
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

MAZARA 

(PL 04307665) 

 

 



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 zastosować filtr węglowy i 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. 

O trybie pracy należy zdecydować przed instalacją urządzenia. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się 

zainstalowanie okapu w trybie wyciągu ze względu na większą wydajność. 

UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH INSTALACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH. 

MONTAŻ 

UWAGA: Montaż powinny przeprowadzać 2osoby. Zaleca się przeprowadzenie instalacji przez 

wykwalifikowanego instalatora.  

Demontaż filtrów przeciwtłuszczowych: przed przystąpieniem do instalacji urządzenia, należy 

usunąć filtry przeciwtłuszczowe: pociągnąć uchwyt na zewnątrz i odblokować filtr (rys. 3). 

Rozdzielenie części okapu: należy oddzielić część zewnętrzną od wewnętrznej poprzez wyjęcie 6 śrub 

(rys. 4). 

Montaż uszczelki: Uszczelkę zamontować na okrągłym brzegu części wewnętrznej (rys. 5). 

MONTAŻ OKAPU PRACUJĄCEGO W TRYBIE WYCIĄGU 

Przed instalacją urządzenia należy zamontować rurę odprowadzającą powietrze. 

Należy zastosować rurę odprowadzającą  spełniającą następujące właściwości: 

- minimalna dopuszczalna długość 

- minimalna ilość zgięć (maksymalny kąt zgięcia: 90°) 

- dopuszczalny materiał (zgodny z krajowymi normami). 

Poza tym należy unikać stosowania rur o różnych średnicach, zaleca się użycie rury o średnicy 150 

mm. 

W sprawie odprowadzenia powietrza na zewnątrz należy stosować się do „Wskazówek” zawartych w 

dalszej części niniejszej instrukcji. 



Należy zapewnić odpowiednie zasilanie. Przy podłączeniu do prądu należy stosować się do 

„Wskazówek” zawartych w dalszej części niniejszej instrukcji. 

1. Na ścianie narysować linię prostopadle do kuchenki. Zaznaczyć na ścianie 6 otworów do 

wywiercenia, zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 6. Wywiercić otwory i umieścić w nich 

dołączone do opakowania kołki rozporowe. Należy przy tym pamiętać, że odległość pomiędzy 

dolną krawędzią okapu a płytą grzewczą musi wynosić co najmniej 650 mm. 

2. Zamontować plastikowy kołnierz na otworze wentylacyjnym silnika poprzez delikatne 

dociskanie go do otworu (rys. 7). 

3. Podłączyć okap do sieci elektrycznej. Podłączyć przewód odprowadzający zasysane powietrze 

do plastikowego kołnierza przy użyciu wspornika (przewód i wspornik do nabycia we 

własnym zakresie). 

4. Zewnętrzną część okapu (korpus cylindra) wsunąć od strony przedniej aż do momentu, gdy 

dotknie ona ściany, następnie popchnąć ją w górę aż dotknie sufitu (rys. 8); zabezpieczyć ją za 

pomocą 6 śrub (użyć śrub, które wcześniej zostały usunięte). 

5. Montaż panelu sterowania. Funkcje panelu sterowania różnią się w zależności od modelu. 

Aby zainstalować funkcje pokazane na rys. 16 lub 17 należy wsunąć bokiem panel sterowania 

do wnętrza cylindrycznej obudowy (rys. 9), a następnie przykręcić go za pomocą 2 śrub A.  

Aby zainstalować funkcje sterujące pokazane na rys. 18 należy przymocować panel 

sterowania do dolnej, wewnętrznej części okapu za pomocą 2 śrub (rys. 10). 

6. Podłączyć 2 światła halogenowe (rys. 11). 

7. Umieścić skrzynkę z czujnikiem (dołączoną tylko do wybranych modeli) we właściwym 

miejscu, dociskając ją delikatnie (rys. 12). 

8. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA FILTR / FILTRY WĘGLOWE. W wersji wyciągu NIE ma 

konieczności stosowania filtrów węglowych. W przypadku gdy są one jednak zainstalowane 

w okapie, należy je wyjąć: chwycić klamrę filtra węglowego, pchnąć filtr w kierunku niższej 

krawędzi a następnie obrócić go w kierunku zewnętrznym w stosunku do okapu (rys. 13). 

9. Ponownie zainstalować filtr przeciwtłuszczowy. 

MONTAŻ OKAPU PRACUJĄCEGO W TRYBIE POCHŁANIACZA 

Należy zapewnić odpowiednie zasilanie. Przy podłączeniu do prądu należy stosować się do 

„Wskazówek” zawartych w dalszej części niniejszej instrukcji. 

