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UWAGI I SUGESTIE 
 Instrukcje obsugi obowi zuj  dla kilku wersji tego urz dzenia. St d te  mog  si   

w nich znale  opisy poszczególnych wa ciwo ci, które nie maj  zastosowania do zakupionego urz dze-
nia.  

MONTA  
• Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce z niepoprawnego lub niezgodnego z 

instrukcj  monta u. 
• Nale y sprawdzi , czy napi cie sieci elektrycznej jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej, 

znajduj cej si  wewn trz okapu. 
• Urz dzenia o izolacji elektrycznej klasy I nale y pod cza  do gniazd sieciowych wyposa onych w spraw-

ny obwód uziemiaj cy. 
Okap nale y pod czy  do przewodu kominowego rur  o minimalnej rednicy 120 mm. Droga przewodu 
powinna by  jak najkrótsza. 

• Nie nale y pod cza  okapu do przewodów kominowych odprowadzaj cych produkty spalania (pieców, 
kominków itp.). 

• Je li okap u ywany jest w s siedztwie urz dze  nieelektrycznych (np. gazowych) nale y zapewni  odpo-
wiedni poziom wentylacji danego pomieszczenia, aby zapobiec cofaniu si  spalin gazowych. Kuchnia mu-
si posiada  otwory wentylacyjne uchodz ce na zewn trz budynku, gwarantuj ce stay napyw wie ego 
powietrza. Je eli  
w pomieszczeniu znajduje si  okap kuchenny u ytkowany razem z urz dzeniem zasilanym inn  energi  
ni  elektryczna, to warto  podci nienia w pomieszczeniu nie mo e przekroczy  0,04 mbar; w przeciwnym 
razie istnieje ryzyko zassania spalin do pomieszczenia. 

• W przypadku uszkodzonego kabla zasilaj cego, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku, musi by  on wy-
mieniony przez producenta lub w technicznym punkcie serwisowym.  

• Je eli instrukcja monta u pyty gazowej podaje wi ksz  odlego  okapu od pyty ni  sprecyzowano powy-
ej, nale y wzi  to pod uwag . Regulacje dotycz ce odprowadzania powietrza musz  zosta  spenione. 

U YTKOWANIE 
• Urz dzenie jest przeznaczone wy cznie do u ytku domowego w celu odprowadzania zapachów ku-

chennych. 
• Nigdy nie u ywa  okapu do celów innych ni  do tych, dla których zosta zaprojektowany. 
• Pod w czonym okapem nie wolno pozostawia  róde otwartego ognia. 
• Wielko  pomienia nale y wyregulowa  tak, aby skierowa  go wy cznie na spód naczynia, unikaj c 

ogrzewania jego boków. 
• Sma enie na g bokich patelniach musi by  stale kontrolowane: przegrzany tuszcz niesie ze sob  ryzyko 

po aru.  
• Nie gotowa  pod okapem potraw “pon cych” - grozi to po arem. 
• Urz dzenie nie jest przeznaczone do u ytkowania przez osoby (w tym dzieci)  

o ograniczonej sprawno ci fizycznej, czuciowej b d  psychicznej lub osoby o braku do wiadczenia b d  
znajomo ci urz dzenia, je li eksploatacja nie odbywa si  pod nadzorem lub zgodnie z zasadami instrukcji 
u ytkowania, przekazanymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpiecze stwo. 

• Nale y uwa a , aby dzieci nie bawiy si  okapem. 
• UWAGA: atwo dost pne cz ci mog  rozgrza  si  do wysokiej temperatury podczas u ytkowania z 

innymi urz dzeniami przeznaczonymi do gotowania.  

KONSERWACJA 
• Przed podj ciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych nale y wy czy  urz dzenie lub cakowicie od czy  

je od sieci zasilaj cej. 
• Czy ci  i/lub wymienia  filtry po upywie okre lonego czasu (aby unikn  ryzyka po aru). 
• Okap nale y czy ci  za pomoc  czystej ciereczki zamoczonej w ciepej wodzie  

z dodatkiem agodnego rodka myj cego. 

