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Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego 

instalatora. 

 
OPIS 

Niniejszy okap jest wyposażony w automatyczny wykrywacz oparów o podwyższonej temperaturze 

(Advanced Sensor Control). Automatyczny wykrywacz oparów uruchamia i dostosowuje pracę 

okapu do zawartych w powietrzu oparów o podwyższonej temperaturze. System może być 

rozłączony w dowolnym momencie przez użytkownika, przywracając w okapie manualne 

sterowanie. 

Niniejszy okap charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i został wyposażony w funkcję 

odświeżania powietrza (Air Refresh). Odgłos pracy okapu jest prawie niesłyszalny, gdy okap 

pracuje przy niskich prędkościach. Jednocześnie zachowana została wysoka efektywność zasysania 

i możliwość oczyszczenia dużej ilości powietrza. Funkcja odświeżania powietrza uruchamia się  co 

50 minut i wówczas następuje wymiana powietrza w pomieszczeniu. 

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. 1A). 

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. 

INSTALACJA 

UWAGA: Montaż powinny przeprowadzać 3 osoby. Zaleca się przeprowadzenie instalacji przez 

wykwalifikowanego instalatora. Zaleca się dokładne przeprowadzenie poszczególnych procesów 

instalacji, a po jej zakończeniu należy upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zainstalowane.  

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). 

Następnie zdjąć metalową ramę, odkręcając 4 śruby mocujące (rys. 4). Górną część teleskopowego 

komina odkręcić od części dolnej, odkręcając 4 śruby mocujące i zdejmując 4 podkładki (rys. 5) 

Przed rozpoczęciem instalacji należy: przygotować podłączenie do zasilania w miejscu instalowania 

teleskopowego komina; w przypadku montażu okapu w trybie wyciągu należy przygotować otwór 

odprowadzający zużyte powietrze.  

W celu osiągnięcia większej wydajności okapu w trybie wyciągu należy zastosować rurę 

odprowadzającą zużyte powietrze o możliwie jak najmniejszej ilości zagięć (maks. kąt zagięcia rury 

900) . Powierzchnia wewnętrzna rury powinna być możliwie gładka. Materiał, z którego wykonana 
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jest rura, powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Należy zastosować możliwie najkrótszą 

drogę odprowadzenia, unikać stosowania rur o różnych średnicach, zaleca się użycie rury o średnicy 

150 mm.  

MONTAŻ OKAPU W TRYBIE WYCIĄGU: 

Z pomocą szablonu wywiercić pionowo nad kuchenką otwory do zamocowania okapu w suficie. 

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących pozycjonowania urządzenia. Należy 

uwzględnić, że jedna z osi szablonu musi być zgodna z osią elementów sterujących okapu.  

Górną część teleskopowego komina zamocować do sufitu za pomocą 4 dołączonych śrub i kołków 

(rys. 6). Czynność tę należy wykonywać bardzo ostrożnie, ponieważ położenie rury będzie określało 

ostateczną pozycję okapu. Podczas tej czynności w rurze teleskopowej należy obsadzić rurę 

odprowadzającą zużyte powietrze oraz przeprowadzić kabel sieciowy przez przewidziany do tego celu 

otwór (rys. 6). 

Zamontować kołnierz do otworu odprowadzającego zużyte powietrze na silniku (rys. 7). 

Silnik przymocować za pomocą 4 nakrętek i 4 podkładek do dolnej części urządzenia (rys. 8). Tak 

zmontowany dół urządzenia przymocować do górnej teleskopowej rury (rys. 9), przymocowanej 

wcześniej do sufitu (za pomocą 4 śrub i 4 podkładek). Wysokość rury teleskopowej ustawia się za 

pomocą czterech śrub (rys. 9), przy czym należy zwrócić uwagę, aby odstęp między wyciągiem a 

kuchenką wynosił co najmniej 650 mm (rys. 10). 

Rurę odprowadzającą zużyte powietrze przeprowadzić przez otwory w rurze teleskopowej i 

przymocować do kołnierza za pomocą obejmy (rys. 11). Rurę i obejmę należy zakupić oddzielnie. 

