
MINIMAL 5

Instrukcja obsługi



Szanowni Państwo

Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego. Okap ten 
został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i 
z pewnością będzie stanowić część nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w 
nim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i użycie nowoczesnej technologii produkcji, 
zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę.

Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z 
treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi 
okapu.

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
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Szanowni Państwo

Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego.
Okap ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa 
oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część nowocześnie wyposażonej kuchni. 
Zastosowane w nim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i użycie nowoczesnej
technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę.

Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się 
z treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji

 

i obsługi okapu.

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.



Opis:
A. Maskownice kpl
B. Filtr long life  
C. Pilot 
D. Okap

D

E. Zestaw wkrętów

* Akcesoria opcjonalne
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Zawartość opakowania
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  Montaż okapu jako wyciąg z użyciem kanału wentylacyjnego (A)

6

10a

7a 8a

9a

11a 12a

16

2x Ć8

10mm

X

A

=

=

=

=



* Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtrów przeciwtłuszczowych

# Dostępne jako akcesorium

  Montaż okapu jako wyciąg z użyciem kanału wentylacyjnego (A)

1.   Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na wkręty rys 8a i 9a

2.   Zrób otwory w ścianie na wkręty rys 10a

3.   Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie a następnie wkręć śruby z zestawu rys 11a

4.   Zawieś okap

5.   Okap należy połączyć z wentylacją za pomocą kanału wentylacyjnego( może być to rura spiro        

      lub rura PCV fi 150) rys 7

6.   Załączoną maskownicą można zakryć kanał wentylacyjny rys 12a

7

14a

15a

13a

* Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtrów przeciw tłuszczowych

#Dostępne jako akcesorium

1. Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na wkręty (rys.8a) i (rys.9a)

2. Zrób otwory w ścianie na wkręty (rys.10a)

3. Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie a następnie wkręć śruby z zestawu (rys.11a)

4. Zawieś okap

5. Okap należy połączyć z wentylacją za pomocą kanału wentylacyjnego( może być to rura spiro lub 
rura PCV Ø150 (rys.7a)

6. Załączoną maskownicą można zakryć kanał wentylacyjny (rys.12a)



  Montaż okapu jako wyciąg z możliwością obrotu silnika (B)
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              ∗Pamiętaj o regularnym czyszczeniu ltrów przeciwtłuszczowych
1.   Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na drążki rozporowe 

rys 9b i 10b

2.   Zrób otwory w ścianie na wkręty rys 11b

3.   Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie a następnie 

wkręć wkręty z zestawu rys 12b

4.   Silnik ma możliwość obrotu tak aby wpiąć go do wentylacji 

bezpośrednio w ścianie ( bez potrzeby używa-  

      nia kanałów wentylacyjnych). W tym celu należy odkręcić 

śruby mocujące silnik ( rys12b) następnie 

      wyciągnąć silnik i obrócić na żądaną pozycje ( rys 13b) kolej-

nym krokiem jest przykręcenie silnika do  

      okapu ( rys 14b)

5.   Zawieś okap

Montaż okapu jako wyciąg z możliwością obrotu silnika (B)

9

14b

15b

13b

16b

17b
* Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtrów 

                                     przeciwtłuszczowych

1.   Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na 
drążki rozporowe rys 9b i 10b

2.   Zrób otwory w ścianie na wkręty rys 11b

4.   Silnik ma możliwość obrotu tak aby wpiąć

3.   Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie, 

a następnie wkręć śruby z zestawu rys 12b

go do wentylacji bezpośrednio w ścianie ( bez 

potrzeby używania kanałów wentylacyjnych). 
W tym celu należy odkręcić śruby mocujące 

silnik ( rys12b) następnie wyciągnąć silnik  

i obrócić na żądaną pozycje ( rys 13b) kolej-  
nym krokiem jest przykręcenie silnika do  

*Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtrów 
przeciwtłuszczowych

1. Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na kołki 
rozporowe (rys.9b) i (rys.10b)

2. Zrób otwory w ścianie na wkręty (rys.11b)

3. Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie a 
następnie wkręć wkręty z zestawu (rys.12b)

4. Silnik ma możliwość obrotu tak aby wpiąć go do 
wentylacji bezpośrednio w ścianie (bez potrzeby 
używania kanałów wentylacyjnych). W tym celu 
należy odkręcić śruby mocujące silnik (rys.12b) 
następnie wyciągnąć silnik i obrócić na żądaną 
pozycje (rys.13b) kolejnym krokiem jest 
przykręcenie silnika do okapu (rys. 14b)