Symbol  znajduj cy si  na urz dzeniu b d  na jego opakowaniu oznacza, e urz dzenie po zako czeniu jego eksploatacji nie mo e 

by  usuwane wraz z odpadami domowymi. Nale y przewie  je do specjalistycznego punktu przetwarzania urz dze  elektrycznych. 
Zapewnienie prawidowej utylizacji urz dzenia pomaga zapobiega  potencjalnym szkodom dla rodowiska oraz ludzkiego zdrowia. W celu 

zasi gni cia dodatkowych informacji na temat utylizacji urz dzenia prosimy skontaktowa  si  z lokalnym urz dem miasta, serwisem 

przetwarzania odpadów lub ze sprzedawc , u którego sprz t zosta nabyty. 

2°
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

 
Cz ci urz dzenia  

Nr  Ilo   Cz ci urz dzenia 
1  1 Os ona okapu razem z: kontrolkami, o wietleniem, filtrami 
2 1 Silnik 
3 1 Modu  elektryczny 
4 1 Rama g ówna  
Nr Ilo  Elementy monta owe 
7.1 2 Podpórki mocuj ce os on  przeciwbryzgow  
7.2 2 Podpórki mocuj ce p yt  grzejn  
7.3 2 Podpórki boczne 
12a 16 ruby 3.5 x 9.5 
12b 6 ruby M4 x 8 
12c 6 ruby 4 x 15 
 Ilo  Dokumentacja 
 1 Instrukcja obs ugi  
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Wymiary 

 

Niniejszy typ okapu kuchennego mo e by  

u ywany z gazow  p yt  kuchenn  o 

nast puj cych parametrach: 

Moc maksymalna: 12,4 kW 

5 palników (jak pokazano na rysun-

ku). 

 

2,6 kW

5 kW 

1,9 kW

1,9 kW
1 kW 
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INSTALACJA 
Okap ten jest zaprojektowany w celu u ytkowania w pomieszczeniach kuchennych w: 

• Wersji wyci gu: Wyci ganie oparów na zewn trz. 

• Wersji recyrkulacyjnej: Recyrkulacja wewn trzna oparów. 

Kolejno  wykonywanych czynno ci - Monta  

• Przewiercanie powierzchni bazowej i monta  okapu 

•  Pod czenia 

•  Sprawdzenie dzia ania 

•  Utylizacja opakowania 

 

Przewiercanie powierzchni wspornikowej 

 

X

812
 

 

 
Ostrze enie 
Kiedy powierzchnia wspornikowa zostanie przewiercona daszek okapu mo e by  

zamontowany na dwa sposoby: 
• Przez w o enie daszku okapu od do u ( X = 106 mm ). 
• Przez w o enie daszku okapu od góry ( X = 113 mm ). 

 
 

WA NE 

Minimalna odleg o  pomi dzy otworem na p yt  grzejn  a otworem na okap musi wynosi  

przynajmniej 3-5 cm w zale no ci od wytrzyma o ci u ytego materia u p yty grzejnej. 
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7.2

12a

7.2

12a

A

Wk adanie daszku okapu do powierzchni wspornikowej od do u 
 
• Okap jest wbudowany, gotowy 
 do instalacji silnika.  
 
 
 
 
 
• Je li szafka kuchenna zaprojektowana zosta a w inny sposób a silnik mu-

si zosta  wmontowany od ty u, wtyczka zainstalowana uprzednio w tyl-
nej cz ci obudowy okapu musi zosta  usuni ta i zast piona wtyczk  z 
przodu. Przewód silnika z torowiska na przewody nale y tak e przenie  
u ywaj c slota znajduj cego si  po obydwu stronach (A). 

 Przed rozpocz ciem dzia ania silnik musi zosta  zamontowany w obu-
dowie okapu (patrz paragraf Monta  silnika).  

 
 
 
• W o y  daszek okapu 

od do u w blat wspiera-
j cy, przewiercony tak 
jak opisane powy ej. 

