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MONTAŽA NAPE V ODSESOVALNI ALI FILTRIRNI IZVEDBI

Pri montaži upoštevajte: Najmanjša razdalja med nosilno površino za posodo na kuhališču in najnižjo točko
kuhinjske nape ne sme biti manjša od 30 cm v primeru električnega kuhališča ali 40 cm v primeru plinskega ali
kombiniranega kuhališča (65 cm v primeru nadzorne plošče, kakršna je prikazana na sliki). Če je v navodilih za
montažo plinskega kuhališča zahtevana večja razdalja od navedene, morate to zahtevo upoštevati.
OPOZORILO: Odvodna cev in pritrdilne objemke niso priložene in jih morate nabaviti posebej.
OPOZORILO: Zaradi precejšnje teže nape naj pri prenašanju in vgradnji sodeluje dvoje ali več oseb.
Svetujemo vam, da se za namestitev obrnete na usposobljenega monterja.
Plinsko kuhališče

Električno kuhališče

Glejte tudi slike na prvih straneh, na njih so črkovne oznake, na katere se sklicujejo pojasnila v besedilu.
Strogo se držite tukaj navedenih napotkov. Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne neljube dogodke, poškodbe
ali požar, do katerih bi prišlo zaradi aparata ob neupoštevanju napotkov, navedenih v navodilu za uporabo.
Če se napa uporablja v FILTRIRNI izvedbi, potem se uporablja brez cevi za odvod na prosto.
Hlapi in pare se vračajo nazaj v prostor preko presmernika F (11F).
Če nameravate uporabiti izdelek v ODSESOVALNI izvedbi, morate pripraviti odvodno cev, ki gre od zgornje izhodne
odprtine B do odprtine za odvod na prosto.
V tem primeru se na izhodno odprtino B namesti pritrdilni obroč (11A), odstrani pa se ogleni filter.
Na razpolago vam je (kot dodatna oprema) tudi teleskopski kamin.
Uvodne informacije za montažo nape:
Napi so priloženi zidni vložki, ki so primerni za večino sten/stropov. Vseeno pa se obrnite na usposobljenega
monterja, ki vam bo potrdil ustreznost materialov glede na vrsto stene/stropa. Trdnost stene/stropa mora biti
zadostna, da lahko nosi težo nape.
Samo pri nekaterih modelih
Kot dodatno opremo lahko nabavite okrasni kamin, pri pooblaščeni servisni službi povprašajte, če ga lahko dobite
za vaš model.
Priporočamo vam, da napo montirate po nakupu kamina, s čimer si boste zagotovili najprimernejšo montažo.
Ko napo priključujete na električno omrežje, izklopite napajanje v hišni omarici z varovalkami.
• Na zadnjo stran nape namestite tri (samolepilne) gumirane trakove C.
Po potrebi (če stena ni povsem navpična ali če je delno prekrita s ploščicami) namestite oba distančnika D na
mestu izvrtin za dokončno pritrditev (vskočna pritrditev).
• Za lažjo montažo zarišite na steno središčno črto (1), namestite vrtalno šablono tako, da se središčna črta na
njej ujema s poprej zarisano sredično črto na steni in da je njen spodnji rob tam, kjer bo spodnji rob montirane
nape (2).
• S svedrom Ø 8 mm izvrtajte dve vrtini in pritrdite nosilno streme z dvema zidnima vložkoma in vijakoma (3).
• Snemite lovilnik hlapov in odstranite maščobni filter (glejte ustrezno poglavje).
• Obesite napo (4), nastavite njen položaj (5-6) in z notranje strani nape označite obe točki za dokončno pritrditev
(7), snemite napo in s svedrom izvrtajte dve vrtini Ø 8 mm (8), vstavite dva zidna vložka, znova obesite napo in
jo dokončno pritrdite z dvema vijakoma (9).
• Izvedite električni priključek (10), vendar naj bo napa še naprej izklopljena v hišni stikalni omarici.
• Če boste napo uporabljali v odsesovalni izvedbi, potem na izhodno odprtino nape namestite priloženo prirobnico
(11A - odsesovalna izvedba - in montirajte tudi odvodno cev ustreznega premera) namesto presmernika
(11F - filtrirna izvedba).
• Montirajte maščobni filter, montirajte in zaprite lovilnik hlapov.
Pozor! Če boste napo uporabljali v odsesovalni izvedbi, odstranite ogleni filter (če je bil ob dobavi vgrajen) in
pritrdilni letvici (nameščeni na hrbtni strani maščobnega filtra - glejte ustrezno poglavje).
Če se bo napa uporabljala v filtrirni izvedbi, preverite, ali je ogleni filter že montiran na hrbtni strani maščobnega
filtra, če ga ni, potem ga kupite in montirajte.
• Priklopite napo v hišni stikalni omarici.
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VAROVANJE OKOLJA
1. Embalaža
Embalaž a je v celoti izdelana iz materiala, ki ga je
mogoče reciklirati in je označena s simbolom za
recikliranje . pri odlaganju upoš tevajte lokalne
predpise, ki veljajo za odlaganje odpadkov. Embalažni
material (na primer plastične vrečke, polistiren ipd.)
hranite izven dosega otrok, saj je zanje lahko nevaren.
2. Izdelek
Ta naprava je označena skladno z evropsko Direktivo
2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi
(OEEO).
S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik prispeva
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje.
Simbol na izdelku in v spremni dokumentaciji označuje,
da se tega izdelka ne sme odlagati med gospodinjske
odpadke, temveč ga je potrebno izročiti v ustrezni zbirni
center za recikliranje električne in elektronske opreme.
Odlaganje takih odpadkov mora potekati v skladu z
lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov.
Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom,
njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na
ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih
odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

