
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 
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Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego 

instalatora. 

 
OPIS 

Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. 

W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez 

filtry przeciwtłuszczowe, a następnie powietrze trafia do filtrów węglowych, które pochłaniają 

zapachy powstałe podczas gotowania, po czym oczyszczone powietrze powraca z powrotem do 

pomieszczenia. Aby zachować skuteczność filtrów, muszą one być regularnie wymieniane. W 

przypadku użytkowania okapu w trybie pochłaniacza należy zakupić oddzielnie filtr węglowy oraz 

deflektor powietrza (rys. A). 

W trybie wyciągu (rys. 2) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez filtry 

przeciwtłuszczowe, a następnie zapachy i opary zostają wydalone na zewnątrz budynku poprzez 

przewód kominowy. Dlatego w tym przypadku nie ma konieczności stosowania filtrów węglowych. 

UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH INSTALACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH. 

INSTALACJA 

Przed przystąpieniem do montażu zaleca się wyjęcie filtra przeciwtłuszczowego, aby łatwiej można 

było przytrzymać okap: w tym celu należy docisnąć uchwyt do zewnątrz i wyjąć filtr do dołu (rys. 3).  

Zamontować panel elektrycznego sterowania (w zależności od modelu) i przymocować go za 

pomocą 2 śrub i 2 metalowych podkładek (rys. 4). 

Mocowanie do ściany (rys. 5): do umieszczenia kołków w ścianie należy użyć załączonego szablonu, 

przy czym należy pamiętać, że odstęp pomiędzy okapem a kuchenką powinien wynosić przynajmniej 

65 cm. Okap zawiesić na śrubach, za pomocą otworów znajdujących się w tylnej ścianie urządzenia 

(użyć do tego celu otworów A; jeśli w okapie znajdują się otwory A i C wówczas do zawieszenia okapu 

należy wykorzystać tylko otwory C). Dodatkowo okap jest dokręcany do ściany (B). Aby nie uszkodzić 

urządzenia należy wywiercić otwory zgodnie z zaleceniami producenta. 

Mocowanie teleskopowej maskownicy: Przed rozpoczęciem instalacji należy: przygotować 

podłączenie do zasilania zewnętrznych wymiarów  teleskopowej maskownicy; w przypadku montażu 

okapu w trybie wyciągu należy przygotować otwór odprowadzający zużyte powietrze.  

Ustawić uchwyt (W) przy ścianie w odległości 50 mm od sufitu, pionowo nad okapem za pomocą 

nacięcia pośrodku uchwytu (rys. 6). Zaznaczyć na ścianie miejsca, w których należy wywiercić otwory. 

Wywiercić otwory i włożyć w nie załączone kołki. Przymocować uchwyt za pomocą dwóch 

załączonych śrub. 

MONTAŻ OKAPU W TRYBIE WYCIĄGU: 

Rurę odprowadzającą zużyte powietrze podłączyć otworu wylotowego w okapie; rurę należy 

podłączyć do okapu za pomocą metalowej obejmy (rurę i metalową obejmę należy zakupić 



3 
 

oddzielnie). Podłączyć kabel zasilający. Położyć obie zmontowane wcześniej części komina na 

przedniej części okapu. Górną część wysunąć do sufitu i przymocować za pomocą 2 śrub do uchwytu 

(rys. 7). 

MONTAŻ OKAPU W TRYBIE POCHŁANIACZA: 

Podłączyć kabel zasilający. Zamocować deflektor powietrza do dolnej części komina jak na rys. 8. 

Deflektor należy przykręcić dwiema śrubami. Położyć obie zmontowane wcześniej części komina na 

przedniej części okapu. Górną część wysunąć do sufitu i przymocować za pomocą 2 śrub do uchwytu 

(rys. 7). 

Należy pamiętać, że w przypadku okapu w trybie pochłaniacza wymagane jest stosowanie filtrów 

węglowych; należy sprawdzić, czy filtry węglowe są zamontowane w okapie; jeśli to konieczne, należy 

zamontować filtry węglowe zgodnie z poniższymi wskazówkami (w zależności od posiadanego 

modelu): 

- jeśli okap jest wyposażony w okrągłe filtry węglowe (rys. 9) należy zawiesić filtry węglowe 

przekręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

- jeśli okap jest wyposażony w panel z filtrem węglowym (rys. 10) należy zdjąć obydwa metalowe 

uchwyty (M) i umieścić filtr węglowy wewnątrz filtra przeciwtłuszczowego; ponownie założyć obydwa 

uchwyty, aby przymocować nimi filtr węglowy. 

