
HNT61110XH - HNT61110BH

DE - PL

01M-8895613200-5021-05
01M-9202223200-5021-05

User Manual

Cooker Hood



2 / DE Dunstabzugshaube / Bedienungsanleitung

INHALT

DEUTSCH 3-17

POLSKI 18-33



Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät der Marke Beko entschieden haben. Wir sind 
überzeugt, dass Sie mit diesem Gerät, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen 
und modernster Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen werden. 
Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente 
aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen 
Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Gerät an jemanden weitergeben, händigen 
Sie ihm bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie die Anweisungen, indem Sie alle 
Informationen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachten.

Bitte denken Sie daran, dass diese Bedienungsanleitung eventuell für mehrere Modelle 
geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den Modellen werden in der Anleitung klar 
und deutlich beschrieben.

Bedeutung der Symbole
Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung 
verwendet:

C Wichtige Informationen und nützliche Hinweise 
zur Verwendung.

A
WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen 
Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von 
Leib, Leben und Eigentum.

B Warnung vor Stromschlägen.

Warnung vor Brandgefahr.

Dieses Gerät wurde in umweltfreundlichen, modernen Einrichtungen ohne schädliche Auswirkungen 
auf die Natur hergestellt.
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1.1 Allgemeine Sicherheit
Wichtige Sicherheitsanweisungen 
sorgfältig lesen und zum künfti-
gen Nachschlagen aufbewahren
Dieser Abschnitt enthält 
Sicherheitsanweisungen, die 
beim Schutz vor Personen- 
und Sachschäden, Bränden, 
Stromschlägen und dem 
Austreten von Mikrowellenenergie 
helfen. Bei Nichtbeachtung di-
eser Anweisungen erlischt die 
Gewährleistung.
 • Beko-Produkte stimmen mit 
geltenden Sicherheitsstandards 
überein; daher sollten Gerät oder 
Netzkabel zur Vermeidung von 
Gefahren im Falle von Schäden 
durch den Händler, ein Kunden-
center oder einen spezialisierten, 
autorisierten Serviceanbieter 
repariert oder ersetzt werden. 
Fehlerhafte oder unqualifizierte 
Reparaturen können Gefahren 
und Risiken für den Benutzer 
verursachen. 

 • Dieses Gerät ist für den Einsatz 
in Haushalten und ähnlichen Be-
reichen vorgesehen, wie: 

– In Betriebsküchen, Läden, 
Büros und anderen Arbeit-
sumgebungen; 

– Bauernhöfen;
– Von Gästen in Hotels und an-

deren Wohnumgebungen; 
– Pensionen und Jugendher-

bergen.  
 • Das Gerät darf nur für seinen in 
dieser Anleitung beschriebenen 
vorgesehenen Zweck verwendet 
werden. 

 • Der Hersteller haftet nicht für 
Schäden, die auf unsachgemäße 
Installation oder fehlerhaften 
Gebrauch zurückzuführen sind.

 • Das Gerät darf nur dann von Kin-
dern ab 8 Jahren und Personen 
mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen genutzt wer-
den, wenn diese beaufsichtigt 
werden oder gründlich über den 
richtigen und sicheren Umgang 
mit dem Gerät aufgeklärt wur-
den und sich sämtlicher möglic-
her Gefahren bewusst sind.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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 • Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten dürfen nicht 
unbeaufsichtigt von Kindern 
ausgeführt werden. 

 • Der Abstand zwischen der 
Stützfläche für Kochgeschirr auf 
dem Kochfeld und dem niedrigs-
ten Teil der Abzugshaube muss 
mindestens 65 cm betragen.

 • Falls die Anweisungen zur Ins-
tallation eines Gasherdes einen 
größeren Abstand angeben, ist 
dieser einzuhalten.

 • Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Stromversorgung mit den Anga-
ben am Typenschild des Gerätes 
übereinstimmt.

 • Benutzen Sie das Gerät niemals, 
wenn das Netzkabel oder das 
Gerät selbst beschädigt ist.

 • Vermeiden Sie Schäden am Netz-
kabel, indem Sie es nicht quets-
chen, knicken oder über scharfe 
Kanten ziehen. Halten Sie das 
Netzkabel von heißen Oberflächen 
und offener Flamme fern.

 • Verwenden Sie das Gerät nur 
mit einer geerdeten Steckdose.

WARNUNG: Schließen Sie das 
Gerät erst nach vollständig ab-
geschlossener Installation an das 
Stromnetz an.
 • Stellen Sie das Gerät so auf, 
dass der Netzstecker immer 
zugänglich ist.

 • Berühren Sie die Lampen nicht, 
falls sie lange Zeit in Betrieb 
waren. Sie könnten sich die Fin-
ger verbrennen, da die Lampen 
heiß werden.

 • Befolgen Sie die von zuständigen 
Behörden festgelegten Richtli-
nien zum Abführen von Abluft 
(diese Warnung ist bei Einsatz 
ohne Abzug nicht zutreffend).

 • Nehmen Sie Ihr Gerät erst in 
Betrieb, nachdem Sie ein Koch-
geschirr auf das Kochfeld ges-
tellt haben. Andernfalls könnte 
hohe Hitze zur Verformung von 
Teilen Ihres Geräts führen.

 • Schalten Sie die Kochfelder ab, 
bevor Sie das Kochgeschirr he-
runternehmen.

 • Lassen Sie kein heißes Öl auf 
das Kochfeld gelangen. Koch-
geschirr mit heißem Öl kann sich 
selbst entzünden.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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 • Achten Sie auf Vorhänge und 
Abdeckungen, da Öl beim Zu-
bereiten von Lebensmitteln, wie 
Pommes frites, Feuer fangen 
kann.

 • Der Fettfilter muss mindestens 
einmal im Monat ersetzt werden. 
Der Kohlefilter muss mindestens 
alle 3 Monate ersetzt werden.

 • Das Produkt muss entsprechend 
der Bedienungsanleitung gerei-
nigt werden. Falls die Reinigung 
nicht entsprechend der Bedi-
enungsanleitung durchgeführt 
wird, besteht Brandgefahr.

