
OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie do 

użytku profesjonalnego. 

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz 

przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 

umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane i 

poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć 

niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Należy przestrzegać wskazówek 

bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. 

• Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia 

i wiedzy, chyba że są nadzorowane i poinstruowane. 

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 

• Ważne jest prawidłowe czyszczenie produktu po każdym użyciu, ponieważ 

brak czyszczenia może spowodować zagrożenie pożarowe. 

• Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia nie są uszkodzone. W 

przeciwnym razie nie instaluj urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanym 

centrum pomocy. 

• Wyspecjalizowany montażysta musi wykonać wszystkie niezbędne prace 

stolarskie i montażowe z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw. 

• Podczas instalacji nie podłączaj urządzenia do sieci. 

• Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od źródła zasilania. 

• OSTRZEŻENIE: niezainstalowanie śrub lub elementów załączonych zgodnie z 

niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie elektryczne. 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO. 

• Połączenia elektryczne muszą zostać zatwierdzone przez wykwalifikowanego 

elektryka przed użyciem. Podłączenie elektryczne może być wykonane 

wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, który ponosi odpowiedzialność 

za prawidłową instalację elektryczną produktu do źródła zasilania. Przed 

podłączeniem urządzenia do źródła zasilania: sprawdź, czy wartości napięcia, 



częstotliwości i mocy podane na etykiecie danych urządzenia są zgodne z 

zasilaczem i gniazdem. 

• Kabel zasilający musi być podłączony do wielobiegunowego przełącznika 

magneto-termicznego w odległości co najmniej 3 mm między stykami. 

• Urządzenia rozłączające muszą być wbudowane w stały układ elektryczny 

zgodnie ze standardami systemu. 

• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 

producenta, serwis lub wyspecjalizowany personel. 

• Po zainstalowaniu produktu kabel zasilający nie może stykać się z 

powierzchniami o temperaturze powyżej 50 ° C. 

 

OSTRZEŻENIA OPERACYJNE 

• Jeśli okap jest używany jednocześnie z urządzeniami, które spalają gaz lub 

inne paliwa, pomieszczenie musi mieć odpowiednią wentylację (to ostrzeżenie 

nie dotyczy okapów zainstalowanych w wersji filtrującej). 

• Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących odprowadzenia 

powietrza. 

• Jeśli produkt jest używany w trybie recyrkulacji, należy upewnić się, że rura 

odprowadzająca jest w dobrym stanie na wypadek, gdyby została zatrzymana 

na dłuższy czas. 

• Zabronione jest gotowanie produktów flambirowanych pod wyciągiem. 

• Gdy płyta kuchenna działa, nigdy nie pozostawiaj naczynia bez nadzoru: olej 

zawarty w naczyniu może się przegrzać i zapalić. Podczas stosowania oleju 

ryzyko pożaru jest wyższe. 

• Ważne jest, aby przeprowadzić odpowiednią konserwację i wyczyścić filtry 

przeciwtłuszczowe. 

• Aby uniknąć ryzyka pożaru, okap i inne powierzchnie muszą być często 

czyszczone. 

• UWAGA: podczas pracy płyty kuchennej dostępne części okapu mogą się 

nagrzewać. 



• Zabronione jest podłączanie odpływu do kanałów lub kanałów odpływowych i 

rur w celu wentylacji pomieszczenia. 

• Odprowadzanego powietrza nie wolno przenosić do kanału cyrkulacji 

gorącego powietrza. 

• Powietrze nie może być odprowadzane do kanału spalinowego służącego do 

odprowadzania spalin z urządzeń gospodarstwa domowego, które spalają gaz 

lub inne paliwa (to ostrzeżenie nie dotyczy okapów zainstalowanych w wersji 

filtrującej). 

• Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczenia, jeśli okap i inne urządzenia 

nie zasilane energią elektryczną są używane jednocześnie. 

• Maksymalne podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4x10-

5 barów). 

• Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany okap, musi mieć wlot 

powietrza o większym natężeniu przepływu niż wylot z okapu. 

• Absolutnie zabrania się umieszczania kończyn lub jakiejkolwiek innej części 

ciała lub ciała ludzkiego, przedmiotów do gotowania lub innych przedmiotów w 

pobliżu wyciąganej pokrywy (jeśli występuje w wersji produktu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi Kliencie 

Dziękujemy za zaufanie! 

Gratulujemy zakupu nowego okapu. 

Aby bezpiecznie korzystać z produktu i poznać wszystkie funkcje i parametry: 



  · Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem i pierwszym 

uruchomieniem. 

· Zwróć szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa! 

· Dozwolone jest korzystanie z urządzenia tylko zgodnie z opisem w niniejszej 

instrukcji obsługi. 

· Zachowaj instrukcję obsługi. 

· Jeśli przekażesz urządzenie osobom trzecim, przekaż także instrukcję obsługi. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

W przypadku wymiany informacji z producentem urządzenia należy odnieść się 

do numeru seryjnego i danych identyfikacyjnych podanych na tabliczce 

znamionowej produktu. 

