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Dear customer, 
 

From now on, your daily housework will be easier 
than ever before. Your appliance  is exception-
ally easy to use and extremely efficient. After reading 
these Operating Instructions, operating the appliance 
will be easy. 

Before being packaged and leaving the manufacturer, 
the appliance was thoroughly checked with regard to 
safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read 
these Operating Instructions. By following these 
instructions carefully you will be able to avoid any 
problems in using the appliance. It is important to 
keep these Operating Instructions and store them in a 
safe place so that they can be consulted at any time.

Follow these instructions carefully in order to avoid 
possible accidents.

Sincerely,
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NOTES ON SAFETY
• Before using the appliance, please carefully read 

this manual! 
• The appliance is designed for household use only.
• The manufacturer reserves the right to introduce 

changes, which do not affect operation of the ap-
pliance. 

• The manufacturer shall not be liable for any dam-
age or fire caused by the appliance resulting from 
failure to follow instructions in this manual.

• Cooker hood is designed to remove cooking 
odours. Do not use cooker hood for other pur-
poses.

• Connect the cooker hood operating in extraction 
mode to a suitable ventilation duct (do NOT con-
nect the cooker to smoke or flue gas ducts, which 
are in use). It requires installation of the air ex-
traction duct to the outside. The length of the 
duct (usually a pipe of Ø 120 or 150 mm) should 
not be longer than 4-5 m. An air extraction duct 
is also required for telescopic and furniture hoods 
in absorption mode.

• Cooker hood operating in air recirculation mode 
requires the installation of an activated charcoal 
filter. In this case, installing an extractor duct is 
not required, however it is recommended to in-
stall an air guide vane (Mainly in chimney cooker 
hoods).

• The cooker hood features independent lighting 
and exhaust fan that can be operated at one of 
several speeds.

• Depending on the type, the hood is designed to 
be permanently attached to a vertical wall over 
a gas or electric stove (chimney and universal 
hoods); on the ceiling over a gas or electric stove 
(island hoods); on the vertical built in furniture 
over a gas or electric stove (telescopic and built-
in hoods). Before installing, make sure that the 
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wall/ceiling structure is strong enough to suspend 
the hood. Some hoods are very heavy.

• For details of the installation distance above an 
electric hob please refer to product technical 
sheet If the installation instructions of the gas 
cooker specify a greater distance, this must be 
taken into account (Fig. 1).

• Do not leave an open flame under the hood. 
When the pots are removed from the burner, set 
the minimum flame. Always make sure that the 
flame does not extend outside the pot, because it 
causes unwanted loss of energy and a dangerous 
concentration of heat.

• When cooking on fat, supervise the pans con-
stantly, because overheated fat can ignite.

• Unplug the appliance before any cleaning, replac-
ing the filter or repair work.

• Cooker hood grease filter should be cleaned at 
least once a month, because the filter saturated 
with fat is flammable.

• Ensure adequate ventilation (air flow) if other 
equipment such as liquid fuel stoves or heaters 
are operated in the room in addition the cooker 
hood. When the cooker hood is simultaneously 
operated with burning appliances requiring ade-
quate fresh air from the room to work properly, 
their safe operation is possible if under pressure 
around these appliances is a maximum of 0.004 
mbar (this does not apply when the cooker hood 
is used as an odour filter)

• Do not lean on the hood.
• The hood should be cleaned regularly both inside 

and out (AT LEAST ONCE A MONTH, following the 
indications concerning maintenance provided in 
this manual)..Failure to adhere to the rules con-
cerning cleaning the hood and replacing filters 
results in a fire risk.

• If the power cord is damaged it should be re-
placed by a specialised service centre.

• Ensure that it is possible to disconnect the ap-
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pliance from the mains by removing the plug or 
switching off the bi-polar switch.

• This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with physical, mental or sen-
sory handicaps, or by persons inexperienced or 
unfamiliar with the appliance, unless under su-
pervision or in accordance with the instructions 
as communicated to them by persons responsible 
for their safety.

• Particular attention should be paid not to allow 
unaccompanied children to use the appliance.

• Make sure voltage indicated on the nameplate 
corresponds to the local mains supply voltage.

• Before use, extend and straighten the power cord.
• Packaging materials (bags, polyethylene, poly-

styrene, etc.) should be kept away from children 
during unpacking.

• Before connecting the hood to the mains power 
supply always check that the power cord is prop-
erly installed and is not trapped by the appliance. 
Do not connect the appliance to the mains until 
assembly is complete.

• Do not operate your kitchen hood without the al-
uminium grease filters.

• It is strictly forbidden to cook dishes under on an 
open flame (flambé) under your kitchen hood.

• Always strictly adhere to regulations issued by the 
competent local authorities regarding the techni-
cal and safety requirements for fume extraction.

• Failing to tighten bolts and fasteners in accord-
ance with these instructions may endanger life 
and health.

