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Instrukcja obsługi okapu podszafkowego

 

� TYTAN P 
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Szanowni Pa�stwo, 

 Dzi�kujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urz�dzenie 

zaprojektowane zostało z my�l� o spełnieniu Pa�stwa oczekiwa� w zakresie 

funkcjonalno�ci oraz estetyki. Z pewno�ci� stanowi� b�dzie element zarówno 

praktyczny jak i dekoracyjny ka�dej kuchni. Mamy nadziej�,  �e urz�dzenie to 

b�dzie Pa�stwu słu�y� przez wiele lat.  

Przed przyst�pieniem do prac monta�owych okapu nale�y dokładnie 

zapozna� si� z tre�ci� niniejszej instrukcji. Dzi�ki  temu unikn� Pa�stwo 

bł�dów podczas instalacji oraz problemów z obsług� okapu. 

Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych 

gospodarstwach domowych, słu�y on do eliminowania oparów i zapachów 

powstałych podczas przyrz�dzania potraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za 
uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego monta�u lub 
u�ytkowania niezgodnego z niniejsz� instrukcj� obsługi. 

! - Ostrze�enie, nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 
wyró�niony zapis. 
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Ogólne warunki bezpiecze�stwa i monta�u 

• Niniejsz� instrukcj� obsługi nale�y zachowa�, aby móc z niej 
skorzysta� w ka�dej chwili. 

• Nale�y zapozna� si� z tre�ci� niniejszej instrukcji obsługi, która 
zawiera dokładne informacje dotycz�ce instalacji, monta�u 
i konserwacji okapu. 

• Okap mo�e ró�ni� si� pod wzgl�dem wygl�du od okapu 
przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale 
zalecenia dotycz�ce obsługi, konserwacji i monta�u okapu 
pozostaj� niezmienione.  

• Nie nale�y dokonywa� zmian elektrycznych czy mechanicznych 
w okapie. 

• Nie nale�y podł�cza� urz�dzenia do sieci przed uko�czeniem 
monta�u. 

• Wszelkie czynno�ci monta�owe i konserwacyjne nale�y 
wykonywa� w r�kawicach ochronnych. 

• Nie nale�y u�ywa� okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra. 

• Monta� niezgodny z niniejsz� instrukcj� obsługi mo�e 
powodowa� zagro�enie  pora�eniem elektrycznym. 

• Pod okapem kuchennym nie wolno u�ywa� otwartego ognia. 

• Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny by� stale 
nadzorowane, gdy� przegrzany tłuszcz mo�e si� łatwo zapali�. 

• Zasysane powietrze przez okap  nie  mo�e  by�  odprowadzane   
do  kanału kominowego  słu��cego do odprowadzania spalin  
z urz�dze� spalaj�cych gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to 
okapów z obiegiem zamkni�tym). 

• Je�eli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje si� 
inne urz�dzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa 
ciekłe, grzejniki przepływowe, termy) nale�y zadba� 
o wystarczaj�c� wentylacj� pomieszcze�  (dopływ powietrza).  



�����������	�	��


	�	������������������� ���	�����

 
�
���������

• Nie nale�y wyci�ga� wtyczki z gniazda sieciowego poci�gaj�c za 
przewód zasilaj�cy. 

• Przewód zasilaj�cy nie mo�e dotyka� gor�cej powierzchni. 

• Nie nale�y uruchamia� urz�dzenia, je�li przewód zasilaj�cy jest 
uszkodzony. 

• Wymiana uszkodzonego przewodu zasilaj�cego mo�e by� 
wykonana wył�cznie przez producenta, serwis lub 
wykwalifikowanego specjalist�. 

• Okap powinien by� czyszczony zarówno wewn�trz jak i na 
zewn�trz przynajmniej raz w miesi�cu lub co 35 godzin pracy 
okapu. Ka�dorazowo przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu 
musi by� odł�czone (nale�y wyj�� wtyczk� zasilaj�c� lub 
wył�czy� bezpieczniki). 

