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UWAGI I SUGESTIE 
 Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych wersji urządzenia. Możliwe jest, że 

niektóre ilustracje nie odzwierciedlają dokładnie waszego urządzenia. 

MONTAŻ 
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i 

niezgodnego z zasadami techniki montażu. 
• Minimalna odległość bezpieczeństwa pomiędzy płytą kuchenną a okapem musi wynosić 650 mm 

(niektóre modele mogą być instalowane na niższej wysokości, patrz paragrafy dotyczące usta-
wienia oraz instalacji). 

• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce zna-
mionowej wewnątrz okapu. 

• W przypadku urządzeń klasy Ia należy się upewnić, czy domowa instalacja elektryczna gwarantu-
je prawidłowe uziemienie. 

• Podłącz okap do wlotu otworu wyciągowego za pomocą rury o średnicy równej lub większej niż 
120 mm. Trasa rury powinna być możliwie najkrótsza. 

• Nie podłączaj okapu do przewodów odprowadzających spaliny (z kotłów, kominków, itp.). 
• Jeżeli w pomieszczeniu używane są zarówno okap, jak i urządzenia niezasilane energią elek-

tryczną (na przykład urządzenia na gaz), należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszcze-
nia. Jeżeli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniających dopływ świeżego powietrza, należy je 
wykonać. Bezpieczne użytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne podciśnienie w po-
mieszczeniu nie przekracza 0,04 mbar. 

• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta lub 
wykwalifikowanych pracowników serwisu.  

• Jeśli instrukcja instalacji urządzenia do gotowania wskazuje na potrzebę zastosowane większej 
odległości, niż podana powyżej, należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkich 
norm dotyczących od-prowadzania powietrza. 

UŻYTKOWANIE 
• Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchen-

nych. 
• Nie wolno używać okapu do innych celów. 
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o dużej intensywności pod załączonym okapem. 
• Reguluj zawsze płomienie tak, aby nie wydostawały się one po bokach garnków. 
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich użytkowania : przegrzany olej może się zapalić. 
• Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie fizycz-

nie lub umysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, operatorzy 
powinni zostać poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsługi urządzenia przez osoby odpo-
wiedzialne za jego bezpieczeństwo. 

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się że nie bawią się urządzeniem. 
• „UWAGA: Części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące, jeżeli używane są razem z urządze-

niami przeznaczonymi do gotowania.” 

KONSERWACJA 
• Przed przystąpieniem do dowolnej czynności konserwacyjnej należy wyłączyć okap z sieci elek-

trycznej, wyciagając wtyczkę lub wyłączając wyłącznik gówny. 
• Wykonuj skrupulatną i częstą konserwację filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpieczeństwo 

pożaru). 
• Powierzchnie okapu wystarczy czyścić wilgotną szmatką i neutralnym płynem do mycia. 

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu tego nie można traktować jak zwy-
kłych odpadów, ale należy go zawieźć do punktu zajmującego się likwidacją urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym 
ujemnym wpływom na środowisko i na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej jego 
likwidacji. Szczegółowe informacje na temat recyclingu tego produktu uzyskasz w urzędzie mia-
sta/gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacja odpadów lub w sklepie, w którym kupileś 
produkt. 
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INFORMACJE OGÓLNE – WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGI OGÓLNE 
Okap nadaje się do instalacji ściennej, nad płytą do gotowania instalowaną przy ścianie. 
Można go używać w wersji z wyciągiem (odprowadzanie na zewnątrz) lub też w wersji z fil-
trem (recyrkulacja wewnętrzna). Najlepszą wydajność osiąga przy wersji z wyciągiem, nie-
mniej jednak w okresie zimowym dogodne może być używanie wersji z filtrem, aby uniknąć 
obniżenia się temperatury w pomieszczeniu. 
Zaleca się, żeby instalację wykonał wyspecjalizowany technik, przestrzegając wszystkich 
przepisów odpowiednich władz odnoszących się do odprowadzania powietrza. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidło-
wym lub niezgodnym z zasadami sztuki montażem urządzenia. 