• Korzystaj c ze wspor-
nika podnosi  daszek 
okapu dopóki przednia 
jej cz  nie wyjdzie z 
blatu.  

 
 
 
 
• W o y  podpórki 7.2, tak jak na rysunku w 

do czone sloty i zamocowa  je wkr tami 
12a do czonymi do zestawu. 

• Wy rodkowa  obudow  okapu bior c pod 
uwag  wej cie na p yt  grzejn . 

 
 
• U ywaj c 2 do czonych wkr tów 12c za-

mocowa  obudow  okapu na blacie i usu-
n  wsporniki. 

 

Ostrze enie: 

Je li powierzchnia nad p yt  grzejn  wykonana jest z materia u, który nie pozwala na w o enie 

wkr tów 12c nale y u y  niewielkiej ilo ci sylikonu w celu przyklejenia podpórek 7.2 na 

powierzchni a nast pnie zanim przejdzie si  do nast pnego kroku monta u nale y pozwoli  jej 

ca kowicie wyschn . 
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7.2

12a

7.2

12a

A

Wk adanie daszku okapu do powierzchni wspornikowej od do u 

 
• Okap jest wbudowany, go-

towy do instalacji silnika. 
 
 
 
 
 
• Je li szafka kuchenna zaprojektowana zosta a w inny sposób a silnik mu-

si zosta  wmontowany od ty u, wtyczka zainstalowana uprzednio w tyl-
nej cz ci obudowy okapu musi zosta  usuni ta i zast piona wtyczk  z 
przodu. Kabel silnikowy z torowiska na przewody nale y tak e przenie  
u ywaj c slota znajduj cego si  po obydwu stronach (A). 

 Przed rozpocz ciem dzia ania silnik musi zosta  zamontowany w obu-
dowie okapu (patrz paragraf Monta  silnika).  

 
 
• W o y  daszek okapu 

od do u w blat wspiera-
j cy, przewiercony tak 
jak opisane powy ej. 

• Korzystaj c ze wspor-
nika podnie  daszek 
okapu dopóki przednia 
jej cz  nie wyjdzie z 
blatu.  

 
 
 
 
 
• W o y  podpórki 7.2, tak jak na rysunku w 

do czone sloty i zamocowa  je wkr tami 
12a do czonymi do zestawu. 

• Wy rodkowa  daszek okapu bior c pod 
uwag  wej cie na p yt  grzejn . 

 
 
 
• U ywaj c 2 do czonych wkr tów 12c za-

mocowa  daszek okapu na blacie i usun  
wsporniki. 

 

 

Ostrze enie: 

Je li powierzchnia nad piecykiem wykonana jest z materia u, który nie pozwala na w o enie 

wkr tów 12c na nale y u y  niewielkiej ilo ci sylikonu w celu przyklejenia podpórek 7.2 na 

powierzchni a nast pnie zanim przejdzie si  do nast pnego kroku monta u nale y pozwoli  jej 

ca kowicie wyschn . 
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12c

12a
7.1

12a

7.1

Monta  podpórek dolnych 

 
• Przykr ci  podpórki 7.1 do przedniej strony daszku okapu u ywaj c do czonych wkr tów 

12a.  

• Przed ca kowitym dokr ceniem podpórek nale y dokona  wszelkich regulacji i dopasowa , 

aby mog y podtrzymywa  doln  cz  i aby unikn  deformacji podpórek górnych 7.2 tak, 

jak pokazuje rysunek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Za pomoc  poziomicy ustawi  daszek okapu w pozycji pionowej i zamontowa  go do dolnej 

powierzchni u ywaj c 2 wkr tów 12c do czonych do zestawu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Dokr ci  wkr ty 12a ca kowicie. 
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Monta  podpórek kwadratowych 

 
• Przykr ci  podpórki 7.3 do obudowy okapu u ywaj c do czonych wkr tów 12b bez 

dokr cania ich do ko ca. 

