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INSTRUKCJA OBSŁUGI I 
UŻYTKOWANIA 



 

Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu typu 
LARO. Okap ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o 
spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część 
nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszych technologii produkcji 
zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę. Przed przystąpieniem do 
montażu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej 
instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi okapu. 

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu. 
CIARKO 

Uwaga: Producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia 
powstałe wskutek montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi 
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Okap kuchenny LARO służy do usuwania oparów kuchennych. Wymaga on 
zainstalowania przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Długość 
przewodu (najczęściej rura Ø 150 lub 120mm) nie powinna być dłuższa niż 4-
5 m. Po zainstalowaniu filtra z węglem aktywnym okap może pracować jako 
pochłaniacz zapachów. W tym przypadku nie wymaga się instalowania 
przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz, zaleca się natomiast 
zastosowanie filtra węglowego. 
Okap kuchenny jest urządzeniem elektrycznym wykonanym w II klasie 
ochrony przeciwporażeniowej. 
Posiada niezależne oświetlenie oraz wentylator wyciągowy z możliwością 
ustawienia jednej z czterech prędkości obrotowych. 
Okap jest przeznaczony do trwałego zamocowania na pionowej ścianie ponad 
kuchenką gazową lub elektryczną. 
 
 

 

 

 

Okap jest złożony z następujących 
elementów (rys. 1): 

1. Kabel zasilający 

2. Maskownica teleskopowa (górna) 

3. Maskownica dolna 

4. Szyba hartowana 

5. Sterowanie funkcjami okapu  

6. Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy 

7. Lampy halogenowe 

 

 

 

Rys. 1. 
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1. Okap kuchenny, służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, 
należy podłączyć go do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać 
do kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych, będących w 
eksploatacji). 
2. Urządzenie należy zamontować na wysokości, co najmniej 650 mm od 
elektrycznej płyty kuchennej i 750 mm od kuchni gazowej. 
3. Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia, 
podczas zdejmowania naczyń znad palnika, należy ustawić minimalny 
płomień. 
4. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, 
gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić. 
5. Filtr przeciwtłuszczowy do okapu kuchennego należy czyścić, co najmniej 
co 3 miesiące, gdyż nasycony tłuszczem jest łatwopalny. 
6. Przed każdą operacją czyszczenia, wymianą filtra lub przed podjęciem prac 
naprawczych, należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka. 
 

Napięcie zasilania AC 230 V 50 Hz 
Silnik wentylatora 1 
Oświetlenie Halogeny 2 x 20 W 
Ilość filtrów tłuszczowych 2 
Stopnie prędkości 3 
Szerokość (cm) 90 
Wylot (Ø mm) 150 
Wydajność (m3 / h) 790 
Pobór mocy (W) 170 
Głośność (dB) 56 
Rodzaj pracy Wyciąg lub pochłaniacz 
Kolor Stal nierdzewna połysk lub mat 

III. DANE TECHNICZNE 
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IV. WARUNKI EKSPLOATACJI 



7. Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o 
zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, 
termy), należy zadbać o wystarczającą wentylację (dopływ powietrza). 
Bezpieczna eksploatacja jest możliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i 
urządzeń spalających, zależnych od powietrza w pomieszczeniu, w miejscu 
ustawienia tych urządzeń panuje podciśnienie najwyżej 0,004 milibara (ten 
punkt nie obowiązuje, gdy okap kuchenny jest użytkowany jako pochłaniacz 
zapachów). 
8. Przy podłączeniu do sieci 230 V wymagane jest podłączenie do sprawnego 
gniazda  
 
 
 
Towar wyraźnie uszkodzony lub niepełnowartościowy, który mimo tego 
zostanie zamontowany, nie podlega wymianie. Przed montażem okapu należy 
urządzenie sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Widoczne, zewnętrzne 
uszkodzenia, które zostaną zgłoszone po zamontowaniu okapu, nie podlegają 
reklamacji. 
 