 

1 – OSTRZEŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
1.1 – Nie podłączaj okapów do przewodów odprowadzających spaliny (z kotłów, kominków 

itp.). 
1.2 – Sprawdź, czy napięcie w sieci zasilania odpowiada danym na tabliczce znajdującej się 

wewnątrz okapu. 
1.3 – Podłącz okap do sieci elektrycznej wtyczką dwubiegunową z rozwarciem styków przy-

najmniej 3 mm. 
1.4 – W przypadku okapów pozbawionych uziemienia upewnij się, że instalacja elektryczna w 

domu gwarantuje prawidłowe działanie. 
1.5 – Okapy klasy II posiadają podwójna izolację; nie mogą być podłączane za pomocą 

wtyczki z uziemieniem, ale za pomocą zwykłej wtyczki dwubiegunowej. 
1.6 – Minimalna bezpieczna odległość pomiędzy płytą do gotowania a okapem wynosi 65 cm. 
1.7 – Nie przyrządzaj potraw na otwartym płomieniu pod okapem. 
1.8 – Pilnuj patelni i naczyń do smażenia podczas gotowania: przegrzany olej może się zapa-

lić. 
1.9 – Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz urządzenie od sieci zasila-

nia, wyłączając wtyczkę lub wyłącznik główny. 
1.10– Jeżeli w pomieszczeniu używany jest zarówno okap, jak i urządzenia niezasilane energią 

elektryczną (na przykład urządzenia na gaz), należy zapewnić wystarczający dopływ 
powietrza do pomieszczenia. Prawidłowe i wykluczające ryzyko użytkowanie odbywa się 
wówczas, gdy maksymalne podciśnienie w pomieszczeniu nie przekracza 0,04 mBar; w 
ten sposób unika się powrotu do zasysania do pomieszczenia spalin. 

1.11– Urządzenie należy tak zamontować, aby był łatwy dostęp do wtyczki. 
1.12– Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, wymień go na inny kabel lub specjalny zestaw 

dostępny u producenta lub w jego serwisie technicznym. 
1.13– Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie 

fizycznie lub umysłowo oraz przez bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działa-
nia, operatorzy powinni zostać poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsługi urzą-
dzenia przez osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo. 

1.14– Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się że nie bawią się urządzeniem.  
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INSTALACJA 
2 - MONTAŻ 

Niektóre systemy montażu przewidują otwarcie i usunięcie kraty wyciągu. 

2.1 –Otwarcie i usunięcie kraty wyciągu 
Aby otworzyć kratę, przesuń do wewnątrz suwaki znajdujące się w dolnej części okapu. 
Otwórz wziernik. Krata opuści się, kręcąc się wokół dwóch tylnych sworzni. 
Gdy krata będzie otwarta i w pozycji pionowej, przesuń prawy, tylny sworzeń do przodu, 
wzdłuż otworu bocznego, aż wyjdzie na zewnątrz. 

2.2 –Montaż pod szafką wiszącą 
 a–Szafka z otworami: podłącz okap do szafki poprzez otwory przygotowane w podstawie 

szafki, za pomocą 4 śrub 4,2 x 44,4, znajdujących się w wyposażeniu. Nie ma konieczności 
otwierania kraty. 

 b–Szafka bez otworów: 
  b.1- Jeżeli do okapu jest dołączony szablon do wykonania otworu, postępuj zgodnie ze znajdu-

jącą się na nim instrukcją. 
  b.2- Jeżeli nie ma szablonu, otwórz kratę, oprzyj okap o podstawę szafki i przykręć od we-

wnątrz, bezpośrednio do drewna za pomocą śrub 3,5 x 16, których nie ma w wyposażeniu. 

