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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. ga-
zowymi), 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 przekra-
czać 0,04 mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin. 

 Powietrze nie może być przesyłane do przewodu kominowego wykorzystywane-
go do usuwania spalin urządzeń zasilanych gazem lub innymi materiałami pal-
nymi. 

 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 prze-
strzegać obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzania spalin, usta-
nowionych 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 po-
większające…). 

 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). 

 

 Symbol  znajdujący się na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, 
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 

Wymiary 
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Części składowe  
Odn. Il.  Elementy urządzenia 
1  1  Korpus okapu wraz z:  przyciskami sterowania, oświe-

tleniem, zespołem wentylatora, filtrami 
2  1  Komin teleskopowy składający się z: 
2.1  1  Komin górny 
2.2  1  Komin dolny 
9  1  Kołnierz redukcyjny ø 150-120 mm 
14.1 2 Wydłużone złącza wylotu powietrza 
15  1 Złącza wylotu powietrza 
 
Odn.  Il.  Elementy montażowe 
7.1  1 Wspornik korpusu 
7.2.1  2  Elementy montażowe komina górnego 
11  12 Kołki 
12a  12 Śruby 4,2 x 44,4 
12e  6  Śruby 2,9 x 9,5 
12r  2  Śruby 4,2 x 12,7 
 
 Il.  Dokumentacja 
 1  Instrukcja 
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INSTALACJA 

Wiercenie i mocowanie elementów montażowych  
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Narysować na ścianie: 
• linię poziomą: 650 mm ponad poziomem kuchenki. 
• Położyć element montażowy 7.2.1 w odległości 1-2 mm od sufitu lub od powierzchni gór-

nej. 
• Zaznaczyć otwory el. montażowego. 
• Położyć element montażowy 7.2.1 w odległości X mm poniżej pierwszego elementu (X = 

wysokość komina górnego). 
• Zaznaczyć otwory el. montażowego. 
• Położyć, tak jak to pokazano wspornik korpusu 7.1 357 mm poniżej poziomej linii odniesie-

nia, sprawdzając czy odległość otworów jest taka sama dla montażu narożnego. 
• Zaznaczyć otwory wspornika. 
• Wywiercić otwory ¸ 8 mm w zaznaczonych miejscach. 
• Włożyć kołki 11 w otwory. 
• Przykręcić elementy montażowe i wspornik, przy pomocy śrub 12a (4,2 x 44,4 ) znajdują-

cych się na wyposażeniu. 
• Wkręcić 2 znajdujące się na wyposażeniu śruby 12r (4,2 x 12,7) w otwory montażowe kor-

pusu okapu znajdujące się na płycie czołowej wspornika, pozostawiając 5-6 mm pomiędzy 
wspornikiem a główką śruby. 
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Montaż korpusu okapu 
• Przed założeniem korpusu okapu, wkręcić 2 śruby Vr znajdu-

jące się w punktach zawieszenia okapu. 
• Założyć korpus okapu na śrubach 12r.  
• Wkręcić ostatecznie śruby wspierające 12r. 
• Wykorzystać śruby Vr do wypoziomowania korpusu okapu. 

 

���
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Podłączenia 
WYLOT POWIETRZA WERSJA Z WYCIĄGIEM 

Aby zainstalować okap w wersji z wyciągiem, należy go podłą-
czyć do rury wylotowej za pomocą sztywnej lub giętkiej rury 
ø 150 lub 120 mm; wyboru rury dokonuje monter. 
• Do podłączenia z rurą ø120 mm założyć kołnierz redukcyjny 9 

na wylot w korpusie okapu. 
• Zamocować rurę przy pomocy odpowiednich opasek. Ko-

nieczne materiały nie znajdują się w zestawie. 
• Wyjąć ewentualne węglowe filtry antyzapachowe. 
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PRACA W TRYBIE RECYRKULACJI 

• Należy włożyć łącznik 15 do wylotu powietrza. 

