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UWAGI I SUGESTIE
Instrukcje obsáugi obowiązują dla kilku wersji tego urządzenia. Stąd teĪ mogą siĊ
w nich znaleĨü opisy poszczególnych wáaĞciwoĞci, które nie mają zastosowania do zakupionego urządzenia.

MONTAĪ
• Producent nie ponosi odpowiedzialnoĞci za szkody wynikające z niepoprawnego lub niezgodnego z
instrukcją montaĪu.
• NaleĪy sprawdziü, czy napiĊcie sieci elektrycznej jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej,
znajdującej siĊ wewnątrz okapu.
• Urządzenia o izolacji elektrycznej klasy I naleĪy podáączaü do gniazd sieciowych wyposaĪonych w sprawny obwód uziemiający.
Okap naleĪy podáączyü do przewodu kominowego rurą o minimalnej Ğrednicy 120 mm. Droga przewodu
powinna byü jak najkrótsza.
• Nie naleĪy podáączaü okapu do przewodów kominowych odprowadzających produkty spalania (pieców,
kominków itp.).
• JeĞli okap uĪywany jest w sąsiedztwie urządzeĔ nieelektrycznych (np. gazowych) naleĪy zapewniü odpowiedni poziom wentylacji danego pomieszczenia, aby zapobiec cofaniu siĊ spalin gazowych. Kuchnia musi posiadaü otwory wentylacyjne uchodzące na zewnątrz budynku, gwarantujące staáy napáyw ĞwieĪego
powietrza. JeĪeli
w pomieszczeniu znajduje siĊ okap kuchenny uĪytkowany razem z urządzeniem zasilanym inną energią
niĪ elektryczna, to wartoĞü podciĞnienia w pomieszczeniu nie moĪe przekroczyü 0,04 mbar; w przeciwnym
razie istnieje ryzyko zassania spalin do pomieszczenia.
• W przypadku uszkodzonego kabla zasilającego, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku, musi byü on wymieniony przez producenta lub w technicznym punkcie serwisowym.
• JeĪeli instrukcja montaĪu páyty gazowej podaje wiĊkszą odlegáoĞü okapu od páyty niĪ sprecyzowano powyĪej, naleĪy wziąü to pod uwagĊ. Regulacje dotyczące odprowadzania powietrza muszą zostaü speánione.

2°

UĪYTKOWANIE
• Urządzenie jest przeznaczone wyáącznie do uĪytku domowego w celu odprowadzania zapachów kuchennych.
• Nigdy nie uĪywaü okapu do celów innych niĪ do tych, dla których zostaá zaprojektowany.
• Pod wáączonym okapem nie wolno pozostawiaü Ĩródeá otwartego ognia.
• WielkoĞü páomienia naleĪy wyregulowaü tak, aby skierowaü go wyáącznie na spód naczynia, unikając
ogrzewania jego boków.
• SmaĪenie na gáĊbokich patelniach musi byü stale kontrolowane: przegrzany táuszcz niesie ze sobą ryzyko
poĪaru.
• Nie gotowaü pod okapem potraw “páonących” - grozi to poĪarem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do uĪytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej sprawnoĞci fizycznej, czuciowej bądĨ psychicznej lub osoby o braku doĞwiadczenia bądĨ
znajomoĞci urządzenia, jeĞli eksploatacja nie odbywa siĊ pod nadzorem lub zgodnie z zasadami instrukcji
uĪytkowania, przekazanymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeĔstwo.
• NaleĪy uwaĪaü, aby dzieci nie bawiáy siĊ okapem.
• UWAGA: àatwo dostĊpne czĊĞci mogą rozgrzaü siĊ do wysokiej temperatury podczas uĪytkowania z
innymi urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.

