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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ze względów bezpieczeństwa oraz aby zagwarantować prawidłowe
funkcjonowanie, przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia
należy zapoznać się z treścią niniejszej publikacji. Instrukcję obsługi należy
trzymać zawsze w pobliżu urządzenia oraz przekazać ją razem z
urządzeniem osobom trzecim. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy znali
sposób działania oraz zasady bezpieczeństwa produktu.












Podłączenie przewodów powinno być wykonane przez wykfalifikowanego
instalatora.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane przez nieprawidłową instalację lub użytkowanie.
Minimalna bezpieczna odległość od powierzchni gotowania do krawędzi
okapu powinna wynosić co najmniej 650 mm (niektóre modele mogą zostać
zainstalowane niżej; patrz odpowiedni rozdział zawierający wymiary robocze i
montażowe).
Jeśli instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na potrzebę
zastosowana większej odległości niż podana powyżej, należy to wziąć pod
uwagę.
Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym
umieszczonym na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz okapu.
Urządzenia przełączające muszą być zainstalowane w instalacji stałej zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okablowania.
W przypadku urządzeń klasy I należy sprawdzić, czy sieć elektryczna
wyposażona jest w odpowiednie uziemienie.
Podłączyć okap do komina dymnego przy pomocy rury o średnicy minimum
120 mm. Droga, którą pokonuje para/dym powinna być możliwie najkrótsza.
Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących odprowadzania powietrza.
Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzających spaliny (np. z kotłów,
kominków itp.).
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 Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami nieelektrycznymi (np. gazowymi), należy zagwarantować odpowiedni poziom wentylacji lokalu tak, aby
zapobiec powrotowi spalin z komina. Jeżeli okap używany jest w połączeniu z
kuchenkami nieelektrycznymi, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 0,04 mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin.
 Powietrze nie może być przesyłane do przewodu kominowego wykorzystywanego do usuwania spalin urządzeń zasilanych gazem lub innymi materiałami palnymi.
 Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi on zostać wymieniony przez
producenta lub jego serwisanta.
 Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka odpowiedniego typu zgodnie z
obowiązującymi normami oraz w miejscu łatwo dostępnym.
 W odniesieniu do kwestii technicznych oraz bezpieczeństwa należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzania spalin, ustanowionych przez władze lokalne.
OSTRZEŻENIE: przed przystąpieniem do instalacji okapu należy zdjąć folie
ochronną.
 Używać wyłącznie śrub oraz osprzętu typu odpowiedniego dla danego okapu.
OSTRZEŻENIE: brak śrub lub elementu osprzętu zgodnych z instrukcją może
być przyczyną porażenia prądem.
 Nie należy na nią patrzeć za pomocą narzędzi optycznych (lornetka, szkło powiększające…).
 Nie zapalać potraw pod okapem: może to być przyczyną pożaru.
 Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz
osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i zmysłowych lub
o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy na temat jego działania, powinni oni
zostać jednak poinstruowani oraz skontrolowani w kwestii obsługi urządzenia
przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci
nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny
być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane.
 Dzieci nie należy zostawiać bez nadzoru i nie należy im zezwalać na zabawę
urządzeniem.
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 Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (i dzieci) o
ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i zmysłowych lub o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane
oraz instruowane.
Części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące, jeżeli używane są
razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.
 Umyć i/lub wymienić filtry po określonym czasie (zagrożenie pożarowe).
Patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja.
 Jeżeli okap używany jest jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub
inne paliwa, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację
(nie dotyczy urządzeń, które jedynie pobierają powietrze z pomieszczenia).
znajdujący się na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza,
 Symbol
że nie wolno danego urządzenia wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami
domowymi. Zużyty produkt należy przekazać do centrum zbiórki odpadów,
specjalizującego się w recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się
do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalne
oraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej
likwidacji. Szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu
można uzyskać w urzędzie miasta/ gminy, lokalnych instytucjach
zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został
zakupiony.
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Części składowe (model Zoom)
Odn. Ilość Części składowe Produktu
1
1 Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2
1 Płyta mocująca okapu.
4
1 Przepust kablowy
14
1 Zapadka ogranicznika
Odn. Ilość Elementy Montażowe
11
4 Kołki ø 10
12h
4 Śruby M5 x 70
12g
1 Śruba zapadki
Ilość Dokumentacja
1 Instrukcja
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ZOOM (15 Kg)
2
4