 • Verwenden Sie kein nicht 
feuerbeständiges Filtermaterial 
anstelle des aktuellen Filters.

 • Verwenden Sie nur Originalteile 
und vom Hersteller empfohlene 
Teile.

 • Verwenden Sie das Gerät nicht 
ohne Filter. Entfernen Sie die 
Filter nicht, während das Gerät 
läuft. 

 • Sollte sich etwas entzünden, un-
terbrechen Sie als erstes sofort 
die Energieversorgung.

 • Ersticken Sie ein Feuer mit einer 
geeigneten Decke oder ähnlich, 
verwenden Sie zum Löschen ni-
emals Wasser.

 • Trennen Sie das Gerät vor jeder 
Reinigung und bei Nichtbenut-
zung von der Stromversorgung.

 • Der Unterdruck in der Umge-
bung darf 4 Pa (4 x 10 bar) 
nicht überschreiten, während 
die Dunstabzugshaube für das 
elektrische Kochfeld und Geräte 
mit einer anderen Energiequelle 
als Strom gleichzeitig laufen.

 • Falls sich ein mit Heizöl oder 
Brenngasen betriebenes Gerät, 
z. B. Heizungen, in der Nähe der 
Dunstabzugshaube befindet, 
muss die Abluft dieses Gerätes 
vollständig getrennt abgeführt 
werden oder es muss herme-
tisch sein.

 • Verwenden Sie zum Anschluss 
des Abzugs Rohre mit einem 
Durchmesser von 120 oder 150 
mm. Der Rohranschluss muss 
möglichst kurz sein und sollte 
möglichst wenige Biegungen 
aufweisen.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen

 • Verschluckungsgefahr! Hal-
ten Sie alle Verpackungsmateri-
alien von Kindern fern.

ACHTUNG: Zugängliche Teile 
können bei Verwendung mit 
Kochgeräten heiß werden.
 • Der Auslass des Produktes darf 
nicht an Luftkanäle angeschlos-
sen werden, die auch andere Ab-
luft abführen.

 • Die Belüftung im Raum reicht 
möglicherweise nicht aus, wenn 
die Abzugshaube für das elekt-
rische Kochfeld gemeinsam mit 
Geräten, die mit Gas oder ande-
ren Kraftstoffen laufen, betrieben 
wird (dies trifft möglicherweise 
nicht auf Geräte zu, die Luft zu-
rück in den Raum abgeben).

 • Auf dem Produkt platzierte 
Gegenstände könnten he-
runterfallen. Stellen Sie keine 
Gegenstände auf das Produkt.

 • Flambieren Sie nicht unter dem 
Gerät.

WARNUNG: Entfernen Sie vor 
Installation der Dunstabzugshaube 
die Schutzfolien.

 • Achten Sie darauf, dass niemals 
hohe offene Flammen unter der 
Dunstabzugshaube entstehen, 
wenn diese in Betrieb ist.

 • Fritteusen müssen während der 
Benutzung kontinuierlich über-
wacht werden; überhitztes Öl 
kann Feuer fangen. 

1.2 Konformität mit der WEEE-
Richtlinie und Entsorgung von 
Altgeräten
Dieses Gerät erfüllt die europäische WEEE-
Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein 
Klassifizierungssymbol für elektrische und elektro-
nische Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass 
dieses Gerät am Ende seiner 
Lebensdauer nicht zusammen mit an-
deren Haushaltsabfällen entsorgt wer-
den darf. Altgeräte müssen an eine 

offizielle Sammelstelle zum Recycling von elektri-
schen und elektronischen Geräten übergeben 
werden. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen 
erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem 
Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. 
Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der 
Wiederverwertung und dem Recycling von 
Altgeräten. Die sachgemäße Entsorgung von 
Altgeräten trägt dazu bei, mögliche negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschli-
che Gesundheit zu vermeiden.
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1.3 Konformität mit der RoHS-
Richtlinie
Das von Ihnen erworbene Gerät erfüllt die euro-
päische RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält 
keine in der Richtlinie angegebenen gefährlichen 
und verbotenen Materialien.

1.4 Hinweise zur Verpackung
Die Verpackungsmaterialien des 
Produktes sind aus  recyclingfähigen 
Materialien entsprechend unseren nati-
onalen Umweltschutzbestimmungen 

hergestellt. Entsorgen Sie die 
Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll 
oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von 
der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle 
für Verpackungsmaterial.

1 Wichtige Sicherheits- und Umweltanweisungen
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Bedienelemente und Teile
1. Frontblende
2. Schalter
3. Filter
4. Beleuchtung

2.2 Technische Daten
Modell HNT61110XH HNT61110BH

Versorgungsspannung 220 – 240 V~ 50 Hz

Lampenleistung 2x3 W

Motorleistung 1x125 W

Motor-Isolationsklasse F

Isolationsklasse Klasse I

HNT61110XH - HNT61110BH 

2.1 Übersicht

2 Aufbau
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3 Bedienung des gerätes

3.1 Verwendung des geräts

A: Ein-/Ausschalter Schalten Sie die Lampe des 
Geräte aus, indem Sie den 
Ein-/Ausschalter der Lampe 
auf  setzen.

B: 1. und 2. Gesc-
hwindigkeitss-
chalter

Lassen Sie das Gerät auf der 
ersten Geschwindigkeits-
stufe laufen, indem Sie den 
Geschwindigkeitsregler auf 
die Position  einstellen.

Lassen Sie das Gerät auf der 
zweiten Geschwindigkeits-
stufe laufen, indem Sie den 
Geschwindigkeitsregler auf 
die Position  einstellen.

C: 3. Geschwindig-
keitsschalter

Lassen Sie das Gerät auf der 
zweiten Geschwindigkeits-
stufe laufen, indem Sie den 
Geschwindigkeitsregler auf 
die Position  einstellen.

Schalten Sie das Gerät aus, 
indem Sie die Ein-/Austaste 
am Bedienfeld auf  set-
zen .

3.2 Bedienungsanleitung
 • Ihr Gerät enthält einen Motor, der verschiedene 
Geschwindigkeiten hat.

 • Für eine bessere Leistung empfehlen wir nied-
rige Geschwindigkeiten unter normalen Be-
dingungen und hohe Geschwindigkeiten bei 
starken Gerüchen und intensiven Dämpfen.