• Niniejszy sprz�t mo�e by� u�ytkowany przez dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat i przez osoby o obni�onych mo�liwo�ciach 
fizycznych, umysłowych i osoby o braku do�wiadczenia 
i znajomo�ci sprz�tu, je�eli zapewniony zostanie nadzór lub 
instrukta� odno�nie do u�ytkowania sprz�tu w bezpieczny sposób, 
tak aby zwi�zane z tym zagro�enia były zrozumiałe. 

• Dzieci nie mog� bawi� si� sprz�tem. 

• Dzieci bez nadzoru nie mog� wykonywa� czyszczenia  
i konserwacji. 
 

 

 

 UWAGA: 
Dost�pne cz��ci mog� by� gor�ce w czasie pracy kuchenki. 
Niezgodne z instrukcj� zastosowanie �rub lub elementów 
mocuj�cych mo�e grozi� pora�eniem pr�dem elektrycznym. 



�����������	�	��


	�	������������������� ���	�����

 
�
���������

Ochrona �rodowiska 
 

�

�

 
 

To urz�dzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz 
komponentów wysokiej jako�ci, które nadaj� si� do ponownego 
wykorzystania.  
Symbol przekre�lonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 
A) oznacza, �e produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z 
postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. 
Je�eli na wyrobie umieszczony jest symbol przekre�lonego kontenera na 
odpady (Rys. B) oznacza, �e produkt zawiera baterie, które podlegaj� 
selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/66/WE. 
Takie oznakowanie informuje, �e sprz�t elektryczny i elektroniczny oraz 
baterie (je�eli wyst�puj�) po okresie u�ytkowania, nie mog� by� wyrzucone 
wraz z innymi odpadami pochodz�cymi z gospodarstwa domowego. 
U�ytkownik jest zobowi�zany do oddania zu�ytego sprz�tu oraz baterii (je�eli 
wyst�puj�) prowadz�cym punkty zbiórki zu�ytego sprz�tu elektrycznego i 
elektronicznego oraz baterii. Prowadz�cy punkty zbiórki, w tym lokalne 
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz� odpowiedni system 
umo�liwiaj�cy oddanie tego sprz�tu oraz baterii (je�eli wyst�puj�). 
Prawidłowa utylizacja zu�ytego sprz�tu oraz baterii (je�eli wyst�puj�) 
przyczynia si� do unikni�cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i �rodowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikaj�cych z mo�liwo�ci obecno�ci w sprz�cie i 
bateriach składników niebezpiecznych oraz niewła�ciwego składowania i 
przetwarzania takiego sprz�tu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia wa�n� 
rol� w przyczynianiu si� do ponownego u�ycia i odzysku, w tym recyklingu, 
zu�ytego sprz�tu, na tym etapie kształtuje si� postawy, które wpływaj� na 
zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste �rodowisko naturalne. 
Gospodarstwa domowe s� tak�e jednym z wi�kszych u�ytkowników drobnego 
sprz�tu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na 
odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewła�ciwej utylizacji tego 
produktu  mog� zosta� nało�one kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 
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Dane techniczne 
Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na  doł�czonych 

do okapu  etykietach zostały uzyskane poprzez wykonanie pomiarów  

i oblicze� zgodnie z wymogami rozporz�dzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014. 

O�wietlenie

Szyba frontowa

Sterowanie mechaniczne

Filtr przeciwtłuszczowy
aluminiowy

Korpus

Przewód zasilaj�cy

Rys.1: Rysunek pogl�dowy okapu kuchennego

�

Rys. 2a Rysunek gabarytowy.

