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Дорогі клієнти!
Дякуємо вам за вибір витяжки Termaxi.
Перш ніж почати користуватися витяжкою, уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації та
монтажу. У ній містяться важливі відомості з монтажу, техніці безпеки, експлуатації та технічного
обслуговування. Ви забезпечите себе і уникнете пошкоджень витяжки. Ми не несемо
відповідальність за пошкодження, викликані при недотриманні даних вказівок. Дбайливо
зберігайте інструкцію по експлуатації та монтажу і по можливості передайте її наступному
власникові приладу.
Правила техніки безпеки
 Даний прилад призначений виключно для використання в домашньому господарстві.
Використовуйте прилад виключно за цільовим призначенням.
 Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.
 Забезпечте достатню вентиляцію приміщення для безпечної роботи кухонної витяжки.
 Уникайте наявності полум'я під витяжкою.
 Регулярно очищайте жирові фільтри.
 Не знімайте жирові фільтри при працюючій витяжці.
 Уникайте відкритого полум'я, так як воно може пошкодити фільтри і викликати небезпеку
загоряння.
 Не закривайте і не перекривайте всмоктувальне і випускний отвір виробу, щоб не
заважати оптимальному проходженню повітря.
 Не зменшуйте діаметр воздуховоду менше ніж на 150 мм.
 Не сідайте на виріб і не кладіть на нього будь-які предмети.
 Під витяжкою не повинно відбуватися приготування страв , які поливаються алкогольним
напоєм і підпалюють.
 Слідкуйте, щоб під час приготування їжі під працюючої витяжкою не відбувалося
загоряння масла.
 Пам'ятайте, що повторне використання масла збільшує ймовірність його самозаймання.
 Рекомендується проводити очистку 1 раз на місяць. Відповідно до ступеня насиченості
жиропоглинаючих фільтрів утриманими часточками жиру зростає небезпека їх займання.
 Діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними або психічними можливостями, а
також особи, які не володіють відповідними знаннями щодо експлуатації приладу, можуть
користуватись приладом лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку або після
проведення інструктажу такою особою.
 Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти віком від 8 років можуть виконувати
чищення та догляд за приладом лише під наглядом дорослих.
 Не підпускайте дітей віком молодше 8 років до приладу та кабелю живлення. Після
доставки приладу перевірте упаковку на наявність транспортних пошкодж ень. У випадку
виявлення пошкодж ень не встановлюйте прилад.
 Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без встановлених
жиропоглинаючих фільтрів.
 Не підпускайте дітей віком молодше 8 років до приладу та кабелю живлення. Після
доставки приладу перевірте упаковку на наявність транспортних пошкодж ень. У випадку
виявлення пошкодж ень не встановлюйте прилад.
 Не підключайте ковпак до витяжних каналів, що переносять паливо згоряння (котли,
каміни тощо).
 Ніколи не залишайте високе голе полум'я під капюшоном, коли прилад знаходиться в дії.
 Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без встановлених
жиропоглинаючих фільтрів.
 Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці, що
закріплена всередині кожуха.
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Під час роботи конфорок газової варильної поверхні без встановленого на них
посуду виділяється значна кількість тепла. Внаслідок впливу такої кількості тепла
існує небезпека пошкодження або займання встановленої над конфоркою витяжки. Не вмикайте
конфорки газової варильної поверхні, не встановивши попередньо на них посуд.
При одночасній роботі декількох конфорок газової варильної поверхні виділяється
значна кількість тепла. Внаслідок наявності такої кількості тепла існує небезпека
пошкодження або займання встановленої над конфоркою витяжки. Правила техніки безпеки не
передбачають можливість одночасної роботи двох конфорок на максимальній потужності
протягом більш ніж 15 хвилин. Конфорка потужністю понад 5 кВт (конфорка для сковорідки Wok)
при роботі виділяє таку ж кількість тепла, як дві звичайні конфорки.
Увага! Існує небезпека виникнення пожежі! Відповідно до ступеня насиченості
жиропоглинаючих фільтрів утриманими часточками жиру зростає небезпека їх займання.