 • Sie können Ihr Gerät starten, indem Sie auf die 
Taste für die gewünschte Geschwindigkeitsein-
stellung drücken. (B,C)

 • Sie können die Kochbereich beleuchten, indem 
Sie die Lampe drücken. (A)

3.2 Effiziente und 
energiesparende Nutzung

 • Wenn Sie Ihr Gerät benutzen, passen Sie die 
Geschwindigkeitseinstellungen je nach Dampf- 
und Geruchsintensität an, um Energie zu sparen.

 • Verwenden die niedrige bzw. mittlere Stufe (B) 
unter Normalbedingungen und die höchste Stufe 
(C) bei intensiver Dunst- und Geruchsentwick-
lung.

 • Die Lampen der Dunstabzugshaube sind so an-
gebracht, dass sie den Herdbereich beleuchten. 

 • Ihr Nutzung für die Beleuchtung der Küche kann 
zu unnötigen zusätzlichen Stromkosten führen, 
ohne dass die Raumbeleuchtung ausreichend 
wäre.

3.3 Auswechseln der Leuchtmittel

B
Warnung: Unterbrechen Sie vor-
her die Stromversorgung der 
Abzugshaube. Heiße Lampen können 
Verbrennungen verursachen. Lassen 
Sie sie daher erst abkühlen, bevor Sie 
sie berühren.

Max.3W

 • Entfernen Sie den Aluminium-Patronenfilter. Ent-
fernen Sie die defekte Lampe und setzen Sie eine 
Lampe mit den gleichen Werten ein.
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3 Bedienung des gerätes

Glühbirne

Leistung der 
Lampe

3 W

Halter / Sockel E14

Die Spannung der 
Glühbirne

220 – 240 W

Größe 35x100 mm

ILCOS-Code D R B B / F - 3 - 2 2 0 -
240-E14-35/100

Lichtstrom 410 ml

Korrelierte Farb-
temperatur

2700 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse “F”.

3.6 Verwendung mit 
Abluftkanalanschluss 

 • Der Dampf wird durch das Ab-
luftrohr, der am Anschlusskopf 
der Abzugshaube auf dem Herd 
befestigt ist, abgesaugt.

 •Der Durchmesser des Abluft-
rohrs muss dem Durchmesser des Anschluss-
rings entsprechen. Bei horizontaler Anordnung 
muss das Rohr ein leichtes Gefälle (ca. 10º) 
nach oben haben, damit die Luft leicht aus dem 
Raum austreten kann.

3.7 Verwendung ohne 
Abluftkanalanschluss

 • Die Luft wird durch den Kohle-
filter gefiltert und im Raum re-
zirkuliert. Der Kohlefilter wird 
verwendet, wenn es unmöglich 
ist, einen Rauchabzug im Haus 

zu benutzen.
 • Im rauchgaslosen Betrieb sind die Klappen im 
Inneren des Rauchgasadapters zu entfernen.

 • Entfernen Sie den Fettfilter. Zum Einbau des 
Kohlefilters den Filter auf die Laschen aufsetzen, 
indem Sie ihn auf dem Kunststoffteil auf beiden 
Seiten des Gebläsegehäuses zentrieren. durch 
Rechts- oder Linksdrehung festziehen.

 • Fettfilter ersetzen.
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4 Reinigen und pflegen

C
Ziehen Sie vor der Reinigung und 
Wartung den Netzstecker oder 
schalten Sie den Schalter aus.

4.1 Reinigung des Fettfilters
Der Fettfilter hält die Ölpartikel in der Luft zurück. 
Fettfilter können nach wiederholter Reinigung ihre 
Farbe ändern. Dies ist normal und erfordert keinen 
Filterwechsel.

1

2

 • Drücken Sie die Verriegelung des Aluminium-
Fettfilters nach vorne.

 • Ziehen Sie ihn dann leicht nach unten und 
ziehen Sie ihn heraus. Andernfalls können 
Sie den Filter verbiegen. Waschen und 
spülen Sie Aluminium Fettfilter mit flüssigem 
Reinigungsmittel und ersetzen Sie Aluminium-
Fettfilter in ihren Fassungen, indem Sie die 
oben angegebenen Schritte in umgekehrter 
Reihenfolge durchführen. Dieser Filter hält die 
Ölpartikel in der Luft zurück.

C Sie können den Fettfilter in der 
Spülmaschine waschen.

A
WARNUNG: Reinigen Sie Ihren 
Fettfilter bei normalem Gebrauch 
einmal pro Monat.

4.2 Austausch des kohlefilters 
Geruchsbeseitigende Filter enthalten Holzkohle 
(Aktivkohle). Das Gerät muss stets mit eingesetzten 
Fettfiltern betrieben werden, unabhängig davon, 
ob ein Kohlefilter verwendet wird oder nicht.

 • Entfernen Sie die Aluminium-Fettfilter 
 • Um den Kohlefilter zu entfernen, nehmen Sie 
den Kohlefilter aus seinem Gehäuse heraus, 
indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn aus der 
Lasche drehen.

 • Installieren Sie den neuen Kohlefilter.
 • Bauen Sie den Aluminium-Fettfilter ein.

A

WARNUNG
 • Der Aktivkohlefilter darf niemals 
gewaschen werden.

 • Ersetzen Sie die Kohlefilter einmal 
alle 3 Monate.

 • Sie können den Aktivkohlefilter 
bei autorisierten Servicehändlern 
beziehen.



Dunstabzugshaube / Bedienungsanleitung 13 / DE

A
WARNUNG: Lesen Sie vor Beginn der 
Installation die Sicherheitshinweise 
im Benutzerhandbuch.

B
WARNUNG: Wenn Sie nicht mit 
Schrauben und Stabilisatoren gemäß 
diesen Anweisungen installieren, 
kann dies zu einem elektrischen 
Schlag führen.

Um die Dunstabzugshaube zu installieren, wenden 
Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten 
Kundendienst.
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, 
den Standort der Dunstabzugshaube und die 
elektrische Installation vorzubereiten.