O120

4

1
6
0

264

500

596
286

�



�����������	�	��


	�	������������������� ���	�����

 
�
���������

Rys. 2b Rysunek gabarytowy.
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Obsługa 
Okap jest przeznaczony do zasysania oparów podczas przygotowywania 

posiłków. Urz�dzenie mo�e pracowa� w dwóch trybach: 

 
Jako wyci�g: opary usuwane s� na zewn�trz pomieszczenia za pomoc� rury 

odprowadzaj�cej. Rura odprowadzaj�ca nie jest dost�pna w komplecie 

z urz�dzeniem i nale�y j� zakupi� oddzielnie. 

! �UWAGA: 
��Nale�y u�ywa� jak najkrótszego przewodu odprowadzaj�cego 
opary. 
��Nale�y u�ywa� przewodu odprowadzaj�cego o jak najgładszej 
powierzchni wewn�trznej (nie zaleca si� stosowania rur typu 
spiro). 
��Stosowa� przewód o jak najmniejszej liczbie zagi�� (k�ty 
zgi�� nie powinny by� wi�ksze ni� 90 stopni). 
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��Nie zaleca si� stosowania zmian przekroju przewodu 
(wi�kszego na mniejszy np. wylot powietrza Ø150 mm na wylot 
powietrza Ø120mm). 
 
Jako pochłaniacz: opary s� oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostan� 

zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina. Aby okap 

pracował jako pochłaniacz nale�y zainstalowa� filtr w�glowy (Rys.7). Filtr 

w�glowy nie jest wyposa�eniem standardowym, nale�y dokupi� go 

u sprzedawcy. 

 

Instalacja okapu 
! ��UWAGA: 

Niezgodne z instrukcj� zastosowanie �rub lub elementów 

mocuj�cych mo�e grozi� pora�eniem pr�dem elektrycznym. 
 

Minimalna odległo�� 

zawieszenia okapu mi�dzy 

powierzchni�, na której 

znajduj� si� naczynia na 

urz�dzeniu grzewczym 

(kuchenka gazowa, 

elektryczna), a najni�sz� 

cz��ci� okapu kuchennego 

(Rys.3) powinna wynosi�, 

nie mniej ni� 45 cm dla 

kuchenek o  zasilaniu 

elektrycznym  i nie mniej 

ni� 65 cm dla kuchenek 

gazowych. Je�eli w 

instrukcji obsługo urz�dzenia grzewczego podana jest wi�ksza odległo�� 

instalowania okapu kuchennego ni� wskazana powy�ej, nale�y dostosowa� si� 

do takich wskaza�. Monta� okapu jest na rysunkach (Rys.4 - Rys.6) Podczas 

Kuchenki gazowe L     65cm

Kuchenki elektryczne L     45cm

L

Rys. 3 Sugerowana odległo�� od płyty grzewczej.
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monta�u nale�y przestrzega� ogólnie obowi�zuj�cych przepisów dotycz�cych 

odprowadzenia powietrza z pomieszcze�. 

 

 

Przed przyst�pieniem do instalacji nale�y: 

� Sprawdzi�, czy wymiary zakupionego produktu s� dostosowane do 

wybranego miejsca docelowego. 

� Sprawdzi�, czy w pobli�u strefy montowania okapu znajduje si� 

gniazdko wtykowe i czy mo�na podł�czy� okap do przewodu  

wentylacyjnego odprowadzaj�cego opary na zewn�trz.  

� Sprawdzi�, czy w miejscach w których b�d� wykonane wiercenia nie 

znajduj� si� przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.). 

� Wyposa�y� si� w nast�puj�ce narz�dzia: miark�, ołówek, wiertark� 

/wkr�tark�, wkr�ty do drewna, �rubokr�t, pił� do ci�cia drewna. 

 

Czynno�ci monta�owe: 

1. Przygotowa� szafk� do monta�u okapu,  nale�y wyci�� otwór w 

spodzie szafki zgodnie z rysunkiem (Rys.4). 

