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PL 
 

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO 
• Przed każdym rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od 
zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki lub odłączenie głównego 
bezpiecznika pomieszczenia. 
• W trakcie wykonywania wszystkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy 
używać rękawice robocze. 
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku nie niższym niż 8 lat oraz osoby o 
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub pozbawione 
doświadczenia czy niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że pozostaną pod nadzorem lub 
zostaną poinstruowane o bezpiecznym używaniu urządzenia i zrozumieją 
niebezpieczeństwa z nim związane. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się 
urządzeniem. 
• Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci pozostawione bez 
opieki. 
• Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest okap powinno posiadać odpowiednią 
wentylację, kiedy jest on używany jednocześnie z innymi urządzeniami zasilanymi 
gazem lub innymi paliwami.  
• Okap powinien być często czyszczony zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz 
(PRZYNAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC), należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek 
zawartych w instrukcji konserwacji. Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia okapu oraz 
wymiany i czyszczenia filtrów może spowodować ryzyko powstania pożaru.  
• Jest surowo zabronione przygotowywanie posiłków z płomieniem pod okapem. 
• Aby wymienić lampkę należy użyć wyłącznie ten rodzaj lampki, który został wskazany 
w rozdziale konserwacja/wymiana lampki w niniejszej instrukcji.   
Używanie wolnego płomienia jest szkodliwe dla filtrów i może spowodować pożary, 
dlatego należy tego unikać w każdym przypadku.  
Smażenie musi być wykonywane pod kontrolą, aby uniknąć zapalenia się rozgrzanego 
oleju. 
UWAGA: Kiedy powierzchnia do gotowania jest włączona dostępne części okapu mogą 
sią rozgrzać. 
• Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej dopóki instalacja nie zostanie 
całkowicie zakończona.  
• Jeśli chodzi o normy techniczne i bezpieczeństwa, których należy przestrzegać 
podczas wydalania oparów należy rygorystycznie przestrzegać zasad przewidzianych w 
regulaminie właściwych organów lokalnych. 
• Zasysane powietrze nie może być przekazane do kanału używanego do wydalania 
oparów wytworzonych przez urządzenia spalania gazów lub innych paliw. 

 UWAGA! Niezainstalowanie śrub i urządzeń mocujących zgodnie z instrukcją może 
spowodować zagrożenia natury elektrycznej. 
• Nie należy używać ani pozostawiać okapu pozbawionego poprawnie zamontowanych 
lampek w związku z możliwością porażenia prądem. 
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• Nigdy nie używać okapu bez poprawnie zamontowanej kratki! 
• Okap nie może być NIGDY używany, jako płaszczyzna oparcia, o ile nie zostało to 
wyraźnie wskazane. 
• Należy używać do instalacji wyłącznie śrub mocujących będących na wyposażeniu z 
produktem lub jeśli ich nie ma na wyposażeniu, zakupić właściwy rodzaj śrub. 
• Używać śrub o odpowiedniej długości, które są opisane w Przewodniku do instalacji. 
• W razie wątpliwości, skontaktować się z odnośnym autoryzowanym centrum obsługi 
lub z wykwalifikowanym personelem. 

 UWAGA! Nie stosować w połączeniu z oddzielnym programatorem, timerem, 
zdalnym sterowaniem lub każdym innym urządzeniem, które uaktywnia się 
automatycznie. 
  
Trzymać dzieci poniżej 3 roku życia z dala od urządzenia. Bez ciągłego nadzoru osoby dorosłej, trzymać urządzenie z dala od dzieci 
poniżej 8 roku życia.  

 UWAGA: urządzenie nie jest przeznaczone do uruchamiania za pomocą urządzenia zewnętrznego lub oddzielnego systemu 
zdalnego sterowania. 