Увага! Існує небезпека задухи! Неналежне використання картонних коробок та
полімерної плівки може призвести до задухи. Не дозволяйте дітям гратися з упаковкою та її
частинами.

Увага! Існує небезпека отруєння продуктами горіння!Внаслідок зворотнього надходження
продуктів горіння до приміщення, в якому встановлено прилад, існує небезпека отруєння.

Увага! Існує небезпека травмування!Окремі деталі приладу, доступні під час монтажу,
можуть мати гострі кути. Щоб уникнути травмування, монтаж приладу слід виконувати у
захисних рукавицях. Встановлені на прилад сторонні предмети можуть впасти. Не встановлюйте
на прилад сторонні предмети.
Світлодіодні лампи виробляють дуже яскраве світло, що може бути шкідливим для очей (група
ризику 1). Не дивіться безпосередньо на увімкнені світлодіодні лампи довше 100 секунд.
Увага! Існує небезпека ураження струмом! Несправний прилад може стати причиною
ураження струмом. Не вмикайте несправний прилад. У випадку виявлення несправності
від’єднайте прилад від мережі живлення, витягнувши штепсель з розетки або вимкнувши
запобіжник, та зверніться до сервісного центру. Ремонтні роботи, виконані неналежним чином,
можуть складати небезпеку для користувача. Ремонт приладу та заміна кабелю живлення мають
виконуватися лише кваліфікованим співробітником сервісного центру. У випадку виявлення
несправності від’єднайте прилад від мережі живлення, витягнувши штепсель з розетки або
вимкнувши запобіжник, та зверніться до сервісного центру.Потрапляння вологи всередину
приладу може призвести до ураження струмом. Не використовуйте очищувачі високого тиску та
пароочисники для чищення приладу.
Увага! Не виводьте повітропровід витяжки в димоходи печей і газових приладів,
призначених для нагріву води і обігріву приміщень, в вентиляційні канали, призначені для
інших пристроїв - це може привести до порушення вентиляції приміщення і нанесення шкоди
здоров'ю людей.,Не перевіряйте тягу працює витяжки за допомогою факела або відкритого вогню
- це може привести до пожежі. Не запалюйте конфорки газової плити без посуду (наприклад, для
обігріву приміщення). Використання відкритого вогню може бути небезпечним і пошкодити
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пластмасові деталі витяжки або призвести до пожежі. Забороняється зміна конструкції витяжки та
інші втручання у виріб осіб, які не уповноважених виробником на гарантійний ремонт - це може
привести до порушення роботи витяжки і зниження рівня безпеки витяжки для здоров'я людей.
Увага! Вийміть вилку з розетки перед обслуговуванням і доглядом витяжки.
По закінченню терміну служби виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте виріб
разом з міськими відходами. Не викидайте виріб з
несортованими побутовими
відходами. Для утилізації приладу направте його в місцевий центр вивезення /
переробки відходів, а також подбайте про те, щоб при зберіганні приладу перед
утилізацією він не становив загрози для безпеки дітей.

Технічні характеристики
Модель
Частота, Гц

F0560AR2N1
220
50

F0560GF9D2
220
50

Тип керування
Кількість моторів, шт.
Потужність двигуна, Вт
Кількість швидкостей
Продуктивність
Рівень шуму, дБ
Тип освітлення
Діаметр повітропроводу, мм
Фільтр
Колір
Габарити (ВхШхГ), мм
Габарити упаковки (ВхШхГ), мм
Вага брутто, кг
Вага нетто, кг

Механічний
1
65
2
450
60
2*25
150
алюміневий, 5шаровий
Нержавіюча сталь
600Х283Х177
655Х228Х365
9
7,8

Сенсорний
1
65
3
500
60
1*3 LED strip
150
алюміневий, 5шаровий
Нержавіюча сталь
600Х286Х202
648Х298Х397
9,5
8,2