 Sprzęt zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z normami 

dotyczącymi: 

Bezpieczeństwo: CEI / EN 60335-1; CEI / EN 60335-2-31; 

Wydajność: CEI / EN 61591; CEI / EN 60704-1; CEI / EN 60704-2-13; EN 50564; 

CEI 62301. 

EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; CEI / EN 61000-3-2; CEI / EN 61000-3-3. 

 

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania w celu zmniejszenia wpływu 

na środowisko: po rozpoczęciu gotowania włącz okap z minimalną prędkością, 

pozostawiając włączony na kilka minut, nawet po zakończeniu gotowania. 

Zwiększyć prędkość tylko w przypadku dużych ilości pary i dymu, używając 

funkcji Booster tylko w skrajnych przypadkach. Aby utrzymać skuteczność filtra 

przeciwtłuszczowego, w razie potrzeby wyczyść go. Aby zoptymalizować 

wydajność i zminimalizować hałas, użyj maksymalnej średnicy systemu 

kanalizacyjnego wskazanej w tej instrukcji. 

 Symbol na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że tego 

produktu nie wolno traktować jak odpadów domowych, lecz należy go wysłać 

do specjalnego centrum zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Właściwa utylizacja przyczynia się do zmniejszenia zużycia 



surowców i zanieczyszczenia środowiska. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 

informacje na temat odzysku i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z 

odpowiednim lokalnym biurem, usługą zbierania odpadów z gospodarstw 

domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 

 

 

Części zamienne 

Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. 

Nie czekaj, aż elementy się zużyją, zanim użyjesz ich do wymiany. Wykonuj 

okresowe kontrole konserwacyjne, jak wskazano w rozdziale „KONSERWACJA”. 

 

Gwarancja 

Aby skorzystać z gwarancji producenta, użytkownik musi skrupulatnie 

przestrzegać wymagań wskazanych w tej instrukcji, w szczególności: 

- zawsze działać w granicach użytkowania okapu; 

- zawsze wykonuj stałą i staranną konserwację; 

- upoważnić osoby o udowodnionej zdolności do korzystania z okapu. 

Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszej instrukcji oznacza 

natychmiastową utratę gwarancji. 

 

INSTRUKCJE INSTALACJI 

  · Montaż i podłączenie elektryczne muszą być wykonywane zgodnie z tymi 

instrukcjami i przez wyspecjalizowany profesjonalny personel. 

· Przed rozpoczęciem i przez cały czas instalacji należy używać rękawic 

ochronnych. 

· Sprawdź, czy wewnątrz okapu nie ma żadnych materiałów towarzyszących 

(broszur, wyposażenia itp.), W razie potrzeby wyjmij je i zachowaj. 

· Ilustracje przedstawione w tej broszurze mogą przedstawiać inną 

estetykę produktu, jednak instrukcje instalacji, użytkowania i 

konserwacji są takie same. 



MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI 

Odległość między kuchenką elektryczną a najniższą częścią okapu musi wynosić 

co najmniej 550 mm, a między kuchenką gazową a najniższą częścią okapu musi 

wynosić co najmniej 650 mm. 

Jeśli minimalne odległości określone w instrukcji instalacji płyty grzewczej są 

większe, produkt należy zainstalować, biorąc pod uwagę większe odległości. 

Mocowanie do ściany: 

Do montażu użyj kołków rozporowych i śrub odpowiednich do rodzaju ściany 

(żelbet, płyta gipsowo-kartonowa itp.) 

  Wersja FILTR (rys. 14-15-16) 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA 

UWAGA! Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie okapu, 

odłączyć kabel lub odłączyć główny wyłącznik domu. 

Czyszczenie 

Produkt należy często czyścić zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie za 

pomocą szmatki zwilżonej ciepłą wodą i neutralnym, nieścierającym płynnym 

detergentem. 

Metalowy filtr przeciwtłuszczowy (rys. 14) 

Jego zadaniem jest zatrzymywanie cząstek tłuszczu z oparów kuchennych i 

zachowanie silnika zasysacza, dlatego podlega zatykaniu w różnym czasie w 

zależności od użytkowania urządzenia. Filtry można myć w zmywarce do naczyń 

z krótkimi cyklami zmywania i w niskich temperaturach, co najmniej co 2 

miesiące, aby uniknąć ryzyka pożaru. Po kilku praniach filtr może różnić się 

kolorem, fakt ten nie uprawnia do reklamacji dotyczących wymiany. 

Filtry z węglem aktywnym 



Ich zadaniem jest zatrzymywanie nieprzyjemnych zapachów i oczyszczanie 

powietrza powracającego do środowiska. 

