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KIT ten pozwala na przeniesienie silnika okapu na odległość w wewnątrz 
mieszkania lub bu- dynku.
Podłączenie	musi	być	wykonane	przez	wykwalifikowany	personel	zgod-
nie	z	obowiązu-	jącymi	normami	i	przepisami	prawnymi	dot.	wyprowa-
dzenia	powietrza.
Producent	i	importer	nie	ponosi	żadnej	odpowiedzialności	prawnej	i	ma-
terialnej	za	wszelkie	straty	materialne	i	szkody	w	zdrowiu	osób	spowo-
dowane	nie	stosowaniem	się	do	podanych	w	niniejszej	instrukcji	zasad	
montażu	urządzenia.

ZASADY	BEZPIECZEŃSTWA
•	 Nie	podłączać	urządzenia	do	kanału	wentylacyjnego	odprowadzające-
go	spaliny	po-	chodzące	z	innych	urządzeń	zasilanych	innymi	źródłami	
energii	niż	elektryczna	(np.	piece	centralnego	ogrzewania,	kominki,	ter-
my	do	wody	itp.).
•	 Należy	 upewnić	 się,	 czy	 napięcie	 i	 częstotliwość	 prądu	w	 instalacji	
elektrycznej	od-	powiadają	wartościom	podanym	na	tabliczce	znamio-
nowej	okapu.
•	 Upewnić	się	czy	domowa	instalacja	elektryczna	jest	uziemiona.
•	 Po	zakończonym	montażu	zainstalować	wyłącznik	dwubiegunowy,	w	
którym	odle-	głość	między	stykami	w	położeniu	“wyłączony”	wynosi,	co	
najmniej	3	mm.
•	 Przed	przystąpieniem	do	jakichkolwiek	czynności	związanych	z	czysz-
czeniem	lub	obsługą	techniczną	urządzenia,	należy	odłączyć	je	od	źró-
dła	zasilania.
•	 W	przypadku,	gdy	okap	kuchenny	jest	użytkowany	w	pomieszczeniu	
razem	z	urzą-	dzeniem	zasilanym	energią	 inną	niż	elektryczna	 (np.	na	
gaz),	 to	należy	zapewnić	od-	powiedni	dopływ	świeżego	powietrza	do	
pomieszczenia.
•	 Prawidłowe	użytkowanie	otrzymamy,	gdy	podciśnienie	w	pomieszcze-
niu	nie	prze-	kroczy	0,04	mbar	(4	Pa),	gdyż	przy	większej	wartości	może	
nastąpić	zassanie	spalin	do	pomieszczenia.
•	 W	przypadku	zainstalowania	pochłaniacza	w	bardzo	zimnym	pomiesz-
czeniu	należy	zastosować	odpowiednią	instalację	termiczną
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ODŁĄCZANIE	ZESPOŁU	SILNIKOWEGO
• Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe.
• Wyjąć filtry węglowe (wersja pochłaniacz).
• Dla okapów z filtrami A: uwolnić zaczepy.

• Dla okapów z filtrami B: obrócić i wyjąć.

• Odłączyć złączkę zasilania Ca i przełącznika 
oświetlenia Cmd położonych po bokach silnika.
• Przekręcić dźwigienki Lb lub odkręcić zapadki
Vb blokujące zespół silnikowy.
• Wyjąć, pociągając do przodu zespół silnikowy 
w taki sposób, aby odczepić zatyczki podtrzy-
mujące.
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MONTAŻ	SILNIKA
Przed umiejscowieniem silnika w obudowie należy sprawdzić jego rodzaj, w 
celu wybrania odpowiednich elektrycznych części składowych i przygotowa-
nia silnika do końcowej instalacji.

TYP SILNIKA
Silnik D09 Silnik D20

UMIEJSCOWIENIE SILNIKA
Okapy z Easy Cube Okapy bez Easy Cube
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EASY CUBE
Dla okapów z silnikiem mającym obudową 
Easy Cube, należy wywiercić otwory wiertłem 
o średnicy 4 mm, jak pokazano na zdjęciu 
obok.

WYBÓR	WORKA	MONTAŻOWEGO	Z	ELEKTRYKĄ
Do silnika D09 używamy zestawu nr.1 i 5.
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MOCOWANIE SILNIKA
Umieścić silnik w obudowie, blokując go za pomocą 
dźwigienek umieszczonych po bokach silnika.

WYBÓR KIERUNKU WYLOTU
Pochłaniacz może być skierowany w 3 różnych kierunkach:

W oparciu o wybrany kierunek należy zmienić po-
zycję wejściowego kołnierza na zaślepkę.

Jeżeli	 instalujemy	 okap	 to	 zgodnie	 z	 instruk-
cją.	 Pudełko	 instalacji	 elektrycznej	 mocujemy	
przed	ostatecznym	umiejscowieniem	okapu	na	
ścianie.	W	przypadku	okapu	z	easy	cube,	za	po-
mocą	dwóch	otworów	wcześniej	wywierconych	
lub	nawiercając	okap	w	 jego	 tylnej	 części,	 ale	
w	miejscu	łatwo	dostępnym	dla	serwisu	w	razie	
awarii.	Mocowanie	pudełka	jest	robione	od	ze-
wnątrz	wykorzystując	dwa	załączone	wkręty.