5.1 Positionierung des geräts

 • Der Abstand zwischen dem Herd und 
der Abzugshaube muss vor der Montage 
berücksichtigt werden. Dieser Abstand sollte 65 
cm betragen.

 • Der Abstand muss bei Gasherden von der 
Oberfläche des Rostes.

 • Und bei Elektroherden von der Oberfläche des 
Glases gemessen werden.

5.2 Lieferumfang 

1. Schiebehaube
2. 4 x Aufhängungsschraube (4 x 40)
3. Bedienungsanleitung
4. Installationsschablone
5. Abzugsventil (optional)
Die Informationen, die erforderlich sind, um den 
Standort für die Installation der Abzugshaube ge-
eignet zu machen, sind nachstehend aufgeführt.

5.3 Gerät installieren

C
Tragen Sie beim Bohren 
und Schneiden immer 
Sicherheitshandschuhe und eine 
Schutzbrille.

B

A

D

C
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MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

AUSSCHNITT IM SCHRANK FÜR LUFTAUSTRITT

LINEA DI TAGLIO PER USCITA ARIA

RECORTE DEL ARMARIO PARA LA SALIDA DE AIRE

LIGNE A COUPER POUR LA SORTIE D'AIR

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT

SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

8
0

Abb. 1

5 Installation des geräts
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 • Montagelöcher bohren 
 • Heften Sie die mitgelieferte Installationsschab-
lone auf die Fläche, an der die Installation aus-
geführt werden soll.

 • Bohren Sie mit einem 4-mm-Bohrer Löcher in 
die mit A, B, C, und D an der Installationsschab-
lone gekennzeichneten Stellen.

 • Bohren Sie mit den angegebenen Abmessungen 
ein Abzugsloch entsprechend der Installations-
schablone. Abb. 1

Abb. 2
1. Ventilnadelhalter
2. Ventilnadel 

 • Setzen Sie die Kunststoffnadel am Ventil (Abb. 2, 
Bereich 2) im Nadelhalter (Abb. 2, Bereich 1) am 
Motorauslass ein. Strecken Sie dann das Ventil 
leicht, um die andere Nadel am Ventil in den an-
deren Nadelhalter einzusetzen. Abb. 2

Abb. 3
 • Bringen Sie den im Installationszubehör enthal-
tenen Kunststoffabzugsadapter am Luftauslass 
der Dunstabzugshaube an (Abb. 3).

B

C

D
A

A

B

C

D

Abb. 4
 • Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten 
Schrauben (4 x 40) an den Löchern A, B, C, D 
am Schrank.

 • Wenn sich der Schiebersatz bewegt, sollte die 
Frontblende die Schranktür nicht verkratzen. 
Abb. 4

Abb. 5
 • Befestigen Sie das flexible Aluminiumrohr am 
Kunststoffabzug. Bringen Sie das andere Ende 
des Rohrs an der Abzugsöffnung an der Wand 
an. Abb. 5

A
Achtung: Da Knicke und 
Biegungen im Aluminiumrohr die 
Luftsaugleistung verringern, sollten 
sie nach Möglichkeit vermieden 
werden.

5 Installation des geräts



Dunstabzugshaube / Bedienungsanleitung 15 / DE

5.4 Lagerung
 • Lagern Sie das Gerät sorgfältig, wenn Sie es 
längere Zeit nicht benutzen sollten.

 • Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vom Stromnetz 
getrennt, gänzlich abgekühlt und trocken ist.

 • Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trocke-
nen Ort.

 • Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

5.5 Handhabung und Transport 
 • Tragen Sie das Gerät während der Handhabung 
und des Transports in der Originalverpackung. 

 • Die Verpackung des Geräts schützt es vor phy-
sischen Schäden. 

 • Legen Sie keine schweren Lasten auf das Gerät 
oder auf die Verpackung. Das Gerät kann be-
schädigt werden.

5 Installation des geräts
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6 Fehlerbehebung

Fehlerbehebung Grund Hilfe

Das Produkt funktioniert nicht. Überprüfen Sie Ihre Sicherung Ihre Sicherung könnte geschlossen sein, 
sorgen Sie dafür, dass sie funktioniert.

Das Produkt funktioniert nicht. Überprüfen Sie die elektrische 
Verbindung.

Die Netzspannung sollte zwischen 220-
240V liegen.

Das Produkt funktioniert nicht. Überprüfen Sie die elektrische 
Verbindung.

Überprüfen Sie, ob die anderen Produkte 
in Ihrer Küche funktionieren oder nicht.

Die Beleuchtung Lampe funkti-
oniert nicht.

Überprüfen Sie die elektrische 
Verbindung.

Die Netzspannung sollte zwischen 220-
240V liegen.

Die Beleuchtung Lampe funkti-
oniert nicht.

Überprüfen Sie den Lampen 
schalter.

Der Lampenschalter sollte sich in der Po-
sition "Ein/on" befinden.

Die Beleuchtung Lampe funkti-
oniert nicht.

Überprüfen Sie die Lampen. Die Lampen des Produkts sollten nicht 
defekt sein.

Die Luftzufuhr des Produkts ist 
schlecht.

Prüfen Sie den Aluminiumfilter. Der Aluminium-Ölfilter sollte unter nor-
malen Bedingungen mindestens einmal 
im Monat gereinigt werden.

Die Luftzufuhr des Produkts ist 
schlecht.

Überprüfen Sie den Abluftkamin. Der Entlüftungskanal sollte sich in der 
"Ein“  Stellung befinden.

Die Luftzufuhr des Produkts ist 
schlecht.

Überprüfen Sie den Kohlefilter. Bei Produkten mit Kohlefilter sollte der 
Filter normalerweise alle 3 Monate ge-
wechselt werden.



 

 

Sensitivity: Public 

Anschrift: 
Beko Grundig Deutschland GmbH 
Thomas-Edison-Platz 3 
 D-63263 Neu-Isenburg 
 
Kundendienst-Tel.: 06102-86 86 891 
Fax: 01805-414 400 * 
E-Mail: Kundendienst@beko.com 
Ersatzteile-Tel.: 01805-242 515  * 
Fax: 01805-345 001* 
E-Mail: ersatzteile@beko.com 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät der Marke Beko und wünschen Ihnen viel Freude daran. Sollten Sie 
dennoch einmal einen Grund zu einer Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst.  Geben Sie im Falle einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer und den GERÄTETYP 
(vom Typenschild des Gerätes) an. 
 
