
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 
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Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego 

instalatora. 

 
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 zakupić oddzielnie 2 filtry węglowe 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 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.  

MONTAŻ OKAPU W TRYBIE WYCIĄGU: 

- 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 

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.  

- 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. 

Przymocować korpus wewnętrzny do sufitu za pomocą dołączonych kołków i śrub (rys. 3). Czynność 

tę należy wykonywać bardzo dokładnie, ponieważ położenie korpusu będzie określało ostateczną 

pozycję okapu: otwór B musi znajdować się z przodu.  
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- Ustawić wysokość korpusu za pomocą 8 śrub mocujących C (rys. 4); przy ustawianiu wysokości (H) 

korpusu należy uwzględnić podane na rys. 5 wymiary; należy pamiętać, że odległość od dolnej części 

okapu do powierzchni kuchenki powinna wynosić  przynajmniej 650 mm. 

- Podłączyć rurę odprowadzającą zużyte powietrze do metalowego kołnierza (D) wewnątrz korpusu 

(rys.6). 

- Kołnierz z zaworem (E) przymocować do otworu wylotu powietrza lekko go dociskając (rys. 7). 

- Górną część okapu (maskownica z kratką wentylacyjną) należy umieścić w korpusie w taki sposób, 

aby kratka wentylacyjna skierowana była do dołu (rys. 8); następnie przymocować do korpusu za 

pomocą 2 śrub. 

- Otworzyć metalowy panel znajdujący się w dolnej części okapu i wyjąć filtr przeciwtłuszczowy (rys. 

9). Dolną część okapu przymocować do górnej, obsadzając 4 kołki (F) w przeznaczonych na nie 

otworach w górnej części okapu. Całość dokręcić do korpusu za pomocą 4 nakrętek i 4 podkładek 

(rys. 10). 

- podłączyć kabel sieciowy (rys. 9). 

Po zakończeniu instalacji 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.  

- Odłączyć górną część korpusu od dolnej usuwając śruby (C) i podkładki (rys. 4). 

- W górnej części korpusu obsadzić deflektor powietrza (G), rys. 11. 

- Na deflektor powietrza założyć kołnierz (L), rys. 11, i połączyć go z giętką rurą, którą należy 

przymocować za pomocą metalowej obejmy (rurę i metalową obejmę należy zakupić oddzielnie). 

- Górną część korpusu przymocować do sufitu za pomocą śrub i kołków (rys. 12). 

- Założyć dolną część korpusu wewnętrznego i przymocować do górnej części za pomocą 8 śrub (C) i 

podkładek (rys. 13). Czynność tę należy wykonywać bardzo dokładnie, ponieważ położenie korpusu 

będzie określało ostateczną pozycję okapu: otwór B musi znajdować się z przodu. Wysokość korpusu 

wyregulować za pomocą 8 śrub mocujących (C), rys. 13. przy ustawianiu wysokości (H) korpusu 

należy uwzględnić podane na rys. 5 wymiary; należy pamiętać, że odległość od dolnej części okapu do 

powierzchni kuchenki powinna wynosić  przynajmniej 650 mm. 
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- Giętką rurę podłączyć do metalowego kołnierza (D) – rys. 13. 

- Górną część okapu (komin z kratką wentylacyjną) należy umieścić w korpusie w taki sposób, aby 

kratka wentylacyjna skierowana była do góry (rys. 14); następnie przymocować do korpusu za 

pomocą 2 śrub (M). Przymocować również deflektor powietrza za pomocą 2 śrub (N) – rys. 14. 

- Otworzyć metalowy panel znajdujący się w dolnej części okapu i wyjąć filtr przeciwtłuszczowy (rys. 

9). Dolną część okapu przymocować do górnej, obsadzając 4 kołki (F) w przeznaczonych na nie 

otworach w górnej części okapu. Całość dokręcić do korpusu za pomocą 4 nakrętek i 4 podkładek 

(rys. 10). 

- podłączyć kabel sieciowy (rys. 9). 

- Włożyć filtr węglowy: zaczepić filtr węglowy na bokach prowadnicy i przekręcić w tylną stronę 

okapu (rys. 15). 