KONSERWACJA
• Przed podjĊciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych naleĪy wyáączyü urządzenie lub caákowicie odáączyü
je od sieci zasilającej.
• CzyĞciü i/lub wymieniaü filtry po upáywie okreĞlonego czasu (aby uniknąü ryzyka poĪaru).
• Okap naleĪy czyĞciü za pomocą czystej Ğciereczki zamoczonej w ciepáej wodzie
z dodatkiem áagodnego Ğrodka myjącego.
Symbol
znajdujący siĊ na urządzeniu bądĨ na jego opakowaniu oznacza, Īe urządzenie po zakoĔczeniu jego eksploatacji nie moĪe
byü usuwane wraz z odpadami domowymi. NaleĪy przewieĨü je do specjalistycznego punktu przetwarzania urządzeĔ elektrycznych.
Zapewnienie prawidáowej utylizacji urządzenia pomaga zapobiegaü potencjalnym szkodom dla Ğrodowiska oraz ludzkiego zdrowia. W celu
zasiĊgniĊcia dodatkowych informacji na temat utylizacji urządzenia prosimy skontaktowaü siĊ z lokalnym urzĊdem miasta, serwisem
przetwarzania odpadów lub ze sprzedawcą, u którego sprzĊt zostaá nabyty.
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WáAĞCIWOĞCI TECHNICZNE

Czċğci urzĆdzenia
Nr
1
2
3
4
Nr
7.1
7.2
7.3
12a
12b
12c

PL

Iloğý
1
1
1
1
Iloğý
2
2
2
16
6
6
Iloğý
1

Czċğci urzĆdzenia
Osáona okapu razem z: kontrolkami, oĞwietleniem, filtrami
Silnik
Moduá elektryczny
Rama gáówna
Elementy montaīowe
Podpórki mocujące osáonĊ przeciwbryzgową
Podpórki mocujące páytĊ grzejną
Podpórki boczne
ĝruby 3.5 x 9.5
ĝruby M4 x 8
ĝruby 4 x 15
Dokumentacja
Instrukcja obsáugi

1
10

Wymiary

Niniejszy typ okapu kuchennego moĪe byü
uĪywany z gazową páytą kuchenną o
nastĊpujących parametrach:
x
Moc maksymalna: 12,4 kW
x 5 palników (jak pokazano na rysunku).

5 kW

1 kW

PL

1,9 kW

2,6 kW

1,9 kW

1
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INSTALACJA
Okap ten jest zaprojektowany w celu uĪytkowania w pomieszczeniach kuchennych w:
• Wersji wyciągu: Wyciąganie oparów na zewnątrz.
• Wersji recyrkulacyjnej: Recyrkulacja wewnĊtrzna oparów.

Kolejnoğý wykonywanych czynnoğci - Montaī
•
•
•
•

Przewiercanie powierzchni bazowej i montaĪ okapu
Podáączenia
Sprawdzenie dziaáania
Utylizacja opakowania

Przewiercanie powierzchni wspornikowej

X

812

OstrzeĪenie
Kiedy powierzchnia wspornikowa zostanie przewiercona daszek okapu moĪe byü
zamontowany na dwa sposoby:
• Przez wáoĪenie daszku okapu od doáu ( X = 106 mm ).
• Przez wáoĪenie daszku okapu od góry ( X = 113 mm ).

WAĩNE
Minimalna odlegáoĞü pomiĊdzy otworem na páytĊ grzejną a otworem na okap musi wynosiü
przynajmniej 3-5 cm w zaleĪnoĞci od wytrzymaáoĞci uĪytego materiaáu páyty grzejnej.
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Wkâadanie daszku okapu do powierzchni wspornikowej od doâu
• Okap jest wbudowany, gotowy
do instalacji silnika.

• JeĞli szafka kuchenna zaprojektowana zostaáa w inny sposób a silnik musi zostaü wmontowany od tyáu, wtyczka zainstalowana uprzednio w tylnej czĊĞci obudowy okapu musi zostaü usuniĊta i zastąpiona wtyczką z
przodu. Przewód silnika z torowiska na przewody naleĪy takĪe przenieĞü
uĪywając slota znajdującego siĊ po obydwu stronach (A).
Przed rozpoczĊciem dziaáania silnik musi zostaü zamontowany w obudowie okapu (patrz paragraf MontaĪ silnika).

A

• WáoĪyü daszek okapu
od doáu w blat wspierający, przewiercony tak
jak opisane powyĪej.
• Korzystając ze wspornika podnosiü daszek
okapu dopóki przednia
jej czĊĞü nie wyjdzie z
blatu.