• U ywaj c do czonych wkr tów 12c zamocowa  drug  cz  podpórek 7.3 albo na ciance 

bocznej jednostki albo na dolnej cz ci p yty grzejnej. 

 

 

12b

7.3

12b

7.3

12c

 

 

 
 

• Dokr ci  wkr ty 12c i 12b do ko ca. 
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A

Monta  silnika 
 
 
 
 
• Sposób monta u silnika (1) z przodu lub z ty u zale nie od 

pozycji szafki kuchennej, nale y upewni  si , e wtyczka 
zosta a ustawiona w a ciwie. 

 
 
 
 
 
 
• Nast pnie, zale nie od tego, gdzie na jednostce zosta  utwo-

rzony otwór wylotowy powietrza silnik mo e by  obracany 
o 90o pozwalaj c powietrzu wychodzi  na cztery ró ne 
strony, w zale no ci od umiejscowienia otworu w urz dze-
niu (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Usun  silnik ze wspornika odkr caj c 2 

wkr ty (A). 
 
 
• Pod czy  z cze z daszku okapu do silni-

ka. 
• Przykr ci  silnik znajduj cy si  na wspor-

niku u ywaj c 2 odkr conych wcze niej 
wkr tów.   

 
 
 
 
• Przykr ci  silnik do daszku okapu u ywa-

j c wkr tów 12a i 12b do czonych do ze-
stawu tak, jak pokazano na rysunku.  
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Monta  jednostki elektrycznej 

 
 

 
• Pod czy  przewody elektryczne, które wychodz  z 

prawej dolnej cz ci daszku okapu do z cza jednostki 
elektrycznej. 

• Z cze ka dego z kabli posiada analogiczne z cze do 
jednostki elektrycznej, wi c nale y uwa a , aby nie 
pope ni  b dy podczas pod czania.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
• Zamontowa  jednostk  elektryczn  w daszku okapu 

u ywaj c do czonych do zestawu wkr tów 12a. 
• Pozycja pokazana na rysunku jest tylko przyk adem, 

równie dobrze jednostka mo e by  umieszczona po 
lewej stronie daszku okapu a nawet zostawiona 
osobno na podstawie (je li nie b dzie problemów 
strukturalnych lub z bezpiecze stwem). 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ostrze enie: Nie montowa  produktu w taki sposób, e skrzynka z przewodami znajduje si  na 

pod odze.  
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Pod czenia 
SYSTEM WENTYLACJI W TRYBIE CYRKULACJI ZEWN TRZNEJ 

W przypadku monta u w wersji z odprowadzeniem powietrza na ze-

wn trz nale y pod czy  okap do komina za pomoc  gi tkiej lub sztyw-

nej rury o rednicy 150 lub 120 mm. Wybór opcji nale y do monta ysty. 

• W celu zamontowania wylotu o rednicy 120 mm nale y za o y  ko -

nierz redukuj cy 9 na wylot powietrza znajduj cy si  w korpusie oka-

pu. 

• Zamocowa  rur  za pomoc  odpowiednich klamer zaciskowych do 

rur (nie znajduj  si  w zestawie). 

• Usun  filtry w glowe (je eli s  zamontowane). 

 

ø 150

9

ø 120

WYLOT POWIETRZA – WERSJA RECYRKULACYJNA 
• Pod czy  ko nierz do otworu wylotowego powietrza u ywaj c 

sztywnej lub elastycznej rury o rednicy 120 lub 150 mm.  

• U ywaj c rury o rednicy 120 mm nale y w o y  ko nierz redukcyjny 

9 w otwór wylotowy obudowy okapu. 

• Dokr ci  rur  u ywaj c odpowiednich zacisków. Materia y potrzebne 

do tej operacji nie s  do czone do zestawu. 

• Zamontowa  kratk  uchyln  8 na otworze wylotowym u ywaj c 2 

wkr tów 12e (2.9 x 9.5) do czonych do zestawu.. 

 

• Upewni  si , e aktywne filtry w glowe s  zamontowane (patrz para-

graf dotycz cy konserwacji aktywnych filtrów w glowych).  

