
5019 318 33136�

AKR 641 - AKR 643

KARTA INSTALACYJNA
Minimalna odległość od palników: 65 cm (palniki elektryczne), 75 cm (palniki gazowe, 
olejowe lub węglowe). Podczas montażu należy przestrzegać kolejności numeracji 
(1�2�3�.....) oraz odpowiednich instrukcji. Nie podłączać urządzenia do zasilania, zanim 
nie zostanie zakończony całkowicie jego montaż. Uwaga! Rura odprowadzająca dym i parę 
oraz kolanka nie są dostarczane i należy je zakupić oddzielnie.

POPIS INSTALACE
Minimální vzdálenost od sporáků: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (sporáky na plyn, naftu 
nebo uhlí). Při montáži sledujte číslování (1�2�3�.....) a příslušné pokyny. Spotřebič 
připojte k elektrické síti až po úplném dokončení instalace. Upozornění! Nasávací trubka a 
pásky k upevnění nejsou součástí vybavení, musíte je zakoupit.

INŠTALAČNÁ SCHÉMA
Minimálna vzdialenost' od sporáka: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (plynové sporáky, 
sporáky na naftu alebo uhlie). Pri montáži postupujte podľa číslic (1�2�3�.....) a dodržujte 
príslušné pokyny. Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne ukončená. 
Upozornenie! Rúra na odvádzanie dymov a upevňovacie svorky sa nedodávajú, musíte ich 
kúpit' samostatne.

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tűzhelytől való minimális távolság: 65 cm (elektromos tűzhely), 75 cm (gáz-, olaj- vagy 
széntüzelésű tűzhely). A felszereléshez kövesse a számozást (1�2�3�.....) és a vonatkozó 
utasításokat. A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a beüzemelés már 
megtörtént. Figyelem! Az elvezető cső és a rögzítőpántok nem tartozékok, így azokat külön 
meg kell vásárolni.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Минимальное расстояние до конфорок: 65 см (электрические конфорки), 75 см 
(газовые, керосиновые или угольные). Выполняйте установку согласно 
нумерации (1�2�3�.....) и соответствующим указаниям. Не подключайте 
прибор к электрической сети до окончания установки. Предупреждение! 
Вытяжная труба и крепежные хомуты не входят в комплект поставки и 
приобретаются отдельно.

КАРТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
Минимално разстояние от печки: 65 см (електрически печки), 75 см (печки с газ, 
нафта или въглища). За монтаж следвайте номерацията (1�2�3�.....) и 
съответните инструкции. Не включвайте захранването на уреда, докато 
инсталирането не е завършено докрай. Внимание! Тръбата за отвеждане не е 
предоставена и трябва да се закупи отделно.

FIȘA DE INSTALARE
Distanţa minimă de la arzătoare: 65 cm (arzătoare electrice), 75 cm (arzătoare pe bază de 
gaze, motorină sau cărbune). Pentru montare urmaţi numerotarea (1�2�3�.....) și 
instrucţiunile corespunzătoare. Nu branșaţi aparatul la curent până când nu terminaţi 
definitiv operaţia de instalare. Atenţie! Tubul de evacuare și manșoanele de fixare nu fac 
parte din dotare și trebuie să fie cumpărate separat.

INSTALLATION SHEET
Minimum height above cooker: 65 cm (electric cookers), 75 cm (gas, gas oil or coal 
cookers). To assemble follow the numbers (1�2�3�.....) and relative instructions. Do 
not connect the appliance to the electrical power supply until installation is 
completed. Warning! The exhaust pipe and clamps are not supplied and must be 
bought separately.
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Informacje wstępne do instalacji okapu:
Podczas instalacji, okap nie może być podłączony do zasilania.
Uwaga! 2 wsporniki montażowe są umieszczone w zabezpieczającym opakowaniu poliestrowym. Jeden wspornik 
jest prawy R a drugi lewy L (patrz oznaczenia wybite na wspornikach).

1. Zamocować wsporniki D (Rys. 1) na panelu bocznym wieszaka za pomocą dwóch długich śrub na każdy 
wspornik (wspornik prawy R po prawej stronie, wspornik lewy L po lewej stronie), wyrównać wspornik do 
dolnej krawędzi.
Umieścić wspornik na profilu łączącym na tylnej ściance wieszaka, zwracając uwagę, aby tylna krawędź 
wspornika odpowiadała tylnej ściance okapu.
Wykonać otwór w płycie sufitowej wieszaka na przejście rury odprowadzającej dym i parę oraz elektryczny 
przewód zasilający.

2. Wstawić okap do wieszaka, uważając na umieszczenie wspornika w okapie E nad wspornikiem wieszaka D 
(Rys. 1-2).
Przeprowadzić przewód elektryczny przez otwór wykonany w płycie sufitowej wieszaka.

