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NAVODILO ZA UPORABO IN
VZDRŽEVANJE
Cenjene stranke,
kupili ste izdelek iz naše nove kolekcije kuhinjskih
nap. Naša želja je, da bi Vam naš izdelek dobro
služil. Priporočamo Vam, da preberete ta navodila in
izdelek uporabljate v skladu z napotki.

POMEMBNE INFORMACIJE IN DODATKI
 Kuhinjska napa ne sme biti priključena na dimnik,
ki služi za odvajanje dimnih plinov iz drugega vira
energije kot električne.
 Aparat lahko uporabljate v dveh variantah: bodisi
za odvajanje hlapov v izpustni jašek, ali skupaj z
ogljikovim filtrom (po naročilu) in s kompletom za
povratno kroženje skozi ogljikov filter.
 V kolikor skupaj z napo (v različici za odvajanje)
v enem prostoru porabnik v izvedbi B – grelec
(npr. plinski, oljni, na dizel ali trda goriva), ki
odvzema zrak iz prostora, računajte s tem, da
omenjeni aparati pri izgorevanju ustvarjajo
določen podtlak. Zato je pomembno, da v teh
primerih poskrbite za zadostno količino svežega
zraka (od zunaj).
 Pod kuhinjsko napo ne uporabljajte odprtega
ognja (npr. za flambiranje itd.)!
 Velike količine maščob na filtru za prestrezanje
maščob, redno odstranjujte.
 Filter menjavajte po postopku, ki je naveden v
navodilih.
 Aparat lahko uporabljajo le odrasle osebe.
 Aparat je namenjen za vsakdanjo rabo v
gospodinjstvu.

Otroci stari osem let in več ter osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi
zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter
izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod
ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna
navodila glede varne uporabe aparata in če
razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo
aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci
naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo
vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega
nadzora.
 Ob uporabi kuhalnih naprav lahko nekateri deli
aparata postanejo vroči.
 Kuhinjska napa je opremljena z električnim
priključkom tipa »Y«. Zato ga mora v primeru
poškodbe zamenjati proizvajalec, servisni tehnik
ali podobno kvalificirana oseba, da se preventivno
prepreči nevarna situacija.
 Proizvajalec ne odgovarja za škode, ki bi nastale
zaradi napačne priključitve ali nepravilne uporabe
aparata.

POZOR
 Pred montažo nape na zid priključite vtič v
vtičnico na zidu in preverite, če delujejo motorček,
osvetlitev in hitrostne stopnje.
 Preverite, ali motorček ne deluje preglasno, če
deluje enakomerno in brez nevsakdanjih zvokov.
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 Zaščitno folijo iz dimniških elementov snemite
še pred namestitvijo okrasnega dimnika!
 Vizualno preglejte površino (pomečkane dele,
praske) oziroma, če ni poškodovana škatla ovitka
ČE
ODKRIJETE
NAPAKE,
NAPE
NE
MONTIRAJTE, PAČ PA REKLAMIRAJTE PRI
PRODAJALCU!!!
 Medtem, ko montirate napo, vedno pustite folijo
na njej. Šele, ko je montirana, nastavek pa na
pravi višini dimnika, lahko folijo snamete.
 Dimniški nastavek nape se lahko poškoduje, če
ga boste montirali brez zaščitne folije.
Ob upoštevanju omenjenih priporočil se boste
izognili tudi nepotrebnim reklamacijam.

OPIS – SLIKA 1
A - Kuhinjska napa
B - Spodnji del okrasnega dimnika
C - Zgornji del okrasnega dimnika
E - Ogljikovi filter (samo za povratno cirkulacijo)
F - Filter za prestrezanje maščob
M- Pokrijte okrasnega dimnika
H - Preklop

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO MREŽO
 Pred namestitvijo aparata preverite, če napetost
električnega omrežja ustreza napetosti na tipski
etiketi aparata.
 Aparat je opremljen z električnim kablom in
vtičem na koncu, kot zaščita I. stopnje proti
električnemu udaru.
 Vtič aparata priključite v vtičnico, ki ustreza
veljavnim standardom.

NAMESTITEV
Razdalja med napo in kuhalno ploščo ne sme biti
krajša od 650mm nad plinsko kuhalno ploščo (slika
2).

POZOR
 Priloženi stenski vložki in samorezni vijaki so
namenjeni za pritrditev aparata na betonski ali
opečni zid. Za drugo vrsto zidakov uporabite
ustrezen tip ali velikost stenskih vložkov ali
samoreznih vijakov.
 Pritrditev aparata prepustite strokovnjaku !
 Pri namestitvi ali rokovanju ne držite napravo za
steklene površine!
 Zaščitno folijo iz dimniških elementov snemite
še pred namestitvijo okrasnega dimnika!

