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Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät der Marke Beko entschieden haben. Wir sind 
überzeugt, dass Sie mit diesem Gerät, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen 
und modernster Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen werden. 
Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente 
aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen 
Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Gerät an jemanden weitergeben, händigen 
Sie ihm bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie die Anweisungen, indem Sie alle 
Informationen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachten.
Bitte denken Sie daran, dass diese Bedienungsanleitung eventuell für mehrere Modelle 
geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung klar 
und deutlich beschrieben.

Bedeutung der Symbole
Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung 
verwendet:

C Wichtige Informationen und nützliche 
Hinweise zur Verwendung.

A
WARNUNG: Warnhinweise zu 
gefährlichen Situationen im Hinblick 
auf die Sicherheit von Leib, Leben und 
Eigentum.

Warnung vor Brandgefahr.

B Warnung vor Stromschlägen.

Dieses Gerät wurde in umweltfreundlichen, modernen Einrichtungen ohne 
schädliche Auswirkungen auf die Natur hergestellt.

Das Gerät erfüllt die Vorgaben der 
WEEE-Richtlinie.

Es enthält kein PCB.



DEUTSCH 

POLSKI        20-33

INHALT

      04-18
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1.1 Allgemeine Sicherheit
•	Dieses Gerät darf von Kindern ab 

8 Jahren sowie von Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder mentalen Fä-
higkeiten oder ohne spezielles 
Wissen oder Erfahrung verwendet 
werden, sofern sie beaufsichtigt 
werden oder ausreichend in den 
sicheren Umgang mit dem Gerät 
und die damit verbundenen Ge-
fahren eingewiesen wurden. 

•	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
hantieren. Reinigungs- und War-
tungsarbeiten dürfen nicht von 
Kindern ausgeführt werden, so-
fern diese nicht durch einen Er-
wachsenen beaufsichtigt werden.

•	Dieses Gerät ist für den privaten 
Gebrauch bestimmt. 

•	Die Betriebsspannung des Geräts 
beträgt 220 bis 240 Volt Wechsel-
spannung bei 50 Hz.

•	Ein geerdeter Stecker ist an das 
Netzkabel des Gerätes ange-
schlossen. Dieser Stecker muss in 
eine geerdete Steckdose einge-
steckt werden.

•	Die elektrische Installation muss 
von einem qualifizierten Elektriker 
durchgeführt werden.

•	Von unautorisierten Personen 
durchgeführte Installationen kön-
nen einen Betrieb mit geringer 

Leistung, Geräteschäden und Un-
fälle zur Folge haben. 

•	Während der Installation muss da-
rauf geachtet werden, dass das 
Netzkabel nicht eingeklemmt wird 
oder unter einen anderen Gegen-
stand gerät. Das Netzkabel darf 
nicht in der Nähe des Kochfeldes 
verlaufen. Andernfalls könnte das 
Kabel schmelzen und einen Brand 
verursachen. 

•	Nicht einstecken, bevor das Gerät 
installiert ist. 

•	Achten Sie darauf, dass sich der 
Netzstecker an einer leicht zu-
gänglichen Stelle befindet, damit 
er im Notfall schnell herausgezo-
gen werden kann. 

•	Berühren Sie die Lampen nicht, 
falls sie lange Zeit in Betrieb 
waren. Sie könnten sich die Finger 
verbrennen, da die Lampen heiß 
werden.

•	Die Abzugshauben wurden zum 
normalen Kochen und für den pri-
vaten Hausgebrauch hergestellt. 
Falls Sie das Gerät für andere Zwe-
cke nutzen, könnte es beschädigt 
werden und erlischt die Garantie.

•	Befolgen Sie die von zuständigen 
Behörden festgelegten Richtlinien 
zum Abführen von Abluft (diese 
Warnung ist bei Einsatz ohne 
Abzug nicht zutreffend). 

•	Entflammbare Lebensmittel soll-

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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ten unter dem Gerät nicht zube-
reitet werden. 

•	Nehmen Sie Ihr Gerät in Betrieb, 
sobald Sie ein Kochgeschirr auf 
das Kochfeld gestellt haben. An-
dernfalls könnte hohe Hitze zur 
Verformung von Teilen Ihres Ge-
räts führen. 

•	Schalten Sie die Kochfelder ab, 
bevor Sie das Kochgeschirr herun-
ternehmen. 

•	Lassen Sie kein heißes Öl auf das 
Kochfeld gelangen. Kochgeschirr 
mit heißem Öl kann sich selbst 
entzünden.

•	Achten Sie auf Vorhänge und Ab-
deckungen, da Öl beim Zubereiten 
von Lebensmitteln, wie Pommes 
frites, Feuer fangen kann. 

•	Achten Sie darauf, die Filter recht-
zeitig zu wechseln. Wenn Filter 
nicht rechtzeitig gewechselt wer-
den, besteht durch das an den 
Filtern angesammelte Öl Brand-
gefahr.

•	Verwenden Sie kein nicht feuerbe-
ständiges Filtermaterial anstelle 
des aktuellen Filters. 

•	Verwenden Sie das Gerät nicht 
ohne Filter. Entfernen Sie die Fil-
ter nicht, während das Gerät läuft.

•	Trennen Sie bei einem Feuer die 
Stromversorgung von Dunstab-
zugshaube und Kochgeräten. 
(Ziehen Sie den Netzstecker oder 

betätigen Sie den Hauptschalter.) 
•	Falls das Gerät nicht regelmäßig 

gereinigt wird, besteht Brandge-
fahr. 

•	Trennen Sie vor Wartungsarbeiten 
die Stromversorgung Ihres Gerä-
tes. (Ziehen Sie den Netzstecker 
oder betätigen Sie den Haupt-
schalter.) 

•	Der Unterdruck in der Umgebung 
darf 4 Pa (4 x 10 bar) nicht über-
schreiten, während die Dunst-
abzugshaube für das elektrische 
Kochfeld und Geräte mit einer 
anderen Energiequelle als Strom 
gleichzeitig laufen. 

•	Falls sich ein mit Heizöl oder 
Brenngasen betriebenes Gerät, 
z. B. Heizungen, in der Nähe der 
Dunstabzugshaube befindet, 
muss die Abluft dieses Gerätes 
vollständig getrennt abgeführt 
werden oder es muss hermetisch 
sein. 

•	Verwenden Sie zum Anschluss des 
Abzugs Rohre mit einem Durch-
messer von 120 oder 150 mm. Der 
Rohranschluss muss möglichst 
kurz sein und sollte möglichst we-
nige Biegungen aufweisen. 

•	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
hantieren. 

•	Verwenden Sie zu Ihrer eigenen 
Sicherheit in der Installation der 
Dunstabzugshaube eine Siche-

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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rung von max. 6 A. 
•	Halten Sie Verpackungsmateri-

alien von Kindern fern, da diese 
eine Gefahr darstellen können. 

•	Falls das Netzkabel beschädigt 
ist, muss es zur Vermeidung von 
Gefahren vom Hersteller, seinem 
Kundencenter oder einer ver-
gleichbar qualifizierten Personen 
ersetzt werden.

•	Trennen Sie bei einem Feuer die 
Stromversorgung von Dunstab-
zugshaube und Kochfeld und er-
sticken Sie die Flammen. Löschen 
Sie ein Feuer niemals mit Wasser. 

•	Wenn Kochgeräte laufen, werden 
ihre zugänglichen Teile möglicher-
weise heiß. 

•	Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung 
durch Personen (einschließlich 
Kindern) vorgesehen, die über 
reduzierte körperliche Eignung, 
Wahrnehmung oder geistige Fä-
higkeiten, Mangel an Erfahrung 
und Wissen verfügen, sofern diese 
Personen nicht von einer verant-
wortlichen Person beaufsichtigt 
werden oder in der Verwendung 
des Gerätes unterwiesen wurden. 

•	Der Abstand zwischen Dunstab-
zugshaube und Kochfeld sollte 
mindestens 65 cm betragen. 

•	Der Auslass der Dunstabzugs-
haube darf nicht an Luftkanäle 
angeschlossen werden, die auch 

andere Abluft abführen. 
•	Besondere Vorsicht gilt, wenn 

das Gerät gemeinsam mit Gerä-
ten verwendet wird, die Luft und 
Treibstoff nutzen (z. B. Heizun-
gen, Boiler). Deren Verbrennung 
könnte beeinträchtigt werden, da 
die Abzugshaube die Umgebungs-
luft absaugt. 

•	Diese Warnung gilt nicht für den 
Einsatz ohne Abzug.

•	Die Belüftung im Raum reicht 
möglicherweise nicht aus, wenn 
die Abzugshaube für das elekt-
rische Kochfeld gemeinsam mit 
Geräten, die mit Gas oder ande-
ren Kraftstoffen laufen, betrieben 
wird (dies trifft möglicherweise 
nicht auf Geräte zu, die Luft zu-
rück in den Raum abgeben). 

