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Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo! 
 
Spoštovani kupci! 
 
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka Beko. Upamo, da boste z izdelkom dobivali najboljše rezultate. 
Izdelan je bil z najkakovostnejšo in najsodobnejšo tehnologijo. Zato si pred uporabo preberite navodila 
in vso priloženo dokumentacijo in vse shranite, če jih boste kdaj v prihodnosti še potrebovali. Če 
izdelek komu oddate, mu priložite tudi navodila za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v 
tem priročniku. 
Ne pozabite, da se ta navodila nanašajo tudi za več drugih modelov. Razlike med modeli so v 
priročniku označene. 
 
Pomen simbolov 
V priročniku se na različnih mestih pojavljajo naslednji simboli: 
 

 Pomembne informacije in uporabni namigi glede uporabe. 

 OPOZORILO: Opozorila v zvezi z varnostjo vašega življenja in lastnine.  

 Opozorilo o nevarnosti električnega udara. 

 Embalaža je izdelana iz recikliranih materialov v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. 

 
 
 
 
 

 
Izdelek je izdelan z uporabo najnovejših tehnologij in v okolju prijaznih pogojih. 
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1 Priporočila in predlogi 

 Navodila za uporabo se nanašajo 

na več različic te naprave, zato utegnete najti 

opise posameznih funkcij, ki se ne nanašajo 

prav na vašo napravo. 

 

1.1 Namestitev 

 Proizvajalec ne sprejema odgovornosti 

za kakršne koli okvare, ki so posledica 

neustrezne ali nepravilne namestitve. 

 Minimalna varna razdalja med 

površino kuhalne plošče in napo je 650 

mm (nekatere modele lahko namestite 

nižje, kar si lahko ogledate v poglavju 

o merah in namestitvi). 

 Prepričajte se, da omrežna napetost 

ustreza napetosti, ki je navedena na 

ploščici s podatki. Le-ta se nahaja na 

notranji strani nape. 

 Pri napravah razreda 1 (Class 1) se 

prepričajte, da vaš domač vir 

električne energije zagotavlja ustrezno 

ozemljitev. 

 Povežite napo z odvodom z uporabo 

cevi, katere premer je najmanj 120 

mm. Pot odvoda mora biti čim krajša. 

 Ne priključujte nape na odvodne cevi, 

po katerih potujejo izpušni plini 

(bojlerji, kamini, itd.). 

 Če napo uporabljate skupaj z ne-

električnimi napravami (npr. plinskimi), 

morate zagotoviti ustrezno zračenje v 

sobi, da se zrak ne bi vračal nazaj v 

prostor. Kuhinja mora imeti odprtino, ki 

je povezana z zunanjim zrakom, da 

zagotovite vstopanje svežega zraka.   

 

1.2 Uporaba 

Napa je izdelana posebej za domačo uporabo 

za odpravljanje vonjav med kuhanjem.  

 Nikoli ne uporabljajte nape za druge 

namene.  

 Nikoli ne dovolite, da bi se pod napo, 

med njenim delovanjem, dvigali 

plameni. 

 Nastavite višino plamena tako, da je 

usmerjen samo v spodnji del posode in 

pazite, da se ne dviga ob straneh 

posode.  

 Ponve za cvrtje je med uporabo 

potrebno stalno opazovati: pregreto 

olje utegne zagoreti. 

 Otroci in osebe, ki niso poučene o 

njeni pravilni uporabi, naj nape ne 

uporabljajo. 

 
 

1.3 Vzdrževanje 

 Pred vzdrževalnimi deli izklopite 

napravo ali izvlecite kabel iz omrežne 

vtičnice.  

 Po določenem času očistite in/ali 

zamenjajte filtre (nevarnost požara). 

 Očistite napo z vlažno krpo in 

nevtralnim tekočim detergentom. 
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2 Deli nape 
 
2.1 Deli nape 

Ref. Količina Deli izdelka 

1 1 Ohišje nape, skupaj s 
tipkami, lučmi, ventilatorjem, 
filtri 

8 1 Mrežica za usmerjen odvod 
zraka 

9 1 Plastični vmesnik premera 
150 - 120 mm 

20 1 Zapiralni element 

 

Ref. Količina Deli za namestitev 

12a 4 Vijaki: 4,2 x 44,4 

12e 2 Vijaka: 2,9 x 9,5 

 

Količina Dokumentacija 

1 Navodila za uporabo 

 

 
 
 
 
2.2 Mere 
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2 Tehnični podatki 
 

 CTB 6250 W CTB 6250 B CTB 6250 X/XH CTB 9250 X/XH 

Širina 589 mm 898 mm 

Globina 175 mm 

Višina 280 mm 

Napetost 220 - 240 V, 50-60 Hz 

Upravljanje 3 položaji 

Moč sesanja  420 m3/h 

Moč motorja 140 W 

Moč luči 2 x 28 W 

Premer cevi za 
odvajanje zraka 

120 - 150 mm 

Neto masa 7,6 kg 9,3 kg 

  10,5 kg 

Barva Bela Črna Inox Inox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznake na izdelku in vrednosti, navedene v drugih dokumentih, priloženih izdelku, so vrednosti, pridobljene v 
laboratorijskih pogojih v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo izdelka 
in pogoje v okolju.
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3 Namestitev 
 
3.1 Vrtanje podpornega nosilca in 
namestitev nape 
 
Namestitev z vijaki  

 Podporni nosilec nape mora biti 135 
mm nad spodnjo površino stenskih 
enot. 

 Zvrtajte luknje premera 4,5 mm za 
podporni nosilec in uporabite priloženo 
vrtalno šablono. 

