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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. 

 

650 mm min.
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

Wymiary 

 

Min.

500mm

Min.

650mm
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Cz ci sk adowe  
Odn. Il. Elementy urz dzenia 
1 1 Korpus okapu wraz z: przyciskami sterowania, o wie-

tleniem, filtrami 

2 1 Komin teleskopowy sk adaj cy si  z: 

2.1 1 Rura kominowa górna  

2.2 1 Rura kominowa dolna  
3 1 Panel teleskopowy sk adaj cy si  z: 

3.1 1 Panelu górnego 

3.2 1 Panelu dolnego 

9 1 Ko nierz redukcyjny ø 150-120 mm 

14.1 1 Wyd u onego z cza wylotu powietrza 

15 1 Z cza wylotu powietrza 

16 1 Ta ma Novastick 

25  Opaski rur (niedo czone) 
 
Odn. Il. Elementy monta owe 
7.3 1 Element do mocowania cznika wylotu powietrza 

7.2 1 Element do blokowania rury kominowej teleskopowej 

11 4 Wkr ty ø 10 

12c 2 ruby 2,9 x 6,5 

12e 2 ruby 2,9 x 9,5 

12f 4 ruby M4 x 80 

12g 4 ruby M6 x 80 

12h 4 ruby 5,2 x 70 

21 1 Szablon wiercenia 

22 4 Podk adki ø 6,4 

23 4 Nakr tki M6 
 
 Il. Dokumentacja 
 1 Instrukcja 

 

12h

11

12g

22

23

21

25

1

12f

7.2

12c

12e

9

3

3.1

3.2

2

2.1

2.2

14.1 15

7.3

16
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INSTALACJA 

Wiercenie w suficie/szafce i monta  ramy 
WIERCENIE W SUFICIE /SZAFCE 

• Za pomoc  pionu odwzorowa  na suficie/szafce rodek p yty kuchennej. 

• Przy o y  do sufitu/szafki szablon wiercenia 21 znajduj cy si  w wyposa eniu, tak by jego 

rodek pokrywa  si  z naniesionym rodkiem p yty kuchennej i dostosowa  osie szablonu do 

osi p yty kuchennej. 

• Zaznaczy  otwory szablonu. 

• Wywierci  nast puj ce otwory:  

 • Sufit betonowy: w zale no ci od stosowanych ko ków do betonu. 

 • Sufit z pustaków, o grubo ci cianki 20 mm: ø 10 mm (w o y  od razu ko ki 11 znajduj ce 

si  w wyposa eniu). 

 • Sufit z drewnianych belek: w zale no ci od stosowanych wkr tów do drewna. 

 • Szafka drewniana: ø 7 mm. 

 • Otwór na kabel elektryczny zasilania: ø 10 mm. 

 • Wylot powietrza (wersja z wyci giem): w zale no ci od rednicy po czenia rury odpro-

wadzaj cej na zawn trz. 

• Wkr ci  dwie ruby, krzy uj c je i zostawiaj c 4-5 mm od sufitu: 

 • dla betonu, ko ki do betonu nie b d ce w wyposa eniu. 

 • dla pustaków, o grubo ci cianki oko o 20 mm, ruby 12h, w wyposa eniu. 

 • dla belek drewnianych, ruby do drewna, nie b d ce w wyposa eniu. 

 • dla drewnianej szafki, ruby 12g z podk adkami 22 i nakr tkami 23, w wyposa eniu.

 



 

 

Monta  ramy/komina 
Aby wyregulowa  wysoko  ramy nale y: 

• Odkr ci  ruby cz ce dwie cz ci widoczne z przodu; 

• Dokona  regulacji wysoko ci ramy i przykr ci  odkr cone 

wcze niej ruby, ostro nie ustawiaj c 2 z nich w pobli u bloku 

panelu;  

• Podnie  ram , na o y  otwory na ruby i przesun , a  zasko-

cz ; 

• Dokr ci  dwie ruby oraz pozosta e dwie, znajduj ce si  na 

wyposa eniu; 

• Wzi  element do blokownia rury kominowej teleskopowej 

7.2, zdj  foli  z ta my dwustronnej i przymocowa  go staran-

nie wewn trz ramy. 

 

Przed ostatecznym dokr ceniem rub mo na dokona  regulacji 

przesuwaj c ram  i uwa aj c przy tym, aby  ruby nie wysz y z 

otworów regulacyjnych. 

• Ram  nale y zamontowa  solidnie, bior c pod uwag  zarówno 

ci ar okapu jak i napr enia powodowane przez przypadkowe 

uderzenia boczne w zamontowane urz dzenie. Po wykonaniu 

monta u nale y sprawdzi , czy podstawa jest stabilna równie , 

gdy rama jest poddawana próbom ugi cia.  