Hinweis für Kühl- und Gefriergeräte, Achtung! 

Um voll funktionsfähig zu sein, benötigt Ihr Gerät nach dem Transport ca. 24 Stunden, in denen sich das 
Kühlmittel stabilisiert. Sofern es nicht vermeidbar ist und Sie das Gerät sofort nach Aufstellung mit 
Gefriergut bestücken wollen, müssen Sie damit rechnen, dass die rote Lampe bis zur Stabilisierung des 
Kühlkreislaufs aufleuchtet. Die Kühlleistung beginnt jedoch vom Augenblick des Anschlusses an sich auf 
zu bauen. 

 
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. 
 
Bedingungen: 

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet 
unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung des Verkäufers / Händlers für  die Dauer 
von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie 
Fertigung. 

 
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte, die vom Hersteller nicht 
für den Service autorisiert sind oder wenn das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird. Schäden 
die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, 
durch unsachgemäßen Anschluss, oder fehlerhafte Installationen sowie durch höhere Gewalt oder 
sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. 

 
Abhilfemöglichkeiten: 

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das 
Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. 
Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig  vorgesehene 
Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 24 
Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Aufhebung des 
Kaufvertrages verlangen. Nachbesserungen verlängern nicht die Gewährleistungszeit. 
Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen. 

 
Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnet dieser Zeit- und Wegeentgelt. 
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch 
Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Bei Nicht-vorlage ist die Reparatur kostenpflichtig. Eine Rückerstattung 
– nach späterer Einsendung der Kaufquittung – kann nur innerhalb von einem Monat nach Rechnungsdatum 
gewährt werden. 
 

Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland  
*) 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der T-Com; Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min. (nur für Deutschland) 

 
 

Garantiebedingungen - Beko - 06/2013 
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Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!
Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybranie urządzenia marki Beko. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenie, 
wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, 
okaże się w pełni zadowalające. W tym celu przed użyciem urządzenia należy uważnie 
przeczytać całą instrukcję obsługi oraz dołączone dokumenty i zachować je do wglądu 
na przyszłość. Przekazując urządzenie innemu użytkownikowi, należy dołączyć również 
niniejszą instrukcję. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, zwracając uwagę na 
wszystkie informacje i ostrzeżenia zamieszczone w niniejszym dokumencie.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja może odnosić się także do innych modeli. 
Różnice pomiędzy modelami są wyraźnie opisane w instrukcji.

Znaczenie symboli
W różnych częściach niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:

C Ważne informacje i przydatne wskazówki doty-
czące użytkowania.

A
OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia przed niebez-
piecznymi sytuacjami zagrażającymi życiu 
i mieniu.

B Ostrzeżenie przed porażeniem prądem.

Niebezpieczeństwo pożaru.

Urządzenie zostało wyprodukowane w przyjaznych środowisku, nowoczesnych zakładach bez 
negatywnego wpływu na przyrodę.



Okap / Instrukcja obsługi 19 / PL

1.1 Ogólne zasady dotyczące 
bezpieczeństwa
Ważne zasady dotyczące 
bezpieczeństwa Przeczytaj je 
uważnie i zachowaj na przyszłość 
Rozdział ten zawiera instrukc-
je zachowania bezpieczeństwa, 
które pomogą chronić się przed 
ryzykiem pożaru, porażenia 
prądem elektrycznym, wyci-
eku mikrofal, obrażeniami 
ciała lub szkodami w mieniu. 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji 
spowoduje unieważnienie gwa-
rancji.
 • Produkty firmy Beko spełniają 
wszystkie wymogi stosownych 
norm bezpieczeństwa. W przy-
padku jakiegokolwiek uszko-
dzenia urządzenia lub przewodu 
zasilającego, aby uniknąć wszel-
kich zagrożeń, należy oddać je 
do naprawy lub wymiany przez 
sprzedawcę, punkt serwisowy 
lub specjalistę albo autoryzo-
wany serwis. Błędna lub nie-
fachowa naprawa może być 
niebezpieczna i powodować za-
grożenie dla użytkowników. 

 • To urządzenie jest przeznaczone 
do użytku domowego i podob-
nych zastosowań, na przykład: 
– na zapleczu kuchennym 

przez personel sklepów, biur 
i innych miejsc pracy; 

– w gospodarstwach rolnych;
– do użytku przez klientów ho-

teli i innych obiektów nocle-
gowych; 

– w pensjonatach.  
 • Urządzenie należy stosować tylko 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji. 

 • Producent nie ponosi odpowie-
dzialności za szkody powstałe w 
wyniku nieprawidłowej instalacji 
lub niewłaściwego stosowania 
produktu.

 • Urządzenie może być obsługi-
wane przez dzieci w wieku 8 lat 
i starsze, osoby o ograniczo-
nych możliwościach fizycznych, 
postrzegania lub umysłowych, 
a także osoby bez doświadcze-
nia lub wiedzy w zakresie obsługi 
urządzenia, o ile będą one pod 
nadzorem lub zostaną szczegó-

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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łowo poinstruowane o bezpiecz-
nym korzystaniu z urządzenia 
i zrozumieją potencjalne zagro-
żenia.

 • Nie należy pozwalać dzieciom 
bawić się urządzeniem. Dzieci 
nie mogą czyścić ani konserwo-
wać urządzenia bez nadzoru. 

 • Minimalna odległość pomiędzy 
powierzchniami podpór garnków 
znajdującymi się na szczycie ku-
chenki a najniższą częścią pro-
duktu musi wynosić co najmniej 
65 cm.

 • Jeżeli w instrukcji instalacji gazo-
wej płyty kuchennej podano od-
ległość większą, wówczas należy 
zastosować wskazaną wartość.

 • Zasilanie z domowej sieci elek-
trycznej musi być zgodne z infor-
macjami podanymi na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

 • Urządzenia nie wolno nigdy uży-
wać, jeśli przewód zasilający lub 
samo urządzenie są uszkodzone.

