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SLO - Lateralni izhod, uporaben le s slepim  

stropom.
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SLO - Uvodni postopki: ločite zgornje ogrodje od spodnjega (1). 

Odstranite filtre (2).
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SLO - Stropna montaža (3), montaža na slepi strop (4). 

in montaža na strop brez podaljška za dimnik in zgornjega ogrodja (5).

  Gas (min.)   Induction (min.)
630 mm 520 mm
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SLO - namestitev stropa brez zgornjega nosilca in brez podaljška (8).
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SLO - Namestitev nepovratnega ventila (9); sesalne cevi (10); sestavljanje 
dimnika (11).
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SLO - Konfiguracija za stropno namestitev (12), Konfiguracija za 
namestitev na slepi strop (13)(14).
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SLO - Nameščanje motorne komore (15); priklop na elektriko in 
pritrditev dimnika + podaljška (16).
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SL - Obvezni varnostni vijaki
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SLO - Namestitev na strop brez podaljška (H) in ogrodja (T) 

(17) (18). 

SL - Obvezni varnostni vijaki
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SLO - Montaža serijskega filtra (19+20).
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  VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Montažo morajo izvajati usposobljeni in 
kvalificirani delavci v skladu s temi navodili 

in z veljavnimi predpisi.
Če ugotovite, da je napajalni kabel, ali druge kom-
ponente, poškodovan, nape NE smete uporablja-
ti: napo iztaknite iz električnega napajanja in stopite v 
stik s prodajalcem ali pooblaščenim centrom za teh-
nično pomoč za popravilo.
Ne spreminjajte električne, mehanske in funkci-
jske strukture naprave.
Ne poskušajte sami izvajati popravil ali zamenjav: 
zaradi posegov, ki jih izvajajo neusposobljene in 
nekvalificirane osebe lahko pride do škode na st-
vareh in/ali poškodb ljudi, tudi v hujši obliki, ki jih 
garancija proizvajalca ne krije.

OPOZORILA ZA MONTERJA

TEHNIČNA VARNOST

Pred montažo nape preverite celovitost in 
delovanje vseh njenih delov: če opazite ne-

pravilnosti prekinite montažo in se obrnite na 
proizvajalca.

Če zaznate estetsko napako, nape NE montirajte; 
vrnite jo v embalažo in se obrnite na proizvajalca. 
Po montaži reklamacije za estetske napaka ne 
bodo upoštevane.
Med montažo vedno uporabljajte osebno varovalno 
opremo (npr. zaščitno obutev), se ustrezno vedite in 
bodite previdni.
Napi priloženi komplet za pritrjevanje (vijaki in vložki) 
je primeren samo za zidane stene: pri montaži na ste-
ne iz drugih materialov poiščite druge načine pritrje-
vanja, pri čemer upoštevajte odpornost zidu in težo 
nape (navedeno na str. 2).
Upoštevati je treba, da lahko namestitev s sistemi 
pritrditve, ki niso priloženi ali primerni za ta namen, 
povzroči tveganja električnega tipa in za mehansko 
nosilnost.
Nape ne montirajte v zunanje prostore in je ne izpo-
stavljajte vremenskim pojavom (dež, veter itd.)

ELEKTRIČNA VARNOST

Električna napeljava, na katero je priključen 
napa, mora ustrezati veljavnim standar-

dom in mora biti ozemljen v skladu z zahtevami 
veljavnih predpisov v državi uporabe; mora biti 
tudi v skladu z evropskimi predpisi proti radi-
jskim motnjam.

Pred montažo nape preverite, da omrežna napetost 
ustreza navedbam na ploščici v njeni notranjosti. Vtičn-
ica, ki se uporablja za priključitev na napajanje, mora 
biti enostavno dostopna, ko je nameščena oprema. 

V nasprotnem primeru je na dostopnem mestu treba 
predvideti glavno stikalo za izklop nape, kadar pride 
do take potrebe.
Vsako spremembo električnega sistema mora opraviti 
kvalificiran električar.
Največja dolžina vijaka za pritrditev dimnika (dobavi 
proizvajalec) je 13 mm. Uporaba vijakov, ki ne ustre-
zajo tem navodilom, lahko povzroči električno tve-
ganje.
V primeru nepravilnega delovanja naprave sami ne 
poskušajte odpraviti okvare temveč se za popravilo 
obrnite na prodajalca ali pooblaščen center za po-
moč strankam.