1. Na ścianie narysować linię prostopadle do kuchenki. Zaznaczyć na ścianie 6 otworów do 

wywiercenia, zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 6. Wywiercić otwory i umieścić w nich 

dołączone do opakowania kołki rozporowe. Należy przy tym pamiętać, że odległość pomiędzy 

dolną krawędzią okapu a płytą grzewczą musi wynosić co najmniej 650 mm. 

2. Przymocować prostokątną płytę do wewnętrznej części za pomocą 4 śrub, tak jak to 

pokazano na rys. 14. 

3. Zamontować przewód kablowy (B) w okrągłym otworze, a następnie przeciągnąć przez niego 

kabel z podłączeniem do sieci (rys. 14). 

4. Zamontować przegrodę powietrza nad prostokątną płytą za pomocą 4 śrub (rys. 15). 

5. Podłączyć okap do sieci elektrycznej. 



6. Zewnętrzną część okapu (korpus cylindra) wsunąć od strony przedniej aż do momentu, gdy 

dotknie ona ściany, następnie popchnąć ją w górę aż dotknie sufitu (rys. 8); zabezpieczyć ją za 

pomocą 6 śrub (użyć śrub, które wcześniej zostały usunięte). 

7. Montaż panelu sterowania. Funkcje panelu sterowania różnią się w zależności od modelu. 

Aby zainstalować funkcje pokazane na rys. 16 lub 17 należy wsunąć bokiem panel sterowania 

do wnętrza cylindrycznej obudowy (rys. 9), a następnie przykręcić go za pomocą 2 śrub A.  

Aby zainstalować funkcje sterujące pokazane na rys. 18 należy przymocować panel 

sterowania do dolnej, wewnętrznej części okapu za pomocą 2 śrub (rys. 10). 

8. Podłączyć 2 światła halogenowe (rys. 11). 

9. Umieścić skrzynkę z czujnikiem (dołączoną tylko do wybranych modeli) we właściwym 

miejscu, dociskając ją delikatnie (rys. 12). 

10. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA FILTR / FILTRY WĘGLOWE. W trypie pochłaniacza należy 

stosować filtr / filtry węglowe; jeśli nie zostały zainstalowane w okapie, należy je 

zamontować: umieścić filtr na dolnej krawędzi a następnie obrócić go w kierunku 

wewnętrznym w stosunku do okapu (rys. 13). 

11. Ponownie zainstalować filtr przeciwtłuszczowy. 

OBSŁUGA OKAPU 

W zależności od wersji obsługa okapu przebiega następująco: 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 16: 

Przycisk A: Wyłączanie OŚWIETLENIA. 

Przycisk B: Włączanie OŚWIETLENIA. 

Przycisk C: Zmniejszanie prędkości silnika do prędkości minimalnej. Naciśnięcie tego przycisku i 

przytrzymanie go przez 2 sekundy powoduje wyłączenie silnika. 

Przycisk D: Włączanie silnika (z ostatnio używaną prędkością) i zwiększanie jego prędkości aż do 

prędkości maksymalnej. 

Przycisk E: USTAWIANIE TIMERA (MINUTNIKA): aby włączyć timer (opóźnia wyłączenie okapu o 5 

minut) należy, przy włączonym silniku, nacisnąć przycisk E. Natomiast aby wyłączyć timer należy, przy 

wyłączonym silniku, nacisnąć przycisk E. 

Przycisk L1: 4 zielone światła LED informują o tym, z jaką prędkością pracuje w danej chwili silnik. 

Przycisk L2: Jeżeli światło LED ma kolor CZERWONY (wyłączony silnik) oznacza to, że wyświetla się 

ALARM FILTRA. Jeżeli światło LED ma kolor ZIELONY i migocze oznacza to, że włączony został TIMER 

(MINUTNIK) za pomocą przycisku E. 

ALARM FILTRA: 

Po 30 godzinach pracy światło LED L2 ma kolor czerwony. Należy wówczas wyczyścić filtry 

przeciwtłuszczowe.  

Po 120 godzinach pracy światło LED L2 ma kolor czerwony i migocze. Należy wówczas wyczyścić filtry 

przeciwtłuszczowe oraz wymienić filtry węglowe.  



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

licznik godzin (RESET)  poprzez naciśnięcie przycisku E podczas wyświetlania się alarmu filtra. 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 17: 

Przycisk A: Wyłączanie OŚWIETLENIA. 

Przycisk B: Włączanie OŚWIETLENIA. 

Przycisk C: Zmniejszanie prędkości silnika do prędkości minimalnej. Naciśnięcie tego przycisku i 

przytrzymanie go przez 2 sekundy powoduje wyłączenie silnika. 

Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go przez 2 sekundy wtedy, gdy aktywny jest Alarm Filtra, 

powoduje zresetowanie licznika godzin. 