2. Wymontowa� filtry aluminiowe przeciwtłuszczowe (Rys.5). 

3. Wsun�� ostro�nie okap we wcze�niej wyci�ty otwór, przytrzyma�  

okap jedn� r�k� lub poprosi� dodatkow� osob� o pomoc. Wkr�ci� 

�ruby/wkr�ty wybieraj�c jeden wariant mocowania a-mocowanie do 

góry szafki, b- mocowanie do boku szafki (Rys. 6). W przypadku 

mocowania okapu do góry szafki, nale�y przygotowa� w półce szafki 

otwory zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku. Natomiast w 

przypadku wariantu bocznego nale�y przygotowa� listwy boczne 

zgodnie z opisem na rysunku 6b. 
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Rys. 4: �����������
�������
�
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Rys. 5: Demonta� filtra aluminiowego przeciwtłuszczowego.

�
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Rys. 6a: Monta� okapu - wersja mocowania górnego.
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Rys. 6b: Monta� okapu - wersja mocowania bocznego�

Drzwiczki

szafki (front)

Okap

Spód szafki

Listwa
boczna

* Listwy boczne nie s� elementami zestawu

  Nale�y je dobra� w zale�no�ci od wymiarów szafki

D - szeroko�� wewn�trzna szafki [mm]
g=(D-500)/2 [mm] - szeroko�� listwy bocznej

*

4 x O4 - otwory monta�owe

min. 200

m
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3
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D
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   4 x O4x(g+16)
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Podł�czenie elektryczne 
Napi�cie sieciowe musi odpowiada� napi�ciu wskazanemu na tabliczce 

umieszczonej w wewn�trznej cz��ci okapu. Je�eli okap wyposa�ony jest we 

wtyczk� nale�y j� umie�ci� w gniazdku wtykowym spełniaj�cym wymagania 

obowi�zuj�cych przepisów i znajduj�cym si� w łatwo dost�pnym miejscu. 

Je�eli okap nie jest wyposa�ony we wtyczk�, instalacje okapu nale�y 

powierzy� osobie z odpowiednimi uprawnieniami (np. elektrykowi). 

 

Czyszczenie i konserwacja 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno�ci zwi�zanych z konserwacj� 

urz�dzenia, nale�y wyj�� wtyczk� z gniazdka. Okap nale�y czy�ci� łagodnymi 

�rodkami czyszcz�cymi, nie nale�y u�ywa� �rodków �ciernych. Regularna 

konserwacja znacznie poprawia jako�� pracy i trwało�� okapu. Czynno�� 

czyszczenia okapu nale�y powtarza� przynajmniej raz w miesi�cu lub co 35 

godzin pracy okapu. Do mycia okapu w �adnym wypadku NIE WOLNO 
STOSWA� �RODKÓW NA BAZIE ALKOHOLU. Elementy satynowe 

(inox) nale�y czy�ci� specjalnymi preparatami do tego celu przeznaczonymi. 

! ��UWAGA: 
Nieprzestrzeganie przepisów dotycz�cych czyszczenia urz�dzenia 

i wymiany filtrów mo�e powodowa� powstanie zagro�enia 

po�arem. Zaleca si� zatem przestrzeganie podanych wskazówek. 

Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za ewentualne 

uszkodzenia silnika lub po�ary spowodowane niewła�ciwym 

u�ytkowaniem. 
 

Filtr przeciwtłuszczowy 
Okap jest wyposa�ony w filtr aluminiowy, który zatrzymuje cz�stki tłuszczu 

pochodz�ce z gotowania. Filtr wyjmuje si� poprzez przesuni�cie zamków                

w kierunku wskazanym strzałkami (Rys. 5). Filtr powinien by� myty r�cznie  

poprzez zanurzenie na 15 minut w wodzie z płynem do mycia naczy� o 

temperaturze 40-50ºC. Po upływie 15 minut nale�y rozpocz�� mycie, a 
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nast�pnie dokładnie opłuka� filtr. Filtr mo�e by� równie� myty w 

zmywarkach. Zalecane jest u�ywanie tabletek do zmywarek, które mo�na 

stosowa� do mycia aluminium. Nie nale�y u�ywa� silnych detergentów. Filtr 

podczas mycia mo�e si� odbarwi�, co nie ma wpływu na jego wła�ciwo�ci 

filtrowania. Filtr musi by� suchy przed ponownym umieszczeniem w okapie. 

