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SLOVENSK
O 

SL 

SPLOŠNO 

Pozorno preberite naslednje informacije glede varne 
namestitve in vzdrževanja. Hranite to knjižico z 
informacijami na dostopnem mestu za poznejšo 
uporabo. Naprava je bila zasnovana za uporabo v 
različici s cevovodi (izpuh zraka v okolje – sl. 1B), 
različici s filtri (kroženje zraka znotraj – sl. 1A) ali z 
zunanjim motorjem (sl. 1C). 
VARNOSTNI UKREP 

1. Bodite previdni, ko napa deluje skupaj z odprtimi 
kamini ali gorilniki, ki so odvisni od zraka v okolju in ki jih 
ne poganja električna energija, saj napa iz okolja 
odstranjuje zrak, ki ga gorilniki ali kamini potrebujejo za 
gorenje. Negativni tlak v okolju mora biti pod 4 Pa (4 x 
10–5 barov). Za varno delovanje nape zagotovite 
ustrezno prezračevanje okolja. Upoštevajte lokalne 
zakone, ki veljajo za zunanji odvod zraka. 
Preden model priključite v električno omrežje: 
- Preverite tablico s podatki (ki se nahaja v notranjosti 
naprave), da zagotovite, da napetost in moč ustrezata 
omrežju in da uporabljate primerno vtičnico. Če ste v 
dvomih, vprašajte usposobljenega električarja. 
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba 
zamenjati z drugim kablom ali posebnim sklopom, ki ga 
lahko dobite neposredno od proizvajalca ali centra za 
tehnično pomoč. 
- Naprava mora biti priključena v električno omrežje ali 
prek vtiča z močjo 3 A ali ožičena na 2-fazni priključek, 
ki je zaščiten z varovalko 3 A. 

2. Opozorilo! 
V določenih okoliščinah lahko električne naprave 
predstavljajo nevarnost. 
A) Ne preverjajte stanja filtrov med delovanjem 
nape. 
B) Ne dotikajte se žarnic ali sosednjih območij med 
ali takoj po daljši uporabi osvetljave. 
C) Flambiranje pod napo ni dovoljeno. 
D) Izogibajte se uporabi odprtega plamena, saj 
lahko poškoduje filtre in povzroči požar. 
E) Med cvrtjem hrano nenehno preverjajte, da se 
izognete preveč segretemu olju, ki lahko povzroči 
požar. 
F) Pred vzdrževanjem izključite električni vtič. 
G) Otroci ali nemočne osebe naj ne uporabljajo 
naprave brez nadzora. H) Otroke je treba nadzirati in 
tako preprečiti, da bi se igrali z napravo. 
I) Ko se napa uporablja skupaj z napravami, ki 
uporabljajo plin ali druga goriva, poskrbite za 
ustrezno prezračevanje prostora. 



L) Če čiščenja ne izvajate v skladu z navodili, 
obstaja nevarnost požara. 
Ta naprava je v skladu z evropsko direktivo EC/2002/96 
o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Z 
ustreznim odlaganjem naprave uporabnik pomaga 
preprečevati potencialne nevarnosti za okolje ali zdravje 
ljudi. 

Simbol na izdelku ali priloženih dokumentih 
označuje, da se z napravo ne sme ravnati kot z 
gospodinjskimi odpadki, ampak jo je treba 
odnesti na ustrezno zbirno mesto za 

recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. 
Pri odlaganju odpadkov upoštevajte lokalne smernice. 
Za več informacij o obdelavi, ponovni uporabi in 
recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti, 
lokalno službo za zbiranje odpadkov ali trgovino, kjer ste 
napravo kupili. 
NAVODILA ZA NAMESTITEV 

• Montažo in električne priključke mora opraviti 
ustrezno usposobljeno osebje. 
• Pred začetkom namestitve si nadenite zaščitne 
rokavice. 

• Električni priključek: 
Opomba! Preverite nalepko s podatki, ki se nahaja v 
notranjosti naprave: 
- Če je na ploščici simbol , to pomeni, da je napravo 
treba ozemljiti, zato sledite navodilom v zvezi z izolacijo 
razreda II. 
- Če na ploščici NI simbola , sledite navodilom v 
zvezi z izolacijo razreda I. 

