INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
OKAP KUCHENNY
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Szanowni Państwo!
Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów spełni
wszystkie Wasze wymagania.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji, która
dostarcza dokładnych informacji dotyczących instalacji,
użytkowania i pielęgnacji urządzenia. Instrukcji obsługi
nie należy niszczyć, ponieważ wskazówki eksploatacyjne
i dane z niej zawarte mogą się przydać w późniejszej eksploatacji.
UWAGA: by móc skorzystać z naszej gwarancji na wyrób,
należy przedstawić kartę gwarancyjną oraz potwierdzenie
zakupu, opatrzone datą i ostemplowane przez punkt sprzedaży. Bez spełnienia tego wymogu gwarancja jest nieważna.

Środki ostrożności i ogólne zalecenia
• Prace instalacyjne mogą być prowadzone wyłącznie
przez uprawnione osoby, zgodnie z niniejszą instrukcją.
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczą
cych instalacji urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych.
• Przed przyłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy sprawdzić zgodność napięcia i częstotliwości
z danymi na tabliczce znamionowej. Okap powinien być
podłączony do gniazdka z uziemieniem.
• Nie należy odprowadzać oparów przewodami oddymiającymi, które służą do odprowadzania spalin urządze nie
zasilanych energią elektryczną.
• Z uwagi na gromadzący się tłuszcz na filtrach metalowych
i wnętrzu obudowy okapu istnieje niebezpieczeństwo
jego samozapłonu. Dlatego filtry i obudowę należy regularnie czyścić (co najmniej raz w miesiącu).
• Dolna powierzchnia wyciągu powinna znajdować się, co
najmniej 65 cm nad palnikami gazowymi lub elektrycznymi.
• Po zainstalowaniu okapu upewnić się, że kabel zasilający nie styka się z metalowymi elementami.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
należy wyłączyć okap z sieci elektrycznej.
• Podczas czyszczenia okapu zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
• Nie pozostawiać włączonych palników gazowych / pól
grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować pożar.
• Nie wolno gotować i smażyć pod wyciągiem bez zamontowanych filtrów.
• Nie wolno przygotowywać pod wyciągiem tzw. „płonących” potraw. Otwarty ogień może uszkodzić wyciąg i/lub
spowodować pożar.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie
może być używane do innych celów.
• Nie wolno używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia przewodu elektrycznego lub też samego urządzenia.
• W przypadku korzystania z wyciągu wraz z innymi urządzeniami zasilanymi gazem (płyty gazowe, piecyki kuchenne itd.) pomieszczenie musi zapewniać wystarczającą wentylację.
• W przypadku uszkodzenia urządzenia należy je niezwłocznie wyłączyć i zawiadomić najbliższy punkt serwisowy. W żadnym wypadku nie podejmować samo-

dzielnych prób naprawy. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby
nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub zakłócić jego eksploatację.
• Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez
osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone bądź przez osoby
nie posiadające doświadczenia i wiedzy, za wyjątkiem
sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania
stosownych instrukcji przez osobę odpowiadającą za
ich bezpieczeństwo.
• Opakowanie. Urządzenie na czas transportu zostało
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.
Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do
opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.
Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.
• Wycofanie z eksploatacji. Niniejsze urządzenie posiada
oznaczenia zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/
EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
umieszczony na produkcie lub na
Niniejszy symbol
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa
domowego. Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji
odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycz
nych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować
zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania
i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać
w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt
został zakupiony. Niniejsze urządzenie zostało wykonane z odpowiednich materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Przed złomowaniem zawsze
należy doprowadzić urządzenie do stanu nieprzydatności, odcinając kabel elektryczny.

Obsługa urządzenia
Do obsługi urządzenia służą poniższe sensory:

Przycisk + (zwiększenie mocy)
Przycisk - (zmniejszenie mocy)

Wyświetlacz

Oświetlenie
Przycisk Timer

Zaleca się włączenie wyciągu na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania (3 - 5 minut), w ten sposób tworzy się
stabilny ciąg powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.
Zaleca się również pozostawienie wyciągu włączonego (3
- 5 minut) po zakończeniu gotowania, co umożliwia wydmuchanie wszelkich oparów i tłuszczów z przewodów wentylacyjnych i zapobiega ich cofaniu się do pomieszczenia.