• Hanging kitchen hoods operate only in air circu-
lation / odour absorber mode

• WARNING! Failure to install the screws or fixing 
device in accordance with these instructions may 
result in electrical hazards.
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UNPACKING
During transportation, protective 
packaging was used to protect the 
appliance against any damage. Af-
ter unpacking, please dispose of all 
elements of packaging in a way that 
will not cause damage to the environ-
ment. 
All materials used for packaging the 

appliance are environmentally friendly; they are 
100% recyclable and are marked with the appropri-
ate symbol.
Important! Packaging materials (bags, polyethyl-
ene, polystyrene, etc.) should be kept away from 
children during unpacking.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCE
In accordance with European Directive 
2012/19/EU and local legislation re-
garding used electrical and electronic 
goods, this appliance is marked with 
the symbol of the crossed-out waste 
container. This marking indicates that 
the appliance must not be disposed of 
together with other household waste 

after it has been used. 
The user is obliged to hand it over to waste collec-
tion centre collecting used electrical and electron-
ic goods. The collectors, including local collection 
points, shops and local authority departments pro-
vide recycling schemes.
Proper handling of used electrical and electronic 
goods helps avoid environmental and health haz-
ards resulting from the presence of dangerous com-
ponents and the inappropriate storage and process-
ing of such goods.
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OPERATION
Cooker hood controls

Control Panel is shown in Figure 4, for reference it is also shown below:

6 3 4

1 2 5

Control Panel

To activate the selected function, pull out the retractable control panel 
and press one of the following buttons:

1- Reduce fan speed
2- Increase fan speed
3- Fan speed display The fan can run at 5* speeds.
4- Off timer
5- Lighting on/off The lighting operates independently of hood fan.
6- On/Off

When you push in the retractable control panel the appliance and its 
lighting will turn off.

Available fan speeds:
- Low speed (1). Use this speed when cooking a little food with hardly 

any fumes.
- Medium speeds (2 – 4). Use this speed when cooking multiple dishes 

at the same time with moderate amount of fumes.
- High speed (5). Use this speed when frying or grilling, with large 

amount of fumes.

* varies depending on the model
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Off-Timer

Use Off-Timer to turn off the hood after a specified time. Use Off-Timer 
to filter the fumes out of the air after cooking. The delay time is about 
15 minutes. Press  at any time to activate the Off-Timer The number 
will flash on the display. Flashing indicates that the Off-Timer has been 
enabled. To cancel the Off-Timer at any time, push the retractable pan-
el back in. The appliance will turn off. To turn on the appliance, set the 
desired fan speed.

Indication to clean the aluminium filters

If the  indication appears on the display, you need to clean the alu-
minium filters.
Once the filters are cleaned you can clear the  indication. To do this, 
touch and hold  for approximately 3 seconds. The  symbol will be 
shown on the display and the appliance will operate normally.

Note: To clear the  indication, the appliance must not operate.

If you want to continue to use the appliance while the  indication is 
not cleared, touch  and fan speed will be displayed temporarily and 
then  will be displayed again. The fan will continue to operate.

Note: The  indication will be displayed after approximately 60 hours 
of fan operation.
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Other important information concerning the operation of 
the hood

Operation in air circulation / odour filter mode. In this mode, the filtered 
air returns to the room through the outlets. Install activated charcoal 
filter in this setting. It is recommended to install the air guide (available 
depending on the model, mainly in chimney cooker hoods).

Air extraction operation: When cooker hood operates in extraction mode, 
air is discharged outside through an extraction duct. Remove activated 
charcoal filter in this setting. The cooker hood is connected to the air 
outlet opening using a rigid or flexible extraction duct with a diameter of 
150 or 120 mm, and the appropriate clamps, which must be purchased 
at a hardware store. The appliance should be installed by a qualified 
installer.

Fan speed: Lowest and medium fan speed is used in normal conditions 
and less intense odours, while the highest speed is used only when cook-
ing odours are very intense, such as during frying or grilling.

Note (applies to universal hoods only): Due to the design of universal 
hoods you need to manually change the mode of operation. See Figure 
8 for instructions on how to change the mode.

Note (only applies to telescopic and in-built kitchen hoods): Furniture 
and telescopic cooker hoods operating in air recirculation mode require 
installation of the exhaust duct. The other end of the duct should be di-
rected to the room as it will discharge filtered air.

Note: Hanging kitchen hoods operate only in air circulation / odour ab-
sorber mode
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CLEANING AND 
MAINTENANCE

Maintenance

Regular maintenance and cleaning of the appliance will ensure trou-
ble-free operation of the cooker hood and extend its life. Especially make 
sure that the grease filter and activated charcoal filter are replaced ac-
cording to manufacturer's recommendations.

• Do not use a soaked cloth, sponge, or water jet.
• Do not use solvents or alcohol, as they may tarnish lacquered sur-

faces.
• Do not use caustic substances, especially for cleaning stainless steel.
• Do not use a rough or abrasive cloth. 
• It is recommend to use a damp cloth and a neutral detergent.

Note: After several washes in the dishwasher, the colour of the alumini-
um filter may change. The change of colour does not indicate improprie-
ties or the necessity to change it.

Grease filter

For normal hood operation, grease filter should be cleaned every month 
in the dishwasher or by hand using a mild detergent or liquid soap. 

Dismantling of grease filter is shown on Figure 5.

Acrylic filter is used in some models. This filter should be replaced at 
least once every 2 months or more frequently if the appliance is used 
intensively.

Activated charcoal filter

Charcoal filter is used only when the cooker hood is not connected to 
the ventilation duct. Activated charcoal filter can absorb odours until 
saturated. Charcoal filter is not suitable for washing or regeneration and 
should be replaced at least once every 3-4 months or more frequently if 
the appliance is used intensively.

Dismantling of charcoal filter is shown on Figure 6.

Light

Use incandescent / halogen / LED modules of the same specification as 
those factory-installed in the appliance. See Figure 7 for details how to 
replace lights. If there is no such figure in this manual, please contact 
authorised service to replace the lighting module.
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WARRANTY AND AFTER 
SALES SERVICE

Warranty
Warranty service as stated on the warranty card. The manufacturer shall 
not be held liable for any damage caused by improper use of the product.
Service
• The manufacturer recommends that all repairs and adjustments be 

carried out by the Factory Service Technician or the Manufacturer’s 
Authorized Service Point. For safety reasons, repairs should be re-
ferred to professionals. 

