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UWAGI I SUGESTIE 

 Instrukcja obs ugi dotyczy ró nych modeli niniejszego urz dzenia. Dlatego 
te  w niektórych jej miejscach mo na znale  opisy, które nie dotycz  
tego konkretnego urz dzenia. 

MONTA  
• Producent nie ponosi odpowiedzialno ci przez ewentualne szkody

spowodowane przez nieprawid ow  instalacj  lub u ytkowanie.
• Minimalna bezpieczna odleg o  od powierzchni

gotowania do kraw dzi okapu powinna wynosi ,
co najmniej 650 mm (niektóre modele mog
zosta  zainstalowane ni ej; patrz odpowiedni
rozdzia  zawieraj cy wymiary dla pracy oraz
instalacji).

• Sprawdzi , czy napi cie w sieci elektrycznej
odpowiada danym umieszczonym na tabliczce
znamionowej znajduj cej si  wewn trz okapu.

• Dla urz dze  Klasy I nale y sprawdzi , czy sie  elektryczna wyposa ona
jest w odpowiednie uziemienie.
Pod czy  wyci g do komina dymnego przy pomocy rury o rednicy
minimalnej 120 mm. Trasa rury powinna by  mo liwie najkrótsza.

• Nie pod cza  okapu do przewodów odprowadzaj cych spaliny (np. z
kot ów, kominków itp.).

• Je eli okap u ywany jest w po czeniu z
kuchenkami nieelektrycznymi (np. gazowymi),
nale y zagwarantowa  odpowiedni poziom
wentylacji lokalu tak, aby zapobiec powrotowi
spalin z komina. Kuchnia musi mie  otwór
wentylacyjny bezpo rednio na zewn trz tak, aby
zapewni  dop yw wie ego powietrza. Je eli okap
u ywany jest w po czeniu z kuchenkami
nieelektrycznymi, podci nienie w pomieszczeniu nie mo e przekracza  0,04
mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin.

• Je eli kabel zasilaj cy zostanie uszkodzony, powinien zosta  wymieniony
przez producenta lub wykwalifikowanych pracowników serwisu.
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• Je li instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na potrzeb  
zastosowana wi kszej odleg o ci, ni  podana powy ej, nale y to wzi  pod 
uwag . Nale y przestrzega  wszystkich norm dotycz cych odprowadzania 
powietrza.

• U ywa  wy cznie rub oraz osprz tu typu odpowiedniego dla danego 
okapu. 

   Ostrze enie: brak rub lub elementu osprz tu zgodnych z instrukcj  mo e 
by  przyczyn  pora enia pr dem. 

• Przy czy  okap do sieci zasilaj cej, montuj c wy cznik dwubiegunowy o 
otwarciu styków co najmniej 3 mm. 

U YTKOWANIE 
• Okap zosta  zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do eliminacji 

zapachów kuchennych. 
• Nie wolno nigdy u ywa  okapu do celów innych ni  te, do których zosta  

zaprojektowany. 
• Nie wolno nigdy pozostawia  wolnego ognia o du ej intensywno ci pod 

dzia aj cym okapem. 
• Nale y dokona  regulacji intensywno ci p omienia w taki sposób, aby 

znajdowa  si  wy cznie pod naczyniem do gotowania i nie wydostawa  si  z 
jego boków. 

• Nie zostawia  naczy  do sma enia bez nadzoru 
podczas u ycia: przegrzany olej mo e si  zapali .  

• Nie zapala  potraw pod okapem: mo e to by  
przyczyn  po aru. 

• Niniejsze urz dzenie mo e by  u ywane przez 
dzieci w wieku poni ej 8 lat oraz osoby 
niepe nosprawne fizycznie lub umys owo oraz bez do wiadczenia lub wiedzy 
na temat jego dzia ania, powinni oni zosta  jednak poinstruowani i 
skontrolowani w kwestii obs ugi urz dzenia przez osoby odpowiedzialne za 
ich bezpiecze stwo. Nale y pilnowa , aby dzieci nie bawi y si  urz dzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja urz dzenia nie powinny by  wykonywane przez 
dzieci, chyba e s  one nadzorowane. 

 



 

   
 

• UWAGA: cz ci zewn trzne mog  sta  si  bardzo gor ce, je eli u ywane 
s  razem z urz dzeniami przeznaczonymi do gotowania.

KONSERWACJA 
• Wy czy  urz dzenie lub od czy  je od ród a zasilania elektrycznego 

przed przyst pieniem do wszelkich prac zwi zanych z czyszczeniem i 
konserwacj . 

• Umy  i/lub wymieni  filtry po okre lonym okresie czasu (zagro enie 
po arowe). 

