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1. INFORMACE O
BEZPEČNOSTI

Pro vlastní bezpečnost a za 
účelem řádného fungování 

přístroje prosíme, abyste si před 
jeho instalací a zprovozněním 
pozorně přečetli tuto příručku. 
Tuto příručku je třeba uchovávat 
stále spolu s přístrojem, a to i v 
případě, že přístroj bude poskyt-
nut nebo prodán třetím osobám. 
Je důležité, aby se uživatelé 
seznámili s veškerými aspekty 
fungování a bezpečnosti přístro-
je.

Připojení kabelů musí pro-
vést kompetentní technik.

• Výrobce není odpovědný za
případné škody způsobené
nesprávně provedenou insta-
lací či nesprávným používáním
přístroje.

• Minimální bezpečnostní vzdá-
lenost mezi varnou plochou a
odsávací digestoří je 650 mm
(některé modely mohou být na-
instalovány do nižší výšky; viz
odstavec týkající se provozních 
rozměrů a instalace).

• Jestliže je v návodu k instalaci
plynového sporáku uvedena
větší vzdálenost než výše uve-
dená, je třeba to vzít v úvahu.

• Zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá hodnotám uvedeným
na štítku uvnitř digestoře.

• Vypínací zařízení musí být
nainstalována do pevného

systému v souladu s předpisy 
o elektroinstalaci.

• U přístrojů třídy I zkontrolujte,
zda je síť domácího napájení
vhodně uzemněna.

• Připojte digestoř k dýmníku
pomocí trubice o minimálním
průměru 120 mm. Trasa výparů
musí být co nejkratší.

• Musí být dodrženy všechny nor-
my týkající se odvodu vzduchu.

• Nepřipojujte odsávací digestoř
ke komínům, které odvádějí
zplodiny ze spalování (např.
kotle, komíny apod.).

• Pokud je digestoř používána
v kombinaci s neelektrickými
přístroji (např. plynovými), musí
být v místnosti zaručeno dosta-
tečné větrání, aby nemohlo dojít
k návratu plynových zplodin.
Jestliže je kuchyňská digestoř
používána v kombinaci s pří-
stroji, které nejsou napájeny
elektrickým proudem, záporný
tlak v místnosti nesmí být vyšší
než 0,04 mbar, aby nemohlo
dojít ke zpětnému nasávání
výparů do místnosti, kde se
nachází digestoř.

• Vzduch nesmí být odváděn přes
potrubí používané pro odvod
výparů ze spalovacích zařízení
fungujících na plyn nebo na jiná 
paliva.

• Pokud je napájecí kabel po-
škozen, jeho výměnu může
provádět pouze výrobce nebo
jeho servisní technik.

• Připojte zástrčku do zásuvky

CZ

CZ



odpovídající normám a ve snad-
no přístupné poloze.

• Při realizaci technických a
bezpečnostních rozměrů pro
odvod výparů je třeba pečlivě
dodržovat předpisy stanovené
místními orgány.

UPOZORNĚNÍ: Před insta-
lací digestoře odstraňte 
ochranné fólie.

• Použijte pouze šrouby a spo-
jovací materiál vhodného typu
pro digestoř.

UPOZORNĚNÍ:	Nebudou-li 
šrouby či upevňovací zaří-
zení namontovány podle 
tohoto návodu, mohlo by 
vzniknout nebezpečí zasa-
žení elektrickým proudem.

• Nepozorujte přímo optickými
přístroji (dalekohledem, lu-
pou….).

• Pod kuchyňskou digestoří ne-
připravujte flambované pokrmy,
je zde nebezpečí požáru.

• Tento přístroj může být po-
užíván dětmi ve věku nad 8
let a osobami se sníženými
psycho-fyzickými-smyslovými
nebo duševními schopnostmi
nebo bez patřičných zkuše-
ností a znalostí, pokud jsou
pod pečlivým dohledem nebo
byly seznámeny s pokyny k
použití přístroje bezpečným
způsobem a rozumí jeho rizi-
kům. Zkontrolujte, zda si děti
nehrají s přístrojem. Čištění a
údržba, které mají být vyko-

návány uživatelem, nesmí být 
prováděny dětmi, pokud nejsou 
pod dohledem.

• Děti musí být pod dohledem,
kontrolujte, aby si nehrály s
přístrojem.

• Přístroj nesmí být používán
osobami (včetně dětí) se sní-
ženými psycho-fyzicko-smy-
slovými schopnostmi nebo s
nedostatečnými zkušenostmi
či znalostmi, s výjimkou přípa-
dů, kdy jsou pod dostatečným
dohledem a byly dostatečně
poučeny.

Některé přístupné části mo-
hou při používání varných 
přístrojů dosahovat vyso-
kých teplot.

• Vyčistěte a/nebo vyměňte filtry
po uvedené době (nebezpečí
vznícení). Řiďte se odstavcem
Údržba a čištění.