1.2 Entsorgung von 
Altgeräten: 
Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-
Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit 
einem Klassifizierungssymbol für elektrische und 
elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses 
Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht 
mit anderem Hausmüll entsorgt 
werden darf. Altgeräte müssen an 
offizielle Sammelstellen zum Recycling 

elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben 
werden. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen 
erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem 
Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. 
Der Beitrag jedes Haushalts zum Umweltschutz 
ist wichtig. Eine angemessene Entsorgung von 
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Altgeräten hilft bei der Verhinderung negativer 
Auswirkungen auf Umwelt und menschliche 
Gesundheit.

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die 
Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU).  
Es enthält keine in der Direktive angegebenen 
gefährlichen und unzulässigen Materialien.

Informationen zur Verpackung
Die Verpackung des Produkts wurde 
gemäß unserer nationalen 
Gesetzgebung aus recyclingfähigen 
Materialien hergestellt. Entsorgen Sie 

die Verpackungsmaterialien nicht mit dem 
Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu 
einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten 
Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

1.3 Lebensgefahr / 
Vergiftungsgefahr

Abb. 1: Vergiftungsgefahr

Abb. 2: Vergiftungsgefahr

A

Gefahr!
Warnung – 
Erstickungsgefahr
Verpackungsmaterialien sind 
für Kinder gefährlich. Lassen 
Sie Kinder nicht mit den 
Verpackungsmaterialien spielen.

A

Gefahr!
Warnung – Lebensgefahr
Lebensgefahr, Vergiftungsgefahr 
durch Einatmen von 
Verbrennungsgasen. Verwenden 
Sie das Gerät beim Einsatz mit 
einem Luftauslass nicht gemein-
sam mit Vorrichtungen, die giftige 
Gase ausstoßen, wie z. B. Öfen mit 
Luftzirkulation, Badezimmeröfen, 
Warmwasserbereitern usw., die 
mit Gas, Öl, Holz oder Kohle be-
trieben werden, sofern keine 
angemessene Versorgung mit 
Frischluft gewährleistet ist. Abb. 3

Vorrichtungen mit Luftzirkulation (z. B. mit Gas, Öl, 
Holz oder Kohle betriebene Öfen, Badezimmeröfen, 
Warmwasserbereiter) verbrauchen die Luft am 
Installationsort und stoßen über ein Abgassystem 
(z. B. Abzug) Abgase aus. Während des Betriebs 
saugt das Gerät Luft aus der Küche und benach-
barten Räumen ab. Ein Vakuum entsteht, wenn die 
Umgebung nicht mit genügend frischer Luft ver-
sorgt wird. In diesem Fall könnte giftiges Gas aus 
Abzug und Abgassystem zurück in den Raum und 
in die Wohnumgebung strömen. Abb. 1

Aus diesem Grund muss immer eine angemessene 
Versorgung mit Frischluft gewährleistet sein.
 Abb. 2

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen



8 / DE Dunstabzugshaube / Bedienungsanleitung

Warnung!
Brandgefahr!
Ölsedimente im Ölfilter können 
Feuer fangen. Reinigen Sie den 
Ölfilter einmal pro Monat. Betreiben 
Sie das Gerät nie ohne Ölfilter. 
Ersetzen Sie den Aktivkohlefilter 
alle 3 Monate.
Ölsedimente im Ölfilter kön-
nen Feuer fangen. Arbeiten Sie 
in der Nähe des Gerätes nie-
mals mit offenen Flammen (z. B. 
zum Flambieren). Das Gerät darf 
nur dann in der Nähe eines mit 
Festbrennstoff (z. B. Holz oder 
Kohle) betriebenen Heizgerätes in-
stalliert werden, wenn dieses über 
eine geschlossene, nicht abnehm-
bare Abdeckung verfügt. Es dürfen 
keine Funken verursacht werden.
Heißes Pflanzenöl und Fett fangen 
leicht Feuer. Seien Sie bei heißen 
Pflanzenölen und Fetten immer 
vorsichtig. Versuchen Sie niemals, 
ein Fett- oder Ölfeuer mit Wasser 
zu löschen. 
Schalten Sie zuerst das Kochfeld 
aus. Decken Sie dann die 
Flamme mit einem Deckel, einer 
Feuerlöschdecke oder einem ähnli-
chen Gegenstand ab.
Gasherde, auf denen sich keine 
Kochutensilien befinden, erzeugen 
während des Betriebs große Hitze. 
Daher kann eine darüber installier-
te Abzugshaube beschädigt wer-
den oder Feuer fangen. Betreiben 
Sie Gasherde nur, wenn sich ein 
Kochutensil darauf befindet.
Wenn gleichzeitig mehr als ein 
Gaskochfeld in Betrieb ist, entsteht 
große Hitze. Daher kann eine da-
rüber installierte Abzugshaube 
beschädigt werden oder Feuer fan-
gen. Lassen Sie zwei Gaskochfelder 
nicht länger als 15 Minuten bei 
hoher Flammenstufe arbeiten. Ein 
Brenner mit mehr als 5 kW Leistung 
(Wok) entspricht einem Brenner mit 
zwei Gasstufen.

A

Warnung!
Gefahr von 
Stromschlägen!
Ein fehlerhaftes Gerät kann 
Stromschläge verursachen. 
Verwenden Sie niemals ein defektes 
Gerät. Trennen Sie den Netzstecker 
oder deaktivieren Sie die Sicherung 
im Sicherungskasten. Wenden Sie 
sich an den Kundendienst.
Nicht mit den Anweisungen 
übereinstimmende Reparaturen 
bergen Gefahren. Ein defektes 
Netzkabel darf nur von einem 
Kundendienstmitarbeiter, der von 
unserem Unternehmen geschult 
wurde, repariert oder gewech-
selt werden. Trennen Sie den 
Netzstecker oder deaktivieren Sie 
die Sicherung im Sicherungskasten, 
falls das Gerät defekt ist. Wenden 
Sie sich an den Kundendienst.
Wenn Wasser in das Gerät ge-
langt, besteht Stromschlaggefahr. 
Hochdruck- oder Dampfreiniger 

A

Gefahr!
Verletzungsgefahr!
Aufgrund scharfer Kanten be-
steht während der Installation 
Verletzungsgefahr. Tragen Sie 
während der Installation des Geräts 
immer Sicherheitshandschuhe.
Alle Sicherungsbolzen und 
Schutzabdeckungen müssen ent-
sprechend den Anweisungen in 
der Bedienungsanleitung montiert 
werden, damit das Gerät nicht her-
unterfällt.
Geräte auf dem Gerät könnten 
herunterfallen. Stellen Sie keine 
Gegenstände auf dem Gerät ab. 
Das LED-Licht ist sehr hell und 
könnte Ihren Augen schaden 
(Gefahrengruppe 1). Blicken Sie 
nicht länger als 100 Sekunden di-
rekt in das LED-Licht.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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A
Achtung
Zugängliche Teile können bei 
Verwendung mit Kochgeräten 
heiß werden.

A

Wurde eine Reparatur unsach-
gemäß oder vorschriftswidrig 
ausgeführt, schalten Sie die 
Gerätesicherung ab oder ziehen 
Sie den Gerätestecker heraus. 
Reparaturarbeiten dürfen nur von 
autorisiertem Servicepersonal 
durchgeführt werden.
Wurde eine Reparatur unsach-
gemäß oder vorschriftswidrig 
ausgeführt, schalten Sie die 
Gerätesicherung ab oder ziehen 
Sie den Gerätestecker heraus. 
Reparaturarbeiten dürfen nur von 
autorisiertem Servicepersonal 
durchgeführt werden.  

A

Gefahr!
Verbrennungsgefahr, 
Stromschlaggefahr!
Warten Sie, bis sich das Gerät ab-
gekühlt hat, bevor Sie Reinigungs- 
oder Wartungsarbeiten daran 
durchführen. Deaktivieren Sie vor-
her die Sicherung oder ziehen Sie 
den Netzstecker.
Wenn Feuchtigkeit in Elektronik 
eindringt, können Schäden 
auftreten. Reinigen Sie die 
Bedienelemente niemals mit ei-
nem nassen Tuch. 
Die Oberflächen können auf-
grund unsachgemäßer Reinigung 
beschädigt werden. Reinigen 
Sie Edelstahlflächen nur in 
Bürstrichtung. Verwenden Sie 
für die Bedienelemente keine 
Edelstahlreiniger.
Die Oberflächen könnten auf-
grund scheuernder oder reiben-
der Reinigungsmittel beschädigt 
werden. Verwenden Sie nie-
mals scheuernde oder reibende 
Reinigungsmittel.
Wurde eine Reparatur unsach-
gemäß oder vorschriftswidrig 
ausgeführt, schalten Sie die 
Gerätesicherung ab oder ziehen 
Sie den Gerätestecker heraus. 
Reparaturarbeiten dürfen nur von 
autorisiertem Servicepersonal 
durchgeführt werden.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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A

Hinweis:
Deaktivieren Sie die Sicherung 
oder ziehen Sie den Netzstecker 
und wenden Sie sich an den 
Kundendienst, falls das Gerät be-
schädigt wird oder nicht richtig 
funktioniert. 