• Filtry przeciw-t uszczowe nale y my , co 2 miesi ce lub cz ciej w razie 
u ytkowania intensywnego, mo na je my  w zmywarce. 

• Filtry z w gla aktywnego nie s  one przeznaczone do mycia ani regeneracji i 
nale y je wymienia  co oko o 4 miesi ce u ytkowania lub cz ciej, je li 
u ywane s  bardzo intensywnie. 

• Zaleca si  czyszczenie okapu przy pomocy wilgotnej ciereczki i 
neutralnego p ynu do mycia. 

 

Symbol  znajduj cy si  na urz dzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, e 
nie wolno danego urz dzenia wyrzuca  razem ze zwyk ymi odpadami 
domowymi. Niepotrzebne urz dzenie nale y odda  do odpowiedniego punktu 
zbiórki urz dze  elektrycznych oraz elektronicznych.  Likwiduj c produkt w 
sposób w a ciwy, przyczyniasz si  do zapobiegania ewentualnym ujemnym 
wp ywom na rodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, które mog yby 
powsta  w wyniku niew a ciwej likwidacji. Szczegó owe informacje na temat 
utylizacji tego produktu mo na uzyska  w urz dzie miasta/ gminy, lokalnych 
instytucjach zajmuj cych si  likwidacj  odpadów lub w sklepie, w którym 
produkt zosta  zakupiony. 
 



 

   
 

W A CIWO CI TECHNICZNE

Wymiary 

 

 



 

   
 

INSTALACJA 

Monta  korpusu okapu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• We wszystkich przypadkach, gdzie sufit nie jest wystarczaj co silny, w momencie zawie-

szenia, instalator musi zapewni  wzmocnienie stosuj c odpowiednie p yty i strukturalnie 

zakotwiczone do elementów odpornych. 

 

 

POD CZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 
• Pod czy  okap do sieci elektrycznej za po rednictwem dwubiegunowego w cznika o mi-

nimalnej rozwarto ci styków wynosz cej 3 mm.  

 



 

   
 

U YTKOWANIE
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Panel sterowania 

Przycisk Dioda Funkcja 

L - W czenie/ wy czenie o wietlenia z maksymaln  jasno ci . 

  Naci ni cie na oko o 2 sekundy powoduje w czenie lub wy czenie o wietlenia o 

zredukowanej intensywno ci. 

T1 Sta a W czenie/wy czenie silnika z pierwsz  pr dko ci . 

 Miga Funkcja opó nienia - Delay: 

Naci ni cie na oko o 3 sekundy powoduje w czenie/wy czenie funkcji Delay 

(automatycznego, opó nionego o 30’ wy czenia silnika wyci gu oraz o wietlenia). 

Niedost pna, gdy w czony jest tryb intensywny lub 24h. 

T2 Sta a Uruchomienie silnika z drug  pr dko ci  

  Naci ni cie przycisku na oko o 5 sekund w momencie, gdy urz dzenie jest wy czone 

(silnik + o wietlenie), aktywuje alarm filtrów w glowych, co sygnalizowane jest przez 

podwójne migni cie odpowiedniej diody LED. 

Aby go wy czy , nale y ponownie nacisn  przycisk na 5 sekund, co zostanie 

zasygnalizowane przez jedno migni cie odpowiedniej diody LED. 

T3 Sta a Uruchomienie silnika z trzeci  pr dko ci  

  Naci ni cie przycisku na oko o 3 sekundy w momencie, gdy urz dzenie jest wy czone 

(silnik + o wietlenie), nast puje reset urz dzenia, co pokazywane jest przez trzy migni cia 

diody S1. 

T4 Sta a Uruchomienie silnika z pr dko ci  INTENSYWN . 

Czas trwania tej pr dko ci ograniczony jest do 6 minut. Po zako czeniu tego czasu 

system automatycznie powraca do wcze niej ustawionej pr dko ci. Je eli funkcja zosta a 

aktywowana przy wy czonym silniku, urz dzenie przechodzi do trybu wy czonego 

(OFF). 

  Je eli przycisk zostanie przytrzymany przez 5 sekund – w czone zostaje zdalne 

sterowanie, co sygnalizowane jest przez podwójne migni cie diody LED. 

Ponowne naci ni cie przycisku na 5 sekund powoduje wy czenie zdalnego sterowania, 

co pokazywane jest przez pojedyncze migni cie diody LED. 

S1 Sta a Sygnalizuje alarm nasycenia t uszczowych filtrów metalowych i konieczno  ich 

wyczyszczenia. Alarm za cza si  po 100 godzinach rzeczywistej pracy okapu (reset 

patrz rozdzia  Konserwacja). 