12g
14

11
12h

1
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Części składowe (modele Chic-Vanilla)
Odn. Ilość Części składowe Produktu
1
1 Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2
1 Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek).
4
1 Przepust kablowy
5
3 Szyby
6
3 Płytki do mocowania szyb
14
1 Zapadka ogranicznika
Odn. Ilość Elementy Montażowe
11
4 Kołki ø 10
12h
4 Śruby M5 x 70
12d
6 Śruby M4 x 20
12e
6 Śruby M4 x 10
12g
1 Śruba zapadki
22
12 Podkładki gumowe
Ilość Dokumentacja
1 Instrukcja
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CHIC / VANILLA (30 Kg)
11
12h

2

5

12d
22

12d

12g
22

14
22
12e

22
12e

12d

12d
22

6

6
22

22

12d

12d
22

4

5

5
12e
22
22
12e

6

12e
22

1
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Części składowe (modele Nest)
Odn. Ilość Części składowe Produktu
1
1 Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2
1 Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
2.1
2 Przedłużenie płyty mocującej okapu
4
1 Przepust kablowy
5
4 Szyby (szyby produkowane ręcznie)
14
1 Zapadka ogranicznika
Odn. Ilość Elementy Montażowe
7.1
8 Wsporniki do mocowania szyby z tulejką
11
10 Kołki ø 10
12h
10 Śruby M5 x 70
12d
24 Nakrętka M4 (mocowanie wsporników do przedłużenia płyty)
12e
8 Uchwyty do mocowania szyby
12f
8 Uszczelki zabezpieczające do szyb
12g
1 Śruba zapadki
12h
8 Uszczelki zabezpieczające do szyb
Ilość Dokumentacja
1 Instrukcja
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NEST (39 Kg)
11

11
12h

12h

11

11
12h

11

12h

2.1

12h

2
7.1

7.1
7.1

7.1

11

11
12h

12h
2.1

12d
12g
14

12e

12e

12f

7.1

7.1

12f

7.1
12e

4

12h

12f
12e

12d

5

12f
5

12d

12d

12e

12h

12f
12e

12h

12f
12e

12f

12f
12e

5
5

1

PL

111

Części składowe (model Vertigo)
Odn. Ilość Części składowe Produktu
1
1 Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2
1 Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
4
1 Przepust kablowy
5
1 Szyby lub panele z innego materiału
14
1 Zapadka ogranicznika
Odn. Ilość Elementy Montażowe
11
4 Kołki ø 10
12h
4 Śruby M5 x 70
12d
4 Chromowany sworzeń / śruba do mocowania szyby
12g
1 Śruba zapadki
Ilość Dokumentacja
1 Instrukcja
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VERTIGO (20 Kg)
2

4

11

12g
14

12d

12h
12d

12d

12d

5

1
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Części składowe (model Kaleidos)
Odn. Ilość Części składowe Produktu
1
1 Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2
1 Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
4
1 Przepust kablowy
5
1 Szyby lub panele z innego materiału
14
1 Zapadka ogranicznika
Odn. Ilość Elementy Montażowe
11
4 Kołki ø 10
12h
4 Śruby M5 x 70
12d
4 Chromowany sworzeń / śruba do mocowania szyby
12g
1 Śruba zapadki
Ilość Dokumentacja
1 Instrukcja
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KALEIDOS (18 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d
12d
5

1
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Części składowe (model Luxia)
Odn. Ilość Części składowe Produktu
1
1 Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2
1 Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
4
1 Przepust kablowy
5
1 Szyby
14
1 Zapadka ogranicznika
Odn. Ilość Elementy Montażowe
11
4 Kołki ø 10
12h
4 Śruby M5 x 70
12d
4 Chromowany sworzeń / śruba do mocowania szyby
12g
1 Śruba zapadki
Ilość Dokumentacja
1 Instrukcja
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LUXIA (30 Kg)
2

