
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

JOINT 

(PL 04308383) 
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! Podczas prac montażowych i konserwacji urządzenia należy
 używać rękawic ochronnych. 

Polski

! Montaż musi zostać wykonany zgodnie z niniejszymi instrukcjami i przez 
odpowiednio wykwalifikowany personel.

Uwaga:  Jeżeli w czasie montażu okapu nie będą użyte wymagane w 
niniejszych instrukcjach śruby lub inne urządzenia mocujące, może to 
spowodować ryzyko spięć elektrycznych. 
Wygląd  zewnętrzny okapu może się różnić od przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji, jednak zalecenia co do montażu, konserwacji i 
użytkowania pozostają bez zmian. 

Wyłącznie dla okapów ze sterowaniem elektronicznym:
- Czwarta prędkość  (intensywna) jest automatycznie obniżana do trzeciej 
prędkości po 5 sekundach funkcjonowania, w celu zoptymalizowania zużycia 
energii elektrycznej.
- Jeżeli okap pozostanie włączony (światła i/lub silnik), to po 10 godzinach w 
przypadku braku poleceń ze strony użytkownika, zostanie automatycznie 
ustawiony w trybie OFF, a wszystkie funkcje zostaną wyłączone. 
- Za każdym razem, gdy zostaje wydane polecenie za pomocą klawiatury lub 
pilota (opcjonalnie), brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy „beep”.
- Jeżeli w czasie pracy okapu nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym, okap 
samoczynnie się wyłącza, a jego przycisk przechodzi w położenie OFF. 
Należy zatem ponownie uruchomić silnik w sposób ręczny. 

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu to, aby uniknąć wszelkiego 
ryzyka,  powinien on zostać  wymieniony na nowy  przez producenta lub jego 
serwis pomocy technicznej  lub też przez osobę o odpowiednich  kwalifi-
kacjach.
- Jeżeli okap pozostanie włączony (światła i/lub silnik), to po 10 godzinach w 
przypadku braku poleceń ze strony użytkownika, zostanie automatycznie 
ustawiony w trybie OFF, a wszystkie funkcje zostaną wyłączone.
- Za każdym razem, gdy zostaje wydane polecenie za pomocą klawiatury lub 
pilota (opcjonalnie), brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy „beep”.
- Jeżeli w czasie pracy okapu nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym, okap 
samoczynnie się wyłącza, a jego przycisk przechodzi w położenie OFF. 
Należy zatem ponownie uruchomić silnik w sposób ręczny.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez 
producenta lub przez jego serwis techniczny lub przez inną osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.

ODPROWADZENIE POWIETRZA (Dla wersji wyciągowych)
!  Przygotować otwór i przewód wyciągowy do odprowadzania powietrza 
(średnica 150mm).
! Używać jak najkrótszego przewodu
! Używać przewodu  o jak najmniejszej liczbie zagięć (maksymalny kąt 
zagięcia: 90°).
!  Należy unikać drastycznych zmian przekroju przewodu.
!  Należy używać przewodów o możliwie jak najgładszej powierzchni 
wewnętrznej.
!  Materiał przewodu powinien spełniać odpowiednie normy.
!  Nie wolno podłączać okapu do przewodów kominowych odprowadzających 
spaliny z kotła, pieca, kominka i in. 
! Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących odprowadzania 
powietrza z pomieszczenia.
Nie należy odprowadzać spalin do otworów w ścianach, jeśli otwory takie nie 
są do tego celu specjalnie przeznaczone. 
! Pomieszczenie należy wyposażyć w wyciągi odprowadzające powietrze, aby 
uniknąć sytuacji, w której okap stworzy ciśnienie ujemne  (które nie może 
przekroczyć 0,04 mbar). Jeżeli okap jest używany jednocześnie z 
urządzeniami zasilanymi energią inną niż elektryczna (piece gazowe, olejowe, 
węglowe, itd.) może dochodzić do zasysania do pomieszczeń  spalin i dymu. 
FILTRUJĄCE CZY WYCIĄGOWE?
Okap może być zamontowany w wersji filtrującej lub wyciągowej. Już na 
początku należy określić typ instalacji.   O ile to możliwe, zalecamy zainstalo-
wanie okapu w wersji wyciągowej, która pozwala uzyskać większą 
skuteczność.
Wersja wyciągowa
Okap zasysa powietrze zawierające opary i zapachy  i wyprowadza na 
zewnątrz przez rurę wylotową (średnica 150 mm).
Wersja filtrująca
Okap zasysa powietrze zawierające opary i zapachy, oczyszcza za pomocą 
filtra  i zwraca oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia. Dla 
wersji tej potrzebny jest: 1 deflektor powietrza, 1 redukcja, 1 filtr węglowy. 
Górna rura musi mieć szczeliny odprowadzające powietrze umieszczone w 
górnej części.

UKŁAD STEROWANIA
A) Wyłącza OŚWIETLENIE.
B) Włącza OŚWIETLENIE.
C) Zmniejsza prędkość siln

ika, aż do osiągnięcia minimalnej prędkości. Jeżeli wciśnięty przez 2 sek. 
wyłącza silnik.
D) Włącza silnik (przywołując  ostatnio  stosowaną  prędkość) i zwiększa 
prędkość aż do osiągnięcia wartości maksymalnej.
E) RESETOWANIE ALARMÓW FILTRÓW/ TIMERA: gdy  przycisk  zostanie  
wciśnięty podczas wyświetlania alarmów filtrów (przy wyłączonym silniku) 
licznik godzin zostanie wyzerowany. Gdy przycisk zostanie wciśnięty, gdy 
silnik pracuje, zostanie aktywowany mechanizm zegarowy (TIMER) i okap 
zostanie automatycznie wyłączony po 5 minutach.  
L1) Cztery zielone diody LED wskazują prędkość obrotową. 
L2) Gdy dioda świeci na czerwono (silnik jest wyłączony) wskazuje to na 
ALARM FILTRA. 
Gdy dioda świeci na zielono (miga) wskazuje to, iż TIMER został aktywowany 
przy pomocy przycisku E.

