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 WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Te instrukcje są również dostępne na stronie www: docs.whirlpool.eu

PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE.
Niniejsza instrukcja oraz opisy na urządzeniu zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które 
należy przeczytać i ściśle przestrzegać.

 Jest to znak ostrzegawczy informujący o potencjalnych zagrożeniach dla użytkowników oraz osób 
trzecich.

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi 
sformułowaniami:

NIEBEZPIECZEŃSTWO   Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie 
prowadzi do poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE   Oznacza niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może 
spowodować poważne obrażenia ciała.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia i informują, w 
jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi 
urządzenia. Należy zawsze stosować się do poniższych instrukcji:
• Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez technika specjalistę, zgodnie z 

instrukcjami producenta i obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie 
naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji 
obsługi.

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych, upewnić się, że urządzenie zostało 
odłączone od zasilania.

• Urządzenie należy obowiązkowo podłączyć do uziemienia (nie jest to jednak konieczne w przypadku 
okapów klasy II oznaczonych symbolem  w specyfikacji).

• Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić połączenie zabudowanego 
urządzenia do gniazda zasilającego.

• Nie ciągnąć kabla zasilania urządzenia w celu odłączenia go.
• Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych 

urządzenia.
• Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi oraz nie używać przy bezpośrednim kontakcie bosych stóp z 

podłogą.
• Dzieci (w wieku 8 lat i więcej), osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie lub z zburzeniami 

postrzegania, bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy dotyczącej urządzenia nie mogą 
korzystać z urządzenia bez odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania 
oraz związanych zagrożeń. Nie wolno pozwalać, by urządzeniem bawiły się dzieci. Dzieci nie mogą czyścić 
ani konserwować urządzenia bez nadzoru przez osoby dorosłe.

• Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w 
instrukcji obsługi. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić na oryginalne części zamienne. Pozostałe 
prace konserwacyjne powinien wykonać wykwalifikowany technik.

• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
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• Podczas wykonywania otworów w ścianie lub suficie należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
przewodów elektrycznych i/lub innych układów.

• Kanały wentylacyjne powinny zawsze kierować powietrze na zewnątrz pomieszczenia.
• Powietrze nie może być wyprowadzania przez kominy przeznaczone do usuwania spalin powstałych w 

wyniku spalania gazu lub produkowanych przez urządzenia gazowe; Urządzenie musi posiadać oddzielny 
szyb wentylacyjny. Należy przestrzegać wszelkich lokalnie obowiązujących przepisów w zakresie 
wentylacji.

• Jeżeli okap jest wykorzystywany jednocześnie z innymi urządzeniami wykorzystującymi gaz lub inne 
rodzaje paliwa, podciśnienie wytworzone w pomieszczeniu nie może przekroczyć 4 Pa (4 x 10-5 bar). 
Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji w pomieszczeniu.

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym 
użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień elementów sterujących.

• Regularna konserwacja oraz czyszczenie urządzenia gwarantują jego poprawne działanie oraz optymalną 
wydajność. Wszelkie uporczywe zanieczyszczenia należy starannie usuwać w celu uniknięcia 
gromadzenia się tłustego osadu. Filtry należy regularnie zdejmować, czyścić oraz wymieniać.

• Niestosowanie się do instrukcji w zakresie czyszczenia okapu oraz wymiany filtrów może przyczynić się do 
powstania pożaru.

• Wyciąg kuchenny nie może być otwierany bez uprzedniej instalacji filtrów tłuszczowych i powinien być 
regularnie sprawdzany.

• Jeżeli wyciąg kuchenny umieszczony jest nad urządzeniem gazowym, należy sprawdzić czy na palącym 
się palniku ustawiony jest garnek.

• Jeżeli wykorzystywane są trzy lub więcej palników, parametry okapu należy ustawić na poziom mocy 2 
lub wyższy. Pozwala to zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia.

• Przed kontaktem z lampami należy upewnić się, że są zimne.
• Okap nie może być eksploatowany lub pozostawiony bez odpowiednio zamontowanych lamp, gdyż może 

to przyczynić się do porażenia prądem.
• Przeprowadzając czyszczenie i prace konserwacyjne urządzenia używać rękawic ochronnych.
• Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
• Podczas korzystania z płyty jej dostępne części mogą być gorące.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ
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Deklaracja zgodności 
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami:

 - wymogami dotyczącymi ekoprojektu, zawartymi w regulacjach europejskich nr 66/2014, nr 327/2011, nr 244/2009, nr 245/2009, nr 1194/2012,  
nr 2015/1428.

Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do zatwierdzonego układu uziemiającego.