POMEMBNA VARNOSTNA PRIPOROČILA
OPOZORILO: v izogib tveganju nezgod,
električnega udara, poškodb ali nesreč je potrebno pri
uporabi nape upoštevati osnovne ukrepe, vključno z
naslednjimi:
1. pred nameščanjem ali vzdrževanjem napo vedno
izklopite iz napajalnega omrežja.
2. Namestitev lahko izvede le primerno usposobljeni
tehnik, skladno z veljavnimi varnostnimi predpisi.
3. Ozemljitev naprave je obvezna. (za nape II. razreda
to ni mogoče).
4. Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnih vtičnic.
5. Po namestitvi nape električni sestavni deli ne smejo
biti dostopni uporabniku.
6. Naprave se ne dotikajte z vlažnimi deli telesa ali z
bosimi nogami.
7. Ne vlecite za električni kabel naprave, če ga želite
iztakniti iz vtičnice.
8. Poprodajna služba - ne izvajajte popravil ali zamenjav
kakršnih koli delov nape, razen, če je to izrecno
navedeno v tem priročniku. Vsa druga vzdrževalna
dela mora izvesti primerno usposobljeni tehhnik.
9. Pri vrtanju v steno pazite, da ne poškodujete
električnih priključkov in/ali kablov.
10. Prezračevalni vod mora biti vedno usmerjen navzven.
11. Izdelovalec ZAVRAČA vsakršno odgovornost za
neprimerno uporabo ali nepravilno nastavitev
upravljalnih mehanizmov.
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12. Naprava ni zasnovana za uporabo s strani otrok ali
oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi
sposobnostmi ali oseb, ki nimajo dovolj izkušenj in
znanja o sami napravi, razen pod nadzorom ali po
navodilih osebe, ki odgovarja za njihovo varnost.
13. Otroci naj se napravi ne približujejo.
14. V izogib tveganju požara, uporabljajte le kovinske
vhodne vode.
15. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne
bi igrali.
16. Pri odlaganju izdelka upoštevajte veljavne lokalne
predpise o odlaganju odpadkov.
17. Za podrobnejše informacije o ravnanju s tem
izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se
obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center
komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek
kupili.
18. Redno čiščenje in vzdrževanje sta temeljnega
pomena za pravilno in učinkovito delovanje nape.
Pogosto čistite usedline z umazanih površin ter se
izogibajte kopičenju masti. Izdelek redno čistite in
menjajte filtre.
19. Pod napo ne flambirajte jedi Odprti ogenj lahko
povzroči požar.
20. Če napo uporabljate istočasno z napravami na plin
ali druga goriva, naj bo prostor primerno prezračen.
21. Odvodnega zraka ne odvajajte skozi cevovod, ki
služi za odvod dimnih plinov, ki jih proizvajajo
naprave, delujoče na plin ali druga goriva, temveč
uporabite ločeni odvodni vod. Upoštevajte vse
nacionalne predpise o odvodnem zraku, ki jih
določajo 7.12.1 členi standarda CEI EN 60335-2-31.
22. Če napo uporabljate skupaj z drugimi napravami, ki
delujejo na plin ali druga goriva, naj negativni pritisk
v prostoru ne presega 4 Pa (4 x 10-5 bar). Prostor
naj bo dobro prezračen.
23. Med cvrtjem ne puščajte ponev brez nadzora, saj bi
se olje lahko vnelo.
24. Preden se dotaknete žarnic, se prepričajte, ali so
hladne.
25. Napa ni polica, zato je ne obremenjujte prekomerno
in nanjo ne odlagajte predmetov.
26. Nape ne uporabljajte in je ne puščajte brez pravilno
nameščenih žarnic, saj obstaja tveganje
električnega udara.
27. Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih posegih
uporabljajte delovne rokavice.
28. Naprava ni primerna za uporabo na prostem.
29. Zraka, ki ga napa obdela, ne izločajte preko
cevovodu, ki ga koristi grelni sistem ali naprave,
delujoče na plin ali druga goriva.
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Električna povezava

