренняя часть
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Установка

Перед установкой кухонной вытяжки на стену, присоедините переходник 4 к вытяжке, 
как показано на рисунке.

Перед началом монтажа убедитесь, что вытяжка отключена от сети





10mm
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Нажмите клавишу    ,для ступенчатого увеличения производительности вытяжки.
Нажмите клавишу    ,для ступенчатого уменьшения производительности вытяжки.
Нажмите клавишу    ,для включения/выключения подсветки.
Для управления таймером отключения, во время работы мотора вытяжки, нажмите 
на клавишу     далее,
отключения (от 1 до 9 минут). 

управляя клавишами “     ”или “     ” установите нужное время до 

Нажмите клавишу    ,устройство перейдет в режим ожидания.



12V 2X1W LED MAX

1
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Установите новую светодиодную лампу мощностью не более 1W.









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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Жалпы мәлімет 

Желідегі кернеу мен 
жиіліктің қозғалтқыштағы 
жазбаға сәйкес келетінін 
тексеріңіз.  

Сорғыштың төменгі бөлігі 
мен плитаның жақын 
жылытқыш элементінің 
арасындағы болуға тиіс 
аралық 650 мм-ден кем, 
750 мм-ден артық 
болмауы керек.  

Сорғыштың ауа 
өткізгішін ыстық 
ауа сорғыш пен 
химиялық және 
жарылысқа қауіпті 
газды соратын 
жүйеге қосуға 
болмайды.  

Электр желісінің  мәліметі 
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Орнату 

Орнатар алдында сорғыштың желіден ажыратылғанын тексеріңіз.  

Асүйлік сорғышты қабырғаға орнатар алдында 4 жалғастырғыш тетікті суретте 
көрсетілгендей сорғышқа қосыңыз.  



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. 



Қаптаманы 
орнатыңыз. 

Қаптаманың 
тік қалыбын 
суретте 
көрсетілгендей 
белгілеп 
алыңыз. 

Бұйымды 
орнатып, 
электр 
желісіне 
қосуды тиісті 
қызметке 
рұқсаты бар 
білікті маман 
жүзеге асыруы 
керек.  
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Бекітпе тақтайды суреттегідей етіп орнатыңыз.  





1W артық емес қуаты бар жаңа LED шамын орнатыңыз.



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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