Nie czyszczony regularnie filtr zmniejsza wydajno�� okapu i mo�e przyczyni� 

si� do powstania po�aru. Filtr nale�y czy�ci� przynajmniej co 35 godzin pracy 

okapu. 

 

Filtr w�glowy 
Okap mo�e by� wyposa�ony w filtr w�glowy. Filtr w�glowy stosuje si� 

wył�cznie kiedy okap nie jest podł�czony do przewodu wentylacyjnego. Filtr 

nale�y umie�ci� na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek (Rys. 7). Filtr 

w�glowy powinien by� wymieniany co 6 miesi�cy.  

! �UWAGA: 
Nie wolno my� lub regenerowa� filtra w�glowego. 
 

Symbol            monta� filtra
Symbol            demonta� filtra

1
2

1

2

Rys. 7: Wymiana filtra w�glowego.

�
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Wymiana o�wietlenia 
Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac zwi�zanych z wymian� 

o�wietlenia, nale�y odł�czy� zasilanie.   

 UWAGA: W przypadku okapu z panelem ledowym wymian� 
�ródła �wiatła nale�y powierzy� osobie z odpowiednimi 
uprawnieniami (np. elektrykowi) lub zgłosi� usterk� do 
autoryzowanego serwisu. 

�

Sterowanie prac� okapu 
Okap wyposa�ony jest w sterowanie mechaniczne. 

� wci�ni�cie przycisku  „0” - powoduje wył�czenie wentylatora okapu 

� wci�ni�cie przycisku „1”- powoduje wł�czenie wentylatora okapu  

z minimaln� pr�dko�ci� 

� wci�ni�cie przycisku „2”- powoduje wł�czenie wentylatora okapu  

ze �redni� pr�dko�ci� 

� wci�ni�cie przycisku „3”- powoduje wł�czenie wentylatora okapu  

z maksymaln� pr�dko�ci� 

 

Wy�szy bieg oznacza wi�kszy przepływ powietrza. 

� Wci�ni�cie przycisku  - powoduje wł�czenie o�wietlenia. Powtórne 

wci�ni�cie przycisku wył�cza o�wietlenie. 

 

Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na �rodowisko 
� W celu zmniejszenia zu�ycia energii nale�y gotowa� w naczyniach 

pod przykrywk�. 

� Filtry aluminiowe okapu nale�y utrzymywa� w czysto�ci (zalecany 

czas pracy filtra aluminiowego pomi�dzy jego czyszczeniami wynosi 

max 35h pracy okapu). 

� Nale�y dba� o dro�no�� przewodów wentylacyjnych. 

� Poziom pracy turbiny podczas gotowania nale�y zawsze ustawia� na 

minimalny bieg, który pozwoli na usuni�cie oparów przy aktualnej 

intensywno�ci gotowania. 



�����������	�	��


	�	������������������� ���	���!��

 
�
���������

Karta produktu 
Karta produktu umieszczona jest wewn�trz okapu. 
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Rozwi�zywanie problemów 
 

 Objawy Przyczyny wyst�pienia Sposoby naprawy 

1* 
Podczas pracy okapu na 

wy�wietlaczu pojawia si� pulsuj�ca 
litera "F". 

Po 35 godzinach pracy okap 
sygnalizuje konieczno�� 

wyczyszczenia lub wymiany filtra 
przeciwtłuszczowego. 

Nale�y nacisn�� i przytrzyma� przez 
ok. 8s pole "-" na sterowaniu 

dotykowym. Filtr nale�y umy� w 
zmywarce lub wymieni� na nowy. 