 

 

POD CZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 
• Pod czy  okap do sieci elektrycznej za po rednictwem dwubieguno-

wego w cznika o minimalnej rozwarto ci styków wynosz cej 3 mm.  

 

 
 

WTYCZKA 
URZ DZENIA 
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Ostrze enie: 

obchodzi  si  

ostro nie 

Monta  elementu przedniego 

 
• Podnie  ruchom  cz  daszku 

okapu (patrz paragraf U ytko-
wanie) na kilka centymetrów). 

• Aby zatrzyma  wznoszenie na-
le y po prostu docisn  rucho-
m  cze  podczas jej wznosze-
nia si . 

 
 Ostrze enie: Nie nale y nigdy 

blokowa  drzwiczek przesuw-
nych podczas otwierania i za-
mykania, za wyj tkiem sytuacji 
gdzie montuje si  ram . 

 
• Usun  g bki ochronne znajdu-

j ce si  na rogach szyby. 
 
• W o y  ram  przedni  od góry 

upewniaj c si , e jej zak adki 
wesz y w odpowiednie sloty na 
okapie, je li tak nale y je prze-
sun  w lewo. 

 Ostrze enie: Wszystkie za-
k adki musz  zosta  w o one w 
sloty. 

  

 
• W celu wyrównania szyby z 

ram  nale y u y  m otka i deli-
katnie dobi  j  do powierzchni 
ramy od strony prawej do le-
wej. 

 Aby zapobiec uszkodzeniom 
pomi dzy m otek a ram  mo na 
w o y  kawa ek drewna lub in-
nego podobnego przedmiotu 

 

 
• Wskazówki jak przywróci  ru-

chom  obudow  do pozycji 
wyj ciowej prosz  odnie  si  
do paragrafu U ytkowanie. 
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Zabezpieczenia panelu wyci gowego 

 
 
 
• Otworzy  drzwiczki okapu 

(patrz U YTKOWANIE). 
 
• Usun  2 paski ta my klej cej 

przyklejonej do panelu podczas 
transportu.  
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U YTKOWANIE 

 
Panel kontrolny 

Przycisk Funkcja Przycisk LED 

A Przycisk ten dzia a tylko wtedy, gdy drzwiczki s  otwarte.  

 Krótkie wci ni cie = W cza/wy cza o wietlenie przy pr dko ci 
intensywnej. 

 

 Naci ni cie i przytrzymanie przez 2 sekundy = W cza/wy cza 
dodatkowe wiat o wewn trzne. 

 

B Przy drzwiczkach otwartych/zamkni tych  
Krótkie wci ni cie = Resetuje alarm nasycenia filtra. 

Po 100 godzinach pracy wy wietli si  symbol 

kropli, który wskazywa  b dzie przesycenie 

metalowego filtru t uszczowego. 

Po 200 godzinach pracy wy wietli si  litera C, 
która wskazywa  b dzie przesycenie aktywnego 
filtra w glowego. 

 Przy drzwiczkach otwartych/zamkni tych   
Naci ni cie i przytrzymanie przez 2 sekundy = Odblokowuje/blokuje 
aktywowany alarm filtra w glowego przy wy czonym silniku i 
nieuruchomionym alarmie filtra. 

Symbol C miga dwa razy = aktywacja alarmu filtra 
A.C.  
Symbol C miga raz = dezaktywacja alarmu filtra 
A.C.  

C Przy drzwiczkach otwartych 
Krótkie wci ni cie = Aktywuje/dezaktywuje tryb opó nienia, 
powoduj cy automatyczne wy czenie silnika oraz o wietlenia przy 
jakiejkolwiek pr dko ci i 30 minutowym opó nieniu. Jest on 
zablokowany poprzez ponowne wci ni cie tego samego przycisku, 
w czenie silnika lub zamkni cie drzwiczek. 

Wy wietla symbol zegara. 

 Dzia a zarówno przy drzwiczkach otwartych jak i zamkni tych z 
silnikiem i o wietleniem wy czonym.  
Naci ni cie i przytrzymanie przez 4 sekundy = Odblokowuje/blokuje 
blokady klawiatury. 