Напруга мережі, В

В комплект поставки входить :
- Витяжка – 1 шт
- Керівництво по експлуатації - 1 шт

-

Монтажний комплект – 1 шт

Вимоги безпеки під час монтажу
Перед початком монтажу виробу необхідно знеструмити електричну мережу!
Мінімальна відстань між варильною поверхнею та нижньою площиною витяжки має бути:
- для електричних плит - не менше 600 мм;
- для газових плит - не менше 750 мм.
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При наявності в кімнаті печі, газового котла або колонки необхідно враховувати, що під час роботи
витяжка забирає з приміщення повітря, необхідний для горіння. Це відноситься також до
приміщення з герметичними вікнами та дверима.
Для забезпечення безпечної роботи витяжки в замкнутому просторі повинен бути забезпечений
додатковий приплив повітря ззовні (відкрита кватирка в інший кімнаті, відкриті двері на кухню або
спеціально обладнана припливна вентиляція). При використанні воздуховода, що складається з
декількох частин, кожна наступна частина повинна бути розташована зовні щодо попередньої. У
разі комплектації витяжки електричним кабелем без вилки необхідно знеструмити електричну
мережу і зробити підключення витяжки до електричної мережі згідно з наступною схемою:
 КОРИЧНЕВИЙ провід = L ( «live», «фаза»)
 ГОЛУБОЙ провід = N ( «neutral», «нуль»)
 ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ = Е ( «earth», «земля»)
Для повної вентиляції необхідно вимикати витяжку не раніше ніж через 15 хвилин після
закінчення процесу приготування їжі. Витяжка обладнана панеллю керування, що представляє
собою горизонтальний ряд сенсорів і ЖКдісплеем розташованим у верхній частині витяжки. При
розігріві їжі достатньо роботи витяжки на низькій швидкості. Для стандартних умов приготування
(варіння і смаження на 1-2 конфорках) використовується середня швидкість. Висока швидкість
призначена для виведення з приміщення великої кількості пара, диму і змішаних кухонних
запахів, при одночасній роботі всіх конфорок.

Панель управління в моделі F0560GF9D2

1. Увімкнути та вимкнути підсвічування
2. Збільшення швидкості вентилятора.
3. Зменшення швидкості вентилятора.
4. ON/OFF.

Панель управління в моделі F0560AR2N1
З лівої сторони перемикач швидкості вентилятора. З правої сторони перемикач ON/OFF.

Як встановити годинник в моделі F0560GF9D2
Натисніть кнопку

і уримуйте протягом 3 секунд, індикатор часу на дисплеї продовжить

блимати, натисніть кнопку + та - налаштуйте налаштування години, натисніть кнопку
щоб встановити значення хвилини

ще раз,

Як встановити затримку таймера в моделі F0560AR2N1
Коли вентилятор працює, натисніть кнопку протягом 3 секунд, запаліть індикатор затримки
таймера на дисплеї, а індикатор часу продовжить блимати, натисніть кнопку і встановіть час
затримки від 1 хв до 15 хв. Машина автоматично підтвердить цю настройку, якщо вона не
спрацювала протягом 3 секунд.
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Після тривалого використання, якщо символ
на дисплеї світиться, це означає, що фільтр жиру
досягає насичення і потребує миття. Тримайте кнопку протягом 3 секунд, щоб видалити цей
символ, якщо фільтр очищено.
Примітка: Символ буде світитися, якщо без натискання кнопки тримається протягом 3 секунд
Функція індикатора очищення в моделі F0560AR2N1
Після тривалого використання, якщо символ
на дисплеї світиться, це означає, що фільтр
жиру досягає насичення і потребує миття. Тримайте кнопку
протягом 3 секунд, щоб видалити
цей символ, якщо фільтр очищено.
Примітка: Символ
буде світитися, якщо без натискання кнопки
тримається протягом 3
секунд.

