
Декоративна витяжка UA 

Шановний покупець! 

 

Дякуємо за те, що купили нашу витяжку. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед тим, як приступати до 

установки, експлуатації та догляду за витяжкою. 

Установка витяжки на стіну (позначка   ) 

 

Увага!   

Ви можете знайти малюнки і буквено–цифрові позначення, посилання на які зазначені в цій інструкції, на її 

перших сторінках. Ця витяжка призначена для очищення і фільтрація повітря в кухонних приміщеннях. Вона 

спроектована як витяжка (забір повітря з приміщення і відведення назовні) або як фільтруючий пристрій (внутрішня 

рециркуляція). Витяжка може бути встановлена у нижній частині підвісної кухонної шафи або на стіну. 

Увага! Ознайомтеся з місцевими нормативами по витяжній вентиляції. Не підключайте витяжний пристрій до 

використовується одночасно з апаратами, що працюють на газі або іншому паливі. Повітря що відводиться витяжкою, 

димоходів, вентиляції або повітропроводів гарячого повітря. Перевірте, чи відповідає вентиляція приміщення 

місцевим нормативам. Переконайтеся в тому, що максимальне розрідження кімнатного повітря, яке створює витяжне 

обладнання не перевищує 4 Па (0,04 мбар). Приміщення повинно мати достатню приливну вентиляцію, якщо 

витяжний пристрій повинно видалятися через повітропровід, у звичайний вентиляційний канал, що використовується 

для відводу газовиділень від побутових приладів для приготування їжі (плита або варильна поверхня), що працюють 

на газовому чи іншому паливі, або назовні (за межі приміщення, на вулицю). Повинні дотримуватися нормативні 

вимоги до витяжної та приливної вентиляції. Це виріб призначений тільки для ДОМАШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. 

Для виведення відпрацьованого повітря, використовуйте жорстку трубу з ПВХ діаметром не менше 120 мм. 

Наведені вище обмеження не відносяться до витяжок які працюють як фільтруючий пристрій (внутрішня 

рециркуляція) з встановленими вугільними фільтрами, без виведення повітря за межі приміщення. 

Встановіть витяжний пристрій відповідно до розмірів, малюнків, схем та вказівок  наведених сторінках 2, 3 та 4 як 

показано на малюнках з 1 по 16. 

Також при встановленні витяжки керуйтеся вказівками виробників іншого кухонного обладнання. Мінімальна 

відстань від витяжки до плити чи варильної поверхні повинна бути не менше ніж 65 см. Використання витяжки на 

відкритому просторі, не в приміщенні - не передбачено. Використання витяжки у сфері громадського харчування, 

обслуговування, охорони здоров'я, освіти і т.п. - не передбачено. 

Витяжка повинна бути встановлена в місці, де є доступна штепсельна розетка.  

 

Увага! Перед підключенням витяжки переконайтеся, що напруга і частота струму електричної мережі 

відповідають зазначеним на табличці витяжки. 

Витяжка спроектована відповідно до класу II, тому заземлення для її безпечної роботи не потрібне. Вилка кабелю 

живлення повинна підходити до розетки. Якщо кабель живлення не має вилки, електричне з'єднання необхідно 

виконати у відповідності до таблички з технічними даними та зробити підключення таким чином: 

КОРИЧНЕВИЙ = L ( livé ) фаза ; 

СИНІЙ = N ( nеutral ) нуль. 

При прямому підключенні до розетки необхідно провести підключення через сполучну колодку з відстанню між 

контактами не менше 3 мм.  

Не рекомендовано використовувати подовжувачі, перехідники та адаптори.  

Для заміни пошкодженого мережевого кабелю викликайте фахівця сервісного центру. 

Витяжка не призначена для використання дітьми або особами зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими 

здібностями, або за відсутності у них життєвого досвіду користування подібним пристроєм, якщо вони не знаходяться 

під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитись під контролем 

дорослих для недопущення ігор із витяжкою. 

Не перевіряйте роботу витяжки за допомогою сірників або відкритого полум’я. Повітря, яке перероблюється 

витяжкою, не повинно містити пил чи інші тверді домішки, а також липкі чи волокнисті речовини чи матеріали. 

Забороняється використовувати виріб у присутності займистих речовин або їх парів, таких як спирт, бензин, 

інсектициди і т.п. 

Не готуйте під увімкненою витяжкою страви типу «фламбе» (страви, що поливаються алкогольними напоями та 

запалюються).  Ніколи не залишайте без нагляду продукти, що смажаться, тому що олія або жир може спалахнути. 

Пам’ятайте, що повторне використання олії або жиру збільшує ймовірність її самозаймання. 

Не тягніть вилку за кабель живлення! Не затискайте та не натягуйте кабель живлення.  

Не залишайте увімкнену витяжку без нагляду на довгий час. 