 

OBSŁUGA OKAPU 

W zależności od wersji obsługa okapu przebiega następująco: 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 11: Przycisk A: oświetlenie. Przycisk B: włącznik (I. stopień prędkości pracy) / 

wyłącznik. Przycisk C: II. stopień prędkości pracy. Przycisk D: III. stopień prędkości pracy. E: kontrolka 

pracy silnika. NIEKTÓRE MODELE NIE SĄ WYPOSAŻONE W KONTROLKĘ PRACY SILNIKA (E). 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 12: Przycisk A: włącznik / wyłącznik oświetlenia; ustawienie 0: oświetlenie 

wyłączone; ustawienie 1: oświetlenie włączone. Przycisk B: włącznik / wyłącznik silnika; ustawienie 0: 

silnik wyłączony; ustawienie 1-2-3: I., II. lub III. stopień prędkości pracy silnika. Przycisk C: II. stopień 

prędkości pracy. Dioda C: kontrolka pracy silnika.  

OBSŁUGA zgodnie z rys. 13: Przycisk A: włącznik OŚWIETLENIA. Przycisk B: wyłącznik OŚWIETLENIA. 

Przycisk C: zmniejsza prędkość pracy silnika do prędkości minimalnej. Dłuższe przytrzymanie 

przycisku powoduje wyłączenie silnika. Przycisk D: włączenie silnika (z ostatnio używaną prędkością), 

zwiększa również prędkość pracy silnika do prędkości maksymalnej. Przycisk E: RESET ALARMU 

FILTRA / MINUTNIK (TIMER): naciśnięcie przycisku podczas aktywnego alarmu filtra (przy wyłączonym 

silniku) zeruje licznik przepracowanych godzin. Natomiast naciśnięcie przycisku przy włączonym 

silniku powoduje uruchomienie MINUTNIKA (TIMER), po jego uruchomieniu okap wyłącza się 

automatycznie po upływie 5 min. 

L1) cztery ZIELONE DIODY LED wskazują aktualną prędkość pracy silnika 
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L2) czerwona DIODA LED (przy wyłączonym silniku), informuje o aktywnym ALARMIE FILTRA. Jeśli 

DIODA LED miga na zielono, informuje o włączonej funkcji MINUTNIKA (TIMER), minutnik jest 

uruchamiany przyciskiem E. 

ALARM FILTRA: uruchamia się przy wyłączonym silniku na 30 minut: 

Po 30 godzinach pracy dioda LED L2 świeci się czerwonym światłem ciągłym, informując tym samym 

o konieczności wyczyszczenia filtrów przeciwtłuszczowych. 

Po 120 godzinach pracy migocze na czerwono dioda LED L2, informując tym samym, o konieczności 

wyczyszczenia filtrów przeciwtłuszczowych oraz wymiany filtrów węglowych. 

Po wyczyszczeniu filtrów przeciwtłuszczowych (i / lub wymianie filtrów węglowych) należy 

zresetować licznik przepracowanych godzin, naciskając  przycisk E (RESET), podczas aktywnego 

alarmu filtrów. 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 14: Przycisk A: włączanie / wyłączanie oświetlenia; co 30 godzin pracy świeci 

się wskaźnik (S), co oznacza, że należy wyczyścić filtr przeciwtłuszczowy; co 120 godzin pracy miga 

wskaźnik (S) co oznacza, że należy wyczyścić filtr przeciwtłuszczowy i wymienić filtry węglowe. W celu 

wyzerowania licznika przepracowanych godzin (RESET) należy przytrzymać przycisk A (podczas 

włączonego wskaźnika S). Przycisk B: włączanie silnika z 1. stopniem prędkości (świeci się wówczas 

właściwy wskaźnik); dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie silnika; dwukrotne 

naciśnięcie przycisku (podczas świecącego się wskaźnika) uruchamia MINUTNIK (TIMER) i po 5 min. 

silnik wyłącza się i urządzenie przechodzi w stan czuwania (świeci się odpowiedni wskaźnik). Przycisk 

C: włączanie silnika z 2. stopniem prędkości  (świeci się wówczas właściwy wskaźnik); dwukrotne 

naciśnięcie przycisku (podczas świecącego się wskaźnika) uruchamia MINUTNIK (TIMER) i po 5 min. 

silnik wyłącza się i urządzenie przechodzi w stan czuwania (świeci się odpowiedni wskaźnik). Przycisk 