A

Hinweis:
Falls das Netzkabel beschädigt 
ist, muss es zur Vermeidung von 
Gefahren vom Hersteller, seinem 
Kundencenter oder vergleichbar 
qualifizierten Personen ersetzt 
werden 

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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1

2

3
4

1. Frontblende
2. Schalter
3. Filter
4. Beleuchtung

2.2 Technische Daten
Dieses Gerät erfüllt die europäi-
schen CE-Richtlinien 2014/30/EU 
(Richtlinie über elektromagnetische 
Verträglichkeit) und 2014/35/EU 
(Niederspannungsrichtlinie).

Modell HNT61110XH
Versorgungsspannung 220 – 240 V, 50 Hz.
Lampenleistung (W) 2 x 3 W
Motorleistung (W) 1 x 125 W
Motor-Isolationsklasse F
Isolationsklasse Klasse I

Technische und optische Änderungen vorbe-
halten. Bei den Abmessungen in den technischen 
Zeichnungen handelt es sich um mm.
Diese Abbildung soll Sie über die Komponenten des Ge-
rätes informieren. Teile können je nach Gerätemodell 
variieren. Die Abbildungen dienen nur der Veranschau-
lichung.

2.3 Maßstabsgetreue 
technische Zeichnung

HNT61110XH

2.4 Lieferumfang

1. Schiebehaube
2. 4 x Aufhängungsschraube (4 x 40)
3. Bedienungsanleitung
4. Installationsschablone
5. Abzugsventil (optional)

2.1 Übersicht

2 Aufbau
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3.1 Gerät positionieren

•	 Achten Sie vor der Installation auf den Abstand 
zwischen Kochfeld und Abzugshaube. Der Ab-
stand sollte 65 cm betragen.

•	 Messen Sie dazu ab der Gitterfläche von Gas-
kochfeldern bzw. ab der Glasfläche von elektri-
schen Kochfeldern.

C

Ihr neues Gerät ist besonders ener-
gieeffizient. Hier finden Sie einige 
Hinweise, wie Sie bei Verwendung 
des Gerätes zusätzliche Energie 
sparen können. Außerdem erfah-
ren Sie hier mehr über die sach-
gemäße Außerbetriebnahme des 
Gerätes.

3.2 Hinweise zum Energiesparen
•	 Gewährleisten Sie eine angemessene Luftzu-

fuhr, damit die Abzugshaube effizient und mög-
lichst leise arbeiten kann.

•	 Stellen Sie die Gebläsestufe entsprechend der 
Dichte der Küchenabgase ein. Verwenden Sie 
eine hohe Stufe nur im Bedarfsfall. Eine niedri-
gere Gebläsestufe bedeutet geringeren Strom-
verbrauch.

•	 Falls dichter Rauch in der Küche zu erwarten 
ist, sollten Sie vorab eine höhere Gebläsestufe 
einstellen. Zur Entfernung von weit in der Küche 
verteiltem Rauch muss die Abzugshaube deut-
lich länger arbeiten.

•	 Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus, wenn 
nicht gekocht wird.

•	 Reinigen oder wechseln Sie den Filter in den an-
gegebenen Intervallen. Dies erhöht die Belüf-
tungseffizienz und eliminiert die Brandgefahr.

3.3 Gerät installieren

C
Tragen Sie beim Bohren 
und Schneiden immer 
Sicherheitshandschuhe und eine 
Schutzbrille.

B

A
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MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

AUSSCHNITT IM SCHRANK FÜR LUFTAUSTRITT
LINEA DI TAGLIO PER USCITA ARIA
RECORTE DEL ARMARIO PARA LA SALIDA DE AIRE
LIGNE A COUPER POUR LA SORTIE D'AIR

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT

SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

80

•	 Montagelöcher bohren 
•	 Heften Sie die mitgelieferte Installationsschab-

lone auf die Fläche, an der die Installation aus-
geführt werden soll.

•	 Bohren Sie mit einem 4-mm-Bohrer Löcher in 
die mit A, B, C, und D an der Installationsschab-
lone gekennzeichneten Stellen.

•	 Bohren Sie mit den angegebenen Abmessungen 
ein Abzugsloch entsprechend der Installations-
schablone. Abb. 7

1. Ventilnadelhalter
2. Ventilnadel 

3 Installation und Verwendung des Geräts

Abb. 7

Abb. 8
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•	 Befestigen Sie das flexible Aluminiumrohr am 
Kunststoffabzug. Bringen Sie das andere Ende 
des Rohrs an der Abzugsöffnung an der Wand 
an. Abb. 11

A
Achtung
Da Knicke und Biegungen 
im Aluminiumrohr die 
Luftsaugleistung verringern, soll-
ten sie nach Möglichkeit vermie-
den werden.

3.4 Verwendung des Geräts
3.4.1 Nutzung des Kippschalters

•	 A. Ein-/Ausschalter
•	 B. 1. und 2. Geschwindigkeitsschalter
•	 C. 3. Geschwindigkeitsschalter

3 Installation und Verwendung des Geräts

Abb. 9

•	 Bringen Sie den im Installationszubehör 
enthaltenen Kunststoffabzugsadapter am 
Luftauslass der Dunstabzugshaube an (Abb. 9).

B

C

D
A

A

B

C

D

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

•	 Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten 
Schrauben (4 x 40) an den Löchern A, B, C, D am 
Schrank.

•	 Wenn sich der Schiebersatz bewegt, sollte die 
Frontblende die Schranktür nicht verkratzen. 
Abb. 10

•	 Setzen Sie die Kunststoffnadel am Ventil (Abb. 
8, Bereich 2) im Nadelhalter (Abb. 8, Bereich 1) 
am Motorauslass ein.  Strecken Sie dann das 
Ventil leicht, um die andere Nadel am Ventil in 
den anderen Nadelhalter einzusetzen. Abb. 8
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•	 Der Lampenschalter befindet sich an der linken 
Seite der Dunstabzugshaube, wenn der Schieber 
gezogen wird. (A).

•	 Der Motorsteuerschalter befindet sich an der 
rechten Seite der Dunstabzugshaube, wenn der 
Schieber gezogen wird. (B, C).

•	 Lassen Sie das Gerät auf der ersten 
Geschwindigkeitsstufe laufen, indem Sie den 
Geschwindigkeitsregler auf die Position  
einstellen (Abb. 12/B).

•	 Lassen Sie das Gerät auf der zweiten 
Geschwindigkeitsstufe laufen, indem Sie den 
Geschwindigkeitsregler auf die Position  
einstellen (Abb. 12/B).

•	 Lassen Sie das Gerät auf der zweiten 
Geschwindigkeitsstufe laufen, indem Sie den 
Geschwindigkeitsregler auf die Position  
einstellen (Abb. 12/C).

•	 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/
Austaste am Bedienfeld auf  setzen (Abb. 12/ C).

•	 Schalten Sie die Lampe des Geräte aus, indem Sie 
den Ein-/Ausschalter der Lampe auf   setzen 
(Abb. 12/A).

A

Warnung
Unterbrechen Sie vorher 
die Stromversorgung der 
Abzugshaube. Heiße Lampen kön-
nen Verbrennungen verursachen. 
Lassen Sie sie daher erst abkühlen, 
bevor Sie sie berühren.

Abb. 13: Kerzenlampe ersetzen
•	 Entfernen Sie den Aluminium-Patronenfilter. 

Entfernen Sie die defekte Lampe und setzen Sie 
eine Lampe mit den gleichen Werten ein. Abb. 13

3 Installation und Verwendung des Geräts

3.5 Auswechseln der Leuchtmittel
3.5.1 Kerzenlampe ersetzen

4 Reinigen und pflegen

A

Achtung
Gefahr von Schäden aufgrund 
von Korrosion. Nehmen Sie das 
Gerät beim Nutzen des Herds im-
mer in Betrieb, damit sich kein 
Kondensat ansammelt. Kondensat 
kann Korrosionsschäden ver-
ursachen. Ersetzen Sie defek-
te Lampen immer sofort, damit 
andere Lampen nicht überlas-
tet werden. Wenn Feuchtigkeit 
in Elektronik eindringt, können 
Schäden auftreten. Reinigen Sie 
die Bedienelemente niemals mit ei-
nem nassen Tuch. Die Oberflächen 
können aufgrund unsachgemäßer 
Reinigung beschädigt werden. 
Reinigen Sie Edelstahlflächen 
nur in Bürstrichtung. Verwenden 
Sie für die Bedienelemente keine 
Edelstahlreiniger. 