ALARM FILTRÓW
Po 30 godzinach pracy dioda L2 zapala się na CZERWONO. Wskazuje to, że 
filtr przeciwtłuszczowy wymaga czyszczenia.  Po 120 godzinach pracy, dioda 
L2 zapala się na CZERWONO i zaczyna migać. Wskazuje to na konieczność 
oczyszczenia filtra przeciwtłuszczowego i wymiary filtra węglowego.  Po  
oczyszczeniu  filtrów  przeciwtłuszczowych  (i/lub  wymianie  filtrów  
węglowych),  należy wyzerować licznik godzin (RESET), naciskając przycisk E 
podczas wyświetlania alarmu filtra.

UKŁAD STEROWANIA
P1) OFF Światła: Po wciśnięciu przycisku oświetlenie się wyłącza. 
P2) ON Światła: Po wciśnięciu przycisku oświetlenie się włącza. 
P3) OFF/- Silnik: Zmniejsza prędkość, aż do osiągnięcia prędkości minimalnej. 
Jeśli zostanie wciśnięty przez dwie sek. silnik wyłącza się. Jeśli zostanie 
wciśnięty przez dwie sek. kiedy aktywna jest opcja RESET FILTRÓW, 
wyzerowaniu ulegnie zliczanie GODZIN. 
P4) ON/+ Silnik: Włącza silnik i zwiększa jego obroty aż do osiągnięcia 
wartości maksymalnej.
P5) ON/OFF: Aktywuje i dezaktywuje czujnik (w trybie automatycznym lub 
manualnym). W trybie automatycznym świeci dioda LED L2, a dioda L1 
podświetla poziom aktualnej prędkości. W trybie ręcznym dioda LED L2 jest 
zgaszona. . 
L1): Cztery zielone diody LED wskazują ustawioną prędkość obrotową.
L2) Diody LED: Dioda zielona: tryb automatyczny. Dioda zgaszona: tryb 
ręczny. Dioda czerwona: reset filtrów. 
RESET FILTRÓW: jest sygnalizowany przy wyłączonym silniku przez 30 sek.: 
Po 30 godzinach pracy dioda L2 zapala się na czerwono i świeci światłem 
stałym. 
Po 120 godzinach pracy dioda L2 zapala się na czerwono i zaczyna migać. 
Jest resetowana przy pomocy przycisku P3.
CZUŁOŚĆ: W trybie ręcznym, wciskając jednocześnie przyciski P5 i P4 
następuje przejście do trybu CZUŁOŚCI. Podświetleniu ulegnie czułość 
ustawiona przy użyciu  4 zielonych diod LED. Przy użyciu przycisków P3 (-) i 
P4 (+) ustawia się żądaną czułość. Wciskając przycisk P5 następuje zapisanie 
w pamięci ustawionej czułości i powrót do trybu ręcznego.

ELEMENTY STEROWANIA
Przycisk A: Włącznik oświetlenia.
Przycisk B: Włącznik ON/OFF silnika na I prędkość obrotową. 
Przycisk C: Przełącznik II prędkości. 
Przycisk D: Przełącznik III prędkości.

ELEMENTY STEROWANIA
Przycisk A: włącza/wyłącza oświetlenie.  
Przycisk B: Przycisk włączania ON/OFF silnika na I prędkość. 
Przycisk C: Przycisk włączania ON/OFF silnika na II prędkość. 
Przycisk D: Przycisk włączania ON/OFF silnika na III prędkość. 
E: kontrolka pracy silnika.



ELEMENTY STEROWANIA
Przycisk A = Włącza/wyłącza oświetlenie.
Przycisk B = Włącza/wyłącza  urządzenie:  Gdy przycisk zostanie wciśnięty 1 
raz, zostanie aktywowany licznik czasu (TIMER) i silnik zostanie 
automatycznie wyłączony po 5 minutach (jednocześnie na wyświetlaczu miga 
liczba przypisana wybranej prędkości). Timer pozostaje aktywny, jeśli 
dokonuje się zmian prędkości obrotów silnika.  
Wyświetlacz C =
- wskazuje wybraną prędkość obrotów silnika (od 1 do  4);
- migająca liczba wskazuje,  że został włączony licznik czasu;
- wskazuje alarm filtrów, kiedy środkowy segment zapala się lub miga. 
Przycisk D = Włącza silnik (przywołując  ostatnio  stosowaną  prędkość). 
Ponownym  wciśnięciem przycisku  możemy wybrać prędkość obrotów silnika 
od 1 do 4 w sposób ciągły.   Przytrzymując wciśnięty przycisk przez około 2 
sekundy, następuje wyłączenie silnika.
Przycisk R = reset filtrów przeciwtłuszczowych i filtrów węglowych; kiedy 
pojawia się alarm filtrów (tzn. na wyświetlaczu zapala się środkowy segment), 
należy wyczyścić filtry przeciwtłuszczowe (minęło 30 godzin pracy 
urządzenia). Jeśli natomiast segment środkowy miga, należy oczyścić filtry 
przeciwtłuszczowe i wymienić filtr węglowy (minęło 120 godzin pracy 
urządzenia). Oczywiście, jeśli Państwa okap nie jest okapem, wykonanym w 
wersji filtrującej, a zatem nie posiada filtra węglowego, należy  tylko wyczyścić 
filtry przeciwtłuszczowe zarówno, kiedy segment środkowy świeci się, jak i 
wtedy, gdy miga. Alarm filtrów pojawia się przy wyłączonym silniku i jest 
widoczny przez około 30 sekund. Aby ponownie aktywować zliczanie godzin, 
należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez 2 sekundy podczas wyświetlania 
alarmu.