 Omawiane urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.  
 Aby uniknąć ryzyka obrażeń, urządzenie powinny instalować i przenosić dwie osoby. 
 Montaż, który obejmuje również ewentualne połączenia do zasilania wodą (jeżeli przewidziane) oraz podłączenia elektryczne 

jak również interwencje naprawcze może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  
Po zainstalowaniu, przechowywać materiał opakowaniowy (plastikowe elementy, styropian itd.) poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć 
ryzyka uduszenia. . 
 
Nie używać urządzenia, gdy ciało i ręce są mokre lub w gołych stopach. 
Nigdy nie używać parowych urządzeń czyszczących – ryzyko porażenia prądem. 
 

Materiał opakowaniowy nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem  
  
Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale zalecenia 
dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione. 
Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. 
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z informacjami 
podanymi w niniejszej instrukcji. Okap służy do zasysania oparów kuchennych i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 
• Należy zachować instrukcję obsługi aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży urządzenia lub 

przeprowadzki, należy upewnić się, że dołączono do niego instrukcję obsługi. 
• Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, która dostarcza dokładne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i 

pielęgnacji urządzenia.. 
• Nie dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w urządzeniu lub na przewodach odprowadzających. 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy sprawdzić czy któraś z jego części składowych nie jest uszkodzona. Jeśli 

tak, należy skontaktować się ze sprzedawcą i zaprzestać kontynuowania instalacji.  
  
• Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na 
urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej 
niż 45cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 65cm w przypadku 
kuchenek gazowych lub typu mieszanego. 
Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy 
dostosować się do takich wskazań. 
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POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w 
wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć 
do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym 
miejscu, również po zakończonej instalacji. 
Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub 
wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, 
należy zastosować znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi całkowite 
odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z 
zasadami instalacji. 

 UWAGA! Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i 
sprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy przewód 
zasilający jest prawidłowo zamontowany. 
Jeżeli kabel nie jest wyposażony we wtyczkę,należy podłączyć przewody zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Napięcie sieciowe i jego częstotliwość Podłączenie przewodu 
Sprawdzić wartość wskazaną na tabliczce danych, znajdującej 
się wewnątrz okapu. 

 :  żółty/ zielony 
N : niebieski 
L : brązowy 

 

Wymiana kabla zasilającego 
Okap jest wyposażony w specjalny przewód zasilający. 
W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić w biurze obsługi serwisowej. 
 

ODPROWADZANIE POWIETRZA  
(dla wersji zasysających) 
Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego rurą odprowadzającą o średnicy odpowiadającej rozmiarowi wylotu z okapu (kołnierz 
łączeniowy). 
Użycie przewodów o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolności zasysania oraz drastyczne zwiększenie hałaśliwości 
okapu.  
Producent, zatem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten stan. 
! Używać jak najkrótszego przewodu. 
! Używać przewodu o jak najmniejszej liczbie zagięć (maksymalny kąt zagięcia: 90°). 
! Unikać radykalnych zmian przekroju przewodu. 
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nie przestrzegania powyższych norm. 
 

FILTRUJĄCY CZY ZASYSAJĄCY? 
! Wasz okap gotowy jest do użytkowania w wersji zasysającej. 
 Aby używać okapu w wersji filtrującej należy zainstalować odpowiedni KOMPLET AKCESORIÓW. 
 Sprawdzić na pierwszych stronach niniejszej instrukcji czy KOMPLET AKCESORIÓW jest dostarczany na wyposażeniu czy też 

należy go zakupić oddzielnie. 
 Uwaga: Jeśli znajduje się na wyposażeniu, to w niektórych przypadkach, dodatkowy system filtrowania na bazie aktywnego 

węgla mógłby być już zainstalowany na okapie. 
 Informacje dotyczące transformacji okapu z wersji zasysającej na wersję filtrującą zostały umieszczone w niniejszej instrukcji. 
 

Wersja zasysająca 
Opary są usuwane na zewnątrz rurą odprowadzającą zamocowaną do kołnierza łączeniowego. 
 

 UWAGA! 
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Rura odprowadzająca nie jest dostarczona w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić. 
Średnica rury odprowadzającej musi być równa średnicy kołnierza łączeniowego. 
 