 • Aby zapobiec uszkodzeniu prze-
wodu zasilającego, nie wolno 
dopuścić do jego ściskania, 
zginania lub ocierania o ostre 

krawędzie. Trzymaj przewód za-
silający z dala od gorących po-
wierzchni i otwartego ognia.

 • Urządzenia można używać tylko 
wtedy, gdy jest podłączone do 
gniazda ściennego z uziemie-
niem.

OSTRZEŻENIE: Podłącz 
urządzenie do zasilania dopie-
ro po całkowitym zakończeniu 
montażu.
 • Urządzenie ustaw tak, aby za-
wsze był możliwy dostęp do 
wtyczki.

 • Nie należy dotykać lamp, jeśli 
były włączone przez długi czas. 
Grozi to poparzeniem dłoni go-
rącą żarówką.

 • Należy stosować się do wyma-
gań dotyczących odprowadza-
nia powietrza wywiewanego (to 
ostrzeżenie nie dotyczy sytuacji 
korzystania z okapu bez prze-
wodu spalinowego).

 • Okap należy uruchamiać po 
ustawieniu garnka, patelni itp. na 
płycie grzewczej. W przeciwnym 
wypadku wysoka temperatura 
może doprowadzić do zniekształ-

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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cenia niektórych części produktu.
 • Okap należy wyłączać przed 
zdjęciem garnka, patelni itp. z 
płyty grzewczej.

 • Nie pozostawiać rozgrzanego 
oleju na płycie grzewczej. Garnki 
z gorącym olejem mogą się za-
palić samoczynnie.

 • Należy uważać na zasłony i inne 
elementy osłaniające okna, po-
nieważ olej może zapalić się 
samoczynnie podczas smażenia 
np. frytek.

 • Filtr tłuszczu należy wymieniać 
co najmniej raz w miesiącu. Filtr 
węglowy należy wymieniać co 
najmniej raz na 3 miesiące.

 • Produkt należy czyścić zgodnie 
z instrukcją obsługi. Czyszczenie 
w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi może prowadzić do ry-
zyka pożaru.

 • Zabrania się stosowania materia-
łów filtracyjnych nieodpornych na 
ogień zamiast właściwych filtrów.

 • Należy stosować wyłącznie ory-
ginalne lub zalecane przez pro-
ducenta części zamienne.

 • Nie uruchamiać produktu bez 
zamontowanego filtra ani nie 
wyjmować filtrów z pracującego 
okapu. 

 • W razie pojawienia się płomieni 
odłączyć produkt oraz urządzenia 
kuchenne od zasilania.

 • W razie pojawienia się płomieni 
przykryć płomień i w żadnym wy-
padku nie gasić go wodą.

 • Przed każdym czyszczeniem 
urządzenia i gdy nie jest ono 
używane należy wyjąć wtyczkę z 
gniazdka ściennego.

 • Podciśnienie w otoczeniu nie 
może przekraczać 4 Pa (4 × 
10 barów) przy równoczesnym 
działaniu okapu nad elektryczną 
płytą grzewczą i urządzeń AGD 
zasilanych elektrycznie prądem 
o innych parametrach.

 • Jeśli w pomieszczeniu, w którym 
działa okap, są wykorzystywane 
urządzenia zasilane olejem opało-
wym lub gazem, jak np. ogrzewa-
cze pomieszczeń, to wylot spalin 
z takich urządzeń musi być całko-
wicie odizolowany lub takie urzą-
dzenia muszą być hermetyczne.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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 • Jako przewody spalinowe należy 
stosować rury o średnicy 120 lub 
150 mm. Rura łącząca musi być 
możliwie jak najkrótsza i mieć jak 
najmniej kolanek.

 • Niebezpieczeństwo zadła-
wienia! Wszystkie materiały 
opakowaniowe należy trzymać z 
dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE: Jeśli jest to okap 
nad kuchnią, jego wystające 
części mogą się nagrzewać.
 • Wylotu produktu nie wolno przy-
łączać do kanałów powietrznych, 
które odprowadzają inny dym.

 • Wentylacja w pomieszczeniu 
może być niewystarczająca w 
przypadku równoczesnego ko-
rzystania z okapu nad elektryczną 
płytą grzewczą oraz urządzeń za-
silanych gazem lub innymi pali-
wami (niniejsze ostrzeżenie może 
nie dotyczyć urządzeń, które od-
prowadzają powietrze z powro-
tem do pomieszczenia).

 • Przedmioty znajdujące się na 
produkcie mogą spaść. Nie sta-
wiać żadnych przedmiotów na 
produkcie.

 • Nie flambirować bezpośrednio 
nad urządzeniem.

OSTRZEŻENIE: Przed zamon-
towaniem okapu usunąć folię 
ochronną.
 • Nie wolno pozostawiać otwartego 
ognia pod działającym okapem

 • Frytkownice trzeba stale obser-
wować w trakcie użytkowania: 
przegrzany olej może zająć się 
płomieniem. 

1.2 Zgodność z dyrektywą 
WEEE i pozbywanie się zużytych 
wyrobów:
Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (WEEE) (2012/19/UE). Wyrób opatrzo-
ny jest symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol ten oznacza, że produktu nie 
należy utylizować z innymi domowych 
śmieciami po zakończeniu okresu 
użytkowania. Zużyte urządzenie należy 
oddać do oficjalnego punktu odbioru 

zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych. Aby odnaleźć tego typu 
miejsce, należy skontaktować się z lokalnymi wła-
dzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono pro-
dukt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa waż-
ną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urzą-
dzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia 
pomaga zapobiegać potencjalnie negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska
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1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS
Zakupiony wyrób jest zgodny z dyrektywą RoHS 
Unii Europejskiej (2011/65/UE). Nie zawiera szko-
dliwych ani zakazanych materiałów wyszczegól-
nionych w tej Dyrektywie.

1.4 Informacje o opakowaniu
Materiały, w które opakowany jest pro-
dukt zostały wyprodukowane z surow-
ców uzyskanych w procesie recyklingu 
zgodnie z krajowymi przepisami z za-

kresu ochrony środowiska. Nie należy utylizować 
materiałów opakowaniowych wraz z innymi odpa-
dami domowymi. Należy oddać je w jednym z 
punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wy-
znaczonych przez władze lokalne.