• WáoĪyü podpórki 7.2, tak jak na rysunku w
doáączone sloty i zamocowaü je wkrĊtami
12a doáączonymi do zestawu.
• WyĞrodkowaü obudowĊ okapu biorąc pod
uwagĊ wejĞcie na páytĊ grzejną.

7.2

12a

7.2

12a

• UĪywając 2 doáączonych wkrĊtów 12c zamocowaü obudowĊ okapu na blacie i usunąü wsporniki.
OstrzeĪenie:
JeĞli powierzchnia nad páytą grzejną wykonana jest z materiaáu, który nie pozwala na wáoĪenie
wkrĊtów 12c naleĪy uĪyü niewielkiej iloĞci sylikonu w celu przyklejenia podpórek 7.2 na
powierzchni a nastĊpnie zanim przejdzie siĊ do nastĊpnego kroku montaĪu naleĪy pozwoliü jej
caákowicie wyschnąü.
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Wkáadanie daszku okapu do powierzchni wspornikowej od doáu
• Okap jest wbudowany, gotowy do instalacji silnika.

• JeĞli szafka kuchenna zaprojektowana zostaáa w inny sposób a silnik musi zostaü wmontowany od tyáu, wtyczka zainstalowana uprzednio w tylnej czĊĞci obudowy okapu musi zostaü usuniĊta i zastąpiona wtyczką z
przodu. Kabel silnikowy z torowiska na przewody naleĪy takĪe przenieĞü
uĪywając slota znajdującego siĊ po obydwu stronach (A).
Przed rozpoczĊciem dziaáania silnik musi zostaü zamontowany w obudowie okapu (patrz paragraf MontaĪ silnika).

A

• WáoĪyü daszek okapu
od doáu w blat wspierający, przewiercony tak
jak opisane powyĪej.
• Korzystając ze wspornika podnieĞü daszek
okapu dopóki przednia
jej czĊĞü nie wyjdzie z
blatu.

• WáoĪyü podpórki 7.2, tak jak na rysunku w
doáączone sloty i zamocowaü je wkrĊtami
12a doáączonymi do zestawu.
• WyĞrodkowaü daszek okapu biorąc pod
uwagĊ wejĞcie na páytĊ grzejną.

7.2

12a

7.2

12a

• UĪywając 2 doáączonych wkrĊtów 12c zamocowaü daszek okapu na blacie i usunąü
wsporniki.

OstrzeĪenie:
JeĞli powierzchnia nad piecykiem wykonana jest z materiaáu, który nie pozwala na wáoĪenie
wkrĊtów 12c na naleĪy uĪyü niewielkiej iloĞci sylikonu w celu przyklejenia podpórek 7.2 na
powierzchni a nastĊpnie zanim przejdzie siĊ do nastĊpnego kroku montaĪu naleĪy pozwoliü jej
caákowicie wyschnąü.
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MontaĪ podpórek dolnych
• PrzykrĊciü podpórki 7.1 do przedniej strony daszku okapu uĪywając doáączonych wkrĊtów
12a.
• Przed caákowitym dokrĊceniem podpórek naleĪy dokonaü wszelkich regulacji i dopasowaĔ,
aby mogáy podtrzymywaü dolną czĊĞü i aby uniknąü deformacji podpórek górnych 7.2 tak,
jak pokazuje rysunek.

12a
7.1

7.1
12a

• Za pomocą poziomicy ustawiü daszek okapu w pozycji pionowej i zamontowaü go do dolnej
powierzchni uĪywając 2 wkrĊtów 12c doáączonych do zestawu.

12c

• DokrĊciü wkrĊty 12a caákowicie.

PL

1
11

MontaĪ podpórek kwadratowych
• PrzykrĊciü podpórki 7.3 do obudowy okapu uĪywając doáączonych wkrĊtów 12b bez
dokrĊcania ich do koĔca.
• UĪywając doáączonych wkrĊtów 12c zamocowaü drugą czĊĞü podpórek 7.3 albo na Ğciance
bocznej jednostki albo na dolnej czĊĞci páyty grzejnej.

7.3
12b
7.3
12b

12c

• DokrĊciü wkrĊty 12c i 12b do koĔca.
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MontaĪ silnika

• Sposób montaĪu silnika (1) z przodu lub z tyáu zaleĪnie od
pozycji szafki kuchennej, naleĪy upewniü siĊ, Īe wtyczka
zostaáa ustawiona wáaĞciwie.