Pri nameščanju nape napravo izklopite s 
potegom vtiča iz vtičnice ali z glavnim 

stikalom.

VARNOST ODVAJANJA DIMOV

Naprave ne priključite na dimnik za od-
vajanje dimnih plinov iz izgorevanja (kotli, 

kamini itd.)

Pred namestitvijo nape se prepričajte, da upoštevate 
vse veljavne predpise za odvajanje zraka iz prostora.

Izjema za Avstralijo in Novo Zelandijo:
kuhinjske nape in drugi naprave za ekstrakcijo dima 
pri kuhanju lahko škodljivo vplivajo na varno delo-
vanje naprav, ki uporabljajo plin ali druga goriva (tudi 
tista v drugih sobah), in sicer zaradi povratnega toka 
zgorevalnih plinov.
Ti plini lahko privedejo do zastrupitve z ogljikovim 
oksidom. Po namestitvi kuhinjske nape ali druge na-
prave za ekstrakcijo dima, mora delovanje plinskih na-
prav preveriti pristojna oseba, ki se mora prepričati, da 
ne pride do povratnega toka zgorevalnih plinov.
(AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020).

OPOZORILA ZA UPORABNIKA

Ti varnostni ukrepi so zasnovani tako za 
vašo varnost kot tudi za varnost drugih, 

zato jih pred uporabo ali čiščenjem naprave na-
tančno preberite.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za 
škodo, neposredno ali posredno, povzročeno lju-
dem, premoženju ali hišnim ljubljenčkom zaradi 
neupoštevanja varnostnih opozoril v tej publika-
ciji.
Zelo pomembno je, da se ta navodila za nadaljnjo 
uporabo hranijo skupaj z napravo.
V primeru prodaje ali prenosa naprave na drugo ose-
bo poskrbite, da se predajo tudi navodila, da se lahko 
novi uporabnik seznani z delovanjem nape in ustrez-
nimi opozorili.
Po montaži nape iz nerjavnega jekla je treba z nje 
očistiti iz ostanke lepila zaščitne prevleke in more-
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bitne madeže olja ali maščobe. Če jih ne odstranite, 
lahko nepopravljivo poškodujejo površino nape. Za ta 
postopek proizvajalec priporoča uporabo priloženih 
prtičkov, ki so tudi na voljo na tržišču.
Zahtevajte originalne nadomestne dele.

NAMEN UPORABE

Naprava je namenjena izključno za izsesavanje 
plinov, ki nastanejo pri kuhanju doma, ne pa v 
profesionalnem okolju. Vsaka drugačna uporaba 
je nesprejemljiva, lahko povzroči škodo ljudem, 
premoženju in hišnim ljubljenčkom ter proizvaja-
lca razrešuje vsakršne odgovornosti.
Napravo lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 
let, osebe z omejenimi fizičnimi, duševnimi ali senzo-
ričnimi sposobnostmi, ali, ki so neizkušene oz. nimajo 
potrebnega znanja, pod pogojem, da so pod nadzo-
rom ali po posebnem usposabljanju o varni uporabi 
naprave in zavedanju o z njo povezanih nevarnostih. 
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vz-
drževanja, za katero je zadolžen uporabnik, ne smejo 
izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILA ZA UPORABO IN ČIŠČENJE

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo 
izklopite iz električnega omrežja tako, da 

vtič izvlečete iz vtičnice ali uporabite glavno 
stikalo.

Nape ne uporabljajte z mokrimi rokami ali, če ste bosi.
Ko naprave ne uporabljate, vedno preverite, da so vsi 
električni deli (luči, sesalnik) ugasnjeni.
Maksimalna skupna teža predmetov, ki postavljeni ali 
obešeni (kjer je predvideno) na napo ne sme prese-
gati 1,5 kg.
Nadzirajte cvrtnike med uporabo: pregreto olje se 
lahko vname.
Pod napo ne prižigajte odkritega ognja.
Pod napo ne pripravljajte flambiranih jedi.
Nape nikoli ne uporabljajte brez kovinskih filtrov za 
maščobo, ker bi se sicer maščoba in onesnaževalci 
odlagali v napravo in negativno vplivali na njeno de-
lovanje.
Dostopni deli nape so lahko vroči, če se uporabljajo 
skupaj s kuhalnimi napravami.
Ne čistite nape, ko so njeni deli še vroči.
Če čiščenja ne izvajate v skladu z napotki teh navodil, 
lahko pride do požara.
Če naprave ne uporabljate dalj časa, izklopite glavno 
stikalo.

