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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 60 cm w przypadku kuchni elektrycznej oraz 70 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! Przewód odprowadzający oraz opaski mocujące NIE są dostarczone w komplecie i należy je 
dokupić. 
Urządzenie jest ciężkie. Przenoszenie i instalacja okapu powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby.

Przed rozpoczęciem instalacji okapu zdecydować, w jakiej wersji ma być używany:
Wersja z odprowadzeniem oparów na zewnątrz: opary są zasysane i odprowadzanie na zewnątrz przez przewód 
wylotowy przymocowany do pierścienia łączącego (B) w górnej części okapu.
Uwaga! Jeśli okap jest wyposażony w zamontowany filtr węglowy, trzeba go zdjąć.
Wersja z recyrkulacją powietrza (filtrowanie): powietrze jest filtrowane poprzez 2 filtry węglowe i oddawane z 
powrotem do otoczenia.
Uwaga! Jeśli okap nie jest wyposażony w filtry węglowe, to trzeba je zamówić i zamontować przed uruchomieniem 
okapu.

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 wzornika zaznaczyć otwory, wykonać przewiercenia i włożyć kołki rozporowe w ścianę i 
wkręcić częściowo 1 wkręt w górny kołek.
4. Zamocować podporę komina do ściany, najbliżej jak to możliwe sufitu. 
5. Zawiesić okap.
6. Wyregulować położenie.
7. Dokręcić do końca górny wkręt mocujący.
8. Zdjąć filtry przeciwtłuszczowe i zamocować ostatecznie okap, od jego wnętrza, za pomocą 2 śrub z podkładkami.
9. zależnie od używanej wersji:
Wersja z odprowadzeniem oparów na zewnątrz:
Zamocować rurę o średnicy odpowiedniej do otworu wylotowego okapu i podłączyć ją do układu odprowadzającego 
na zewnątrz (przy mocowaniu i podłączaniu rury wybrać system najlepiej pasujący do zakupionej rury).
Wersja z recyrkulacją powietrza (filtrowanie)
Zainstalować złącze filtrujące F na pierścieniu łączącym B i ostatecznie zamocować za pomocą 1 śruby.

• Podłączyć okap do sieci elektrycznej!

Instalowanie komina teleskopowego:
10. Zamontować komin teleskopowy do podpory za pomocą dwóch śrub.
11. Opuścić dolną część aż do specjalnego gniazda, znajdującego się w górnej części okapu.
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* Tylko w niektórych modelach
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OPIS OKAPU

1. Panel sterowniczy.

Oświetlenie :

aby załączyć, przesunąć klawisz w prawą stronę lub 
nacisnąć przycisk.

Moc/prędkość zasysania :

w celu zwiększenia mocy/prędkości lub otwarcia zaworu 
przesunąć klawisz w prawą stronę lub nacisnąć kolejny 
przycisk .

2. Filtry przeciwtłuszczowe (liczba filtrów 
przeciwtłuszczowych może się różnić zależnie od 
modelu).

3. Uchwyt filtra przeciwtłuszczowego.

4. Klosz lampy (liczba i położenie żarówek i/lub kloszy 
może się różnić w zależności od modelu).

5. Komin teleskopowy.

6. Wylot powietrza (tylko Wersja filtrująca).

Filtry przeciwtłuszczowe:

Metalowy filtr tłuszczu ma 
nieograniczoną żywotność i należy 
go 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.

W celu wyjęcia filtra: obrócić rączkę do tyłu zwalniając 
sprężynę (b) a następnie wyjąć filtr do dołu (a).

Po umyciu filtra przeciwtłuszczowego i pozostawieniu 
go do osuszenia przeprowadzić montaż, postępując w 
odwrotnej kolejności.

Filtry węglowe (tylko w modelach filtrowych):

Filtr węglowy powinien być wymieniany co 4 miesiące.

Nie można go myć ani regenerować.

Montaż lub Wymiana filtra węglowego (tylko w 
modelach filtrowych).
1. Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe.
2. Założyć filtr/-y zakrywając silnik: sprawdzić czy 

pozycja sworzni R na przenośniku odpowiada 
otworom S, po czym obrócić w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania. 

3. Założyć filtry przeciwtłuszczowe.

Wymiana żarówek

Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Uwaga! Przed dotknięciem żarówek sprawdzić, czy 
ostygły.
1. Zdjąć zacisk mocujący osłonę (klosz), aby uzyskać 

dostęp do żarówek, podważyć za pomocą płaskiego 
śrubokręta lub podobnego narzędzia.

2. Wymienić uszkodzoną żarówkę na nową 40W max 
(E14).

3. Założyć klosz i zamocować go zaciskiem.
Uwaga: dostęp do żarówek możliwy jest po 
wymontowaniu filtrów przeciwtłuszczowych, chociaż 
wyjęcie żarówki ze względu na jej położenie, może w 
tym przypadku okazać się dość trudne.
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PORADY DOTYCZĄCE 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 symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady.
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. 

