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OPOZORILA - SESTAVNI DELI 
 
OPOZORILA 
 
Ta naprava je namenjena za uporabo kot  ODVODNA (odvaja na prosto) ali CIRKULACIJSKA (filtrirna) napa. 
Mere na slikah v teh navodilih se nanašajo na dva modela nape, zato je odločilno, da pri izmeri za montažo 
upoštevate mere pravega modela. 
- Najmanjša razdalja med kuhalno površino in kovinskimi filtri za maščobo na spodnji strani nape mora 
biti 650mm. 
- To napo je treba montirati v skladu z navodili za montažo in treba se je držati vseh zahtev. 
- Če je v prostoru, kjer boste uporabljali napo, naprava na kurivo, npr. grelec za centralno kurjavo, mora 
imeti ta naprava v prostor nepredušno zapečaten dimnik/ventilacijsko cev (direkten odvod na prosto) ali 
dimnik/ventilacijsko cev uravnoteženega tipa. 
- Če so v prostoru druge vrste dimnikov/ventilacijskih cev ali naprav, mora biti dovajanje svežega zraka v 
prostor zadostno. 
- Če hkrati delujeta napa in naprava, ki ima drugo vrsto napajanja kot elektriko, negativni pritisk v  
prostoru ne sme preseči 4 Pa (4x10-5 barov). 
- Sistem cevi za napo ne sme biti povezan s katerimkoli ventilacijskim sistemom za kakršenkoli namen. 
- Sistem cevi za napo ne sme biti povezan s katerimkoli že obstoječim ventilacijskim sistemom za 
kakršenkoli namen. 
- Pod napo ne sme biti odprtega plamena in pod njo ne flambirajte. 
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi 
ali mentalnimi zmožnostmi ali osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, če niso pod nadzorom 
in jih o uporabi pečice ni poučila oseba, zadolžena za njihovo varnost. 
- Treba je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo. 
 
PRIKLJUČITEV NAPAJALNEGA KABLA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE 
Pred montažo preverite, če napetost, navedena na informacijski ploščici v napravi, ustreza omrežni napetosti pri 
vas. Če napa nima kabla z vtičem, kabel opremite s takim vtičem, ki ustreza obremenitvi, navedeni na 
informacijski ploščici; če napo priključujete neposredno na omrežje, med napo in omrežni vod vgradite 
omnipolarno prekinjevalno varovalko z najmanjšim razmikom med kontakti 3 mm in obremenitvi ustrezno 
velikostjo take vrste, ki ustreza predpisom. 
 
 
 
SESTAVNI DELI 
 
- 2 stenski konzoli C  
- 1 150-120mm čep za ventilacijsko cev G 
- 1 priključek na odvod zraka H (ni priložen) 
- 2 ogljena filtra L (nista priložena) 
EN 
15 
15 



 

 

MONTAŽA 
 
Napo je treba montirati centralno nad štedilnik. Najmanjša razdalja med kuhalno površino in kovinskimi filtri za 
maščobo na spodnji stani nape mora biti najmanj 650mm. 
Napo montirajte na sledeči način: 
1) Zvrtajte šest lukenj premera 8mm pri X1-X2-J in vstavite plastične vložke, kot kaže slika 2, konzole pa morajo 
biti pritrjene kot je prikazano. 
2) Z dvema od priloženih vijakov privijte konzoli C na zid skozi luknji na liniji to X1-X2, kot kaže slika 2. 
3) Namestite napo na zid in pazite na lokacijo centralne odprtine. Nato napo z dvema vijakoma privijte skozi luknji  
J1 in J2, kot kaže slika 3. 
4) MONTAŽA ODVODNE ALI CIRKULACIJSKE NAPE: 
• ODVODNA (Z ODVODNO CEVJO) 
Ko montirate odvodno napo, jo priključite na dimnik (odvodni zračnik) z gibljivo ali negibljivo cevjo premera  ø 150; 
cev naj izbere monter. 
• Za montažo ø 120 mm priključne cevi za odvod zraka vstavite reducirno prirobnico 9 v izhod nape. 
• Cev pritrdite na njeno mesto z zadostnim številom sponk za cevi (niso priložene). 
• Odstranite aktivne ogljene filtre. 
 
• CIRKULACIJSKA (FILTRIRNA) 
• Ko napo montirate kot filtrirno napo, mora biti priključek za odvod zraka H pritrjen, kot kaže slika 6. 
• Na vsako stran ohišja motorja na naslednji način namestite ogljeni filter (nista priložena): namestite zatiče na 
filter  L in ga zasučite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči na ustrezno mesto, kot kaže slika 7. 
POZOR: Če kovinskih filtrov za maščobo ne čistite in olgjenih filtrov ne menjavate redno, obstaja nevarnost 
požara. 
 
