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Splošno 
Pozorno preberite sledeče informacije o varni namestitvi in vzdrževanju. Ta navodila shranite za morebitna 
vprašanja v prihodnje. Ta naprava je namenjena uporabi v odvodni izvedbi (odvajanje zraka navzven – Slika 1B), 
filtrirni izvedbi (notranje kroženje zraka – Slika 1A) ali z zunanjim motorjem (Slika 1C). 
 
Varnostna opozorila 
1. Bodite pazljivi, ko napo uporabljate skupaj z odprtim ognjiščem ali gorilnikom, ki sta odvisna od zraka v 

okolju in ju ne napaja električna energija, saj napa odstranjuje zrak iz okolja, ki je potreben za delovanje 
gorilnika ali ognjišča. Negativni pritisk v prostoru ne sme preseči 4Pa (4x10-5 barov). Omogočite ustrezno 
zračenje v prostoru za varno delovanje nape. Upoštevajte veljavno zakonodajo za zunanje odvajanje zraka. 

 
Pred priklopom naprave na električno omrežje: 
- Preverite ploščico s podatki (nameščena v notranjosti naprave) in se prepričajte, da se napetost in jakost 

ujemata z omrežjem in da je vtičnica ustreznega tipa. Če niste prepričani, se posvetujte z usposobljenim 
električarjem.  

- Če je kabel električnega napajanja poškodovan, ga morate zamenjati z novim kablom ali posebnim 
priključkom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali centru za tehnično pomoč. 

2. OPOZORILO! 
Pod določenimi pogoji so lahko električne naprave lahko nevarne. 
A) Dokler napa obratuje, ne preverjajte stanja filtrov. 
B) Med uporabo in takoj po daljši uporabi osvetlitve ne prijemajte žarnic ali mest okoli njih. 
C) Pod napo ni dovoljena priprava hrane s flambiranjem 
D) Izogibajte se uporabe odprtega plamena, ker lahko poškoduje filtre in obstaja nevarnost 

vžiga 
E) Redno preverjajte hrano med cvrtjem, saj se lahko pregreto olje vname in povzroči požar.  
F) Pred vzdrževalnimi deli odklopite napravo iz električnega omrežja 
G) To napravo naj brez nadzora ne uporabljajo otroci ali slabotni ljudje. 
H) Nadzirajte majhne otroke, da se ne igrajo za napravo. 
I) Če skupaj z napo uporabljate tudi naprave, ki uporabljajo plin ali druga goriva, zagotovite 

ustrezno prezračevanje v prostoru. 
J) Če čiščenja ne izvedete v skladu z navodili, obstaja nevarnost vžiga. 

 
Ta naprava ustreza evropski direktivi EC/2002/96, električna in elektronska odpadna oprema (WEEE). Z ustrezno 
odstranitvijo naprave po odsluženi delovni dobi lahko uporabnik prepreči možno okoljsko škodo. 

Simbol  na izdelku in priloženi dokumentaciji pomeni, da naprave ne smete obravnavati kot gospodinjski 
odpadek, ampak jo morate odložiti na ustreznem mestu za reciklažo električne in elektronske opreme. Pri tem 
upoštevajte veljavne predpise in zakonodajo. Za več informacij o obdelavi, ponovni uporabi in reciklaži tega 
izdelka se obrnite na krajevni urad, službo za zbiranje gospodinjskih smeti ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek. 
 
Navodila za namestitev 
Sestavljanje in električne povezave naj opravi strokovno usposobljena oseba. 
• Električna povezava 

Ta naprava je umeščena v razred ll in potrebna ozemljitev. Priključitev na omrežje se izvede na sledeč način: 
Rjava= L linija 
Modra = N nevtralna 
Če vtič ni priložen, priključite ustrezni vtič za električno napajanje navedeno na opisni tablici. Če je vtič 
priložen, morate napo namestiti na način, ki dovoljuje hiter dostop do vtiča. Večpolno stikalo z minimalno 
odprtino 3 mm med kontakti in ki ustreza območnim standardom za električno napajanje morate namestiti 
med napravo in električno omrežje, če priklapljate neposredno na električno omrežje. 