• Pokud je digestoř používána
současně s plynovými přístroji
nebo přístroji, které používají
nějaké jiné palivo, v místnosti
musí být vhodné větrání (neapli-
kuje se na přístroje, které pouze
vypouštějí vzduch do místnosti)

• Symbol  na výrobku nebo na
jeho obalu označuje, že výrobek
nemůže být zlikvidován jako
normální domácí odpad. Vý-
robek, který má být likvidován,
musí být odevzdán do specia-
lizovaných sběren pro recyklaci
elektrických a elektronických
komponentů. Tím, že se ujistíte



o řádném provedení likvidace
tohoto výrobku, přispějete k
zabránění případného negativ-
ního dopadu na životní prostředí
a na zdraví osob, který by mohla 
mít nesprávně provedená likvi-
dace. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku získáte
na obecním úřadě, v místním
podniku pro sběr domácího
odpadu nebo v obchodě, kde
jste spotřebič zakoupili.

2	 POUŽITÍ
• Odsávací digestoř je projektována

výlučně pro domácí použití, k odstra-
ňování pachů z kuchyně.

• Nikdy nepoužívejte digestoř k jiným
účelům než k těm, pro které je určena.

• Nikdy nenechávejte pod digestoří při
chodu vysoký plamen.

• Seřiďte intenzitu plamene tak, aby
byl nasměrován pouze na dno varné
nádoby a ujistěte se, aby nešlehal po
jejích stranách.

• Kontrolujte fritovací hrnce během
používání: příliš zahřátý olej by se
mohl vznítit.

3. ČIŠTĚNÍ	A	ÚDRŽBA
- Uhlíkový filtr nelze mýt ani regenero-

vat, ale je třeba ho vyměnit zhruba po
každých 4 měsících používání nebo v
případě potřeby i častěji (W).

W
- Tukové filtry je třeba čistit po každých

2 měsících používání nebo i častěji
v případě intenzívního používání, je
možné je mýt v myčce (Z).

Z

• Digestoř čistěte navlhčeným hadrem a
neutrálním tekutým čisticím prostředkem.

4.OVLADAČE

Světla Chcete-li rozsvítit světla, je 
třeba stlačit páčku a poté ji 
uvolnit tak, aby se uvolnila ze 
svého uložení.
Chcete-li světla zhasnout, 
zatlačte páčku směrem 
dovnitř a nastavte ji do polohy 
vypnutého vypínače.

Regulace  
rychlosti 
motoru

Zatlačte páčku a uvolněte ji 
tak, aby se uvolnila ze svého 
uložení, poté otočením páčky 
zvolte jednu z možných 
rychlostí nasávání.

5.OSVĚTLENÍ
• Pro výměnu kontaktujte oddělení tech-

nického servisu („Pro nákup se obraťte
na oddělení technického servisu“).



1. BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE

Na zaistenie vlastnej bezpeč-
nosti a správneho fungovania 

spotrebiča si pozorne prečítajte 
túto príručku ešte pred jeho inšta-
láciou a uvedením do prevádzky. 
Tento návod uchovávajte vždy v 
blízkosti spotrebiča, aj v prípade 
predaja alebo odovzdania inej 
osobe. Je dôležité, aby používa-
telia poznali všetky charakteristiky 
fungovania a bezpečnosti spotre-
biča.

Elektrické zapojenie spotre-
biču musí urobiť kvalifikova-
ný technik.

• Výrobca nepreberá žiadnu zod-
povednosť za prípadné škody vy-
plývajúce z nesprávnej inštalácie 
alebo nesprávneho používania.

• Minimálna bezpečná vzdiale-
nosť medzi varnou doskou a od-
sávačom pár musí byť 650 mm
(niektoré modely sa môžu nain-
štalovať v menšej výške; pozrite
si príslušný odsek o pracovných
rozmeroch a o inštalácii).

• Ak je v návode na použitie ply-
novej varnej dosky uvedené, že
sa vyžaduje väčší odstup než
je uvedený, dodržte pokyny z
návodu.

• Skontrolujte, či napätie v elektric-
kej sieti v domácnosti zodpovedá 
napätiu uvedenému na štítku sa
vnútri odsávača pár.

• Prerušovače elektrického ob-

vodu sa musia nainštalovať v 
rámci elektrickej siete v súlade s 
normami platnými pre inštaláciu 
káblov elektrickej siete.

• Pri spotrebičoch Triedy I skon-
trolujte, či je elektrická sieť v do-
mácnosti vybavené primeraným
uzemnením.

• Odsávač pár zapojte ku komínu
rúrou s minimálnym priemerom
120 mm. Dĺžka rúry musí byť čo
najkratšia.

• Musia sa dodržať všetky normy
spojené s odvodom vzduchu.