• Repairs carried out by unqualified persons may seriously endanger 
the appliance user.

• The minimum warranty period for the appliance offered by the man-
ufacturer, importer or authorized representative is given in the war-
ranty card.

• The warranty shall be void if you make any independent adaptations 
or alterations, tamper with seals or other appliance safety devices 
or its parts or interfere with the appliance contrary to operating in-
structions.

In the event of appliance malfunction, request assistance or repair.
If your appliance needs repair, please contact the service centre. Please 
see warranty card for address and contact details of our service centre. 
Before contacting us, please have ready the appliance serial number, 
which can be found on the identification sticker: For your convenience, 
please write it down below:

Manufacturer’s Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the re-
quirements of the following European directives:

• Low Voltage Directive 2014/35/EC
• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
• ErP Directive 2009/125/EC
• Directive RoHS 2011/65/EC

and has thus been marked with the  symbol and been issued with 
a declaration of compliance made available to market regulators.
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Szanowny 
Kliencie

Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż 
kiedykolwiek. Urządzenie  to połączenie wy-
jątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. 
Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie proble-
mem. 

Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzo-
ny przed zapakowaniem pod względem bezpieczeń-
stwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsłu-
gi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie 
zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed 
niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi 
w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Z poważaniem
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

• Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej 
instrukcji 

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użyt-
ku domowego.

• Producent zastrzega sobie możliwość dokonywa-
nia zmian niewpływających na działanie urządze-
nia. 

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za ewentualne szkody lub pożary spowodowane 
przez urządzenie wynikające z nieprzestrzegania 
zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

• Okap nadkuchenny służy do usuwania oparów 
kuchennych. Nie należy go używać do innych ce-
lów.

• Okap pracujący w trybie wyciągu należy podłą-
czyć do odpowiedniego kanału wentylacyjnego 
(nie podłączać do kanałów kominowych, dymo-
wych lub spalinowych, będących w eksploatacji). 
Okap wymaga zainstalowania przewodu odpro-
wadzającego powietrze na zewnątrz. Długość 
przewodu (najczęściej rura Ø 120 mm lub 150 
mm) nie powinna być dłuższa niż 4-5 m. Przewód 
odprowadzający powietrze jest również wymaga-
ny przy okapach teleskopowych i meblowych w 
trybie pochłaniacza.

• Okap pracujący w trybie pochłaniacza wymaga 
zainstalowania filtra z węglem aktywnym. W tym 
przypadku nie wymaga się instalowania przewo-
du odprowadzającego powietrze na zewnątrz, za-
leca się natomiast montaż kierownicy wydmuchu 
powietrza (występuje głównie w okapach komi-
nowych).

• Okap posiada niezależne oświetlenie oraz wenty-
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lator wyciągowy z możliwością ustawienia jednej 
z kilku prędkości obrotowych.

• W zależności od wersji urządzenia, okap jest prze-
znaczony do trwałego zamocowania na pionowej 
ścianie ponad kuchenką gazową lub elektryczną 
(okapy kominowe i uniwersalne); na suficie ponad 
kuchenką gazową lub elektryczną (okapy wyspo-
we); na pionowej ścianie w zabudowie meblowej 
ponad kuchenką gazową lub elektryczną (okapy 
teleskopowe i do zabudowy). Przed montażem 
należy się upewnić czy konstrukcja ściany / sufitu 
jest odpowiednia do utrzymania okapu. Niektóre 
modele okapów są bardzo ciężkie.

• Wysokość montażu urządzenia nad płytą elek-
tryczną podana jest w karcie produktu (specy-
fikacji technicznej urządzenia). Jeżeli w instruk-
cjach instalowania urządzeń gazowych podano 
większą odległość, należy to uwzględnić (Rys. 1).

• Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać 
odkrytego płomienia, podczas zdejmowania na-
czyń znad palnika, należy ustawić minimalny pło-
mień. Zawsze należy sprawdzać czy płomień nie 
wykracza poza naczynie, gdyż powoduje to nie-
pożądane straty energii i niebezpieczną koncen-
trację ciepła.

• Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny 
być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz 
może się łatwo zapalić.

• Przed każdą operacją czyszczenia, wymianą filtra 
lub przed podjęciem prac naprawczych, należy 
wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

• Filtr przeciw tłuszczowy do okapu kuchennego 
należy czyścić, co najmniej, raz na 1 miesiąc, 
gdyż nasycony tłuszczem jest łatwopalny.

• Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploa-
tuje się inne urządzenia o zasilaniu nieelektrycz-
nym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki prze-
pływowe, termy), należy zadbać o wystarczającą 
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wentylację (dopływ powietrza). Bezpieczna eks-
ploatacja jest możliwa, gdy przy jednoczesnej 
pracy okapu i urządzeń spalających, zależnych od 
powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawie-
nia tych urządzeń panuje podciśnienie najwyżej 
0,004 milibara (ten punkt nie obowiązuje, gdy 
okap nadkuchenny jest użytkowany jako pochła-
niacz zapachów).

• Okap nie powinien służyć jako płaszczyzna pod-
parcia dla osób znajdujących się w kuchni.

• Okap powinien być często czyszczony zarówno 
na zewnątrz jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ 
RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek 
dotyczących konserwacji podanych w niniejszej 
instrukcji).Nieprzestrzeganie zasad dotyczących 
czyszczenia okapu oraz wymiany filtrów powodu-
je powstanie zagrożenia pożarem.

• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to 
powinien być wymieniony w specjalistycznym za-
kładzie naprawczym.

• Należy zapewnić możliwość odłączenia urządze-
nia od sieci elektrycznej, poprzez wyjęcie wtyczki 
lub wyłączenie wyłącznika dwubiegunowego.

• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytko-
wania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, 
lub osoby o braku doświadczenia lub znajomo-
ści sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzo-
rem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę-
tu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo.

• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby z urządze-
nia nie korzystały po zo sta wio ne bez opieki dzieci.

• Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce zna-
mionowej odpowiada miejscowym parametrom 
zasilania.

• Przed montażem rozwinąć i wyprostować prze-
wód sieciowy.
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• Materiały opakowaniowe (woreczki polietyleno-
we, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie roz-
pakowywania trzymać z dala od dzieci.

• Przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowe-
go należy zawsze skontrolować czy kabel zasi-
lania został prawidłowo zainstalowany i NIE zo-
stał przygnieciony przez okap w trakcie czynności 
montażowych. Nie podłączać urządzenia do sieci 
elektrycznej przed ukończeniem montażu.

• Zabrania się użytkować okap bez zamontowanych 
aluminiowych filtrów przeciwtłuszczowych.

• Surowo zabrania się przygotowywania pod oka-
pem potraw z użyciem otwartego ognia (flambi-
rowanie).

• W zakresie koniecznych do zastosowania środ-
ków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących 
odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać 
przepisów wydanych przez kompetentne władze 
lokalne.

• Niedokręcenie śrub oraz elementów mocujących 
zgodnie z niniejszymi instrukcjami może spowo-
dować zagrożenia zdrowia i życia.

• Okapy wiszące działają tylko w trybie pochłania-
cza zapachów

• UWAGA! Instalacja śrub i elementów mocujących 
niezgodnie z instrukcją może spowodować zagro-
żenia elektryczne.

• Montaż okapu wykonany w sposób niezgodny z 
rysunkami i zaleceniami niniejszej instrukcji bę-
dzie miał wpływ na jakość pracy urządzenia, może 
być również podstawą do nieuznania reklamacji.
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ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans por tu zostało 
za bez pie czo ne przed uszko dze niem. 
Po roz pa ko wa niu urzą dze nia pro si-
my Pań stwa o usu nię cie ele men tów 
opa ko wa nia w spo sób nieza gra ża ją cy 
śro do wi sku. 
Wszystkie materiały za sto so wa ne do 
opa ko wa nia są nie szko dli we dla śro-

dowiska na tu ral ne go, w 100% nadają się do odzy-
sku i oznakowano je od po wied nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa ko wa nio we(wo recz ki po li ety-
le no we, kawałki sty ro pia nu itp.) na le ży w trakcie 
rozpakowywania trzy mać z dala od dzieci.
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ-
DZEŃ

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z 
Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz 
polską Ustawą o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady. Ta-
kie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, 
po okresie jego użytkowania, nie może 
być umieszczany łącznie z innymi odpa-

dami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowa-
dzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lo-
kalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, 
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie 
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym przyczynia się do unik-
nięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecno-
ści składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
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OBSŁUGA
Sterowanie okapem

Panel sterowania okapu jest przedstawiony na rysunku 4, dla przypo-
mnienia znajduje się on również poniżej:

6 3 4

1 2 5

Panel sterowania

Aby włączyć wybraną funkcję, wysuń panel teleskopowy okapu i naciś-
nij jeden z poniższych guzików:

1- Zmniejsza prędkość silnika o poziom niżej
2- Zwiększa prędkość silnika o poziom wyżej
3- Wyświetlacz wskazujący wybraną prędkość. Okap jest wyposażony w 

5* biegów.
4- Funkcja opóźnienia wyłączenia okapu (Timer)
5- Włączanie lub wyłączanie oświetlenia. Oświetlenie działa niezależnie 

od silnika okapu.
6- Przycisk służy do włączenia lub wyłączenia okapu

Wsunięcie panelu teleskopowego również wyłącza silnik okapu jak i 
oświetlenie.

Możliwe do ustawienia biegi:
- Bieg najniższy (1). Stosuj ten bieg przy niezbyt dużej ilości oparów.
- Biegi średnie (2 - 4). Stosuj ten bieg przy średniej ilości oparów, 

przykładowo podczas gotowania wielu potraw jednocześnie.
- Bieg najwyższy (5). Stosuj ten bieg przy największej ilości oparów, 

przykładowo podczas smażenia czy grillowania.

* W zależności od modelu
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Timer (opóźnione wyłączenie okapu)

Funkcja ta służy do opóźnionego wyłączenia silnika okapu. Użyj tej 
funkcji po zakończonym gotowaniu, by oczyścić powietrze z oparów w 
pomieszczeniu. Czas opóźnienia to około 15 minut. Aby włączyć funkcję 
opóźnienia, podczas pracy okapu na dowolnym biegu naciśnij przycisk 

. Cyfra na wyświetlaczu  zacznie migać. Miganie sygnalizuje po-
prawne ustawienie czasu opóźnienia wyłączenia. Aby wyłączyć funkcję 
opóźnienia wcześniej, wsuń panel teleskopowy. Jest to równoznaczne z 
wyłączeniem urządzenia. Jeżeli chcesz kontynuować jego pracę, ustaw 
ponownie odpowiedni bieg.