1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska



24 / PL Okap / Instrukcja obsługi

Elementy sterujące i części
1. Panel przedni
2. Przełącznik
3. Filtr
4. Oświetlenie

2.2 Dane techniczne
Model HNT61110XH HNT61110BH

Napięcie zasilania 220 – 240 V~ 50 Hz

Moc lampki 2×3 W

Moc silnika 1×125 W

Klasa izolacji silnika F

Klasa izolacji KLASA I

2.1 Opis ogólny

2 Wygląd urządzenia

HNT61110XH - HNT61110BH 
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3.1 Korzystanie z urządzenia

A: Przełącznik wł./
wył. lampki

Aby włączyć lampkę 
urządzenia, należy ustawić 
przełącznik wł./wył. lampki 
na .

B: Przełącznik 
prędkości 1 i 2

Aby urządzenie pracowało 
na pierwszym poziomie 
prędkości, należy obróć 
przełącznik prędkości do 
pozycji  

Aby urządzenie pracowało na 
drugim poziomie prędkości, 
należy obróć przełącznik 
prędkości do pozycji  

C: 3. przełącznik 
prędkości

Aby urządzenie pracowało na 
drugim poziomie prędkości, 
należy obróć przełącznik 
prędkości do pozycji  

Aby wyłączyć urządzenie, 
należy ustawić przycisk wł./
wył. na panelu sterowania w 
pozycji  

3.2 Instrukcje użytkowania
 • Twoje urządzenie posiada silnik, który pracuje z 
różnymi prędkościami.

 • Aby uzyskać lepszą wydajność, zalecamy stoso-
wanie niskich prędkości w normalnych warun-
kach i dużych prędkości w przypadkach silnego 
zapachu i intensywnych oparów.

 • Możesz uruchomić urządzenie, naciskając przy-
cisk żądanego ustawienia prędkości. (B, C)

 • Możesz podświetlić powierzchnię gotowania 
włączając lampę (A).

3 Działanie urządzenia

3.3 Wydajność pracy pod 
względem energooszczędności 
Wykorzystanie

 • Podczas korzystania z okapu dostosuj ustawie-
nia prędkości do intensywności oparów i zapa-
chu, aby oszczędzać energię.

 • Używaj niskich prędkości (B) w normalnych wa-
runkach i wysokich prędkości (C) przy silnym 
zapachu i intensywnych oparach.

 • Lampy w okapie są umieszczone w celu oświe-
tlenia kuchenki.

 • Wykorzystanie ich do oświetlenia otoczenia po-
woduje niepotrzebne wydatki na energię i za-
pewnia niewystarczające oświetlenie.

3.4 Wymiana żarówki

B
OSTRZEŻENIE: Odłączyć zasilanie 
od okapu. Można poparzyć dłonie 
gorącymi żarówkami, należy więc 
poczekać aż ostygną.

Max.3W

 • Wyjąć aluminiowy filtr nabojowy. Wyjąć zużytą 
żarówkę i wymienić na żarówkę o tych samych 
parametrach.

Żarówka

Moc żarówki 3 W

Uchwyt/gniazdo E14

Napięcie żarówki 220 – 240 W

Wymiary 35x100 mm
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Kod ILCOS D R B B / F - 3 - 2 2 0 -
240-E14-35/100

Strumień swietlny 410 ml

Skorelowana tempe-
ratura barwowa

2700 K

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efek-
tywności energetycznej “F”.

3.5 Praca z odprowadzaniem 
spalin 

 • Opary są odprowadzane przez 
kanał spalinowy, który jest przy-
mocowany do głowicy przyłącze-
niowej na okapie.

 • Średnica kanału spalinowego musi być taka 
sama jak pierścienia przyłączeniowego. W usta-
wieniach poziomych rura musi mieć niewielkie 
nachylenie do góry (około 10º), aby powietrze 
mogło łatwo opuścić pomieszczenie.

3.6 Praca bez odprowadzania 
spalin

 • Powietrze jest filtrowane przez 
filtr węglowy i recyrkulowane w 
pomieszczeniu. Filtr węglowy 
stosuje się, gdy nie można sko-
rzystać z przewodu komino-

wego w domu.
 • W przypadku zastosowania bez odprowadzania 
spalin, usuń klapy wewnątrz adaptera do prze-
wodu kominowego.

 • Wyjmij filtr olejowy. Aby zainstalować filtr wę-
glowy, dopasuj filtr do wypustek, wyśrodkowując 
go na plastikowym elemencie po obu stronach 
korpusu wentylatora. Dokręć, obracając w prawo 
lub w lewo.

 • Wymień aluminiowy filtr oleju.

3 Działanie urządzenia
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4 Czyszczenie i konserwacja

C
Przed czyszczeniem i konserwacją 
należy odłączyć produkt od zasilania 
lub wyłączyć przełącznik.

4.1 Czyszczenie aluminiowego 
filtru oleju
Ten filtr zatrzymuje cząsteczki oleju w powietrzu. 
Aluminiowe filtry oleju mogą zmieniać kolor pod-
czas mycia; jest to normalne i nie wymaga wymia-
ny aluminiowych filtrów oleju.

1

2

 • Popchnij blokadę aluminiowego filtra oleju do 
przodu.

 • Następnie pociągnij go lekko w dół i wycią-
gnij. W przeciwnym razie możesz wygiąć filtr. 
Aluminiowe filtry oleju umyj i wypłucz płynnym 
detergentem i włóż umieść je z powrotem na 
ich gniazdach, wykonując powyższe czynności 
w odwrotnej kolejności. Ten filtr zatrzymuje czą-
steczki oleju w powietrzu.

C Możesz myć aluminiowe filtry oleju 
w zmywarce do naczyń.

A
UWAGA: W przypadku normalne-
go użytkowania wyczyść filtr raz na 
miesiąc.

