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Spoštovani uporabnik!
Veseli nas, da ste izbrali izdelke Simfer. Želimo si, da bi izdelek, ki smo ga
izdelali na okolju prijazen na in in upoštevanju kakovosti v natan no
nadzorovanem delovnem okolju v našem sodobnem obratu, uporabljali im
bolj u inkovito in z veseljem.
Svetujemo vam, da pred uporabo nape Simfer natan no preberete navodila
za uporabo in jih shranite na priro nem mestu ter ohranjate njegovo
izvorno kakovost in ga im u inkoviteje uporabljate.
OPOMBA:
navodila za uporabo so pripravljena za razli ne modele. Nekatere lastnosti,
navedene v navodilih, morda ne veljajo za vašo napravo. Te lastnosti so
ozna ene s simbolom *.
Naše naprave so zasnovane za doma o uporabo in niso namenjene
profesionalni uporabi.
»PRED NAMESTITVIJO ALI UPORABO NAPRAVE PREBERITE TA
NAVODILA ZA UPORABO.«
Izdelek je bil izdelan v okolju prijaznem in sodobnem obratu brez vpliva na
okolje.

»Skladnost z uredbami o elektri ni in elektronski opremi (EEE).«
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1. VARNOSTNA NAVODILA
 Ta naprava je zasnovana za domačo uporabo.
 Izdelek je primeren za delovanje pri napetosti 220–240 V pri frekvenci 50





















Hz.
Napajalnik naprave je opremljen z ozemljenim vtičem. Napajalnik
vključite v ozemljeno vtičnico.
Električno namestitev mora izvesti usposobljen električar.
Če namestitev izvede neusposobljena oseba, lahko pride do zmanjšane
učinkovitosti delovanja naprave, poškodbe naprave ali nesreče pri njeni
uporabi.
Napajalni kabli ne smejo biti zagozdeni ali stisnjeni. Napajalnega kabla ne
približujte grelnim ploščam/gorilnikom itd., saj se lahko stopijo in
povzročijo požar.
Naprave ne vključite v vtičnico, preden do konca ne izvedete namestitve.
Zagotovite, da je omrežno stikalo lahko dostopno, da lahko v primeru
nevarnosti hitro prekinete napajanje naprave.
Ne prijemajte sijalk naprave ob njeni dolgotrajnejši uporabi, saj so vroče,
zaradi česa lahko dobite opekline.
Kuhinjske nape so zasnovane za domačo uporabo. Ob nenamenski uporabi
nap lahko pride do okvare in posledične razveljavitve garancije.
Glede odvajanja zraka upoštevajte pravila in predpise pooblaščenih
agencij. (To opozorilo ne velja za uporabo nape brez zračnika.)
Pod napo ne pripravljajte hrane, ki lahko zagori.
Napravo vklopite šele, ko na grelno ploščo/gorilnike namestite posode,
ponve itd. V nasprotnem primeru lahko prekomerna toplota povzroči
deformacijo nekaterih delov naprave.
Na grelni plošči/gorilnikih ne puščajte vročega olja. Vroče olje v ponvi
lahko spontano zagori.
Med kuhanjem, zlasti cvrtjem, lahko vroče olje zagori. Zaščitite zavese in
oblačila.
Filtre menjajte v priporočenih intervalih. Filtre, ki jih ne menjate
pravočasno, vključujejo tveganje požara zaradi kopičenja maščobe.
Filtrov ne nadomeščajte z materiali, ki niso odporni proti požaru.
Potencialno škodljivo embalažo shranite zunaj dosega otrok.
Naprave ne uporabljajte brez nameščenega filtra in filtrov ne odstranjujte
med delovanjem naprave.
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1. VARNOSTNA NAVODILA
 V primeru zanetenja ognja prekinite napajanje nape in kuhalnika.

(Izključite napravo s prekinitvijo napajanja.)
 Grelno ploščo/gorilnike pred odstranjevanjem posod, ponev itd. izklopite.
 Če čiščenja ne izvajate redno, lahko naprava vključuje nevarnost požarov.
 Pred vzdrževanjem izključite napajanje. (Izključite napravo s prekinitvijo






napajanja.)
Za nape z zračnikom uporabite cevi s premerom od 120 do 150 mm.
Dolžino zračnika zmanjšajte tako, da vsebuje čim manj zavojev.
Otrokom preprečite igranje z napravo. Majhnim otrokom preprečite
uporabo naprave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora za preprečitev nevarnosti
zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba.
V primeru zanetenja ognja prekinite napajanje nape in kuhalnika ter
plamene pokrijte s posodo. Požara ne gasite z vodo.



Za odvodni ventilator namestite varovalko z največjo močjo 6 A.
2. PREDSTAVITEV IN TEHNIČNA SKICA NAPE
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3. NAMESTITEV NAPE
3.1. MESTO NAMESTITVE NAPE

Electric Stove
Min.: 450 mm. / Max.:550 mm.

