
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

MOON, SUN 

(PL 04308250) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego 

instalatora. 

 Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy nosić okulary ochronne. 
 

 Okap w trybie pochłaniacza 

Powietrze zostaje oczyszczone i wraca z powrotem do pomieszczenia. W przypadku tego trybu pracy 

okapu konieczne jest zastosowanie filtra węglowego.  

ELEMENTY STERUJĄCE 

Wskaźnik prędkości 

           

PU1: ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) oświetlenie 

PU2: ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) silnik, 1 stopień prędkości 

PU3: ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) silnik, 2 stopień prędkości 

PU4: ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) silnik, 3 stopień prędkości 

PU5: ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) silnik, 4 stopień prędkości 

 

Funkcja 5-minutowego timera (minutnika) 

Naciśnięcie przycisku PU2, PU3 lub PU4 przez 2 sekundy przy odpowiedniej prędkości pracy silnika 

powoduje aktywację 5-minutowego timera (minutnika). Odpowiednie światło LED zaczyna mrugać 

wskazując na to, że funkcja ta została uruchomiona. Po 5 minutach następuje wyłączenie silnika. 

Zmiana prędkości pracy silnika podczas jego działania NIE powoduje dezaktywacji funkcji. Aby 

dezaktywować funkcję należy nacisnąć migający przycisk przez 2 sekundy. 

UWAGA: funkcja 5-minutowego timera może zostać aktywowana tylko dla prędkości silnika: 1, 2 i 

3. 

 

Sygnał dźwiękowy: 

Każde naciśnięcie przycisku generuje sygnał dźwiękowy. 



Alarmy filtrów: 

Po 30 godzinach pracy silnika włącza się alarm filtra przeciwtłuszczowego (świecą się wszystkie 

wskaźniki LED). Alarm włącza się przy wyłączonym silniku i jest widoczny przez 30 sekund. Aby go 

deaktywować należy nacisnąć jeden z przycisków i przytrzymać przez 2 sekundy, podczas świecenia 

się alarmu. 

Po 120 godzinach pracy włącza się alarm filtra węglowego (migają wszystkie wskaźniki LED). Alarm 

włącza się przy wyłączonym silniku i jest widoczny przez 30 sekund. Aby go deaktywować należy 

nacisnąć jeden z przycisków i przytrzymać go przez 2 sekundy, podczas świecenia się alarmu. 

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 raz na 2 miesiące aby uniknąć 

ryzyka wybuchu pożaru. 

WYJMOWANIE FILTRA: odciągnąć uchwyt w stronę tylnej części okapu i pociągnąć 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 6 miesięcy 

WYJMOWANIE FILTRA WĘGLOWEGO:  

Filtr węglowy umieścić we wnętrzu okapu i umieścić 2 zaciski (M) aby zablokować filtr. 

 

Wymiana oświetlenia 

- Aby wymienić żarówki halogenowe należy otworzyć pokrywę oświetlenia dociskając ją w 

oznaczonym miejscu. Żarówki wymienić na nowe, 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. 

 Jeśli moc pracy okapu jest niewystarczająca należy sprawdzić, czy: 

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

             oparów 

 -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 

 - nie wyłączył się sterownik 

 

Części, które nie są zawarte w cenie urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 