 UWAGA! 
Jeśli okap jest zaopatrzony w filtry węglowe, to muszą one zostać zdjęte. 
 

Wersja filtrująca 
Aby używać okapu w tej wersji należy zainstalować filtr węglowy. 
Można go kupić u sprzedawcy. 
Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostanie zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej 
osłonie komina. 
  
  
 

KOMENDY 
Okap jest wyposażony w panel sterowania z regulacją prędkości zasysania i z włącznikiem oświetlenia płyty kuchennej. 
   

 
  
T1. Wyłącznik światła 
T2. Wybór prędkości 1 / Wyłącznik silnika 
T3. Wybór prędkości  2  
T4. Wybór prędkości  3  
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KONSERWACJA 
 

Czyszczenie 
Do czyszczenia używać WYŁĄCZNIE szmatki nawilżonej 
płynnymi neutralnymi środkami czyszczącymi. DO 
CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ NARZĘDZI ANI 
PRZYRZĄDÓW! Unikać stosowania produktów zawierających 
środki ścierne. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU! 
 

Panel zasysania obwodowego 
Panel zasysający powinien być czyszczony z taką samą 
częstotliwością co filtr przeciwtłuszczowy, należy użyć szmatki 
namoczonej w niezbyt stężonym płynnym detergencie. Nie 
należy nigdy używać substancji ściermych. 
 

Konserwacja filtrów 
przeciwtłuszczowych  
Zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania. 
Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu, za pomocą 
środka czyszczącego nie żrącego, ręcznie lub w zmywarce w 
niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia. 
Mycie w zmywarce metalowego filtra tłuszczowego może 
spowodować jego nieznaczne odbarwienie, to jednak nie 
pogarsza parametrów jego pracy. 
Aby wyjąć filtr tłuszczowy należy pociągnąć za klamkę 
sprężynową. 
  

 
 

Konserwacja filtra węglowego  
Zatrzymuje przykre zapachy pochodzące z gotowania. 
Filtr węglowy okrągły 
Założyć po jednym filtrze z każdego boku tak, aby zakryć 
ochronną kratkę wirnika silnika, po czym obrócić w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Aby zdemontować, obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 
Nasycenie filtra następuje po krótszym lub dłuższym okresie 
użytkowania w zależności od rodzaju kuchni i od regularności 
z jaką jest  wykonywane czyszczenie filtra tłuszczowego. 
Wkład filtra powinien być w każdym razie wymieniony po 
upływie nie więcej niż czterech miesięcy.  
NIE wolno myć lub regenerować filtra. 

 
 

Wymiana żarówek 
Okap zaopatrzony jest w system oświetlenia, który bazuje się 
na technologii LED. 
LED gwarantują optymalne oświetlenie, trwałość 10 razy 
większą od lamp tradycyjnych i pozwalają zaoszczędzić 90% 
energii elektrycznej. 
 
Aby wymienić lampy, należy skontaktować się z 
autoryzowanym centrum obsługi w sprawie części 
zamiennych. 
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ZŁOMOWANIE 
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 
Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia 
negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji 
urządzenia. 

Symbol  na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. 
Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych.  
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. 
Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym 
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 
 
Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi warunkami:  
• Bezpieczeństwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. 
• Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; 
EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
Sugestie dotyczące prawidłowego użytkowania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko:   
Włączyć okap na minimalne obroty w momencie rozpoczęcia gotowania i zostawić go włączony przez kilka minut po zakończeniu 
gotowania.  Zwiększać obroty jedynie w przypadku dużej ilości dymu i pary oraz używać wysokich obrotów tylko w ekstremalnych 
sytuacjach. W razie potrzeby wymienić filtr/filtry węglowe, aby utrzymać dobrą skuteczność redukcji zapachów. W razie konieczności 
wyczyścić filtr/filtry smaru, aby utrzymać dobrą wydajność filtra smaru. Używać maksymalnej średnicy systemu wentylacyjnego 
wskazanej w niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji hałasu.  
 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA 
  