Не користуйтесь витяжкою, якщо є ознаки її несправності або не нормальної роботи . У таких випадках зв'яжіться з 

офіційним постачальником, повноважним дилером або авторизованим сервісним центром. 

Деякі деталі витяжки можуть нагріватися. Це цілком нормально.  

 

 

Експлуатація кухонної витяжки. 



Панель керування (малюнки P1-P6 на стор. 5,6) (позначка ). 

Нижче описані різні види панелей керування. З'ясуйте, який вид панелі керування встановлена на вашій витяжці і  

керуйтеся відповідним малюнком.  

Панель з повзунковим перемикачем (мал. Р1): 

1- положення O – витяжку вимкнено, положення I, II, III  низька, середня та висока швидкості  

2- Індикатор панелі управління витяжки  

3- Вимикач освітлення  

 

 Панель з електронними кнопками (мал. P2 ): 

1- Кнопка включення і виключення освітлення  

2- Індикатор освітлення  

3- Кнопки включення та перемикання швидкості витяжки:  I, II, III  та , , I  - відповідно, низька, 

середня та висока швидкості. Повторне натискання кнопки поточної швидкості призводить до виключення. 

4- Індикатори кнопок включення та перемикання швидкості  

Таймер: щоб активувати функцію «таймер» - утримуйте кнопку обраної швидкості протягом 2 секунд, поки щоб 

індикатор почав блимати . Витяжка відключиться через 15 хвилин , освітлення згасне. Скасування установки таймера: 

однократно натисніть кнопку обраної швидкості, на якій було активовано таймер.  

 

Електронна панель з цифровий дисплеєм ( мал. P3 ): 

1- Включення і виключення освітлення  

2- Включення і виключення витяжки 

3- Зменшення швидкості витяжки  

4- Цифровий дисплей панелі управління 

5- Збільшення швидкості витяжки  

6- Включення підвищеної швидкості витяжки  

7- Включення і виключення таймера витяжки  

Якщо активувати функцію «таймер», під час роботи витяжки, натисканням на відповідну кнопку, то витяжка 

 працює 5 хвилин на поточній швидкості, потім по 5 хвилин на кожній з більш низьких швидкостей. Потім витяжка 

відключається  і освітлення гасне.  

 

Механічна кнопкова панель ( мал. P4 ): 

1- Індикатор панелі управління  

2- Кнопка включення і виключення освітлення  

3- Кнопка  виключення витяжки  

4- Кнопки включення та перемикання швидкості витяжки:  , , I  низька, середня та висока швидкості.  

 

Сенсорна панель ( мал. P5 ): 

1- Індикатор/сенсор попередження про очищення фільтра. Світиться коли виникає необхідності заміни фільтра. 

Якщо фільтр очищений або замінений, доторкніться до індикатора/сенсора, щоб деактивувати індикатор  

2- Сенсор включення і виключення таймера витяжки  

3- Сенсор включення і виключення освітлення. При натисканні та утримуванні відбувається регулювання 

яскравості освітлення  

4- Сенсор включення і виключення витяжки  

5- Сенсори включення та перемикання швидкості витяжки: від 1 (низької) до 4 (високої) швидкості 

Якщо активувати функцію «таймер», під час роботи витяжки, натисканням на відповідну кнопку, то витяжка 

 працює 5 хвилин на поточній швидкості, потім по 5 хвилин на кожній з більш низьких швидкостей. Потім витяжка 

відключається  і освітлення гасне.  

 

Сенсорна панель з повзунковим перемикачем ( мал. Р6 ): 

1- Сенсор включення і виключення витяжки  

2- Повзунковий сенсорний  перемикач для управління швидкістю витяжки, від низької до високої швидкості  

Використовується також у поєднанні з сенсором включення і виключення освітлення 

3- Сенсор включення і виключення освітлення. Доторкніться до сенсору освітлення і, поки він мигає 

відрегулюйте яскравість освітлення (більше/менше) за допомогою повзункового сенсорного перемикача 

4- Сенсор включення і виключення таймера витяжки  

5- Індикатор/сенсор попередження про очищення фільтра. Світиться коли виникає необхідності заміни фільтра. 

Якщо фільтр очищений або замінений, доторкніться до індикатора/сенсора, щоб деактивувати індикатор  

 

Якщо активувати функцію «таймер», під час роботи витяжки, натисканням на відповідну кнопку, то витяжка 

 працює 2 хвилин на поточній швидкості, потім по 2 хвилин на кожній з більш низьких швидкостей. Потім витяжка 

відключається  і освітлення гасне.  

 

Особливості моделі ZEN 

Передня панель автоматично висувається і втягується при включенні і виключенні витяжки.  

