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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego

Należy dokładnie 
przestrzegać zaleceń 
zamieszczonych w tej in-
strukcji. Producent nie pono-
si żadnej odpowiedzialności 
za jakiekolwiek problemy, 
uszkodzenia lub przypadki 
zaprószenia ognia spowo-
dowane niezastosowaniem 
się do zaleceń zamieszc-
zonych w tej instrukcji. To 
urządzenie jest przeznac-
zone do użytku domowego 
i podobnych zastosowań, 
na przykład: - na zapleczu 
kuchennym dla personelu 
sklepów, biur i innych miejsc 
pracy; - w gospodarstwach 
rolnych; - przez klientów w 
hotelach, motelach i innych 
obiektach mieszkalnych; - 
w pensjonatach. Okap może 
wyglądać inaczej niż na il-
ustracjach w tej broszurze. 
Instrukcje dotyczące 
użytkowania, konserwacji i 
instalacji pozostają jednak 
te same.

• Ważną rzeczą jest zachow-
anie tej broszury do wglądu 
w późniejszym czasie. 
W przypadku sprzedaży, 
odstąpienia lub prze-
mieszczenia urządzenia 
należy dołączyć do niego 
tę broszurę.

• Należy uważnie przeczytać 
instrukcje: są to ważne 
informacje dotyczące in-
stalacji, użytkowania i 
bezpieczeństwa.

• Nie wolno przeprowadzać 
modyfikacji elektryc-
znych ani mechanicznych 
produktu ani przewodów 
odprowadzających.

• Przed przystąpieniem 
do instalacji urządzenia 
należy się upewnić, czy 
żadne elementy nie 
uległy uszkodzeniu. W 
przeciwnym razie należy 
wstrzymać się z instalacją 
i skontaktować się ze 
sprzedawcą.
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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego
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• UWAGA:  fragmenty 
oznaczone symbolem „(*)” 
są opcjonalnymi akcesori-
ami dostarczonymi tylko z 
niektórymi modelami lub 
dostępnymi wyłącznie do 
oddzielnego zakupu.

• PRZESTROGA! Przed 
każdym czyszczeniem lub 
konserwacją odłącz okap 
od zasilania, wyjmując 
wtyczkę z gniazda lub 
wyłączając instalację 
elektryczną zasilania.

• Zawsze używaj rękawic 
roboczych podczas 
przeprowadzania montażu 
i konserwacji.

• To urządzenie może być 
obsługiwane przez dzieci 
w wieku od 8 lat, osoby 
niepełnosprawne fizy-
cznie, sensorycznie lub 
umysłowo, a także osoby 
bez doświadczenia lub 
wiedzy w zakresie obsługi 
urządzenia, o ile znajdują 
się one pod nadzorem 
lub zostały szczegółowo 
poinstruowane o bez-
piecznym korzystaniu 
z urządzenia i potencjal-
nych zagrożeniach.

• Dzieci nie powinny bawić 
się urządzeniem ani 
używać jego elementów 
sterujących.

• Dzieci bez nadzoru 
nie mogą czyścić ani 
konserwować tego 
urządzenia.
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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego

• Pomieszczenie, w którym 
zamontowano urządzenie, 
musi mieć odpowiednią 
wentylację, w przypadku 
gdy okap kuchenny jest 
stosowany w połączeniu z 
urządzeniami grzewczymi 
zasilanymi gazem albo in-
nymi paliwami.

• Okap wymaga regular-
nego czyszczenia zarówno 
po zewnętrznej stronie, jak 
i w środku (co najmniej raz 
na miesiąc).

• Należy je przeprowadzić 
zgodnie z podanymi in-
strukcjami konserwacji. 
Niestosowanie się do po-
danych instrukcji czyszc-
zenia okapu oraz filtrów 
stwarza ryzyko pożaru.

• Nie podpalaj potraw w 
zasięgu okapu.

• Filtry pod wpływem 
płomieni mogą ulec usz-
kodzeniu lub spowodować 
zaprószenie ognia, dlatego 
należy zawsze stosować 
się do tego zalecenia.

• Zawsze podczas smażenia 
n a le ż y  z a c h o w a ć 
ostrożność, zapobiegając 
przegrzaniu i zapaleniu się 
oleju.

• PRZESTROGA! Jeśli jest to 
okap nad kuchenką, jego 
wystające części mogą się 
nagrzewać.

• W celu wymiany lamp 
używaj tylko odpowied-
niego rodzaju żarówki 
wskazanego w części Kon-
serwacja / Wymiana lamp 
w tej instrukcji.