Programowanie czasu pracy okapu
1) Włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią prędkość
turbiny.
2) Nacisnąć przycisk Timer.
3) Za pomocą przycisków + oraz – ustawić czas pracy okapu (1 – 99 minut).
4) Na wyświetlaczu na przemian będą pojawiać się wybrana prędkość turbiny oraz czas pozostały do zakończenia pracy okapu.
Nie można zaprogramować czasu pracy dla prędkości turbo
„H”, ponieważ po upływie 10 minut urządzenie automatycznie przełączy się na prędkość 2.

Wskaźnik zabrudzenia filtrów „F”
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol „F” (wskaźnik zabrudzenia filtrów), zaleca się wyczyścić/umyć filtry.
Po założeniu wyczyszczonych filtrów, należy jednocześnie
naciskać przyciski + oraz – przez ok. 3 sekundy, aż do wyłączenia symbolu „F” na wyświetlaczu.

Czyszczenie obudowy
• Zaleca się użycie specjalnych środków przeznaczonych
do czyszczenia stali nierdzewnej w przypadku okapu
w wersji inox.
• W przypadku okapu w wersji szklanej zaleca się użycie
detergentów odpowiednich do mycia szkła.
• W żadnym wypadku nie wolno używać metalizowanych
gąbek do szorowania ani proszkówczy mleczek szorujących.
• Osusz obudowę okapu używając miękkiej ściereczki.
• Nie należy czyścić okapu przy pomocy pary wodnej.

Czyszczenie metalowych filtrów
Wyjąć filtry z mocowania (zwolnić blokady i lekko pociągnąć).
• Filtry należy myć w zmywarce do naczyń lub ręcznie
uprzednio namaczając w gorącej wodzie z dodatkiem
środka myjącego.
• Dopuszczalne jest stosowanie specjalnych środków
lub sprayów do usuwania tłuszczu. Wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Filtr należy
czyścić co najmniej raz w miesiącu.
• Niektóre środki myjące używane w zmywarkach mogą
odbarwić metalową powierzchnię filtra na czarno. Nie
ma to żadnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.
• Prosimy zwrócić uwagę, że podczas gotowania na filtrze
osadza się tłuszcz, również wtedy, gdy urządzenie nie
jest włączone.

Czyszczenie i konserwacja

Wymiana żarówek

Przystępując do czyszczenia i konserwacji upewnij się, że
instrukcje zawarte na stronie 2 są spełnione. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy wyłączyć z
zasilania.

Aby wymienić żarówki, należy:
• Odkręcić osłonę żarówki
• Wymienić uszkodzoną żarówkę
• Zamontować osłonę żarówki

Rozwiązywanie problemów
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy sprawdzić, co następuje:
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Nie działa pochłanianie w okapie.

Okap nie jest podłączony do
zasilania.

Podłączyć okap do
zasilania.

Nie ma napięcia w sieci
elektrycznej.

Sprawdzić bezpieczniki.

Filtry są zabrudzone.

Wymienić filtry węglowe lub
wyczyścić filtry metalowe.

Zablokowany jest wylot
powietrza.

Udrożnić przewód odprowadzający.

Żarówki przepaliły się.

Wymienić żarówki.

Żarówki obluzowały się.

Dokręcić żarówki.

Okap nie pochłania wystarczająco
lub wibruje.

Oświetlenie nie działa.

Filtry z węgla aktywnego (opcja)
W przypadku braku możliwości odprowadzania oparów na zewnątrz, należy zainstalować filtry z węgla aktywnego. Skuteczność działania filtrów węglowych wynosi od 3 do 6 miesięcy zależnie od intensywności użycia. Filtrów tych nie można
czyścić ani regenerować.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich urządzeniach, jeśli tylko uzna je za konieczne
bądź użyteczne, bez szkody dla ogólnego funkcjonowania urządzenia.
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