Rady dotyczące oszczędzania energii
• Włączyć urządzenie na najniższej prędkości zaczynając gotowanie i pozostawić włączone przez kilka minut po zakończeniu gotowania.
• Zwiększyć prędkość pracy wyciągu wyłącznie w przypadku dużej ilości pary lub dymu, a opcję "Boost" (praca w trybie maksymalnej mocy) stosować wyłącznie 

w ekstremalnych sytuacjach.
• W razie potrzeby wymieniać filtr (filtry) węglowy w celu skutecznego usuwania nieprzyjemnego zapachu.
• Aby zachować maksymalną wydajność urządzenia oraz w razie konieczności należy oczyścić filtry tłuszczu.
• Stosować przewody o maksymalnej średnicy zgodnie ze specyfikacją w niniejszym podręczniku w celu optymalizacji wydajności oraz obniżenia poziomu 

hałasu do absolutnego minimum.

 INSTALACJA 
Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się z najbliższym serwisem 
technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom zaleca się, aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej podstawy dopiero tuż przez instalacją.

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OSTRZEŻENIE   urządzenie jest ciężkie; przenoszenie i instalacja okapu powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby.

Minimalna odległość pomiędzy rusztem na płycie a dolną częścią okapu nie może wynosić mniej niż 40 cm w przypadku płyt elektrycznych oraz 65 cm w przypadku 
płyt mieszanych gazowo-elektrycznych.
Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić minimalną wymaganą odległość określoną w specyfikacji płyty.
Jeżeli w specyfikacji płyty określono większą odległość pomiędzy płytą a okapem, należy zachować wymaganą odległość.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci.
Informacje te znajdują się w wewnętrznej części urządzenia pod filtrem tłuszczowym.
Kabel zasilający (typ H05 VV-F 3 x 0.75 mm2) może być wymieniony jedynie przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem.
Jeżeli okap wyposażony jest we wtyczkę elektryczną, należy podłączyć urządzenie do gniazda spełniającego odpowiednie przepisy, które znajduje się w dostępnym 
miejscu. Jeżeli urządzenie nie posiada wtyczki (końcówki przewodów są podłączane bezpośrednio do sieci) lub jeżeli gniazdo nie jest umieszczone w dostępnym 
miejscu, należy zainstalować standardowy dwustykowy wyłącznik automatyczny, który zapewni całkowite odcięcie źródła zasilania w przypadku nadmiernego 
napięcia kategorii III zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przewodów zasilania.
Jeżeli kabel zasilający nie posiada wtyczki, należy podłączyć przewody zgodnie z zalecenia w tabeli poniżej:

Napięcie sieci i 
częstotliwość

Podłączenie 
przewodów

220-240 V – 50 Hz
 : żółto/zielony

 N  : niebieski
 L  : brązowy

ZALECENIA OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem
Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz nalepki z akcesoriów. Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu.

Podczas eksploatacji
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów, gdyż może to przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. Nie narażać urządzenia na działanie 
czynników atmosferycznych.
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 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Utylizacja opakowania
Materiał z opakowania nadaje się w 100 % na surowce wtórne i jest oznakowany symbolem surowców wtórnych ( ). Nie należy wyrzucać opakowań z różnych 
surowców bez zastanowienia, ale robić to odpowiedzialnie, w pełni przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja urządzenia
 - To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 - Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

 -  Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy 
oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Utylizacja urządzeń AGD
• Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi 

przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed przystąpieniem do złomowania należy uczynić zmywarkę nieprzydatną, odcinając przewód zasilający.
• Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych 

punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

 INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

Urządzenie nie działa:
• Sprawdzić napięcie w sieci oraz czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania;
• Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.

Okap nie gwarantuje wystarczającego wyciągu:
• Sprawdzić, czy prędkość pracy wyciągu jest ustawiona na właściwym poziomie;
• Sprawdzić stan czystości filtrów;
• Sprawdzić, czy w wentylatorze nie znajdują się elementy utrudniające jego pracę.

Lampka nie pali się:
• Sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić na nową
• Sprawdzić poprawność instalacji żarówki.