Wszystkie przyciski LED migaj  dwa razy. 
Podczas blokady przyciski te migaj  po kolei. 

D Dzia a jedynie przy otwartych drzwiczkach  
Krótkie wci ni cie = Odblokowuje/blokuje pr dko  intensywn . 
Pr dko  ta mo e dzia a  przez 10 minut. Po tym czasie system powróci 
do poprzednio ustawionej pr dko ci.  
Ponowne wciskanie tego samego przycisku w celu wy czenia silnika 
lub zamkni cia drzwiczek jest zablokowane. 

Wy wietla symbol I. 

E Dzia a jedynie przy otwartych drzwiczkach = pr dko  pracy wzrasta. Liczba pod wietlonych elementów wzrasta. 

F Dzia a jedynie przy otwartych drzwiczkach = pr dko  pracy obni a si . Liczba pod wietlonych elementów maleje. 

G Dzia a jedynie przy otwartych drzwiczkach  
Krótkie wci ni cie = W cza lub wy cza silnik 

Wy czenie przycisków LED. 

 Przy drzwiczkach otwartych lub zamkni tych 
Naci ni cie i przytrzymanie przez 2 sekundy przy wy czonym silniku i 
o wietleniu = Odblokowuje/blokuje zdalne sterowanie. 

Przyciski LED migaj  dwa razy = Sterowanie 
zdalne odblokowane 
Przyciski LED migaj  raz = Sterowanie zdalne 
zablokowane 

H Przy drzwiczkach otwarte = Zamykanie drzwiczek + wy czenie 
silnika i o wietlenia(*) 
Przy drzwiczkach zamkni tych = Otwieranie drzwiczek + w czenie 
silnika i o wietlenia 
Ostrze enie: Je li z jakiego  powodu drzwiczki pozostaj  cz ciowo 
otwarte nale y wcisn  przycisk, aby zako czy  proces otwierania lub 
zamykania. 

 

 (*) Zamykaj ce si  drzwiczki po 6 sekundach zostan  automatycznie 
zablokowane w pozycji niedomkni tej. Aby doko czy  ten proces 
nale y wcisn  przycisk ponownie i przytrzyma  go dopóki drzwiczki 
ca kowicie si  nie zamkn .
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJONALNIE) 
Urz dzeniem mo na sterowa  za pomoc  pilota zasila-

nego alkalicznymi bateriami 1.5 V typu LR03-AAA 

(nie do czone). 

• Nie nale y pozostawia  pilota w pobli u róde  cie-

p a. 

• Zu yte baterie nale y usun  zgodnie z wymogami 

ochrony rodowiska.  

 

  

Pilot 

Ostrze enie: Po zakupie urz dzenia pilot jest dezaktywowany. Aby go aktywowa  nale y po-

st powa  wed ug paragrafu U ytkowanie, Dzia anie przycisku G.  

 

 

 

  

 Silnik  

Przy drzwiczkach zamkni tych: 
Otwiera drzwiczki, uruchamia okap na pr dko ci pierwszej i w cza 
maksymalnie intensywne o wietlenie. 

 
 

Przy drzwiczkach zamkni tych: 
Krótkie wci ni cie: W cza/wy cza okap  
Przytrzymanie przez 2 sekundy: Zamka drzwiczki i wy cza okap i 
o wietlenie 

  

Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Zmniejsza pr dko  pracy za ka dym razem, gdy przycisk jest 
wciskany. 

  

Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Zwi ksza pr dko  pracy za ka dym razem, gdy przycisk jest 
wciskany. 

 Intensywny 
Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Uruchamia funkcj  intensywn . 

 Opó nienie 
Jedynie przy drzwiczkach otwartych: 
Aktywuje funkcj  opó nienia. 