ELEMENTY STEROWANIA
AUTOMATYCZNE DZIAŁANIE Z CZUJNIKIEM:  
Przycisk A : włącza / wyłącza oświetlenie.
Przycisk B : aktywuje / dezaktywuje funkcję trybu “automatycznego”. 
Aktywując tę funkcję, na wyświetlaczu C pojawia się litera "A", a prędkość 
silnika wzrasta lub zmniejsza się automatycznie w zależności od oparów, 
zapachów i gazów obecnych w kuchni. 
 Wyświetlacz C:
- wskazuje na automatyczne działanie czujnika (pojawia się litera "A");
- wskazuje prędkość silnika wybraną automatycznie przez czujnik;
- wskazuje alarm filtrów kiedy środkowy segment zapala się lub miga. 
Przycisk D: zmniejsza prędkość silnika/ Reset; zmniejsza prędkość silnika do 
zera (zatrzymanie), jednakże, po około 1 minucie, okap ponownie wejdzie w 
tryb automatyczny, do prędkości określonej przez czujnik. Wciskając przycisk 
podczas wyświetlania alarmu filtrów, następuje RESET, w związku z czym 
następuje ponownie zliczanie godzin.
Przycisk E: zwiększa prędkość silnika; jednakże, po około 1 minucie, okap 
ponownie wejdzie w tryb automatyczny, do prędkości określonej przez czujnik.

Zmiana czułości czujnika:
istnieje możliwość zmiany czułości czujnika w następujący sposób:
- należy zatrzymać okap przy użyciu przycisku B.
- wcisnąć jednocześnie przyciski D i E (na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 
czułości czujnika).
- wciskając przyciski D lub E, należy zwiększyć lub zmniejszyć wskaźnik 
czułości czujnika (1: czułość minimalna / 9: czułość maksymalna).
- w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu elektrycznym, czujnik ponowi 
pracę przy czułości na poziomie 5.
Uwaga: aby uniknąć uszkodzenia czujnika, nie należy używać produktów na 
bazie sylikonu w pobliżu okapu! 
STEROWANIE W WERSJI OKAPU TRADYCYJNEGO:
Przycisk A: włącza / wyłącza oświetlenie. 
Wyświetlacz C :
- wskazuje wybraną prędkość obrotów silnika (od 1 do  4);
- migająca liczba wskazuje,  że został włączony licznik czasu;
- wskazuje alarm filtrów, kiedy środkowy segment zapala się lub miga. 
Przycisk D: zmniejsza prędkość silnika / zatrzymanie / Reset; zmniejsza 
prędkość silnika do zera (zatrzymanie). Wciskając przycisk podczas 
wyświetlania się alarmu filtrów,  następuje RESET, w związku z którym 
następuje ponownie zliczanie godzin.
Przycisk E: uruchamia silnik/ zwiększa prędkość silnika/ TIMER. 
Wciskając przycisk  (na ostatniej używanej prędkości); po ponownym jego 
wciśnięciu, wzrasta prędkość silnika. Trzymając przycisk wciśnięty przez kilka 
sekund, aktywowany jest TIMER, w związku z którym po 5 minutach silnik się 
zatrzymuje (jednocześnie na wyświetlaczu miga numer przypisany do 
wybranej prędkości). Timer pozostaje aktywny, jeśli dokonywane są zmiany 
prędkości. 
Aby dezaktywować Timer należy ponownie wcisnąć przycisk.
 

INSTRUKCJE DZIAŁANIA
USTAWIANIE CZASU (należy wykonywać z okapem w trybie gotowości)
1 ) wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk 1, aż do momentu, kiedy cyfry 
godzinowe zaczną migać
2) zmienić cyfry godziny wciskając przycisk 2 ( - ) lub przycisk 3 ( + )
3) po ustawieniu godziny wcisnąć przycisk 1, zaczną migać cyfry minut
4) zmienić cyfry minut wciskając przycisk 2 ( - ) lub przycisk 3 ( + )
5) wcisnąć przycisk 1, aby powrócić do normalnego stanu wyświetlacza, 
godzina została zapisana.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE OŚWIETLENIA (obok piktogramu lampy)
Wcisnąć przycisk 2, aby uzyskać  włączenie/wyłączenie oświetlenia. Zapalone 
światła są sygnalizowane również przez zapalenie się obwódki świetlnej wokół 
przycisku 2, a także przez zapalenie się ikonki "Oświetlenie" na wyświetlaczu 
świetlnym.
WŁĄCZANIE SILNIKA OKAPU (obok piktogramu + )
Wciskając przycisk 4 włączony zostaje silnik, który uruchamiany jest na 3-ciej 
prędkości przez około 2 sekundy, następnie okap ustawia się na ostatnią 
prędkość używaną przed ostatnim wyłączeniem urządzenia. 
Lub:
Wciskając przycisk 3 włączony zostaje silnik, który uruchamiany jest na 3-ciej 
prędkości przez około 2 sekundy, a następnie ustawia się na ostatnią 
prędkość używaną przed ostatnim wyłączeniem.
Włączenie się silnika okapu jest sygnalizowane przez zapalenie się obwódek 
świetlnych wokół przycisków 3 i 4, a także poprzez zapalenie się ikonki 
"Prędkość" na wyświetlaczu świetlnym.
ZMIANA PRĘDKOŚCI SILNIKA (obok piktogramu +)
Wciskając przycisk 3 dokonuje się cyklicznie zmiany prędkości silnika, w 
sposób wzrastający. Ikonka prędkości silnika obraca się z prędkością 
proporcjonalną do tej odpowiadającej prędkości silnika (wolniej dla pierwszej 
prędkości, szybciej dla drugiej i jeszcze szybciej dla trzeciej) 
AKTYWACJA FUNKCJI TIMER (obok piktogramu timer) 
Funkcja timera służy do uruchamiania okapu na określony okres czasu; po 
upływie tego czasu, okap wyłącza się. 
Przy włączonym silniku:
Wciskając przycisk 1 aktywowana jest funkcja Timera. Kiedy funkcja timer jest 
aktywna, na wyświetlaczu pojawia się ikona "timer", świetlna obwódka wokół 
przycisku 1 miga, a wyświetlacz pokazuje czas odliczania. Timer jest 
automatycznie ustawiony na czas 5 minut, ale w tej fazie, wciskając przycisk 2 
lub przycisk 3 można zwiększyć/zmniejszyć długość odliczanego czasu.
Po ustawieniu czasu na timerze można aktywować odliczanie wciskając 
przycisk 1 (jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wciśnięty przycisk 1, odliczanie 
zostanie uruchomione automatycznie).
Aby przerwać odliczanie i dezaktywować funkcję timer, należy wcisnąć 
przycisk 1 podczas odliczania.
Po upływie odliczanego czasu okap wyda dwukrotnie dźwięk „beep”, a silnik 
wyłączy się.