MONTAŽA NAPE
 Razpakirati aparat iz embalaže.
 Vrtanje lukenj za pritrdilne elemente glede
priprave 3.
 Dotaknite zadrge na izvrtane luknje.
 Popraviti aparata z vijaki, ki po večini lukenj "G".
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POZOR
Kuhinjska napa mora biti nameščena vodoravno.

RAZLIČICA ZA ODVAJANJE HLAPOV
 Pri uporabi različice za odvajanje hlapov (slika 4)
hlapi potujejo v odvajalno odprtino ni cev, ki je
pritrjena na aparat. Sesalno cev in pritrdilne
sponke lahko dodatno dokupite.
 Odvodna cev je napeljana skozi zgornji izhod
nape, na kateri pritrdimo odvodno cev, ki jo na
drugi strani pritrdimo izhodno odprtino. Premer
odvodne cevi mora biti enak premeru priključne
prirobnice – Ø 150 mm ali preko redukcije Ø 120
mm (pri uporabi cevi Ø 120 mm pa se zmanjša
sesalna zmogljivost in poveča hrupnost)

MONTAŽA RAZLIČICE ZA ODVAJANJE IN
OKRASNEGA DIMNIKA (SLIKA 5)
 Na nameščeno napo pritrdimo en konec odvodne
cevi s sponkami, drug konec pa v odvodno
odprtino.
 Oba dela (zgornji C in spodnji B) okrasnega
dimnika med seboj povežite in namestite na
obešeno napo.
 Zgornji del C namestite na želeno višino, označite
zgornji položaj in zarišite odprtine za namestitev
na pritrdilno konzolo (K).
 Okrasni dimnik odstranite in izvrtajte označene
odprtine za stenske vložke.
 Privijte konzolo (K) in pokrov okrasnega dimnika
(M).
 Ponovno pritrdite oba dela okrasnega dimnika in
njegov zgornji del namestite ter pritrdite z dvema
vijakoma na konzolo.

POMEMBNO!
Zaščitno folijo iz dimniških elementov snemite
še pred namestitvijo okrasnega dimnika!

NASTAVITEV STOPNJE ZMOGLJIVOSTI
APARATA
Naprava lahko deluje v dveh režimih:

Ročno

Samodejno

NASTAVITEV ZMOGLJIVOSTI NAPRAVE V
ROČNEM REŽIMU
Raven moči 1, 2, 3 nastavite z vrtenjem krmilnega
gumba.
Če nadzorni gumb nastavljen na 1L, 2L, 3L zračenje
in svetlobo se napaja skupaj.

NASTAVITEV STOPNJE ZMOGLJIVOSTI
NAPRAVE V SAMODEJNEM REŽIMU
Samodejni režim nastavimo tako, da obrnemo gumb
stikala v položaj »A« ali »AL«. V 60 sekundah
naprava deluje pri stopnji zmogljivosti 1, v tem času
pa se senzor ogreva. Ko se ogreje, je senzor
pripravljen za delovanje. Nato seznor običajno meri
stopnjo umazanosti zraka in na podlagi
tega
regulira stopnjo zmogljivosti v mejah od 0 do 3.

VKLOP LUČI
Svetloba je ON, ko kontrolni gumb v položaju "L".

IZKLOP NAPE
Pokrov je izklopljen, ko kontrolni gumb v položaju
"0".

NAPRAVA JE OPREMLJENA S FUNKCIJO
VARNOSTNEGA IZKLOPA
V kolikor je gumb stikala nastavljen v drug položaj
„A“ ali „AL“ potem ta nastavitev ostane
nespremenjena en teden, elektronika pa se ne
ugasne samodejno. Stanje naprave ustreza
nastavitvi na gumbu stikala v najnižjem položaju tj.
»0«.

POZOR!
Različica z odvajanjem mora biti opremljena z
ogljikovim filtrom.

RAZLIČICA S CIRKULACIJO
 Za kroženje je potrebno k napi kupiti komplet za
kroženje slika 4. Dim odhaja skozi ogljikov filter
slika. 1 (E). Očiščen in brez neprijetnega vonja je
zrak usmerjen in speljan skozi zračnike v zgornji
del okrasnega dimnika nazaj v zaprt prostor.
 Ta različica se uporablja takrat, ko ni na voljo
odvodni jašek.
 Med kroženjem je daljša reakcijska doba v