Po zakończeniu instalacji ponownie założyć filtr przeciwtłuszczowy.  

 

 

OBSŁUGA OKAPU 

W zależności od wersji obsługa okapu przebiega następująco: 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 16 

 A) wyłączanie oświetlenia 

B) włączanie oświetlenia 

C) zmniejsza prędkość pracy silnika do zera. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy powoduje 

wyzerowanie licznika przepracowanych godzin. 

D) uruchamianie silnika (włącza się z ostatnio ustawioną prędkością) i zwiększanie prędkości pracy 

silnika do maksymalnej 

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

jest czujnik wykrywania oparów i na wyświetlaczu pojawia się symbol „A”. 

L) wyświetlacz: 

- wyświetla aktualną prędkość pracy okapu 

- wyświetla informację o włączonym trybie automatycznego wykrywania oparów, wówczas wyświetla 

się symbol „A”. Jeśli podczas włączonego trybu automatycznego zmieniona zostaje prędkość 

wówczas trzykrotnie miga wskaźnik prędkości  i ponownie zostaje wyświetlony symbol „A”. 



5 
 

- wyświetla informację o alarmie filtra (przy wyłączonym silniku), wówczas przez 30 min. świeci się 

środkowy segment wyświetlacza. 

ALARM FILTRA: uruchamia się przy wyłączonym silniku na 30 minut: 

Po 30 godzinach pracy środkowy segment wyświetlacza świeci się światłem ciągłym, informując tym 

samym o konieczności wyczyszczenia filtrów przeciwtłuszczowych. 

Po 120 godzinach pracy migocze środkowy segment wyświetlacza, 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. wyświetlacz powinien wskazywać aktualnie ustawioną prędkość pracy); w 

przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk E. 

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

ustawiony stopień czułości pojawi się na wyświetlaczu. Za pomocą przycisków C (-) i D (+) ustawia się 

wymaganą czułość. 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! 

OBSŁUGA zgodnie z rys. 17: Przycisk A: oświetlenie. Przycisk B: włącznik (pierwszy stopień prędkości 

pracy) / wyłącznik silnika. Przycisk C: drugi stopień prędkości pracy. Przycisk D: trzeci stopień 

prędkości pracy. 

Filtr przeciwtłuszczowy: filtry przeciwtluszczowe wymagają szczególnej pielęgnacji: W przypadku 

modelu wyposażonego w elementy obsługi jak na rys. 16: filtr przeciwtłuszczowy musi być czyszczony 

po 30 godzinach pracy (gdy środkowy segment wyświetlacza będzie migał lub świecił się światłem 

ciągłym). W przypadku modelu wyposażonego w elementy obsługi jak na rys. 17: filtr 

przeciwtluszczowy należy czyścić regularnie, w zależności od częstotliwości i stopnia użytkowania 

(przynajmniej co  2 miesiące). Do czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego należy używać łagodnego 

detergentu. 

Wyjmowanie filtra przeciwtłuszczowego (rys. 9): otworzyć metalowy panel; w tym celu należy 

chwycić go z przodu i przekręcić do dołu (rys. 9). Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy; w tym celu należy 

ścisnąć klamry i przekręcić filtr do zewnątrz (rys. 9). 

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

W przypadku modelu wyposażonego w elementy obsługi jak na rys. 16 należy wymieniać filtry 

węglowe zawsze, gdy migocze środkowy segment wyświetlacza (tzn. po przepracowaniu 120 godzin). 
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W przypadku modelu wyposażonego w elementy obsługi jak na rys. 17 filtry węglowe należy 

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

Wyjmowanie filtra węglowego: otworzyć metalowy panel; w tym celu należy chwycić go z przodu i 

przekręcić do dołu (rys. 9). Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy; w tym celu należy ścisnąć klamry i 

przekręcić filtr do zewnątrz (rys. 9).Wyjąć filtry węglowe, przekręcając je w kierunku przedniej strony 

okapu (rys. 15). 

Oświetlenie: 

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

pokrywę w miejscu nacięcia (rys. 18). Żarówki wymienić na nowe, tego samego typu. UWAGA: Nie 

dotykać żarówek halogenowych gołymi rękami. 
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