A

Die Oberflächen könnten auf-
grund scheuernder oder reiben-
der Reinigungsmittel beschä-
digt werden. Verwenden Sie 
niemals scheuernde oder rei-
bende Reinigungsmittel. Wenn 
Kondensat zurückfließt, können 
Schäden auftreten. Installieren Sie 
den Luftaustrittskanal mit einem 
ab dem Gerät um mindestens 1° 
geneigten Gefälle.

A
Achtung
Sie können das Gerät im Abluft- 
oder Zirkulationsmodus betreiben.

Max.3W
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4 Reinigen und pflegen

A

Hinweis:
Deaktivieren Sie die Sicherung 
oder ziehen Sie den Netzstecker, 
falls Lampen des Gerätes ausfal-
len. Ersetzen Sie defekte Lampen 
immer sofort, damit andere 
Lampen nicht überlastet werden 
(warten Sie jedoch zunächst, bis 
sie sich abgekühlt haben). 

A

Abluftmodus
Die angesaugte Luft wird durch 
Ölfilter gereinigt und durch ein 
Abluftrohrsystem ausgestoßen. 
(Abbildung 13) Falls Sie die Abluft 
in einen außer Betrieb genom-
menen Kamin oder Abluftkanal 
leiten möchten, müssen Sie eine 
Genehmigung von einem zugelas-
senen Schornsteinfeger einholen. 
Falls die Abluft über die Außenwand 
ausgestoßen wird, sollte ein 
Teleskopwandrahmen verwendet 
werden. Zirkulationsmodus

C
Die abgesaugte Luft wird durch 
Ölfilter und einen Aktivkohlefilter 
gereinigt und wieder in die Küche 
ausgestoßen. Abb. 4

C
Hinweis!
Die Abluft sollte weder in einen 
Kamin oder Abluftkanal noch zu 
einem zur Belüftung von Orten mit 
installierten Heizquellen verwen-
deten Abzug geleitet werden.

C

Installieren Sie einen 
Aktivkohlefilter, damit die Luft im 
Zirkulationsmodus von Gerüchen 
befreit wird. Erkundigen Sie sich bei 
Ihrem autorisierten Händler nach 
den verschiedenen Möglichkeiten, 
das Gerät im Zirkulationsmodus zu 
betreiben. Sie können das für die-
ses Verfahren benötigte Zubehör 
bei qualifizierten Verkaufsstellen, 
autorisierten Servicevertretern 
oder im Online-Handel erwerben.

Das von Ihnen erworbene Gerät eignet sich für den 
Einsatz mit einem Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter 
einsetzen:

1. Setzen Sie den Aktivkohlefilter in sein Gehäuse 
ein. Abb. 15/1

2. Drehen Sie den Kohlefilter zur Sicherung seines 
Sitzes im Uhrzeigersinn. Abb. 15/2

Abb. 15 Abb. 16Abb. 14

C
Falls der Kohlefilter nicht richtig an-
gebracht ist, könnte er herunterfal-
len und Ihr Gerät beschädigen.

A
Achtung
Versuchen Sie niemals, Kohlefilter 
zu reinigen. Halten Sie Kohlefilter 
immer von Kindern fern.

A
Achtung
Reinigung und Wartung dürfen 
nicht von Kindern durchgeführt 
werden, sofern sie nicht beauf-
sichtigt werden.
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4 Reinigen und pflegen
•	 Die Oberflächen könnten aufgrund scheuernder 

oder reibender Reinigungsmittel beschädigt 
werden. Verwenden Sie niemals scheuernde 
oder reibende Reinigungsmittel. Erwerben 
Sie für Ihr Gerät geeignete Reinigungsmittel 
und Schutzmaterialien beim autorisierten 
Kundendienst. Die Oberfläche von Gerät und 
Bedienelementen ist anfällig für Kratzer.

•	 Reinigen Sie Oberflächen mit einem weichen, 
feuchten Tuch mit etwas Spülmittel oder einem 
milden Glasreiniger. Weichen Sie getrockneten, 
anhaftenden Schmutz mit einem feuchten Tuch 
auf. Kratzen Sie ihn nicht ab! 

•	 Trockene Tücher oder Schwämme, die Kratzer 
verursachen können, reibende oder scheuernde 
Reinigungsmaterialien sowie Reinigungsmittel 
mit Säure oder Chlorid sind nicht geeignet. 

•	 Reinigen Sie Edelstahlflächen nur in 
Bürstrichtung. 

•	 Verzichten Sie an den Bedienelementen 
auf Edelstahlreiniger und feuchte Tücher. 
Metallölfilter reinigen Die metallischen 
Ölfilter absorbieren die in der Küche erzeugte 
Feuchtigkeit und die Fettpartikel im Dampf. 
Reinigen Sie die metallischen Ölfilter bei 
regelmäßiger Benutzung (1 bis 2 Stunden pro 
Tag) jeden Monat. 

•	 Verwenden Sie keine übermäßig starken, 
säurehaltigen oder korrosiven Reinigungsmittel. 

•	 Reinigen Sie die Befestigungsteile der 
metallischen Ölfilter im Gerät mit einem 
feuchten Tuch. 

•	 Sie können die metallischen Ölfilter im 
Geschirrspüler oder von Hand spülen.

•	 Tragen Sie Sprühreiniger nicht direkt auf das 
Gerät auf.

4.1 Im Geschirrspüler reinigen
•	 Beim Reinigen im Geschirrspüler kann es zu 

einer geringfügigen Verfärbung des Filters kom-
men. Dies wirkt sich nicht auf die Funktion der 
metallischen Ölfilter aus. 

•	 Spülen Sie stark verschmutzte Ölfilter nicht ge-
meinsam mit Geschirr. 

•	 Positionieren Sie metallische Ölfilter lose im 
Geschirrspüler. Metallische Ölfilter sollten so 
im Geschirrspüler platziert sein, dass sie nichts 
blockieren.

4.2 Von Hand spülen
•	 Verwenden Sie bei hartnäckigem Schmutz ein 

spezielles Mittel zum Auflösen von Öl. Sie er-
halten ein solches Mittel bei autorisierten Ver-
kaufsstellen. 

•	 Lassen Sie metallische Ölfilter in mit etwas Spül-
mittel versetztem heißem Wasser einweichen.  

•	 Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste und 
lassen Sie die Reinigungsflüssigkeit lang genug 
einwirken. Spülen Sie die Filter nach der Reini-
gung gründlich ab.

•	 Technische Daten sowie diese Anleitung kön-
nen ohne Vorankündigung geändert werden.

•	 Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie zur Überwa-
chung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

•	 Diese Abzugshaube ist zur Montage über einem 
Kochfeld ausgelegt. Achten Sie darauf, dass die 
Wand das Gewicht der Abzugshaube tragen 
kann. Kosten für Arbeiten, die während der 
Installation an der Wand oder am Schrank aus-
geführt werden müssen, werden dem Kunden 
berechnet. Die Abzugshaube kann mit einem 
Abluftsystem verwendet werden, das die Luft 
ableitet. Sie funktioniert aber auch ohne Abzug 
(durch Anbringung eines Kohlefilters). Beachten 
Sie erforderliche Maßnahmen vor oder während 
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4 Reinigen und pflegen
der Installation. Die Installation sollte vom auto-
risierten Kundendienst durchgeführt werden. 
Die Installation sollte von einem autorisierten 
Experten mit Kenntnissen zum Thema Belüf-
tung durchgeführt werden. Die vom Industrie-
ministerium ausgewiesene Servicelebensdauer 
des Gerätes (Dauer der Verfügbarkeit von für die 
Funktionsfähigkeit des Gerätes erforderlichen 
Ersatzteilen) beträgt 10 (zehn) Jahre.

•	 Packen Sie Ihr Gerät beim Transportieren 
zum Schutz seiner Komponenten in seine 
Originalverpackung ein. 

•	 Halten Sie das Gerät während des Transports in 
seiner normalen Position.

•	 Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie 
es während des Transports vor Schäden. Die 
Garantie deckt keine Mängel oder Schäden 
ab, die während eines weiteren Transports 
nach Auslieferung des Gerätes an den Kunden 
auftreten.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
als Käufer eines Gerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleis-

tungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleis-

tung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand 

der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, 

diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - 

nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach 

Wahl des Herstellers.  

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler 

bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durch-

führen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur 

durch den Verkäufer abgewickelt. 

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum. 
 