režimu avtomat.
POZOR!
Da lahko zrak kroži, mora biti kuhinjska napa
opremljena z ogljikovim filtrom.
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OPOZORILO
Elektronika naprave regulira stopnjo zmogljivosti
glede na koncentracijo plinov in par, ki jih odkrije
senzor. Ta regulacija se lahko razlikuje od
pričakovane na podlagi vizualnega nadzora prisotnih
par.
Pri kroženju ne prihaja do izmenjave zraka v
prostoru, zato se ne znižujeta vlažnost in
onesnaženost zraka. V ekstremnih primerih naprava
v režimu avtomat stalno odkriva umazanost zraka in
ne prihaja do izklopa funkcije. Najboljši izkoristek
funkcije dosežemo, če izberemo režim avtomat na
začetku kuhanja in se izklopi ko je jed skuhana.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
 Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata,
izvlecite vtič iz vtičnice na zidu ali izklopite
ustrezno varovalko.
 Redno vzdrževanje in čiščenje omogočata boljšo
zmogljivost, zanesljivost in daljšo življenjsko dobo
aparata.
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 Posebno pozornost posvetite filtrom proti
maščobam in ogljikovim filtrom.
 Za čiščenje aparata ne priporočamo uporabe
sredstev, ki bi vsebovala jedke snovi, predvsem
klor in topila.

KOVINSKI FILTER ZA PRESTREZANJE
MAŠČOB
 Kovinski filter proti maščobam (F) prestreza
maščobne delce.
 Kovinski filter čistite ročno ali v pomivalnem stroju
(pri temperaturi 65°C) z ustreznimi čistilnimi
sredstvi.
 Pri strojnem pomivanju lahko maščobni filtri delno
spremenijo barvo, kar pa ne vpliva na njihovo
nadaljnjo funkcijo.
 Opran filter pustite, da se dobro posuši, nato pa
ga vrnite na svoje mesto.

OGLJIKOV FILTER
 Ogljikov filter (E) absorbira neprijeten vonj.
 Pranje ogljikovega filtra je prepovedano!
 Filter zamenjajte z novim vedno, ko se prižge
simbol »F« na upravljalni plošči aparata.

NAMESTITEV OGLJIKOVEGA FILTRA
 Glej sliko 1

OPOZORILO!
Maščoba, ki jo prestreže filter, vpliva med drugim
tudi na zmogljivost aparata. Neredno čiščenje lahko
povzroči vžig! Upoštevajte napotke za čiščenje in
zamenjavo filtrov.

NAČIN ODSTRANJEVANJA DOTRAJANIH
OGLJIKOVIH FILTROV
 Dotrajane filtre lahko odstranite med komunalne
odpadke.
 Odstranjujte v skladu z krajevnimi standardi in
predpisi.

ČIŠČENJE
 Notranje in zunanje dele aparata čistite redno in z
blagimi čistilnimi sredstvi.
 Ne uporabljajte brusnih čistilnih sredstev.
 Steklene površine čistite s posebnimi sredstvi za
nego stekla, ogledal in oken.

NAČIN UPORABE IN ODSTRANJEVANJE
OVITKA
Valoviti karton, ovojni papir
- prodaja v surovino
- v kontejner za odlaganje starega papirja
- drug način uporabe
Stiropor
- v zbirni kontejner
Ovojna folija in PE vrečke
- v kontejner za plastične odpadke

ODSTRANJEVANJE APARATA PO IZTEKU
ŽIVLJENJSKE DOBE

Aparat je označen v skladu z evropsko smernico
2012/19/EU o rokovanju z rabljenimi električnimi in
elektronskimi napravami (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa
poenoten evropski (EU) okvir za ponovni odvzem in
reciklažo rabljenih naprav.
Aparat vsebuje vredne materiale, ki se lahko po
končani življenjski dobi ponovno uporabijo – dotrajan
aparat oddajte v surovino.

REKLAMACIJE
Če v času garancije pride do okvare aparata, ga ne
popravljajte sami.
Reklamacijo uveljavljajte v
prodajalni, kjer ste aparat kupili ali v pooblaščenih
servisih, katerih naslovi so navedeni v garancijskih
pogojih.
Kadar
reklamirate,
upoštevajte
napotke
GARANCIJSKIH POGOJIH.

OSVETLITEV
Aparat je opremljen s halogensko osvetlitvijo –
žarnice 2 x 20 W.

ZAMENJAVA CHALOGENSKE ZARNICE Z
NOVO - SLIKA 7

OPOMBA
Proizvajalec si pridržuje pravico do manjših
sprememb, nastalih zaradi inovacijskih oz.
tehnoloških sprememb izdelka.

 Izključite aparat iz omrežja.
 Ploščat predmet (manjši izvijač ali tanek nož)
previdno vtaknite med obročke halogenske luči.
Rahlo na silo popustite notranji obroček s
steklenim ohišjem luči.
 Halogensko žarnico zamenjajte z novo.
 Obroček s steklenim ohišjem vrnite na svoje
mesto.

OPOZORILO!
Ne dotikajte se žarnice z golimi rokami.

