KUHINJSKA NAPA
NAVODILA ZA UPORABO
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KLASIČNA KUHINJSKA NAPA Z DIMNIKOM

MIN. 500 MM
MAKS. 850 MM

MIN. 500 MM
MAKS. 850 MM

KLASIČNA KUHINJSKA NAPA

SLOVENŠČINA
SPLOŠNO
Pozorno preberite naslednje pomembne informacije o
nameščanju, varnosti in vzdrževanju. Knjižico z informacijami
shranite za vpoglede v prihodnje.
Naprava je zasnovana kot kuhinjska napa, ki črpa (zunanji
izpuh) ali filtrira zrak (kroženje zraka).

VARNOSTNI UKREP
1. Bodite pazljivi, ko kuhinjsko napo uporabljate sočasno z
odprtim kaminom ali gorilnikom, delovanje katerega je pogojeno
z zrakom v prostoru in ki ne deluje na električno energijo, saj
kuhinjska napa iz okolja odstranjuje zrak, ki ga gorilnik oz. kamin
potrebuje za gorenje.
Negativni tlak v okolju ne sme preseči vrednosti 4 Pa (4 x 10–
5 bar).
Poskrbite za primerno prezračevanje okolja ter zagotovite varno
delovanje kuhinjske nape.
Upoštevajte krajevno zakonodajo glede zunanjih izpuhov.
2. OPOZORILO!
V nekaterih okoliščinah
predstavljajo vir nevarnosti.

lahko
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Stanja filtrov ne preverjajte, ko kuhinjska napa deluje.
Ko je naprava v uporabi, se ne dotikajte žarnic.
Flambiranje pod kuhinjsko napo je strogo prepovedano.
Izogibajte se uporabi odprtega plamena, saj lahko
poškoduje filtre in zaneti požar.
E) Med kuhanjem bodite vedno pozorni in tako preprečite
situacije, kjer bi olje previsoke temperature lahko
zanetilo požar.
F) Pred vsakim vzdrževanjem onemogočite električno
povezavo.

NAVODILA ZA NAMESTITEV
• Električna povezava
Kuhinjska napa je bila izdelana kot naprava razreda II, zato
uporaba ozemljitvenega kabla ni potrebna.
Povezavo z električnim omrežjem izvedite, kot sledi:
RJAVA = L pod napetostjo
MODRA = N nevtralna
Če vtič ni priložen, uporabite takšnega, ki ustreza električni
obremenitvi, označeni na etiketi s podatki. Če je vtič priložen,
morate kuhinjsko napo namestiti tako, da lahko do njega
dostopate brez težav.
V primeru neposredne povezave z električnim omrežjem morate
na kabel, ki povezuje napravo in električno omrežje, namestiti
tripolno stikalo, ki zagotavlja vsaj 3 mm razmika med kontakti,
skladno s standardi električne obremenitve ter krajevnimi
standardi.
• Napravo morate namestiti vsaj 650 mm nad kuhalnikom.
Če uporabite cev iz dveh kosov, morate zgornji kos cevi
namestiti prek spodnjega.
Izpuha kuhinjske nape ne povezujte z istim kablom kot druge
naprave za kroženje vročega zraka ali odvajanje hlapov, ki jih ne
ustvarja električna energija.
• POZOR: če žarnice ne delujejo, preverite, ali so čvrsto privite.

• NAMESTITEV
Naslednja navodila opisujejo pravilno namestitev kuhinjske
nape.
1) Nameščanje kuhinjske nape na spodnjo stran omarice
2) Izbira različice kuhinjske nape (odvajanje ali filtriranje zraka)
Nameščanje kuhinjske nape na spodnjo stran omarice. Napravo
morate namestiti na omarico ali na drugo primerno podporo. Za
namestitev v luknje na Sliki 1 vstavite 4 vijake, primerne za
omarico. Ob nameščanju poravnajte prednji del kuhinjske nape
z vrati omarice ter s pomočjo vijakov z oznako P prilagodite zidni
distančnik L (Slika 2). Zadnji del naprave nato poravnajte z
omarico.
• ODSTRANJEVANJE ZRAKA IZ PROSTORA SKOZI STENO
Naprava odvaja hlape skozi odprtino v steni ali stropu. Nujno
morate priskrbeti teleskopsko cev, skladno z veljavnimi
standardi (negorljiva s premerom 120 mm), in jo povezati s
prirobnico B (Slika 3).
• KROŽENJE ZRAKA
Če želite, da zrak v kuhinjski napi kroži, namesto da ga ta
odvaja skozi izpuh, se obrnite na dobavitelja in si priskrbite filter
z aktivnim ogljem. Filter z aktivnim ogljem bo očistil zrak v
prostoru. Filtra ni mogoče prati ali uporabiti znova, zamenjati pa
ga morete vsaj vsake 4 mesece. Uporabna doba aktivnega oglja
je odvisna od pogostosti uporabe naprave, vrste kuhinje in
pogostosti čiščenja lovilnika maščobe. Filter na odvajalni sklop
kuhinjske nape na sredini rešetke ventilatorja namestite tako, da
ga zasučete za 90 stopinj, dokler ni varno pričvrščen. Če želite
izvesti to opravilo, odstranite rešetko G (Slika 2). Čist zrak bo
naprava vrnila v prostor skozi cev, ki je napeljana skozi omaro in
priključena na obroč B (Slika 4).

UPORABA IN VZDRŽEVANJE
• Priporočamo, da napravo preizkusite pred kuhanjem. Prav
tako priporočamo tudi, da pustite napravo delovati še 15 minut
po tem, ko zaključite s kuhanjem, ter tako popolnoma odstranite
vonjave in hlape, ki so nastali med kuhanjem.
Pravilno delovanje kuhinjske nape je pogojeno z rednim
vzdrževanjem, še posebej z vzdrževanjem filtra z aktivnim
ogljem.
• Lovilnik maščobe odstranjuje mastne delce iz zraka, zato se
lahko ob pogosti uporabi naprave zamaši.
Da bi se izognili požaru priporočamo, da filter v skladu z
naslednjimi navodili očistite vsaj vsake 2 meseca:
- iz kuhinjske nape odstranite filtre in jih operite v raztopini vode
in nevtralnega čistila (filtre namakajte),
- filtre temeljito operite s toplo vodo in jih osušite,
- filtre lahko operete tudi v pomivalnem stroju.
Aluminijaste plošče lahko po nekaj pranjih spremenijo barvo.
Sprememba barve ne predstavlja podlage niti za pritožbe strank
niti za zamenjavo plošč.
• Filtri z aktivnim ogljem očistijo zrak, ki ga naprava odvaja
nazaj v okolje. Filtrov ne smete prati in jih uporabiti znova,
zamenjati pa jih morate vsaj vsake štiri mesece. Uporabna doba
filtra z aktivnim ogljem je odvisna od pogostosti uporabe
naprave, vrste tehnike kuhanja in pogostosti čiščenja lovilnikov
maščobe.
• Ventilator in druge površine kuhinjske nape redno čistite s
krpo in denaturiranim alkoholom ali neabrazivnim tekočim
čistilom.
PROIZVAJALEC ZAVRAČA VSO ODGOVORNOST ZA
MOREBITNO ŠKODO, KI JE POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA
OPOZORIL V TEJ KNJIŽICI.