D: włączanie silnika z 3. stopniem prędkości (świeci się wówczas właściwy wskaźnik); dwukrotne 

naciśnięcie przycisku (podczas świecącego się wskaźnika) uruchamia MINUTNIK (TIMER) i po 5 min. 

silnik wyłącza się i urządzenie przechodzi w stan czuwania (świeci się odpowiedni wskaźnik). Przycisk 

E: włączanie silnika z 4. stopniem prędkości (świeci się wówczas właściwy wskaźnik); dwukrotne 

naciśnięcie przycisku (podczas świecącego się wskaźnika) uruchamia MINUTNIK (TIMER) i po 5 min. 

silnik wyłącza się i urządzenie przechodzi w stan czuwania (świeci się odpowiedni wskaźnik). 

Filtr przeciwtłuszczowy: filtry przeciwtluszczowe wymagają szczególnej pielęgnacji i regularnego 

czyszczenia. 

Wyjmowanie filtra przeciwtłuszczowego: docisnąć klamrę przy uchwycie do wewnątrz i wyciągnąć 

filtr do dołu.Do czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego należy używać łagodnego detergentu. 

W przypadku modelu wyposażonego w elementy sterujące jak na rys. 13: rozdział „Obsługa zgodnie z 

rys. 13” („Alarm filtra”). W przypadku modelu wyposażonego w elementy sterujące jak na rys. 11/12: 

filtr przeciwtłuszczowy należy czyścić regularnie w zależności od częstotliwości i intensywności 

użytkowania (jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące). W przypadku modelu wyposażonego w elementy 

sterujące jak na rys. 14: filtr przeciwtłuszczowy należy czyścić co 30 godzin pracy (gdy świeci się 

wskaźnik – rys. 14S). Po wyczyszczeniu filtra należy wyzerować licznik przepracowanych godzin 

przytrzymując przycisk – rys. 14A podczas gdy świeci się wskaźnik (S). Więcej informacji w rozdziale 

„Obsługa zgodnie z rys. 14”. 
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Filtr węglowy: w przypadku pracy w trybie pochłaniacza należy regularnie wymieniać filtry węglowe. 

Wymiana filtrów węglowych – w zależności od posiadanego modelu: 

- jeśli okap jest wyposażony w okrągłe filtry węglowe (rys. 15) należy wyjąć filtry przekręcając je w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

- jeśli okap jest wyposażony w panel z filtrem węglowym (rys. 10) filtr węglowy wyjmuje się po 

uprzednim zdjęciu dwóch uchwytów przytrzymujących filtr.  

W przypadku modelu wyposażonego w elementy sterujące jak na rys. 13: rozdział „Obsługa zgodnie z 

rys. 13” („Alarm filtra”). W przypadku modelu wyposażonego w elementy sterujące jak na rys. 11/12: 

filtry węglowe należy wymieniać w zależności od stopnia ich zużycia, średnio co 6 miesięcy. W 

przypadku modelu wyposażonego w elementy sterujące jak na rys. 14: filtry węglowe należy 

wymienić, gdy miga dioda (rys. 14S), tzn. co 120 godzin pracy. 

Oświetlenie: 

- Aby wymienić żarówkę należy zdjąć filtr przeciwtłuszczowy, zgodnie z instrukcją. Wykręcić żarówkę. 

Wymienić na żarówkę halogenową Ø35, E14 – 220-240Vac – 28W lub na żarówkę E14 – 220-240Vac-

40W. 

- Aby wymienić żarówkę halogenową jak na rys. 16 należy odkręcić okrągłą nakrętkę w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Żarówki wymienić na nowe, tego samego typu. UWAGA: 

nie dotykać żarówek gołymi rękami. 

- Aby wymienić żarówkę halogenową jak na rys. 17 należy zdjąć obudowę, podważając ją w miejscu 

nacięcia. Żarówki wymienić na nowe, tego samego typu. UWAGA: nie dotykać żarówek gołymi 

rękami. 

Niniejszy okap posiada silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie 

może zadziałać przypadkowo lub w związku z wystąpieniem zakłóceń w instalacji, wówczas aby 

uniknąć uszkodzeń, silnik jest automatycznie wyłączany.  W takich przypadkach po ostudzeniu 

silnika urządzenie może zostać ponownie włączone. Należy jednak zwrócić uwagę na przyczynę 

ewentualnych zakłóceń i sprawdzić, czy instalacja urządzenia została przeprowadzona właściwie i 

zgodnie z instrukcją.  
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