2.3 –Montaż do ściany 
 a–Za pomocą ewentualnego szablonu do wykonania otworów wykonaj 2 otwory Ø 8 w ścianie, 

włóż dwie koszulki, wkręć dwie śruby 4,2 x 44,4, pozostawiając niedokręcone 5 mm, usuń 
kratę wyciągu, zaczep okap na dwóch śrubach przez odpowiednie otwory z tyłu i przykręć do 
końca śruby od środka. 

 b–Jeśli nie ma szablonu, wywierć 2 otwory Ø 8 (patrz rys.) i włóż koszulki i śruby, postępując 
tak, jak w paragrafie a. 

 c–W przypadku montażu do ściany za pomocą wsporników (opcyjnie) postępuj zgodnie z in-
strukcjami znajdującymi się na dołączonym szablonie. 

 d–Przestrzegaj ostrzeżenia 1.6. 

2.4 –Wybór wersji 
 a–Z wyciągiem 

Otwórz kratę wyciągu i przesuń dźwignię lub wskaźnik rączki do pozycji «z wyciągiem», do 
końca. Usuń, jeśli istnieje, filtr węglowy, odkręcając środkowe pokrętło lub kręcąc powoli w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odczepić środkowe mocowanie ba-
gnetowe. 
Podłącz zewnętrzny przewód rurowy do kołnierza Ø 100 mm (lub Ø 120 mm w niektórych 
modelach), umieszczonego na górnym lub tylnym wylocie, w zależności od potrzeb. Załóż za-
tyczkę na odkryty otwór. Koniecznie przestrzegaj ostrzeżenia 1.1. 

 b–Z filtrem 
Otwórz kratę wlotu i przesuń dźwignię lub wskaźnik rączki do pozycji filtrującej, do końca. 
Włóż filtr węglowy do obudowy silnika, ustawiając metalowe pokrętło na środku lub kręcąc 
powoli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zaczepić środkowe mocowa-
nie bagnetowe. Przewód rurowy zewnętrzny, jeśli istnieje, może pozostać podłączony. 

2.5 –Podłączenie elektryczne i kontrola działania 
1 – Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 z paragrafu 1, dotyczących 

bezpieczeństwa. 
2 – Po wykonaniu podłączenia elektrycznego, sprawdź czy prawidłowo działa oświetlenie, załą-

czanie silnika, zmiana prędkości pracy. 
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UŻYTKOWANIE – KONSERWACJA 
3 – DZIAŁANIE 

3.1– Wyłączniki sterują załączaniem, regulowaniem prędkości silnika i oświetleniem płyty do go-
towania. Aby urządzenie pracowało wydajnie, zaleca się otworzyć wziernik i włączać naj-
wyższą prędkość w przypadku dużej koncentracji oparów i dymów oraz prędkość średnią i ni-
ską, aby uzyskać cichą i tanią wymianę powietrza. Ponadto należy pamiętać, by załączać okap 
przy rozpoczęciu gotowania i pozostawiać go włączonym przez kilka minut po zakończeniu 
gotowania. 

3.2– Przestrzegaj ostrzeżeń 1.7 i 1.8. 

4 – KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
Prawidłowa konserwacja zapewnia wysoką wydajność i długą trwałość okapu. 
UWAGA: Gromadzenie się tłuszczu wewnątrz filtru, obok negatywnego wpływu na wydaj-
ność urządzenia, może powodować ryzyko powstania pożaru. Zaleca się więc skrupulatne 
przestrzeganie poniższych zaleceń. 

