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NAMESTITEV IN UPORABA
Za namestitev: Najmanjša razdalja med podporno višino za posodo na kuhalni plošči in najnižjim
delom na kuhinjski napi mora biti vsaj 60 cm v primeru električnih štedilnikov in vsaj 70 cm v primeru
plinskih ali mešanih štedilnikov. Če je v navodilih za namestitev plinskega štedilnika predpisana večja
razdalja, upoštevajte to vrednost. Priporočamo, da se za pomoč za namestitev obrnete na
usposobljenega serviserja.
OPOZORILO: Izdelek je zelo težek, zato sta za premikanje in namestitev nape potrebni vsaj dve
osebi.
Opomba glede namestitve in uporabe: Pred namestitvijo ali uporabo nape preberite ta priročnik.
Proizvajalec odklanja vsakršno odgovornost za napake, poškodbe ali požar, do katerih/katerega pride
zaradi neupoštevanja navodil in priporočil v tem priročniku.
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* Prisotni samo pri nekaterih
modelih
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Maščobni filter

Ogleni filter
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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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Namestitev odzračevalne nape (A): hlapi se odsesavajo in odvajajo navzven skozi izpušni kanal, ki je pritrjen na
prirobnico C (bajonetni sklop). Neuporabljeno izpušno odprtino vedno zaprite s priloženim čepom D1 (če je priložen bajonetni sklop).
Pomembno! Pri nekaterih modelih je za možnost uporabe zadnje izpušne odprtine B2 potrebno najprej odstraniti plastični
del D2 oz. D3. Čep odstranite s pomočjo klešč in ščipalk.
Namestitev izvedbe s filtrom (F): Če kuhinjskih hlapov in sopare ni možno odvajati navzven, se lahko uporabi izvedba
kuhinjske nape s filtrom. V tem primeru je potrebno namestiti filter/filtre (niso priloženi). Na ta način se hlapi in sopara
reciklirajo skozi sprednji del rešetke, ki je nad upravljalno ploščo.
Preverite položaj gumba za izbiro odsesavanja/filtra (v notranjosti nape) G.
Pritrditev na steno - Napo položite na steno (oz. uporabite šablono H, če je priložena). Nato s svinčnikom označite
izvrtine (3 oz. 4 izvrtine Ø 8 mm), jih izvrtajte, v izvrtine vstavite vložke J ter v zgornji izvrtini vstavite 2 vijaka K. Odstranite
rešetko ter napo obesite na 2 vijaka. Nato iz notranjosti vstavite tretji (in četrti) vijak L ter vse skupaj privijte.
Pritrditev na stenski element - Napo položite na svoje mesto (oz. uporabite šablono H, če je priložena). Nato s
svinčnikom označite 4 izvrtine Ø 6 mm na spodnjem delu stenskega elementa.
S 4 vijaki M pritrdite napo iz notranjosti stenskega elementa na svoje mesto.
Upravljalna plošča
Luč: za vklop luči premaknite stikalo v desno oz. pritisnite naslednji gumb.
Hitrost odsesavanja: za povečanje hitrosti odsesavanja premaknite stikalo v desno oz. pritisnite naslednji gumb.
Maščobni filter - uporabite lahko enega izmed naslednjih tipov:
Papirnati filter: je potrebno zamenjati enkrat mesečno oz., ko se obarva na zgornji strani: ko se obarvanje razloči skozi
odprtine v rešetki.
Kovinski filter: je potrebno oprati enkrat mesečno: ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi s hitrim programom
pranja.
Za dostop do maščobnega filtra odprite rešetko - z vzmetnimi ročicami za sprostitev E1, E2 oz. E3 jo sprostite iz držal R1
oz. R2.
Samovzdrževalni kovinski filter nima zaščitne rešetke. Za odstranjevanje filtra povlecite vzmetno ročico za sprostitev E1
nazaj in filter potisnite navzdol.
Opozorilo! Po določenem času lahko kovinski filter postane neprozoren; to ne vpliva na njegovo sposobnost filtriranja.
Ogleni filter - uporabite lahko enega izmed naslednjih tipov:
Oblikovan V1: Odstranite pokrov W: gumba O zavrtite za 90°.
Ogleni filter vstavite v posebno ohišje in ga pritrdite na svoje mesto z zasukom gumba O za 90°. Nato zaprite pokrov.
Zamenjajte ga na vsake 4 mesece.
Pravokotni V2: najprej vstavite zadnji rob T in nato sprednjega (U) - zamenjajte ga na vsakih 6 mesecev.
Okrogli V3: bajonetni sklop. Filter postavite na sredino, da pokriva rešetko za zaščito motorja. Pri tem pazite, da je
referenčna oznaka X1 oz. X2 oz. X3 na oglenem filtru poravnana z referenčno oznako Y na opori ventilatorja. Nato ga
zavrtite v smeri urinega kazalca. Za odstranitev ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca; izvedbo z jezičkom Z najprej
rahlo dvignite. Zamenjajte ga na vsake 4 mesece.
Zamenjava žarnice/žarnic Napo izklopite iz električnega omrežja.
OPOZORILO: Uporabljajte rokavice.
Odstranite filtre ter nato zamenjajte pregorelo žarnico (običajna žarnica E14 največje moči 40 W). Ponovno namestite
filtre.
Halogenska žarnica G4 največje moči 20 W: dvignite s pomočjo majhnega izvijača ali podobnega orodja.
Ponovno namestite pokrov žarnice, da se glasno zaskoči na svoje mesto.
Čiščenje nape
Opozorilo! Če vsaj enkrat mesečno ne očistite olja in maščobe z nape, lahko pride do požara.
Uporabite mehko krpo, namočeno v nevtralnem detergentu. Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali alkohola.
Pred uporabo nape
Za zagotovitev optimalnega delovanja kuhinjske nape natančno preberite ta navodila.
Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Embalažni material (plastične vrečke, polistiren oz. stiropor ipd.) shranjujte
izven dosega otrok.
Preverite, da se napa ni poškodovala med prevozom. Namestitev, priključitev na električno napetost in zamenjavo
napajalnega kabla z vtičem oz. namestitev novega zvijavega kabla lahko izvaja samo strokovno usposobljen tehnik v
skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi.
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