2* 

Wy�wietlacz pokazuje jedynie znak 
"-." (minus oraz kropka w prawym 
dolnym rogu), okap nie reaguje na 

prób� wł�czenia. 

Panel dotykowy został 
zablokowany - jest to funkcja 

ułatwiaj�ca mycie okapu. 

Aby wył�czy� blokad� nale�y 
nacisn�� i przytrzyma� przez ok. 10s 

pole z symbolem wł�cznika. 

3* 
Na wy�wietlaczu nie pojawia si� 
�aden symbol, okap nie reaguje na 

naciskanie pól sterowania. 

Prawdopodobnie zawiesił si� panel 
sterowania. 

Nale�y odł�czy� okap od �ródła 
zasilania na ok. 15s i wł�czy� go 

ponownie. 

4* 
Wy�wietlacz pokazuje symbol 

jednego z biegów, okap nie reaguje 
na naciskanie pól sterowania. 

Prawdopodobnie zawiesił si� panel 
sterowania. 

Nale�y odł�czy� okap od �ródła 
zasilania na ok. 15s i wł�czy� go 

ponownie. 

5* 

Turbina okapu wył�cza si� po 
15min pracy, na wy�wietlaczu 

pulsuje np. "1." (numer aktualnego 
biegu i kropka w prawym dolnym 

rogu wy�wietlacza). 

Został aktywowany automatyczny 
wył�cznik czasowy panelu 

sterowania. 

Aby deaktywowa� wył�cznik 
czasowy nale�y nacisn�� i 

przytrzyma� przez ok. 10s symbol 
plus lub wył�czy� okap. 

6* 
Na czwartym biegu pulsuje cyfra 

"4" na wy�wietlaczu, po 5min bieg 
zmieniany jest na trzeci. 

Okap wyposa�ony jest w tryb turbo, 
który po 5min pracy automatycznie 

zmienia bieg na trzeci w celu 
oszcz�dzania energii. 

Trybu turbo nale�y u�ywa� jedynie 
przy intensywnym gotowaniu. 

7* 
Okap mo�na obsługiwa� jedynie za 

pomoc� panelu sterowania, nie 
reaguje na pilota. 

Wyczerpała si� bateria w pilocie 
lub odległo�� jest zbyt du�a. 

Nale�y wymieni� bateri� na now�. 

8 Okap słabo zasysa opary. 
Prawdopodobn� przyczyn� s� 

zanieczyszczone filtry. 

Filtr przeciwtłuszczowy nale�y 
umy� lub wymieni� na nowy. 

 Filtr w�glowy (je�li wyst�puje) 
nale�y wymieni� na nowy. 

9 
Nie �wieci jeden lub wi�cej punkt 

�wietlny. 
Przepalona �arówka halogenowa / 

ledowa. 

�arówk� nale�y wymieni� na now�, 
zgodn� z symbolem podanym w 

instrukcji obsługi okapu. 

10 
Okap generuje nadmierny hałas             

i wibracje. 

Przyczyn� mo�e by� nieprawidłowy 
monta� okapu do �ciany lub szafki 

kuchennej. Nie przykr�cono 
wszystkich przewidzianych 
wkr�tów lub nie dokr�cono 
wkr�tów, pozostawiaj�c luz. 

Okap musi by� zamontowany do 
�ciany lub szafki z wykorzystaniem 
wszystkich punktów przewidzianych 
przez producenta. Po wyregulowaniu 

poło�enia okapu w pionie i w 
poziomie nale�y dokr�ci� wszystkie 

wkr�ty  monta�owe. 

* dotyczy okapów ze sterowaniem dotykowym 

Je�li powy�sze zalecenia nie rozwi�zuj� problemów, nale�y skontaktowa� si� z autoryzowanym serwisem AGD 
uprawnionym do naprawy. Pod �adnym pozorem u�ytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych 

napraw. Wykaz punktów serwisowych znajduje si� na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej. 

 

 
 


