
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

GHOST 

(PL 04308399) 
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Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego 

instalatora. 

 
Wskazówki montażowe 

Przed montażem urządzenia należy sprawdzić poprawność jego działania (wentylacja i oświetlenie). 

Należy sprawdzić również, czy na powierzchni nie występują uszkodzenia lub braki. W przypadku 

wykrycia jakiejkolwiek wady nie należy instalować urządzenia. Usterkę należy zgłosić do serwisu, 

podając poniższe informacje: 

- indeks urządzenia 

- model urządzenia 

- numer seryjny 

Zgłoszenie należy wysłać e-mailem na adres: agdom@agdom.pl lub zgłosić telefonicznie: 22 436 36 

45 lub 801 000 891  

Uwaga, w przypadku okapu pracującego w trybie wyciągu gwarancja obowiązuje, gdy rury 

odprowadzające mają na całej długości średnicę min. 125 mm lub ewentualnie taki wymiar ma płaski 

kanał odprowadzający powietrze. W przypadku silników zewnętrznych średnica rury 

odprowadzającej powietrze na całej długości musi wynosić 150 mm lub taki wymiar powinien mieć 

płaski kanał odprowadzający powietrze. 

Nieprzestrzeganie podczas instalacji wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do 

zagrożeń elektrycznych. 

Dotyczy okapów z elektrycznym sterowaniem:  w celu optymalizacji zużycia energii 4. stopień 

prędkości (najwyższy) jest po 5 minutach pracy automatycznie przestawiany na 3. stopień prędkości. 

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub 

innego uprawnionego instalatora. 

Urządzenie może nieznacznie różnić się od rysunków przedstawionych w niniejszej instrukcji, jednak 

obsługa, konserwacja i instalacja jest taka sama. 

 Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy nosić rękawice ochronne. 
 
ODPROWADZANIE ZUŻYTEGO POWIETRZA 
(dla okapu w trybie wyciągu) 
 

 Przygotować otwór i rury odprowadzające zużyte powietrze (średnica 150 mm) 

 Zastosować możliwie najkrótszą drogę odprowadzenia 

 Rura odprowadzająca powinna mieć możliwie jak najmniejszą ilość zagięć (maks. kąt zagięcia 

rury 900). 

mailto:agdom@agdom.pl
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 Powierzchnia wewnętrzna rury powinna być możliwie gładka. 

 Materiał, z którego wykonana jest rura, powinien być zgodny z obowiązującymi normami. 

 Nie podłączać okapu do przewodów kominowych służących do odprowadzania oparów 

powstałych podczas spalania (np. piece gazowe, olejowe, kominki). 

 W przypadku okapu w trybie wyciągu należy przestrzegać przepisów budowlanych 

 Zużytego powietrza nie należy odprowadzać bezpośrednio przez otwór w ścianie, który nie 

jest przeznaczony do tego celu.  

 Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację, aby uniknąć wytworzenia przez okap 

podciśnienia (nie powinno przekraczać 0,04mbar). W przypadku, gdy okap będzie 

użytkowany równocześnie z urządzeniami nie elektrycznymi (piec gazowy, piec olejowy, piec 

węglowy itp.) może dojść do zassania oparów, wytwarzanych przez te urządzenia. 

TRYBY PRACY – TRYB WYCIĄGU LUB TRYB POCHŁANIACZA 

Urządzenie może pracować w trybie wyciągu lub pochłaniacza. O trybie pracy należy zdecydować 

przed instalacją urządzenia. Wybór trybu pracy zależy przede wszystkim od tego, czy jest możliwe 

zainstalowanie systemu rur wiodących zanieczyszczone powietrze do kanału wentylacyjnego. 

 

 Okap w trybie wyciągu 

W przypadku okapu pracującego w trybie wyciągu powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze 

zostają wchłonięte przez filtry przeciwtłuszczowe, na następnie zapachy i opary zostają wydalone na 

zewnątrz budynku poprzez przewód kominowy (średnica rury odprowadzającej powietrze 150 mm). 

 
 

 Okap w trybie pochłaniacza 

W trybie pochłaniacza powietrze jest zasysane do wnętrza okapu, tłuszcze zostają zatrzymane przez 

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

zapachy powstałe podczas gotowania, po czym oczyszczone powietrze powraca do pomieszczenia.  

 

 

____________________________________________________________________________ 
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Przycisk TC1 (oświetlenie) – włącznik/ wyłącznik głównego oświetlenia (ON/OFF). Gdy włączone jest 
główne oświetlenie BL1 zmienia jest aktywny i zmienia kolor. Dłuższe przytrzymanie powoduje 
włączenie lub wyłączenie oświetlenia (opcjonalnie). 
Przycisk TC2 (silnik – V1) – włącznik / wyłącznik silnika, uruchamia silnik z 1 prędkością 
Przycisk TC3 (silnik – V2) – 2 stopień prędkości silnika 
Przycisk TC4 (silnik – V3) – 3 stopień prędkości silnika 
Przycisk TC5 (silnik – V4) – 4 stopień prędkości silnika. Silnik może pracować z najwyższą prędkością 
maksymalnie przez 5 min., po upływie tego czasu automatycznie przestawia się na 3 stopień 
prędkości. 
Jeśli wentylator jest uruchomiony świeci się dioda przy jednym z przycisków TC2-TC5, wskazując na 
ostatnio ustawioną prędkość pracy. 
Przycisk TC6 (TIMER – automatyczne wyłączanie się po 5 min.) 
Uruchamia funkcję TIMER przy aktualnie ustawionej prędkości pracy silnika. 
Jeśli silnik NIE JEST włączony, naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie silnika z 1 prędkością 
pracy oraz aktywuje funkcję TIMER. Jeśli funkcja TIMER jest włączona, przycisk BL6 zmienia kolor i 
jest aktywny. 
 