4.1 –Filtr tłuszczowy 
Jest to filtr mechaniczny, dostępny w różnych rodzajach, który zatrzymuje cząsteczki tłusz-
czów. Znajduje się wewnątrz kraty wylotu. 
Konserwacja filtra przewiduje: 
a– Uwagi ogólne: Niezależnie od typu filtr wyjmuje się, otwierając kratę i wyciągając bloka-

dy z drutu. 
b– Filtr cienki, jednorazowy (grubości około 1 mm):  

Nie należy go myć, ale wymieniać średnio co 2 miesiące. Jeżeli filtr posiada chemiczne
  wskaźniki nasycenia, należy go wymienić, gdy: 

b.1– Fioletowy kolor punktów widocznych z zewnątrz rozprzestrzenił się na całej po-
wierzchni filtra. 
b.2– Czerwony kolor wewnętrznych pasów, normalnie niewidoczny, stał się widoczny z 
zewnątrz. 

c– Metalowy filtr wielowarstwowy: należy go myć średnio raz w miesiącu wodą ze zwy-
kłym detergentem lub w zmywarce. Przed ponownym założeniem należy go dobrze wy-
suszyć. 

4.2 –Czyszczenie metalowych, samonośnych filtrów tłuszczowych  
• Można je myć w zmywarce, a należy je myć co około 2 miesiące użytkowania lub czę-

ściej, w przypadku szczególnie intensywnego użytkowania.  
• Wyjmij filtry po jednym na raz, popychając je do tyłu i pociągając równocześnie w dół. 
• Umyj filtry uważając, aby ich nie zgiąć, i zostaw je do wyschnięcia przed ponownym za-

łożeniem 
• Załóż filtry z powrotem, uważając, aby rączka znalazła się na zewnątrz od widocznej 

strony. 

4.3 –Filtr węglowy 
Jest to filtr chemiczny, który zatrzymuje opary w okapie w wersji z filtrem. Aby go wyjąć, otwórz kratę  
i odkręć środkowe pokrętło lub kręć powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,  
aby odczepić środkowe mocowanie bagnetowe. Załóż filtr, postępując w odwrotny sposób.  
Aby utrzymać wysoką wydajność urządzenia, wymieniaj filtr średnio co 3 miesiące. 

4.4 –Oświetlenie 
Jeżeli żarówka nie działa, otwórz siatkę wyciągu i sprawdź, czy jest ona dobrze dokręcona. 
Jeśli to konieczne, wymień żarówkę na nową takiego samego typu i o takiej samej mocy. 

4.5 –Czyszczenie 
Myj okap letnią wodą z dodatkiem nieżrącego detergentu; nie używaj rozpuszczalników, al-
koholu i środków ściernych. Przy wykonywaniu wszystkich czynności od punktu 4.1 do 
punktu 4.4 przestrzegaj ostrzeżenia 1.9; szczególnie dotyczy to punktu 4.3. 
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	: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu lub dla kolejnego użytkownika.
	Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.
	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Włączonego urządzenia nie zostawiać bez nadzoru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem...
	Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzore...
	Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.
	Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.
	Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
	Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani z systemem zdalnego sterowania.
	Niebezpieczeństwo uduszenia!
	Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

	Zagrożenie życia!
	Odprowadzane gazy pochodzące ze spalania mogą być przyczyną zatrucia.
	Należy zadbać o dostateczną ilość doprowadzanego powietrza, jeżeli urządzenie pracujące w trybie obiegu otwartego jest użytkowane jednocześnie z zależnym od dopływu powietrza urządzeniem spalającym.
	Zależne od powietrza w pomieszczeniu urządzenia spalające (np. grzejniki na gaz, olej, drewno lub węgiel, przepływowe podgrzewacze wody i inne podgrzewacze wody) pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują, a spali...
	Włączenie okapu kuchennego powoduje zasysanie powietrza w kuchni i sąsiadujących pomieszczeniach – bez wystarczającej wentylacji powstanie podciśnienie. Trujące gazy z komina lub ciągu wentylacyjnego uwalniane są do pomieszczeń mieszkalnych.
	■ Z tego względu należy zadbać o dostateczną ilość doprowadzanego powietrza.
	■ Sam wywietrznik ścienny nie zapewnia utrzymania wartości granicznej.