 

Перехід від режиму витяжки до рециркуляції 



Для здійснення зміни режиму роботи витяжки  у режим фільтрації (внутрішня рециркуляція) необхідно встановити 

вугільні фільтри. Вони необхідні для очищення повітря у приміщені. Вугільні фільтри не очищаються, а підлягають 

заміні, як правило, кожні 3-4 місяці. Термін придатності вугільних фільтрів залежить від частоти використання 

витяжки, типу плити чи варильної поверхні, забрудненості жирового фільтра. Вугільні фільтри необхідно встановити 

з обох сторін на корпус моторної групи, яка знаходиться всередині витяжки, і повернути на 90 градусів до фіксації. 

 

Технічне обслуговування витяжки.  

Увага ! Перш ніж проводити будь-які операції по догляду, вимкніть витяжку та витягніть з розетки кабель живлення.  

Очищайте зовнішню поверхню корпусу м'якою тканиною, злегка змоченою миючим засобом, уникайте абразивних, та 

їдких засобів для чищення. 

У разі несправності зв'яжіться з офіційним постачальником або повноважним дилером . 

Жирові алюмінієві фільтри: щоб уникнути загоряння виконуйте їх повну очистку щомісяця або в міру появи 

відповідної індикації панелі управління витяжки. Для очищення фільтрів їх необхідно зняти і промити гарячою водою 

з миючим засобом. Якщо Ви користуєтеся посудомийній машиною, розташуйте фільтри вертикально, щоб при митті 

бруд повністю змивався з їх поверхні. Обов’язково повністю висушіть фільтри, та встановіть їх на місце. 

 

Заміна ламп (позначка ). 

Увага! Не доторкайтесь до ламп, поки вона не охололи. і якщо  витяжку не відключено від електроживлення. 

Важливе зауваження: для заміни використовуйте нову лампу того типу, який вказаний на табличці витяжного 

пристрою. 

Для заміни галогенних ламп використовуйте лампи з алюмінієвими рефлекторами. Не використовуйте діхроічні 

лампи оскільки існує небезпека перегріву. Освітлення (лампи), розташовані всередині корпусу кухонної витяжки, 

можна використовувати тільки під час її роботи. Не дозволяється використовувати освітлення витяжки у якості 

постійного джерела освітлення. 

 

Гарантійний термін 
На обладнання фірми САТА встановлений У разі несправності ремонт буде здійснено безкоштовно за винятком 

випадків, перелічених у гарантійному талоні.  

 

УВАГА! Дана побутова техніка призначена для використання тільки в побутових цілях. При використанні у сфері 

громадського харчування, обслуговування, охорони здоров'я, освіти і т.п. - гарантія не поширюється. 

На витяжки CATA встановлено термін гарантії 2 роки, при дотриманні правил експлуатації, викладених у цій 

інструкції. 

Після закінчення терміну гарантії, уповноваженими сервісними центрами фірми САТА здійснюється платне 

післягарантійне обслуговування. Термін служби: 8-10 років (залежно від моделі). 

Важливо : 

- Перш ніж будь-куди приєднати повітропровід витяжки, проконсультуйтеся у фахівця у Вашому домоуправлінні 

щодо системи виведення відпрацьованого повітря з будівлі. Не використовуйте витяжку у разі якщо вона буде 

працювати разом з іншими приладами, з системою зовнішнього викиду відпрацьованого повітря, навіть якщо система 

приливної вентиляції справна і достатня. 

- Не залишайте включеними пальники або нагрівальні елементи Вашої плити або варильної поверхні без посуду на 

них. Гаряче повітря може пошкодити витяжку.  

- Прилад повинен бути встановлений на відстані мінімум 65 см (над поверхнею електроплити чи варильної поверхні) і 

максимум 80 см (над поверхнею газової плити чи варильної поверхні)  (позначка ).  

- Обов’язково включайте витяжку, коли готуєте їжу. Оскільки не працюючи, вона являє собою перепону для  гарячого 

повітря, що відходить від плити чи варильної поверхні, та може бути пошкоджена. 

 

 

 

Правова інформація 
- Виробник заявляє, що даний виріб відповідає всім основним вимогам до низьковольтного електричного обладнання, 

встановленим Директивою 

2006/95/EC від 12 грудня 2006 року, і електромагнітної сумісності, встановленим Директивою 2004/108/EC від 15 

грудня 2004 року. 

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вказівок щодо належного 

використання виробу, наведених у цьому посібнику, та існуючих нормативів з безпеки. 

- Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення робити зміни у цьому посібнику. 

При необхідності технічної допомоги або додаткової інформації про нашу продукцію зв'яжіться з офіційним 

постачальником (представником) нашої компанії. 

Компанія САТА Еlесtгоdоmesticos, SL залишає за собою право вносити технічні удосконалення та зміни даної 

продукції без попереднього повідомлення. 

 


