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INSTALOWANIE WERSJI Z ZASYSANIEM LUB 
FILTRUJĄCEJ

Minimalna odległość pomiędzy powierzchnią kuchenki, na której ustawiane są naczynia, a najniższą 
częścią okapu nie powinna być mniejsza niż 50 cm w przypadku kuchni elektrycznej oraz 65 cm w 
przypadku kuchni gazowej lub mieszanej. Jeżeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana 
została większa odległość, należy ją zastosować. Zaleca się przeprowadzenie konsultacji z technikiem w 
sprawie instalacji urządzenia.
Nie podłączać urządzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakończony całkowicie jego montaż. 
Uwaga! Sprawdzić, czy rura spustowa oraz opaska montażowa są dołączone do zestawu. Jeśli nie, należy 
zakupić je oddzielnie. 
Urządzenie jest ciężkie. Przenoszenie i instalacja okapu powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby.

1. Zaznaczyć na ścianie linię osiową wychodzącą od poziomu, na którym odbywa się gotowanie, i prowadzącą do 
sufitu. 

2. Uwzględniając wspomniane powyżej odległości od poziomu, na którym odbywa się gotowanie, zaznaczyć 
ołówkiem odległość i ułożyć wzorzec na ścianie wzdłuż znaku.

3. Za pomocą załączonego wzorca zaznaczyć otwory, wywiercić dziury i włożyć kołki rozporowe, obowiązkowo 
umocować dwa haczyki (jeżeli są na wyposażeniu) lub wkręcić częściowo 2 śruby do górnych otworów.

4. Zawiesić okap i wyregulować jego pozycję przy pomocy śrub regulacyjnych na hakach (jeśli są dostarczone).
Uwaga: okap NALEŻY zamontować przy pomocy 2 dodatkowych śrub, które wkłada się do otworów dolnych 
oraz (jeśli przewidziano) 2 śrub do otworów górnych. 

5. Tylko dla niektórych wersji: Zaznaczyć otwory dolne (górne), zdjąć okap, wywiercić otwory, włożyć korki 
(przykręcić częściowo 2 śruby w otworach górnych).

6. Zamocować podporę komina najbliżej jak to możliwe sufitu. W przypadku wersji filtrującej, na tym etapie należy 
również uwzględnić montaż deflektora F1 przy pomocy dwóch śrub, jeśli przewód kominowy posiada u góry 
kratkę (jeśli przewód kominowy posiada kratkę u dołu, patrz etap instalacji nr “7”).

7. Zawiesić okap na ścianie i przykręcić śruby. W przypadku wersji filtrującej (przewody kominowe z kratką u dołu), 
deflektor F2 należy przymocować zamiast pierścienia łączącego (model mocowany na 2 śrubach) lub należy 
nałożyć go na pierścień łączący (model z 2 tylnymi wpustami oraz śrubą mocującą z tyłu).

Wersja Wyciągowa: Zapachy są zasysane i odprowadzanie na zewnątrz przez przewód wylotowy przymocowany 
do pierścienia łączącego w górnej części okapu. 
Uwaga! Jeśli w okapie zamontowano filtr węglowy, należy go wyjąć.
Powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału, przez który wyprowadzany jest dym, wytwarzany przez 
urządzenia spalające gaz lub inne paliwo, lecz powinno posiadać osobne ujście. Należy pamiętać o przestrzeganiu 
wszelkich norm prawnych dotyczących odprowadzania powietrza, obowiązujących na terenie kraju.
Wersja z recyrkulacją powietrza (filtrowanie): Powietrze jest filtrowane poprzez filtr węglowy i wraca z powrotem 
do pomieszczenia.
Uwaga! Jeśli okap nie jest wyposażony w filtr węglowy, należy go zamówić i zamontować przed uruchomieniem 
okapu.

Instalowanie skrzynki elektronicznej
• Jeżeli skrzynka elektroniczna S1 została przewidziana w Państwa modelu, S2 należy ją wprowadzić do gniazda 

S1 i umocować za pomocą śruby.
• W przypadku wersji wyposażonych w elektroniczny panel kontrolny, należy zamocować przewód S3 do 

podstawki S2, znajdującej się z boku skrzynki.

Instalowanie komina teleskopowego
• Podłączyć okap do sieci elektrycznej i zamontować teleskopowy przewód kominowy przy pomocy dwóch śrub, 

zsunąć dolną część do obsady znajdującej się w górnej części okapu. Tam gdzie przewidziano boczne kratki.
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1. Panel sterowania.