Pri hkratni uporabi drugih naprav (kotlov, 
peči, kaminov itd.), na plin ali drugo gorivo, 

v skladu z veljavnimi predpisi, zagotovite zadost-
no prezračevanje prostora, v katerem se vsesa-
vajo plini.

  MONTAŽA
   samo za kvalificirano osebje

Pred montažo nape skrbno preberite pogl. „

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA“.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Tehnični podatki naprave so navedeni na nalepki v notranjosti nape.

POSTAVITEV
Najmanjša razdalja med najvišjim delom opreme za kuhanje in najnižjim 

delom nape je navedena v navodilih za montažo.

Na splošno, ko napo nameščamo nad plinske kuhalnike, mora biti razdalja vsaj 

65 cm (25,6'). Glede na standard EN60335-2-31, najmanjšo razdaljo med štedilni-

kom in spodnjim delom nape lahko zmanjšamo na vrednost, navedeno v navo-

dilih za vgradnjo.

Če navodila za uporabo plinskega štedilnika zahtevajo večjo razdaljo, je to treba 

upoštevati.

Ne nameščajte nape na prostem in je ne izpostavljajte zunanjim vplivom (dež, 

veter, itd).

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
(samo za kvalificirano osebje)

Pred izvajanjem del na napi, napravo izklopite iz električnega 

omrežja.

Prepričajte se, da ne odklopite ali prerežete električnih žic v napi: 

v nasprotnem primeru se obrnite na najbližji center za pomoč uporab-

nikom. Za priklop na električno omrežje se obrnite na kvalificirano osebje. 

Priklop mora biti izveden v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Pred priklopom nape na električno omrežje preverite, da:

• napetost omrežja ustreza navedeni na tablici v notranjosti nape;

• napajalno omrežje izpolnjuje zahteve standardov in lahko vzdrži obremeni-

tev (glej tehnične specifikacije znotraj nape);

• vtikač in napajalni kabel ne smeta priti v stik s temperaturo nad 70°C;

• napajalni sistem opremljen z učinkovito in pravilno ozemljitvijo v skladu z 

veljavnimi predpisi;

• je vtičnica, ki se uporablja za priklop, po namestitvi nape zlahka dostopna.

V primeru:

• naprav s kablom brez vtikača: uporabljeni priključek mora biti "normaliziran". 

Žice je treba priključiti na naslednji način: rumena-zelena za ozemljitev, mo-

dra za nevtralni vod in rjava za fazo. Vtikač mora biti priključen na ustrezno 

varnostno vtičnico.

• fiksne naprave brez napajalnega kabla in vtikača ali druge naprave, ki omo-

goča odklop iz omrežja z razdaljo med odprtimi kontakti, ki omogoča popolni 

odklopa v pogojih prenapetostne kategorije III.

 Te odklopne naprave morajo biti na v napajalnem omrežju na razpolago v 

skladu z navodili za montažo.

Rumeno-zelenega ozemljitvenega kabla ne sme prekiniti stikalo.

Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja varnostnih 

predpisov.

ODVAJANJE PLINOV

NAPA Z ZUNANJIM ODVAJANJEM (SESALNA)

V tej različici se dimi in hlapi usmerjajo skozi odzračevalni ventil 

na prosto. V ta namen je treba izhodno koleno nape s cevjo 

priključiti na zunanji izhod.

Izhodna cev mora imeti:

• premer, ki ni manjši od premera kolena nape.

• rahel naklon navzdol (spust) na vodoravnih odsekih, da prepreči vračanje 

 kondenzata v motor.

• minimalno število potrebnih zavojev.

• najmanjšo potrebno dolžino, da bi se izognili vibracijam in zmanjšanju sesalne 

 zmogljivost nape.

 Če cevi tečejo skozi mrzle prostore, jih je treba izolirati.

 Za preprečevanje vračanja zraka od zunaj je pri motorjih z 800m3/h ali več, 

 nameščen nepovratni ventil.
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Odstopanje za Nemčijo:
pri hkratnem delovanju kuhinjske nape in drugih naprav, ki delujejo na vir energije, ki 
ni elektrika, negativni tlak v prostoru ne sme preseči 4 Pa (4 x 10-5 bar).

NAPA Z NOTRANJIM RECIKLIRANJEM (FILTRIRAJOČA)

V tej izvedbi zrak prehaja skozi dodatno stropno filtrirno enoto 

za čiščenje in vračanje v prostor.