POPRODAJNA SLUŽBA

električna napetost mora biti skladna s tisto, ki je
navedena na tipski tablici, ki se nahaja v notranjosti
nape. Če ima napa vtič, ga vtaknite v vtičnico, ki mora
biti skladna z veljavnimi predpisi in se nahajati na
dostopnem mestu. Če napa nima vtiča (neposredna
povezava na omrežje) ali se vtič nahaja na
nedostopnem mestu, namestite dvopolno stikalo,
skladno s predpisi, ki zagotavlja popoln izklop iz
omrežja v pogojih prenapetostnega razreda III, skladno
s predpisi o inštalaciji.
OPOZORILO: Pred priklopom nape na omrežno
napajanje in kontrolo njenega pravilnega delovanja,
vselej preverite, ali je omrežni kabel pravilno nameščen
in se prepričajte, da med namestitvijo NI ostal stisnjen v
ležišču nape. Zgoraj opisane posege mora izvesti
specializirani tehnik.

Preden pokličete poprodajno službo
1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami
(glejte “Navodila za iskanje in odpravljanje napak”).
2. Izklopite in ponovno vklopite napo ter preverite, ali
ste težavo odpravili.
3. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na
poprodajno službo.
Navedite:
• vrsto napake;
• model nape, ki je napisan na tipski ploščici v njeni
notranjosti in je vidna po odstranitvi maščobnih
filtrov,
• vaš polni naslov,
• vašo telefonsko številko s številko omrežne skupine,
• servisno kodo (številka pod besedo SERVICE na
tipski ploščici v notranjosti nape, za maščobnim
filtrom).
Če bi bila potrebna popravila, se obrnite na pooblaščeni
servisni center (kjer sta zagotovljeni uporaba originalnih
nadomestnih delov in pravilna izvedba popravila).
Neupoštevanje teh navodil lahko vliva na varnost in
kakovost izdelka.

Čiščenje nape
OPOZORILO: Če (vsaj enkrat mesečno) ne očistite
olja/maščobe z nape, obstaja tveganje požara.
Za čiščenje uporabite mehko krpo in nevtralni
detergent. Nikoli ne uporabljajte jedkih snovi ali
alkohola.

Pred uporabo nape
Da bi lahko zagotovili čim boljšo uporabo nape, vam
priporočamo, da pozorno preberete uporabniška
navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
Embalažni material (plastične vrečke, kosi polistirena
ipd.) hranite izven dosega otrok, saj je zanje lahko
nevaren.
Prepričajte se, da med prevozom napa ni bila
poškodovana.

Izjava o skladnosti
Ta izdelek je bil zasnovan, izdelan in dan v promet v
skladu s:
- varnostnimi cilji Direktive o “nizki napetosti”
2006/95/ES (s katero se nadomešča Direktivo
73/23/EGS in sledeče spremembe),
- zaščitnimi zahtevami Direktive “o elektromagnetni
združljivosti” 89/336/EGS, ki jo spreminja sledeča
Direktiva 93/68/EGS.

Navodila za iskanje in odpravljanje napak
Če napa ne deluje:
• Je vtič pravilno vtaknjen v omrežno vtičnico?
• Je prišlo do izpada električne napetosti?
Če napa ne deluje dovolj učinkovito:
• Je bila nastavljena prava hitrost?
• Je morebiti potrebno očistiti ali zamenjati filtre?
• So izhodi zraka zamašeni?
Če lučka ne deluje:
• Je potrebno zamenjati žarnico?
• Je žarnica pravilno nameščena?
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NADZORNA PLOŠČA
Gumb za vklop/izklop luči: pritisnite na kratko za delno
osvetlitev, dvakrat za polno osvetlitev. Za izklop luči znova
pritisnite na isto tipko.
S podaljšanim pritiskom na to tipko, dolgim vsaj dve sekundi,
prižgete pomožno luč; ugasnete jo z eno sekundo dolgim
pritiskom.