 SERWIS TECHNICZNY 

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym należy:
1. Sprawdzić, czy problem może być rozwiązany samodzielnie przez użytkownika zgodnie z sugerowaną procedurą w “Instrukcji rozwiązywania problemów”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
serwisem.
Należy zawsze podać:
• Krótki opis usterki;
• Dokładny typ i model urządzenia
• Numer serwisowy (numer podany po słowie SERVICE na tabliczce danych) znajdujący się wewnątrz urządzenia,. Numer serwisowy jest także podany w karcie 

gwarancyjnej;
• Dokładny adres użytkownika;
• Numer telefonu

Jeżeli wymagana jest jakakolwiek naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego (aby mieć pewność, że użyte części zamienne będą 
oryginalne, a naprawa zostanie przeprowadzona właściwie).
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 CZYSZCZENIE 

OSTRZEŻENIE  - Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
 - Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

WAŻNE: Nie stosować żrących ani ściernych detergentów. Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z urządzeniem, należy natychmiast 
wytrzeć go wilgotną ściereczką.

• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką.

WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Z upływem czasu mogą one spowodować zniszczenie powierzchni 
emaliowanych.

• Stosować detergenty przeznaczone do czyszczenia urządzenia oraz przestrzegać instrukcji producenta.

WAŻNE: Filtry należy czyścić co najmniej raz w miesiącu usuwając pozostałości oleju i tłuszczu.

 KONSERWACJA 

OSTRZEŻENIE  - Używać rękawic ochronnych.
 - Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

FILTRY TŁUSZCZOWE
Metalowy filtr tłuszczowy ma nieograniczony okres eksploatacji i musi być czyszczony raz w miesiącu ręcznie lub w 
zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia. Mycie w zmywarce może spowodować odbarwienie filtra,  
co nie ma wpływu na jego wydajność.
Otworzyć płytę wyciągu (obrót w górę).

Uwaga: Nie ma potrzeby całkowitego zdejmowania pokrywy.
Pociągnąć uchwyt, aby wyjąć filtr.
Po umyciu i pozostawieniu do osuszenia, wykonać wcześniejsze czynności w odwrotnej kolejności.

FILTR WĘGLOWY (wyłącznie w przypadku modeli filtrujących)
Filtr ten eliminuje nieprzyjemne zapachy powstające podczas gotowania.
Filtr należy wymieniać co 4 miesiące.

Instalacja lub wymiana filtra węglowego
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Otworzyć i wyjąć płytę wyciągu z obudowy.
3. Umieścić filtry tłuszczowe w odpowiednim miejscu.
4. Umieścić jeden filtr węglowy z każdej strony przykrywając kratki ochronne wirnika.  

Obrócić filtry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu stabilnego montażu w zatrzaskach  
centralnych.

W celu wyjęcia filtrów, należy wykonać wszystkie czynności w odwrotnej kolejności.
Umieścić na miejscu filtry tłuszczowe i płytę wyciągu.

Konserwacja zbiornika na wodę
Okienko rewizyjne znajdujące się w przedniej części zbiornika na wodę umożliwia sprawdzenie, czy pojemnik nie napełnił 
się i czy nie należy go opróżnić lub oczyścić.
Niezależnie od tego, zbiornik należy opróżniać oraz czyścić CO NAJMNIEJ raz w tygodniu lub częściej w zależności od 
stopnia eksploatacji okapu.
Pojemnik można czyścić ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia.
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WYMIANA ŻARÓWEK
Okap jest wyposażony w żarówki LED.
Gwarantują one doskonałe oświetlenie, okres eksploatacji do 10 razy dłuższy w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
oraz oszczędność energii do 90%.
W celu wymiany żarówki, należy wykonać następujące czynności:
1. Umieścić filtry tłuszczowe w odpowiednim miejscu.
2. Uzyskać dostęp do żarówek od wewnętrznej części okapu.
3. Wyjąć żarówkę zwalniając zaciski.
4. Wyjąc żarówkę z obudowy okapu.
5. Odłączyć od terminala.
W celu umieszczenia nowej żarówki wymienione czynności wykonać w odwrotnej kolejności.
UWAGA: W celu zakupu odpowiedniej żarówki LED należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem 
Technicznym.

 DOSTARCZONE MATERIAŁY 
Wyjąc wszystkie części z opakowań. Sprawdzić kompletność zestawu.
• Okap z wentylatorem, żarówki i filtry tłuszczowe (1 lub 2 filtry tłuszczowe w zależności od modelu).
• Instrukcje instalacji i eksploatacji
• 1 x przyłącze instalacyjne
• 1 x przejściówka Torx T10
• 1 x przejściówka Torx T20
• 1 x osłona
• 5 x kołki rozporowe o śr. 8 mm
• 5 x śruby o śr. 5x45
• 3 x śruby o śr. 3.5x9.5
• 1 x podkładka o śr. 5.3x2
• 1 x zacisk kabla
• Przewód zasilający
• 2 x osłony
• 1 x teleskopowy przewód kominowy
• 1 x wspornik montażowy przewodu kominowego

 INSTALACJA – WSTĘPNE INSTRUKCJE MONTAŻU 
Okap jest przewidziany do instalacji wraz z filtrami - "tryb filtrowania".

