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1. Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa u˝ytkowania.

Szanowni Paƒstwo!

Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. JesteÊmy przekonani, ˝e nowoczesne, funkcjonalne i
praktyczne urzàdzenie, wyprodukowana z najwy˝szej jakoÊci materia∏ów, spe∏ni wszystkie Wasze
wymagania. Prosimy o uwa˝ne zapoznanie si´ z treÊcià instrukcji obs∏ugi, która dostarcza
dok∏adne informacje dotyczàce instalacji, u˝ytkowania i piel´gnacji urzàdzenia. Instrukcji obs∏ugi
nie nale˝y niszczyç, poniewa˝ wskazówki eksploatacyjne i dane w niej zawarte mogà si´ przydaç
w póêniejszej eksploatacji.

UWAGA: by móc skorzystaç z naszej gwarancji na wyrób, nale˝y przedstawiç kart´ gwarancyjnà
oraz potwierdzenie zakupu, opatrzone datà i ostemplowane przez punkt sprzeda˝y. Bez spe∏nienia
tego wymogu gwarancja jest niewa˝na.

1.1 Przed pierwszym u˝yciem

• Przed pierwszym u˝yciem prosimy uwa˝nie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, która dostarcza
dok∏adnych informacji dotyczàcych instalacji, u˝ytkowania i piel´gnacji, a tak˝e szeregu wa˝nych
wskazówek.

• W razie koniecznoÊci dokonania naprawy nale˝y powiadomiç najbli˝szy punkt serwisowy.
U˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby
nieuprawnione mogà spowodowaç uszkodzenie urzàdzenia lub zak∏óciç jego eksploatacj´. 
W przypadku uszkodzenia urzàdzenia nale˝y go niezw∏ocznie wy∏àczyç i zawiadomiç serwis. 
W ˝adnym wypadku nie podejmowaç samodzielnych prób naprawy.

• Prace instalacyjne mogà byç prowadzone wy∏àcznie przez uprawnione osoby zgodnie z niniejszà
instrukcjà.

• Nie pozostawiaç palàcych si´ palników ew. w∏àczonych pól grzejnych bez stojàcych na nich
naczyƒ. Wysoka temperatura mo˝e uszkodziç okap i/lub spowodowaç po˝ar.

• Nie wolno przygotowywaç pod okapem tzw. „p∏onàcych” potraw. Otwarty ogieƒ mo˝e uszkodziç
okap i/lub spowodowaç po˝ar.

• Z uwagi na gromadzàcy si´ t∏uszcz na filtrach metalowych i niebezpieczeƒstwo jego
samozap∏onu, filtry nale˝y regularnie czyÊciç (co najmniej raz w miesiàcu).

• Przed przy∏àczeniem urzàdzenia do instalacji elektrycznej nale˝y sprawdziç zgodnoÊç napi´cia
i cz´stotliwoÊci z danymi na tabliczce znamionowej. 

• Okap powinien byç pod∏àczony do gniazdka z uziemieniem. Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytku domowego i nie mo˝e byç u˝ywany do innych celów.

• Urzàdzenie mo˝na u˝ywaç wy∏àcznie w stanie zabudowanym w meble kuchenne.

• Instrukcj´ przechowywaç wraz z urzàdzeniem. Zawarte w niej wskazówki i informacje zapewnià
Paƒstwu bezpieczne i bezawaryjne korzystanie z urzàdzenia.
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1.2 Ârodki ostro˝noÊci i ogólne zalecenia

Opakowanie

Urzàdzenie na czas transportu zosta∏o zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez opakowanie. Po rozpakowaniu urzàdzenia prosimy Paƒstwa o usuni´cie
elementów opakowania w sposób nie zagra˝ajàcy Êrodowisku. Wszystkie materia∏y
zastosowane do opakowania sà nieszkodliwe dla Êrodowiska naturalnego, 
w 100% nadajà si´ do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

UWAGA! Materia∏y opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawa∏ki styropianu itp.)
nale˝y w trakcie rozpakowywania trzymaç z dala od dzieci.

Wycofanie z eksploatacji

Niniejsze urzàdzenie posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywà Europejskà
2002/96/EC w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniajàc prawid∏owe z∏omowanie niniejszego urzàdzenia przyczynià si´
Paƒstwo do ograniczenia ryzyka wystàpienia negatywnego wp∏ywu produktu na
Êrodowisko i zdrowie ludzi, które mog∏oby zaistnieç w przypadku niew∏aÊciwej
utylizacji urzàdzenia.

Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub na do∏àczonych do niego 
dokumentach oznacza, ˝e ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad 
z gospodarstwa domowego. Urzàdzenie, z przeznaczeniem jego z∏omowania,
nale˝y zdaç w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu 
komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urzàdzenie nale˝y z∏omowaç zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji
odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, z∏omowania i recyklingu
opisywanego urzàdzenia mo˝na uzyskaç w lokalnym urz´dzie miasta, w miejskim
przedsi´biorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt zosta∏
zakupiony.

Niniejsze urzàdzenie zosta∏o wykonane z odpowiednich materia∏ów nadajàcych
si´ do ponownego wykorzystania.