• Zawsze, gdy sufit nie jest wystarczaj co masywny w miejscu 

podwieszenia ramy, monter powinien go wzmocni  odpowied-

nimi p ytami i wzmocnieniami zakotwiczonymi w miejscach o 

odpowiedniej wytrzyma o ci. 

 

2

1

2

1

Pod czenie wylotu 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 poùàczenia z rurà ¸ 120 mm zaùóý koùnierz redukcyjny 9 

na wylot w korpusie okapu. 

• Zamocowa  rur  z odpowiednimi opaskami 25(nie do czone). 

• Wyjmij ewentualnie istniej ce filtry w glowe. 

 

ø 150

9

ø 120
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Wylot powietrza - Wersja Z Filtrem 
• W o y  w poprzek przed u enie z cza 14.1 na z cze 15. 

• W o y  z czk  15 do elementu podtrzymuj cego 7.3 i 

przykr ci  j  przy pomocy rub. 

• Przymocowa  element podtrzymuj cy 7.3 przy pomocy rub w 

cz ci górnej. 

• Upewni  si , e wyj cie przed u enia z cza 14.1 jest 

odpowiednio ustawione w pionie oraz w poziomie w stosunku 

do otworu komina. 

• Po czy  z cze 15 z wylotem obudowy okapu przy pomocy 

rury sztywnej lub gi tkiej ø 150 mm, wyboru dokonuje instala-

tor. 

• Upewni  si  czy s  za o ony jest w glowy filtr anty-

zapachowy.

 

7.3

7.3

12c

12e

15

14.1

Zak adanie ta my Novastick 
• Za o y  ta m  Novastick 16 na kraw d  przedni  Rury komi-

nowej górnej w cz ci górnej, a  do pocz tku rury kominowej 

dolnej. 
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Monta  panelu i mocowanie korpusu okapu  
Przed zamocowaniem korpusu okapu do ramy: 

• Wyj  filtry przeciw-t uszczowe z korpusu okapu; 

• Wyj  ewentualne w glowe filtry antyzapachowe. 

• Nast pnie zamocowa  od spodu za pomoc  4 rub 12f (M6 x 

10)  znajduj cych si  w wyposa eniu korpus okapu do przygo-

towanej ramy. 

 

• Nast pnie za o y  cz  górn  panelu 3, dokona  regulacji na 

podporach gumowych znajduj cych si  w cz ci górnej oraz 

dolnej ramy. 

• Wsun  doln  cz  panelu 3, do momentu a  jego spusty me-

talowe zaczepi  si  w otworach ramy. 

 

12f

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. 

 



 

   
 

PL 7
72 

U YTKOWANIE 

T2T1 LT3

 
Panel sterowania 

 

PRZYCISK DIODA FUNKCJE 

T1 Pr dko  W czona Uruchomienie silnika z pierwsz  pr dko ci . 

   Wy czanie silnika. 

T2 Pr dko  W czona Uruchomienie silnika z drug  pr dko ci . 

T3 Pr dko  Sta a Krótkie naci ni cie powoduje uruchomienie silnika z trzeci  

pr dko ci  

  Miga Naci ni cie na 2 sekundy. 

 Aktywacja czwartej pr dko ci na 10 minut, po tym czasie 

pr dko  powraca do wcze niej ustawionej. Dostosowana do 

obecno ci bardzo intensywnych oparów z gotowania. 

L O wietlenie W czanie i wy czanie o wietlenia. 

Uwaga: Przycisk T1 wy cza silnik, przechodz c zawsze przez pierwsz  pr dko . 
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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) 
WYMIANA FILTRA W GLOWEGO 

• Tego filtra nie mo na my  ani regenerowa . Nale y go wy-

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

w przypadku intensywnego u ywania. 

• Wyj  metalowe filtry t uszczowe. 

• Wyj  nasycony filtr w glowy poprzez zwolnienie blokad. 

• W o y  nowy filtr i zamontowa  w odpowiednim po o eniu. 

• Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 

 

O wietlenie 
WYMIANA ARÓWEK 

20 W arówka halogenowa. 

• Odkr ci  2 wkr ty mocuj ce uchwyt arówki i wyci gn  go z 

okapu. 

• Wyj  arówk  z uchwytu. 

• Wymieni  na arówk  tego samego typu, upewniaj c si , e 

dwa wtyki s  poprawnie umiejscowione w otworach gniazda. 

• W o y  uchwyt, przykr caj c dwoma wkr tami. 
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