Podłączyć kabel sieciowy.  

Górną część komina (z kratką wentylacyjną) obsadzić na korpusie, kierując kratkę wentylacyjną do 

dołu (rys. 12). Następnie przykręcić do korpusu 2 śrubami. 

Dolną część komina obsadzić w taki sam sposób, jak górną, dosunąć do góry i przymocować 4 

śrubami (rys. 13). 

Kostkę instalacyjną umieścić w przewidzianej na nią wnęce i przymocować 2 załączonymi śrubami 

(rys. 14). 

Ponownie założyć metalową ramę, zdjętą przez przystąpieniem do instalacji urządzenia (rys. 4). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek obsadzania, ze względu na nacięcia „A” – rys. 4 – które 

muszą być zgodne z czujnikiem, znajdującym się wewnątrz okapu po lewej stronie.  

Podłączyć oświetlenie (rys. 15). 

Ponownie założyć filtr przeciwtłuszczowy. 

MONTAŻ OKAPU W TRYBIE POCHŁANIACZA: 

Z pomocą szablonu wywiercić pionowo nad kuchenką otwory do zamocowania okapu w suficie. 

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących pozycjonowania urządzenia. Należy 

uwzględnić, że jedna z osi szablonu musi być zgodna z osią elementów sterujących okapu.  
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W górną część rury teleskopowej wsunąć deflektor powietrza i przymocować go 1 śrubą (rys. 16). 

Podłączyć do niego elastyczną rurę o średnicy 125 mm i starannie przymocować za pomocą obejmy 

(rurę i obejmę należy dokupić oddzielnie). 

Górną część rury teleskopowej zamocować do sufitu za pomocą 4 dołączonych śrub i kołków (rys. 6). 

Czynność tę należy wykonywać bardzo ostrożnie, ponieważ położenie rury będzie określało 

ostateczną pozycję okapu. Podczas tej czynności do rury teleskopowej należy wprowadzić kabel 

sieciowy przez przewidziany do tego celu otwór (rys. 6). 

Zamontować kołnierz do otworu odprowadzającego zużyte powietrze (rys. 7). 

Nad kołnierzem zamontować redukcję (rys. 17). 

Silnik przymocować za pomocą 4 nakrętek i 4 podkładek do dolnej części urządzenia (rys. 8). Tak 

zmontowany dół urządzenia przymocować do górnej teleskopowej rury (rys. 9), przymocowanej 

wcześniej do sufitu (za pomocą 4 śrub i 4 podkładek). Wysokość rury teleskopowej ustawia się za 

pomocą czterech śrub (rys. 9), przy czym należy zwrócić uwagę, aby odstęp między wyciągiem a 

kuchenką wynosił co najmniej 650 mm (rys. 10). 

Rurę odprowadzającą zużyte powietrze przeprowadzić przez otwory w rurze teleskopowej i 

przymocować do redukcji za pomocą obejmy (rys. 18). Rurę i obejmę należy zakupić oddzielnie. 

Podłączyć kabel sieciowy.  

Górną część maskownicy (z kratką wentylacyjną) obsadzić na rurze teleskopowej, kierując ją kratkę 

wentylacyjną do góry. Przymocować do korpusu za pomocą 2 śrub (rys. 19). 

Dolną część maskownicy obsadzić w taki sam sposób, jak górną, dosunąć do góry i przymocować 4 

śrubami (rys. 13). 

Kostkę instalacyjną umieścić w przewidzianej na nią wnęce i przymocować 2 załączonymi śrubami 

(rys. 14). 

Ponownie założyć metalową ramę, zdjętą przez przystąpieniem do instalacji urządzenia (rys. 4). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek obsadzania, ze względu na nacięcia „A” – rys. 4 – które 

muszą być zgodne z czujnikiem, znajdującym się wewnątrz okapu po lewej stronie.  

Podłączyć oświetlenie (rys. 15). 