• OSTRZEŻENIE! Podłącz 
urządzenie do zasilania 
dopiero po całkowitym 
zakończeniu montażu.
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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego

ENG

DE

DA

NO

SV

FI

FR

PL

• Istotne jest ścisłe 
przestrzeganie prz-
episów lokalnych władz ,w 
szczególności pod kątem 
technicznym i zachowania 
bezpieczeństwa.

• Powietrze nie może 
być odprowadzane do 
przewodu kominowego 
odprowadzającego spal-
iny z urządzeń spalających 
gaz lub inne paliwa.

• Nie wolno używać ani 
pozostawiać okapu poz-
bawionego prawidłowo 
zamontowanej lampy, 
ponieważ stwarza to ry-
zyko porażenia prądem.

• Nie wolno używać 
urządzenia pozbawionego 
odpowiednio zamontow-
anych kratek.

• NIGDY nie wolno używać 
urządzenia jako podpory, 
o ile w pewnych przypad-
kach nie określono inaczej.

• Do instalacji należy 
stosować jedynie śruby 
mocujące dostarczone 
z produktem, a jeśli nie 
zostały dostarczone, kupić 
właściwy rodzaj śrub.

• Używaj śrub o właściwej 
długości podanej w in-
strukcji montażu.

• W razie wątpliwości skon-
sultuj się z autoryzowa-
nym centrum serwisowym 
lub osobą o odpowiednich 
kwalifikacjach.

• OSTRZEŻENIE! Nieza-
montowanie śrub lub 
urządzenia mocującego 
zgodnie z niniejszymi 
instrukcjami  może 
spowodować zagrożenia 
związane z prądem elek-
trycznym.

• Nie używaj urządzenia 
z programatorem, tim-
erem,  oddz ie lnym 
systemem zdalnego ster-
owania ani żadnym innym 
urządzeniem, które włącza 
się automatycznie.
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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego

 •Urządzenie to ma oznac-
zenie świadczące o 
spełnieniu wymagań 
dyrektywy Unii Europejsk-
iej 2012/19/WE w sprawie 
zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicz-
nego (WEEE). Prawidłowo 
utylizując ten produkt, zm-
niejszasz potencjalne nie-
korzystne oddziaływanie 
na środowisko i ludzkie 
zdrowie, które mogłoby 
powstać w wyniku niezas-
tosowania się do tego za-
lecenia.

 •Symbol na produkcie 
lub w dokumentach 
towarzyszących produk-
towi wskazuje, że 
urządzenia tego nie można 
wyrzucać z odpadami ko-
munalnymi.  Należy 
przekazać je do odpowied-
niego punktu zbiórki 
urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. 

U t y l i z a c j ę  n a le ż y 
przeprowadzić zgodnie z 
miejscowymi przepisami 
ochrony środowiska 
dotyczącymi utylizacji 
śmieci.

• Dodatkowe szczegółowe 
informacje dotyczące 
przetwarzania, zbiórki i 
recyklingu tego produktu 
można uzyskać w odpow-
iednim dziale lokalnego 
urzędu lub w sklepie, w 
którym produkt został 
zakupiony.
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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego
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• Urządzenie zostało 
z a p r o j e k t o w a n e , 
przetestowane i wyprodu-
kowane zgodnie z nor-
mami: Bezpieczeństwo: 
EN/IEC 60335-1; EN/IEC 
60335-2-31, EN/IEC 62233. 
Działanie: EN/IEC 61591; 
ISO 5167-1; ISO 5167-3; 
ISO 5168; EN/IEC 60704-1; 
EN/IEC 60704-2-13; EN/
IEC 60704-3; ISO 3741; EN 
50564; IEC 62301.EMC: 
EN 55014-1; CISPR 14-1; 
EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 
61000-3-3. 

 •Wskazówki dotyczące 
prawidłowego korzystania 
w celu zmniejszenia nie-
korzystnego oddziaływania 
na środowisko: Na 
początku gotowania 
włącz okap z minimalną 
prędkością.  Powin-
ien pozostać włączony 
przez kilka minut po 
zakończeniu gotowania. 
Zwiększaj prędkość tylko 
w przypadku dużej ilości 
dymu i oparów, a prędkości 
turbo używaj tylko w 
wyjątkowych sytuacjach. W 
razie potrzeby wymień fil-
try węglowe, aby utrzymać 
wysoką skuteczność 
redukcji zapachów. W 
razie potrzeby wyczyść fil-
try tłuszczu, aby utrzymać 
ich wysoką skuteczność. 
Zastosuj wskazaną w tej 
instrukcji maksymalną 
średnicę przewodu, 
aby zoptymalizować 
s p r a w n o ś ć  i 
zminimalizować hałas. 
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Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego

Zgodność z dyrektywą WEEE i 
usuwanie odpadów: 

Niniejszy wyrób jest zgod-
ny z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2012/19/
WE).  Wyrób ten oznaczony jest 
symbolem klasyfikacji zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektron-
icznych (WEEE).