5) NAMESTITEV ZGORNJEGA DIMNIKA (ODVODA ZRAKA) 
Za namestitev zgornjega dimnika A namestite zgornji rob dimnika prek konzole C, kot kaže slika 8, in ga pritrdite 
z dvema priloženima 2,9mm vijakoma. 
Razdaljo H med luknjama za pritrditev X1 in X2 določa višina zgornjega dimnika A. 
6) NAMESTITEV SPODNJEGA DIMNIKA (ODVODA ZRAKA) 
Za namestitev spodnjega dimnika B z nekaj sile razmaknite zadnja robova, da se širina odprtine poveča, nato 
nataknite dimnik B preko dimnika A, kot kaže slika 9. 



 

 

UPORABA - VZDRŽEVANJE 
 
UPORABA 
 
Funkcije nape nadzoruje vrsta drsnih stikal ali tipk na sprednjem delu nape. S temi tipkami upravljate osvetlitev 
delovne površine in hitrosti ventilatorjev. Ta napa ne odstranjuje pare.   
1) DRSNA STIKALA 
- Eno stikalo je za vklop/izklop osvetlitve delovne površine - ON/OFF. 
- Eno stikalo je za nastavitev hitrosti ventilatorjev - OFF/ON-1-2-3. 
- Rdeča neonska lučka sveti, kadar je motor vklopljen (ON). 
2) TIPKE 
- Ena tipka je za vklop/izklop osvetlitve delovne površine - ON/OFF. 
- Z eno tipko vklopite/izklopite (OFF/ON) motor pri nizki hitrosti. 
- Z eno tipko preklopite motor na srednjo hitrost. 
- Z eno tipko preklopite motor na visoko hitrost. 
- Rdeča neonska lučka sveti, kadar je motor vklopljen (ON). 
3) NASTAVITVE HITROSTI 
- 1/ nizka hitrost -  izberite pri počasnem kuhanju ali uporabi samo ene kuhalne plošče. 
- 2/ srednja hitrost – izberite, če uporabljate do štiri kuhalne plošče. 
- 3/ visoka hitrost – izberite, če kuhate ali cvrete jedila z močnim vonjem. 
 

VZDRŽEVANJE 
N.B. Pred vsakim vzdrževanjem, čiščenjem ali zamenjavo žarnic izključite napo iz omrežja. 
1. Osvetlitev 
Sestavljata jo dve 40W žarnici. Zamenjava žarnic (slika 10): odstranite enega od zatičev ob strani pokrova luči. 
Potisnite steklo proti tisti strani, kjer ste odstranili zatič, dokler nasprotni konec ni sproščen, nato rahlo potegnite 
navzdol. Zamenjajte žarnice in ponovite gornji postopek v obratnem vrstnem redu. 
2. Filtri 
- Kovinski filter za maščobo čistite vsaka dva meseca ali pogosteje, če napo stalno uporabljate. Pomivate ga 
lahko v pomivalnem stroju ali ročno z blagim pomivalnim sredstvom ali tekočim milom. Preden filtre ponovno 
namestite, morajo biti suhi.  
- Ogljenih filtrov na morete oprati in jih je treba zamenjati najmanj vsaka dva meseca ali pogosteje, če napo stalno 
uporabljate. 
3. Čiščenje 
Napo čistite z mokro krpo in blagim tekočim sredstvom za čiščenje. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih materialov ali 
čistil. 
POMEMBNO: Če hkrati uporabljate plinski štedilnik in napo, nikoli ne puščajte gorilnih plošč prižganih, ne da bi 
na jih stala posoda oz. ne odmikajte posode s plošče, dokler je niste izklopili, če napa deluje.  
Zelo pomembno je, da upoštevate vsa navodila za čiščenje nape in filtrov.  
Če filtrov ne zamenjate v skladu s temi navodili, obstaja nevarnost požara. 
POZOR: Proizvajalec ne odgovarja za škodo ali telesne  poškodbe, ki bi nastale, če ne bi upoštevali navodil za 
montažo, vzdrževanje in pogostost menjavanja filtrov (da ne pride do požara, ko so filtri prepojeni z maščobo). 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati z gospodinjskimi 
odpadki. Oddajte ga na zbirnem centru za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilno 
odstranitvijo tega izdelka preprečite potencialno negativen posledice za okolje in zdravje, ki bi lahko 
nastale ob neprimernem odstranjevanju. Več informacij o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri 
lokalnih uradih, zbirnih centrih ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. 
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