Встановлення витяжки на стіну
1. Прикріпіть витяжку задньою поверхнею до стіни за допомогою саморізів з дюбелями з
монтажного комплекту.
2. Встановіть адаптер повітропроводу на витяжку за допомогою саморізів з використанням
ущільнювача з монтажного комплекту.
3. З’єднайте повітропровід з адаптером витяжки. Виведіть інший кінець повітропроводу у
вентиляційну шахту. Переконайтеся у відсутності щілин у з’єднаннях.

Режим рециркуляції
Для роботи витяжки в режимі рециркуляції повітря необхідно:
 при установці не приєднувати витяжку до повітропроводу (адаптер повітропроводу
допускається не встановлювати);

короби повітропроводу встановити так, щоб жалюзі на,них не були
перекриті;

встановити у витяжку додатковий вугільний фільтр (1шт.).
Вугільні фільтри в комплект поставки витяжки не входять і купуються
окремо.,Вугільні фільтри не підлягають очищенню та замінюються на нові
кожні 3-4 місяці.

Обслуговування виробу
В ході експлуатації витяжки з метою забезпечення максимальної продуктивності і ефективності її
роботи необхідно періодично виробляти роботи з профілактики та догляду за витяжкою. При
виконанні робіт, пов'язаних з профілактикою та доглядом за витяжкою вимкніть витяжку від
електромережі!
При профілактиці регулярно виконуйте наступні дії:
 Регулярно видаляйте всі харчові залишки і жир з нижньої поверхні витяжки та алюмінієвих
жирових фільтрів. Зайва «зажіренние» може призвести до пожежі!
 Протирайте зовнішні поверхні витяжки вологою, добре віджатою фланелевою серветкою.
 Для догляду за поверхнями з нержавіючої сталі застосовуйте спеціальні засоби, що
створюють захисну плівку.
 Не застосовуйте абразивні речовини і розчинники.
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 Перевіряйте стан воздуховоду витяжки та вентиляційний канал, очищайте їх при
необхідності!

Заміна ламп освітлення
У витяжці F0560GF9D2 використовуються LED лампа освітлення потужністю не більше 3 Вт
(довжина 440мм).
Заміна лампи проводиться в такому порядку:
 перед заміною лампи освітлення переконайтеся, що витяжка відключена від електричної
мережі, і дайте лампі охолонути.
 зачепіть край лампи плоскою викруткою і користуючись нею як важелем, вийміть стару
лампу з гнізда.
 замініть стару лампу новою і вставте нову лампу в гніздо до клацання.
Для витяжки F0560AR2N1 потрібні дві звичайні лампи 25Вт.
Заміна ламп проводиться в такому порядку:
 вийміть алюмінієву сітку і витягніть передню панель перед заміною лампи.
 перед заміною лампи освітлення переконайтеся, що витяжка відключена від електричної
мережі, і дайте лампі охолонути.
 замініть стару лампу новою і вставте нову лампу в гніздо до клацання.