Wskaźnik czyszczenia filtrów aluminiowych

Jeżeli na wyświetlaczu okapu pojawi się symbol  oznacza to, że filtry 
aluminiowe powinny zostać wyczyszczone.
Po wyczyszczeniu filtrów wyłącz wyświetlanie komunikatu . W tym 
celu dotknij i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy. Po tej 
czynności pojawi się symbol  i urządzenie możesz używać w normalny 
sposób.

Uwaga: Aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu , okap nie powinien 
być w stanie pracy.

Jeżeli chcesz używać okapu, bez usuwania symbolu , dotknij przycisku 
oznaczonego jako , na wyświetlaczu na krótki czas zapali się symbol 
biegu, na którym pracuje okap, następnie znów pojawi się symbol . 
Silnik okapu będzie pracował dalej.

Uwaga: Symbol  pojawia się po około 60 godzinach pracy silnika.
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Inne ważne informacje dotyczące obsługi okapu

Praca jako pochłaniacz: W tej opcji pracy przefiltrowane powietrze wraca 
z powrotem do pomieszczenia poprzez otwory do tego przystosowane. 
Przy tym ustawieniu należy zamontować filtr węglowy oraz zaleca się 
zamontować kierownicę wydmuchu powietrza (dostępność w zależności 
od modelu, występuje głównie w okapach kominowych).

Praca jako wyciąg: W trakcie wyciągowego trybu pracy okapu powietrze 
odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym przewodem. Przy tym usta-
wieniu należy usunąć ewentualny filtr węglowy. Okap jest podłączony do 
otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą sztywnego 
lub elastycznego przewodu o średnicy 150 mm lub 120 mm i odpowied-
nich zacisków do przewodów, które należy nabyć w placówkach z ma-
teriałami instalacyjnymi. Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu 
instalatorowi.

Prędkość wentylatora: Prędkości najniższą i średnią stosuje się przy nor-
malnych warunkach oraz małym natężeniu oparów, natomiast prędkość 
najwyższą stosować tylko przy dużym stężeniu oparów kuchennych, np. 
podczas smażenia, czy grillowania.

Uwaga (dotyczy tylko okapów uniwersalnych): Konstrukcja okapów uni-
wersalnych wymaga ręcznej zmiany trybu pracy okapu. Sposób zmiany 
tego trybu zobrazowany jest na rysunku 8.

Uwaga (dotyczy tylko okapów meblowych i teleskopowych): Okapy meb-
lowe i teleskopowe pracujące w trybie pochłaniacza wymagają montażu 
rury odprowadzającej powietrze. Drugi koniec rury należy skierować na 
pomieszczenie, przez nią będzie odprowadzane przefiltrowane powietrze.

Uwaga: Okapy wiszące pracują tylko w trybie pochłaniacza.
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CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA

Konserwacja

Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia zapewni dobrą i bez-
awaryjną pracę okapu oraz przedłuży jego żywotność. Należy zwracać 
szczególną uwagę, aby filtr przeciwtłuszczowy i filtr z węglem aktywnym 
były czyszczone i wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.
• Nie używać namoczonych szmatek lub gąbek ani strumienia wody.
• Nie stosować rozpuszczalników ani alkoholu, ponieważ mogą one 

zmatowić lakierowane powierzchnie.
• Nie stosować substancji żrących, zwłaszcza do czyszczenia po-

wierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
• Nie używać twardej, szorstkiej szmatki 
• Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojętnych środków 

myjących.
Uwaga: Po kilku myciach w zmywarce, kolor filtra aluminiowego może 
ulec zmianie. Zmiana koloru nie oznacza nieprawidłowości oraz koniecz-
ności jego wymiany.

Filtr przeciwtłuszczowy

Filtr przeciwtłuszczowy powinien być czyszczony co jeden miesiąc pod-
czas normalnej pracy okapu, w zmywarce lub ręcznie przy użyciu deli-
katnego detergentu lub mydła w płynie. 
Demontaż filtra przeciwtłuszczowego pokazany jest na rysunku 5.
W niektórych modelach zastosowany jest filtr akrylowy. Należy go wy-
mieniać co najmniej raz na 2 miesiące lub częściej w wypadku wyjątko-
wo intensywnego użycia.

Filtr węglowy

Filtr węglowy stosuje się wyłączenie wtedy, kiedy okap nie jest podłą-
czony do przewodu wentylacyjnego. Filtr z węglem aktywnym posiada 
zdolność pochłaniania zapachów aż do swego nasycenia. Nie nadaje się 
także do mycia ani do regeneracji i powinien być wymieniany, co naj-
mniej raz na 3-4 miesiące lub częściej w wypadku wyjątkowo intensyw-
nego użycia.

Demontaż filtra węglowego pokazany jest na rysunku 6.

Oświetlenie

Należy stosować żarówki / halogeny / moduły diodowe o takich sa-
mych parametrach jak fabrycznie zamontowane w urządzeniu. Wymiana 
oświetlenia jest pokazana na rysunku 7. Jeżeli rysunek nie występuje w 
niniejszej instrukcji, wymiany modułu oświetlenia może dokonać jedynie 
autoryzowany serwis.
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GWARANCJA, OBSŁUGA 
POSPRZEDAŻOWA
Gwarancja
Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpo-
wiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po stę po-
wa niem z wyrobem.
Serwis
• Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czyn no ści re gu la-

cyj ne były wy ko ny wa ne przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzo-
wany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy napra-
wiać urządzenia we własnym zakresie. 

• Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych 
kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkow-
nika urządzenia.

• Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane 
przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest 
podany w karcie gwarancyjnej.

• Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, prze-
róbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego 
części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z 
instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. 
Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w 
karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryj-
ny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody 
przepisz go poniżej:

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania 
wy mie nio nych poniżej dyrektyw europejskich:

• dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
• dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE
• dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE
• dyrektywy RoHS 2011/65/UE

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



- 25 -

Spoštovani 
Klienti 

Od danes bodo vsakodnevni opravki preprostejši kot 
kdajkoli prej. Naprava  je skupek izjemno lahke 
uporabe in popolne učinkovitosti.  Ko boste prebrali 
navodila za uporabo, uporaba ne bo problem. 

Naprava, ki je zapustila tovarno, je bila pred pakira-
njem na kontrolnih oddelkih natančno preverjena 
glede varnosti in funkcionalnosti.

Prosimo vas, da si natančno preberete navodila za 
uporabo preden zaženete napravo.  Zagotavljanje 
usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo ščitilo pred 
neustrezno uporabo. Navodilo je treba shraniti in hra-
niti tako, da ga boste imeli vedno pri roki.

Skrbno upoštevajte navodila za uporabo, da prepre-
čite kakršnokoli nezgodo.

S spoštovanjem,
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NAVODILA ZA ZAGOTAVLJA-
NJE VARNOSTI UPORABE

• Napo lahko uporabljate šele, ko preberete ta na-
vodila. 

• Naprava je namenjena izključno domači uporabi.
• Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja spre-

memb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave. 
• Proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti za 

eventualno škodo ali požare, ki bi jih lahko izde-
lek povzročil ob neupoštevanju nasvetov, poda-
nih v spodnjih navodilih.

• Kuhinjska napa služi odzračevanju kuhinjskih di-
mov. Ni primerna za uporabo v druge namene.

• Napa, ki je namenjena odzračevanju, mora biti 
povezana s primernim ventilacijskim kanalom (ne 
sme biti povezan z delujočimi kanali za kamin, 
dim ali paro). Napa zahteva inštalacijo odvodne 
cevi, po kateri zrak potuje ven. Dolžina napeljave 
(najpogosteje cev Ø 120 mm ali 150 mm) ne sme 
biti daljša od 4-5 m. Pri teleskopskih in vgradnih 
napah v obtočnem načinu je zahtevan tudi izhod 
za odvod zraka. 

• Obtočna napa zahteva inštalacijo filtra na osnovi 
aktivnega oglja. V tem primeru ni potrebna in-
štalacija odvodne zračne cevi, priporoča pa se 
montaža usmerjevalnika smeri zraka (samo za 
kaminske nape).

• K napi spada neodvisna osvetlitev in izvlečni ven-
tilator z možnostjo nastavitve ene izmed nekaj 
obratovalnih hitrosti.

• Odvisno od različice izdelka, je napa namenjena 
trdni pritrditvi na vertikalni steni nad plinskim ali 
električnim štedilnikom (kaminske in univerzal-
ne nape); na stropu nad plinskim ali električnim 
štedilnikom (otočne nape); na vertikalni steni v 
pohištveni vgradnji nad plinskim ali električnim 
štedilnikom (teleskopske ali vgradne nape). Pred 
montažo je potrebno preveriti, če je konstrukcija 
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stene / stropa primerna za inštalacijo nape. Ne-
kateri modeli nap so zelo težki.

• Višina montaže izdelka nad elektronsko ploščo 
je podana v podatkovni kartici izdelka (tehnični 
specifikaciji izdelka). Če je pri navodilih za inšta-
lacijo plinskih izdelkov podana večja razdalja, je 
to treba upoštevati (Slika 1).

• Pod kuhinjsko napo ne smete pustiti odprtega 
plamena, med odmikanjem posod iz štedilnika 
pa je potrebno ogenj zmanjšati na minimalni pla-
men. Vedno je potrebno preveriti, da plamen ne 
sega prek posode, saj to lahko povzroči neželeno 
izgubo energije in nevarno koncentracijo toplote.

• Jedi kuhane na maščobi morajo biti pod stalnim 
nadzorom, saj se lahko pregreta maščoba hitro 
vname.

• Pred vsakršnim čiščenjem, zamenjavo filtra ali 
pred začetkom popravljalnih del, je potrebno vti-
kač izklopiti iz vtičnice.

• Maščobni filter kuhinjske nape je potrebno čistiti 
vsaj enkrat mesečno, saj se lahko filter, če je pre-
žet z maščobo, hitro vname.

• Če se v prostoru poleg nape uporablja druge 
naprave brez električnega napajanja (npr. peči 
na tekoča goriva, pretočni grelniki vode, grelni-
ki vode na plin) je potrebno zagotoviti zadostno 
ventilacijo (pritok zraka). Varna uporaba je mo-
žna, kadar pri istočasnem delovanju nape in 
naprav na kurjavo, odvisnih od zraka v prostoru, 
na mestu inštalacije teh naprav zračni tlak znaša 
največ 0,004 milibara (ta točka ne velja, kadar je 
uporabljana obtočna kuhinjska napa).

• Napa ljudem v kuhinji ne sme služiti kot površina 
za oporo.

• Napa mora biti redno čiščena, tako zunaj kot tudi 
znotraj  (VSAJ ENKRAT MESEČNO, z upošteva-
njem napotkov, ki se tičejo vzdrževanja iz spo-
dnjih navodil). Neupoštevanje pravil, ki se tiče-
jo čiščenja nape oziroma menjave filtrov, lahko 
povzroči možnost nevarnosti požara.