WYŁĄCZANIE OKAPU (obok piktogramu O/l )
Wcisnąć przycisk 4 
UWAGA:
Przy okapie w trybie gotowości (światła off, silnik off, wyświetlacz zgaszony), 
wciskając jakikolwiek przycisk włącza się podświetlenie wyświetlacza, ale bez 
możliwości wykonywania funkcji. Tylko ponownie wciskając przyciski P2, P3, 
P4 można uzyskać dostęp do ich odpowiednich funkcji. Jeśli w ciągu 15 
sekund od pierwszego wciśnięcia nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, 
wyświetlacz gaśnie, a okap powróci do trybu gotowości.

ELEMENTY STEROWANIA
Brzęczyk (tylko w niektórych modelach):
Przy dotknięciu jakiegokolwiek przycisku, panel sterowania wydaje dźwięk 
"bip".
P1 - Włącza/wyłącza oświetlenie. Zapala się/gaśnie oświetlenie panelu 
sterowania.
P2 – Włącza/ ustawia silnik na pierwszą prędkość. Po drugim dotknięciu 
wyłącza silnik ustawiony na którąkolwiek prędkość.
Kiedy wybrany zostaje niniejszy przycisk, zapala się oświetlenie panelu 
sterowania. 
P3 - Włącza/ ustawia silnik na drugą prędkość. Wybrany przy silniku 
pracującym przy jakiejkolwiek prędkości, powraca do 2-giej prędkości.
Kiedy wybrany zostaje niniejszy przycisk, zapala się oświetlenie panelu 
sterowania. 
P4 - Włącza/ ustawia silnik na trzecią prędkość. Wybrany przy silniku 
pracującym przy jakiejkolwiek prędkości, powraca do 3-ciej prędkości.
Kiedy wybrany zostaje niniejszy przycisk, zapala się oświetlenie panelu 
sterowania. 
P5 - Włącza/ ustawia silnik na czwartą prędkość. Wybrany przy silniku 
pracującym przy jakiejkolwiek prędkości, powraca do 4-tej prędkości.
Kiedy wybrany zostaje niniejszy przycisk, zapala się oświetlenie panelu 
sterowania. 
P6 – Aktywuje/dezaktywuje funkcję TIMER 5minut. Kiedy wybrany zostaje 
niniejszy przycisk, zapala się oświetlenie panelu sterowania. Przy zgaszonym 
silniku, jeśli funkcja ta jest aktywna, silnik włącza się na 1-wszą prędkość. 
P7 – Zeruje licznik kiedy aktywny (włączony) ALARM FILTRÓW (30h lub 
120h).
Przy zerowaniu licznika, gaśnie oświetlenie.
Wyświetlanie alarmu filtrów:
- Alarm filtrów przeciwtłuszczowych
Po 120 godzinach pracy silnika, oświetlenie P7 miga przez 30 sek. za każdym 
razem, gdy wyłączany jest silnik.
- Alarm filtrów węglowych
Po 30godzinach działania silnika, oświetlenie P7 miga przez 30 sek. za 
każdym razem, gdy wyłączany jest silnik.
Aby WYZEROWAĆ alarm filtrów należy wcisnąć P7 podczas jego 
wyświetlania się (oświetlenie).

Przycisk TC1 (Światła)
Włączanie / wyłączanie światła głównego ON/OFF
Gdy główne światło jest włączone, BL1 zmienia kolor i włącza się.
Po wciśnięciu i przytrzymaniu włącza / wyłącza światła pomocnicze 
(opcjonalnie). 

Przycisk TC2 (Silnik – V1)
ON/OFF Silnik – Włącza silnik z pierwszą prędkością

Przycisk TC3 (Silnik – V2)
Włącza silnik z drugą prędkością

Przycisk TC4 (Silnik – V3)
Włącza silnik z trzecią prędkością

Przycisk TC5 (Silnik – V4)
Włącza silnik z czwartą prędkością
Czas prędkości maksymalnej został ustawiony na maksymalnie 5 minut, po 
jego upływie zostaje automatycznie ustawiona prędkość trzecia.
Gdy silnik jest włączony, światło ledowe ostatniego wybranego przycisku 
(TC2-TC5) włącza się w celu zasygnalizowania, która wartość została 
ustawiona.

Przycisk TC6 (TIMER samowyłączania po 5 min.)
Włącza funkcję TIMER przy wcześniej ustawionej prędkości.
Jeżeli silnik NIE jest włączony, włącza silnik z pierwszą prędkością i włącza 
funkcję TIMER.
Gdy funkcja TIMER jest włączona, BL6 zmienia kolor i włącza się.