Bedingungen: 
1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor. 
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden. 
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind 

entsprechend ausgeführt worden. 
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt. 
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die 

Garantie 
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers. 
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installa-

tion, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. 
Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. 
Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witte-
rungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung 
der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.  

8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststät-
ten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße 
Benutzung, die die Garantie ausschließt.  

9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.  
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen. 
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Wei-

terverkauf des Produktes durch den Erstkunden.  
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte 

verkauft worden sind und nicht für B-Ware.  
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.  

 
Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland  

Garantiebedingungen - Grundig - 08/2018 



Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że zakupione 
urządzenie, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych 
technologii, okaże się w pełni zadowalające. Z tego powodu przed użyciem urządzenia 
należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz towarzyszące jej dokumenty 
i zachować je do wglądu na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu użytkownikowi, 
należy dołączyć również niniejszą instrukcję. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, 
zwracając uwagę na wszystkie informacje i ostrzeżenia zamieszczone w niniejszym 
dokumencie.
Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja może odnosić się także do innych modeli. 
Różnice pomiędzy modelami są wyraźnie opisane w instrukcji.

Znaczenie symboli
W różnych częściach niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:

C Ważne informacje i przydatne 
wskazówki dotyczące użytkowania.

A
OSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi 
sytuacjami zagrażającymi życiu 
i mieniu.

Niebezpieczeństwo pożaru.

B Ostrzeżenie przed porażeniem 
prądem.

Urządzenie zostało wyprodukowane w przyjaznych środowisku, 
nowoczesnych zakładach bez negatywnego wpływu na przyrodę.

Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE. Nie zawiera polichlorowanych 
bifenyli (PCB).
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1.1 Ogólne zasady 
bezpieczeństwa
•	Z wyrobu mogą korzystać dzieci w 

wieku powyżej 8 lat, a także osoby 
o odpowiedniej sprawności fizycz-
nej, sensorycznej i umysłowej oraz 
dysponujące odpowiednim do-
świadczeniem i stosowną wiedzą 
w zakresie obsługi urządzenia, pod 
warunkiem nadzoru lub przekaza-
nia im informacji na temat spo-
sobu bezpiecznego użytkowania 
urządzenia oraz zagrożeń z tym 
związanych. 

•	Dzieci nie powinny manipulować 
przy tym urządzeniu. Dzieci nie 
powinny czyścić go ani konserwo-
wać, o ile nie znajdują się pod nad-
zorem osoby dorosłej.

•	Urządzenie to przeznaczone jest 
do użytku domowego. 

•	Napięcie zasilania urządzenia wy-
nosi 220–240 V ~50 Hz.

•	Urządzenie jest wyposażone w 
przewód zasilający z wtyczką z 
uziemieniem. Przewód należy 
podłączać do gniazda z bolcem 
uziemiającym.

•	Podłączenie elektryczne musi wy-
konać elektryk z odpowiednimi 
kwalifikacjami.

•	Montaż przez osoby nieupoważ-
nione grozi ograniczoną skutecz-
nością działania urządzenia, jego 

uszkodzeniem i wypadkami. 
•	Podczas instalacji należy się upew-

nić, że kabel zasilający urządzenia 
nie jest ściskany ani zgniatany. Nie 
wolno umieszczać przewodu za-
silającego w pobliżu płyty grzew-
czej. Grozi to stopieniem przewodu 
i pożarem. 

•	Nie podłączać wtyczki przewodu 
zasilającego do gniazda przed za-
montowaniem produktu. 

•	Wtyczkę należy podłączać do 
gniazdka zlokalizowanego w miej-
scu łatwo dostępnym na wypadek 
konieczności odłączenia od napię-
cia w razie niebezpieczeństwa. 

•	Nie należy dotykać lamp, jeśli były 
włączone przez długi czas. Grozi 
to poparzeniem dłoni gorącą ża-
rówką.

•	Okapy kuchenne są przeznaczone 
do normalnego gotowania, do 
użytku domowego. Wykorzysty-
wanie okapu do innych celów grozi 
jego uszkodzeniem i utratą gwa-
rancji na produkt.

•	Należy stosować się do wyma-
gań dotyczących odprowadza-
nia powietrza wywiewanego (to 
ostrzeżenie nie dotyczy sytuacji 
korzystania z okapu bez przewodu 
spalinowego). 

•	Pod okapem nie należy gotować 
przy użyciu otwartego płomienia. 

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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•	Okap należy uruchamiać po usta-
wieniu garnka, patelni itp. na pły-
cie grzewczej. Niestosowanie się 
do tego zalecenia grozi zniekształ-
ceniami niektórych elementów 
znajdujących się wewnątrz urzą-
dzenia. 

•	Okap należy wyłączać przed zdję-
ciem garnka, patelni itp. z płyty 
grzewczej. 

•	Nie pozostawiać rozgrzanego 
oleju na płycie grzewczej. Garnki z 
gorącym olejem mogą zapalić się 
samoczynnie.

•	Należy uważać na zasłony i inne 
elementy osłaniające okna, po-
nieważ olej może zapalić się sa-
moczynnie podczas smażenia np. 
frytek. 

•	Należy wymieniać filtry w odpo-
wiednim czasie. Z upływem czasu 
na zbyt długo wykorzystywanych 
filtrach gromadzi się olej, który 
może się zapalić.

•	Zabrania się stosowania materia-
łów filtracyjnych nieodpornych na 
ogień zamiast właściwych filtrów. 

•	Nie uruchamiać okapu bez zamon-
towanego filtra ani nie wyjmować 
filtrów z pracującego okapu.

•	W razie pożaru należy odłączyć 
okap oraz urządzenia kuchenne 
od napięcia. (Wyjąć wtyczkę urzą-
dzenia z gniazda lub wyłączyć za 
pomocą wyłącznika głównego). 

•	Zaniedbanie obowiązku okreso-
wego czyszczenia okapu grozi po-
żarem. 

•	Przed rozpoczęciem konserwacji 
należy odłączyć urządzenie od za-
silania. (Wyjąć wtyczkę urządzenia 
z gniazda lub wyłączyć za pomocą 
wyłącznika głównego). 

•	Podciśnienie w otoczeniu nie 
może przekraczać 4 Pa (4 × 
10 barów) przy równoczesnym 
działaniu okapu nad elektryczną 
płytą grzewczą i urządzeń AGD 
zasilanych elektrycznie prądem o 
innych parametrach. 

•	Jeśli w pomieszczeniu, w którym 
działa okap, są wykorzystywane 
urządzenia zasilane olejem opało-
wym lub gazem, jak np. ogrzewa-
cze pomieszczeń, to wylot spalin z 
takich urządzeń musi być całkowi-
cie odizolowany lub takie urządze-
nia muszą być hermetyczne. 

•	Jako przewody spalinowe należy 
stosować rury o średnicy 120 lub 
150 mm. Rura łącząca musi być 
możliwie jak najkrótsza i mieć jak 
najmniej kolanek. 

•	Dzieci nie powinny manipulować 
przy tym urządzeniu. 

•	Z przyczyn bezpieczeństwa w oka-
pie należy montować bezpiecznik 
„MAX 6 A”. 

•	Materiały opakowaniowe okapu 
należy trzymać z dala od dzieci, 

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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ponieważ są dla nich potencjalnie 
niebezpieczne. 

•	W razie uszkodzenia kabla zasi-
lającego należy go wymienić u 
producenta, korzystając z usług 
serwisanta lub osoby o analogicz-
nych umiejętnościach, aby unik-
nąć niebezpieczeństwa.

•	W razie pożaru należy wyłączyć 
okap i płytę grzewczą spod napię-
cia oraz zgasić ogień poprzez od-
cięcie dopływu tlenu. Nie wolno 
stosować wody do gaszenia po-
żaru. 

•	Części urządzeń do gotowania do-
stępne dla użytkownika mogą być 
gorące podczas użytkowania. 

•	Produkt nie jest przeznaczony do 
użytku przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonej sprawności fizycz-
nej, sensorycznej lub psychicznej 
bądź niemające doświadczenia i 
umiejętności, chyba że są nadzo-
rowane lub zostały poinstruowane 
na temat obsługi tego produktu 
przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. 

•	Po zainstalowaniu okapu odle-
głość pomiędzy urządzeniem a 
płytą grzewczą musi wynosić min. 
65 cm. 

•	Wylotu okapu nie wolno przyłą-
czać do kanałów powietrznych, 
które odprowadzają inny dym. 

•	Trzeba zachować ostrożność, gdy 

okapu używa się wraz z urządze-
niami, w których wykorzystuje się 
powietrze i paliwo (np. grzejniki, 
podgrzewacze wody). Zachować 
ostrożność podczas używania ich 
razem. Taka sytuacja może wpły-
wać negatywnie na proces spala-
nia, ponieważ powietrze z okapu 
jest odprowadzane do otoczenia. 