4.2 Wymiana filtra węglowego 
Filtry usuwające nieprzyjemny zapach zawierają 
węgiel drzewny (węgiel aktywny). W produkcie 
muszą być zainstalowane filtry tłuszczu, niezależ-
nie od tego, czy są stosowane filtry węglowe.

 • Wyjmij aluminiowy filtr oleju. 
 • Aby wyjąć filtr węglowy, wyjmij go z obudowy, 
obracając go w lewo z zaczepu.

 • Zainstaluj nowy filtr węglowy.
 • Zainstaluj aluminiowy filtr oleju.

A
UWAGA

 • Nie wolno myć filtra węglowego.
 • Wymieniaj filtry węglowe co 3 
miesiące.

 • Filtr węglowy można zakupić w 
autoryzowanych serwisach.
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A
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem 
instalacji przeczytaj informacje doty-
czące bezpieczeństwa w instrukcji 
obsługi.

A
OSTRZEŻENIE: Niezainstalowanie 
za pomocą śrub i stabilizatorów 
zgodnie z niniejszą instrukcją może 
spowodować porażenie prądem.

Aby zainstalować okap, skontaktuj się z najbliż-
szym autoryzowanym serwisem.
Obowiązkiem klienta jest przygotowanie lokalizacji 
i instalacji elektrycznej okapu.

5.1 Pozycja urządzenia

 • Przed montażem należy wziąć pod uwagę odle-
głość między kuchenką a okapem kuchennym. 
Odległość ta powinna wynosić 65cm.

 • W przypadku kuchenek gazowych odległość na-
leży zmierzyć od powierzchni rusztu

 • lub od szklanej powierzchni kuchenek elektrycz-
nych.

5.2 Zawartość opakowania

1. Okap przesuwny
2. 4× śruba do podwieszania 4 × 40
3. Instrukcja obsługi
4. Szablon montażowy
5. Zawór przewodu kominowego (opcjonalnie)
Informacje wymagane, aby lokalizacja była odpo-
wiednia do montażu okapu, podano poniżej.

5.3 Montaż urządzenia

C
Podczas wiercenia i cięcia należy 
stosować rękawice i okulary ochron-
ne.

B
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MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

AUSSCHNITT IM SCHRANK FÜR LUFTAUSTRITT

LINEA DI TAGLIO PER USCITA ARIA

RECORTE DEL ARMARIO PARA LA SALIDA DE AIRE

LIGNE A COUPER POUR LA SORTIE D'AIR

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT

SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

8
0

Rys. 1
 • Wiercenie otworów montażowych 

5 Instalacja urządzenia



Okap / Instrukcja obsługi 29 / PL

 • Nakleić szablon montażowy dołączony do urzą-
dzenia w miejscu montażu.

 • Wywierć otwory wskazane na szablonie instala-
cji jako A, B, C, D, stosując wiertło Ø4 mm.

 • Wywiercić otwór wylotu przewodu kominowego 
zgodnie z wymiarami podanymi w szablonie 
montażowym. Rys. 1

Rys. 2
1. Gniazdo sworznia zaworu
2. Sworzeń zaworu 

 • Włożyć plastikowy sworzeń na zaworze (Rys. 2, 
obszar 2) w gniazdo sworznia (Rys. 2, obszar 
1) znajdujące się na wylocie silnika.  Następnie 
wyciągnąć nieznacznie zawór, aby włożyć inny 
sworzeń na zaworze do innego gniazda sworz-
nia. Rys. 2

Rys. 3
 • Zamocować plastikową złączkę przewodu komi-
nowego, dołączoną do akcesoriów do montażu, 
do wylotu powietrza okapu z wyciągiem (Rys. 3).

B

C

D
A

A

B

C

D

Rys. 4
 • Użyj dostarczonych śrub 4 × 40 do przymoco-
wania okapu do szafki w otworach A, B, C, D.

 • Gdy zestaw suwaka się porusza, panel przedni 
nie powinien drapać drzwi szafki. Rys. 4

Rys. 5
 • Dopasować elastyczną aluminiową rurę na pla-
stikowym przewodzie kominowym. Zamocować 
drugą końcówkę rury do otworu przewodu komi-
nowego w ścianie. Rys. 5

A
PRZESTROGA: Ponieważ łuki i ko-
lanka w aluminiowym przewodzie 
spalinowym osłabiają ciąg powie-
trza, należy ich w miarę możliwości 
unikać.

5 Instalacja urządzenia
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5.4 Przechowywanie
 • Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez 
dłuższy czas, należy je starannie przechować.

 • Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od za-
silania, ostygło i jest całkiem suche.

 • Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym 
miejscu.

 • Urządzenie należy chronić przed dostępem 
dzieci.

5.5 Przenoszenie i transport 
 • Urządzenie należy przenosić i transportować w 
oryginalnym opakowaniu. 

 • Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi 
uszkodzeniami. 

 • Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na 
urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodo-
wać uszkodzenie urządzenia.

5 Instalacja urządzenia
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6 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie 
problemów

Problem Pomoc

Produkt nie działa. Sprawdź bezpiecznik. Bezpiecznik może być zablokowany, napraw 
to.

Produkt nie działa. Sprawdź połączenie elektryczne. Napięcie sieciowe powinno wynosić między 
220-240 V.

Produkt nie działa. Sprawdź połączenie elektryczne. Sprawdź, czy inne przedmioty w Twojej kuchni 
działają, czy nie.

Oświetlenie nie działa. Sprawdź połączenie elektryczne. Napięcie sieciowe powinno wynosić między 
220-240 V.

Oświetlenie nie działa. Sprawdź włącznik oświetlenia. Powinien się znajdować w pozycji „ON”

Oświetlenie nie działa. Sprawdź lampy. Lampy nie powinny być uszkodzone.

Pobór powietrza jest słaby. Sprawdź filtr przeciwtłuszczowy. Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy należy 
czyścić co najmniej raz w miesiącu przy nor-
malnym użytkowaniu.

Pobór powietrza jest słaby. Sprawdź kanał wentylacyjny. Powinien się znajdować w pozycji „ON''

Pobór powietrza jest słaby. Sprawdź filtr węglowy. W przypadku produktów z filtrami węglowymi 
filtr należy wymieniać co 3 miesiące.
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