ALARM filtry 30 GODZ.
Po 30 godzinach działania, włącza się alarm czyszczenia filtra 
przeciwtłuszczowego.
Gdy alarm filtrów jest włączony, zostaje on wyświetlany przez 30 sekund 
każdorazowo po wyłączeniu silnika.
BL6 pozostaje włączony.
W tym czasie istnieje możliwość zresetowania alarmu poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie TC6.

ELEMENTY STEROWANIA
Wyświetlanie prędkości
(PU4) Przycisk 4: ON/OFF Silnik ustawiony na 3-ciej prędkości 
(PU3) Przycisk 3: ON/OFF Silnik ustawiony na 2-giej prędkości 
(PU2) Przycisk 2: ON/OFF Silnik ustawiony na 1-wszej prędkości 
(PU1) Przycisk 1: ON/OFF oświetlenie 
Funkcja timer 5 sek.:
Wciskając przez 2 sekundy przyciski PU2 , PU3  lub PU4  przy odpowiadającej 
im prędkości, aktywowana jest funkcja timera 5sek. Odpowiednia lampka led 
zaczyna migać, aby wyświetlić daną funkcję.
Po pięciu minutach działania silnik wyłącza się. Jeśli podczas odliczania timera 
zostanie wprowadzona zmiana prędkości, funkcja NIE jest dezaktywowana. 
Aby dezaktywować funkcję należy wcisnąć przez dwie sekundy migającyy 
przycisk.
UWAGA - funkcja Timer 5 min. może zostać aktywowana wyłącznie dla 
normalnych prędkości (1-a, 2-a, 3-a).
Alarm filtrów:
Po 30 godzinach działania silnika aktywowany jest alarm filtrów 
przeciwtłuszczowych (zapalają się wszystkie lampki ledowe). Alarm włącza się 
przy zgaszonym silniku i jest widoczny przez 30 sekund. Aby dezaktywować 
alarm, podczas wyświetlania alarmu należy wciskać jeden z przycisków przez 
2 sekundy. Po 120 godzinach działania silnika aktywowany jest alarm filtrów 
węglowych (migają wszystkie lampki ledowe).
Alarm włącza się przy wyłączonym silniku i jest widoczny przez 30 sek. Aby 
dezaktywować alarm, podczas wyświetlania alarmu należy wciskać jeden z 
przycisków przez 2 sek

ELEMENTY STEROWANIA
P1:   "timer 5 minut" .
P2:   reset alarmu filtrów.
P3:   silnik off / prędkość – przy długim przytrzymaniu wciśniętego przycisku 
wyłącza silnik zapisując ostatnią używaną prędkość.
P4:   silnik on / prędkość + .
P5:   on/off oświetlenie .
L1   obwódka sygnalizacyjna:

- Włączony silnik:   L1 turkusowy migający. Częstotliwość migania jest 
proporcjonalna do prędkości.
- Funkcja "timer 5 minut" : L1 stałe światło  turkusowe.
- Aktywny alarm filtrów: L1 stałe światło czerwone (30h) L2 czerwone światło 
migające (120h).



ALARM filtry 120 GODZ.
Po 120 godzinach działania, włącza się alarm wymiany filtrów z węglem 
aktywnym (opcjonalnie).
Gdy alarm filtrów jest włączony, zostaje on wyświetlany przez 30 sekund 
każdorazowo po wyłączeniu silnika.
BL6 zaczyna migać.
W tym czasie istnieje możliwość zresetowania alarmu poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie TC6.
Limit czasu pracy
Jeżeli okap pozostanie włączony (światła i/lub silnik), to po 10 godzinach w 
przypadku braku poleceń ze strony użytkownika zostanie automatycznie 
ustawiony w trybie OFF, a wszystkie funkcje zostaną wyłączone.  
Brzęczyk
Za każdym razem, gdy zostaje wydane polecenie za pomocą klawiatury lub 
pilota (opcjonalnie) brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy „beep

Przycisk TC1 (Światła)
Włącza / wyłącza światło główne ON/OFF
Gdy główne światło jest włączone, BL1 zmienia kolor i włącza się.
Po wciśnięciu i przytrzymaniu włącza / wyłącza światła pomocnicze 
(opcjonalnie). 

Przycisk TC2 (Silnik – V1)
ON/OFF Silnik – Włącza silnik z pierwszą prędkością

Przycisk TC3 (Silnik – V2)
Włącza silnik z drugą prędkością

Przycisk TC4 (Silnik – V3)
Włącza silnik z trzecią prędkością

Przycisk TC5 (Silnik – V4)
Włącza silnik z czwartą prędkością
Czas prędkości maksymalnej został ustawiony na maksymalnie 5 minut, po 
jego upływie zostaje automatycznie ustawiona prędkość trzecia. Gdy silnik jest 
włączony, światło ledowe ostatniego wybranego przycisku (TC2-TC5) włącza 
się w celu zasygnalizowania, która wartość została ustawiona.

Przycisk TC6 (Auto ASC)
Włącza/wyłącza funkcję automatyczną ASC.
W ten sposób prędkość silnika zwiększa się i zmniejsza na podstawie ilości 
dymu i zapachów wytwarzanych pod okapem.
Gdy funkcja jest włączona, BL6 włącza się (światło ciągłe).
Podczas każdorazowej zmiany prędkości silnika, automatycznej lub 
wymuszonej przez użytkownika, BL6 miga przez kilka sekund.

ALARM filtry 30 GODZ.
Po 30 godzinach działania, włącza się alarm czyszczenia filtra 
przeciwtłuszczowego.
Gdy alarm filtrów jest włączony, zostaje on wyświetlany przez 30 sekund 
każdorazowo po wyłączeniu silnika.
BL6 pozostaje włączony.
W tym czasie istnieje możliwość zresetowania alarmu poprzez wciśniecie i 
przytrzymanie TC6.

