
Instrukcja obs ugi i instalacji 
Okap kuchenny 

     FCL 912 

Franke. Do kuchni bez kompromisu. 
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Informacje dotycz ce odpadów 

Symbol „przekre lonego mietnika”, znajduj cy si  na urz dzeniu zgodnie z 
Dyrektyw  2002/96/EC Unii Europejskiej, wdro onej do polskiego prawa Ustaw  z 
dnia 29 lipca 2005 „O zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 
2005r. Nr 180, poz. 1495) oznacza, e urz dzenie po zako czeniu jego eksploatacji 
nie mo e by  usuwane wraz z odpadami domowymi. Nale y przewie  je do 
specjalistycznego punktu przetwarzania urz dze  elektrycznych oraz elektronicznych 
lub zwróci  sprzedawcy w chwili zakupu nowego urz dzenia. 
Odpowiedzialno  za dostarczenie urz dzenia do specjalistycznego miejsca 
przetwarzania spoczywa na konsumencie. 
Dostarczenie urz dzenia do miejsca przetwarzania odpadów pozwala na jego 
recykling, obróbk  oraz sk adowanie zgodnie z wymogami ochrony rodowiska. 
Umo liwia to unikni cie negatywnych skutków wywieranych przez zu yte urz dzenia 
na rodowisko naturalne oraz zdrowie cz owieka, pozwala równie  na odzyskanie 
cz ci u ytych materia ów.
W celu zasi gni cia dodatkowych informacji prosimy kontaktowa  si  z lokalnymi 
centrami przetwarzania odpadów lub ze sprzedawcami sprz tu gospodarstwa 
domowego. 

Masa okapu FCL 912: 14 kg 
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UWAGI I SUGESTIE 
MONTA

- Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce 
z niepoprawnego lub niezgodnego z instrukcj  monta u.

- Minimalna odleg o  pomi dzy p yt  kuchenn  a okapem 
powinna wynosi  650 mm. 

- Nale y sprawdzi , czy napi cie sieci elektrycznej jest takie 
samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej, znajduj cej
si  wewn trz okapu. 

- Urz dzenia o izolacji elektrycznej klasy I, nale y pod cza  do 
gniazd sieciowych wyposa onych w sprawny obwód 
uziemiaj cy.  

- Okap nale y pod czy  do przewodu kominowego rur  o 
minimalnej rednicy 120 mm. Droga przewodu powinna by
jak najkrótsza. 

- Nie nale y pod cza  okapu do przewodów kominowych 
odprowadzaj cych produkty spalania (pieców, kominków itp.), 

- Je li okap u ywany jest w s siedztwie urz dze
nieelektrycznych (np. gazowych), nale y zapewni  odpowiedni 
poziom wentylacji danego pomieszczenia, aby zapobiec 
cofaniu si  spalin gazowych. Kuchnia musi posiada  otwory 
wentylacyjne uchodz ce na zewn trz budynku, gwarantuj ce 
sta y nap yw wie ego powietrza.

U YTKOWANIE 

- Okap zosta  zaprojektowany wy cznie dla potrzeb domowych 
w celu eliminacji oparów kuchennych. 

- Nie nale y u ywa  okapu do celów niezgodnych z tymi, dla 
których zosta  zaprojektowany. 

- Nie nale y zostawia róde  otwartego ognia pod okapem, gdy 
jest uruchomiony. 

- Wielko  p omienia nale y wyregulowa  tak, aby skierowa  go 
wy cznie na spód naczynia, unikaj c w ten sposób 
ogrzewania jego boków. 

- Sma enie w g bokim t uszczu musi by  stale kontrolowane, 
poniewa  nadmiernie rozgrzany olej mo e si  zapali .

- Okap nie powinien by  u ywany przez dzieci lub osoby, które 
nie zosta y poinstruowane jak z niego korzysta .

KONSERWACJA 

- Przed rozpocz ciem czyszczenia lub prac konserwacyjnych 
urz dzenie nale y od czy  od sieci elektrycznej. 

- Filtry nale y czy ci  lub wymienia  po okre lonym czasie. 
- Okap nale y czy ci  wilgotn ciereczk  oraz delikatnym 

detergentem.  
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

Wymiary 
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Cz ci 

L.p. Ilo Cz ci okapu 
1 1 Korpus okapu razem z: W cznikami, 

O wietleniem, Dmuchaw , Filtrami

2 1 Os ona przewodu kominowego: 

8 1 Kratka wentylacyjna 

10 1 Pó ka (opcjonalna) 

20 1 Profil drewniany (opcjonalny) 

L.p. Ilo Cz ci monta owe 
7.1 1 Wspornik mocuj cy korpusu okapu 

11 2 Ko ki rozporowe 

12a 2 Wkr ty 4,2 x 44,4 

12e 2 Wkr ty 2,9 x 12,7 

12m 6 Wkr ty 3,5 x 16 

12n 4 Wkr ty 3,5 x 30 

Ilo Dokumentacja 
 1 Instrukcja obs ugi 
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MONTA

Wiercenie w cianie i montowanie wsporników 

Oznaczanie ciany: 
- Na cianie, na której okap ma zosta  zamontowany, w jego osi, nale y narysowa  pionow  lini  a

do sufitu lub do wymaganej wysoko ci.
- Tak, jak pokazano na rysunku, umie ci  wspornik 7.1 na wysoko ci 1050mm ponad p yt  kuchenn .