• Razdalja med površino, na kateri stoji kuhalna posoda na kuhalni napravi, in med spodnjim delom nape mora 
biti vsaj 65 cm (če je plinski štedilnik) in 45 cm (če je električna ali indukcijska pečica). Če uporabite 
priključno cev iz dveh delov, morate zgornji del namestiti izven spodnjega dela. Izpust nape ne priključujte 
na isti prevodnik, ki se uporablja za kroženje vročega zraka ali za odvajanje hlapov drugih naprav. 

• Če napravo nameščate v odvodni izvedbi, pripravite odprtino za odvajanje zraka. 
• Priporočamo vam uporabo odprtine za odvajanje zraka premera 150. Če uporabite cev z manjšim premerom, 

se zmanjša učinkovitost izdelka in delovanje lahko postane glasnejše. 
• Pred začetkom nameščanja nape odklopite filter proti masti B (slika 6) za lažje ravnanje z napo. Pred tem 

postopkom izvedite sledeče korake (odvisno od kupljenega modela): 



MODEL 1 
Odstranite tri plošče A, kot je prikazano na sliki 4. Povlecite ročko B, kot je prikazano na sliki 6. 
MODEL 2 
Odprite ploščo C, kot je prikazano na sliki 5. Povlecite ročko B, kot je prikazano na sliki 6. Če ima naprava pokrov, 
ga odstranite z odvitjem vijakov B, kot je prikazano na sliki 9A. 
 
• NAMESTITEV NA STENO 

Na steni označite položaj spodnjega dela nape (slika 9A). Upoštevajte najmanjšo razdaljo do vstavka (slika 9B). 
- Pritrditveno ploščo namestite na steno in preverite, če se ujema s predhodno začrtano linijo na steni. 
- Označite luknje za vijake in jih izvrtajte. (Slika 3) 
- Privijte ob zgornja vijaka K in poliamidna vložka (slika 3) ampak ne povsem do konca. 
- Napravo prislonite k steni, poravnajte jo po narisani vodoravni črti in do konca privijte vijake K (slika 7). 
- Ko ste zaključili namestitev, z dvema vijakoma C (slika 8) pritrdite napo. 
- Pri izvajanju postopka pritrditve uporabljajte samo vijake in vložke, ki so primerni za vrsto zidu (npr. montažna 

stena, ojačan beton, votla opeka itd.)  
- Če so vijaki in vložki priloženi napravi, preverite, če so primerni za vrsto zidu, na katerega nameravate 

namestiti napo.  
• NAMESTITEV MODELA BREZ OKRASNIH CEVI 

ODVODNA NAPA 
- odstranite 4 vijake B, kot je prikazano na sliki 9A. 
- Odstranite tako rešetko E na odprtini kot tudi pokrov M, kot je prikazano na sliki 9B. 
- Priključite napo na pregibno cev (ni priložena) in cev na predhodno pripravljeno izpustno luknjo za zrak (slika 

9C). 
- Pokrov spet namestite na prejšnje mesto s prej odstranjenimi 4 vijaki (slika 9A). 

• DODATNA OPREMA 
Ta model ima lahko okrasne cevi – več informacij vam lahko nudi vaš prodajalec. 
Pred namestitvijo okrasnih cevi odstranite 4 vijake B in pokrov M, kot je prikazano na slikah 10 A-B. 
Na voljo je tudi protihrupni komplet (naročite ga kot dodatno opremo), s katerim izboljšate stopnjo tihosti nape. 
Protihrupno plast namestite na zadnjo stran okrasne plošče. Za postopek namestitve si preberite navodila priložena 
protihrupnemu kompletu.  

• NAMESTITEV MODELOV Z OKRASNIMI CEVMI 
Preverite, če je električno napajanje v okviru mer okrasnega priključka. Prilagodite širino podpornega okvirja na 
zgornjem priključku (slika 11C). Nato ga z vijaki A (slika 11C) namestite na strop tako, da je na isti osi kot napa, in 
pri tem upoštevajte razdaljo od stropa, kot je prikazano na sliki 11B. Priključite prirobnico C s pomočjo pregibne 
cevi na luknjo za izpust zraka. 
Zgornjo cev vtaknite v spodnjo. Z vijaki B (priloženi) pritrdite spodnjo cev na napo (slika 11E). Zgorno cev potegnite 
do okvirja in jo pritrdite z vijaki F (slika 11C). 