ALARM filtry 120 GODZ.
Po 120 godzinach, działania włącza się alarm wymiany filtrów z węglem 
aktywnym (w opcji).
Gdy alarm filtrów jest włączony, zostaje on wyświetlany przez 30 sekund 
każdorazowo po wyłączeniu silnika.
BL6 zaczyna migać.
W tym czasie istnieje możliwość zresetowania alarmu poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie TC6.

Przyciski TC5 + TC6 (Wrażliwość ASC)

Istnieje możliwość zmiany wrażliwości czujnika zapachów ASC na 4 różnych 
poziomach, w zależności od własnych potrzeb. W tym celu należy wcisnąć 
jednocześnie i przytrzymać przyciski TC5 i TC6.
Silnik powinien być wyłączony, a funkcja automatyczna NIE może być 
aktywna.
W przypadku, gdy włączona jest funkcja ustawienia wrażliwości:
wszystkie BL wyłączają się (brak wyświetlania), a następnie BL6 włącza się 
świecąc się światłem CIĄGŁYM.
Po upływie 1 sekundy światła ledowe BL2-BL5 wskazują wartość ustawionej 
wrażliwości, od BL2 dla najniższej wrażliwości po BL5 wskazującej wrażliwość 
najwyższą. Istnieje możliwość ustawienia innej wartości, posługując się 
odpowiednimi przyciskami TC2, TC3, TC4 lub TC5.
W celu zapisania nowej wrażliwości należy wcisnąć przycisk TC6 lub 
odczekać na automatyczne wyłączenie funkcji.

Możliwe jest zablokowanie klawiatury (w celu czyszczenia) za pomocą 
jednoczesnego wciśnięcia i przytrzymania przycisków TC1 i TC6. Gdy tryb 
czyszczenia jest włączony, przyciski TC1 i TC6 pozostają włączone. Aby wyjść 
z trybu czyszczenia, należy ponownie włączyć przyciski TC1 i TC6, wciskając 
je jednocześnie (długie przyciśnięcie) lub odczekać 5 minut.

Limit czasu pracy
Jeżeli okap pozostanie włączony (światła i/lub silnik),to po 10 godzinach w 
przypadku braku poleceń ze strony użytkownika, zostanie automatycznie 
ustawiony w trybie OFF, a wszystkie funkcje zostaną wyłączone.  

Brzęczyk
Za każdym razem, gdy zostaje wydane polecenie za pomocą klawiatury lub 
pilota (opcjonalnie) brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy „beep”.

Przycisk L: włącznik oświetlenia.
Przycisk 1: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 1-wszej prędkości.
Przycisk 2: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 2-giej prędkości.
Przycisk 3: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 3-ciej prędkości.
Przycisk 4: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 4-tej prędkości.
Alarm filtrów: po około 30 godzinach działania, przy wyłączonym silniku, 
przycisk prędkości (przyciski 1, 2, 3 i 4) migają przez 30 sekund, wskazując, 
że należy wyczyścić filtry przeciwtłuszczowe. Po wyczyszczeniu filtrów należ 
wyzerować licznik godzin (Reset), naciskając przez 2 sekundy jeden z 
przycisków podczas wyświetlania alarmu filtra. 
Timer: można aktywować timer (wyłączenie opóźnione o 5 minut) wciskając 
przez 2 sekundy przycisk prędkości (przycisk 1, 2, 3 lub 4) kiedy silnik pracuje; 
przycisk wybranej prędkości zaczyna migać.

Przycisk L: włącznik oświetlenia.
Przycisk 1: aktywuje/dezaktywuje czujnik (tryb automatyczny lub ręczny). W 
trybie automatycznym czujnik jest aktywny, a prędkość silnika wzrasta lub 
maleje w sposób automatyczny.
- sygnalizuje Alarm Filtrów (przy zgaszonym silniku)
Przycisk 2: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 1-wszej prędkości
Przycisk 3: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 2-giej prędkości
Przycisk 4: włącznik ON/OFF silnik ustawiony na 3-ciej prędkości

Alarm filtrów: po około 30 godzinach działania, przy wyłączonym silniku, 
przyciski prędkości  (przyciski 1, 2, 3 i 4) migają przez 30 sekund, wskazując, 
że należy wyczyścić filtry przeciwtłuszczowe. Po wyczyszczeniu filtrów należ 
wyzerować licznik godzin (Reset), naciskając przez 2 sekundy jeden z 
przycisków podczas wyświetlania alarmu filtra. 



CZUŁOŚĆ CZUJNIKA:
Kiedy czujnik jest włączony, okap zaczyna działać automatycznie w momencie 
pojawienia się jakiegokolwiek zapachu, pary, oparu lub ciepła, będących 
efektem gotowania. Można modyfikować czułość zależnie od potrzeb. 
Na przykład: bardzo czuły w przypadku użycia elektrycznej płyty grzewczej lub 
mało czuły przy gazowej płycie grzewczej. Czułość można zmieniać wciskając 
jednocześnie przycisk L i przycisk 1. Zostanie ustawiona czułość wybrana przy 
użyciu przycisków 2, 3, 4.

 jednocześnie przyciski P3 i P4 (na Wyświetlaczu D5 pojawi się ustawiona 
wartość z zakresu od 1 do 9); aby zmienić tę wartość należy wcisnąć Przycisk 
P3. Aby zatwierdzić, wcisnąć Przycisk P4 (albo zatwierdzenie następuje 
automatycznie po 5 sekundach).
ALARM FILTRÓW: zobacz ikonę D1 i ikonę D10. Uwaga: aby uniknąć 
zniszczenia czujnika, nie używać produktów na bazie silikonu w pobliżu okapu!