Przed z∏omowaniem zawsze nale˝y doprowadziç urzàdzenie do stanu nieprzy-
datnoÊci, odcinajàc kabel elektryczny.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e wskutek 
nie przestrzegania powy˝szych zaleceƒ, wskutek nie przestrzegania zasad 
bezpieczeƒstwa, niew∏aÊciwego u˝ytkowania oraz stosowania nieoryginalnych
cz´Êci zamiennych.
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2. Opis i obs∏uga urzàdzenia

A. Wy∏àcznik i regulator mocy

B. Wy∏àcznik oÊwietlenia

C. Dioda Êwiecàca informujàca o pracy okapu

D. OÊwietlenie (lampy halogenowe)

E. Filtry metalowe

F. Mocowanie filtrów z w´gla aktywnego

G-H. Zawór zwrotny

Zaleca si´ w∏àczenie okapu na kilka minut przed rozpocz´ciem gotowania (3 – 5 minut), w ten
sposób tworzy si´ stabilny ciàg powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.

Zaleca si´ równie˝ pozostawienie okapu w∏àczonego (3 – 5 minut) po zakoƒczeniu gotowania, co
umo˝liwia wydmuchanie wszelkich oparów i t∏uszczy z przewodów wentylacyjnych i zapobiega
ich cofaniu si´ do pomieszczenia.
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2.1 Czyszczenie i konserwacja

Przed przystàpieniem do czyszczenia nale˝y upewniç si´ czy urzàdzenie jest od∏àczone od
zasilania.

CZYSZCZENIE FILTRÓW

• zwolniç zapadki i wyjàc filtr metalowy z mocowania,

• filtry metalowe umyç w zmywarce do naczyƒ lub poprzez namoczenie w goràcej wodzie;
dopuszczalne jest stosowanie Êrodków czyszczàcych w sprayu,

• po umyciu filtr dok∏adnie wysuszyç.

Filtry nale˝y czyÊciç, co najmniej raz w miesiàcu. Niektóre Êrodki myjàce u˝ywane 
w zmywarkach mogà odbarwiç metalowà powierzchni´ filtra na czarno. Nie ma to jednak
wp∏ywu na prawid∏owoÊç funkcjonowania urzàdzenia.

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Zalecane jest mycie mi´kkà szmatkà namoczonà w ciep∏ej wodzie z dodatkiem myd∏a lub p∏ynu
do mycia naczyƒ. Po umyciu dok∏adnie wytrzeç do sucha.

Nie wolno u˝ywaç metalizowanych gàbek do szorowania, proszków i mleczek szorujàcych
i/lub ˝adnych ostrych narz´dzi do skrobania, np. no˝y, itp.

FILTR Z W¢GLA AKTYWNEGO

Filtrów z w´gla aktywnego nie mo˝na myç lub regenerowaç. Zu˝yty filtr nale˝y wymieniç na nowy.
˚ywotnoÊç filtra wynosi 3-6 miesi´cy.

WYMIANA ˚ARÓWEK

Nale˝y upewniç si´, ˝e zasilanie jest roz∏àczone a ˝arówki nie sà goràce. Nast´pnie usunàç
os∏ony ˝arówek halogenowych, aby móc je wyjàç.

U˝ywaj ˝arówek halogenowych o max mocy 20 W.
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3. Monta˝
Dolna powierzchnia okapu powinna znajdowaç si´ co najmniej 60 cm nad palnikami 
elektrycznymi lub 65 cm nad palnikami gazowymi.

W czasie prac monta˝owych nale˝y przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów odnoÊnie wentylacji
i oddymiania. Nie nale˝y odprowadzaç oparów przewodami oddymiajàcymi, które s∏u˝à do
odprowadzania spalin urzàdzeƒ nie zasilanych energià elektrycznà.

W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza, przewód nie powinien byç d∏u˝szy ni˝
4 metry i powinien posiadaç maksymalnie dwa kolanka 90 stopni.

W przypadku braku mo˝liwoÊci odprowadzania oparów na zewnàtrz, nale˝y zainstalowaç filtr 
z w´gla aktywnego. Filtr montuje si´ w korpusie wyciàgu, poprzez wkr´canie go w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Istniejà trzy mo˝liwoÊci monta˝u okapu:

1) Do górnej cz´Êci mebli (Rysunek 3) kiedy pozycja otworów mianowanych „A” jest oznaczona.
Instalacja b´dzie zrobiona od wewn´trznej cz´Êci okapu po demonta˝u filtrów.

2) Do dolnej cz´Êci mebli (Rysunek 3) kiedy pozycja otworów mianowanych „B” jest oznaczona.
Najpierw nale˝y zdemontowaç ram´, wyjàç 4 Êruby, które sà przymocowane do bocznej cz´Êci
obudowy okapu. Instalacja b´dzie zrobiona od wewn´trznej cz´Êci okapu po demonta˝u 
filtrów. Aby zamontowaç ram´ ponownie nale˝y post´powaç w przeciwnym kierunku.

3) Do wewn´trznej bocznej cz´Êci mebli przez ruchome otwory mianowane „C”, które wyst´pujà
na bocznej obudowie okapu. Instalacja b´dzie zrobiona od wewn´trznej cz´Êci okapu po
demonta˝u filtrów.

Filtr z w´gla aktywnego (opcja)

W przypadku braku mo˝liwoÊci odprowadzania oparów na zewnàtrz, nale˝y zainstalowaç filtr 
z w´gla aktywnego. Filtr montuje si´, poprzez na∏o˝enie go otworem na trzpieƒ monta˝owy 
znajdujàce si´ na obudowie silnika i przekr´cenie zgodnie ze wskazówkami zegara a˝ do jego
zablokowania.

4. Wymiary
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