5. Zawieś okap



Montaż okapu jako pochłaniacz (C)
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Wymaga odświeżania, które odbywa się w dwóch krokach. Pierwszy: to umycie w gorącej wodzie z 
płynem do naczyń lub w zmywarce w temperaturze 65 stopni. Drugi: suszenie w piekarniku w tempera-
turze 100 stopni przez 10 minut. Taki zabieg powinien być wykonywany co 1,5 miesiąca co pozwala 
używać filtr wielokrotnie, a jego wymiana konieczna jest dopiero po upływie 36 miesięcy.

1.   Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na wkręty rys 8c i 9c
2.   Zrób otwory w ścianie na wkręty rys 10c
3.   Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie a następnie wkręć śruby z zestawu rys 11c

Montaż okapu jako pochłaniacz (C)

#

** Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtrów przeciwtłuszczowych

4.   Zawieś okap 

* Akcesorium dostępne w wersji wyciąg

11

Montaż okapu jako pochłaniacz (C)

14c

15c

13c

* Akcesorium dostępne w wersji wyciąg

** Pamiętaj o regularnym czyszczeniu filtrów przeciw tłuszczowych

1. Zwymiaruj i zaznacz na ścianie miejsca na wkręty (rys 8c) i (rys 9c)

2. Zrób otwory w ścianie na wkręty (rys 10c)

3. Umieść załączone kołki rozporowe w ścianie a następnie wkręć śruby z zestawu (rys 11c)

4. Zawieś okap

# Filtr Long Life to specjalistyczny filtr węglowy, który używamy tylko i wyłącznie w trybie 
pochłaniacza.
Wymaga odświeżania, które odbywa się w dwóch krokach. Pierwszy: to umycie w gorącej wodzie 
z płynem do naczyń lub w zmywarce w temperaturze 65 stopni. Drugi: suszenie w piekarniku w 
temperaturze 100 stopni przez 10 minut. Taki zabieg powinien być wykonywany co 1,5 miesiąca 
co pozwala używać filtr wielokrotnie, a jego wymiana konieczna jest dopiero po upływie 36 
miesięcy.



Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według  wskazówek podanych  w 
niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z zawartymi w niej informacjami. Okap został  zaprojektowany wyłącz-
nie do użytku domowego. Okap może różnić się pod względem wyglądu  od okapu przedstawionego na 
rysunkach zawartych w instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają 
niezmienione.

!  Należy zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprze 
 daży urządzenia lub przeprowadzki, należy upewnić się, że dołączono do niego instrukcję obsługi.
! Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, która dostarcza  dokładne informacje dotyczące  
 instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia.
! Nie dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w urządzeniu lub na przewodach odprowa 
 dzających.

Uwaga:  Elementy oznaczone symbolem “(∗)” wchodzą wyłącznie w skład wybranych modeli, w pozostałych 
przypadkach powinny być zakupione osobno.

     Ostrzeżenia
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed ukończeniem montażu.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania, 
wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania.
Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać w rękawicach ochronnych. Niniejsze urządzenie 
nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-nych zdolnościach fizycznych, senso-
rycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urzą-
dzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia 
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów!
Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, że taka możliwość została wyraźnie 
wskazana. Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami spalającymi gaz lub 
inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację.
Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystywanego do odprow-adzania spalin 
wytwarzanych przez urządzenia gazowe lub na inne paliwo. Surowo zabrania się przygotowywania pod 
okapem potraw z użyciem otwartego ognia (flambirowanie).
Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie wolno tego robić pod 
żadnym pozorem. Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przegrzania oleju i w 
konsekwencji samozapaleniu. Dostępne części mogą ulec znacznemu  nagrzaniu, jeżeli będą używane razem 
z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.
W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących odprowadza-
nia spalin należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne.

Instrukcja obsługi

!
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Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według  wskazówek podanych  

w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z zawartymi w niej informacjami. Okap został  

zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego. Okap może różnić się pod względem wyglądu 

od okapu przedstawionego na rysunkach zawartych w instrukcji, ale zalecenia dotyczące

obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione.
 

! Należy zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku 

sprzedaży urządzenia lub przeprowadzki, należy upewnić się, że dołączono do niego instrukcję 

obsługi.

 

! Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, która dostarcza dokładne informacje dotyczące 

instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia.