 Z uporabo priložene šablone izrežite 
luknjo premera 120 do 150 mm na 
podporni nosilec. 

 Za pritrditev uporabite priložene 4 
vijake 12a (4,2 x 44,4). 

 

 
 

Namestitev, kjer napa zaskoči na mesto  

 Napo lahko namestite neposredno na 
spodnjo površino stenskih enot z 
uporabo stranskih nosilcev, na katere 
zaskoči. 

 Izrežite ustrezno odprtino na spodnji 
površini stenskih enot, kot kaže slika. 

 Vstavite napo tako, da stranski nosilci 
zaskočijo na mesto. 

 Zaklenite položaj tako, da privijete 
vijake Vf iz spodnje strani nape. 
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3 Namestitev 
 
Zapiralni element 
Prostor med robom nape in zadnjo steno lahko 
zapremo s priloženim elementom 20 in 
uporabo vijakov, priloženih za ta namen. 

  
3.2  Povezava 
 
3.2.1 Napa z odvodom zraka 

 Če nameščate napo z odvodom zraka, 
jo priključite v dimnik z uporabo 
gibljivih ali trdnih cevi premera 150 ali 
120 mm. Izbira je odvisna od monterja. 

 Za montažo odvajanja zraka s 
premerom 120 mm vstavite plastični 
vmesnik 9 na izhod na ohišju nape. 

 Pritrdite cev v pravi položaj z uporabo 
ustreznih ščipalk (niso priložene). 

 Odstranite morebitne oglene filtre. 
 

  
 
 

 
3.2.2 Napa s kroženjem zraka 

 Izrežite luknjo premera 125 mm v 
polico, ki se nahaja nad napo. 

 Vstavite plastični vmesnik 9 v izhod na 
ohišju nape. 

 Vstavite plastični vmesnik v izhod na 
polici nad napo, z uporabo gibljive ali 
trdne cevi, premera 120 mm.  

 Pritrdite cev v pravi položaj z uporabo 
ustreznih ščipalk (niso priložene). 

 Pritrdite mrežico za izhod zraka 8 na 
odvodu s kroženjem zraka. Uporabite 
priložena 2 vijaka 12e (2,9 x 9,5). 

 Prepričajte se, da so ogleni filtri 
vstavljeni. 

 
 

3.2.3 Električna povezava 

 Priključite napo v omrežno vtičnico 
prek dvopolnega stikala, ki ima 
najmanj 3 mm presledek med kontakti.  

 Ko prvič po namestitvi nape odprete 
drsno polico, jo na hitro izvlecite, 
dokler ne zaskoči.
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4 Uporaba 
 

 
 

4.1 Upravljalna plošča 

L Luč Vklop in izklop luči. 

M Motor Vklop in izklop motorja. 

V Hitrost  Nastavitev hitrosti delovanja 

nape: 

1. Nizka hitrost. Uporablja se za 

neprekinjeno in tiho izmenjavo 

zraka, če je prisotna rahla para.  

2. Srednja hitrost. Uporablja se 

v večini primerov za optimalno 

razmerje pretoka zraka/stopnje  

glasnosti. 

3. Maksimalna hitrost. 

Uporablja se za odpravljanje 

največje količine pare med 

kuhanjem, tudi dlje časa.  

 

L Luč Vklop in izklop luči. 

M Motor Vklop in izklop motorja. 

V Hitrost  Nastavitev hitrosti delovanja 

nape: 

1. Nizka hitrost. Uporablja se za 

neprekinjeno in tiho izmenjavo 

zraka, če je prisotna rahla para.  

2. Srednja hitrost. Uporablja se 

v večini primerov za optimalno 

razmerje pretoka zraka/stopnje  

glasnosti. 
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5 Vzdrževanje 

 

5.1 Maščobni filtri 

 

5.1.1 Čiščenje kovinskih maščobnih filtrov 

 Filtre je potrebno čistiti vsaka 2 

meseca ali še večkrat pri pogostejši 

uporabi. Filtre lahko umijete tudi v 

pralnem stroju. 

 Izvlecite drsečo sesalno ploščo. 

 Ko ste sprostili elemente za pritrditev, 

odstranite filtre enega za drugim. 

 Umijte filtre in pri tem pazite, da jih ne 

upognete. Preden jih ponovno 

namestite na napo, pustite, da se 

posušijo. (Barva površine filtra se 

utegne s časom spremeniti, vendar to 

ne vpliva na učinkovitost filtra). 

 Ko filtre ponovno namestite na napo, 

pazite, da bo ročica na zunanji strani. 

 Zaprite drsno sesalno ploščo. 

 

 
 

5.2 Oglen filter (možnost recikliranja) 

 

5.2.1 Menjavanje oglenih filtrov 

 Opozorilo: Pred menjavo filtrov 

izklopite luči in počakajte, da se žarnice 

ohladijo. 

 

 Ti filtri niso pralni in jih ni mogoče 

ponovno uporabiti. Zamenjati jih je 

potrebno približno na štiri mesece, pri 

pogosti uporabi pa še pogosteje. 

 Izvlecite drsečo sesalno ploščo. 

 Odstranite nasičen karbonski filter, 

tako da sprostite pritrdilne držaje.  

 Pritrdite nov filter v pravi položaj. 

 Zamenjajte maščobne filtre. 

 Zaprite drsečo sesalno ploščo. 

 

 
  

5.3 Osvetlitev 

 

5.3.1 Menjava luči 

28 W luč 

 Odstranite kovinske maščobne filtre. 

 Odvijte žarnice in jih zamenjajte z 

novimi, z enakimi lastnostmi. 

 Ponovno namestite kovinske 

maščobne filtre. 

 

 


