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UWAGI I SUGESTIE 
 Niniejsza instrukcja obsugi zostaa przygotowana dla ró nych wersji urz dzenia. Mo liwe jest, e 

niektóre ilustracje nie odzwierciedlaj  dokadnie waszego urz dzenia. 

MONTA  
• Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody powstae w wyniku niewa ciwego i 

niezgodnego z zasadami techniki monta u. 
• Minimalna odlego  bezpiecze stwa pomi dzy pyt  kuchenn  a okapem musi wynosi  650 mm 

(niektóre modele mog  by  instalowane na ni szej wysoko ci, patrz paragrafy dotycz ce usta-
wienia oraz instalacji). 

• Sprawd , czy napi cie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce zna-
mionowej wewn trz okapu. 

• W przypadku urz dze  klasy Ia nale y si  upewni , czy domowa instalacja elektryczna gwarantu-
je prawidowe uziemienie. 

• Pod cz okap do wlotu otworu wyci gowego za pomoc  rury o rednicy równej lub wi kszej ni  
120 mm. Trasa rury powinna by  mo liwie najkrótsza. 

• Nie pod czaj okapu do przewodów odprowadzaj cych spaliny (z kotów, kominków, itp.). 
• Je eli w pomieszczeniu u ywane s  zarówno okap, jak i urz dzenia niezasilane energi  elek-

tryczn  (na przykad urz dzenia na gaz), nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  pomieszcze-
nia. Je eli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniaj cych dopyw wie ego powietrza, nale y je 
wykona . Bezpieczne u ytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne podci nienie w po-
mieszczeniu nie przekracza 0,04 mbar. 

• Je eli kabel zasilaj cy zostanie uszkodzony, powinien zosta  wymieniony przez producenta lub 
wykwalifikowanych pracowników serwisu.  

• Je li instrukcja instalacji urz dzenia do gotowania wskazuje na potrzeb  zastosowane wi kszej 
odlego ci, ni  podana powy ej, nale y to wzi  pod uwag . Nale y przestrzega  wszystkich 
norm dotycz cych od-prowadzania powietrza. 

U YTKOWANIE 
• Okap zosta zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchen-

nych. 
• Nie wolno u ywa  okapu do innych celów. 
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o du ej intensywno ci pod za czonym okapem. 
• Reguluj zawsze pomienie tak, aby nie wydostaway si  one po bokach garnków. 
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich u ytkowania : przegrzany olej mo e si  zapali . 
• Niniejsze urz dzenie nie mo e by  u ywane przez osoby (w tym dzieci) niepenosprawnie fizycz-

nie lub umysowo oraz przez bez do wiadczenia lub wiedzy na temat jego dziaania, operatorzy 
powinni zosta  poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsugi urz dzenia przez osoby odpo-
wiedzialne za jego bezpiecze stwo. 

• Dzieci powinny by  nadzorowane, aby upewni  si  e nie bawi  si  urz dzeniem. 
• „UWAGA: Cz ci zewn trzne mog  sta  si  bardzo gor ce, je eli u ywane s  razem z urz dze-

niami przeznaczonymi do gotowania.” 

KONSERWACJA 
• Przed przyst pieniem do dowolnej czynno ci konserwacyjnej nale y wy czy  okap z sieci elek-

trycznej, wyciagaj c wtyczk  lub wy czaj c wy cznik gówny. 
• Wykonuj skrupulatn  i cz st  konserwacj  filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpiecze stwo 

po aru). 
• Powierzchnie okapu wystarczy czy ci  wilgotn  szmatk  i neutralnym pynem do mycia. 