11

12g

4

14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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Wymiary
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INSTALACJA
Okap ten jest przeznaczony do podwieszenia do sufitu / półki nad płytą grzejną (w odległości co
najmniej 650 mm) na wyspie kuchennej w następujących wersjach:
• Wersja wyciągowa: Odprowadzenie na zewnątrz.
• Wersja pochłaniająca: Recyrkulacja wewnętrzna.
Uwaga:
Okap F-Light jest systemem składającym się z okapu i żyrandola, dlatego więc należy
przygotować dwa oddzielne przewody elektryczne: jeden dla okapu a drugi dla żyrandola.
Model Zoom nie jest wyposażony w żyrandol.

Kolejność prac montażowych
•
•
•
•
•

Przygotowanie do montażu
Wiercenie otworów w suficie / półce i mocowanie płyty mocującej
Połączenia
Montaż korpusu okapu
Kontrola działania

• Usuwanie opakowań

Montaż zapadki ogranicznika

• Odkręcić 3 śruby łączące części płyty (różnego kształtu i różnej wielkości) za pomocą dołączonego klucza.
• Wziąć zapadkę i umocować ją do płyty na wsporniku, używając dołączonej śruby, w położeniu wskazanym na rysunku.
• Jeżeli obecne są oprawy żarówek, należy
je wcisnąć do specjalnych wsporników,
które można rozpoznać po końcówce w
kształcie widełek.
Uwaga: nie należy przecinać opasek mocujących przewody.
• Dokręcić śrubę mocującą oprawy żarówek do wspornika w taki sposób, aby
wspornik znalazł się między 2 podkładkami.
• Model Zoom nie jest wyposażony w żyrandol.

PL

202

Wiercenie otworów w suficie / półce i mocowanie płyty
WIERCENIE OTWORÓW W SUFICIE / PÓŁCE
• Za pomocą pionu sznurkowego oznaczyć na suficie / półce środek płyty grzejnej.
• Przyłożyć płytę do sufitu / półki, uważając, aby zamontowana właśnie zapadka ogranicznika
znajdowała się z przodu względem instalatora i płyty grzejnej (nie należy mylić zapadki
ogranicznika z pozostałymi 4, służącymi do mocowania stalowych lin okapu).
• Oznaczyć środki otworów płyty.
• Wykonać następujące otwory:
• Sufit z masywnego betonu: odpowiednio do używanych kołków do betonu.
• Sufit z pustaków / cegły dziurawki, o grubości ścianki 20 mm: Wywiercić otwory ø 10
mm (od razu włożyć do nich dołączone kołki 11).
• Sufit z drewnianych belek: odpowiednio do używanych śrub do drewna (nie dostarczane).
• Drewniana półka, o grubości 15 mm: wywiercić otwory ø 7 mm.
• Przelot przewodu zasilającego: wywiercić otwór ø 10 mm.
(Uwaga: w przypadku okapu wyposażonego w żyrandol będą obecne dwie linie elektryczne: bezpośrednia, do zasilania okapu i druga, z wyłącznikiem, do żyrandola).
• Wylot powietrza (wersja wyciągowa): odpowiednio do średnicy połączenia z rurą odprowadzającą opary na zewnątrz.
• Wkręcić, naprzemiennie, pozostawiając odległość 4-5 mm od sufitu, dwie śruby:
• w przypadku masywnego betonu, kołki do betonu, nie dostarczane;
• w przypadku pustaków / cegły dziurawki o grubości ścianki około 20 mm, śruby 12h, dołączone do produktu;
• w przypadku drewnianych belek, śruby do drewna, nie dostarczane;
• w przypadku drewnianej półki, śruby z podkładkami i nakrętki, nie dostarczane.
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MONTAŻ PŁYTY
• Podnieś płytkę montażową, upewniając się, że zaczep
końcowy jest umieszczone z przodu.
• Założyć otwory na dwie wcześniej wkręcone w sufit śruby i
obrócić aż do środka otworu regulacyjnego.
• Dokręcić dwie śruby oraz przykręcić pozostałe dwie, znajdujące się na wyposażeniu; przed ostatecznym dokręceniem śrub
można wykonać regulację, przesuwając ciężar i uważając przy
tym, aby śruby nie wyszły z otworu regulacyjnego.
• Płytę należy zamontować solidnie, biorąc pod uwagę zarówno
ciężar okapu, jak i naprężenia powodowane przez
przypadkowe boczne uderzenia w zamontowane urządzenie.
Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy płyta jest stabilna.
• Zawsze, gdy sufit nie jest wystarczająco masywny w miejscu
podwieszenia, monter powinien go wzmocnić odpowiednimi
płytami i wzmocnieniami zakotwiczonymi w miejscach o
odpowiedniej wytrzymałości.