A) Włącza i wyłącza OŚWIETLENIE
1) Uruchamia silnik przy pierwszej prędkości (ikona zapala się). Wszystkie 
pozostałe ikony odnoszące się do prędkości pozostają zgaszone.
2) Uruchamia silnik przy drugiej (ikona zapala się). Wszystkie pozostałe ikony 
odnoszące się do prędkości pozostają zgaszone.
3) Uruchamia silnik przy trzeciej prędkości (ikona zapala się). Wszystkie 
pozostałe ikony odnoszące się do prędkości pozostają zgaszone.
4) Uruchamia silnik przy czwartej prędkości (ikona miga). Wszystkie pozostałe 
ikony odnoszące się do prędkości pozostają zgaszone. Prędkość maksymalna 
jest uruchamiana na maksymalnie 5 minut, po czym automatycznie ustawiana 
jest trzecia prędkość.
B) Uruchamia TIMER (ikona zapala się). Włączając Timer (5 minut), silnik 
zatrzymuje się automatycznie po 5 minutach.
C) ALARM FILTRÓW. Po 30 godz. działania ikona zapala się, aby wskazać, 
że należy wyczyścić filtr przeciwtłuszczowy.
Po 120 godz. działania ikona zapala się, aby wskazać, że należy wyczyścić 
filtr przeciwtłuszczowy i wymienić filtry węglowe.
Aby  ZRESETOWAĆ alarm, należy wcisnąć ikonę, kiedy jest zapalona (lub 
gdy 

KONSERWACJA
!  Przed rozpoczęciem czyszczenia lub prac konserwacyjnych należy odłączyć 
zasilanie. 
Czyszczenie okapu.
KIEDY CZYŚCIĆ: czyścić przynajmniej raz na 2 miesiące, aby uniknąć ryzyka 
pożaru. 
CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE: używać wilgotnej szmatki z ciepłą wodą i 
neutralnym środkiem myjącym (dla okapów lakierowanych); używać 
specjalnych produktów przeznaczonych do okapów stalowych, miedzianych 
lub mosiężnych.
CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE: używać szmatki (lub szczotki) zmoczonej w 
denaturacie.
CZEGO NIE ROBIĆ: nie używać produktów o właściwościach ścierających lub 
żrących (np. gąbek z metalową powłoką, zbyt twardych szczotek, detergentów 
o bardzo silnym działaniu, itd.)
Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych
KIEDY CZYŚCIĆ: czyścić przynajmniej raz na 2 miesiące, aby uniknąć ryzyka 
pożaru. 
JAK WYJMOWAĆ FILTRY: wcisnąć do środka zatrzask znajdujący się w 
uchwycie i pociągnąć filtr do dołu. 
JAK CZYŚCIĆ FILTRY: myć z użyciem neutralnego środka myjącego ręcznie 
lub w zmywarce. W przypadku mycia w zmywarce, ewentualne wystąpienie 
odbarwienia nie wpływa w żaden sposób na jakość filtra. 
Wymiana filtra węglowego (P) 
(tylko dla okapów filtrujących)
KIEDY WYMIENIAĆ: wymieniać przynajmniej raz na 6 miesięcy. 
JAK WYJMOWAĆ: w przypadku korzystania z urządzenia typu filtrującego, 
konieczna będzie wymiana filtra węglowego: aby go wyjąć, należy wcisnąć 
zatrzask do środka i obrócić filtr w kierunku do dołu.

Przycisk A: Włącza/ wyłącza oświetlenie, jeżeli przytrzymany wciśnięty przez 2 
min. kiedy aktywny jest alarm filtrów, resetuje zliczanie godzin. Przycisk B: 
Aktywuje/Dezaktywuje funkcję “Automatyczną”. Kontrolka S – Alarm filtrów: 
Zapalenie się kontrolki wskazuje, że minęło 30 godz. użytkowania, pozostaje 
włączona przez 30 min., kiedy kontrolka S miga, oznacza to, że minęło około 
120 godzin działania. Reset filtrów jest podświetlany wyłącznie przy 
zgaszonym silniku, zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym. 
Automatyczne działanie z czujnikiem: wciskając Przycisk B aktywowana jest 
funkcja automatyczna, której działanie jest sygnalizowane przez zapalenie się 
odpowiedniej lampki LED; miganie lampki LED B wskazuje, że czujnik 
oczekuje na dane. Zmień czułość czujnika: w trybie ręcznym, przy zgaszonym 
silniku, należy nacisnąć jednocześnie przyciski B i C, wówczas, poprzez 
włączenie się lampek LED C, D lub E, podświetlona zostaje ustawiona 
wcześniej czułość, a zatem, by ustawić żądaną czułość, należy wcisnąć jeden 
z przycisków C, D, E (min., śr. maks.); wcisnąć ponownie Przycisk B, aby 
dokonać zapisu ustawień. Wciskając ponownie Przycisk B następuje przejście 
do trybu ręcznego. Działanie jako okap tradycyjny: w trybie automatycznym 
wcisnąć przycisk B, dzięki czemu nastąpi przejście do trybu ręcznego a 
lampka LED B zgaśnie. Wciskając jeden z przycisków C, D, E zostanie 
uruchomiony silnik z odpowiednio pierwszą, drugą i trzecią prędkością; 
przytrzymując wciśnięty ten sam przycisk przez około 2 sek., wyłącza się 
silnik.