Pochłaniacz musi być podłączony z zewnętrznego wyjścia powietrza do oka-
pu za pomocą rury o średnicy 150mm.
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MOCOWANIE	SILNIKA	NA	ODLEGŁOŚĆ
Obudowa przystosowana jest do 
montażu do muru. W przypadku inne-
go podłoża, monta- żysta musi sam 
przystosować mocowanie silnika.

W oparciu o wybrany kierunek umiej-
scowić listwy mocujące na obudowie, 
wyjmując wkręty z wybranych otwo-
rów i umieścić je ponownie z listwami.

Zaznaczyć punkty do wywiercenia otworów na ścianie.

Za pomocą wiertła o średnicy 8mm wywiercić otwory i osadzić w nich kołki 
(na wyposażeniu).

Przymocować pochłaniacz do muru używając śrub na wyposażeniu; możliwe 
są niewielkie korekty w ustawieniu pochłaniacza, za pomocą oczek w listwach 
mocu- jących.

PODŁĄCZENIE	ELEKTRYCZNE
Na wyposażeniu jest przewód łączący o długości 7m, który służy do połącze-
nia okapu i pochłaniacza. W przypadku, gdy nie jest on wystarczający monta-
żysta musi go ewentualnie przedłużyć.

Umieścić przewód w osłonie (na wyposażeniu), umiejscowić ją na odpowied-
nim miejscu a następnie rozprowadzić przewód do okapu.

Wymienić przewód zasilania okapu na ten sam z zestawu. Ma on 
dwa otwory, aby pozwolić na przejście przewodu zasilania oraz 
przewodu podłączającego silnik na odległość.

Wyjąć z worka części elektryczne: kabel ze złączką 12–sto żyło-
wy i podłączyć do przewodu łączącego a następnie podłą- czyć 
do silnika.

Sprawdzić długość przewodu łączącego i ewentualnie uciąć jego 
nadmiar.
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W	 przypadku	 użycia	 zestawu	 nr.5	 sprawdzić	
czy	 złącze	 do	 przewodu	 za-	 silającego	 za-
montowane	w	pudełku	 jest	 identyczne	 z	 tym	
z	przewodu	 zasilającego	okap.	 Jeżeli	 tak	nie	
jest,	 wymienić	 złącze	 z	 pudełka	 na	 to	 z	 ze-
stawu	przykręcając	przewód	żółto/zielony	do	
kostki.

Podłączyć do  zacisku pudełka instalacji elek-
trycznej, żyły przewodu łączącego pochłaniacz 
wg kolejności kolorów i ilości żył. Żyły  w nadmia-
rze mogą zostać wyeliminowane. Nadmiar prze-
wodów można wyeliminować lub podłączyć do 
płytki zaciskowej w miejscach niezajętych przez 
inne przewody.

W przypadku obecności żyły żółto/zielonej przymocować do śruby uziemienia 
znajdującej się w okapie. W ten sam sposób podłączyć żyłę żółto/zieloną z 
silnika do śruby uziemienia.

Umieścić kostkę w odpowiednim miejscu w środ-
ku pudełka instalacji elektrycznej, a w odpowied-
nie otwory na brzegach pudełka ułożyć przewody. 
Zamknąć pudełko a następnie dokręcić pokrywę.

Podłączyć złącze zasilania Ca i złącze przyci-
sków i oświetlenia Cmd do pu- dełka instalacji 
elektrycznej.

Umieścić pokrywę obudowy dopasowując otwo-
ry, a następnie dokręcić wykorzystując śruby na 
wyposażeniu.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto 
domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze 
negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informa-
zioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o 
il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. 
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By 
ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment 
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed 
information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product.

El símbol  en el producto o en el embalaje indica que el producto no se debe considerar un desecho doméstico normal, 
sino que se debe llevar a un centro de recogida apropiado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Mediante 
la eliminación de este producto de manera apropiada, se contribuye a evitar consecuencias negativas para el medio am-
biente y para la salud, que pudieran derivarse de una eliminación inadecuada del producto. Para obtener informaciones 
más detalladas sobre el reciclaje de este producto, ponerse en contacto con la oficina de reciclaje de su localidad, el 
servicio local de eliminación de desechos o la tienda donde se compró el producto.

Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal 
i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt 
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af per-
soners helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, 
affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället 
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten 
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten 
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämt-
ningstjänst eller affären där du köpte varan.

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów 
domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. Właści- wa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złom-
owanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości 
recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta 
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Символ   на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых 
отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования 
для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение 
окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие 
неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого 
изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в 
котором Вы приобрели изделие.
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