•	Ostrzeżenie nie dotyczy sytuacji 
korzystania z okapu bez przewodu 
spalinowego.

•	Wentylacja w pomieszczeniu może 
być niewystarczająca w przy-
padku równoczesnego korzysta-
nia z okapu nad elektryczną płytą 
grzewczą oraz urządzeń zasila-
nych gazem lub innymi paliwami 
(niniejsze ostrzeżenie może nie 
dotyczyć urządzeń, które odpro-
wadzają powietrze z powrotem do 
pomieszczenia). 

1.2 Zgodność z dyrektywą 
WEEE i usuwanie odpadów: 
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE).  
Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
(WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może 
być umieszczany łącznie z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego 
po okresie jego użytkowania. Zużyte 
urządzenie należy oddać do 

specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. 
Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w 

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska



Okap kuchenny / Instrukcja obsługi 23 / PL

swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi 
władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. 
Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w 
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku 
zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze 
zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska 
naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zgodność z dyrektywą RoHS:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS 
(Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) 
(2011/65/WE).  Nie zawiera szkodliwych 
i zakazanych materiałów, podanych w tej 
dyrektywie.

Informacje o opakowaniu
Opakowanie tego wyrobu wykonano z 
materiałów nadających się do 
recyklingu, zgodnie z naszym 
ustawodawstwem krajowym. Nie 

wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci 
wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w 
jednym z wyznaczonych przez władze lokalne 
punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

1.3 Najważniejsze 
zagrożenia – ryzyko zatrucia

Rys. 1: Ryzyko zatrucia

Rys. 2: Ryzyko zatrucia

A

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzeżenie – ryzyko 
uduszenia
Materiały opakowaniowe stanowią 
zagrożenie dla dzieci. Nie wolno 
pozwalać dzieciom bawić się mate-
riałami opakowaniowymi.

A

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzeżenie – 
niebezpieczeństwo 
śmierci
Groźne dla życia ryzyko zatrucia 
występuje z powodu cofania się 
gazów spalinowych. Aby używać 
urządzenia z wylotem powietrza, 
nie należy korzystać równocześnie 
z urządzeń wytwarzających tru-
jące gazy, jak kuchenki z obiegiem 
powietrza na gaz, olej, drewno 
lub węgiel, piecyki, podgrzewacze 
wody itp., o ile nie ma zapewnionej 
wystarczającej ilości powietrza. 
Rys. 3

Urządzenia z obiegiem powietrza (np. kuchenki na 
gaz, olej, drewno lub węgiel, piecyki, podgrzewa-
cze wody) pobierają gorące powietrze z miejsca 
instalacji i odprowadzają spaliny poprzez system 
odprowadzania spalin (np. przewody kominowe). 
Powietrze jest pobierane przez urządzenie z kuch-
ni i sąsiednich pomieszczeń. W przypadku niewy-
starczającej ilości powietrza pojawia się próżnia. W 
takiej sytuacji trujące gazy są pobierane z przewo-
du kominowego i przewodu spalinowego i cofają 
się do mieszkania. Rys. 1

Z tego powodu należy zawsze dbać o zapewnienie 
wystarczającej ilości świeżego powietrza. Rys. 2

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska



24 / PL Okap kuchenny / Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko pożaru!
Osady z oleju obecne na filtrze ole-
jowym grożą pożarem. Filtr oleju 
należy czyścić co miesiąc. Nie uży-
wać urządzenia bez zamontowane-
go filtra oleju. Filtry węglowe nale-
ży wymieniać co 3 miesiące.
Osady z oleju obecne na filtrze 
olejowym grożą pożarem. W pobli-
żu urządzenia nie wolno gotować 
przy użyciu otwartego płomienia 
(np. stosować flambirowania). 
Opisywany produkt można mon-
tować w pobliżu urządzeń grzew-
czych na paliwo stałe (np. drewno 
lub węgiel) pod warunkiem, że 
są one wyposażone w zamyka-
ną osłonę zamontowaną na stałe. 
Powstawanie iskier jest niedopusz-
czalne.
Gorące oleje roślinne i tłuszcze 
zwierzęce są łatwopalne. Dlatego 
należy zawsze zachować ostroż-
ność w obecności gorących olejów 
roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. 
Nie wolno gasić ognia wodą. 
Wyłączyć płytę grzewczą. Ostrożnie 
przykryć płomień pokrywką, kocem 
gaśniczym lub podobnym przed-
miotem.
Palniki gazowe podczas pracy bez 
garnków wytwarzają dużo ciepła. 
Dlatego urządzenie wentylacyjne 
postawione na płycie grzewczej 
może ulec uszkodzeniu lub spłonąć. 
Palniki gazowe należy włączać tyl-
ko, gdy stoją na nich garnki.
Uruchomienie wielu palników ga-
zowych równocześnie powoduje 
wytwarzanie dużej ilości ciepła. 
Dlatego urządzenie wentylacyjne 
postawione na płycie grzewczej 
może ulec uszkodzeniu lub spło-
nąć. Nie należy korzystać z dwóch 
palników gazowych ustawionych 
na dużą moc przez ponad 15 minut. 
Palnik o mocy powyżej 5 kW (Wok) 
ma moc równą palnikowi o dwóch 
poziomach mocy gazu.

A

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko porażenia 
prądem!
Uszkodzone urządzenie grozi po-
rażeniem prądem. Nigdy nie uży-
wać uszkodzonego urządzenia. 
Należy odłączyć przewód zasila-
jący urządzenia lub wyłączyć bez-
piecznik w skrzynce bezpieczniko-
wej. Zadzwonić do działu obsługi 
klienta.
Naprawy wykonywane w sposób 
niezgodny z instrukcjami stwarzają 
niebezpieczeństwo. Naprawy i wy-
mianę uszkodzonych przewodów 
elektrycznych można zlecać wy-
łącznie serwisantom przeszkolo-
nym przez producenta. Po stwier-
dzeniu awarii należy odłączyć 
przewód zasilający urządzenia lub 
wyłączyć bezpiecznik w skrzynce 
bezpiecznikowej. Zadzwonić do 
działu obsługi klienta.
Przeciekanie wody do wnętrza 
urządzenia grozi porażeniem prą-
dem. Stosowanie myjek ciśnie-
niowych lub parowych urządzeń 
czyszczących jest zabronione. 

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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A

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko odniesienia 
obrażeń!
Istnieje ryzyko odniesienia obra-
żeń podczas montażu ze względu 
na ostre krawędzie. Podczas mon-
tażu urządzenia należy zawsze 
stosować rękawice ochronne.
Wszystkie śruby i osłony zabezpie-
czające należy montować w spo-
sób podany w instrukcji obsługi, 
ponieważ chronią przed upadkiem 
urządzenia.
Przedmioty umieszczane na urzą-
dzeniu mogą spaść. Nie należy 
umieszczać żadnych przedmiotów 
na urządzeniu. 
Dioda LED świeci bardzo jasnym 
światłem i może powodować 
uszkodzenie oczu (grupa zagro-
żeń 1). Nie patrzeć bezpośrednio 
na świecącą diodę LED dłużej niż 
przez 100 s.

A
PRZESTROGA
Jeśli okap znajduje się nad urządze-
niami kuchennymi, jego wystające 
części mogą się nagrzewać.

A

W przypadku napraw wykonanych 
nieprawidłowo lub niezgodnie z 
przepisami należy wyłączyć bez-
piecznik lub odłączyć przewód za-
silający urządzenia. Naprawy mogą 
wykonywać wyłącznie autoryzo-
wani serwisanci lub upoważniony 
personel o odpowiednich umiejęt-
nościach.
W przypadku napraw wykonanych 
nieprawidłowo lub niezgodnie z 
przepisami należy wyłączyć bez-
piecznik lub odłączyć przewód za-
silający urządzenia. Naprawy mogą 
wykonywać wyłącznie autoryzo-
wani serwisanci lub upoważniony 
personel o odpowiednich umiejęt-
nościach.  

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska

A

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko oparzenia, 
ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym!
Przed czyszczeniem lub praca-
mi konserwacyjnymi zaczekać, 
aż urządzenie całkiem ostygnie. 
Wyłączyć bezpiecznik lub wyjąć z 
gniazdka wtyczkę przewodu zasi-
lającego urządzenia.
Ryzyko uszkodzenia występuje z 
powodu przedostania się wilgoci 
do układów elektronicznych. Nie 
wolno czyścić elementów sterują-
cych mokrą ściereczką. 
Nieprawidłowe czyszczenie może 
spowodować uszkodzenie po-
wierzchni. Powierzchnie ze stali 
nierdzewnej należy czyścić wy-
łącznie w kierunku szczotkowania. 
Nie używać środka czyszczącego 
do stali nierdzewnej do czyszcze-
nia elementów sterujących.
Czyszczenie żrącymi lub ściernymi 
środkami grozi uszkodzeniem po-
wierzchni. Nigdy nie używać żrą-
cych ani ściernych środków czysz-
czących.
W przypadku napraw wykonanych 
nieprawidłowo lub niezgodnie z 
przepisami należy wyłączyć bez-
piecznik lub odłączyć przewód za-
silający urządzenia. Naprawy mogą 
wykonywać wyłącznie autoryzo-
wani serwisanci lub upoważniony 
personel o odpowiednich umiejęt-
nościach.