Jeśli wydaje się, że coś nie działa prawidłowo, przed wezwaniem Serwisu Technicznego, należy wykonać następujące proste 
kontrole: 
•  Jeśli okap nie działa: 
 Sprawdzić czy: 
 - nie nastąpiło przerwanie dopływu prądu. 
 - została wybrana jakaś prędkość działania. 
•  Jeśli okap ma słabą wydajność: 
 Sprawdzić czy: 
 - Wybrana prędkość silnika jest wystarczająca dla uwolnionej ilości dymu i oparów. 
 - Kuchnia jest wystarczająco przewietrzona pozwalając na pobór powietrza. 
 - Filtr węglowy nie jest zużyty (okap w wersji filtrującej). 
•  Jeśli okap wyłączył się w trakcie normalnego funkcjonowania: 
 Sprawdzić czy: 
 - nie nastąpiło przerwanie dopływu prądu. 
 - nie wyskoczył główny wyłącznik. 
 
W przypadku ewentualnych nieprawidłowości działania, przed wezwaniem Serwisu Technicznego, należy przez przynajmniej 5 
sekund odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki a następnie ponownie je podłączyć. Jeśli 
nieprawidłowości dalej będą miały miejsce, należy zwrócić się do Serwisu Technicznego. 
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DANE TECHNICZNE 
 

Wysokość (cm) Szerokość (cm) Głębokość (cm) Średnica przewodu 
odprowadzającego (cm) 

 71-104,5 
 79,5-104,5 

59,8 32,6 15 

 71-104,5 
 79,5-104,5 

79,8 32,6 15 

  

 
  

  
 
    Komponenty niebędące na wyposażeniu razem z produktem 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 

Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, 
karta produktu oraz parametry poboru energii 
można pobrać: 
• Odwiedzając naszą stronę internetową 
docs.whirlpool.eu 
• Używając kodu QR 
• Można również skontaktować się z Centrum 
pomocy technicznej (Patrz numer telefonu 
na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z 
naszym serwisem technicznym, należy podać 
kody z tabliczki znamionowej urządzenia. 

 

  
 
 



10 

 

EN 
 

GENERAL SAFETY 
• Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by 
removing the plug or disconnecting the mains electrical supply.  
• Always wear work gloves for all installation and maintenance operations. 
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards involved. 
• Children shall not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.  
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
• The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the 
kitchen hood is used together with other gas combustion devices or other fuels.  
• The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (AT LEAST ONCE 
A MONTH). 
• This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided. 
Failure to follow the instructions provided regarding the cleaning of the hood and filters 
will lead to the risk of fires. 
• Do not flambé under the range hood.  
• Do not remove filters during cooking. 
• For lamp replacement use only lamp type indicated in the Maintenance/Replacing 
lamps section of this manual. 
The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and 
must therefore be avoided in all circumstances.  
Any frying must be done with care in order to make sure that the oil does not overheat 
and ignite. 
CAUTION: Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking 
appliances. 
• Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.  
• With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging 
it is important to closely follow the regulations provided by the local authorities. 
• The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from 
appliance burning gas or other fuels.  

 WARNING! Failure to install the screws or fixing device in accordance with these 
instructions may result in electrical hazards. 
• Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible 
risk of electric shocks. 
• Never use the hood without effectively mounted grids. 
• The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated. 
• Use only the fixing screws supplied with the product for installation or, if not supplied, 
purchase the correct screws type. 
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• Use the correct length for the screws which are identified in the Installation Guide. 
• In case of doubt, consult an authorized service assistance center or similar qualified 
person.  

 WARNING! Do not use with a programmer, timer, separate remote control system or 
any other device that switches on automatically. 
Very young children(0-3years)should be kept away from the appliance.Young children (3-8 years)should be kept away from the 
appliance unless continuously supervised. 

 CAUTION:The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer,or separate 
remote controlled system. 

 This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.  
 The appliance must be handled and installed by two or more persons-risk of injury.  
 Installation, including water supply (if any),electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. 