SI
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OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI
Tip
Število motorjev
Maks. vhodna moč
Osvetlitev - halogen
Skupna vhodna moč
aparata
Električna napetost
Razred zaščite pred
električnim udarom
Dimenzije (mm):
š x g x v (Slika 8 )
Hrupnost
Barva - izvedba
Maščobni filter
Način uporabe
Stopnje zmogljivosti
Odvod
Odvod z redukcijo
Odvod

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

DTA6SY2B
DTA6SY2W
1
200W
2 x 20W
240W
230V ~
I.
600 x 420 x 352
66 dBA
nerjaveče jeklo steklo
2kom – kovinski
PREKLOP
3
150mm
120mm
- zgornji
- kroženje

OPREMA NAPE
Stenski vložki in samorezni vijaki za montažo
aparata na zid in vijaki za pritrditev okrasnega
dimnika.
Samorezni vijak 5 x 50mm (4kom)
Samorezni vijak 3,9 x 8mm (2kom)
Stenski vložek H 8 (4kom)
Zgornji pokrov okrasnega dimnika za kroženje
Konzola za pritrditev okrasnega dimnika
Okrasni dimnik (2kom)
Povratna loputa – je sestavni del motorja
ventilatorja
Redukce 150 / 120mm

Tip
Število motorjev
Maks. vhodna moč
Osvetlitev - halogen
Skupna vhodna moč
aparata
Električna napetost
Razred zaščite pred
električnim udarom
Dimenzije (mm):
š x g x v (Slika 8 )
Hrupnost
Barva - izvedba
Maščobni filter
Način uporabe
Stopnje zmogljivosti
Odvod
Odvod z redukcijo
Odvod

DTA9SY2B
DTA9SY2W
1
200W
2 x 20W
240W
230V ~
I.
900 x 420 x 352
66 dBA
nerjaveče jeklo steklo
3kom – kovinski
PREKLOP
3
150mm
120mm
- zgornji
- kroženje

* Deklarirana vrednost emisije hrupa tega aparata
je 66 dB(A), kar predstavlja nivo A akustične
zmogljivosti glede na referenčno akustično
zmogljivost 1 pW.

447063si

OPREMA KUHINJSKE NAPE PO
NAROČILU
Ogljikov filter – set (SAP 428642)
Odvodna cev
Ø 120 ali Ø 150mm + pritrdilna sponka
Komplet za kroženje (SAP 431926)

SI
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PODATKOVNA KARTICA
IZDELKA
Oznaka

Vrednost

Enota
GORENJE

Enota
GORENJE

DTA6SY2B
DTA6SY2W
143,8
E
15,3
D

DTA9SY2B
DTA9SY2W
141,3
E
16
D

13,6
D
85
C

8,7
E
85
C

201

198

618

630

m /h

-

-

A

dB

46

46

A

dB

66

66

A

dB

-

-

Po

W

0,36

0,36

Ps

W

3,9

3,9

f
EEIhood
QBEP

%
m3/h

1,5
104,1

1,4
102,8

346

350

PBEP

Pa

291

300

Qmax
WBEP

3

m /h
W

617

630

183

182

WL

W

40

40

Emiddle

Lux
545

347

66

66

Ime dobavitelja ali blagovna
znamka
Oznaka modela
Letna poraba energije
Razred energijske učinkovitosti
Učinkovitost pretoka zraka
Razred učinkovitosti pretoka
zraka
Učinkovitost osvetljevanja
Razred učinkovitosti osvetljevanja
Učinkovitost filtriranja maščob
Razred učinkovitosti filtriranja
maščob
Pretok zraka pri najnižji hitrosti pri
običajni uporabi
Pretok zraka pri najvišji hitrosti pri
običajni uporabi
Pretok zraka pri intenzivni ali
pospešeni nastavitvi
Emisije zvokovne moči pri najnižji
hitrosti pri običajni uporabi
Emisije zvokovne moči pri najvišji
hitrosti pri običajni uporabi
Emisije zvokovne moči pri
intenzivni ali pospešeni nastavitvi
Izmerjena zahtevana moč v stanju
izključenosti
Izmerjena zahtevana moč v stanju
pripravljenosti
Faktor povečanja časa
Indeks energijske učinkovitosti
Izmerjena stopnja pretoka zraka
na točki največje učinkovitosti
Izmerjen zračni tlak na točki
največje učinkovitosti
Največji pretok zraka
Izmerjena vhodna električna moč
na točki največje učinkovitosti
Nazivna moč sistema za
osvetljevanje
Povprečna osvetljenost kuhalne
površine, ki jo zagotavlja sistem
za osvetljevanje
Nivo zvokovne moči

AEChood

kWh/annum

FDEhood

%

LEhood

Lux/W

GFEhood

%

m3/h
3

m /h
3

LWA

dB

sl