3. Zablokować okap dwoma śrubami na części przedniej (Rys. 2 - po jednej z każdej stronie).
4. Wykonać podłączenie elektryczne do sieci zasilającej, przy czym instalacja musi być zakończona.
5. Jeżeli okap nie przylega dokładnie do tylnej ściany wieszaka, wyregulować ustawienie, zwalniając śruby P 

wsporników E zamontowanych na okapie (Rys. 3), aby było możliwe dokładne wyregulowanie połączenia 
pomiędzy okapem i wieszakiem, a następnie dokręcić śruby.

6. Wyregulować głębokość wysuwania kasety w zależności od głębokości wieszaka przy pomocy 2 profili 
łączących F (Rys. 5).W ten sposób możliwe jest ustawienie w jednej linii czoła okapu i wieszaka.
a. Zwolnić śruby profili F;
b. przesunąć w miarę potrzeby profile do tyłu lub do przodu;
c. dokręcić śruby profili.

7. Zainstalować na pierścieniu łączącym C, dostarczonym wraz z wyposażeniem, rurę odprowadzającą dym i 
parę, o średnicy odpowiadającej średnicy pierścienia łączącego (Rys. 4). Rura odprowadzająca dym i parę 
powinna być odpowiednio długa, aby możliwe było wyprowadzenie jej na zewnątrz (w wersji zasysania) lub 
nad płytę sufitową wieszaka (w wersji filtrującej).

8. Umocować pierścień łączący C (mocowanie zatrzaskowe) przy wyprowadzeniu powietrza z górnej części 
okapu.
Aby ułatwić instalację, pierścień jest dostarczany z numerem indeksu G, który powinien odpowiadać właściwej 
prowadnicy H na wyprowadzeniu powietrza w górnej części okapu.

9. Zakończyć instalację rury odprowadzającej dym i parę.

Ponownie zainstalować filtr (filtry) przeciwtłuszczowy, podłączyć okap do sieci elektrycznej i sprawdzić 
poprawność funkcjonowania.

INSTALACJA - INSTRUKCJE MONTAŻU
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1. Panel sterowania.
2. Filtr przeciwtłuszczowy 

(1 lub 2 elementy na bazie posiadanego modelu).
3. Uchwyty zwalniające filtr przeciwtłuszczowy.
4. Klosz lampy.
5. Odparowywacze (wysuwane).
6. Skrzynki umieszczone w jednostce zasysania.
Aby wyjąć i/lub wyczyścić filtr (filtry) 
przeciwtłuszczowy
1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
2. Wyjąć brudny filtr (filtry) przeciwtłuszczowy, 

ciągnąc pierwszy uchwyt najpierw w stroną 
przeciwną do okapu, a następnie w dół (Rys. 1).

3. Po umyciu filtra przeciwtłuszczowego, należy 
wykonać montaż w odwrotnej kolejności w 
stosunku do wyjmowania, upewniając się, że filtr 
pokrywa całkowicie powierzchnię gniazda 
zasysania.

Wymiana lamp
1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
2. Zdjąć klosz lampy za pomocą płaskiego śrubokręta 

lub innego narzędzia umożliwiającego jego 
podważenie (Rys. 2).

3. Wyjąć lampę do wymiany. 
4. Stosować wyłącznie lampy o mocy maks. 40 W 

E14.
5. Ponownie założyć klosz lampy (montowanie 

zatrzaskowe).
Aby zamontować lub wymienić filtr 
węglowy:
1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
2. Wyjąć filtr (filtry) przeciwtłuszczowy (Rys. 1).
3. Jeśli filtry węglowe zostały już zamontowane 

(jeden lub dwa filtry, zależnie od modelu, 
przykrywające siatki ochronne wirnika silnika) i 
trzeba je wymienić, wówczas należy obrócić 
środkową klamkę (Rys. 3 - c), w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do ich 
odblokowania.

4. Jeśli filtry węglowe nie zostały zamontowane, to 
należy je założyć na każdą siatkę ochronną wirnika 
silnika (dwie kratki ochronne - dwa filtry węglowe, 
jedna siatka ochronna - jeden filtr węglowy), po 
czym obrócić środkowy uchwyt filtrów (Rys. 3 - c) 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. Ponownie założyć filtr (filtry) przeciwtłuszczowy 
(Rys. 1).

PANEL STEROWANIA
Przycisk oświetlenia.
Przycisk oświetlenia ma 2 pozycje (oświetlenie 
wyłączone - oświetlenie włączone).
Aby włączyć oświetlenie: przesunąć przycisk w 
stronę prawą.
Przycisk silnika.
Przycisk silnika ma więcej pozycji, aby było 
możliwe regulowanie siły zasysania w zależności 
od ilości dymów i pary, jaką okap ma pochłonąć.
Aby zwiększyć moc zasilania: przesunąć przycisk 
w stronę prawą.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

KARTA URZĄDZENIA
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