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Instrukcja instalacji

OKAP KUCHENNY



Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru.

Nasze  urządzenia projektowane i wykonywane są z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z
pewnością będą stanowić część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa domowego.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia, wyprodukowane z
najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionego okapu kuchennego prosimy o
dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej reguł
bezpieczeństwa użytkowania.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej firmy.

Uwaga: Rysunki przywołane w tej instrukcji znajdują się w jej pierwszej części.

Instalacja okapu na ścianie (szukać symbolu          na rysunkach)

Uwaga: należy przestrzegać przepisów dotyczących wylotu spalin.
Nie należy podłączać okapu do  kanałów wentylacyjnych ze spalinami lub gorącym powietrzem.
Upewnij się, że wentylacja w pomieszczeniu jest zgodna z lokalnym przepisami. Należy upewnić się,
że maksymalnego natężenia przepływu powietrza w urządzeniach w pomieszczeniu nie przekracza
4 Pa (0,04 mbar). Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystywanego
do odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia spalające gaz lub na inne paliwo.
Nie dotyczy okapów pracujących jako pochłaniacz.

Należy przestrzegać przepisów dotyczące wyciąganego i odprowadzanego na zewnątrz powietrza.

Należy użyć sztywnej rury PCV o średnicy min. Ø120mm do odprowadzenia zassanych oparów na
zewnątrz.

Montaż okapu musi być przeprowadzony zgodnie ze wskazówkami szablonu  oznaczonego
symbolem            i wskazówkami na rysunkach od 1 do 18.

Należy przestrzegać zaleceń producent kuchenek, jeśli odległość od płyty grzewczej do okapu
(Patrz rys.3) jest wyższa niż wskazano w załączonym        szablonie.

Dla płyt grzewczych gazowych: minimalna odległość od okapu musi wynosić co najmniej 65 cm.

Podłączenie okapu do sieci

Uwaga: Przed podłączeniem okapu należy wyłączyć zasilanie elektryczne
i sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość w sieci zgadzają się z informacjami podanymi na

tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli okap posiada wtyczkę, należy podłączyć go do gniazdka,
zlokalizowanego w dostępnym miejscu, zgodnie z obowiązującym przepisami. Jeśli okap nie posiada
wtyczki, należy podłączyć przewód bezpośrednio do sieci elektrycznej poprzez puszkę
przyłączeniową, zgodnie z lokalnymi przepisy prawnymi.

Bezpieczne korzystaniu z okapu

Uwaga: okap może przestać działać podczas wyładowania elektrostatyczne (np. g.
pioruna). Nie wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej do okapu i
ponownie włączyć po upływie jednej minuty.



� To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niedoświadczonych, wyłącznie jeśli
zostały pod nadzorem i zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny
i zrozumiały przeszkolone.

� Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
� Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy regularnie czyścić filtr metalowy, stale kontrolować patelnie

zawierające gorący olej i nie flambirować przygotowywanych potraw pod okapem.
� Nie należy użytkować okapu, jeżeli wykazuje oznaki on ślady uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Należy wtedy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.
� Dostępne części mogą się nagrzewać podczas używania kuchenki.
� Wszystko żyły przewodu muszą być podłączone do instalacji elektrycznej zgodnie z regułami

podłączenia.
� Urządzenie przeznaczone jest do montażu nad płytą kuchenną mającą cztery lub sześć

elementów grzejnych.
� Należy odłączyć okap od zasilania i wyjąć filtr metalowy przed wkładaniem i wyjmowaniem lamp.
� Przy wymianie lamp należy stosować identyczne lub o mniejszej mocy niż maksymalna podana.
� Należy zapewnić odizolowanie przewodów instalacji od kontaktu z metalowymi częściami.
� Zamontować urządzenie do ściany mocno wkręcając śruby, przed demontażem należy poluzować

wkręcone śruby.