Izolacija razreda II 
- Naprava je bila proizvedena kot naprava razreda II, 
zato ne potrebuje ozemljitvenega kabla. Po namestitvi 
naprave mora biti vtič enostavno dostopen. Če je 
naprava opremljena z napajalnim kablom brez vtiča, je 
treba med napravo in električnim napajanjem v skladu z 
obremenitvijo in predpisi glede toka uporabiti 
omnipolarno stikalo (razdelilnik) ustrezne velikosti, kjer 
je razmik med vodi najmanj 3 mm. 
- Priključek v napajalno omrežje se izvede kot sledi: 
RJAVA = napetostni vod L 
MODRA = nevtralni vod N 

Izolacija razreda I 
To je naprava razreda I in mora biti zato priključena v 
učinkovit sistem ozemljitve. 
- Naprava mora biti priključena v električno napajanje 
kot sledi: 
RJAVA = napetostni vod L 
MODRA = nevtralni vod N 
RUMENA/ZELENA =  ozemljitev 
Nevtralno žico je treba priključiti na terminal s simbolom 
N, medtem ko mora biti RUMENA/ZELENA žica 
priključena na terminal s simbolom za ozemljitev . Ko 
napravo priključujete v električno napajanje, se 
prepričajte, da je omrežna vtičnica ozemljena. 
Ko namestite napo, poskrbite, da je električni vtič na 
enostavno dostopnem mestu. Če je naprava priključena 
neposredno v električno 

napajanje, je treba uporabiti omnipolarno stikalo 
(razdelilnik), kjer je razmik med vodi najmanj 3 mm; 
velikost razdelilnika mora ustrezati zahtevani 
obremenitvi in mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. 
• Če je grelna plošča električna, plinska ali indukcijska, 
mora biti minimalna razdalja med ploščo in spodnjim 
delom nape vsaj 65 cm. Če je uporabljena priključna 
cev, ki je sestavljena iz dveh delov, mora biti zgodnji del 
nameščen zunaj spodnjega dela. Izpuha nape ne 
priključite na isti prevodnik, ki se uporablja za kroženje 
vročega zraka ali odvajanje plinov iz drugih naprav, ki jih 
ne poganja električni vir. Preden nadaljujete s 
postopkom montaže, odstranite filtre proti maščobi (sl. 
7A) in tako omogočite lažje rokovanje z enoto. 
- V primeru montaže naprave v različici s sesanjem 
pripravite luknjo za odvod zraka. 

• Priporočamo uporabo izpušne cevi za zrak z istim 
premerom, kot ga ima odprtina za odvod zraka. Če 
uporabite cev z manjšim premerom, lahko zmanjšate 
učinkovitost izdelka in povečate glasnost njegovega 
delovanja. 

• Nameščanje na steno: 
 

- Zvrtajte luknje A in pri tem upoštevate označene 
razdalje (sl. 2). 
- Namestite napravo na steno in jo poravnajte v 
vodoravnem položaju na stenske enote. 
- Ko napravo prilagodite, trdo pritrdite napo z uporabo 
vijakov A (sl. 5). 
Za različne vrste namestitve uporabite vijake in sidra za 
vijake, ki ustrezajo vrsti stene (npr. armiran beton, 
mavčna plošča itd.). Če so vijaki in sidra za vijake 
priloženi izdelku, preverite, ali so primerni za vrsto 
stene, na katero boste napo pritrdili. 