• NastĊpnie, zaleĪnie od tego, gdzie na jednostce zostaá utworzony otwór wylotowy powietrza silnik moĪe byü obracany
o 90o pozwalając powietrzu wychodziü na cztery róĪne
strony, w zaleĪnoĞci od umiejscowienia otworu w urządzeniu (2).

• Usunąü silnik ze wspornika odkrĊcając 2
wkrĊty (A).
• Podáączyü záącze z daszku okapu do silnika.
• PrzykrĊciü silnik znajdujący siĊ na wsporniku uĪywając 2 odkrĊconych wczeĞniej
wkrĊtów.

A

• PrzykrĊciü silnik do daszku okapu uĪywając wkrĊtów 12a i 12b doáączonych do zestawu tak, jak pokazano na rysunku.
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MontaĪ jednostki elektrycznej

• Podáączyü przewody elektryczne, które wychodzą z
prawej dolnej czĊĞci daszku okapu do záącza jednostki
elektrycznej.
• Záącze kaĪdego z kabli posiada analogiczne záącze do
jednostki elektrycznej, wiĊc naleĪy uwaĪaü, aby nie
popeániü báĊdy podczas podáączania.

• Zamontowaü jednostkĊ elektryczną w daszku okapu
uĪywając doáączonych do zestawu wkrĊtów 12a.
• Pozycja pokazana na rysunku jest tylko przykáadem,
równie dobrze jednostka moĪe byü umieszczona po
lewej stronie daszku okapu a nawet zostawiona
osobno na podstawie (jeĞli nie bĊdzie problemów
strukturalnych lub z bezpieczeĔstwem).

OstrzeĪenie: Nie montowaü produktu w taki sposób, Īe skrzynka z przewodami znajduje siĊ na
podáodze.
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PodâĆczenia
SYSTEM WENTYLACJI W TRYBIE CYRKULACJI ZEWNĊTRZNEJ

W przypadku montaĪu w wersji z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz naleĪy podáączyü okap do komina za pomocą giĊtkiej lub sztywnej rury o Ğrednicy 150 lub 120 mm. Wybór opcji naleĪy do montaĪysty.
• W celu zamontowania wylotu o Ğrednicy 120 mm naleĪy zaáoĪyü koánierz redukujący 9 na wylot powietrza znajdujący siĊ w korpusie okapu.
• Zamocowaü rurĊ za pomocą odpowiednich klamer zaciskowych do
rur (nie znajdują siĊ w zestawie).
• Usunąü filtry wĊglowe (jeĪeli są zamontowane).

•
•
•
•

ø 120

ø 150
9

WYLOT POWIETRZA – WERSJA RECYRKULACYJNA
Podáączyü koánierz do otworu wylotowego powietrza uĪywając
sztywnej lub elastycznej rury o Ğrednicy 120 lub 150 mm.
UĪywając rury o Ğrednicy 120 mm naleĪy wáoĪyü koánierz redukcyjny
9 w otwór wylotowy obudowy okapu.
DokrĊciü rurĊ uĪywając odpowiednich zacisków. Materiaáy potrzebne
do tej operacji nie są doáączone do zestawu.
Zamontowaü kratkĊ uchylną 8 na otworze wylotowym uĪywając 2
wkrĊtów 12e (2.9 x 9.5) doáączonych do zestawu..

• Upewniü siĊ, Īe aktywne filtry wĊglowe są zamontowane (patrz paragraf dotyczący konserwacji aktywnych filtrów wĊglowych).

PODáąCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
• Podáączyü okap do sieci elektrycznej za poĞrednictwem dwubiegunowego wáącznika o minimalnej rozwartoĞci styków wynoszącej 3 mm.

WTYCZKA
URZąDZENIA
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MontaĪ elementu przedniego
• PodnieĞü ruchomą czĊĞü daszku
okapu (patrz paragraf UĪytkowanie) na kilka centymetrów).
• Aby zatrzymaü wznoszenie naleĪy po prostu docisnąü ruchomą czeĞü podczas jej wznoszenia siĊ.
OstrzeĪenie: Nie naleĪy nigdy
blokowaü drzwiczek przesuwnych podczas otwierania i zamykania, za wyjątkiem sytuacji
gdzie montuje siĊ ramĊ.