Korzystanie z okapu - Panel sterowania

Sprawdzić model sterowania zainstalowanego na okapie i patrz na rysunek wskazywany poniżej.
Elektroniczny panel sterujący:

Uwaga: Zawsze wyłączaj zasilanie elektryczne przed przeprowadzeniem prac
konserwacyjnych okapu. W przypadku wystąpienia błędu, należy skontaktować się z autoryzowanym
dystrybutorem lub sprzedawcą.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych: używać nieżrących środków, płynnego detergentu i unikać
korzystania z czyszczenia przy użyciu substancji ścierających.
Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych: aby uniknąć pożaru, oczyścić raz na miesiąc. Aby to
zrobić, należy wyjąć filtr i umyć go ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. W przypadku używania
zmywarki, należy umieścić filtr pionowo, aby zapobiec osadzaniu się na nim pozostałości po
zmywaniu.
Filtry z aktywnym węglem: należy wymienić co 3 miesiące.

Ważne: należy zwiększyć częstotliwość czyszczenie/wymianę filtrów, jeżeli okap jest używany
dłużej niż 2 godziny dziennie. Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów od producenta.

Uwaga: Nie dotykać żarówki aż ostygnie i zasilanie elektryczne zostanie wyłączone.

Ważne: korzystać z nowych żarówek zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce
znamionowej okapu.

W okapach kuchennych wyposażonych w lampy żarowe, światło powinno być jedynie
stosowany w czasie pracy silnika. Nie powinno być pozostawione jako włączone na stałe
i wykorzystywane jako źródła światła. Nie dotyczy oświetlenia LED.

redukcja biegu pracy silnika

zmiana biegu na wyższy

włączenie i wyłączenie oświetlenia

Przycisk włączenie i wyłączenia
[funkcja timera, który wyłącza okap po 15 minutach, aby uruchomić timer, należy przycisnąć i przytrzymać

przycisk na 3 sekundy. Liczba na wyświetlaczu (od 1 do 3) będzie migać aż do czasu wyłaczenia okapu]



Deklaracja zgodności

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
·� dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
·� dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE,
·� dyrektywy “urządzenia gazowe” 2009/142/EC,
·� dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,

Wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Wymiary generalne



Instalacja

Jeśli przewód powietrza jest podłączony poziomo, wymagalny jest minimalny spadek o nachyleniu
2 °.W przeciwnym razie skropliny z przewodu wentylacyjnego mogą dostać się do silnika okapu.

przewód wentylacyjny

okap

Wszystkie instrukcje dotyczące przewodzenia powietrza nie mają zastosowania, gdy okap jest
podłączony w trybie recyrkulacji. (pochłaniacz zapachów). Należy wtedy zastosować filtry węglowe.

Tryb pracy okapu jako wyciąg Tryb pracy okapu jako pochłaniacz

okap
okap



Sprawdzić prawidłowe, osiowe posadowienie okapu zarówno z przodu, jak i z boku. W przeciwnym
wypadku urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

poprawnie

poprawnie

niepoprawnie

niepoprawnie



Montaż naścienny (korpus okapu)

* przed demontażem okapu należy wykręcić wewnętrzne śruby.



Montaż naścienny (komin okapu)
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WARUNKI GWARANCJI
1. TRES Sp. z o.o., jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu
oraz podbitą przez sprzedawcę kartę gwarancyjną.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie:
- 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru;
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez
formularz reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl,
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.
5. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
6. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku
niemożności dokonania naprawy. Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji TRES Sp. z
o.o. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o
nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi
odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji
urządzeń,
- usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także
uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia,
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił
zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne).
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.
10. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego. Na sprzęt zakupiony na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością
gospodarczą, Gwarant udziela gwarancji 6 miesięcznej.
11. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie
fabryczne wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do
producenta. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu
na czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
12. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego , w szczególności, gdy nie
wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta,
Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji,
przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji
użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych
czynności.
13. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z tytułu rękojmi.
14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Procedura składania reklamacji
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o
to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym
terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:
� nazwa lub symbol produktu;
� numer faktury (lub paragonu)*;
� dane kontaktowe sprzedawcy;
� dane kontaktowe reklamującego;
� zdjęcia reklamowanego produktu.
* W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu
przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.



CENTRUM SERWISOWE
reklamacje@tres.net.pl