• Nameščanje dekorativne teleskopske dimne cevi: 
- Uredite električno napajanje v okviru dimenzij 
dekorativne dimne cevi. Če bo naprava nameščena v 
različici s cevovodi ali v različici z zunanjim motorjem, 
pripravite odprtino za odvod zraka. 
- Prilagodite širino podpornega nosilca zgornje dimne 
cevi (sl. 3). 
- Nato ga pritrdite na strop z uporabo vijakov A (sl. 3), 
tako da je poravnan z napo, pri tem pa upoštevajte 
razdaljo od stropa, ki je označena na sl. 2. 
- S povezovalno cevjo (sl. 5) povežite prirobnico C na 
luknjo za odvod zraka. 
- Zgornjo dimno cev vstavite v spodnjo dimno cev. 
- Pritrdite spodnjo dimno cev na napo z uporabo vijakov 
B (sl. 5), ki so priloženi, povlecite zgornjo dimno cev do 
nosilca in jo pritrdite z vijaki B (sl. 3). 
- Če ima vaša naprava nižje priključke, kot so označeni 
na sl. 4A, jo namestite, kot prikazuje sl. 6A. 
Če želite pretvoriti napo iz različice s cevovodi v 
različico s filtri, prosite trgovca za filtre z ogljem in 
sledite navodilom za namestitev. 

• Napa s filtri: 
Opomba: 
- Če želite pretvoriti napo iz različice NAPA S 
CEVOVODI v NAPO S FILTRI, morate pri trgovcu kot 
dodatek 



naročiti filtre z aktivnim ogljikom. Imamo dve različni vrsti 
kompleta, enega z neobnovljivimi filtri iz aktivnega 
ogljika (sl. 7B) in drugega z obnovljivimi filtri iz aktivnega 
oglja (pralni) (sl. 7C). Če želite zamenjati neobnovljive 
filtre z aktivnim ogljikom X, povlecite ročico navzven, kot 
prikazuje sl. 7B. 
UPORABA IN VZDRŽEVANJE 

• Priporočamo, da pred vsakim kuhanjem hrane napo 
vklopite. Prav tako priporočamo, da napravo pustite 
delovati še 15 minut po končanem kuhanju, da se 
odstrani ves kontaminiran zrak. Učinkovito delovanje 
nape je odvisno od stalnega vzdrževanja; posebej 
pozorni bodite na filter proti maščobi in filter z aktivnim 
ogljikom. 
• Filter proti maščobi je odgovoren za zadrževanje 
delcev maščobe, ki se sproščajo v zrak, zato se lahko 
zamaši s spremenljivo frekvenco glede na uporabo 
naprave. 
 

- Da bi preprečili nevarnost požarov, vsaka dva meseca 
ročno operite filtre proti maščobi z uporabo 
neabrazivnih, nevtralnih tekočih čistilnih sredstev ali v 
pomivalnem stroju pri nizkih temperaturah in s kratkimi 
cikli pranja. 
- Po nekaj pranjih lahko pride do spremembe barve 
filtrov. To vam ne daje pravice, da zahtevate zamenjavo 
filtra. 
• Filtri z aktivnim ogljikom se uporabljajo za čiščenje 
zraka, ki ga pošljejo nazaj v prostor, njihova naloga pa 
je, da omilijo neprijetne vonjave, ki nastanejo med 
kuhanjem. 
- Neobnovljive filtre z aktivnim ogljikom je treba 
zamenjati najmanj vsake štiri mesece. Nasičenost 
aktivnega ogljika je bolj ali manj odvisna od dolgotrajne 
uporabe naprave, vrste kuhinje in pogostosti čiščenja 
filtra proti maščobi. 
- Obnovljive filtre z aktivnim ogljem je treba čistiti ročno, 
z neabrazivnimi nevtralnimi čistilnimi sredstvi, ali v 
pomivalnem stroju pri nizki temperaturi 65 °C (pranje je 
treba izvesti brez posode). Odstranite odvečno vodo, 
brez da bi poškodovali filter, odstranite plastične dele in 
pustite, da se obloga suši v pečici najmanj 15 minut pri 
temperaturi največ 100 °C. Za učinkovito delovanje 
obnovljivega filtra z ogljem ponovite ta postopek vsaka 
dva meseca. Te filtre je treba zamenjati najmanj vsaka 
tri leta ali ko je obloga poškodovana. 
 