MOCOWANIE PRZEDŁUŻENIA PŁYTY (MODEL NEST)
• Wziąć 2 elementy przedłużenia 2.1 i zaczepić je do specjalnych płaskich otworów w zamontowanej płycie 2.
• Oznaczyć środki otworów płyt.
• Wyjąć przedłużenia.
• Wywiercić otwory ø 10 mm (od razu włożyć do nich dołączone kołki 11).
• Ponownie zaczepić przedłużenia i umocować je za pomocą
dołączonych śrub 12h.
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1

2

2

11
2.1

11

2.1
12h

12h

2
2.1
2.1
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PODŁĄCZENIE LINEK OKAP — PŁYTA

UWAGA. Przed przystąpieniem do instalacji należy ustawić okap na wysokości co
najmniej 650 mm nad powierzchnią gotowania przy pomocy wspornika
lub drugiej osoby.
Jest to bardzo ważne podczas podłączania linek okapu do płyty
zamocowanej na suficie, należy to robić koniecznie bez obciążenia.

• System mocowania na 4 linkach składa się z 3 elementów:
• Zaczep gwintowany (a) zamocowany na płycie sufitowej;
• Śruby blokujące linki (b) znajdujące się w zestawie;
• Nakładki zabezpieczające (c) znajdujące się w zestawie.

a

b

c
• Przełożyć 4 linki (przymocowane do
korpusu okapu) przez odpowiednie
otwory wcześniej zdemontowanej
pokrywy płyty.

• Włożyć przelotkę
4 w otwór znajdujący się w pokrywie
płyty i przeciągnąć przez nią przewód
zasilający okapu.
Uwaga: Nie wolno uszkodzić lub
zdjąć opaski mocującej kabel
zasilający do okapu
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• Należy zwrócić uwagę na kierunek
płyty przymocowanej do sufitu
(zaczep końcowy płyty posiada
odpowiadający otwór w pokrywie
płyty oraz korpusie okapu).

B

C

• Nałożyć nakładki zabezpieczające (c)
na odpowiednie linki, z gwintem
skierowanym do góry.
• Nałożyć śruby blokujące (b) na
odpowiednie linki.
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• Przełożyć linki przez otwory zaczepów gwintowanych (a)
i wkręcić do nich śruby blokujące (b).

• Po zakończeniu tej operacji
rezultat dla wszystkich 4 linek
powinien być taki, jak to
pokazano na ilustracji.

• W tym punkcie mamy wszystkie 4 linki
przymocowane do płyty.

Naprężyć linki, pociągając je do góry w
taki sposób, aby weszły do środka śrub
blokujących i na zewnątrz otworu
zaczepu gwintowanego.
Jest to możliwe, ponieważ śruby
blokujące mają system, który zapobiega
wysuwaniu się linek na zewnątrz, mogą
one wejść tylko do środka.
Podczas poziomowania należy pamiętać,
że wszystkie linki mają taką samą
długość, linka lewa przednia nie
powinna być krótsza od pozostałych.
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POZIOMOWANIE OKAPU
• Na koniec należy wykonać poziomowanie części
ruchomej okapu tak, aby zapewnić prawidłowość
jego działania.
• Poziomowanie okapu wykonuje się przy pomocy
nakładek zabezpieczających.

• Położyć poziomnicę na okapie.