Gas Stove
Min.: 550 mm. / Max.:650 mm.
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3.2. Pritrditev Namestitvenega Okvirja na Napo
Dva (2) namestitvena okvirja, ki sta na voljo med dodatki za namestitev,
pritrdite na napo z enim vijakom z matico tako, kot je prikazano na sliki 1.
Zagotovite, da namestitvena okvirja vstavite v ohišje motorja.
3.3 Namestitev Stenskega Namestitvenega Okvirja
Tri (3) sidrne vijake za mavčne plošče (premera 8 mm) privijte v izvrtine glede
na namestitveno shemo (A,B,C,D). Na steno so pritrjeni z dvema (2)
namestitvenima okvirjema, kot je prikazano na sliki 2.
A

B

C

D

Slika 1 Installation Template
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Slika 2

3.4. Namestitev Okvirja Notranje Cevi
V steno z električnim vrtalnikom s svedrom premera 6 mm izvrtajte dve (2)
pritrdilni odprtini na ustrezni višini in okvir pritrdite, da boste lahko nanj
namestili ploščo za notranji zračnik. V te izvrtine pričvrstite sidrne vijake za
mavčne plošče premera 6 mm, da pritrdite namestitvene okvirje.
V zadnjem koraku namestitve nape notranji zračnik privijte na namestitveni
okvir.
4. NAMESTITEV NAPE NA STENO
Dvignite ogrodje nape in obesno ploščo namestite na sidrne stenske vijake,
kot je prikazano na sliki 3.

Slika 3

Slika 4

4.1. Izravnavanje Nape
Če je napa ob strani nagnjena, jo lahko izravnate s nastavitvenimi vijaki, kot
je prikazano na sliki 4.
Po izravnavi nape tesno privijte vijake, prikazane na sliki 5.
Napo nato pritrdite z enim vijakom, ki ga vstavite skozi odprtino v ohišju.
4.2. Nameščanje Aluminijaste Cevi
Aluminijasto cev namestite na plastični zračnik. Drugi konec cevi vstavite v
odprtino za odvod zraka v kuhinji. Slika 6

Slika 5

Slika 6
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Zavoji in ukrivljenost aluminijaste cevi lahko vpliva na slabše sesanje zraka,
zato se jim pri namestitvi v čim večji meri izogibajte. (Slika 7-8)
Notranji in zunanji del zračnika previdno namestite na napravo. Notranji
del zračnika z dvema (2) vijakoma namestite na notranjo ploščo za
namestitev zračnika. (Slika 9)

Slika 8
Slika 9
Slika 7
5. FUNKCIJE KAMINSKE NAPE
5.1. Nadzorna plošca
 Nadzor na dotik: dotaknite se simbolov na stekleni površini. S pridržanjem
simbola (dlje kot 3 sekunde) lahko vklopite ve funkcij.
 Digitalni nadzor: dotaknite se simbolov na tipkah. Funkciji za vklop/izklop
in asovnik so na isti tipki; e tipko pritisnete in jo držite 1 sekundo, se bo
vklopila funkcija za vklop/izklop. e jo pritisnete in držite 3 sekunde, se bo
vklopil 15-minutni asovnik.

SIMBOLI







FUNKCIJE
Vklop in izklop motorja. (ne vpliva na osvetlitev)
Znižanje hitrosti ob delovanju motorja.
Zaslon
Zvišanje hitrosti ob delovanju motorja.
Če pritisnete ta simbol, se motor samodejno izklopi po 15 minutah.
Vklop in izklop sistema osvetlitve.

Opomba: Po določenem času delovanja nape se aluminijasti filtri zamašijo
in na zaslonu se prikaže znak »C« za čiščenje. To pomeni, da je treba filtre
očistiti. Pritisnite tipko za zmanjšanje hitrosti in jo držite 5 sekund, če
želite izbrisati znak »C« na zaslonu.
7
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5.2 Uporaba Nape
Napa se uporablja v kuhinjah z zračnikom in brez njega.
5.3 Uporaba v kuhinjah z zračnikom
V kuhinjah z zračnikom je treba odvodni ventilator namestiti na odprtino za
odvod zraka, ki bo odvajala zrak. Za učinkovito uporabo nape poskrbite, da bo
dolžina cevnega sistema med napo in odprtino za odvod zraka kratka.
Naprava je bila izdelana tako, da je primerna za uporabo v kuhinjah z
zračnikom ali brez.
5.4. Okrogli Ogleni Filter
V kuhinjah brez zračnika je treba za zagotavljanje čistega zraka v kuhinji
namestiti okrogli ogleni filter. Okrogli filter je mogoče kupiti pri servisnem
zastopniku ali prodajalcu.
5.5. Uporaba Oglenega Filtra
 Naše naprave omogočajo namestitev oglenega filtra.
 Kljub uporabi oglenega filtra je treba na izdelek namestiti maščobni filter.
Naprave ne uporabljajte brez nameščenega maščobnega filtra.
 Ogleni filter uporabljajte po naslednjem postopku:
 Pred namestitvijo filtra izklopite napajanje naprave.
 Ogleni filter se uporablja v kuhinjah brez zračnika, zato ga je glede na
pogostost uporabe treba zamenjati po 3 do 5 mesecih.
 Oglenega filtra nikoli ne čistite z vodo.
5.6 Namestitev Oglenega Filtra
 Ogleni ﬁltri se uporabljajo v kuhinjah brez zračnika.
 Oglene ﬁltre je treba namestiti na obeh straneh ventilatorja, kot je
prikazano na Sliki 10, z obračanjem 10 stopinj v desno.
 Pri odstranitvi celoten postopek ponovite v obratnem vrstnem redu.
5.7 Uporaba aluminijastega kasetnega ﬁltra
Aluminijasti kasetni ﬁlter zadržuje prah in maščobo iz zraka. Kaminske nape
nikoli ne uporabljajte brez aluminijastega kasetnega ﬁltra. Slika 11
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Installing Posi on