 Miga Sygnalizuje, je li jest aktywny alarm nasycenia w glowego filtru zapachowego, który 

nale y wymieni ; nale y tak e umy  metalowe filtry t uszczowe. Alarm nasycenia 

w glowego filtru antyzapachowego aktywuje si  po 200 godzinach rzeczywistej pracy 

okapu (aktywacja i reset patrz rozdzia  Konserwacja). 

 



ZDALNE STEROWANIE 
Urz dzenie to mo e by  sterowane pilotem zasilanym 

na baterie alkaliczne cynkowo-w glowe 1,5 V 

standardowe LR03-AAA (niedo czone). 

• Nie k a  pilota w pobli u róde  ciep a.

• Nie wyrzuca  baterii do mieci, nale y je wyrzuci

do specjalnych pojemników zbiorczych.

Silnik W ./wy  silnik. 

Zmniejszenie pr dko ci z ka dym naci ni ciem. 

Zwi kszenie pr dko ci z ka dym naci ni ciem. 

Intensywna Aktywacja funkcji ”Intensywna" 

Opó nienie Aktywacja/dezaktywacja funkcji opó nienia (Delay). 

O wietlenie W ./wy . o wietlenia  

Naci ni cie na 2 sekundy powoduje zmian  intensywno ci 
o wietlenia. 



KONSERWACJA
Otwieranie panelu 

• Otworzy  panel, poci gaj c go.

• Wyczy  go z zewn trz wilgotn  szmatk  i neutralnym p ynem

do mycia.

• Umy  go równie  wewn trz u ywaj c wilgotnej szmatki i neu-

tralnego p ynu do mycia; nie u ywa  mokrych szmatek lub g -

bek ani strumienia wody; nie u ywa  rodków szoruj cych.

Metalowe filtry przeciwt uszczowe 
Filtry mo na my  w zmywarce. Nale y je umy , gdy za wieci si  

dioda S1 lub przynajmniej raz na 2 miesi ce u ytkowania lub 

cz ciej, je li u ywane s  bardzo intensywnie. 

CZYSZCZENIE FILTRÓW 
Resetowanie sygna u alarmowego  

• Wy czy  lampki i silnik wyci gu.

• Nacisn  przycisk T3 na co najmniej 3 sekundy, a  dioda za-

miga trzy razy.

Czyszczenie filtrów 

• Otworzy  drzwiczki.

• Wyj  filtr, popychaj c go do ty u i poci gaj c równocze nie

w dó .

• Filtr nale y my , unikaj c jego zginania oraz wysuszy  przed

ponownym za o eniem (ewentualna zmiany koloru

powierzchni filtra, który mo e si  z czasem zmieni , wcale nie

wiadczy o jego efektywno ci).

• Zak adaj c filtr, nale y zwróci  szczególn  uwag , by uchwyt

pozosta  od strony zewn trznej, widocznej.

• Zamkn  drzwiczki.



 

   
 

Filtry antyzapachowe z w glem aktywnym (wersja filtruj ca) 
Nie mo na go my  ani od wie a . Nale y go wymienia , kiedy dioda S1 miga lub przynajm-

niej co 4 miesi ce. Sygnalizacja alarmu w cza si  tylko wtedy, gdy zosta  aktywowany silnik 

wyci gu.  

Aktywacja sygnalizacji alarmu  
• W okapach w wersji filtruj cej sygnalizacj  alarmu nasycenia filtrów nale y aktywowa  w 

chwili monta u lub pó niej. 

• Wy czy  lampki i silnik wyci gu. 

• Nacisn  przycisk T2 na 5 sekund, do momentu a  dioda LED zamiga dwa razy: 

WYMIANA 
Resetowanie sygna u alarmowego  

• Wy czy  o wietlenie i silnik wyci gu. 

• Nacisn  przycisk T3, na co najmniej 3 sekundy, a  dioda zamiga 

trzy razy. 

Wymiana filtra 

• Otworzy  drzwiczki. 

• Wyj  filtr przeciw-t uszczowy. 

• Wyj  zu yte antyzapachowe filtry w glowe tak, jak pokazano na 

ilustracji (A). 

• Zamontowa  nowe filtry, jak pokazano na ilustracji (B). 

• Ponownie za o y  filtry przeciw-t uszczowe. 

• Zamkn  drzwiczki. 

 

A

B

 

 

O wietlenie   
Uwaga:  Urz dzenie wyposa one jest w bia  diod  klasy 1M 

zgodnie z norm  EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; mak-

symalna moc optyczna wynosi @439nm: 7µW. Nie nale y na ni  

patrze  za pomoc  narz dzi optycznych (lornetka, szk o powi k-

szaj ce…). 

• W celu wymiany diody nale y skontaktowa  si  z technicznym 

dzia em Obs ugi Klienta. („W celu nabycia diody nale y skon-

taktowa  si  z technicznym dzia em Obs ugi Klienta"). 

 

 

 




