
Перед використанням продукції
Interline™ уважно ознайомтеся з цією 
інструкцію.  

У разі виникнення складностей з 
використанням продукту зверніться 
до сервісного центру:

скануйте для переходу  
на офіційний сайт0 800 30 33 34

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вбудована електрична 
духова шафа

Кухонний очищувач повітря

UNNA / SLIM / SMART/AIR / ASTRA / ROCK / 
CUBA /ALTEA/FIESTA/FLY/SHARK / DELI/
ZET/GOLF/SOLO







МОНТАЖ НАСТІННИЙ 

1. Підготовка до встановлення:

а. Якщо у вас є вихід назовні, ваша витяжка може бути підключений, як показано на 

малюнку нижче за допомогою витяжного каналу (з внутрішнім діаметром 150мм) 

б. Перед установкою, вимкніть пристрій і відключіть його від розетки. 

в. З міркувань безпеки та для цілісності витяжки, вона повинна розташовуватися на 

відстані 65 ~ 75 см над поверхнею стільниці для електричних варильних поверхонь 

та на відстані 75 ~ 85 см для газових варильних поверхонь.

2. Установка зовнішніх вентиляційних каналів:

Увага! Зверніть увагу на попередження в інструкції листа щодо роботи приладу, 

коли повітря виходить з кімнати. 

















Встановлення повновбудованої серії 
SOLO BK A/60/T



УСТАНОВКА

З міркувань безпеки та для цілісності витяжки, вона повинна 
розташовуватися на відстані 65 ~ 75 см над поверхнею стільниці для 
електричних варильних поверхонь та на відстані 75 ~ 85 см для газових 
варильних поверхонь.

Просвердліть отвір у шафі, розміром 500 * 275 (мм) для моделі 
52 см, і 700 * 275 (мм) для моделі 72 см.  Переконайтесь, що від 
краю отвору до краю шафи не менше 35 мм.

Відкрутіть 4 гвинта на зовнішній панелі скляної рами викруткою, витягніть  
кабель живлення освітлення, зніміть зовнішню панель скляної рами, див. 
Малюнок нижче.



кріплення

послабте 2 внутрішні гвинти

викрутити зовнішні 2 гвинти

затягніть гвинт у напрямку 
за годинниковою стрілкою

УСТАНОВКА 52СМ

З обох сторін є металеві кріплення, на кожному по 2 гвинти. Викрутіть 2 
зовнішні гвинти на обох кріпленнях і відкладіть. Відкрутіть 2 внутрішніх 
гвинти так, щоб кріплення могло переміщатися всередину або зовні 
корпусу.

Перемістіть кріплення на зовнішню сторону корпусу. Помістіть витяжку 
в корпус. Перемістіть кріплення так, щоб витяжка була прикріплена до 
корпусу. Затягніть гвинти на кріпленнях, щоб міцно закріпити витяжку

Під’єднайте кабель живлення та вкрутіть у зовнішню скляну рамку 
панелі по 4 гвинти (відкладені у пункті 3).

Встановіть широку випускну трубу: встановіть розетку для витяжки, 
потім накрийте розширювальну трубу над розеткою та виведіть її на 
вулицю.



Викрутіть гвинти на кронштейни світла і замініть світло

Максимальна потужність: 2 Вт

LED модулі - прямокутна світлодіодна лампа

Діапазон напруги: 12В постійного струму

ЗАМІНА ЛАМПИ

Викрутити 4 гвинти на зовнішній панелі скляної рами викруткою

Витягніть кабель живлення і зніміть зовнішню панель скляної рами

Підключіть кабель живлення і зберіть зовнішню панель скляної 
рами за допомогою гвинта.



































ВИРIШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

Несправнiсть Причина Рiшення 

Свiтло е, але 
Лопасть вентилятора 

Перемикання пристрою i 
застрягла. 

вентилятор не 
Двигун може бути 

ремонту лише квалiфiкованим 

працюе обслуговуючим персоналом. 
пошкоджений. 

1 свiтло i вентилятор 
Лампа перегорiла . Замiнити лампу з номiналу. 

не працюють 
Кабель живлення програе. 

Пiдключiть до джерела 

живлення знову. 

Лопасть вентилятора 
Перемикання пристрою i 

пошкоджений. 
ремонту лише квалiфiкованим 

обслvговvючим пеосоналом. 

Серйознi вiбрацiя Двигун вентилятора не 
Перемикання пристрою i 

ремонту лише квалiфiкованим 
вузла фiксуеться щiльно. 

обслуговуючим персоналом. 

Пристрiй правильно не 
Знiмати блок i перевiрте 

висiв на кронштейнi . 
кронштейн знаходиться в 

належному мiсцi. 

Не гарна Занадто велика вiдстань 
Налаштуйте вiдстань до 

продуктивнiсть мiж пристроем та 
65-75cm

всмоктування вручений площинi 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Вiдходи електротехнiчно'i продукцi'i не слiд утилiзувати окремо вiд побутових вiдходiв. 

При переробцi, де iснують об'екти. Перевiрте з вашо'i мiсцево'i адмiнiстрацi'i або 

роздрiбно'i торгiвлi за порадою по утилiзацП. 



Розшифровка серійного номера (UA) / Расшифровка серийного номера (RU) 

2 4 6 8 1 0 1 0 8 6 7 3 6 2 0 1 9 0 1 2 3 0 0 0 0 1 

обліковий код на складі 

рік виробництва / год 

місяць виробництва / месяц 

день виробництва / день 

номер партії / номер партии 

Serial Number description (EN) 

2 4 6 8 1 0 1 0 8 6 7 3 6 2 0 1 9 0 1 2 3 0 0 0 0 1 

warehouse code 

year 

month 

day 

batch number 

Імпортер: ТОВ "КП Емір", Україна, 03150, м.Київ, вул.Ямська 72 

Импортер: ООО «КП Эмир», Украина, 03150, г.Киев, ул.Ямская 72 

www.interline.ua



Імпортер: ТОВ "КП Емір", 
Україна, 03150, 
м. Київ, вул. Ямська 72

У разі виникнення складностей з 
використанням продукту зверніться до
сервісного центру:

0 800 30 33 34

Бажаємо вам гарного настрою та чекаємо на вас в 
мережі! Скануйте відповідний QR-код та 
приєднуйтесь до нас

interline.ua Facebook Instagram