	Praca bez zagrożeń możliwa jest, jeśli w miejscu ustawienia urządzenia spalającego nie zostanie przekroczone podciśnienie 4 Pa (0,04 mbar). Taką wartość można osiągnąć, jeśli powietrze potrzebne do spalania będzie dostarczane przez ot...
	Należy zasięgnąć porady kominiarza, który może ocenić instalację wentylacyjną budynku i zaproponować odpowiednie sposoby wentylacji.
	Jeżeli okap stosowany jest wyłącznie w trybie obiegu zamkniętego, możliwa jest jego praca bez ograniczeń.

	Niebezpieczeństwo pożaru!
	■ Osad z tłuszczu w filtrze przeciwtłuszczowym może się zapalić.
	Filtr przeciwtłuszczowy czyścić co najmniej co 2 miesiące.
	Nie używać urządzenia bez filtra przeciwtłuszczowego.
	Niebezpieczeństwo pożaru!
	■ Osad z tłuszczu w filtrze przeciwtłuszczowym może się zapalić. Nie używać w pobliżu urządzenia źródeł otwartego ognia (np. przy flambirowaniu). Urządzenie można zainstalować w pobliżu pieca opalanego paliwem stałym (np. drewnem l...

	Niebezpieczeństwo pożaru!
	■ Gorący olej lub tłuszcz może szybko zapalić się. Nigdy nie pozostawiać rozgrzanego tłuszczu lub oleju bez nadzoru. Nigdy nie gasić ognia wodą. Wyłączyć pole grzejne. Ostrożnie stłumić ogień używając pokrywki, koca gaśniczego lu...

	Niebezpieczeństwo pożaru!
	■ Włączone gazowe pola grzejne bez postawionych na nich naczyń wytwarzają dużo ciepła. Może to prowadzić do uszkodzenia lub zapalenia się znajdującego się nad nimi wentylatora. Gazowych pól grzejnych używać wyłącznie, gdy postawione...

	Niebezpieczeństwo pożaru!
	■ W przypadku jednoczesnego użytkowania kilku gazowych pól grzejnych wytwarza się dużo ciepła. Może to prowadzić do uszkodzenia lub zapalenia się znajdującego się nad nimi wentylatora. Nie włączać równocześnie dwóch gazowych pól gr...


	Niebezpieczeństwo poparzenia!
	Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

	Niebezpieczeństwo obrażeń!
	■ Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych.
	Niebezpieczeństwo obrażeń!
	■ Przedmioty postawione na urządzeniu mogą spaść. Nigdy nie stawiać przedmiotów na urządzeniu.

	Niebezpieczeństwo obrażeń!
	■ Światło emitowane przez lampy LED jest bardzo jaskrawe i może uszkodzić wzrok (grupa ryzyka 1). Nie patrzeć bezpośrednio na włączone lampy LED dłużej niż przez 100 sekund.

	Niebezpieczeństwo obrażeń!
	■ Naczynia pozostawione w zasięgu pracy urządzenia mogą się przechylić. Wylewające się gorące płyny mogą być przyczyną obrażeń. Nie stawiać naczyń w zasięgu pracy urządzenia.


	Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	■ Uszkodzone urządzenie może prowadzić do porażenia prądem. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	■ Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie przeszkoleni technicy serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągną...

	Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	■ Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.




	Przyczyny uszkodzeń
	Uwaga!
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	Ekologiczna utylizacja
	Tryby pracy
	Praca w trybie obiegu otwartego
	Wskazówka



	Tryb obiegu zamkniętego
	Wskazówka
	Zapoznanie się z urządzeniem

	Pulpit obsługi
	Obsługa urządzenia
	Wskazówka


	Otwieranie i zamykanie osłony ze stali nierdzewnej i szkła
	: Niebezpieczeństwo obrażeń!
	: Niebezpieczeństwo obrażeń!
	: Niebezpieczeństwo poparzenia!
	1. Usunąć wszystkie przedmioty z zasięgu pracy urządzenia.
	2. Chwycić z boku osłonę ze stali nierdzewnej i szkła, a następnie powoli opuścić ją całkowicie do dołu.
	1. Usunąć wszystkie przedmioty z zasięgu pracy urządzenia.
	2. Chwycić z boku osłonę ze stali nierdzewnej i szkła, a następnie powoli podnieść ją całkowicie do góry.