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, e produktu tego nie mo na traktowa  jak zwy-
k ych odpadów, ale nale y go zawie  do punktu zajmuj cego si  likwidacj  urz dze  elektrycznych i 
elektronicznych. Likwiduj c produkt w sposób w a ciwy, przyczyniasz si  do zapobiegania ewentualnym 
ujemnym wp ywom na rodowisko i na zdrowie ludzi, które mog yby powsta  w wyniku niew a ciwej jego 
likwidacji. Szczegó owe informacje na temat recyclingu tego produktu uzyskasz w urz dzie mia-
sta/gminy, lokalnych instytucjach zajmuj cych si  likwidacja odpadów lub w sklepie, w którym kupile  
produkt. 
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

Wymiary 

 

Cz ci sk adowe  
Odn.  Il. Cz ci sk adowe urz dzenia 
1 1  Korpus okapu wraz z:  przyciskami sterowania, 

o wietleniem, zespo em wentylatora, filtrami. 

2 1 Komin teleskopowy sk adaj cy si  z: 

2.1  1  Komin górny 

2.2  1  Komin dolny 

9 1 Ko nierz redukcyjny ø 150-120 mm 

15 1 Z cza wylotu powietrza 
 
Odn.  Il.  Elementy monta owe 
7.2.1  2  Elementy monta owe komina 
11  4 Ko ki 
11a  2 Ko ki SB 12/10 
12a  4  ruby 4,2 x 44,4 
12c 6  ruby 2,9 x 9,5 
 
 Il. Dokumentacja 
 1 Instrukcja 
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INSTALACJA 
Wiercenie i mocowanie elementów monta owych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narysowa  na cianie: 

• lini  pionow  a  do sufitu lub do górnej granicy w rodku strefy przewidzianej na monta  

okapu; 

• lini  poziom : 650 mm ponad poziomem kuchenki. 

• Zaznaczy  punkt odniesienia tak, jak pokazano 440 mm ponad poziom  lini  odniesienia 

oraz 185 mm po prawej stronie od pionowej linii odniesienia. 

• Powtórzy  t  czynno  po przeciwnej stronie, sprawdzaj c wypoziomowanie. 

• Wywierci  otwory ø 12 mm w zaznaczonych miejscach. 

• W wywiercone otwory w o y  ko ki ze rubami oraz wsporniki 11a i przykr ci . 

• Po o y  element monta owy 7.2.1 w odleg o ci 1-2 mm od sufitu lub od powierzchni górnej, 

centruj c je (naci cie) na linii pionowej odniesienia. 

• Zaznaczy  otwory elementu monta owego. 

• Po o y  element monta owy 7.2.1 w odleg o ci X mm poni ej pierwszego elementu (X = 

wysoko  komina górnego), centruj c je (naci cie) na linii pionowej odniesienia. 

• Zaznaczy  otwory elementu monta owego. 

• Wywierci  otwory ø 8 mm w zaznaczonych miejscach. 

• W o y  ko ki 11 w otwory. 

• Przykr ci  elementy monta owe, przy pomocy rub 12a (4,2 x 44,4 ) znajduj cych si  na 

wyposa eniu. 

 



 

 

Monta  korpusu okapu 
• Wkr ty regulacyjne Vr haków 11a, nale y wykr ci  

do minimum. 

• Zawiesi  korpus okapu na hakach 11a. 

• Wymontowa  metalowe filtry t uszczowe, obracaj c 

odpowiednie d wignie. 

• Od wewn trz wyregulowa  wkr ty Vr w celu wypo-

ziomowania korpusu okapu. 

 

Vr

Pod czenia 
WYLOT POWIETRZA WERSJA Z WYCI GIEM 

Aby zainstalowa  okap w wersji z wyci giem nale y go 
pod czy  do rury wylotowej za pomoc  sztywnej lub 
gi tkiej rury ø 150 lub 120 mm; wyboru rury dokonuje 
monter. 

• Do po czenia z rur ¸ ø120 mm za o y  ko nierz re-
dukcyjny 9 na wylot w korpusie okapu. 

• Zamocuj rur  z odpowiednimi opaskami. Nie znajdu-
j  si  na wyposa eniu. 