• Przez naciśnięcie do góry nakładki
zabezpieczające „blokują” ruch linki. Wkładając
lub wyjmując linkę ze śruby blokującej, można
dokonać regulacji poziomowania okapu.
• Po wykonaniu poziomowania okapu należy
docisnąć nakładki zabezpieczające.

Uwaga:
• Upewnić się, czy wszystkie 4 linki podtrzymujące są naprężone.
• Upewnić się, czy wszystkie 4 linki podtrzymujące nie zostały podczas instalacji uszkodzone.
• Należy zapamiętać, że odległość minimalna pomiędzy okapem a powierzchnią gotowania wynosi 650 mm.
• Ruch korpusu ruchomego (okapu) dla wersji filtrującej musi wynosić maksymalnie
900 mm oraz 750 mm w przypadku zainstalowania zestawu ssącego.
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Połączenia
WYLOT POWIETRZA - WERSJA WYCIĄGU
Aby zamontować okap w wersji wyciągu należy odnieść się do
instrukcji dołączonych do zestawu.

WYLOT POWIETRZA - WERSJA Z FILTREM
• Otworzyć grupę oświetlenia przez pociągnięcie za przeciwległe nacięcie.
• Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy.
• Upewnić się, czy są założone węglowe filtry zapachowe.
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MOCOWANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
• Doprowadzić przewód zasilający i przymocować
go do elementu montażowego na płycie sufitowej
przy pomocy zaczepu, już zamocowanego przy
pomocy 2 śrub.
• Zamocować w otworze przelotowym, znajdującą
się na kablu uszczelkę gumową (przelotkę),
zapobiegającą ewentualnym uszkodzeniom.
• Przyłączyć okap do
sieci zasilającej,
montując wyłącznik
dwubiegunowy o
otwarciu styków
przynajmniej 3 mm.
• Wyjąć filtry
przeciwtłuszczowe
(patrz rozdz.
„Konserwacja”) i
upewnić się, czy złącze
kabla zasilania jest
właściwie włożone w
gniazdo wyciągu.
• W tym momencie
można przeciąć
opaskę, która
mocowała kabel
zasilający do korpusu
okapu.
• W tym momencie można dokonać połączenia elektrycznego z maską i jeśli któryś z żyrandola z ich obecnym kształcie.
MONTAŻ POKRYWY PŁYTY
• Zamknij płytę z pokrywą za pomocą
3 śrub wcześniej zdemontowane i
klucza dostarczonego
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MONTAŻ SZYBY W MODELACH CHIC-VANILLA
• Przygotować żarówki i umieścić je w oprawach.
• Nie należy ich wkręcać, a jedynie wcisnąć do końca.
• Umocować do płyty szyby 5, używając śrub 12d i
podkładek 22 w części górnej.
• Umocować szyby pomiędzy sobą w części dolnej,
używając płytek do mocowania szyby 6 wraz ze śrubami 12e i podkładkami 22.

12d

12d
22

22

5

6

12e

22

2.1

MONTAŻ SZYBY NA MODELU NEST
• Przygotować żarówki i umieścić je w oprawach.
• Nie należy ich wkręcać, a jedynie wcisnąć do końca.
• Przymocować do płyty kątowniki mocujące 7.1 używając nakrętek 12d.
• Umieścić uszczelki 12f w otworach szyb.
• Założyć uszczelkę 12f na uchwyt 12e, następnie założyć szybę 5 i drugą uszczelkę 12h, mocując wszystko
przy pomocy nakrętki 12d.
• Włożyć końcówkę uchwytu 12e do otworu w kątownikach mocujących 7.1 i zamocować wszystko drugą
nakrętką 12d.

12e

22

2 2.1

7.1
12d

12e

12e

12f

12f
3

12f
12e

12c

12d

5

12e

4

12h

12f
5

12d
12e

12d
12h

12f
12e

12h

12f
12e

12f

5

12f
12e

5

• Po poluzowaniu nakrętek 12d dociskających do
wspornika można wykonywać niewielkie regulacje
szyby.