Tryb filtrowania
Powietrze jest oczyszczane podczas przechodzenia przez jeden lub więcej filtrów węglowych, a następnie odprowadzane na zewnątrz do atmosfery.

WAŻNE: Sprawdzić, czy proces recyrkulacji przebiega bez zakłóceń.
Jeżeli okap nie posiada na wyposażeniu filtra (filtrów) węglowego, należy go zamówić przed przystąpieniem do eksploatacji.

Okap należy montować w miejscu oddalonym od zanieczyszczeń, okien, drzwi i źródeł ciepła.
Okap wyposażony jest we wszelkie materiały i akcesoria niezbędne do montażu na większości typów ścian i sufitów. Nie mniej jednak, wykwalifikowany technik 
powinien ocenić dany rodzaj ściany lub sufitu.

 WYMIARY I WYMAGANIA 

Jednostki boczne Jednostki boczne
min. 880 mm

Linia centralna
65 cm (kuchenki gazowe lub gazowo-elektryczne)

40 cm (kuchenki elektryczne)
Powierzchnia płyty
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 INSTRUKCJA MONTAŻU-MOCOWANIA 
Należy stosować poniższe instrukcje i przeprowadzać czynności zgodnie z numeracją i rysunkami umieszczonymi na ostatnich stronach podręcznika oznaczonymi 
odpowiednimi cyframi.

WAŻNE: Okap jest przeznaczony do pracy w "trybie wyciągu".

Aby uruchomić okap w "trybie filtrowania"', należy zaopatrzyć się w filtr węglowy i zamontować po instalacji całego urządzenia.
Zalecenia dla okapów pracujących wyłącznie w "trybie wyciągu": Okap jest wyposażony w wyciąg znajdujący się w górnej części urządzenia. W razie potrzeby, 
wylot wyciągu może być przeprowadzony przez ścianę (patrz: instrukcja instalacji).
1. Zaznaczyć na ścianie pionową linię środkową aż po sufit.
2. Umieścić schemat otworów instalacyjnych, które należy wywiercić w ścianie (przymocować za pomocą taśmy klejącej). Pionowa linia na schemacie otworów 

musi pokrywać się z linią środkową narysowaną na ścianie.
Uwaga: Dolna krawędź schematu otworów musi pokrywać się z dolną krawędzią okapu.

WAŻNE: dolna krawędź schematu otworów musi znajdować się w odległości co najmniej 40 cm (w przypadku płyt elektrycznych) lub 65 cm (w 
przypadku płyt gazowych) od powierzchni płyty.

3. Nawiercić otwory zgodnie ze schematem.
4. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Wykonać otwory w ścianie dla przewodu wylotowego.
5. Zdjąć schemat ze ściany, umieścić kołki oraz śruby w otworach i sprawdzić czy wystają na ok. 5 mm; Umieścić trzeci kołek w dolnym otworze.
6. W celu instalacji komina: Zamontować wspornik montażowy przewodu kominowego. Nawiercić otwór i umieścić w nim kołki zgodnie z rysunkiem. 

Zamocować wspornik.
7. Tylko dla okapów pracujących w "trybie filtrowania" z kominem: Zamontować wspornik montażowy przewodu kominowego.
8. Tylko dla okapów pracujących w "trybie filtrowania" bez komina: Umieścić plastikową kratkę w wylocie powietrza na okapie.
9. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot w górnej części:: Zamontować zawór zwrotny powietrza.
10. Otworzyć płytę i wyjąć filtr tłuszczowy.
11. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Wyjąć załamaną pokrywkę znajdującą się w tylnej części okapu uważając, aby jej nie 

uszkodzić.
12. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Wyjąć skrzynkę elektroniczną demontując dwie śruby mocujące ją do silnika i zdjąć z 

kołków znajdujących się po przeciwnej stronie (zachowując śruby).
13. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Wyjąć śruby mocujące zespół silnika do okapu (zachowując śruby).
14. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Obrócić zespół silnika.
15. Przymocować skrzynkę elektroniczną używając wcześniej zdjętych śrub (patrz: kolejność instalacji 12).
16. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Przymocować silnik do panelu tylnego okapu za pomocą wcześniej zdjętych śrub (patrz: 

kolejność instalacji 13).
17. Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu: Zamocować wcześniej zdjętą pokrywkę (patrz: kolejność instalacji 11) za pomocą dwóch 

śrub zgodnie z rysunkiem.
18. Zawiesić na tylnych otworach w okapie nad śrubami mocującymi.
19. Umieścić podkładkę i śruby mocujące w dolnym otworze. Przymocować okap do ściany dokręcając dwie śruby mocujące.
20. Umieścić kabel zasilający w odpowiednim otworze. Zamocować przewód przy użyciu zacisku.