Oświetlenie :
aby załączyć, przesunąć klawisz w prawą stronę lub 
nacisnąć przycisk.
Moc/prędkość zasysania :
przesunąć klawisz w prawą stronę lub nacisnąć kolejny 
przycisk, aby zwiększyć moc/prędkość lub otworzyć 
zawór .
2. Filtry przeciwtłuszczowe.
3. klosz lampy 

(lub lamp halogenowych, w zależności od modelu).
4. Komin teleskopowy.
Filtry przeciwtłuszczowe:
Metalowy filtr tłuszczu należy myć raz 
w miesiącu ręcznie lub w zmywarce 
do naczyń w niskiej temperaturze i 
krótkim cyklu. Po myciu w zmywarce 
filtr tłuszczu może zmatowieć, lecz 
jego zdolność filtrowania pozostaje 
absolutnie taka sama.
a.wcisnąć uchwyt, aby wyjąć filtr
b. wyjąć filtr.
Po umyciu filtra przeciwtłuszczowego i pozostawieniu 
go d osuszenia przeprowadzić montaż, postępując w 
odwrotnej kolejności.

Żarówka/-i:
Wyjąć filtry i usunąć przeznaczoną do 
wymiany żarówkę.
Zamontować filtry.
Żarówki halogenowe:
Wyjąć żarówkę posługując się płaskim 
śrubokrętem lub innym narzędziem 
umożliwiającym jej podważenie. 
Zamknąć za pomocą mocowania 
zatrzaskowego.
Należy stosować tylko żarówki o mocy 
maksymalnie 40 W - E14 lub żarówki halogenowe 
(w zależności od modelu) maksymalnie 20 W, 
uważając, aby nie dotykać ich palcami.
Montaż lub Wymiana filtra węglowego 
(tylko dla wersji filtrującej).
Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy.
1. Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe.
2. Umocować filtr/filtry zakrywając silnik, postępując 

zgodnie z następującym schematem:
• sprawdzić czy pozycja sworzni R na przenośniku 

odpowiada otworom S, po czym obrócić w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 
aż do zablokowania, lub

• obrócić środkowy uchwyt również w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Przy demontażu, należy postępować w odwrotnej 
kolejności.

4. Założyć filtry przeciwtłuszczowe.

Lub

* Tylko w niektórych modelach
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Porady odnośnie ochrony środowiska
1. Opakowanie
Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest 
oznaczony symbolem . Utylizować zgodnie z przepisami 
lokalnymi. Materiały opakowania (woreczki plastikowe, kawałki 
styropianu, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż 
stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
2. Urządzenie
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 
2002/96/WE oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla 
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających 
z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

Takie oznakowanie informuje , że sprzęt ten, po okresie jego 
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym 
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający 
oddanie tego sprzętu.

Środki ostrożności i wskazówki ogólne
WAŻNE!
• Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby 

niepełnosprawne bez nadzoru.
• Należy sprawdzać, czy dzieci nie bawią się urządzeniem.
1. Nie podłączać urządzenia do zasilania, dopóki jego montaż nie 

zostanie całkowicie zakończony i zawsze pamiętać o odłączeniu 
urządzenia od sieci przed przystąpieniem do czynności 
konserwacyjnych oraz do czyszczenia.

2. Nie przyrządzać potraw “płonących” (“flambé”) pod okapem. 
Stosowanie otwartego płomienia może spowodować pożar.

3. Podczas smażenia potraw nie należy zostawiać patelni bez 
dozoru, gdyż może nastąpić zapalenie tłuszczu.

4. Stała konserwacja i częste czyszczenie okapu zapewnią jego 
sprawne i wydajne działanie. Należy regularnie czyścić osad z 
miejsc zabrudzonych. Regularnie wyjmować i czyścić lub 
wymieniać filtr. Nie dopuszcza się stosowania materiałów palnych 
na kanały przepływu powietrza.

5. Jeśli okap zasysający jest stosowany w pomieszczeniu wraz z 
innymi urządzeniami, które nie są zasilane energią elektryczną, 
podciśnienie w pomieszczeniu nie powinno być większe niż 4Pa 
(4 x 10 -5 bar). Należy upewnić się, czy pomieszczenie jest 
wystarczająco przewiewne.

6. W przypadku jednoczesnego użycia okapu zasysającego i 
palników, podciśnienie w pomieszczeniu nie może być większe 
niż 4 Pa (4 x 10-5 bar).

7. Powietrze zasysane przez okap nie może być z niego 
odprowadzane do komina dymnego instalacji grzewczej ani 
komina innego urządzenia grzejnego, pracującego na innym 
rodzaju energii niż elektryczna.

8. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację, jeśli okap 
kuchenny jest używany jednocześnie z innymi urządzeniami na 
gaz lub inne paliwo.