	Ustawianie wentylatora
	Wskazówka

	Stopień intensywny
	Opóźnienie wyłączenia wentylatora
	Oświetlenie
	Sygnał dźwiękowy
	Nasycenie filtra przeciwtłuszczowego
	Czyszczenie i konserwacja
	: Niebezpieczeństwo poparzenia!
	: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	: Niebezpieczeństwo obrażeń!


	Środek czyszczący
	Czyszczenie metalowego filtra przeciwtłuszczowego
	: Niebezpieczeństwo pożaru!
	Wskazówki
	W zmywarce:
	Wskazówka
	Ręcznie:
	Wskazówka

	Wymontowanie metalowego filtra przeciwtłuszczowego
	1. Zamknąć osłonę przed rozpryskiwaniem.
	2. Zwolnić blokadę i odchylić filtr metalowy do przodu.
	3. Wyjąć filtr z uchwytu, pociągając do góry.
	Wskazówka
	4. Wyczyścić metalowy filtr przeciwtłuszczowy.
	5. Po demontażu filtra wyczyścić urządzenie od wewnątrz.


	Montaż metalowego filtra przeciwtłuszczowego
	1. Włożyć metalowy filtr przeciwtłuszczowy.
	2. Metalowy filtr przeciwtłuszczowy unieść do góry i zatrzasnąć blokadę.

	Jak postępować w wypadku usterek?
	: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!


	Tabela usterek
	Serwis
	Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki


	Wyposażenie dodatkowe do obiegu zamkniętego

	31115282.pdf
	[de] Instrukcja obsługi
	Ø Inhaltsverzeichnis[de] Gebrauchsanleitung
	: Wichtige Sicherheitshinweise
	Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.
	Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.
	Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Außenbereich bestimmt. Das Gerät während des Betriebes beaufsichtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch un...
	Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, b...
	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
	Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.
	Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
	Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernsteuerung bestimmt.
	Erstickungsgefahr!
	Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

	Lebensgefahr!
	Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen.
	Immer für ausreichend Zuluft sorgen, wenn das Gerät im Abluftbetrieb gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
	Raumluftabhängige Feuerstätten (z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie.
	In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen - ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurück...
	■ Es muss daher immer für ausreichende Zuluft gesorgt werden.
	■ Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

	Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen, Fenstern, in Verbindun...
	Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu, der den gesamten Lüftungsverbund des Hauses beurteilen kann und Ihnen die passende Maßnahme zur Belüftung vorschlägt.
	Wird die Dunstabzugshaube ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

	Brandgefahr!
	■ Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden.
	Fettfilter mindestens alle 2 Monate reinigen.
	Gerät nie ohne Fettfilter betreiben.
	Brandgefahr!
	■ Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden. In der Nähe des Gerätes nie mit offener Flamme arbeiten (z.B. flambieren). Gerät nur dann in der Nähe einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z.B. Holz oder Kohle) installieren, w...

	Brandgefahr!
	■ Heißes Öl und Fett entzündet sich schnell. Heißes Öl und Fett nie unbeaufsichtigt lassen. Nie ein Feuer mit Wasser löschen. Kochstelle ausschalten. Flammen vorsichtig mit Deckel, Löschdecke oder Ähnlichem ersticken.

	Brandgefahr!
	■ Gas-Kochstellen ohne aufgesetztes Kochgeschirr entwickeln im Betrieb große Hitze. Ein darüber angebrachtes Lüftungsgerät kann beschädigt oder in Brand gesetzt werden. Gas-Kochstellen nur mit aufgesetztem Kochgeschirr betreiben.