A

UWAGA:
W razie awarii lub uszkodzenia 
urządzenia należy odłączyć je od 
zasilania za pomocą bezpieczni-
ka lub poprzez wyjęcie przewodu 
zasilającego, a następnie wezwać 
autoryzowanego serwisanta. 

A

UWAGA:
W razie uszkodzenia kabla zasi-
lającego należy go wymienić u 
producenta, korzystając z usług 
serwisanta lub osoby o analogicz-
nych kwalifikacjach, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa. 
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1

2

3
4

1. Panel przedni
2. Przełącznik
3. Filtr
4. Oświetlenie

2.2 Dane techniczne
Niniejsze urządzenie jest zgodne z 
dyrektywą WE 2014/30/UE (dyrek-
tywa kompatybilności elektromagne-
tycznej) i 2014/35/UE (dyrektywa 
niskonapięciowa [LVD]).

Model HNT 61110 XH 
Napięcie zasilania 220–240 V 50 Hz
Moc lampki (W) 2 × 3 W
Moc silnika (W) 1 × 125 W
Klasa izolacji silnika F
Klasa izolacji KLASA I

Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i 
parametrów technicznych. Wymiary przedstawione 
na rysunkach technicznych podane są w mm.
Obraz ten zamieszczono tylko jako informację o czę-
ściach urządzenia. Wygląd poszczególnych części może 
się różnić w zależności od modelu urządzenia. Zamiesz-
czone rysunki mają charakter poglądowy.

2.3 Rysunek techniczny w skali

HNT 61110 XH 

2.4 Zawartość opakowania

1. Okap przesuwny
2. 4× śruba do podwieszania 4 × 40
3. Instrukcja obsługi
4. Szablon montażowy
5. Zawór przewodu kominowego 
(opcjonalnie)

2.1 Opis ogólny

2 Wygląd urządzenia
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3.1 Pozycja urządzenia

•	 Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej 
odległości pomiędzy płytą grzewczą a okapem. 
Zalecana odległość to 65 cm.

•	 Odległość należy mierzyć od rusztu w przypadku 
płyt gazowych lub od powierzchni szkła w przy-
padku płyt elektrycznych.

C

Nowe urządzenie cechuje się wy-
jątkową wydajnością energetycz-
ną. W tym miejscu podano porady 
dotyczące oszczędzania energii 
podczas korzystania z urządzenia, 
a także wskazówki dotyczące pra-
widłowego pozbywania się zuży-
tego urządzenia.

3.2 Oszczędzanie energii
•	 Do prawidłowej pracy okapu, a także w celu 

uzyskania niskiego poziomu hałasu podczas 
gotowania, niezbędny jest odpowiedni dopływ 
powietrza.

•	 Poziom mocy wentylatora należy ustawić od-
powiednio do ilości pary w kuchni. Najwyższego 
ustawienia należy używać wyłącznie w razie 
potrzeby. Niższy poziom mocy oznacza niższe 
zużycie energii.

•	 Jeśli przewiduje się gęsty dym w kuchni podczas 
gotowania, należy wcześniej ustawić wyższy 
poziom mocy. Rozproszenie silnego zadymienia 

już obecnego w pomieszczeniu wymaga dużo 
dłuższej pracy okapu.

•	 Należy wyłączyć okap, jeśli nie jest już wykorzy-
stywany.

•	 Filtr należy czyścić i wymieniać zgodnie z zaleca-
nym harmonogramem, aby zwiększać skutecz-
ność wentylacji i wyeliminować ryzyko pożaru.
 • 3.3 Montaż urządzenia

C
Podczas wiercenia i cięcia nale-
ży stosować rękawice i okulary 
ochronne.
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MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

AUSSCHNITT IM SCHRANK FÜR LUFTAUSTRITT
LINEA DI TAGLIO PER USCITA ARIA
RECORTE DEL ARMARIO PARA LA SALIDA DE AIRE
LIGNE A COUPER POUR LA SORTIE D'AIR

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT

SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

80

•	 Wiercenie otworów montażowych 
•	 Nakleić szablon montażowy dołączony do urzą-

dzenia w miejscu montażu.
•	 Wywierć otwory wskazane na szablonie instala-

cji jako A, B, C, D, stosując wiertło Ø4 mm.
•	 Wywiercić otwór wylotu przewodu kominowego 

zgodnie z wymiarami podanymi w szablonie 
montażowym. Rys. 6

1. Gniazdo sworznia zaworu
2. Sworzeń zaworu 

3 Montaż i korzystanie z urządzenia

Rys. 6

Rys. 7
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•	 Dopasować elastyczną aluminiową rurę 
na plastikowym przewodzie kominowym. 
Zamocować drugą końcówkę rury do otworu 
przewodu kominowego w ścianie. Rys. 10

A
PRZESTROGA
Ponieważ łuki i kolanka w alumi-
niowym przewodzie spalinowym 
osłabiają ciąg powietrza, należy ich 
w miarę możliwości unikać.

3.4 Korzystanie z urządzenia
3.4.1 Korzystanie z przełącznika

•	 A – Przełącznik wł./wył. lampki
•	 B – Przełącznik prędkości 1 i 2
•	 C – 3. przełącznik prędkości

3 Montaż i korzystanie z urządzenia

Rysunek 8
•	 Zamocować plastikową złączkę przewodu 

kominowego, dołączoną do akcesoriów 
do montażu, do wylotu powietrza okapu z 
wyciągiem (Rys. 8).

B

C

D
A

A

B

C

D

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

•	 Użyj dostarczonych śrub 4 × 40 do 
przymocowania okapu do szafki w otworach A, 
B, C, D.

•	 Gdy zestaw suwaka się porusza, panel przedni 
nie powinien drapać drzwi szafki. Rys. 9

•	 Włożyć plastikowy sworzeń na zaworze (Rys. 
7, obszar 2) w gniazdo sworznia (Rys. 7, obszar 
1) znajdujące się na wylocie silnika.  Następnie 
wyciągnąć nieznacznie zawór, aby włożyć inny 
sworzeń na zaworze do innego gniazda sworz-
nia. Rys. 7
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•	 Przełącznik sterowania lampką znajduje się z 
lewej strony okapu z wyciągiem, gdy suwak jest 
przesunięty. (A).

•	 Przełącznik sterowania silnikiem znajduje się z 
prawej strony okapu z wyciągiem, gdy suwak jest 
przesunięty. (B, C).

•	 Aby urządzenie pracowało na pierwszym 
poziomie prędkości, należy obróć przełącznik 
prędkości do pozycji  (Rys. 11/B).

•	 Aby urządzenie pracowało na drugim poziomie 
prędkości, należy obróć przełącznik prędkości do 
pozycji  (Rys. 11/B).

•	 Aby urządzenie pracowało na drugim poziomie 
prędkości, należy obróć przełącznik prędkości do 
pozycji  (Rys. 11/C).

•	 Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić przycisk 
wł./wył. na panelu sterowania w pozycji  (Rys. 
11/C).

•	 Aby włączyć lampkę urządzenia, należy ustawić 
przełącznik wł./wył. lampki na   (Rys. 11/A).

A
OSTRZEŻENIE
Odłączyć zasilanie od okapu. 
Można poparzyć dłonie gorącymi 
żarówkami, należy więc poczekać 
aż ostygną.

Rysunek 12 Wymiana podłużnej żarówki
•	 Wyjąć aluminiowy filtr nabojowy. Wyjąć zużytą 

żarówkę i wymienić na żarówkę o tych samych 
parametrach. Rys. 12

3 Montaż i korzystanie z urządzenia

3.5 Wymiana żarówki
3.5.1 Wymiana podłużnej żarówki

4 Czyszczenie i konserwacja

A

PRZESTROGA
Zagrożenie uszkodzeniem z powo-
du korozji. Należy zawsze uruchamiać 
urządzenie podczas gotowania, aby 
zapobiegać powstawaniu skroplin. 
Skropliny mogą być przyczyną korozji. 
Niezwłocznie wymieniać przepalone 
żarówki, ponieważ dalsze korzystanie z 
oświetlenia grozi przeciążeniem pozo-
stałych lamp. Ryzyko uszkodzenia wy-
stępuje z powodu dostania się wilgoci do 
układów elektronicznych. Nie wolno czy-
ścić elementów sterujących mokrą ście-
reczką. Nieprawidłowe czyszczenie może 
spowodować uszkodzenie powierzchni. 
Powierzchnie ze stali nierdzewnej należy 
czyścić wyłącznie w kierunku szczotko-
wania. Nie używać środka czyszczącego 
do stali nierdzewnej do czyszczenia ele-
mentów sterujących. 