ALARM FILTRA po 30 godz. pracy 
Po 30 godzinach pracy uruchamia się alarm filtra wskazując na konieczność wyczyszczenia filtrów 
przeciwtłuszczowych. Alarm filtra będzie widoczny przez 30 sek. po każdym wyłączeniu silnika: BL6 
zmienia kolor na CZERWONY.  Dłuższe przytrzymanie przycisku TC6 podczas aktywnego alarmu filtra 
powoduje jego wyłączenie. 
 
ALARM FILTRA po 120 godz. pracy 

Po 120 godzinach pracy uruchamia się alarm filtra wskazując na konieczność wymiany filtrów 
węglowych (opcjonalnie).  Alarm filtra będzie widoczny przez 30 sek. po każdym wyłączeniu silnika: 
BL6 zmienia kolor na CZERWONY.  Dłuższe przytrzymanie przycisku TC6 podczas aktywnego alarmu 
filtra powoduje jego wyłączenie. 
 
Przyciski TC1 + TC6 (dopasowanie koloru do użytkownika) 
Istnieje możliwość dopasowania do wymagań użytkownika kombinacji kolorów przycisków poprzez 
dłuższe równoczesne przytrzymanie przycisków TC1 i TC6. Każde uruchomienie tej kombinacji 
przycisków powoduje zmianę koloru przycisków, przy czym istnieje możliwość wyboru spośród 6 
kombinacji kolorystycznych 
Czuwanie (stand-by)  Aktywny 
NIEBIESKI  ZIELONY 
NIEBIESKI  MAGENTA-CZERWONY 
ZIELONY  CZERWONY 
ZIELONY  ŻÓŁTY 
CZERWONY  MAGENTA-CZERWONY 
CZERWONY  ŻÓŁTY 
 
Ograniczenie czasowe 
W przypadku zapomnienia o wyłączeniu okapu (oświetlenia i / lub silnika) i braku możliwości 
wyłączenia urządzenia przez użytkownika okap wyłącza się automatycznie, wyłączane są również inne 
funkcje. 
 
Sygnał dźwiękowy 
Przy każdym użyciu klawiatury lub pilota (opcjonalnie) urządzenie wydaje krótki sygnał dźwiękowy. 
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KONSERWACJA 

! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć zasilanie.  

Czyszczenie okapu 

JAK CZĘSTO: aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru należy czyścić okap co najmniej co 2 miesiące, 

zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 

CZYSZCZENIE OKAPU NA ZEWNĄTRZ: do czyszczenia urządzenia na zewnątrz (części lakierowane) 

należy używać ściereczki zamoczonej w letniej wodzie oraz neutralnych środków myjących; do 

czyszczenia urządzeń wykonanych ze stali,  miedzi lub mosiądzu należy używać specjalnych środków 

przeznaczonych do tego celu. 

CZYSZCZENIE OKAPU WEWNĄTRZ: wewnętrzną część urządzenia należy czyścić ściereczką (lub 

pędzelkiem) nasączoną alkoholem etylowym. 

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ: nie należy używać ściernych lub żrących produktów, lub produktów 

zawierających alkohol (np. metalowych czyścików, zbyt ostrych gąbek, silnie działających środków 

czyszczących itp.) 

Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych 

JAK CZĘSTO: filtry przeciwtłuszczowe należy czyścić przynajmniej co dwa miesiące. 

WYJMOWANIE FILTRA: docisnąć klamry w uchwycie i równocześnie wyciągnąć filtr do dołu. 

CZYSZCZENIE FILTRA: filtry należy myć ręcznie lub w zmywarce neutralnym środkiem myjącym.               

W przypadku mycia filtrów w zmywarce mogą się one nieznacznie odbarwić, co jednak nie wpływa na 

ich poprawne działanie. 

Wymiana filtra węglowego (P) 

(w trybie pracy pochłaniacza) 

JAK CZĘSTO NALEŻY WYMIENIAĆ FILTR WĘGLOWY: przynajmniej co 4 miesiące  

MONTAŻ FILTRA WĘGLOWEGO: w przypadku użytkowania okapu w trybie pochłaniacza należy 
regularnie wymieniać filtr węglowy. Filtr węglowy należy wyjąć, przekręcając go w zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara 
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Wymiana oświetlenia  

Halogen należy wyjąć, podważając go w miejscu nacięcia (jak na rysunku). Wymienić na oświetlenie 

tego samego typu. 

 

 

WADLIWE DZIAŁANIE 

W przypadku gdy urządzenie nie działa poprawnie, przed wezwaniem serwisu należy przeprowadzić 

następującą kontrolę: 

 Jeśli okap nie działa należy sprawdzić, czy:  

 - nie wystąpiła awaria zasilania 

 -została wybrana prędkość pracy wentylatora 

 

 Jeśli moc pracy okapu jest niewystarczająca należy sprawdzić, czy: 

 -wybrana prędkość pracy wentylatora jest wystarczająca dla znajdujących się w powietrzu       

             oparów 
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 -w kuchni jest odpowiednia wentylacja, która umożliwia prawidłowe odessanie zużytego  

               powietrza 

 - nie został zużyty filtr węglowy (w trybie pochłaniacza) 

 

 Jeśli okap samoczynnie wyłącza się podczas normalnego trybu pracy należy sprawdzić czy: 

 - nie wystąpiła awaria zasilania 

 

Części, które nie są zawarte w cenie urządzenia 

 

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem 

przekreślonego kołowego kontenera na odpady: 

 

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego 

użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący 

zbieranie tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego 

sprzętu. 

 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla 

środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności 

składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i 

przetwarzania takiego sprzętu.  