• Če se poškoduje napajalni kabel, mora biti zame-
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njan v specializiranem servisu za popravila.
• Potrebno je zagotoviti možnost izklopa naprave 

od električne napeljave, bodisi z odklopom vtika-
ča ali izklopom dvopolnega stikala.

• Naprava ni namenjena uporabi za osebe (tudi ot-
roke) z  omejeno fizično, senzorično ali psihično 
zmogljivostjo, ali osebam s pomanjkanjem izku-
šenj ali poznavanja naprave, razen če se to poč-
ne pod nadzorom ali v skladu z navodili uporabe 
naprave, ki jih podaja oseba, ki je odgovorna za 
njihovo varnost.

• Še posebej je potrebno paziti, da otroci brez nad-
zora ne uporabljajo naprave.

• Preveriti je potrebno, če napetost podana na zna-
kovni tablici odgovarja parametrom napajalnega 
mesta.

• Pred montažo je električni prevodnik potrebno 
razviti in poravnati.

• Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose 
polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti 
izven dosega otrok.

• Vedno preden napo povežemo je potrebno preve-
riti, če je bil napajalni kabel pravilno nameščen in 
NI bil v teku montaže preščipnjen ali prepognjen. 
Ne povezujte naprave z električno napeljavo pred 
koncem montaže.

• Uporaba nape brez montaže aluminijastih ma-
ščobnih filtrov je prepovedana.

• Pod napo je strogo prepovedana priprava jedi z 
uporabo odprtega ognja (flambiranje).

• V teku nameščanja tehničnih sredstev in sredstev 
odtoka dima in hlapov, ki se tičejo varnosti, se je 
potrebno natančno držati navodil, ki jih podajajo 
odgovorne lokalne oblasti.

• Vijaki ali utrjevalni elementi, ki niso pritrjeni v 
skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevar-
nost zdravju ali življenju.

• Viseče nape delujejo le v obtočnem načinu odstra-
njevanja vonjav

• POZOR! Če pri montaži vijakov in pritrdilnih ele-
mentov ne upoštevate teh navodil, obstaja ne-
varnost električnega udara.
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RAZPAKIRANJE

Naprava je bila za čas transporta za-
ščitena pred poškodovanjem. Prosi-
mo, da po razpakiranju naprave od-
stranite elemente embalaže na način, 
ki ne ogroža okolja. 
Vsi materiali, uporabljeni za embala-
žo, so okolju prijazni, v celoti jih je 
možno reciklirati, kar je označeno z 

ustreznim simbolom.
Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, 
kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hra-
niti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE 
IZRABLJENIH NAPRAV

Ta naprava je označena skladno z evrop-
sko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka 
obvešča, da se zadevne opreme po odrabi 
ne sme odlagati skupaj z drugimi gospo-
dinjskimi odpadki. 
Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, 
specializiranemu za zbiranje odpadne ele-
ktrične in elektronske opreme. Ti zbiralci 

odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in 
občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča 
sprejem te odrabljene opreme.
Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektron-
sko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in sta-
nju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče 
iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustre-
znega skladiščenja in predelave take opreme.
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UPORABA
Upravljanje s kuhinjsko napo

Upravljalni panel kuhinjske nape je predstavljen na sliki 4, za dodatno 
pripomnjenje pa se nahaja tudi spodaj:

6 3 4

1 2 5

Panel za upravljanje

Če želite aktivirati izbrano funkcijo, izvlecite teleskopsko ploščo nape in 
pritisnite enega od spodnjih gumbov:

1- Zmanjša hitrost motorja za eno stopnjo
2- Poveča hitrost motorja za eno stopnjo
3- Ekran, ki kaže izbrano hitrost. Napa je opremljena s  5* hitrostmi.
4- Funkcija zakasnitve izklopa nape (Timer)
5- Vklop ali izklop osvetlitve. Osvetlitev dela neodvisno od motorja 

nape.
6- Gumb služi vklopu in izklopu nape

Potisk teleskopske plošče nazaj noter izklopi tudi motor nape in osvetli-
tev.

Mogoče nastavitve hitrosti:
- Najnižja hitrost (1). To hitrost uporabite pri majhni količini kuhinjskih 

izparin.
- Srednje hitrosti (2 - 4). To hitrost uporabite pri srednji količini ku-

hinjskih izparin, na primer pri kuhanju več jedi hkrati.
- Najvišja hitrost (5). To hitrost uporabite pri največji količini izparin, 

na primer med praženjem ali uporabo žara.

* Odvisno od modela
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Štoparica (zakasnjena izključitev nape)

Ta funkcija je namenjena zakasnjenemu izklopu motorja nape. Uporabi-
te to funkcijo po koncu kuhanja, da očistite zrak v prostoru izparin. Čas 
zakasnitve je približno 15 minut. Če želite vklopiti funkcijo zakasnitve 
med delovanjem nape na poljubni hitrosti pritisnite gumb . Številka 
na ekranu začne utripati. Utripanje signalizira pravilno nastavitev časa 
zakasnitve izklopa. Če želite funkcijo zakasnitve izklopiti prej, potisnite 
nazaj noter teleskopsko ploščo. To je enako, kot da bi napravo izklopili. 
Če želite nadaljevati z njenim delovanjem, ponovno nastavite primerno 
hitrost.

Indikator čiščenja aluminijevih filtrov

Če se na ekranu nape pojavi simbol  to pomeni, da moramo alumini-
jeve filtre očistiti.
Po čiščenju filtrov izklopite prikaz obvestila . S tem namenom se 
dotaknite in držite gumb  za približno 3 sekunde.  Po tem dejanju se 
pojavi simbol  in napravo lahko naprej uporabljate na običajen način.