- Filtry z węglem aktywnym nie nadają się do prania ani regeneracji i muszą być 

wymieniane co około 4 miesiące. Nasycenie węgla aktywnego zależy od mniej 

lub bardziej intensywnego użytkowania urządzenia. Aby wymienić, wyjmij 

metalowy filtr przeciwtłuszczowy i wyjmij filtry węglowe. (rys. 14-15) 

- Odnawialne filtry z węglem aktywnym można myć w zmywarce do naczyń w 

maksymalnej temperaturze 65 ° (pełny cykl zmywania bez naczyń) lub ręcznie 

przy użyciu nieściernych neutralnych detergentów. Usuń nadmiar wody bez 

uszkadzania filtra, włóż do piekarnika na 10 minut w temperaturze 100 ° C, aby 

go ostatecznie wysuszyć. 

Wymień filtr co 3 lata lub w przypadku uszkodzenia go. (rys. 14–16) 

Oświetlenie 

Okap jest wyposażony w oświetlenie oparte na technologii LED o wysokiej 

wydajności, niskim zużyciu i bardzo długiej żywotności w normalnych 

warunkach użytkowania. 

W celu wymiany skontaktuj się z serwisem. 

 

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

spowodowane niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem tego urządzenia. 

INSTRUKCJE MONTAŻU 

• Możliwe jest zainstalowanie okapu w dwóch różnych konfiguracjach komina, 

w zależności od tego, czy otwór odprowadzający dym znajduje się na ścianie (z 

dostarczonym kolankiem) lub na suficie. Spójrz na RYS. 1 odnoszącą się do 

wychyleń rur teleskopowych; 

• W zależności od rodzaju płyty (gazowej lub elektrycznej - patrz rozdział 

„INSTRUKCJE INSTALACJI”, część „MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MONTAŻU”) 

wywierć ścianę (wiertło Ř 8 mm) zgodnie ze schematem z RYS. 2, 

• Włóż kołki i śruby, tak aby ich głowa wystawała ze ściany na około 5 mm; 

• Zawieś okap i wyreguluj za pomocą poziomicy RYS. 3; 



• Po znalezieniu prawidłowej pozycji zaznacz punkt w stosunku do otworu 

bezpieczeństwa RYS. 4; 

• Zdjąć okap ze ściany, wywiercić w miejscu oznaczonym wiertłem Ř 8 mm i 

włożyć korek; 

• Założyć ponownie pokrywę na dwóch wcześniej wkręconych śrubach, a 

następnie dokręcić je i środkową śrubę bezpieczeństwa RYS. 5 

• PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ: okap jest wyposażony w 4 możliwe 

wyjścia dla kabla zasilającego - TYLNY - GÓRNY (2) - DOLNY RYS. 6 

• Przymocuj tylną pokrywę za pomocą 4 śrub 3.5 3.5x6 

• Założyć elastyczny wąż spustowy i zabezpieczyć za pomocą zacisku (wąż i 

zacisk nie są dołączone) na wyjściu silnika RYS. 7 

• Włóż dolny komin i górną parę kominową i przymocuj zaczepy dolnego 

komina do korpusu okapu za pomocą 3 śrub Ø 3,5x6 (RYS. 8-9); następnie 

podłącz elastyczny wąż do wylotu sufitu. 

• w razie potrzeby wyregulować górny komin: zablokować przesuwanie za 

pomocą czarnej śruby Ř3,5x9,5N RYS.10. 

• Jeśli używasz dostarczonego kolanka kolankowego (gniazdka ściennego), 

należy go włożyć do górnego komina: dlatego należy wiercić wiertłem o 

średnicy 2,5 mm zgodnie z jednym z otworów w rurze teleskopowej, a 

następnie przymocować dwie części za pomocą jedną z dostarczonych czarnych 

śrub Ø 3,5x9,5N RYS.11. 

• Drugi koniec kolanka kolankowego wprowadza się do kształtki za pomocą 

kołnierza mocującego do ściany. Powtórz procedurę wiercenia zgięcia kolanka, 

jak poprzednio, i połącz dwie części za pomocą czarnej śruby Ř3,5x9,5 N RYS.12. 

Oznaczyć na ścianie zgodnie z otworami na kołnierzu, RYS. 13, a następnie 

wywiercić wiertłem Ř 8 mm. Zablokuj koniec złączki kołnierzem ściennym za 

pomocą 3 śrub z odpowiednią wtyczką. 

• TYLKO DO WERSJI FILTRA: UWAGA - w przypadku wersji FILTER wymagana 

jest tylko konfiguracja z kolankiem i użycie elastycznego węża spustowego nie 

jest konieczne - zamontować perforowany łącznik filtra (RYS. 17 - NIE 

DOSTARCZONY Z URZĄDZENIEM) i przymocuj go do krzywej i do ściany, jak 

opisano w poprzednim punkcie (RYS. 11-12-13); wyjmij aluminiowy filtr 

panelowy przeciwtłuszczowy (RYS. 14) i włóż filtry węglowe typu CIRCULAR 



(RYS. 15) bezpośrednio do silnika lub typu LONG-LIFE (RYS. 16) do filtra 

przeciwtłuszczowego (ZARÓWNO NIE DOSTARCZONE TYPY ). 

• Podłącz do źródła zasilania 