• Wyjmij ewentualne w glowe filtry zapachowe. 

 

ø 120ø 150

9

PRACA W TRYBIE RECYRKULACJI 
• Nale y w o y  cznik 15 do wylotu powietrza. 

• Upewni  si , e filtry w glowe zosta y zamontowa-

ne. 

 

15
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Monta  komina 

Komin górny 

• Rozszerzy  delikatnie cianki boczne komina i za o y  na ele-

ment monta owy 7.2.1.  

• Przykr ci  z boku do elementów monta owych 4 ruby 12c 

(2,9 x 9,5) znajduj ce si  na wyposa eniu. 

Komin dolny 

• Rozszerzy  delikatnie cianki boczne komina i za o y  na ko-

min górny oraz na cian , nast pnie zamkn  je na mocowa-

niu.  

• Przykr ci  z boku do korpusu okapu 2 ruby 12c (2,9 x 9,5) 

znajduj ce si  na wyposa eniu. 

• Upewnij si , e wyj cie wylotu powietrza 15 znajduje si  w 

miejscu kratki komina. 

 

12c

12c

12c

2.2

2.1

2

POD CZENIE ELEKTRYCZNE 
• Pod cz okap do sieci zasilania za pomoc  wtyczki dwubiegu-

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

si , czy wtyczka przewodu zasilania jest prawid owo w o ona 
do gniazda wtyczkowego okapu. 
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U YTKOWANIE 

1

10

10

2 3

L
M

V

Panel sterowania  

 

L O wietlenie W cza i wy cza o wietlenie 

M Silnik W cza i wy cza silnik okapu 

V Pr dko  Pozwala na wybranie pr dko ci pracy wentylatora 

  1.Pr dko  niska, przewidziana do sta ej i cichej wentylacji kuchni przy 

niewielkiej ilo ci oparów. 

  2.Pr dko  rednia, w a ciwa dla wi kszo ci panuj cych podczas gotowa-

nia warunków, zapewniaj ca optymalny stosunek poziomu wentylacji w 

stosunku do g o no ci pracy. 

  3.Pr dko  maksymalna, zalecana do usuwania znacznych ilo ci oparów, 

równie  przez d u sze okresy czasu. 
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KONSERWACJA 

Filtry t uszczowe 
CZYSZCZENIE METALOWYCH, SAMONO NYCH FILTRÓW T USZ-

CZOWYCH  
• Filtry nale y czy ci  co 2 miesi ce u ytkowania, b d  cz ciej w przy-

padku intensywnego u ywania. Mo liwe jest czyszczenie ich w zmy-

warce. 

• Nale y zdejmowa  filtry po kolei, przesuwaj c ich uchwyty w kierun-

ku ty u, jednocze nie poci gaj c ku do owi. 

• Unika  zaginania filtrów podczas mycia. Przed ponownym monta em 

wewn trz okapu, upewni  si , czy s  ca kowicie suche.  

• Wk adaj c filtry z powrotem do okapu nale y zwróci  uwag , aby zo-

sta y poprawnie zamontowane uchwytem do zewn trz. 

 

Filtr w glowy (tryb recyrkulacji) 
Tego filtra nie mo na my  ani regenerowa . Nale y go wymie-

nia  mniej wi cej co 4 miesi ce u ytkowania lub cz ciej w 

przypadku intensywnego u ywania. 

WYMIANA FILTRA W GLOWEGO 
• Wyj  metalowe filtry t uszczowe. 

• Wyj  nasycony filtr w glowy zgodnie z rysunkiem A. 

• Zamontowa  nowy filtr B. 

• Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 

 

A

B

O wietlenie 
WYMIANA ARÓWEK 

28 W arówka halogenowa. 

• Wyj  metalowe filtry t uszczowe. 

• Wykr ci  uszkodzon  arówk  i wymieni  na now  o takich 

samych parametrach. 

• Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 
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