7.1
12h

12d
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12e
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MONTAŻ SZYBY NA MODELACH VERTIGOKALEIDOS-LUXIA
• Przygotować żarówki i umieścić je w oprawach.
• Nie należy ich wkręcać, a jedynie wcisnąć do końca.

12d

12d

5

• Umocować szybę (lub inny materiał) 5 do płyty za
pomocą uchwytów mocujących 12d.

5

12d

5
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UŻYTKOWANIE
Panel sterowania

L

Przycisk
L
T1

T1

Funkcja
Włączenie/Wyłączenie oświetlenia.
Okap w pozycji niskiej
Naciśnięcie na 2 sekundy podnosi okap Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie silnika
Okap w pozycji wysokiej
Naciśnięcie pierwsze: Okap obniża się.
Naciśnięcie drugie: Okap zatrzymuje się
Po ukończeniu ruchu, silnik włącza się z drugą prędkością.

Wyświetlacz
Włączony/Wyłączony
Wyłączony/Wyłączony

Uwaga: Przyciski okapu umożliwiają wyłącznie sterowanie funkcjami okapu. Oświetlenie i wyłącznik
mają zasilanie całkowicie niezależne od okapu.

System elektroniczny rozpoznaje dwa rodzaje anomalii i informuje ich wystąpieniu
Dioda T1
Powolne miganie

Szybkie miganie
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Przekroczenie progu poboru prądu:
W przypadku przeciążenia, sygnał informuje o wystąpieniu anomalii poprzez
miganie diody T1 na klawiaturze co 2 sekundy. Skontrolować, czy okap w
trakcie wykonywania ruchu nie został zablokowany. Ta informacja pozostaje
aktywna do momentu wydania nowego polecenia podniesienia/opuszczenia
okapu.
Zadziałanie mikrowyłącznika bezpieczeństwa w trakcie podnoszenia:
W przypadku zadziałania mikrowyłącznika bezpieczeństwa, anomalię
zasygnalizuje dioda T1, która będzie szybko migała (co 250 ms), informując
o tym, że okap przekroczył punkt ogranicznika …….. Należy skontaktować
się z centrum serwisowym.
Po wystąpieniu tej anomalii nadal możliwe jest korzystanie z funkcji okapu
(oświetlenie i silnik). Po włączeniu silnika, dioda T1 będzie nadal migała,
informując o tym, że anomalia nie została usunięta.
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Urządzenie to może być kontrolowane przy pomocy pilota
zdalnego sterowania zasilanego baterią 3V typu CR2032 (nie
ma w zestawie).
• Nie kłaść pilota zdalnego sterowania w pobliżu źródeł
ciepła.
• Nie wyrzucać baterii do śmieci, należy je wyrzucić do
specjalnych pojemników zbiorczych.

Panel sterowania

Włącza/Wyłącza silnik.

-

Okap zamknięty:
- Po krótkim naciśnięciu okap zacznie opadać.
- Po ponownym naciśnięciu zatrzyma się.
Po ukończeniu ruchu silnik włącza się z drugą prędkością.
Okap otwarty:
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy rozpoczyna się podnoszenie okapu.
Okap zatrzyma się przy ograniczniku.
- Po krótkim naciśnięciu ruch okapu zostanie zatrzymany (przed ogranicznikiem).
- Ponowne, krótkotrwałe naciśnięcie włącza/wyłącza silnik.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy okap podnosi się.
- Jeśli silnik jest włączony, najpierw zostanie wyłączony, po czym okap rozpocznie
ruch.

-

-

-

Włącza/Wyłącza oświetlenie okapu.