Przycisk D: Włączanie silnika i zwiększanie jego prędkości aż do prędkości maksymalnej. 

Przycisk E: Włączanie/wyłączanie czujnika (tryb AUTOMATIC (automatyczny) lub MANUAL (ręczny)). 

W trybie automatycznym czujnik jest aktywny a światło LED L2 jest włączone. Światła LED L1 

informują o tym, z jaką prędkością pracuje w danej chwili silnik. 

Przycisk L1: 4 zielone światła LED informują o tym, z jaką prędkością pracuje w danej chwili silnik. 

Przycisk L2: Jeżeli światło LED ma kolor ZIELONY oznacza to, że włączony jest tryb AUTOMATIC 

(automatyczny). Jeżeli światło LED jest wyłączone oznacza to, że włączony jest tryb MANUAL (ręczny). 

Natomiast, jeżeli światło LED ma kolor CZERWONY oznacza to, że wyświetla się ALARM FILTRA. 

ALARM FILTRA: Wyświetla się przy wyłączonym silniku przez 30 sekund: 

Po 30 godzinach pracy światło LED L2 ma kolor czerwony. Należy wówczas wyczyścić filtry 

przeciwtłuszczowe.  

Po 120 godzinach pracy światło LED L2 ma kolor czerwony i migocze. Należy wówczas wyczyścić filtry 

przeciwtłuszczowe oraz wymienić filtry węglowe.  

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

licznik godzin (RESET)  poprzez naciśnięcie przycisku C podczas wyświetlania się alarmu filtra. 

CZUŁOŚĆ AUTOMATYCZNEGO WYKRYWACZA OPARÓW: 

Czułość wykrywacza oparów można zmienić dostosowując ją do Państwa potrzeb. Aby zmienić 

czułość wykrywacza oparów okap musi być ustawiony na tryb ręczny (m.in. światło LED L2 musi być 

wyłączone). Aby przejść na tryb ręczny należy nacisnąć przycisk E. 

Aby zmienić czułość wykrywacza oparów należy równocześnie nacisnąć przyciski D i E.  4 światła LED 

informują o ustawieniach czułości wykrywacza oparów. 

Wymagany stopień czułości należy wybrać naciskając przyciski C(-) i D(+) (rys. 17/S). ustawienia 

zostają zapisane poprzez naciśnięcie przycisku E. 



UWAGA: ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU AUTOMATYCZNEGO WYKRYWACZA OPARÓW, ZABRANIA 

SIĘ UŻYWANIA PRODUKTÓW Z SILIKONU W POBLIŻU OKAPU! 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 18: 

Przycisk A: Włączanie/wyłączanie OŚWIETLENIA. 

Przycisk B: Włączanie / wyłączanie silnika, I. stopień prędkości. 

Przycisk C: Włączanie / wyłączanie silnika, II. stopień prędkości. 

Przycisk D: Włączanie / wyłączanie silnika, III. stopień prędkości. 

Filtr przeciwtłuszczowy: filtry przeciwtluszczowe wymagają szczególnej pielęgnacji i muszą być 

regularnie czyszczone. Jeżeli posiadają Państwo model filtra, który wyposażony jest w funkcje 

opisane na rys. 16 lub 17, to wówczas należy czyścić filtr wtedy, gdy wyświetla się alarm filtra 

(instrukcje dotyczące alarmu filtra znajdą Państwo w części „OBSŁUGA OKAPU” niniejszej instrukcji). 

Wyjmowanie filtra przeciwtłuszczowego: docisnąć klamrę w kierunku zewnętrznej części urządzenia i 

pociągnąć filtr w dół (rys. 3). Czyścić filtr za pomocą łagodnego detergentu. 

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

Jeśli model wyposażony jest w elementy sterujące jak na rys. 18 należy wymieniać filtry węglowe 

regularnie, w zależności od stopnia zużycia, średnio co 6 miesięcy. 

Jeśli model wyposażony jest w elementy sterujące jak na rys. 16 lub 17 wówczas alarm filtra 

informuje o konieczności wymiany filtrów węglowych (instrukcje dotyczące alarmu filtra znajdą 

Państwo w części „OBSŁUGA OKAPU” niniejszej instrukcji). 

Wyjmowanie filtra węglowego: najpierw wyjąć filtr przeciwtłuszczowy. W tym celu należy docisnąć 

klamrę w kierunku zewnętrznej części urządzenia i pociągnąć filtr w dół (rys. 3). Następnie wyjąć filtr 

węglowy poprzez pociągnięcie klamry filtra i obrócenie filtra w dół (rys. 13). 

Oświetlenie: aby wymienić żarówki halogenowe należy otworzyć pokrywę oświetlenia dociskając ją 

w oznaczonym miejscu (rys. 19). Żarówki wymienić na nowe, tego samego typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