• FILTRIRNA NAPA 
Opomba: 
Filtre dodatno naročite pri prodajalcu. 
Na voljo sta dve vrsti opreme, s katerima pretvorite izpustno napo v filtrirno, odvisno od kupljenega modela. V 
enem kompletu so izločni filtri (slika 10), v drugem pa krožni filtri (slika 15). 
 

1 – Če je izdelku priložen okvir (kot prikazan na sliki 14), ga morate namestiti na napo s priloženimi 6 vijaki. Za zamenjavo 
filtrov z aktivnim ogljikom povlecite ročko B navzven, kot je prikazano na sliki 10. 
2 – Če izdelku ni priložen okvir, to pomeni, da je filter z aktivnim ogljikom krožnega tipa. (slika 15) Te filtre morate vstavljati na 
izpustni del v notranjosti nape tako, da jih postavite na sredino in zavrtite za 90 stopinj, da se zaskočijo na mesto (slika 15). 
 
Uporaba in vzdrževanje  
• Priporočljiva je uporaba naprave pred začetkom kuhanja. Priporočamo vam, da naprava deluje še 15 minut po 

koncu kuhanju, da povsem odstrani paro in vonje nastale pri kuhanju. Pravilno delovanje nape je pogojeno z 
rednim vzdrževanjem, še posebej filter z aktivnim ogljikom. 

• Filtri proti masti lovijo mastne delce v zraku in se zato lahko zapolnijo, odvisno od pogostosti uporabe naprave. Da 
preprečite nevarnost požara, vam priporočamo čiščenje filtra vsaka 2 meseca in pri tem upoštevajte sledeča 
navodila: 
- Odstranite filtre iz nape in jih operite v mešanici vode in nevtralnega tekočega detergenta tako, da jih pustite 

namočene dlje časa. 
- Temeljito operite s toplo vodo in pustite, da se filtri osušijo. 
- Filtre lahko operete tudi v pomivalnem stroju. 
Aluminijaste plošče se lahko po nekajkratnem pranju tudi obarvajo. To ni razlog za pritožbo ali menjavo plošč.  

• Filtri z aktivnim ogljikov očiščujejo zrak, ki se menja v prostoru. Filtre ni možno oprati ali ponovno uporabiti in jih 
morate zamenjati vsake 4 mesece. Nasičenost filtrov z aktivnim vodikom je odvisna od pogostosti uporabe naprave, 
vrste kuhanja in rednega čiščenja filtrov proti masti.  

• Ventilator in druge površine na napi redno čistite s krpo ovlaženo s čistilnim alkoholom ali neagresivnim tekočim 
čistilom. 

• Osvetlitvena namestitev je namenjena uporabi med kuhanjem in ne za daljše osvetljevanje prostora. Daljša 
uporaba osvetlitve znatno zmanjša življenjsko dobo žarnice. 



OPOMBA: 
Če so na vaši napravi nameščene stranske plošče (A), jih lahko za temeljitejše čiščenje odstranite tako, da jih 
izvlečete v nakazani smeri (slika 12). 
 
• Zamenjava halogenske žarnice (slika 17) 

Za zamenjavo halogenskih žarnic B odstranite stekleno ploščo C. Zamenjajte žarnice z istovrstnimi žarnicami. 
OPOZORILO: Žarnice se ne dotikajte z golimi rokami. 