 
O wietlenie  

Jedynie przy drzwiczkach otwartych:  
Krótkie wci ni cie: W cza/wy cza o wietlenie 
Przytrzymanie przez 2 sekundy: W cza/wy cza o wietlenie 
wewn trzne 
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KONSERWACJA 

Czyszczenie panelu dolnego 
• Otworzy  panel dolny przez poci gni cie jego górnej cz ci. 

• Zdj  a cuch zabezpieczaj cy otwieraj c zaczep spr yny. 

• Odpi  panel od obudowy okapu. 

• Panel dolny nie mo e by  myty w zmywarce. 

• Wyczy ci  zewn trzn  powierzchni  u ywaj c wilgotnej 

ciereczki i agodnego detergentu. 

• Wyczy ci  wewn trzn  powierzchni  u ywaj c wilgotnej 

ciereczki i agodnego detergentu; nie u ywa  mokrych cierek 

lub g bek, strumienia wody; nie u ywa  równie  substancji 

ciernych. 

• Po zako czeniu czyszczenia zamontowa  panel i zaczep 

spr yny na panelu okapu i zamkn  go. 

 

 

Metalowe filtry t uszczowe 
Filtry te mo na my  w zmywarce, musz  one by  czyszczone 

zawsze wtedy, gdy wy wietlony zostanie symbol “kropli” lub 

raz na dwa miesi ce a nawet cz ciej w przypadku szczególnie 

intensywnego u ywania okapu. 

Zerowanie alarmu 

• Wy czy  okap i o wietlenie. 

• Wcisn  przycisk B (patrz paragraf U ytkowanie). 

Czyszczenie filtrów 

• Otworzy  drzwiczki (patrz U YTKOWANIE). 

• Otworzy  doln  os on  poci gaj c j . 

• Usun  jednocze nie filtry popychaj c je w kierunku ty u 

jednostki i ci gn c je do do u.  

• Umy  filtry staraj c si  unika  zginania, a nast pnie zostawi  

je do ca kowitego wyschni cia. (Zmiana wygl du powierzchni 

filtra, która z czasem si  pojawia nie ma najmniejszego 

wp ywu na jego prac ).  

• Wk adaj c filtry z powrotem do okapu nale y upewni  si , 

eby by y one zamontowane uchwytem do przodu. 

• Zamkn  os on  doln . 

  



 

Aktywny filtr w glowy (w trybie recyrkulacji) 

Mo e by  myty w zmywarce. Nale y go czy ci , gdy przycisk “C” zapali si  lub przynajmniej 

raz na cztery miesi ce (lub cz ciej, w zale no ci od cz stotliwo ci u ywania okapu). 

Gwarantujemy niezawodne dzia anie filtra do maksymalnie 5 czyszcze , nast pnie nale y go 

wymieni . Sygna  alarmu, je li zostanie aktywowany, pojawi si  jedynie wtedy, gdy silnik 

wyci gu b dzie uruchomiony. 

Aktywacja sygna u alarmowego: 
• W przypadku okapów w wersji recyrkulacyjnej alarm nasycenia filtra nale y aktywowa  

podczas monta u lub pó niej. 

• Wy czy  okap i o wietlenie. 

• Nacisn  i przytrzyma  przycisk B przez 2 sekundy: 

• Symbol “C” miga dwa razy – alarm nasycenia filtra w glowego AKTYWNY. 

• Symbol “C” miga raz – alarm nasycenia filtra w glowego NIEAKTYWNY. 

WYMIANA AKTYWNEGO FILTRA W GLOWEGO 

Zerowanie alarmu 

• Wy czy  okap i o wietlenie. 

• Wcisn  przycisk B (patrz paragraf dotycz cy 

U ytkowania). 

Wymiana filtra 
• Usun  panel dolny. 

• Usun  metalowe filtry t uszczowe. 

• Oddzieli  ograniczniki od filtrów t uszczowych i 

wyczy ci  przesycone aktywne filtry w glowe. 

• Wymieni  je na czyste filtry, zawiesi  z powrotem 

u ywaj c ograniczników. 

• Wymieni  metalowe filtry t uszczowe. 

• Zamkn  panel dolny. 

 

 

 

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"). 
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