OstrzeĪenie:
obchodziü siĊ
ostroĪnie

• Usunąü gąbki ochronne znajdujące siĊ na rogach szyby.
• WáoĪyü ramĊ przednią od góry
upewniając siĊ, Īe jej zakáadki
weszáy w odpowiednie sloty na
okapie, jeĞli tak naleĪy je przesunąü w lewo.
OstrzeĪenie: Wszystkie zakáadki muszą zostaü wáoĪone w
sloty.

• W celu wyrównania szyby z
ramą naleĪy uĪyü máotka i delikatnie dobiü ją do powierzchni
ramy od strony prawej do lewej.
Aby zapobiec uszkodzeniom
pomiĊdzy máotek a ramĊ moĪna
wáoĪyü kawaáek drewna lub innego podobnego przedmiotu

• Wskazówki jak przywróciü ruchomą obudowĊ do pozycji
wyjĞciowej proszĊ odnieĞü siĊ
do paragrafu UĪytkowanie.
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Zabezpieczenia panelu wyciągowego

• Otworzyü drzwiczki okapu
(patrz UĩYTKOWANIE).
• Usunąü 2 paski taĞmy klejącej
przyklejonej do panelu podczas
transportu.

PL
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UĪYTKOWANIE

Panel kontrolny
Przycisk
A

B

C

D

E
F
G

H

PL

Funkcja
Przycisk LED
Przycisk ten dziaáa tylko wtedy, gdy drzwiczki są otwarte.
Krótkie wciĞniĊcie = Wáącza/wyáącza oĞwietlenie przy prĊdkoĞci
intensywnej.
NaciĞniĊcie i przytrzymanie przez 2 sekundy = Wáącza/wyáącza
dodatkowe Ğwiatáo wewnĊtrzne.
Przy drzwiczkach otwartych/zamkniĊtych
Po 100 godzinach pracy wyĞwietli siĊ symbol
Krótkie wciĞniĊcie = Resetuje alarm nasycenia filtra.
kropli, który wskazywaü bĊdzie przesycenie
metalowego filtru táuszczowego.
Po 200 godzinach pracy wyĞwietli siĊ litera C,
która wskazywaü bĊdzie przesycenie aktywnego
filtra wĊglowego.
Symbol C miga dwa razy = aktywacja alarmu filtra
Przy drzwiczkach otwartych/zamkniĊtych
NaciĞniĊcie i przytrzymanie przez 2 sekundy = Odblokowuje/blokuje A.C.
aktywowany alarm filtra wĊglowego przy wyáączonym silniku i Symbol C miga raz = dezaktywacja alarmu filtra
nieuruchomionym alarmie filtra.
A.C.
WyĞwietla symbol zegara.
Przy drzwiczkach otwartych
Krótkie wciĞniĊcie = Aktywuje/dezaktywuje tryb opóĨnienia,
powodujący automatyczne wyáączenie silnika oraz oĞwietlenia przy
jakiejkolwiek prĊdkoĞci i 30 minutowym opóĨnieniu. Jest on
zablokowany poprzez ponowne wciĞniĊcie tego samego przycisku,
wáączenie silnika lub zamkniĊcie drzwiczek.
Dziaáa zarówno przy drzwiczkach otwartych jak i zamkniĊtych z Wszystkie przyciski LED migają dwa razy.
Podczas blokady przyciski te migają po kolei.
silnikiem i oĞwietleniem wyáączonym.
NaciĞniĊcie i przytrzymanie przez 4 sekundy = Odblokowuje/blokuje
blokady klawiatury.
Dziaáa jedynie przy otwartych drzwiczkach
WyĞwietla symbol I.
Krótkie wciĞniĊcie = Odblokowuje/blokuje prĊdkoĞü intensywną.
PrĊdkoĞü ta moĪe dziaáaü przez 10 minut. Po tym czasie system powróci
do poprzednio ustawionej prĊdkoĞci.
Ponowne wciskanie tego samego przycisku w celu wyáączenia silnika
lub zamkniĊcia drzwiczek jest zablokowane.
Dziaáa jedynie przy otwartych drzwiczkach = prĊdkoĞü pracy wzrasta.
Liczba podĞwietlonych elementów wzrasta.
Dziaáa jedynie przy otwartych drzwiczkach = prĊdkoĞü pracy obniĪa siĊ. Liczba podĞwietlonych elementów maleje.
Dziaáa jedynie przy otwartych drzwiczkach
Wyáączenie przycisków LED.
Krótkie wciĞniĊcie = Wáącza lub wyáącza silnik
Przy drzwiczkach otwartych lub zamkniĊtych
Przyciski LED migają dwa razy = Sterowanie
NaciĞniĊcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przy wyáączonym silniku i zdalne odblokowane
oĞwietleniu = Odblokowuje/blokuje zdalne sterowanie.
Przyciski LED migają raz = Sterowanie zdalne
zablokowane
Przy drzwiczkach otwarte = Zamykanie drzwiczek + wyáączenie
silnika i oĞwietlenia(*)
Przy drzwiczkach zamkniĊtych = Otwieranie drzwiczek + wáączenie
silnika i oĞwietlenia
OstrzeĪenie: JeĞli z jakiegoĞ powodu drzwiczki pozostają czĊĞciowo
otwarte naleĪy wcisnąü przycisk, aby zakoĔczyü proces otwierania lub
zamykania.
(*) Zamykające siĊ drzwiczki po 6 sekundach zostaną automatycznie
zablokowane w pozycji niedomkniĊtej. Aby dokoĔczyü ten proces
naleĪy wcisnąü przycisk ponownie i przytrzymaü go dopóki drzwiczki
caákowicie siĊ nie zamkną.
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJONALNIE)
Urządzeniem moĪna sterowaü za pomocą pilota zasilanego alkalicznymi bateriami 1.5 V typu LR03-AAA
(nie doáączone).
• Nie naleĪy pozostawiaü pilota w pobliĪu Ĩródeá ciepáa.
• ZuĪyte baterie naleĪy usunąü zgodnie z wymogami
ochrony Ğrodowiska.