Przycisk P1: OŚWIETLENIE. Włącza i wyłącza oświetlenie.
Przycisk P2: SILNIK. Uruchamia/ Wyłącza silnik. Włącza silnik z ostatnio 
używaną prędkością, a jeśli wciśnięty więcej razy, zmienia prędkość w sposób 
ciągły (1, 2, 3, 4, 1, 2....). Ustawiona prędkość jest wyświetlana przez ikonę 
D5, a jednocześnie uruchamiana jest ikona D8 (prędkość ruchu rotacji jest 
proporcjonalna do prędkości silnika). Przy prędkości maksymalnej, gaśnie 
ikona D8, a zapala się ikona D3. Aby zatrzymać silnik należy wciskać Przycisk 
P2 przez około 2 sekundy (ustawiona prędkość zostanie zapisana).
Przycisk P3: Wybiera funkcje D4 (Czujnik) i/lub D7 (Odświeżacz powietrza).
Przycisk P4: Reset filtrów przeciwtłuszczowych i/lub filtrów węglowych.
Ikona D1: FILTRY PRZECIWTŁUSZCZOWE. Zapala się w momencie, gdy 
należy wyczyścić filtr/-y przeciwtłuszczowe (po około 30 godzinach działania 
okapu). Po wyczyszczeniu filtra/-ów przeciwtłuszczowych, aby ponownie 
uruchomić zliczanie godzin, należy wcisnąć Przycisk P4. Ikona D3: 
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA. Zapala się wyłącznie wtedy, kiedy ustawiona 
została prędkość maksymalna. Wyłączyć czujnik, powtórzyć tę samą 
czynność. Z aktywnym czujnikiem, okap uruchamia się automatycznie w 
obecności jakiegokolwiek zapachu, pary, oparu czy ciepła wywołanego 
procesem gotowania, a także w obecności ewentualnych i nietypowych 
wycieków gazu do otoczenia. Ikony D5 i D6: WYŚWIETLACZ. Wyświetla 
ustawioną prędkość; wyświetla czułość czujnika. Ikona D7: ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA. Aby aktywować funkcję Odświeżacza Powietrza, należy 
wciskać przycisk P3, aż do momentu, kiedy ikona D7 zacznie migać. Aby 
wyłączyć funkcję Odświeżacza powietrza, należy wciskać przycisk P3 aż do 
momentu, kiedy ikona D7 zgaśnie. Funkcja Odświeżacza Powietrza aktywuje 
się tylko, kiedy silnik nie jest uruchomiony. Po aktywacji funkcji Odświeżacza 
Powietrza, okap rozpoczyna wymianę powietrza w otoczeniu w kompletnej 
ciszy, uruchamiając się co 50 minut (na czas 10 minut, przy pierwszej 
prędkości). UWAGA: Można aktywować jednocześnie funkcje Czujnika i 
Odświeżacza Powietrza, wciskając Przycisk P3, aż do momentu, kiedy 
obydwie ikony (D4 i D7) zapalą się. Ikona D8: SILNIK ON. Ikona zapala się 
kiedy silnik pracuje przy pierwszej, drugiej, trzeciej prędkości. Na czwartej 
prędkości ikona gaśnie, a włącza się odpowiednia ikona oznaczająca prędkość 
maksymalną (ikona D3). Ikona D10: FILTRY WĘGLOWE (dla okapu w wersji 
filtrującej). Zapala się, kiedy następuje konieczność wymiany filtra/-ów 
węglowego/-ych (po około 120 godzinach pracy okapu). Po wymianie filtra/-ów 
węglowego/-ych, aby ponownie uruchomić zliczanie godzin, należy wcisnąć 
Przycisk P4. Czułość czujnika: można zmieniać czułość czujnika, wciskając



Wymiana lampek
- Aby wymienić lampki halogenowe, należy otworzyć pokrywę, podważając ją 
w miejscach odpowiednich otworów.
- Wymieniać na lampki tego samego typu.

UWAGA: nie dotykać nowej żarówki lampki rękoma.

Jeśli żarówka LED jest uszkodzona, musi zostać wymienione przez 
producenta lub jego serwis pomocy technicznej  lub też osobę o podobnych 
kwalifikacjach, aby unikać niebezpieczeństwa.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że urządzenie nie działa prawidłowo, przed 
wezwaniem Serwisu Technicznego należy przeprowadzić kilka prostych 
czynności kontrolnych  opisanych poniżej:
• Jeżeli okap nie działa: 
Sprawdzić czy:
- nie nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
- wybrano prędkość.
• Jeżeli okap ma małą wydajność: 
Sprawdzić czy:
- Wybrana prędkość pracy silnika jest dostateczna w stosunku do ilości 
pochłanianych  oparów i dymów. 
- Kuchnia jest wystarczająco przewietrzona, aby umożliwić pobieranie 
powietrza.
- Filtr węglowy nie zużył się (okap w wersji filtrującej).
• Jeżeli okap wyłączył się podczas normalnego działania: 
Sprawdzić czy:
- nie nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
- nie zadziałał wyłącznik biegunowy.

Niniejszy sprzęt gospodarstwa domowego został oznaczony zgodnie z 
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE dotyczącą odpadów elektrycznych i 
elektronicznych (WEEE). Upewniając się, że produkt ten został prawidłowo 
zutylizowany, pomożecie Państwo uniknąć wystąpienia możliwych negatywny-
ch skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić 
w przypadku niewłaściwej utylizacji po zakończeniu użytkowania. Symbol, 
którym został oznaczony produkt, oznacza, że nie może on być wyrzucany jak 
zwykłe odpady domowe; będzie musiał zostać dostarczony do najbliższego 
punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.  Utylizacja musi być 
przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat postępowania, odzyskiwania i przetwarzania niniejszego 
produktu, prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejscowym (wydziałem 
ochrony środowiska), lub punktem zbiórki odpadów w Państwa miejscu 
zamieszkania, lub też sklepem, w którym dokonaliście Państwo zakupu.

Części nie stanowiące wyposażenia produktu

 Wymieniać na lampki tego samego typu.


	JOINT OKLADKA.pdf
	JOINT