Once installed,packaging waste (plastic,styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children – risk of suffocation. 
 
Do not use the appliance when you are wet or barefoot. 
Never use steam cleaning equipement – risk of electric shock. 
 

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol  
  
The hood can look different to that illustrated in the drawings in this booklet. The instructions for use, maintenance and 
installation, however, remain the same. 
Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility,  for any eventual inconveniences, damages or fires 
caused by not complying with the instructions in this manual, is declined. This appliance is intended to be used in household and 
similar application such as: - staff kitchen areas in shop, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, 
motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments.  
• It is important to conserve this booklet for consultation at any moment. In the case of sale, cession or move, make sure it is 

together with the product.   
• Read the instructions carefully: there is important information about installation, use and safety.  
• Do not carry out electrical or mechanical variations on the product or on the discharge conduits. 
• Before proceeding with the installation of the appliance verify that there are no damaged all components. Otherwise contact 

your dealer and do not proceed with the installation. 
  
• The minimum distance between the supporting surface for the cooking equipment on 
the hob and the lowest part of the range hood must be not less than 45cm from electric 
cookers and 65cm from gas or mixed cookers. 
If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be 
adhered to. 
 

ELECTRICAL CONNECTION 
The mains power supply must correspond to the rating indicated on the plate situated 
inside the hood. If provided with a plug connect the hood to a socket in compliance with 
current regulations and positioned in an accessible area, after installation. If it not fitted 
with a plug (direct mains connection) or if the plug is not located in an accessible area, 
after installation,  apply a double pole switch in accordance with standards which 
assures the complete disconnection of the mains under conditions relating to over-
current category III, in accordance with installation instructions. 
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 WARNING! Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and checking 
the efficient function, always check that the mains cable is correctly assembled. 
 If the cable is not fitted with a plug, connect the wires according to the following table: 
 
Mains voltage and frequency Wire connection 
 
Refer to the rating indicated on the plate inside of the hood 

 : yellow/green 
N : blue 
L : brown 

 

Replacing the power cable 
The hood is provided with a special power cable ; if the cable is damaged, request a 
new one from Technical Service. 
 

AIR VENT 
(for the suction versions) 
Connect the hood and discharge holes on the walls with a diameter equivalent to the air outlet (connection flange). 
Using the tubes and discharge holes on walls with smaller dimensions will cause a diminution of the suction performance and a 
drastic increase in noise. 
Any responsibility in the matter is therefore declined.  
! Use a duct of the minimum indispensable length. 
! Use a duct with as few elbows as possible (maximum elbow angle: 90°). 
! Avoid drastic changes in the duct cross-section. 
! The company declines any responsibility whenever these regulations are not respected. 
 

FILTERING OR DUCTING ? 
! Your cooker hood is ready to be used in suction version. 
 To use the hood in filtering version the special ACCESSORY KIT must be installed. 
 Check on the first pages of this manual if the ACCESSORY KIT is furnished or must be bought separately. 
 Note: If furnished, in certain cases, the additional activated carbon filtering system may be installed on the hood. 
 Information about the conversion of the hood from suction version to filtering version is present in this manual. 
 

Ducting version 
In this case the fumes are conveyed outside of the building by means of a special pipe connected with the connection ring located on 
top of the hood. 
 

 CAUTION!  
The exhausting pipe is not supplied and must be purchased apart. 
Diameter of the exhausting pipe must be equal to that of the connection ring. 
 

 CAUTION!  
If the hood is supplied with active charcoal filter, then it must be removed. 
 

Filter version 
The aspirated air will be degreased and deodorised before being fed back into the room. 
In order to use the hood in this version, you have to install a system of additional filtering based on activated charcoal. 
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CONTROLS 
The hood is fitted with a control panel with aspiration speed selection control and a light switch to control cooking area lights. 
   