Очищення фільтрів
Витяжка обладнана знімними захисними жировими фільтрами. Фільтри
забезпечують поглинання зважених в повітрі частинок, тому можуть
забруднюватися в залежності від частоти використання витяжки. З метою
забезпечення максимальної продуктивності і ефективності роботи витяжки
необхідно регулярно очищати жирові фільтри від забруднень.
Очищення проводиться кожні 2-3 тижнів вручну в мильному розчині без
сильного механічного впливу або в посудомийній машині. Збільшення
періодичності очищення жирових фільтрів ускладнює всмоктування витяжкою
повітря це приводит до збільшення навантаження на електродвигун і може вплинути на термін
служби витяжки.
Ручне очищення проводиться в такому порядку:
 зніміть фільтр, попередньо натиснувши на замок фільтру.
 промийте фільтр миючим засобом або мильним розчином за допомогою губки або м'якої
щітки.
 ретельно промийте фільтр теплою водою.
 дочекайтеся повного висихання фільтра.
 встановіть фільтр у витяжку, попередньо натиснувши на замок фільтра.
У разі очищення з використанням посудомийної машини переконайтеся, що до складу
використовуваних машиною миючих засобів не належать агресивні речовини, які можуть
пошкодити поверхню алюмінієвих деталей фільтра. В посудомийній машині розташовуйте фільтри
вертикально, щоб уникнути попадання в них залишків їжі. Перед установкою фільтра в витяжку
після очищення в посудомийній машині переконайтеся, що фільтр сухий. При недотриманні даних
правил фільтр може бути зіпсований!
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Гарантія
Гарантія виробника не поширюється на випадки пошкодження приладу, спричинені
недотриманням вказівок та рекомендацій, наведених у даній інструкції, або завдані внаслідок
використання приладу не за цільовим призначенням.
Претензії не будуть розглянуті без гарантійного свідоцтва з датою продажу і штампом організації
торгівлі. При покупці виробу вимагайте, щоб гарантійне свідоцтво було правильно заповнено.
Гарантійне обслуговування не здійснюється в наступних випадках:
 при недотриманні правил, зазначених в керівництві;
 при зменшенні діаметра повітроводу менше 150 мм;
 при наявності перешкод для вільного проходження повітря від витяжки до виходу
вентиляційного каналу;
 при неправильному монтажі, у разі розтину електромонтажної розподільної колодки, при
заміні мережевого кабелю;
 при невідповідності живильної електричної мережі параметрам, встановленим
виробником;
 при наявності механічних або інших пошкоджень обладнання через недбале поводження;
 при установці витяжки нижче ніж 60 см від конфорок і обігрівачів.
Гарантійне обслуговування не поширюється на:
 операції з регулювання, налаштування, чищення і до решти видів робіт за доглядом
виробу, обумовлені в данному керівництві по експлуатації
 роботи по заміні витратних матеріалів ( фільтрів, лампочок освітленніня і т.д.), обумовлені
в данному керівництві по експлуатації
 запах нового пластика або гуми, що видається товаром протягом перших днів експлуатації
 зміна відтінку кольору, глянцю частин обладнання в процесі експлуатації
 шуми (що не виходять за межі санітарних норм), пов'язані з принципами роботи окремих
комплектуючих виробів, що входять до складу товару

Гарантія надається протягом 24 місяців починаючи с дати продажу при наявності чеку/видаткової
накладної, а також правильно заповненого гарантійного талону

Контакти сервісної підтримки Termaxi:
+38(044) 581 50 35
+38(050) 931 67 65
+38(068) 437 75 74
+38(063) 511 18 43
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Дата купівлі: ............ ./.............. . ./.... . . . ... . . . . . ..
день
місяць
рік

Тип пристрою: …..……………………………..……………………/……………………………….………….…..………………………………………/…………………………………….………………...
тип пристрою
модель
серійний номер
Клієнт:……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
ПІБ / телефон
Адреса: …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
місто, вулиця

Я прочитав і приймаю умови гарантії!

Клієнт:………………………………
підпис

Дані продавця:
Магазин: ……………………………………..…..…..….……………………………………………………/…………………………………………….…………………………………………………………….
назва компанії
телефон
Адреса: …………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
місто, вулиця
…………………………………………………..
підпис, печатка

Дані сервісного центру по введенню в експлуатацію:
Сервісний центр:………………………………………………………….……………………/…………………………………………………………………/… ……………….…………………………….
назва компанії
телефон
дата монтажу
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Адреса: місто, вулиця
…………………………………………………..
підпис, печатка

Шановний клієнт,
Зберігайте документ, який підтверджує купівлю! Гарантійний талон є єдиним документом і не може бути
перевидан або змінений. Будь ласка, стежте за правильністю заповнення. Гарантійний талон дійсний при
заповненні усієї інформації, і наявності касового чека або рахунку фактури про купівлю!
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