 

W trybie pracy jako wyciąg (zalecany) zanieczyszczenia zostają usunięte na 
zewnątrz budynku poprzez system wentylacji. 
W trybie pracy jako pochłaniacz powietrze zostaje oczyszczone z tłuszczu 
oraz zapachów i wraca z powrotem do pomieszczenia. W tym wypadku 
należy zastosować filtr węglowy. Tryb pracy jako pochłaniacz  należy 
zastosować tylko wtedy, gdy nie ma możliwości podłączenia urządzenia do 
komina. 
Zastosowanie filtra węglowego zmniejsza wydajność urządzenia. Przepływ 
powietrza jest zmniejszony, a ponadto zwiększa się głośność pracy 
urządzenia. 
Standardowo okap nie jest wyposażony w filtr węglowy, oznacza to, że jest 
przewidziany do pracy w trybie wyciągu. W razie potrzeby filtr węglowy 
należy dokupić (rys. 2). 

Pochłaniacz czy wyciąg? 
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V. MONTAŻ 



Rys. 2 
 
 
 
Części składowe do montażu: 

1 – korpus główny 

2 – maskownica teleskopowa 

4 – wieszak ścienny 

5 – listwa montażowa do maskownicy 

6 – śruba Ø 4,5x50 do montażu wieszaka 
(4) 

7 – kołek 8x40 mm 

8 – śruba M4x10 do przymocowania 
maskownicy górnej (2) i dolnej (3) 

12 – śruba Ø  3,5x35do przymocowania 
listwy montażowej (5) 

13 – kołek 6x35 mm 
 
 
 

1 

Montaż okapu 
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Biorąc pod uwagę minimalne odległości 
okapu od kuchni oznaczyć wysokość 
montażu okapu. Przymocować wieszak 
(4) za pomocą dwóch kołków 8 mm (7) 
oraz śrub 4,5 mm (6) (rys. 3) 
 
 
 
 
 
        Rys. 3 
 
 
Maskownicę teleskopową umieścić w maskownicy dolnej: 
W trybie pracy pochłaniacza: maskownicę umieścić tak, aby otwory wylotu 
powietrza były na górze 
W trybie pracy pochłaniacza: maskownicę umieścić tak, aby otwory wylotu 
powietrza były na dole (ukryte). 
Wskazówka: w przypadku braku miejsca maskownicę można odpowiednio 
skrócić. 
Powiesić okap na wieszaku ściennym (4). Wypoziomować okap za pomocą 
śrub M4 (9) na wieszaku (11). Dokręcić śrubę mocującą (10) do wieszaka (4).  
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Rys. 4 
 
Montaż rury odprowadzającej (tylko w trybie pracy jako wyciąg) 
Do połączenia okapu z odprowadzeniem kominowym należy zastosować rurę 
spiro Ø 150 mm (min.125 mm) (Nie dostarczona w wyposażeniu okapu). 
WAŻNE: w trybie pracy jako wyciąg odprowadzenie do komina musi być 
przygotowane przed rozpoczęciem montażu okapu. 
Rurę należy przyciąć na odpowiednią długość, nie może ona być zgięta. 
Następnie połączyć rurę z okapem z jednej strony i odprowadzeniem do 
komina z drugiej. 
WAŻNE: w przypadku odprowadzenia na ścianę zewnętrzną wylot powietrza 
musi być zakryty samootwierającą się klapką (nie dostarczona w wyposażeniu 
okapu). 
 
Montaż maskownicy 
Przymocować listwę montażową (5) do ściany za pomocą dwóch śrub 4 mm 
(12) i dwóch kołków 6 mm (13) 
Maskownicę teleskopową wyciągnąć z maskownicy dolnej aż dotknie sufitu. 
Za pomocą dwóch śrub M4x10 (8) przymocować maskownicę górną do 
listwy montażowej (5). 
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Po zakończonym montażu należy usunąć wszystkie folie ochronne z blachy 
chromoniklowej. Podłączyć okap do gniazdka i sprawdzić jego działanie. 
 
 
 

 

 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w 
niniejszej instrukcji! 
Filtry tłuszczowe oraz filtry z węglem aktywnym powinny być czyszczone 
lub wymieniane, wg zaleceń producenta, lub częściej w razie intensywnego 
używania (ponad 4 godziny dziennie). 
W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać 
odkrytego płomienia. Podczas zdejmowania naczyń znad gazu należy ustawić 
minimalną wielkość płomienia. 
 