-

INTENSYWNA
- Funkcja, którą można aktywować wyłącznie wtedy, gdy okap znajduje się w pozycji
niskiej lub nie zostały aktywowane Delay lub 24h.
- Bez względu na uprzednią prędkość, aktywowana jest prędkość intensywna.
Aby ją dezaktywować wystarczy ponownie nacisnąć na ten sam przycisk lub wyłączyć
silnik.
- Czas trwania tej prędkości ograniczony jest do 6 minut. Po upływie 6 sekund system
automatycznie powraca do poprzednio ustawionej prędkości.
Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku Delay:
Tę funkcję można aktywować wyłącznie wtedy, gdy uprzednio nie aktywowano prędkości intensywnej lub funkcji 24h.
Aktywuje i dezaktywuje tryb całkowitego zatrzymania okapu (silnika + oświetlenia)
po upływie 30 minut:
W celu dezaktywowania funkcji Delay nacisnąć na ten sam przycisk lub wyłączyć
silnik.
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sek. przycisku 24H:
Tę funkcję można aktywować wyłącznie wtedy, gdy uprzednio nie aktywowano prędkości intensywnej lub Delay.
Aktywuje i dezaktywuje funkcję 24 na 10 minut co godzinę, przez całą dobę. Po upływie czasu, dezaktywuje się.
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Dioda usytuowana na
przycisku silnika (panel sterowania okapu)
miga raz na sekundę.

Dioda usytuowana na
przycisku silnika (panel sterowania okapu)
miga co pół sekundy.
Dioda usytuowana na
przycisku silnika (panel sterowania okapu)
miga co dwie sekundy.

Zwiększenie prędkości silnika.

-

Redukcja prędkości silnika.

-
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
Filtry można myć w zmywarce, należy to robić co najmniej raz
na 2 miesiące użytkowania lub częściej, jeśli używane są bardzo
intensywnie.
CZYSZCZENIE METALOWEGO FILTRA PRZECIW-TŁUSZCZOWEGO
• Otworzyć grupę oświetlenia przez pociągnięcie za przeciwległe nacięcie.
• Wyjąć filtr, popychając go do tyłu i pociągając równocześnie
w dół.
• Umyć filtr nie zginając go i wysuszyć przed ponownym założeniem.
• Zakładając filtr, należy zwrócić szczególną uwagę, by uchwyt
pozostał od strony zewnętrznej, widocznej.
• Zamknąć grupę oświetlenia.

Filtry antyzapachowe z węglem aktywnym (wersja filtrująca)
Nie nadaje się do mycia lub regeneracji, należy wymieniać co
około 4 miesiące, lub częściej w przypadku intensywnego
użytkowania.
WYMIANA
• Otworzyć grupę oświetlenia.
• Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy.
• Wyjąć zużyte antyzapachowe filtry węglowe tak, jak pokazano
na rysunku (A).
• Zamontować nowe filtry, jak pokazano na rysunku (B).
• Założyć z powrotem filtr przeciwtłuszczowy i grupę oświetlenia.
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Oświetlenie
• W celu wymiany diody należy skontaktować się z technicznym
działem Obsługi Klienta („W celu nabycia diody należy
skontaktować się z technicznym działem Obsługi Klienta”).

Oświetlenie żyrandola
Chic

G9 -- Energooszczędna 9W

Vanilla

G9 -- Energooszczędna 9W

Luxia

G9 -- Standardowa 40W

Kaleidos

G9 -- Energooszczędna 9W

Nest

G9 -- Standardowa 40W

Vertigo

G9 -- Energooszczędna 9W

Uwaga: Żarówki nie są dołączone do produktu
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Wskazówki dodatkowe dla instalatora
• Otworzyć grupę oświetlenia przez pociągnięcie za przeciwległe nacięcie.
• Na okapie dołączyć etykietę wskazującą typ żarówki, tak jak to pokazano na rysunku
(odn. A).

B
A

Procedura działania w razie wystąpienia zakłóceń
1.
2.

3.

Sprawdzić, czy bezpiecznik jest prawidłowo włożony oraz czy nie jest przepalony. Wymiana: należy otworzyć grupę oświetlenia i wykręcić oprawę, bezpiecznik należy wymienić na nowy tego samego typu (odn. B).
Sprawdzić, czy korpus okapu zachowuje poziom (zaleca się użycie poziomicy).
Sprawdzić, czy wszystkie cztery linki są tak samo naprężone. Linka przednia
lewa nie powinna być wolniejsza od innych.

Jeżeli powyższe działania nie dadzą rozwiązania problemu, należy skontaktować się z
centrum serwisowym.
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