Należy pamiętać, że w przypadku pracy okapu w trybie pochłaniacza konieczne jest stosowanie 

filtrów węglowych. Sprawdzić, czy filtr węglowy jest umieszczony w urządzeniu ewentualnie należy 

docisnąć zaczep i przekręcić do góry (rys. 20). 

Ponownie założyć filtr przeciwtłuszczowy. 

OBSŁUGA OKAPU 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 21 

 A) wyłączanie oświetlenia 

B) włączanie oświetlenia 
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C) zmniejsza prędkość pracy silnika do prędkości minimalnej. Przytrzymanie przycisku przez 2 

sekundy powoduje wyłączenie silnika. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy przy aktywnym 

alarmie filtra zeruje licznik przepracowanych godzin.  

D) uruchamianie silnika i zwiększanie prędkości pracy silnika do maksymalnej 

E) włącza / wyłącza czujnik (tryb automatyczny lub manualny). W trybie automatycznym włączony 

jest czujnik wykrywania oparów i włączona dioda LED L2. Dioda LED L1 wskazuje aktualną prędkość 

pracy. 

L1) 4 ZIELONE DIODY LED wskazują aktualną prędkość pracy 

L2) ZIELONA DIODA LED wskazuje na włączenie trybu AUTOMATYCZNEGO. Jeśli dioda nie świeci się, 

oznacza to, że włączony jest tryb manualny. CZERWONA DIODA LED wskazuje na włączony alarm 

filtra. 

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 C (RESET), podczas aktywnego 

alarmu filtrów. 

CZUŁOŚĆ AUTOMATYCZNEGO WYKRYWACZA OPARÓW: 

Czułość automatycznego wykrywacza oparów może być ustawiona zgodnie z potrzebami 

użytkownika. Aby zmienić czułość wykrywacza oparów urządzenie musi znajdować się w trybie 

manualnym (tzn. dioda LED L2 musi być wyłączona); w przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk E. 

Czułość wykrywacza oparów można zmienić naciskając równocześnie przyciski D i E. Aktualnie 

ustawiony stopień czułości wskazują cztery zielone diody LED. Za pomocą przycisków C (-) i D (+) 

ustawia się wymaganą czułość (rys. 21/S). Nowe ustawienia zostają zapisane poprzez naciśnięcie 

przycisku E. 

UWAGA: W POBLIŻU OKAPU NIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE  SILIKON 

PONIEWAŻ MOŻE ON USZKODZIĆ CZUJNIK AUTOMATYCZNEGO WYKRYWACZA OPARÓW! 

Filtr przeciwtłuszczowy: filtry przeciwtluszczowe wymagają szczególnej pielęgnacji i muszą być 

regularnie czyszczone, zawsze gdy włączy się alarm filtra. Sposób postępowania w przypadku 

włączenia się alarmu filtra został opisany w rozdziale  „Obsługa okapu”.  

Wyjmowanie filtra przeciwtłuszczowego: docisnąć uchwyt do zewnątrz i wyciągnąć filtr do dołu (rys. 

3). Do czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego należy używać łagodnego detergentu. 



6 
 

Filtr węglowy: w przypadku pracy w trybie pochłaniacza należy regularnie wymieniać filtry węglowe, 

zawsze gdy włączy się alarm filtra. Sposób postępowania w przypadku włączenia się alarmu filtra 

został opisany w rozdziale „Obsługa okapu”. 

Wyjmowanie filtra węglowego: zdjąć filtr przeciwtłuszczowy dociskając uchwyt do zewnątrz i 

wyciągając filtr przeciwtluszczowy do dołu (rys. 3); następnie pociągnąć za zaczep i wyjąć filtr 

węglowy do dołu (rys. 20). 

Oświetlenie: 

- Wymiana żarówek halogenowych. Aby wymienić żarówkę halogenową  należy podważyć jej 

pokrywę w miejscu nacięcia (rys. 22). Żarówki wymienić na nowe, tego samego typu 

Maty wygłuszające (tylko przy niektórych modelach): maty wygłuszające (rys. 23) należy regularnie 

czyścić (średnio co 2 miesiące). Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. 
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