Oznakowanie  na produkcie lub na dołączonej do niego 
dokumentacji  informuje, że sprzęt ten po okresie jego 
użytkowania nie może być wyrzucony łącznie z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego i musi 
zostać dostarczony do wyznaczonego punktu zbiórki i 
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
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
UWAGA!
• Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o 

ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub 
umysłowej, ani osoby bez doświadczenia, chyba że 
obsługa odbywa się pod nadzorem lub według 
wskazówek doświadczonych osób, które przejmą 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

• Należy sprawdzać, czy dzieci nie bawią się 
urządzeniem.

1. Nie podłączać urządzenia do zasilania, dopóki instalacja 
nie zostanie całkowicie zakończona. Przed przystąpieniem 
do czyszczenia lub konserwacji okapu należy odłączyć 
jego zasilanie elektryczne, poprzez wyciągnięcie wtyczki 
lub wyłączenie wyłącznika głównego w mieszkaniu.

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 będzie stosowany wraz z innymi urządzeniami 
na gaz lub inne paliwa, podciśnienie w pomieszczeniu nie 
powinno być wyższe niż 4 Pa (4 x 10-5 bar). Dlatego należy 
upewnić się, czy pomieszczenie jest wystarczająco 
przewiewne.

6. Powietrze zasysane przez okap nie może być z niego 
odprowadzane do kanału dymowego instalacji grzewczej ani 
innych urządzeń opalanych gazem lub innym paliwem.

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

8. Przed dotknięciem żarówek sprawdzić, czy ostygły.
9. Powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału, przez 

który odprowadzany jest dym z urządzeń spalających gaz lub 
inne paliwo, lecz powinno posiadać osobny wylot. 
Należy pamiętać o przestrzeganiu wszelkich krajowych norm 
prawnych dotyczących odprowadzania powietrza.

10. Okap to nie półka. Nie należy kłaść na nim przedmiotów, 
które mogą spowodować przeciążenie.

11. Nie stosować ani nie zostawiać okapu bez prawidłowo 
zamontowanych żarówek. Niebezpieczeństwo porażenia 
elektrycznego.

Uwaga: wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne 
wykonywać w rękawicach ochronnych.

Podłączenie elektryczne
Napięcie w sieci powinno odpowiadać wartości napięcia 
podanej na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz 
okapu. Jeśli okap posiada wtyczkę, należy podłączyć go do 
gniazdka zgodnie z obowiązującymi normami oraz w miejscu 
zapewniającym łatwy dostęp. Jeśli okap nie posiada wtyczki 
(bezpośrednie podłączenie do sieci) lub jeśli gniazdko, do 
którego włożono wtyczkę nie zapewnia łatwego dostępu, 
należy zainstalować wyłącznik dwubiegunowy zgodny z 
obowiązującymi przepisami, który zapewni całkowite 
odłączenie od sieci w warunkach przepięcia kategorii III.
UWAGA: 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 
ani alkoholu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji okapu
Aby w pełni korzystać z możliwości okapu, należy uważnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość. 
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. 
Deklaracja zgodności
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, zbudowane i 
wprowadzone do obrotu zgodnie z:
- zasadami bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie 

“Niskie napięcie” 2006/95/WE (zastępującej Dyrektywę 
73/23/EWG wraz z późniejszymi poprawkami)

- wymogami odnośnie zabezpieczeń zawartymi w 
Dyrektywie “EMC” (Kompatybilność Elektromagnetyczna) 
89/336/EWG, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi 
przez Dyrektywę 93/68/EWG.

Instrukcja wyszukiwania usterek
Jeśli okap nie działa:
• Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka?
• Czy nie ma przerwy w zasilaniu?
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?
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z Serwisem
1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego usunięcia 

usterki (patrz “Instrukcja wyszukiwania usterek”).
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, 

czy usterka nie ustąpiła.
3. Jeżeli rezultat jest negatywny, należy skontaktować się z 

Serwisem Technicznym.
Należy podać:
• rodzaj usterki,
• model urządzenia, znajdujący się na tabliczce znamionowej 

wewnątrz okapu, widocznej po wyjęciu filtrów tłuszczu,
• dokładny adres,
• numer telefonu wraz z numerem kierunkowym,
• Numer serwisowy okapu (numer pod słowem SERVICE na 

tabliczce znamionowej wewnątrz okapu, za filtrem tłuszczu).
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do 
autoryzowanego Centrum Serwisowego (co jest gwarancją 
zastosowania oryginalnych części zamiennych oraz 
poprawnego przeprowadzenia naprawy).
Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może obniżyć 
bezpieczeństwo użytkowania oraz jakość urządzenia.
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