• Preden odstranite filtre proti maščobi in obnovljive 
filtre z aktivnim ogljem, je pomembno, da so 
povsem suhi. 
• Notranjost in zunanjost nape pogosto čistite s 
krpo, ki ste jo namočili v denaturiran alkohol ali 
neabrazivno nevtralno tekoče čistilno sredstvo. 
• Svetlobni sistem je namenjen uporabi med kuhanjem 
in ni namenjen dolgotrajni splošni osvetlitvi prostora. 
Dolgotrajna uporaba svetlobnega sistema znatno 
skrajša povprečno življenjsko dobo žarnic. 
• Če je naprava opremljena z dodatnimi svetilkami, jih je 
mogoče uporabljati za dolgotrajno splošno osvetlitev 
prostora. 
• Pozor: neupoštevanje opozoril glede čiščenja nape in 
glede zamenjave in čiščenja filtrov lahko povzroči požar. 
Zato priporočamo, da upoštevate predlagana navodila. 

• Zamenjava halogenskih žarnic (sl. 8): 
Če želite zamenjati dikroične žarnice, previdno 
odstranite svetilko z držala svetilke s pomočjo majhnega 
ploščatega izvijača ali podobnega orodja. OPOMBA! 
Pri tem bodite previdni, da ne popraskate nape. 
Zamenjajte žarnice z novimi žarnicami istega tipa. 
• Zamenjava halogenskih žarnic (sl. 9): 
Če želite zamenjati halogenske žarnice B, odstranite 
stekleno ploščo C s pomočjo ročice na ustreznih 
špranjah. Zamenjajte žarnice z novimi žarnicami istega 
tipa. 
Pozor: žarnic se ne dotikajte z golimi rokami. 

• Zamenjava LED-žarnic (sl. 10): 
Če različica naprave vključuje LED-žarnice, jih mora 
zamenjati usposobljeni električar. 
• Zamenjava halogenskih žarnic/žarnic z žarilno 
nitko (sl. 11): 
Uporabite le žarnice istega tipa in moči (W), kot so 
nameščene v napravi. 
• Svetlobni ukazi (sl. 12.A.B.); razlage glavnih 
simbolov: 
A = LUČKA 
B = IZKLOPLJENO 
C = HITROST I 
D = HITROST II 
E = HITROST III 
F = ČASOVNIK ZA SAMODEJNO USTAVITEV – 15 
minut (*) 
Če je naprava opremljena s funkcijo INTENZIVNE 
hitrosti, od hitrosti TRI pritisnite tipko E za 2 sekundi in 
intenzivna hitrost se bo aktivirala za 10 minut, nato pa 
se bo vrnila na predhodno nastavljeno hitrost. Ko je 
funkcija vklopljena, LED-lučka utripa. Če jo želite 
prekiniti, preden preteče 10 minut, ponovno pritisnite 
tipko E. Nekateri modeli omogočajo aktivacijo te funkcije 
tudi s hitrostma I in II. 
S pritiskom tipke F za dve sekundi (ko je napa 
izklopljena) vklopite funkcijo za »čiščenje zraka«. Ta 
funkcija vsako uro vklopi napravo za deset minut pri prvi 
hitrosti. Takoj, ko je ta funkcija vklopljena, se motor 
zažene pri prvi hitrosti za deset minut. V tem času tipki 
F in C istočasno utripata. Po desetih minutah se motor 
izklopi in LED-lučka tipke F neprekinjeno sveti, dokler se 
motor po 15 minutah ponovno ne zažene pri prvi hitrosti 
in tipki F in C ponovno utripata deset minut itd. S 
pritiskom katere koli tipke za izklop lučke nape se napa 
nemudoma vrne v normalno delovanje (npr. če 
pritisnete tipko D, se funkcija za »čiščenje zraka« 
izklopi in motor se takoj premakne v 2. hitrost. S 
pritiskom tipke B se funkcija izklopi). 

(*) Funkcija »ČASOVNIK ZA SAMODEJNO 
USTAVITEV« zakasni ustavitev nape, ki nadaljuje z 
delovanjem 15 minut pri hitrosti, ki je bila nastavljena ob 
vklopu te funkcije. 