 
  
T1. ON/OFF light switch 
T2. Speed 1/OFF switch  
T3.  2-speed selection 
T4. 3-speed selection  



14 

 

MAINTENANCE 
 

Cleaning 
Clean using ONLY a cloth dampened with neutral liquid 
detergent. DO NOT CLEAN WITH TOOLS OR 
INSTRUMENTS. Do not use abrasive products. DO NOT USE 
ALCOHOL! 
 

Perimeter aspiration panel 
Clean the perimeter aspiration panel with the same frequency 
as the anti-grease filter, using a cloth  and  not too 
concentrated liquid detergent. Do not use abrasive 
substances. 
 

Maintenance of the anti-grease filters 
Traps cooking grease particles.  
The grease filter must be cleaned once a month using non 
aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher, 
which must be set to a low temperature and a short cycle.  
When washed in a dishwasher, the grease filter may discolor 
slightly, but this does not affect its filtering capacity. 
To remove the grease filter, pull the spring release handle. 
  

 
 

Maintenance of the charcoal filter 
It absorbs unpleasant odors caused by cooking. 
Circular charcoal filter 
Apply one on each side as cover to both the shield grids of the 
motor impeller, then turn clockwise. 
For the disassembly, turn counter-clockwise. 
The saturation of the charcoal filter occurs after more or less 
prolonged use, depending on the type of cooking and the 
regularity of cleaning of the grease filter. 
In any case it is necessary to replace the cartridge at least 
every four months. 
The charcoal filter may NOT be washed or regenerated. 
 

 
 

Replacing lamps 
The hood is equipped with a lighting system based on LED 
technology. 
The LEDs guarantee an optimum lighting, a duration up to 10 
times longer than the traditional lamps and allow to save 90% 
electrical energy. 
 
To replace lights, contact authorised spare part center. 
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DISPOSAL 
• This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113 on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE).  
• By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. 

• The symbol  on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated 
as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. 
• For further detailed information regarding the process, collection and recycling of this product, please contact the appropriate 
department of your local authorities or the local department for household waste or the shop where you purchased this product. 
 
Appliance designed, tested and manufactured according to: 
• Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. 
• Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 
3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions for a correct use in 
order to reduce the environmental impact:  Switch ON the hood at minimum speed when you start cooking and kept it running for few 
minutes after cooking is finished. Increase the speed only in case of large amount of smoke and vapor and use boost speed(s) only 
in extreme situations. Replace the charcoal filter(s) when necessary to maintain a good odor reduction efficiency. Clean the grease 
filter(s) when necessary to maintain a good grease filter efficiency. Use the maximum diameter of the ducting system indicated in this 
manual to optimize efficiency and minimize noise. 
 

MALFUNCTIONS 
  
If something appears not to be working properly, do the following simple checks before calling Technical Service: 
• If the hood is not working: 
 Check that: 
 - The power has not been disconnected. 
 - A speed has been selected. 
• If the hood performs inefficiently: 
 Check that: 
 - The motor speed selected is sufficient for the amount of smoke and vapours released. 
 - The kitchen is sufficiently ventilated to allow air intake. 
 - The charcoal filter is not worn (hood in filtering version). 
• If the hood has turned off during normal functioning: 
 Check that: 
 - The power has not been disconnected. 
 - the omnipolar disconnection device has not tripped. 
 
If the hood fails to operate correctly, briefly disconnect it from the mains power supply for almost 5 sec. Then connect it in again and 
try once more before contacting the Technical Assistance Service. 
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TECHNICAL DATA 
 

Height (cm) Width (cm) Depth (cm) Ø of the exhaust tube 
(cm) 

 71-104,5 
 79,5-104,5 

59,8 32,6 15 

 71-104,5 
 79,5-104,5 

79,8 32,6 15 

  

 
  

  
 
    Components not provided with the product 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 

You can download the Safety Instructions, 
User Manual, Product Fiche and Energy data 
by: 
• Visiting our website docs.whirlpool.eu 
• Using QR Code 
• Alternatively, contact our After-sales Service 
(See phone number in the warranty booklet). 
When contacting our After-sales Service, please 
state the codes provided on your product's 
identification plate. 
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