PWyrób ten wykonano z 
części i materiałów wysok-
iej jakości, które mogą być 
odzyskane i użyte jako 
surowce wtórne. Po 

zakończeniu użytkowania nie należy 
pozbywać się go razem z innymi od-
padkami domowymi. Należy 
przekazać go do punktu zbiórki 
urządzeń elektrycznych i elektron-
icznych na surowce wtórne. Aby 
dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy 
taki punkt, prosimy skonsultować 
się z władzami lokalnymi.
Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgod-
ny z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady RoHS 
(Ograniczenie użycia substancji 
niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie 
zawiera szkodliwych i zakazanych 
materiałów, podanych w tej dyrek-
tywie.

Informacje o opakowaniu

Opakowanie tego wyrobu 
wykonano z materiałów 
nadających się do recyklin-
gu, zgodnie z naszym usta-

wodawstwem krajowym. Nie wyr-
zucaj materiałów opakowaniowych 
do śmieci wraz z innymi odpadkami 
domowymi. Oddaj je w jednym z 
wyznaczonych przez władze loka-
lne punktów zbiórki materiałów 
opakowaniowych.
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Użytkowanie
Okap jest przeznaczony do użytku z 
kanałem kominowym lub z filtrami.

Wersja z przewodem

W tym przypadku opary są wyprow-
adzane poza budynek specjalną 
rurą podłączoną przy użyciu 
pierścienia łączącego w górnej 
części okapu.
Uwaga! Rura wylotowa nie jest 
dostarczana i należy
zakupić ją oddzielnie.
Średnica rury wylotowej musi być 
równa średnicy
pierścienia łączącego.
Ostrzeżenie! 
Jeśli okap został dostarczony z fil-
trem węglowym, należy go wyjąć.
Połącz okap i otwory wylo-
towe w ścianach rurą o średnicy 
równej średnicy wylotu powietrza 
(kołnierza łączącego). Użycie rur i 
otworów wylotowych w ścianach o 
mniejszych średnicach spowoduje 
zmniejszenie wydajności wyciągu i 
drastyczne zwiększenie hałasu.
W takiej sytuacji odrzucamy 
wszelką odpowiedzialność w tym 
zakresie.
• Użyj przewodu o minimalnej 

niezbędnej długości.
• Użyj przewodu o jak najmniejszej 

liczbie załamań (maksymalny kąt 
zagięcia: 90°).

• Unikaj drastycznych zmian w 
przekroju przewodu.

Wersja z filtrem

Zasysane powietrze jest 
odtłuszczane i odwaniane przed 
zwróceniem do pomieszczenia. Aby 
używać okapu w tej wersji, należy 
zainstalować system dodatkowego 
filtrowania oparty na węglu aktyw-
nym.
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Ostrzeżenie! 
Przed podłączeniem instalacji 
okapu do zasilania sieciowego i 
sprawdzeniem funkcjonalności 
należy zawsze sprawdzać, czy 
kabel zasilania jest prawidłowo 
podłączony.
Okap jest wyposażony w specjalny 
kabel zasilający; jeśli kabel jest 
uszkodzony, należy zamówić nowy 
w serwisie.

Instalacja urządzenia
Odległość między powierzchnią 
podpierającą płyty kuchenki a 
najniższą częścią okapu musi 
wynosić co najmniej 65 cm w przy-
padku kuchenek elektrycznych i 65 
cm w przypadku kuchenek gazow-
ych lub łączonych. Jeżeli w instruk-
cji instalacji gazowej płyty kuchen-
nej podano większą odległość, 
należy ją zastosować.
Przyłącza elektryczne

Napięcie zasilania sieciowego musi 
odpowiadać wartości znamionowej 
podanej na tabliczce znajdującej 
się wewnątrz okapu. Jeśli okap ma 
wtyczkę elektryczną, po zakończeniu 
montażu należy podłączyć ją do 
gniazda zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umieszczając ją w 
dostępnym miejscu. W przypad-
ku okapu pozbawionego wtyczki 
(bezpośrednie połączenie z zasi-
laniem sieciowym) lub jeśli wtyc-
zka nie znajduje się w dostępnym 
miejscu, na podstawie instrukcji 
montażu należy zastosować zgodny 
z normami przełącznik dwubie-
gunowy, który zapewnia całkowite 
odcięcie od zasilania w warunkach 
odnoszących się do przepięcia kat-
egorii III.
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Montaż
Przed rozpoczęciem montażu:
 • Sprawdź, czy zakupiony produkt 
ma odpowiedni rozmiar do wybra-
nego miejsca montażu.