9.  Przed dotknięciem żarówek sprawdzić, czy ostygły.
Uwaga: Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać 
w rękawicach ochronnych.

Podłączenie zasilania elektrycznego
Przed podłączeniem zasilania do okapu, należy sprawdzić czy wartość 
napięcia podana na tabliczce znamionowej jest zgodna z napięciem 
zasilania w Państwa mieszkaniu. Na tabliczce znamionowej wewnątrz 
okapu, z tyłu za filtrem tłuszczu.
Jeżeli urządzenie zostało wyposażone w kabel zasilający oraz wtyczkę, 
dostęp do niej powinien być łatwy.
Jeżeli okap nie ma wtyczki, to można zastosować dowolną lub 
wyłącznik dwubiegunowy, zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wyłącznik powinien posiadać styki, które w stanie otwartym mają 
odległość minimum 3 mm.
Wymiana przewodu zasilającego z wtyczką lub przewodu giętkiego 

może być dokonana jedynie przez “Serwis Techniczny” lub przez inne 
wykwalifikowane osoby.
WAŻNE: Przed ponownym podłączeniem okapu do zasilania 
oraz przed sprawdzeniem prawidłowości działania okapu, 
należy upewnić cię, czy przewód zasilający podłączono 
właściwie oraz czy NIE został on przygnieciony w obsadzie 
podczas instalacji.
Czyszczenie okapu
Uwaga! Nieusuwanie oleju/tłuszczów (przynajmniej 1 raz w 
miesiącu) może być przyczyną pożaru.
Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki i neutralnego 
środka czyszczącego. Nigdy nie stosować substancji ściernych 
oraz alkoholu.
Zanim zaczniemy używać okap
Zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z instrukcjami 
użytkowania tak aby jak najlepiej wykorzystywać okap. Instrukcje 
należy zachować dla wykorzystania w przyszłości. 
Materiały opakowania (woreczki plastikowe, kawałki styropianu, 
itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż stanowią 
potencjalne źródło zagrożenia.
Należy sprawdzić czy okap nie został uszkodzony w czasie 
transportu. Montaż okapu oraz podłączenie do instalacji 
elektrycznej, a także wymiany przewodów lub wtyczek powinny być 
przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika i zgodnie z 
obowiązującymi lokalnymi normami.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do użytku przez 
osoby dorosłe.
Deklaracja zgodności
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wytworzone i 
przeznaczone do sprzedaży zgodnie z:
- warunkami bezpieczeństwa podanymi w Dyrektywie

 73/23/EWG dot. niskiego napięcia
- wymogami dot. zabezpieczeń zgodnie z Dyrektywą 

89/336/EWG dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywę 93/68/WE.

Instrukcja wyszukiwania usterek
Jeśli okap nie działa:
• Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka?
• Czy przerwany został dopływ prądu?
• Czy nie jest przepalony bezpiecznik?
Jeśli okap nie zasysa prawidłowo:
• Czy dobrana została prawidłowa szybkość?
• Czy nie trzeba wyczyścić bądź wymienić filtrów?
• Czy odprowadzenie powietrza nie jest zatkane?
Jeśli nie świeci się żarówka:
• Czy nie trzeba wymienić żarówki?
• Czy żarówka została zamontowana prawidłowo?
• Czy nie jest przepalony bezpiecznik?
Pogotowie serwisowe
Przed wezwaniem Pogotowia Serwisowego należy
1. Sprawdzić czy nie ma możliwości usunięcia usterki samemu 

(Patrz. “Instrukcja wyszukiwania usterek”).
2. Ponownie wyłączyć i załączyć okap dla sprawdzenia czy usterka 

nie ustąpiła.
3. Jeśli próba dała negatywny rezultat, należy skontaktować się z 

Pogotowiem Serwisowym.
Należy podać:
• Rodzaj uszkodzenia,
• model urządzenia, znajdujący się na tabliczce znamionowej 

wewnątrz okapu, widocznej po wyjęciu filtrów tłuszczu.
• Dokładny adres,
• Numer telefonu wraz numerem kierunkowym.
• Numer serwisowy okapu (cyfra która znajduje się za napisem 

SERVICE na tabliczce wewnątrz okapu, z tyłu za filtrem tłuszczu).
Jeżeli naprawa jest niezbędna, zwrócić się do autoryzowanego 
Centrum Obsługi Technicznej (co gwarantuje zastosowanie 
oryginalnych części zamiennych oraz poprawne przeprowadzenie 
naprawy).
Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może obniżyć 
bezpieczeństwo użytkowania oraz jakość urządzenia.