Pilot
OstrzeĪenie: Po zakupie urządzenia pilot jest dezaktywowany. Aby go aktywowaü naleĪy postĊpowaü wedáug paragrafu UĪytkowanie, Dziaáanie przycisku G.

Silnik

Intensywny
OpóĨnienie

OĞwietlenie

PL

Przy drzwiczkach zamkniĊtych:
Otwiera drzwiczki, uruchamia okap na prĊdkoĞci pierwszej i wáącza
maksymalnie intensywne oĞwietlenie.
Przy drzwiczkach zamkniĊtych:
Krótkie wciĞniĊcie: Wáącza/wyáącza okap
Przytrzymanie przez 2 sekundy: Zamka drzwiczki i wyáącza okap i
oĞwietlenie
Jedynie przy drzwiczkach otwartych:
Zmniejsza prĊdkoĞü pracy za kaĪdym razem, gdy przycisk jest
wciskany.
Jedynie przy drzwiczkach otwartych:
ZwiĊksza prĊdkoĞü pracy za kaĪdym razem, gdy przycisk jest
wciskany.
Jedynie przy drzwiczkach otwartych:
Uruchamia funkcjĊ intensywną.
Jedynie przy drzwiczkach otwartych:
Aktywuje funkcjĊ opóĨnienia.
Jedynie przy drzwiczkach otwartych:
Krótkie wciĞniĊcie: Wáącza/wyáącza oĞwietlenie
Przytrzymanie przez 2 sekundy: Wáącza/wyáącza oĞwietlenie
wewnĊtrzne
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KONSERWACJA
Czyszczenie panelu dolnego
•
•
•
•
•

Otworzyü panel dolny przez pociągniĊcie jego górnej czĊĞci.
Zdjąü áaĔcuch zabezpieczający otwierając zaczep sprĊĪyny.
Odpiąü panel od obudowy okapu.
Panel dolny nie moĪe byü myty w zmywarce.
WyczyĞciü zewnĊtrzną powierzchniĊ uĪywając wilgotnej
Ğciereczki i áagodnego detergentu.
• WyczyĞciü wewnĊtrzną powierzchniĊ uĪywając wilgotnej
Ğciereczki i áagodnego detergentu; nie uĪywaü mokrych Ğcierek
lub gąbek, strumienia wody; nie uĪywaü równieĪ substancji
Ğciernych.
• Po zakoĔczeniu czyszczenia zamontowaü panel i zaczep
sprĊĪyny na panelu okapu i zamknąü go.