 

! Nie dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w urządzeniu lub na przewodach 

odprowadzających.

Uwaga:  Elementy oznaczone symbolem “(∗)” wchodzą wyłącznie w skład wybranych modeli,

 

w pozostałych przypadkach powinny być zakupione osobno.

Ostrzeżenia
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed ukończeniem montażu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od 

zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania.

Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać w rękawicach ochronnych.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-

nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy 

lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub 

zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną 

za ich bezpieczeństwo.

Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów!

Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, że taka możliwość została 

wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami 

spalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację.

Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystywanego do odprow-

adzania spalin wytwarzanych przez urządzenia gazowe lub na inne paliwo. Surowo zabrania się 

przygotowywania pod okapem potraw z użyciem otwartego ognia (flambirowanie).

Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie wolno tego 

robić pod żadnym pozorem. Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do 

przegrzania oleju i w konsekwencji samozapaleniu. Dostępne części mogą ulec znacznemu  

nagrzaniu, jeżeli będą używane razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.

W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących 

odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze 

lokalne.



Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W 
MIESIĄCU), z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji). Nieprze-
strzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrów powoduje powstanie 
zagrożenia pożarem.
Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiać okapu bez prawidłowo zamontowa-
nych żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowa-
ne przez urządzenie, a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby  zaistnieć w 
przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol          na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować, jak innych odpa-
dów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elek-
tronicznych.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na 
środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urzą-
dzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w 

Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz), bądź jako pochłaniacz (opary 

są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Modele okapów, które nie posiadają wentylato-
ra wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą być połączone 
z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym w wyposażeniu).
Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym.

odprowadzającej musi być równa średnicy kołnierza łączeniowego.
Uwaga! Rura odprowadzająca nie jest dostarczona w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić. W części 
poziomej, rura musi mieć lekką inklinację do góry (około 10°) tak, aby ułatwić przepływ powietrza na zewnątrz. 
Jeśli okap jest zaopatrzony w filtry węglowe, to muszą one zostać zdjęte. Podłączyć okap do przewodu wenty-
lacyjnego rurą odprowadzającą o średnicy odpowiadającej rozmiarowi wylotu z okapu (kołnierz łączeniowy).

Użycie przewodów o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolności zasysania oraz drastyczne 
zwiększenie hałaśliwości okapu.
Producent zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten stan.
!   Używać jak najkrótszego przewodu.
!  Używać przewodu o jak najmniejszej liczbie zagięć (maksymalny kąt zagięcia: 90°).
!  Unikać radykalnych zmian przekroju przewodu.
! Używać przewodu o jak najgładszej powierzchni wewnętrznej.
! Materiał przewodu musi być zgodny z obowiązującymi normami.

Instrukcja obsługi
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Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ 

W MIESIĄCU), z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrów 

powoduje powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiać okapu bez prawidłowo 

zamontowanych żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 

lub pożary spowodowane przez urządzenie, a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych 

w niniejszej instrukcji.

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2012/19/UE w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniając prawidłowe złomowanie urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia

ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby  

zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol          na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować, 

jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu 

sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych 

urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości 

recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami 

oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ 

W MIESIĄCU), z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrów 

powoduje powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiać okapu bez prawidłowo 

zamontowanych żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 

lub pożary spowodowane przez urządzenie, a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych 

w niniejszej instrukcji.

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2012/19/UE w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniając prawidłowe złomowanie urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia

ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby  

zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol          na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować, 

jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu 

sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych 

urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości 

recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami 

oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Obsługa
Urządzenie można używać  jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz), bądź jako pochłaniacz 

(opary są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Modele okapów, które nie 

posiadają wentylatora wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą być połączone 

z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym w wyposażeniu).

Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym.

Okap pracujący jako wyciąg ( 5* )
Opary są usuwane na zewnątrz rurą odprowadzającą zamocowaną do kołnierza łączeniowego.

Średnica rury odprowadzającej musi być równa średnicy kołnierza łączeniowego.

Uwaga! Rura odprowadzająca nie jest dostarczona w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić.

W części poziomej, rura musi mieć lekką inklinację do góry (około 10°) tak, aby ułatwić przepływ 

powietrza na zewnątrz. Jeśli okap jest zaopatrzony w filtry węglowe, to muszą one zostać zdjęte.

Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego rurą odprowadzającą o średnicy odpowiadającej 

rozmiarowi wylotu z okapu (kołnierz łączeniowy).



 Okap pracujący jako pochłaniacz ( 7C )
Aby używać okapu w tej wersji należy zainstalować filtr long-life.
Można go kupić u sprzedawcy.
Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostanie zwrócone 
do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina.

Instalacja okapu
Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniż-
szą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 55cm  w przypadku kuchenek elektrycznych i 
nie mniej niż 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego. Jeżeli w instrukcji zainstalowania 
kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy dostosować się do takich wskazań.

 Połączenie elektryczne
Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części 
okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi 
normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji.
Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się 
w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik 
dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii 
III, zgodnie z zasadami instalacji.
Uwaga! Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawności jego dzia-
łania należy się zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany. Okap jest wyposażo-
ny w specjalny przewód zasilający.
W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić w biurze Działu Serwisu.

!
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Użycie przewodów o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolności zasysania 

oraz drastyczne zwiększenie hałaśliwości okapu.

Producent zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten stan. 

! Używać jak najkrótszego przewodu. 

! Używać przewodu o jak najmniejszej liczbie zagięć (maksymalny kąt zagięcia: 90°).
 

! Unikać radykalnych zmian przekroju przewodu.

 

! Używać przewodu o jak najgładszej powierzchni wewnętrznej.

 

! Materiał przewodu musi być zgodny z obowiązującymi normami.

Okap pracujący jako pochłaniacz ( 7C )
Aby używać okapu w tej wersji należy zainstalować filtr węglowy.

Można go kupić u sprzedawcy.

Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostanie zwrócone 

do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina.

Instalacja okapu
Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym 

a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 55cm w przypadku kuchenek 

elektrycznych i nie mniej niż 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego.

Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy dostosować 

się do takich wskazań.

Połączenie elektryczne
Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej 

części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego

 

z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej 

instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie 

znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować 

znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej 

w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawności 

jego działania należy się zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany.

Okap jest wyposażony w specjalny przewód zasilający.

W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić w biurze Działu Serwisu.
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Innowacyjny system sterowania gestem - GControl umożliwia w pełni bezdotykowe sterowanie 

urządzeniem wyłącznie za pomocą ruchu dłoni.

Okap jest niezwykle intuicyjny i działa kompatybilnie z naturalnym ruchem dłoni. 

Wystarczą 3 gesty, aby Twój okap w pełni spełniał swoją funkcję.

2
sec

- Aby wyregulować temperaturę światła (ciepłe / zimne), należy wcisnąć 

- Timer  - aby użyć tej funkcji, należy wybrać bieg (klawisze 1 i 2), 

a następnie naciśnać klawisz Timer (6).

Sterowanie - gesty oraz opis funkcji pilota

- Aby włączyć ok , należ zeciąg ziomoap y pr nąć po  

dłoń od strony lewej do prawej. Analogicznie 

uż yb prędkości na wyższy (2). ytkownik zmienia tr

- Aby wyłączyć okap lub zmienić tryb prędkości 

na niższy, należy przeciągnąć dłoń od strony 

prawej do lewej (1).

- Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie, należy 

 przytrzymać dłoń przez około 2 sekundy lub

(Uwaga! Bieg 4 pełni funkcję Boost, 
co oznacza, że po 5min. działania okap

 automatycznie powróci do biegu 3)

Aktualnie wybrany bieg wskazuje odpowiedni

kolor diody LED na panelu sterowania.

Bieg 1: Dioda świeci w kolor e zielonz ym
Bieg 2: Dioda świeci w kolor e niebieskz im

Bieg 3: Dioda świeci w kolor e rz óżowym

Bieg 4: Dioda świeci w kolor e cz ymz erwon

Okap wyposażony jest w diodę LED informującą o aktualnej prędkości pracy wentylatora

3

1 2

6

4

5

Kierunek świecenia diody pozwala na zaobserwowanie koloru na błyszczącej powierzchni 

urządzenia znajdującego się pod okapem (płyta indukcyjna / kuchenka gazowa).

Obsługa pilota radiowego:

Tryb parowania pilota radiowego uruchamiany jest automatycznie po resecie zasilania i jest 

aktywny przez 60 sekund, ale nie jest w żaden sposób sygnalizowany.

W tym czasie naciśnij dowolny klawisz na pilocie. Wciśnięcie klawisza spowoduje połączenie 

okapu kuchennego z pilotem radiowym.