V tej različici se nepovratnega ventila ne sme namestiti. Odstranite ga, če 

je nameščen na izpustu zraka motorja.

NAVODILA ZA MONTAŽO
samo za kvalificirano osebje

Napo se lahko namesti v različnih izvedbah. Splošni koraki name-

stitve veljajo za vse vrste montaže, kjer pa je označeno, je treba 

slediti korakom, ki ustrezajo želeni vrsti montaže.

  DELOVANJE

KDAJ PRIŽGATI NAPO?

Napo je treba vklopiti vsaj minuto pred začetkom kuhanja, da se dime in pare 

usmeri proti sesalni površini.

Po končanem kuhanju pustite, da je napa vklopljena, dokler v celoti ne absorbi-

ra vseh hlapov in vonjav. S funkcijo časovnika lahko nastavite samodejni izklop 

nape po 15 minutah delovanja.

KATERO HITROST IZBRATI?

I hitrost: ohranja čist zrak z nizko porabo električne energije.

II hitrost: normalni pogoji delovanja.

III hitrost: prisotnost močnih vonjav in veliko hlapov.

IV hitrost: hitro odstranjevanje vonjav in hlapov.

KDAJ OPRATI ALI ZAMENJATI FILTRE?

Kovinske filtre je treba sprati vsakih 30 ur delovanja.

Za več podrobnosti glej pogl. „VZDRŽEVANJE“.

UPRAVLJALNA PLOŠČA NAPE NA DOTIK

VKL. / IZKL. (modra signalna lučka sveti neprekinjeno)

Vklop/izklop motorja in Hit1

VKL. / IZKL. (utripajoča modra signalna lučka) 

Pritisnjeno za več kot 3 sekunde zažene 24h cikel (1h VKL. -> 3h IZKL. 

-> 1h VKL.)

Funkcija se dezaktivira, če:

- ugasnete motor (tipka )

- po 24 h

Vklop hitrosti 2 

Vklop hitrosti 3 

Vklop hitrosti 4 aktivna je le nekaj minut, nato se aktivira 

hitrost 3.

Osvetlitev on/off

ČASOVNIK (utripajoča rdeča signalna lučka)

Samodejni izklop po 15 min.

Funkcija se dezaktivira (ugasnjena rdeča signalna lučka), če:

- ugasnete motor (tipka ).

- spremenite hitrost.

ALARM FILTROV (neprekinjena rdeča signalna lučka z IZL. mo-

torjem )

Vzdrževanje filtrov proti maščobi po prib. 30 urah uporabe.

Držite pritisnjeno 3 sekunde da ponastavite števec.

Če je nadzorna plošča povsem neaktivna, preden se obrnete na službo 

za tehnično pomoč, začasno odklopite (približno 5”) električno napaja-

nje naprave, po možnosti z glavnim stikalom, da obnovite normalno 

delovanje.

Če ta previdnostni ukrep ne bi bil učinkovit, se obrnite na službo za tehnično 

pomoč.

  VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo izklopite iz električn-

ega omrežja tako, da vtič izvlečete iz vtičnice ali uporabite glav-

no stikalo.

Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo abrazivne, kisle ali jedke snovi, 

kakor tudi krp z grobo površino.

Stalno vzdrževanje zagotavlja pravilno in dolgotrajno delovanje. Posebno pozor-

nost je treba posvetiti kovinskim filtrom za maščobe, saj redno čiščenje filtrov in 

njihovih nosilce zagotavlja, da se ne kopičijo vnetljive maščobe.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
Priporočljivo je, da zunanjo površino nape očistite vsaj vsakih 15 dni, da pre-

prečite poškodbe zaradi oljnatih ali mastnih snovi. Za čiščenje nap iz poliranega 

nerjavnega jekla proizvajalec priporoča uporabo čistilnih robčkov „Magic Steel“, 

ki jih je mogoče tudi naročiti preko spleta na www.e-falmec.com.

Lahko pa tudi, kot za vse ostale površine, uporabljate vlažno krpo, navlaženo 

z nevtralnim tekočim detergentom ali denaturiranim alkoholom. Čiščenje za-

ključite s temeljitim izpiranjem in posušite z mehko krpo.

Ne uporabljajte preveč vode v bližini krmilne plošče in svetilnih 

naprav, da preprečite vstop vlage v elektronske komponente.

Steklene plošče čistite le s posebnimi detergenti, ki niso jedki ali abrazivni in 

mehko krpo.

Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja teh navodil.

ČIŠČENJE NOTRANJIH POVRŠIN

Električnih komponent ali delov motorja v napi ne smete čistiti s 

tekočinami ali topili.

Čiščenje notranjih kovinskih delov je opisano v prejšnjem odstavku.

KOVINSKI FILTRI PROTI MAŠČOBAM
Priporočljivo je, da pogosto perete kovinske filtre (vsaj enkrat na mesec), tako 

da jih približno 1 uro namakate v vroči vodi s sredstvom za pranje posode, pri 

čemer pazite, da se ne zvijejo. Ne uporabljajte jedkih, kislih ali alkalnih detergen-

tov. Temeljito sperite in počakajte, da se popolnoma posušijo, preden jih znova 

namestite.

Dovoljeno je, da filtre pomivate v pomivalnem stroju, vendar to lahko povzroči, 

da material filtra potemni. Za zmanjšanje teh učinkov uporabite programe za 

pranje z nizko temperaturo (največ 55 °C). Odstranitev in namestitev kovinskih 

filtrov za maščobe je opisana v navodilih za montažo.

OSVETLITEV
Napa se osvetljuje s fluorescenčno sijalko.

Če bi jo morali zamenjati, sledite prikazu na sliki 21.
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  ODLAGANJE OB KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE

Simbol prečrtanega smetnjaka na napravi v vaši lasti nakazuje, da je 

izdelek OEEO, tj. "Odpadna električna in elektronska oprema", zato je 

ne smemo zavreči v splošne odpadke (tj. skupaj z "mešanimi komu-

nalnimi odpadki"), temveč je treba z njo ravnati ločeno ter s posebnimi postopku 

za njeno ponovno uporabo ali za odlaganje in varno ravnanje s snovmi, nevarni-

mi za okolje, ter odstranitev surovin, ki jih je mogoče reciklirati. Odlaganje

tega izdelka bo pripomoglo k shranjevanju dragocenih virov in izogibu more-

bitnim negativnim vplivom na zdravje ljudi in okolje, ki bi jih lahko povzročilo 

neustrezno odlaganje odpadkov.

Za podrobnejše informacije o najbližji zbirni točki za odlaganje se prosim obrnite 

na lokalne organe. Za nepravilno odlaganje teh odpadkov lahko državna zako-

nodaja predvideva kazni.

INFORMACIJE O ODLAGANJU V ITALIJI

V Italiji je zato OEEO naprave treba izročiti:

-  zbirnim centrom (pravijo jim tudi ekološki otoki ali ekološke platforme), ki jih 

opremljajo občine ali družbe za komunalno higieno (več krajev organizira tudi 

prevzem večjih OEEO naprav na domu);

-  trgovini v kateri se kupi nova naprava, ta pa jo je dolžna prevzeti brezplačno 

(prevzem „ena proti ena“);

-  kateri koli trgovini*, ki je jo je dolžna prevzeti brezplačno brez obveznosti 

nakupa (prevzem „ena proti nič“).

 V tem primeru:

 1) naprava OEEO mora za vračanje biti „zelo majhna“ (višina, globina in širina 

krajše od 25 cm);

 * 2) trgovina v katero se vrne OEEO naprava mora imeti prodajno površino 

večjo od 400 m².

INFORMACIJE O ODLAGANJU V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE

Direktiva OEEO EU se je v vsaki državi različno izvajala, zato v primeru, da želite 

odložiti to napravo, predlagamo, da se obrnete na lokalne organe ali prodajalca, 

da ugotovite, kateri je pravi način odlaganja.

INFORMACIJE O ODLAGANJU V DRŽAVAH IZVEN EVROPSKE UNIJE

Simbol prečrtanega smetnjaka je veljaven le v Evropski uniji: če želite odložiti 

to napravo v drugih državah, predlagamo, da se obrnete na lokalne organe ali 

prodajalca, da ugotovite, kakšen je pravi način odlaganja.

POZOR!

Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja stroja brez vsakršnega predho-

dnega obvestila. Za tiskanje, prevajanje in razmnoževanje teh navodil, tudi samo 

delno, je treba pridobiti dovoljenje proizvajalca. Tehnične informacije, grafični 

prikazi in specifikacije v teh navodilih so okvirne in jih ni dovoljeno razkrivati.

Navodila so napisana v italijanskem jeziku, proizvajalec ne prevzema odgovorno-

sti za morebitne napake v prepisu ali prevodu.
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