	Brandgefahr!
	■ Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Gas- Kochstellen entwickelt sich große Hitze. Ein darüber angebrachtes Lüftungsgerät kann beschädigt oder in Brand gesetzt werden. Zwei Gaskochstellen nie gleichzeitig mit größter Flamme länger als 15 M...


	Verbrennungsgefahr!
	Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß. Nie die heißen Teile berühren. Kinder fernhalten.

	Verletzungsgefahr!
	■ Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein. Schutzhandschuhe tragen.
	Verletzungsgefahr!
	■ Auf dem Gerät abgestellte Gegenstände können herabfallen. Keine Gegenstände auf das Gerät stellen.


	Stromschlaggefahr!
	■ Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes Gerät einschalten. Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
	Stromschlaggefahr!
	■ Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen und beschädigte Anschlussleitungen austauschen. Ist das Gerät defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungska...

	Stromschlaggefahr!
	■ Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.



	Ursachen für Schäden
	Achtung!
	Umweltschutz

	Umweltschonende Entsorgung
	Betriebsarten
	Abluftbetrieb
	Hinweis



	Umluftbetrieb
	Hinweis
	Gerät bedienen
	Hinweis
	Bedienfeld


	Lüfter einstellen
	Hinweis

	Lüfternachlauf
	1. Zuerst die Taste der gewünschten Lüfterstufe 1, 2 oder 3 drücken.
	2. Zum Aktivieren des Lüfternachlaufs die Taste 2r für 2 Sekunden gedrückt halten.

	3. Zum vorzeitigen Beenden des Lüfternachlaufs die Taste % drücken.
	Hinweise

	Intensivstufe
	1. Zum Aktivieren der Intensivstufe die Taste 3° für 2 Sekunden gedrückt halten.
	2. Zum vorzeitigen Beenden der Intensivstufe die Taste % drücken.
	Hinweis


	Beleuchtung
	Hinweis
	Reinigen und warten
	: Verbrennungsgefahr!
	: Stromschlaggefahr!
	: Stromschlaggefahr!
	: Verletzungsgefahr!


	Reinigungsmittel
	Metallfettfilter reinigen
	: Brandgefahr!
	Hinweise
	In der Geschirrspülmaschine:
	Hinweis
	Von Hand:
	Hinweis

	Metallfettfilter ausbauen
	1. Filterabdeckung nach oben klappen.
	Hinweise
	2. Die 2 Metallfettfilter unter der Filterabdeckung und den Metallfettfilter an der Unterseite des Gerätes herausnehmen.
	Verriegelung öffnen, Metallfilter nach vorne klappen und aus der Halterung nehmen.

	Hinweis
	3. Metallfettfilter reinigen.
	4. Nach der Demontage der Filter das Gerät von innen reinigen.
	5. Filterabdeckung reinigen.




	Metallfettfilter einbauen
	1. Die 2 Metallfettfilter unter der Filterabdeckung mit der Verriegelung nach unten einsetzen.
	2. Metallfettfilter hineinklappen und Verriegelung einrasten.
	3. Filterabdeckung schließen.



	Aktivkohlefilter wechseln (Nur bei Umluftbetrieb)
	Hinweise
	1. Metallfettfilter ausbauen, siehe oben.
	2. Alte Aktivkohlefilter drehen und von der Halterung abziehen. ¨
	3. Neue Aktivkohlefilter auf die Halterung drücken und drehen. ©
	4. Metallfettfilter einbauen, siehe oben.


	Störungen – was tun?
	: Stromschlaggefahr!


	Störungstabelle
	Lampen auswechseln
	: Stromschlaggefahr!
	Halogenlampen auswechseln
	Hinweis
	1. Lampenring vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.
	2. Lampe herausziehen und durch den gleichen Lampentyp ersetzen.

	3. Lampenabdeckung einsetzen.
	4. Netzstecker einstecken bzw. Sicherung wieder einschalten.


	Kundendienst
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

	Zubehör Umluftbetrieb