Metalowe filtry tâuszczowe
Filtry te moĪna myü w zmywarce, muszą one byü czyszczone
zawsze wtedy, gdy wyĞwietlony zostanie symbol “kropli” lub
raz na dwa miesiące a nawet czĊĞciej w przypadku szczególnie
intensywnego uĪywania okapu.
Zerowanie alarmu
• Wyáączyü okap i oĞwietlenie.
• Wcisnąü przycisk B (patrz paragraf UĪytkowanie).
Czyszczenie filtrów
• Otworzyü drzwiczki (patrz UĩYTKOWANIE).
• Otworzyü dolną osáonĊ pociągając ją.
• Usunąü jednoczeĞnie filtry popychając je w kierunku tyáu
jednostki i ciągnąc je do doáu.
• Umyü filtry starając siĊ unikaü zginania, a nastĊpnie zostawiü
je do caákowitego wyschniĊcia. (Zmiana wyglądu powierzchni
filtra, która z czasem siĊ pojawia nie ma najmniejszego
wpáywu na jego pracĊ).
• Wkáadając filtry z powrotem do okapu naleĪy upewniü siĊ,
Īeby byáy one zamontowane uchwytem do przodu.
• Zamknąü osáonĊ dolną.

PL
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Aktywny filtr wĊglowy (w trybie recyrkulacji)
MoĪe byü myty w zmywarce. NaleĪy go czyĞciü, gdy przycisk “C” zapali siĊ lub przynajmniej
raz na cztery miesiące (lub czĊĞciej, w zaleĪnoĞci od czĊstotliwoĞci uĪywania okapu).
Gwarantujemy niezawodne dziaáanie filtra do maksymalnie 5 czyszczeĔ, nastĊpnie naleĪy go
wymieniü. Sygnaá alarmu, jeĞli zostanie aktywowany, pojawi siĊ jedynie wtedy, gdy silnik
wyciągu bĊdzie uruchomiony.
Aktywacja sygnaáu alarmowego:
• W przypadku okapów w wersji recyrkulacyjnej alarm nasycenia filtra naleĪy aktywowaü
podczas montaĪu lub póĨniej.
• Wyáączyü okap i oĞwietlenie.
• Nacisnąü i przytrzymaü przycisk B przez 2 sekundy:
• Symbol “C” miga dwa razy – alarm nasycenia filtra wĊglowego AKTYWNY.
• Symbol “C” miga raz – alarm nasycenia filtra wĊglowego NIEAKTYWNY.
WYMIANA AKTYWNEGO FILTRA WĉGLOWEGO
Zerowanie alarmu
• Wyáączyü okap i oĞwietlenie.
• Wcisnąü przycisk B (patrz paragraf dotyczący
UĪytkowania).
Wymiana filtra
• Usunąü panel dolny.
• Usunąü metalowe filtry táuszczowe.
• Oddzieliü ograniczniki od filtrów táuszczowych i
wyczyĞciü przesycone aktywne filtry wĊglowe.
• Wymieniü je na czyste filtry, zawiesiü z powrotem
uĪywając ograniczników.
• Wymieniü metalowe filtry táuszczowe.
• Zamknąü panel dolny.

Oğwietlenie
Uwaga: Urządzenie wyposaĪone jest w biaáą diodĊ klasy 1M
zgodnie z normą EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; maksymalna moc optyczna wynosi @439nm: 7µW. Nie naleĪy na nią
patrzeü za pomocą narzĊdzi optycznych (lornetka, szkáo powiĊkszające…).
• W celu wymiany diody naleĪy skontaktowaü siĊ z technicznym
dziaáem Obsáugi Klienta. („W celu nabycia diody naleĪy skontaktowaü siĊ z technicznym dziaáem Obsáugi Klienta").

Franke S.p.a.
Via Pignolini,2
37019 Peschiera del Garda (VR)
www.franke.it

991.0266.439_ver6