Slika 10

Slika 11

6. MENJAVANJE SIJALKE
Pred izvajanjem postopkov napravo vedno izključite iz električnega
napajanja.
LED-SIJALKA
 Če LED-sijalka ne deluje, jo je mogoče odstraniti, kot je prikazano na Sliki 12
 V istem postopku jo zamenjajte z novo sijalko, ki jo je mogoče kupiti pri

serviserju.
 Kabli so zasnovani s priključki. Priključitev je treba opraviti skladno s
prejšnjo priključitvijo.

1

2

Kırmızı

Siyah

Slika 12
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7.VZDRŽEVANJE NAPE
 Pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo izklopiti ali izključiti.
 Kovinski ﬁlter očistite enkrat mesečno z vročo milnico ali v pomivalnem
stroju, če je mogoče (pri 60 °C).
 Aluminijasti ﬁlter odstranite tako, da pritisnete vzmetne zaponke ob
strani. Filtra ne namestite, dokler se ta ne posuši po čiščenju.
 Zunanjo površino nape čistite z vlažno krpo, namočeno v milnico.
 Poskrbite, da elektronski deli ne pridejo v stik z vodo ali podobnimi
snovmi.
 Za izdelke iz nerjavnega jekla uporabite namenske izdelke za čiščenje
in vzdrževanje, ki so na voljo na trgu in bodo zagotovili daljšo
življenjsko dobo naprave.
 Aluminijaste ﬁltre je mogoče čistiti v pomivalnem stroju. Po večkratnem
pranju lahko ﬁltri spremenijo barvo. To je povsem običajno in jih ni
treba zamenjati.
OPOZORILO
Previdno ravnajte pri uporabi z napravami na gorivo (grelniki na plin, dizelsko
gorivo, premog ali drva, grelniki vode itd.) in zrak iz okolja. Napa, ki odvaja
zrak v okolje, lahko neugodno vpliva na gorenje.
To opozorilo ne velja za nape, ki se uporabljajo v kuhinjah brez zračnika.
Učinkovita izraba nape
 Pri namestitvi nape na zračnik uporabite cevi s premerom 150/120 mm in
čim manjšo ukrivljenostjo.
 Upoštevajte časovne razporede čiščenja kovinskih ﬁltrov in menjave
oglenih ﬁltrov.
 Če ni zahtevana visoka moč izsesavanja, uporabite srednje nastavitve
naprave.
 Za ustrezno prezračevanje morajo biti zunanja okna v kuhinji zaprta.
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Chimney hood air
suction is poor

X

Do not send air out (in
non-ducted cases)

X
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Check charcoal ﬁlter (Charcoal ﬁlters
should be replaced quarterly in normal
use.)

Light bulb is not
working

Check air outlet shaft (Air outlet shaft
should be unblocked.)

X

Check bulbs (Bulbs should be in working
condition.)

X

Check aluminum ﬁlter (Aluminum cartridge
ﬁlter should be washed once a month in
normal use.)

Check motor switch (Motor switch should
be on.)

Chimney Hood does not
work

Check bulb switch (Bulb switch should be
on.)

Check electricity connection (mains voltage
should be 220-240 V, Chimney hood
should be connected to grounding socket.)

8. ODPRAVLJANJE NAPAK V DELOVANJU NAPE
Preden se obrnete na serviserja, se prepričajte, da je naprava vključena in da
električna varovalka deluje. Ne izvajajte ukrepov, ki bi lahko poškodovali
napravo.
Servis in nadomestni deli:
Eden od naših pooblaščenih serviserjev vam lahko brezplačno namesti
napravo.
Nadomestne dele naprave je mogoče kupiti pri prodajalcu ali pri
pooblaščenem serviserju.
Pri povpraševanju po morebitnih nadomestnih delih serviserje ali prodajalce
obvestite o imenu modela naprave, ki ga najdete na oznaki izdelka. Ko
odstranite aluminijasti kasetni ﬁlter, boste videli oznako izdelka.
Preden se obrnete na serviserja, preverite spodnjo preglednico. Če težave še
vedno ne odpravite, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega serviserja.
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