Wyrówna rodek wspornika z lini  pionow .
- Oznaczy  miejsca wiercenia w rodkach otworów wspornika. 
- Wywierci  otwory ø 8 mm w oznaczonych punktach. 
- Umie ci  w otworach ko ki 11.
- Zamontowa  wspornik przy u yciu wkr tów 12a (4,2 x 44,4, w zestawie). 
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Monta  os ony przewodu kominowego 

- Umie ci  profil drewniany 20 mi dzy korpusem okapu i 
os on  przewodu kominowego. 

- Od góry, przymocowa  doln  cz  os ony oraz profil do 
korpusu okapu, przy u yciu 6 wkr tów 12m (3,5 x 16, w 
zestawie). 

Monta  korpusu okapu 

- Przed zawieszeniem korpusu okapu, ustawi ruby 
regulacyjne Vr znajduj ce si  w nim tak, aby by y
wkr cone do po owy.

- Zawiesi  korpus na zamocowanym wsporniku. 
- Wypoziomowa  okap przy u yciu rub regulacyjnych Vr.
- Dokr ci ruby zabezpieczaj ce Vf.

Pod czenia 

SYSTEM WENTYLACJI W TRYBIE CYRKULACJI 
ZEWN TRZNEJ 

W przypadku monta u w wersji z odprowadzeniem powietrza 
na zewn trz nale y pod czy  okap do komina za pomoc
gi tkiej lub sztywnej rury o rednicy 120 mm. Wybór opcji 
nale y do monta ysty. 
- Zamocowa  rur  za pomoc  odpowiednich klamer 

zaciskowych do rur (nie znajduj  si  w zestawie). 
- Usun  filtry w glowe (je eli s  zamontowane). 
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PRACA W TRYBIE RECYRKULACJI 

- Je eli ponad okapem znajduje si  pó ka nale y wyci  w 
niej otwór ø 125 mm. 

- Po czy  okap z wylotem powietrza zamocowanym w 
pó ce za pomoc  gi tkiej lub sztywnej rury ø 120 mm. 

- Zamocowa  rur  za pomoc  odpowiednich klamer 
zaciskowych do rur (nie znajduj  si  w zestawie). 

- Zamocowa  kratk  wentylacyjn 8 na wylocie powietrza 
w pó ce przy u yciu 2 wkr tów 12e (2,9 x 12,7,  
w zestawie). 

- Upewni  si  czy zamontowano filtry w glowe. 

POD CZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 

- Pod czy  okap do sieci elektrycznej za po rednictwem 
dwubiegunowego w cznika o minimalnej rozwarto ci
styków wynosz cej 3 mm.  

- Wyj  filtry t uszczowe (zobacz rozdzia  „Konserwacja”), 
upewni  si , e z cze przewodu zasilaj cego jest 
prawid owo w o one do gniazda umiejscowionego z boku 
obudowy wentylatora. 

Monta  pó ki

- Oprze  pó k 10 (opcjonalna) o doln  kraw d  korpusu 
okapu, wyrównuj c otwory monta owe. 

- Zamocowa  od spodu, przy u yciu 4 wkr tów 12n (3,5 x 
30, w zestawie). 
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U YTKOWANIE 

Panel sterowania 

L O wietlenie W cza i wy cza o wietlenie 

M Silnik W cza i wy cza silnik okapu 

V Pr dko  Pozwala na wybranie pr dko ci pracy wentylatora 

1. Pr dko  niska, przewidziana do sta ej i cichej wentylacji kuchni przy 
niewielkiej ilo ci oparów. 

2. Pr dko rednia, w a ciwa dla wi kszo ci panuj cych podczas 
gotowania warunków, zapewniaj ca optymalny stosunek poziomu 
wentylacji w stosunku do g o no ci pracy. 

3. Pr dko  maksymalna, zalecana do usuwania znacznych ilo ci 
oparów, równie  przez d u sze okresy czasu. 
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KONSERWACJA 
Filtry t uszczowe 

CZYSZCZENIE SAMONO NYCH METALOWYCH FILTRÓW 
T USZCZOWYCH 

- Filtry nale y czy ci  co 2 miesi ce u ytkowania, b d
cz ciej w przypadku intensywnego u ywania. Mo liwe 
jest czyszczenie ich w zmywarce. 

- Nale y zdejmowa  filtry po kolei, jednocze nie 
podtrzymuj c je jedn  r k , ci gn c uchwyt w dó , drug .

- Unika  zginania filtrów podczas mycia. Przed ponownym 
monta em wewn trz okapu, upewni  si , czy s
ca kowicie suche.  

- Wk adaj c filtry z powrotem do okapu nale y zwróci
uwag , aby zosta y poprawnie zamontowane uchwytem 
do zewn trz. 

Filtr w glowy (tryb recyrkulacji) 

WYMIANA FILTRA W GLOWEGO 

- Tego filtra nie mo na my  ani regenerowa . Nale y go 
wymienia  mniej wi cej co 4 miesi ce u ytkowania lub 
cz ciej w przypadku intensywnego u ywania. 

- Wymontowa  wspornik filtrów poprzez poci gni cie 
d wigni bocznych. 

- Wyj  nasycony filtr w glowy poprzez zwolnienie blokad. 
- W o y  nowy filtr i zamontowa  w odpowiednim 

po o eniu.
- Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 

wietlenie 

WYMIANA ARÓWKI

arówka 40W 
- Wyj  metalowe filtry t uszczowe. 
- Wykr ci  uszkodzon arówk  i wymieni  na now  o 

takich samych parametrach. 
- Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 