• Wyjmij filtr węglowy(*), jeśli 
został dostarczony (patrz również 
odnośny rozdział). Filtry należy 
zamontować jedynie w razie sto-
sowania okapu w wersji z filtrem.

• Należy sprawdzić, czy wewnątrz 
okapu (po transporcie) nie 
znajdują się żadne inne materiały, 
np. opakowania ze śrubami(*) lub 
dokumenty gwarancyjne(*). Jeśli 
tak, należy je wyjąć i zachować.

Kołki rozprężne zawarte w kom-
plecie umożliwiają zamocowanie 
okapu do większości typów ścian/
sufitów. Wykwalifikowany tech-
nik musi jednak sprawdzić, czy 
materiały montażowe nadają się do 
danego typu ściany/sufitu. Ściana/
sufit musi być w stanie utrzymać 
ciężar okapu. Nie wolno kleić tego 
urządzenia do ściany zaprawą, sili-
konem itd. Dozwolony jest jedynie 
montaż powierzchniowy.
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Obsługa
Dużą prędkość wyciągu należy 
stosować jedynie w przypadku 
skoncentrowanych oparów kuchen-
nych.  Zalecane jest włączenie 
wyciągu okapu na 5 minut przed 
gotowaniem, niewyłączanie go 
podczas gotowania i przez około 
15 minut po zakończeniu gotow-
ania. W zestawie akcesoriów niek-
tórych modeli dostępny jest pilot 
zdalnego sterowania umożliwiający 
sterowanie głównymi funkcjami 
okapu.  Zgodność danego modelu 
można sprawdzić u autoryzowane-
go sprzedawcy lub w centrum ser-
wisowym.
Panel sterowania z 7 przy-
ciskami

Aby wybrać funkcje okapu, wystarc-
zy dotknąć elementy sterujące.

Działanie automatyczne 

(czujnik).
Przycisk wł./wył. 
oświetlenia– Naciśnij krótko, 
aby włączyć lub wyłączyć 

oświetlenie kuchenki. Naciśnij i pr-
zytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć 
oświetlenie pomieszczenia (tylko w 
niektórych modelach). 

Przycisk wyboru dużej 
prędkości (mocy ssania) – 
Działa przez 5 minut, a 

następnie przywracana jest średnia 
prędkość (moc ssania).

Przycisk wyboru dużej 
prędkości (mocy ssania) – 
Przycisk miga w razie 

włączenia funkcji opóźnionego 

wyłączenia okapu (tylko za pomocą 
pilota).

Przycisk wyboru średniej 
prędkości (mocy ssania)  – 
Przycisk miga w razie 

włączenia funkcji opóźnionego 
wyłączenia okapu (tylko za pomocą 
pilota).

Przycisk wyboru małej 
prędkości (mocy ssania) – 
Przycisk miga w razie 

włączenia funkcji opóźnionego 
wyłączenia okapu (tylko za pomocą 
pilota).

Przycisk wyłączania silnika 
(tryb gotowości)

Wskaźniki nasycenia filtra

W regularnych odstępach czasu 
sygnalizowana jest konieczność 
wyczyszczenia/wymiany filtra.

Przycisk  świeci światłem 
ciągłym: wyczyść filtr tłuszczu.

Przycisk  miga: wymień filtr 
węglowy.
Uwaga:
 • Sygnał nasycenia filtra jest widoc-
zny w ciągu pierwszej minuty od 
wyłączenia okapu; w tym czasie 
musi zostać wykonane kasowanie 
wskaźników nasycenia. 
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Ustawianie parametrów au-
tomatycznego działania 

Uwaga: 
 • Wszelkie kalibracje, wybory, 
ustawienia i operacje łączenia 
logicznego opisane poniżej można 
wykonać po wyłączeniu okapu.

Parametry są regulowane au-
tomatycznie po każdym ponow-
nym podłączeniu okapu do sieci 
zasilającej (np. po zamontowaniu 
lub awarii zasilania) lub można je 
ustawić ręcznie.
Ustawienia ręczne

Należy je wybrać (w normalnych 
warunkach kuchennych), gdy 
działanie automatyczne nie daje 
zadowalających rezultatów. 
Ustawienia ręczne obejmują:
 •  Kalibrację okapu 
 •  Wybór kuchenki (gazowa, induk-
cyjna lub elektryczna)

Kalibracja okapu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
, diody LED wszystkich przycisków 
zaczną migać, wskazując zainic-
jowanie kalibracji; proces trwa 
około 5 minut. Wybór kuchenki (ga-
zowa, indukcyjna lub elektryczna)

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 

przyciski  i : przyciski

,  i  będą migać przez 
5 sekund.