Zawsze należy sprawdzać czy płomień nie wykracza poza naczynie, gdyż 
powoduje to niepożądane straty energii i niebezpieczną koncentrację ciepła. 
Nie należy używać okapu do celów innych niż te, do których jest on 
przeznaczony. 
 
 
 
Sterowanie 
Okap wyposażony jest w elektroniczne sterowanie, które pozwala na 
komfortową obsługę. 
 
Jak wybierać odpowiedni bieg? 
Wydajność okapu powinna być dopasowana do aktualnych potrzeb, czyli: 
przy małym stężeniu oparów należy używać niskich biegów, przy stężeniu 
wyższym należy korzystać z wyższych biegów. Prosimy zwrócić uwagę na to, 
aby uruchomić okap w momencie rozpoczęcia gotowania. Wpływa to 
korzystnie na efektywność pracy okapu. Po zakończeniu gotowania 
urządzenie powinno chodzić przez jakiś czas (modele z wyłącznikiem 
czasowym), aby pozostałe zapachy i opary mogły zostać usunięte. 
 
 

Uruchomienie okapu 
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VI. OBSŁUGA I KONSERWACJA 

Bezpieczeństwo użytkowania 
 

Obsługa okapu 
 



Sterowanie elektroniczne 
Włączanie/wyłączanie urządzenia  /  
Poprzez naciśnięcie przycisku  mogą Państwo uruchomić urządzenie. Na 
wyświetlaczu pojawi się cyfra 1. Oznacza to, że przy włączaniu 
automatycznie aktywowany jest pierwszy bieg. 
Wyłączenie urządzenia następuje poprzez naciśnięcie przycisku  przez 
około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0. 
 
Sterowanie biegami  /  
Sterowanie biegami odbywa się poprzez naciskanie przycisku  (aby 
zwiększyć) lub  (aby zmniejszyć). Wybrany bieg (1, 2, 3 lub 4) pojawi się 
na wyświetlaczu. 
Bieg 4 to bieg intensywny, który po około 10 minutach przełącza się 
automatycznie na bieg 3. 
Naciśnięcie przycisku  przez około 2 sekundy powoduje włączenie okapu 
od razu na bieg 4. 
 
Włączanie wyłączanie oświetlenia 
Oświetlenie halogenowe zostaje włączone/wyłączone poprzez naciśnięcie 
przycisku 
 
Wyłącznik czasowy 
Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik czasowy, który wyłącza silnik oraz 
oświetlenie po 15 minutach. Wyłącznik czasowy powinien być zawsze 
uruchamiany po zakończonym gotowaniu, aby usunąć opary z kuchni. 
Aby uruchomić wyłącznik czasowy należy nacisnąć  Na wyświetlaczu 
zacznie migać „.” (punkt). Silnik pracuje na wcześniej wybranym biegu aż do 
wyłączenia. Bieg można wybrać przed uruchomieniem wyłącznika 
czasowego. 
W przypadku, gdy chcą Państwo wyłączyć okap wcześniej niż 
zaprogramowano, wystarczy nacisnąć przycisk . 
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Okresy między konserwacją okapu 
Regularna konserwacja okapu jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe 
działanie urządzenia przez długi okres czasu. Kiedy filtr metalowy jest 
zanieczyszczony, wpływa to istotnie na pracę urządzenia. Wewnątrz okapu 
oraz w maskownicy może dojść do niepotrzebnego odkładania się tłuszczu, co 
z biegiem czasu może prowadzić do zwiększonego ryzyka pożaru. Filtr 
węglowy (niezbędny tylko w trybie pracy jako pochłaniacz) składa się z maty 
węglowej i nie można go ani myć ani regenerować. Z tego powodu filtr 
węglowy musi być regularnie wymieniany. 
Czyszczenie filtra metalowego: co 2-3 tygodnie w zależności od 
częstotliwości używania okapu 
Wymiana filtra węglowego: co 3-6 miesięcy w zależności od częstotliwości 
używania okapu. Interwały pomiędzy czyszczeniem i konserwacją powinny 
generalnie być dotrzymywane, aby tłuszcz nie osadzał się na ścianach i 
meblach kuchennych. Gdy filtr metalowy nie jest regularnie czyszczony w 
trybie pracy jako pochłaniacz, również filtr węglowy zużywa się szybciej i 
okap traci na wydajności. 