 
STIKALA (slika 17) 
Stikalo A = vklop/izklop luči 
Stikalo B = stikalo za vklop/izklop nape. Naprava se vklopi na hitrosti 1, če pa je vklopljena, gumb pritisnite in 
držite 2 sekundi za izklop naprave. Če je napa na hitrosti 1, za izklop ni potrebno pritisniti gumb za izklop. Samo 
zmanjšajte hitrost. 
Prikazovalnik C = prikazuje izbrano hitrost motorja in vključen odštevalnik časa 
Stikalo D = vklop nape. Poveča hitrost nape. Če se gumba dotaknete pri hitrosti 3, se funkcija najvišje hitrosti 
vklopi za 10 minut, nato se delovanje naprave povrne na prvotno hitrost. Med delovanjem te funkcije 
prikazovalnik utripa.  
Stikalo E = Odštevalnik časa začne ob vklopu z odštevanjem 15 minut, nato izklopi funkcije vklopljene ob zagonu 
odštevanja. Odštevalnik lahko prekličete s ponovnim pritiskom stikala E. Ko je odštevalnik vklopljen, na 
prikazovalniku utripa decimalna pika. Odštevalnika časa ni možno vklopiti, če napa deluje pri najvišji hitrosti.  
Funkcijo »očisti zrak (clean air)« vklopite tako, da stikalo E pritisnete in držite 2 sekundi, ko je naprava 
izklopljena. S tem vklopite motor na hitrosti 1 za 10 minut vsako uro. Med delovanjem se na prikazovalniku 
prikazuje krožno gibanje zunanjih elementov. Po pretečenem času se motor izklopi in na prikazovalniku je 
izpisana črka »C«, dokler se spet ne vklopi motor po 50 minutah in deluje 10 minut. Ta postopek se ponavlja do 
preklica. Pritisnite katerokoli stikalo (razen osvetlitve) za vrnitev na običajno delovanje. Za preklic te funkcije 
pritisnite stikalo E. 
 
• Nasičenost filtrov z aktivnim ogljikom/proti masti:  

- Če na prikazovalniku utripa indikator s hitrostjo, kjer se izmenjuje s črko F (npr. 1 in F), potem morate oprati 
filtre proti masti. 

- Če na prikazovalniku utripa indikator s hitrostjo, kjer se izmenjuje s črko A (npr. 1 in A), potem morate 
zamenjati filtre z aktivnim ogljikom. 

Ko ste čiste filtre pravilno namestili, morate ponastaviti elektronski spomin tako, da pritisnete in približno 5 sekund 
držite stikalo A in prikaz F ali A neha utripati. 
 

STIKALA: (slika 16) OSVETLJENO; razlage tipk so navedene spodaj: 
A = osvetlitev 

 B = izklop 
 C = hitrost 1 
 D = hitrost 2 
 E = hitrost 3 
 F = odštevalnik časa za samodejni izklop – 15 minut (*) 
• Če naprava nima funkcijo intenzivne hitrosti, pritisnite in 2 sekundi držite stikalo E, in se aktivira za 10 minut, 

nato se delovanje povrne v običajni način. Ko je funkcija aktivna, LED lučka utripa. Če želite prekiniti pred 
potekom 10 minut, ponovno pritisnite tipko E. 

• Če pritisnete in 2 sekundi držite tipko F (ko je napa izklopljena), se vklopi funkcija »očisti zrak«. S to funkcijo 
vklopite napravo za 10 minut vsako uro pri prvi hitrosti. Takoj ob vklopu se motor pri prvi hitrosti zažene za 
10 minut. Med tem časom hkrati utripata tipki F in C. Po 10 minutah se motor izklopi in LED lučka za tipko F 
je osvetljena, dokler se po 50 minutah motor ne spet zažene pri prvi hitrosti in tipki F in C začneta utripati. 
Če pritisnete katerokoli tipko (razen osvetlitve), se delovanje nape povrne na običajni način (npr. če 
pritisnete tipko D, se funkcija »očisti zrak« prekliče in delovanje motorja se takoj prestavi na 2 hitrost. Če 
pritisnete tipko B, se funkcija povsem prekliče). 

(*) Odštevalnik časa za samodejni izklop prestavi zaustavitev nape za 15 minut. V tem času napa normalno deluje 
z nastavitvami, ki so veljale ob vklopu odštevalnika.   
• Nasičenost filtra z aktivnim ogljem/proti masti: 

- Če tipka A utripa z intervalom 2 sekund, morate očistiti filtre proti masti.  
- Če tipka A utripa z intervalom 0,5 sekunde, morate zamenjati filtre z aktivnim ogljikom. 

Ko zamenjate filtre, morate ponastaviti elektronski spomin tako, da pritisnete in 5 sekund držite tipko A, da neha 
utripati. 
 
PROIZVAJALEC ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO NASTALO ZARADI 
NEUPOŠTEVANJA ZGORNJIH OPOZORIL! 