A

Czyszczenie żrącymi lub ścierny-
mi środkami grozi uszkodzeniem 
powierzchni. Nigdy nie używać 
żrących ani ściernych środków 
czyszczących. Ryzyko uszkodzenia 
z powodu cofania się kondensatu. 
Należy zainstalować przewód wy-
lotowy powietrza ze spadkiem 1° 
pod urządzeniem.

A
PRZESTROGA
Urządzenia można używać w try-
bie zanieczyszczonego powietrza i 
trybie cyrkulacji powietrza.

Max.3W
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A

UWAGA:
W razie awarii lamp zainstalowa-
nych w urządzeniu należy odłączyć 
je od zasilania za pomocą bez-
piecznika lub poprzez odłączenie 
przewodu. Niezwłocznie wymie-
niać przepalone żarówki, ponieważ 
dalsze korzystanie z oświetlenia 
grozi przeciążeniem pozostałych 
lamp (należy odczekać aż żarówka 
ostygnie). 

A

TRYB WYLOTU 
POWIETRZA

Pobrane powietrze jest czyszczone 
przez filtry oleju i odprowadzane 
przez system rur. (Rysunek 13) Jeśli 
zanieczyszczone powietrze ma być 
odprowadzane do nieczynnego 
przewodu kominowego lub spalino-
wego, należy uzyskać zezwolenie od 
specjalisty w dziedzinie oczyszcza-
nia powietrza. Jeśli zanieczyszczone 
powietrze jest odprowadzane przez 
ścianę zewnętrzną, należy użyć te-
leskopowej ramy ściennej. Tryb cyr-
kulacji powietrza

C
Pobrane powietrze jest czyszczo-
ne przez filtry oleju oraz filtr z wę-
glem aktywnym i odprowadzane z 
powrotem do kuchni. Rys. 4

C
UWAGA!
Zanieczyszczone powietrze nie po-
winno być kierowane do przewodu 
kominowego ani spalinowego, ani 
też do przewodu używanego do 
wentylacji pomieszczeń, w których 
zainstalowano źródła ogrzewania.

C

Aby odseparować materiały emi-
tujące nieprzyjemne zapachy pod-
czas trybu cyrkulacji powietrza, 
należy zamontować filtr z węglem 
aktywnym. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat sposobów 
korzystania z urządzenia w trybie 
cyrkulacji powietrza, należy skon-
sultować się z autoryzowanym 
dealerem. Akcesoria potrzebne 
do przeprowadzenia tej procedu-
ry można kupić w odpowiednich 
punktach sprzedaży, od autoryzo-
wanych agentów serwisowych lub 
w sklepie internetowym.

Zakupione urządzenie nadaje się do użytku z fil-
trem węglowym. Aby zamontować filtr węglowy:

1 – Umieścić filtr węglowy w obudowie. Rys. 15/1

2 – Obrócić filtr węglowy w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara, aby upewnić się, że 
jest odpowiednio zamontowany. Rys. 15/2

Rys. 14 Rys. 15Rys. 13

C
Jeśli filtr węglowy nie jest prawi-
dłowo zamocowany, może wypaść i 
uszkodzić urządzenie.

A
PRZESTROGA
Nigdy nie myć filtrów węglowych. 
Chronić filtry węglowe przed 
dziećmi.

A
PRZESTROGA
Dzieci nie mogą czyścić produktu 
ani przeprowadzać konserwacji 
bez nadzoru.
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•	 Czyszczenie żrącymi lub ściernymi środkami 

grozi uszkodzeniem powierzchni. Nigdy 
nie używać ściernych ani żrących środków 
czyszczących. Środki czyszczące i materiały 
zabezpieczające odpowiednie do użytku z 
urządzeniem można uzyskać w autoryzowanym 
serwisie. Powierzchnia urządzenia i elementy 
sterujące są podatne na zarysowania.

•	 Czyścić powierzchnie miękką wilgotną 
ściereczką, płynem do naczyń lub płynem do 
mycia szyb. Zaschnięte i przyklejone zabrudzenia 
zmiękczyć wilgotną ściereczką. Nie zdrapywać! 

•	 Suche ściereczki, drapiące gąbki, materiały 
wymagające pocierania, piasek i inne silnie 
działające środki czyszczące zawierające wodę 
mineralną, kwas lub chlor nie są odpowiednie. 

•	 Powierzchnie ze stali nierdzewnej czyścić 
wyłącznie w kierunku szczotkowania. 

•	 Do czyszczenia elementów sterujących 
nie używać środków czyszczących do 
stali nierdzewnej ani mokrych ściereczek. 
Czyszczenie metalowych filtrów oleju Używane 
metalowe filtry oleju zatrzymują pojawiającą się 
w kuchni wilgoć oraz cząsteczki oleju zawarte w 
parze. W przypadku regularnego korzystania (od 
1 do 2 godzin dziennie) czyścić metalowe filtry 
oleju co miesiąc. 

•	 Nie czyścić silnie działającymi środkami 
czyszczącymi, środkami zawierającymi kwas ani 
powodującymi rdzewienie. 

•	 Do czyszczenia metalowych filtrów oleju 
używać mokrej ściereczki, aby wyczyścić części 
wychwytujące filtra wewnątrz urządzenia. 

•	 Metalowe filtry oleju można myć w zmywarce 
lub ręcznie.

•	 Nie rozpylać środków czyszczących 
bezpośrednio na urządzenie.

4.1 Mycie w zmywarce
•	 W przypadku mycia w zmywarce może się poja-

wić lekkie przebarwienie. Nie wpływa to na dzia-
łanie metalowego filtra oleju. 

•	 Nie myć mocno zabrudzonych metalowych fil-
trów oleju razem z naczyniami. 

•	 Rozmieścić metalowe filtry oleju w zmywarce z 
zachowaniem wyraźnych odstępów. Metalowe 
filtry oleju nie powinny być ściśnięte w zmy-
warce.

4.2 Mycie ręczne
•	 W przypadku uporczywych zabrudzeń użyć spe-

cjalnego środka do rozpuszczania oleju. Można 
go nabyć w autoryzowanych centrach sprze-
daży. 

•	 Namoczyć metalowy filtr oleju w gorącej wodzie 
z dodatkiem płynu do naczyń.  

•	 Do czyszczenia używać szczotki i poczekać, aż 
płyn dobrze wsiąknie w metalowy filtr oleju. Po 
czyszczeniu dokładnie wypłukać filtr.

•	 Zmiany w danych technicznych produktu oraz 
treści instrukcji obsługi mogą być wprowadzane 
bez powiadomienia.

•	 Opisywane urządzenie jest zgodne z rozporzą-
dzeniem w sprawie zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego (WEEE).

•	 Okap jest przeznaczony do użytku nad płytą 
grzewczą. Należy się upewnić, że nośność ściany 
jest odpowiednia do zainstalowania okapu. 
Wszelkie koszty związane z wyburzaniem, cię-
ciem i podobnymi pracami wymaganymi w celu 
montażu urządzenia ponosi klient. Z okapu 
można korzystać z przewodem odprowadzają-
cym spaliny do atmosfery lub bez takiego prze-
wodu (po zamontowaniu filtra węglowego). 
Należy brać pod uwagę wszystkie aspekty, 
które można napotkać przed rozpoczęciem i w 
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trakcie instalacji. Instalacja powinna być wyko-
nana przez wykwalifikowanych serwisantów. 
Instalację może wykonywać wyłącznie upoważ-
niony specjalista znający się na wentylacji. Okres 
żywotności urządzenia określony przez Mini-
sterstwo Przemysłu (okres dostępności części 
zamiennych potrzebnych do prawidłowego dzia-
łania funkcji urządzenia) wynosi 10 (dziesięć) lat.

•	 Podczas przenoszenia i transportu urządzenia 
należy umieścić je w oryginalnym opakowaniu, 
aby zapobiec uszkodzeniom podzespołów. 

•	 Urządzenie podczas przenoszenia musi 
znajdować się w położeniu takim samym jak do 
pracy.

•	 Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia, 
a także zabezpieczyć je przed uszkodzeniem 
podczas transportu. Gwarancja nie dotyczy 
usterek i uszkodzeń powstałych podczas 
transportu po dostarczeniu urządzenia do 
klienta.
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