• Następnie włożyć części przedłużenia łącznika 14.1 po bokach 
łącznika 15. 

• Upewnić się, że odpływ części przedłużenia 14.1 jest pionowo 
i poziomo wyrównany z otworami wentylacyjnymi osłony ko-
mina. Jeżeli otwory nie pokrywają się, należy wyregulować 
pozycje elementów poprzez odwrócenie przedłużenia 14.1, a 
następnie zmontować ponownie. 

• Upewnić się, że filtry węglowe zostały zamontowane. 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
• Podłącz okap do sieci zasilania za pomocą wtyczki dwubiegu-

nowej z rozwarciem styków – minimalnie 3 mm. 
• Wyjmij filtry tłuszczowe (patrz par. „Konserwacja”) i upewnij 

się, czy wtyczka przewodu zasilania jest prawidłowo włożona 
do gniazda wtyczkowego okapu. 

 

Montaż osłony przewodu kominowego 

Część górna 
• Należy delikatppnie odgiąć boki górnej części osłony i zacze-

pić je o wsporniki 7.2.1, upewniając się, że zostały dobrze osa-
dzone. 

• Przymocować boki do wsporników używając 4 załączonych 
wkrętów 12c (2,9 x 9,5). 

Część dolna  
• Delikatnie odgiąć boki osłony i zaczepić je pomiędzy jej górną 

częścią, a ścianą, upewniając się, że zostały dobrze osadzone. 
• Zamontować dolną część do korpusu okapu, używając 2 załą-

czonych wkrętów 12c (2,9 x 9,5). 
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UŻYTKOWANIE 
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Panel sterowania 

PRZYCISK DIODA FUNKCJE 

T1 Prędkość Włączona Uruchomienie silnika z pierwszą prędkością. 

   Wyłączanie silnika. 

T2 Prędkość Włączona Uruchomienie silnika z drugą prędkością. 

T3 Prędkość Stała Krótkie naciśnięcie powoduje uruchomienie silnika z trzecią 
prędkością 

  Miga Naciśnięcie na 2 sekundy. 

 Aktywacja czwartej prędkości na 6 minut, po tym czasie 
prędkość powraca do wcześniej ustawionej. Dostosowana do 
obecności bardzo intensywnych oparów z gotowania. 

L Oświetlenie Włączanie i wyłączanie oświetlenia. 

Uwaga: Przycisk T1 wyłącza silnik, przechodząc zawsze przez pierwszą prędkość. 
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KONSERWACJA 
Filtry tłuszczowe 

CZYSZCZENIE METALOWYCH, SAMONOŚNYCH FILTRÓW TŁUSZ-
CZOWYCH  

• Filtry należy czyścić co 2 miesiące użytkowania, bądź częściej w przy-
padku intensywnego używania. Możliwe jest czyszczenie ich w zmy-
warce. 

• Należy zdejmować filtry po kolei, przesuwając ich uchwyty w kierun-
ku tyłu, jednocześnie pociągając ku dołowi. 

• Unikać zaginania filtrów podczas mycia. Przed ponownym montażem 
wewnątrz okapu, upewnić się, czy są całkowicie suche.  

• Wkładając filtry z powrotem do okapu należy zwrócić uwagę, aby zo-
stały poprawnie zamontowane uchwytem do zewnątrz. 

 

Filtr węglowy (tryb recyrkulacji) 
WYMIANA FILTRA WĘGLOWEGO 

• Tego filtra nie można myć ani regenerować. Należy go wy-
mieniać mniej więcej co 4 miesiące użytkowania lub częściej 
w przypadku intensywnego używania. 

• Wyjąć metalowe filtry tłuszczowe. 
• Wyjąć nasycony filtr węglowy poprzez zwolnienie blokad. 
• Włożyć nowy filtr i zamontować w odpowiednim położeniu. 
• Zamontować ponownie metalowe filtry tłuszczowe. 

 

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”). 

 

 



991.0640.111_ver1  -  201204  -  D00007412_00 

 

 

 

 

 

 

 