(Jeśli potrzebujesz nowego pilota radiowego, będziesz musiał ponownie połączyć go z okapem.

Należy odłączyć okap od zasilania na 15 sekund. Następnie ponownie podłączyć  zasilanie 

okapu. W ciągu 60 sekund nacisnąć dowolny przycisk na nowym pilocie zdalnego sterowania.

Okap jest teraz połączony z nowym pilotem radiowym.)

i przytrzymać na pilocie klawisz (4) lub (5)

- Aby wyregulować natężenie światła, należy na pilocie wcisnąć i przytrzymać 
ok. 2-3 sek., klawisz (3). Dostępne są trzy stopnie natężenia światła. 

 nacisnąć na pilocie klawisz (3).



Filtr przeciwtłuszczowy
Zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania.
Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu (lub gdy wskaźnik zanieczyszczenia filtrów – jeżeli Twój 
model okapu posiada wskaźnik – informuje o konieczności jego wymiany), za pomocą nie-agresywnego 
środka czyszczącego, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia. Podczas mycia 
w zmywarce metalowy filtr tłuszczowy może się odbarwić, ale nie zmienią się jego  charakterystyczne cechy 
filtrujące.

Aby wyjąć filtr tłuszczowy, należy pociągnąć za klamkę sprężynową.

Filtr long-life

Polega ona na myciu filtra w gorącej wodzie z detergentem lub w zmywarce (pełny program 65 C).
Po umyciu NIE WYCISKAJ wody z filtra - może to skutkować jego uszkodzeniem.
Aby wysuszyć i aktywować ponownie filtr wł ż go do piekarnia nastawionego na 70 C czas 15-20
minut.

Instrukcja obsługi

Filtr należy wymienić raz na 2 lata lub gdy widoczne są uszkodzenia mechaniczne.
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zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główne zasilanie.

Czyszczenie okapu
Okap należy często czyścić wewnątrz, jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą częstotliwością, 
z którą wykonuje się czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi środkami. 
Nie należy używać środków ściernych.
NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!
Uwaga: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia urządzenia i wymiany filtrów powoduje 
powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem stosowanie się do podanych wskazówek. Producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia silnika lub pożary wynikające z nieprzestrzega-
nia zasad konserwacji oraz wzmiankowanych wyżej instrukcji.

14

Okap jest teraz połączony z nowym pilotem radiowym.) Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od 

Konserwacja
Uwaga! 

Instrukcja obsługi

Konserwacja
Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć 

okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główne zasilanie.

Czyszczenie okapu
Okap należy często czyścić wewnątrz, jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą częstotliwością, 

z którą wykonuje się czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi 

środkami. Nie należy używać środków ściernych.

NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!

Uwaga: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia urządzenia i wymiany filtrów 

powoduje powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem stosowanie się do podanych wskazówek.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia silnika lub pożary 

wynikające z nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz wzmiankowanych wyżej instrukcji.

Filtr przeciwtłuszczowy
Zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania.

Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu (lub gdy wskaźnik zanieczyszczenia filtrów – jeżeli 

Twój model okapu posiada wskaźnik – informuje o konieczności jego wymiany), za pomocą nie-

agresywnego środka czyszczącego, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu 

mycia. Podczas mycia w zmywarce metalowy filtr tłuszczowy może się odbarwić, ale nie zmienią 

się jego  charakterystyczne cechy filtrujące.

Aby wyjąć filtr tłuszczowy, należy pociągnąć za klamkę sprężynową.

Filtr long-life
Filtr należy regularnie czyścić. Procedurę tę zaleca się co dwa miesiące.

Polega ona na myciu filtra w gorącej wodzie z detergentem lub w zmywarce (pełny program 65 C).

Po umyciu NIE WYCISKAJ wody z filtra - może to skutkować jego uszkodzeniem.

Aby wysuszyć i aktywować ponownie filtr wł ż go do piekarnia nastawionego na 70 C czas 15-20 

minut.

Filtr należy wymienić raz na 2 lata lub gdy widoczne są uszkodzenia mechaniczne.

145
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Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna
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Warunki gwarancji
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Notatki 



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Okulickiego 10
38-500 Sanok, Poland
INFOLINIA: 0 801 000 899
tel: +48 13 46 53 500
fax: +48 13 46 53 509
www.ciarko.com
ciarko@ciarko.pl
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