Pozor: Da bi izklopili prikaz obvestila , napa ne sme biti v načinu 
delovanja.

Če želite uporabljati napo ne da bi izklopili simbol , se dotaknite gum-
ba, označenega kot , na zaslonu se bo za kratek čas prižgal simbol 
hitrosti, na kateri deluje napa, potem pa se bo spet pojavil simbol . 
Motor nape bo delal naprej.

Pozor: Simbol  se pojavi po približno 60 urah delovanja motorja.
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Druge pomembne informacije glede navodil za uporabo nape

Delovanje v obtočnem načinu: Pri tej opciji se prefiltriran zrak vrača 
v prostor prek za to namenjenih odprtin. Pri tej nastavitvi je potrebna 
montaža filtra na osnovi aktivnega olja oziroma se priporoča montaža 
usmerjevalnika izpihavanja zraka (dostopnost odvisna od modela, naj-
pogosteje nastopa pri kaminskih napah).

Delovanje odzračevanja: Med odzračevalnim načinom delovanja nape se 
zrak odvaja ven prek posebnega odvoda. Pri tej nastavitvi je potrebno 
eventualno odstraniti filter na podstavi aktivnega oglja. Napa je poveza-
na z odvodno cevjo, ki zrak odvaja ven s pomočjo trdne ali elastične cevi 
premera 150 ali 120 mm in primernih objemk za cevi, ki jih je potrebno 
kupiti v prodajalnah z inštalacijskimi materiali. Povezavo mora narediti 
kvalificiran inštalater.

Hitrost ventilatorja Najnižja in srednja hitrost se uporablja pri normalnih 
pogojih oz. pri majhni količini dima, najvišja hitrost pa naj se uporablja 
le pri veliki količini kuhinjskih dimov, npr. ob cvrtju ali praženju.

Pozor (tiče se le univerzalnih nap): Struktura univerzalnih nap zahteva 
ročno zamenjavo načina delovanja nape. Način spremembe tega načina 
je ilustriran na sliki 8.

Pozor (tiče se le vgradnih in teleskopskih nap): Vgradne in teleskopske 
nape, ki delujejo v obtočnem načinu zahtevajo montažo odtočne cevi za 
zrak. Drug konec cevi mora biti usmerjen v prostor, prek te se bo odvajal 
prefiltriran zrak.

Pozor: Viseče nape delujejo le v obtočnem načinu.
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Vzdrževanje

Redno vzdrževanje in čiščenje naprave zagotavlja dobro delovanje nape 
brez okvar in podaljša njeno življenjsko dobo. Potrebno je biti posebej 
pozoren, da se maščobni filter in filter z aktivnim ogljem čisti in menja v 
skladu s priporočili proizvajalca.

• Ne uporabljajte mokrih krp ali gobic, niti vode.
• Ne uporabljajte topil ali alkohola, saj lahko ti povzročijo, da polakira-

na površina postane matirana.
• Predvsem za čiščenje površine izdelane iz nerjavečega jekla ne upo-

rabljajte korozivnih snovi.
• Ne uporabljajte trde, grobe krpe 
• Priporoča se uporaba vlažne krpe ali različnih sredstev za pomivanje.

Pozor: Po nekaj pranjih v pralnem stroju se lahko barva aluminijastega 
filtra spremeni. Sprememba barve ne pomeni nepravilnosti, niti ne zah-
teva zamenjave filtra.

Maščobni filter

Maščobni filter mora biti pri normalnem delovanju nape očiščen v pomi-
valnem stroju s pomočjo nežnega detergenta ali tekočega mila. 

Demontaža maščobnega filtra je prikazana na sliki 5.

Pri nekaterih modelih je nameščen akrilni filter. Potrebno ga je menjati 
vsaj enkrat na dva meseca ali pogosteje v primeru izjemno intenzivne 
uporabe.

Ogleni filter

Filter z aktivnim ogljem se namešča izključno takrat, kadar napa ni po-
vezana z ventilacijskim odvodom. Filter z aktivnim ogljem absorbira vo-
njave vse do zasičenosti. Ni primeren za umivanje, niti za obnovitev in 
mora biti zamenjan vsaj na 3-4 meseca ali pogosteje v primeru izjemno 
intenzivne uporabe.

Demontaža maščobnega filtra z aktivnim ogljem je prikazana na sliki 6.

Osvetlitev

Namestiti je potrebno žarnice / halogenske žarnice / diodne module 
takšnih parametrov, kakršni so pri tistih, ki so bili v napravo nameščeni 
tovarniško. Zamenjava luči  je prikazana na sliki 7. Če slika ne obstaja v 
navodilih za uporabo, se zamenjava modula osvetlitve lahko izvede le pri 
pooblaščenem servisu.
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GARANCIJA, POPRODAJNE 
STORITVE

Garancija
Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgo-
varja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.
Servis
• Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejav-

nosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajal-
ca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami. 

• Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko 
predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.

• Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizva-
jalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik, je naveden na garancijskem 
listu.

• Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, 
poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih 
delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v 
skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare
Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov 
servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem 
listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko na-
prave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve 
spodaj navedenih evropskih direktiv:

• nizkonapetostne direktive 2014/35/UE
• direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE 
• direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
• direktive o RoHS 2011/65/ES

in zato je bil izdelek označen z  oz. je bila zanj izdana uredba o 
skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.
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