• Nasičenost filtrov proti maščobi/z aktivnim ogljem: 



- Ko tipka A utripa z 2-sekundno frekvenco, je treba 
oprati filter proti maščobi. 
- Ko tipka A utripa z 0,5-sekundno frekvenco, je treba 
zamenjati ali oprati filtre z aktivnim ogljikom (odvisno od 
vrste filtra). 
Ko ponovno namestite čisti filter, pritisnite in držite tipko 
A pribl. 5 sekund, dokler ne neha utripati, in tako 
ponastavite elektronski pomnilnik. 
• Mehanski ukazi (sl. 13.A.B.C.); razlage glavnih 
simbolov: 
A = LUČKA 
B = IZKLOPLJENO 
C = HITROST I 
D = HITROST II 
E = HITROST III 
G = indikator za DELOVANJE MOTORJA. 
• Ukazi (sl. 14): 
Potisni gumb A = stikalo za vklop/izklop lučk. 
Potisni gumb B = stikalo za vklop/izklop nape. Naprava 
se vklopi pri hitrosti 1. ravni. Če je naprava vklopljena, 
sprostite potisni gumb za 2 sekundi in izklopite napo. Če 
napa deluje pri hitrosti 1. ravni, ni treba sprostiti 
potisnega gumba za izklop nape. Zmanjša hitrost 
motorja. 
Zaslon C = označuje izbrano raven hitrosti motorja in 
aktivira časovnik. 
Potisni gumb D = vklopi napo. Poveča hitrost motorja. 
Če se dotaknete tipke pri 3. hitrosti, funkcija intenzivne 
hitrosti deluje 10 minut, nato pa se naprava vrne v 
delovanje pri izvorni hitrosti. Med to funkcijo zaslon 
utripa. 
Tipka E = časovnik meri funkcije od vklopa za 15 minut, 
po tem se funkcije izklopijo. Časovnik izklopite s 
pritiskom tipke E. 
Ko je časovnik vklopljen, decimalna pika na zaslonu 
utripa. Časovnika ni mogoče vklopiti med delovanjem 
intenzivne hitrosti. 

Funkcijo za »čiščenje zraka« vklopite s pritiskom tipke 
E za 2 sekundi, ko je napa izklopljena. S tem vklopite 
motor za 10 minut vsako uro pri prvi hitrosti. Med 
delovanjem na zaslonu vidite vrtljivo gibanje perifernih 
segmentov. Ko ta čas preteče, se motor izklopi in na 
zaslonu sveti črka »C«, dokler se motor po 50 minutah 
ponovno ne zažene za naslednjih 10 minut itd. Za 
vrnitev v normalno delovanje pritisnite katero koli tipko, 
razen tipk za lučke. Za izklop funkcije pritisnite tipko E. 

• Nasičenost filtrov proti maščobi/z aktivnim ogljem: 
- Ko na zaslonu utripa C pri hitrosti, ki se izmenjuje s 
črko F (npr. 1 in F), je treba oprati filter proti maščobi. 
- Ko na zaslonu utripa C pri hitrosti, ki se izmenjuje s 
črko A (npr. 1 in A), je treba zamenjati ali oprati filter z 
aktivnim ogljikom (odvisno od vrste filtra). 
Ko ponovno namestite čisti filter, pritisnite gumb A za 
približno 5 sekund, dokler indikatorja F ali A na zaslonu 
C nehata utripati in tako ponastavite elektronski 
pomnilnik. 

• Mehanski ukazi (sl. 15); uporabljeni simboli: 
A = tipka za VKLOP-IZKLOP/LUČKO 
B = tipka za IZKLOP/PRVO HITROST 
C = tipka za DRUGO HITROST 
D = tipka za TRETJO HITROST 

Če je napa izklopljena pri prvi, drugi ali tretji hitrosti in jo 
ponovno vklopite, bo začela delovati pri isti hitrosti, kot 
je bila izklopljena. 
PROIZVAJALEC NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI 
ZA MOREBITNO ŠKODO, KI LAHKO NASTANE OB 
NEUPOŠTEVANJU ZGORNJIH OPOZORIL. 