 
Czyszczenie okapu 
 
Powierzchnie zewnętrzne okapu powinny być czyszczone łagodnym środkiem 
(np. płynem do mycia naczyń), a następnie wytarte miękką szmatką do sucha. 

 

 
Wyjmowanie filtra 
Uchwyt filtra nacisnąć w tył i 
wyjąć filtr metalowy ukośnie w tył 
(rys. 5) 
 
 
 
        Rys. 5 
 
Czyszczenie 
Dobrze namoczyć filtr w gorącej wodzie, następnie wyczyścić używając 
miękkiej szczotki i opłukać w gorącej wodzie. W razie potrzeby czynności 
powtórzyć. 

Czyszczenie i konserwacja okapu 
 

Czyszczenie filtra metalowego 
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Filtr metalowy może być czyszczony w zmywarce na programie normalnym 
w temperaturze 55C 
Wskazówka: 
Przy czyszczeniu filtra metalowego należy zwrócić uwagę na to, aby nie 
uszkodzić siatki. Częste czyszczenie lub używanie mocnych środków 
czyszczących może spowodować zmianę barwy filtra. Ta zmiana nie ma 
wpływu na działanie filtra i nie może być podstawą reklamacji. 

Po wyczyszczeniu filtra należy go założyć do okapu. 

 

 

1. wyłączyć okap z gniazdka, 
2. wyjąć filtry metalowe, 
3. zużytą matę węglową wyciągnąć z poprzecznie umieszczonej listwy 

metalowej, 
4. wyrzucić matę do śmieci, 
5. nową, przyciętą na wymiar matę założyć do 

okapu w odwrotnej kolejności. Wymiary filtra 
węglowego podane są na rysunku (rys. 6), 

6. matę węglowa ułożyć na otworze 
odprowadzającym i pociągnąć maksymalnie do 
tyłu (rys. 7),  

7. przednią część maty włożyć pod metalową listwę, 
8. nałożyć filtry aluminiowe.  
 
 
Wskazówka: 
W trybie pracy jako pochłaniacz po 
zakończeniu gotowania okap powinien 
chodzić 10-15 minut aby filtr węglowy 
wysechł. W tym celu można zastosować 
wyłącznik czasowy. 

 

 

 

 

Rys. 7
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Wymiana filtra węglowego 
 

Rys. 6 



 

1. wyłączyć okap z gniazdka, 
2. nie patrzeć bezpośrednio w światło halogenowe, unikać dłuższego 

oświetlenia nie osłoniętej skóry, 
3. szklana szybka pełni funkcję ochronną, w razie jej uszkodzenia nie 

używać halogenu. 
Żarówki na wymianę można kupić w sklepie AGD. Przy zakupie należy 
zwrócić uwagę, aby dane techniczne nowej żarówki zgadzały się z danymi 
technicznymi żarówki zużytej. 
1. wyjąć metalowy krążek wraz ze szklaną szybką. Można podważyć krążek 

małym śrubokrętem, należy przy tym uważać, aby nie porysować 
elementu. 

2. wyjąć wadliwą żarówkę z oprawy, 
3. nowa żarówka musi posiadać następujące dane techniczne: 

12V / 20 W / G4 
UWAGA: należy unikać dotykania nowej żarówki palcami. Żarówka jest 
oryginalnie zapakowana w folię. Żarówkę należy brać za pomocą folii. 

4. włożyć żarówkę do obudowy, 
5. usunąć pozostałą część folii, nie dotykając przy tym nowej żarówki, 
6. w razie potrzeby wyczyścić szklaną szybkę i metalowy krążek, 
7. szklaną szybkę wraz z metalowym krążkiem nałożyć na obudowę lampy 

 
Rys. 7

Wymiana lampy halogenowej 
 

lampa halogenowa 

szklana szybka 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ul. Okulickiego 10 
38-500 Sanok 

tel. +48 13 46 53 500 
fax. +48 13 46 53 509 

 
 
 
 
 
 
 

www.ciarko.pl / www.sklep.ciarko.pl 

http://www.ciarko.pl
http://www.sklep.ciarko.pl