WAŻNE: Czynność ta jest obowiązkowa. Uniemożliwia przypadkowe odłączenie przewodu zasilającego.
Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej.

21. Umieścić filtry węglowe i pokrywę silnika. Obrócić filtry w celu stabilnego montażu w zatrzaskach centralnych.
22. Umieścić filtry tłuszczowe i następnie osłonę.
23. W celu instalacji komina: Umieścić przewód kominowy w górnej części okapu, zdjąć osłonę górna i przymocować komin za pomocą dwóch śrub zgodnie z 

rysunkiem.

Sprawdzić, czy okap działa poprawnie, odnosząc się do treści rozdziału “Instrukcja eksploatacji i użytkowania okapu”.
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 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I UŻYTKOWANIA OKAPU 
1. Panel sterowania
2. Panel wyciągu
3. Filtr tłuszczowy (z tyłu panelu)
4. Lampki LED

Panel sterowania
Wybór funkcji okapu za pomocą przycisków poleceń.

AKR 809 MR – AKR 808 MR – AKR 809 UK MR

�� �� �� �� �� ��

AKR 808 BK – AKR 808 UK BK

�� �� �� �� �� ��

T1.  Przycisk włączania/wyłączania wentylatora (tryb oczekiwania) – powoduje zerowanie kontrolek zanieczyszczenia filtra
T2.  Przycisk włączony ON – wybór prędkości (siła wyciągu) wolnej
T3.   Przycisk prędkości – wybór prędkości (siła wyciągu) normalnej
T4.   Przycisk prędkości – wybór prędkości (siła wyciągu) dużej i ustawień intensywnej pracy.
  Wcisnąć, aby uruchomić dużą prędkość (siła wyciągu).
  Wcisnąć ponownie, aby wybrać ustawienia prędkości intensywnej (siła wyciągu) (przycisk miga przez 5 minut, a następnie urządzenie wraca do normalnej 

prędkości (siła wyciągu).
T5.  "Przycisk włączania/wyłączania funkcji zapobiegającej gromadzeniu się wody" : Zapobiega gromadzeniu się wody na powierzchni okapu. Uruchamiać w 

zależności od potrzeb.
  "Automatyczna funkcja zapobiegania gromadzeniu się wody": Okap aktywuje tę funkcje zawsze przy uruchomionym okapie.
  Uruchomienie automatycznej funkcji włączania/wyłączania: Przy wyłączonym okapie, wcisnąć i przytrzymać przycisk (przez ok. 3 sekundy, aż do 

usłyszenia sygnału dźwiękowego) w celu uruchomienia lub wyłączenia tej funkcji. 
  Uwaga: Funkcji tej można używać wyłącznie przy włączonym silniku (wentylatorze).
  Ostrzeżenie! Nawet, jeżeli funkcja ta nie jest nigdy używana należy przeprowadzać okresowo czynności konserwacyjne i czyścić zbiornik na 

wodę zgodnie z rozdziałem "Konserwacja – Czyszczenie – Konserwacja zbiornika na wodę".
T6.  Przycisk włączania/wyłączania światła.
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Kontrolki zabrudzenia filtra
Na urządzeniu w regularnych odstępach czasu wyświetlany jest komunikat o konieczności konserwacji filtra.
Uwaga: Kontrolki palą się, gdy urządzenie jest włączone.

Migający przycisk T2: Konieczna konserwacja filtra tłuszczowego.
Migający przycisk T3: Konieczna konserwacja filtra węglowego.

Uwaga: Komunikat o zanieczyszczeniu filtra jest widoczny w ciągu pierwszej minuty od chwili wyłączenia okapu; po upływie tego czasu, kontrolki są zerowane.

Zerowanie kontrolki filtra:
Uwaga: Tę czynność wykonuje się przy włączonym okapie.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk T1.

Aktywna kontrolka zanieczyszczenia filtra jest włączona
Uwaga: Tę czynność wykonuje się przy wyłączonym okapie.
Kontrolka z reguły nie pali się; jednocześnie należy wcisnąć i przytrzymać przyciski T2 i T3 w celu uruchomienia funkcji: Przycisk T3 zapala się wskazując na 
uruchomienie.
Aby wyłączyć tę funkcję należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski T2 i T3: Przycisk T3 miga krótko, a następnie gaśnie informując o wyłączeniu funkcji.
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