Slika 1
1. Nadzorna plošča
2. Maščobni filter
3. Ročaj za odpiranje maščobnega filtra
4. Halogenska svetilka
5. Lovilnik hlapov
6. Neonska razsvetljava (samo pri nekaterih modelih)
7. Odvodna odprtina
Lovilnik hlapov (slika 2)
Lovilnik hlapov naj bo vselej zaprt, odpirajte ga samo v
primeru vzdrževanja (npr. pri čiščenju in zamenjavi filtrov).
Odpiranje lovilnika hlapov:
Za odpiranje lovilnika hlapov potegnite spodnji del (zatič na
sredini se odpne -A), malce privzdignite lovilnik (B), da
bočna zatiča izskočita iz svojih vzdolžnih izrezov (X). Pri
montaži postopajte v obratnem vrstnem redu.
Maščobni filter
Operite ga enkrat na mesec z neagresivnim detergentom
ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi in
kratkem programu pranja.
Pri pranju v pomivalnem stroju lahko maščobni filter izgubi
svojo barvo, vendar to prav nič ne vpliva na njegovo filtrirno
sposobnost.
Odstranite maščobni filter - (slika 3).
Odstranite lovilnik hlapov.
Potegnite ročaj navzdol in izvlecite filter.
Ogleni filter (samo pri filtrirni izvedbi)
Zadržuje neprijetne vonjave, ki nastajajo pri kuhanju.
Ogleni filter lahko na vsake dva meseca operete v vroči
vodi s primernim detergentom ali v pomivalnem stroju pri
65 °C (pri pranju v pomivalnem stroju opravite celoten cikel
pomivanja, v stroju ne sme biti nič drugega).
Odstranite odvečno vodo, pazite, da filtra pri tem ne
poškodujete, nato pa iz notranjosti plastičnega ogrodja
odstranite blazinico in jo za 10 minut denite v pečico pri
100 °C, da se popolnoma posuši.
Blazinico menjajte na vsaka 3 leta oziroma takrat, ko
opazite, da je poškodovana.
• Montaža - slika 4
Snemite lovilnik hlapov in odstranite maščobni filter.
Namestite ogleni filter na hrbtni strani maščobnega
filtra in ga pritrdite z letvicama.
Pozor! Letvici sta priloženi oglenemu filtru, ne napi.
• Pri demontaži filtra postopajte v nasprotnem vrstnem redu.
Zamenjava žarnic
Odklopite napo od električnega omrežja.
OPOZORILO: Nadenite si rokavice.
Najprej se prepričajte, da žarnice niso vroče.
Halogenske svetilke (postavka št. 4): pritisnite zraven
napisa PUSH, odprite, izvlecite pregorelo žarnico in jo
zamenjajte z novo z enakimi lastnostmi.
Pozor! svetilko s halogensko žarnico morate odpreti v
celoti, sicer je kasneje ne boste mogli zapreti.
Neonska svetilka (postavka št. 6): odprite svetilko tako, da
odvijete 2 vijaka, in nato zamenjajte neonsko svetilko
(samo pri nekaterih modelih).
Če svetilke ne svetijo, najprej preglejte, ali so žarnice
pravilno vstavljene v svoje sedeže, in šele nato
pokličite pooblaščeno servisno službo.
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Tipka za vklop motorja: Pritisnite za vklop ali izklop nape.
Po vklopu napa odsesava zrak s poprej izbrano hitrostjo.
Tipka za 1. hitrost.
Tipka za 2. hitrost.
Tipka za 3. hitrost.
Tipka za intenzivno hitrost: ohranja delovanje z intenzivno
hitrostjo 5 minut, nato pa napa deluje s poprej izbrano hitrostjo.
Programska ura: s pritiskom na to tipko določite naslednje
nastavitve programske ure:
20 minut delovanja pri 1. hitrosti.
15 minut delovanja pri 2. hitrosti.
10 minut delovanja pri 3. hitrosti.
5 minut delovanja pri intenzivni hitrosti.
Po izteku programiranega časa se napa izklopi.
Za izklop te funkcije pritisnite

ali

.

Slika 3

Slika 2
Slika 4

ČIŠČENJE NAPE
Pred čiščenjem nape počakajte, da se ohladi!
Pozor! Neopravljena odstranitev olj/maščob (vsaj 1-krat na
mesec) lahko postane vzrok za požar.
Uporabite mehko krpo z nevtralnim čistilom. Nikdar ne
uporabljajte abrazivnih sredstev ali alkohola.

PRED UPORABO NAPE
Pozorno preberite navodilo za uporabo in ga shranite za
kasnejšo rabo, kar vam bo omogočilo, da boste lahko v polni
meri uporabljali vse funkcije vaše nape.
Embalažni material (plastične vrečke, kose polistirena, itd.)
hranite izven dosega otrok, saj je možen vir nevarnosti.
Preglejte, da napa med prevozom ni utrpela poškodb. Montažo
in priključitev nape na omrežje mora opraviti usposobljen
strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi.
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