Obsługa
Kasowanie wskaźników nasyce-
nia filtra:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Włączenie wskaźnika nasyce-
nia filtra węglowego 

Uwaga:
 • Tę operację należy wykonywać po 
wyłączeniu okapu. 

Wskaźnik ten jest normalnie 
wyłączony; naciśnij 

i przytrzymaj przycisk , aby 
włączyć funkcję: przycisk zacznie 
świecić światłem ciągłym. 

Aby wyłączyć funkcję, naciśnij i pr-
zytrzymaj 

przycisk : przycisk zacznie 
migać. 
Działanie automatyczne (czu-
jnik)

Uwaga!
 • Prawidłowe działanie okapu 
będzie zależeć od ustawienia 
parametrów automatycznego 
działania (patrz odpowiednia 
część dokumentu)

 Naciśnij przycisk  (dioda 

LED  zacznie świecić światłem 
białym).
Okap będzie się włączać 
z odpowiednią prędkością 
dopasowaną do oparów gotowania 
wykrytych przez czujnik w okapie. 
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Obsługa
W tym czasie naciśnij:

przycisk  w przypadku kuchen-
ki gazowej 

przycisk  w przypadku kuchen-
ki elektrycznej 

przycisk  w przypadku kuchen-
ki indukcyjnej 
Wybrany przycisk świeci się, 
wskazując dokonanie wyboru, a 
po 10 sekundach miga krótko, aby 
wskazać, że wybór został zapisany. 
Tryb czyszczenia

Wyklucz podzespoły elektroniczne:

naciskaj  i  przez 5 sekund: 
przyciski zaczną migać, wskazując, 
że włączono „tryb czyszczenia” i 
można wyczyścić/wymienić filtr lub 
otworzyć przedział silnika. 

Naciskaj przycisk  przez 
5 sekund, aby zakończyć „tryb 
czyszczenia”.
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Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie

Do czyszczenia używać TYLKO 
tkaniny zwilżonej obojętnym de-
tergentem w płynie. NIE CZYŚCIĆ 
PRZY UŻYCIU NARZĘDZI ANI 
PRZYRZĄDÓW. Nie używać szor-
stkich środków czyszczących. NIE 
UŻYWAĆ ALKOHOLU!
Filtr tłuszczu

Rys. 9–14
Przechwytuje cząstki tłuszczu z 
oparów.
Musi być czyszczony raz w miesiącu 
(albo gdy układ wskazujący 
nasycenie filtra – o ile jest w da-
nym modelu – wskazuje taką 
konieczność) przy użyciu nieagr-
esywnych detergentów ręcznie lub 
w zmywarce do naczyń, którą trze-
ba nastawić na niską temperaturę i 
krótki cykl. 
Przy myciu w zmywarce kolor filtra 
tłuszczu może nieco blaknąć, ale 
nie wpływa to na jego skuteczność.
Aby wyjąć filtr tłuszczu, pociągnij 
uchwyt zwalniający sprężynę.

Filtr węglowy (tylko wersja z 
filtrem)

Rys. 13 
Pochłania nieprzyjemne zapachy 
gotowania.
Nasycenie filtra węglowego 
następuje po czasie zależnym 
od rodzaju gotowanych potraw 
i regularności czyszczenia filtra 
tłuszczu.
W każdym przypadku konieczna jest 
wymiana wkładu nie rzadziej niż 
co cztery miesiące (lub gdy układ 
wskazujący nasycenie filtra – o ile 
jest w danym modelu – wskaże taką 
konieczność). Filtra węglowego NIE 
można myć ani regenerować.
Okrągły filtr węglowy

Załóż po jednym z każdej strony 
jako pokrywę kratek osłonowych 
wirnika napędzanego silnika, a 
następnie obróć w prawo. W celu 
demontażu obróć w lewo.
Wymiana lamp

Okap ma układ oświetlenia wyko-
nany w technologii diodowej (LED). 
Diody LED zapewniają optymalne 
oświetlenie, trwałość do 10 razy 
większą niż w przypadku trady-
cyjnych żarówek i oszczędność en-
ergii sięgającą 90%.
W celu wymiany skontaktuj się z 
serwisem.
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