• Nezapájajte odsávač pár ku
komínom, ktoré odvádzajú dymy
spaľovania (napr. kotle, kozuby
a pod.).

• Ak sa odsávač pár používa v
kombinácii s neelektrickými
spotrebičmi (napr. plynovými
spotrebičmi), v miestnosti sa
musí zaručiť dostatočný stu-
peň vetrania, aby sa zabránilo
spätnému toku spalín. Keď sa
odsávač pár v kuchyni používa v
kombinácii so spotrebičmi, ktoré
nie sú napájané elektrickým prú-
dom, negatívny tlak v miestnosti
nesmie prekročiť 0,04 mbar, aby
sa zabránilo tomu, že dym bude
z odsávača pár naspäť prúdiť do
miestnosti.

• Vzduch sa nesmie odvádzať
cez komín používaný na odvod
spalín plynových spotrebičov
alebo spotrebičov spaľujúcich
iné palivá.

• Po poškodení napájacieho elek-
trického kábla ho budete musieť
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dať vymeniť výrobcovi alebo 
technikovi v prevádzke servisu.

• Zástrčku zapojte do zásuvky
elektrickej siete v súlade s plat-
nými normami a na prístupnom
mieste.

• V súvislosti s technickými opat-
reniami a bezpečnostnými pred-
pismi pre odvod spalín a dymov
je nevyhnutné dodržiavať pred-
pisy platné v mieste používania
spotrebiča.

UPOZORNENIE: pred inšta-
láciou odsávača pár odstráň-
te ochranné fólie.

• Používajte iba skrutky a úchytky
vhodné pre odsávač pár.

UPOZORNENIE: ak skrutky 
alebo upevňovacie prvky 
nenamontujete podľa týchto 
pokynov, mohlo by to spôso-
biť zásahy elektrickým prú-
dom.

• Nepozerajte sa naň priamo op-
tickými prístrojmi (ďalekohľad,
lupa ….).

• Pod odsávačom pár neflambujte
jedlá: mohlo by dôjsť k požiaru.

• Tento spotrebič smú používať
deti vo veku od 8 rokov a osoby
s obmedzenými psychickými,
zmyslovými a rozumovými
schopnosťami, ako aj osoby, kto-
ré nemajú skúsenosti a dostatok
poznatkov o obsluhe spotrebiča,
pokiaľ sú pod dohľadom a boli
poučené o obsluhe spotrebiča a
o nebezpečenstve, ktoré môže
predstavovať. Dávajte pozor

na deti, aby sa so spotrebičom 
nehrali. Čistenie a údržbu spot-
rebiča nesmú vykonávať deti, 
pokiaľ nebudú pod dohľadom.

• Dávajte pozor na deti, aby ste
zaistili, že sa so spotrebičom
nebudú hrať.

• Spotrebič nesmú používať osoby
(vrátane detí) s obmedzenými
psychickými, zmyslovými a
rozumovými schopnosťami ani
osoby, ktoré nemajú skúsenosti
a dostatok poznatkov o obsluhe
spotrebiča, ak nie sú pod dohľa-
dom alebo ak neboli poučené o
obsluhe spotrebiča.

Prístupné časti sa počas 
používania spotrebičov na 
varenie môžu veľmi zohriať.

• Po určenom čase vyčistite a/
alebo vymeňte filtre (nebezpe-
čenstvo požiaru). Pozrite odsek
Údržba a čistenie.

• Pokiaľ sa odsávač pár používa
súčasne so spotrebičmi spa-
ľujúcimi plyn alebo iné palivá,
musí sa zaistiť vhodné vetranie
miestnosti (neplatí pre spotrebi-
če, ktoré odvádzajú iba vzduch
v miestnosti).

• Symbol  na spotrebiči alebo na
jeho obale indikuje, že spotrebič
sa nesmie likvidovať ako bežný
komunálny odpad. Spotrebič
určený na likvidáciu sa musí
odovzdať v príslušnom stredisku
na zber a recykláciu odpadu z
elektrických a elektronických za-
riadení. Zabezpečením správnej



likvidácie spotrebiča prispejete 
k predchádzaniu negatívnych 
dopadov na životné prostredie 
a zdravie ľudí, ktoré by sa ináč 
mohli prejaviť pri nevhodnom 
spôsobe jeho likvidácie. Pod-
robnejšie informácie o recyklácii 
tohto spotrebiča si vyžiadajte 
na svojom miestnom úrade, v 
zberných surovinách alebo v 
obchode, kde ste spotrebič kúpili.

2. POUŽITIE
• Odsávač pár je navrhnutý iba

na používanie v domácnosti, na
odstraňovanie pachov v kuchyni.

• Odsávač pár nikdy nepoužívajte na iné
ako navrhnuté účely.

• Pod zapnutým odsávačom pár
nenechávajte zapálený vysoký plameň.

• Intenzitu plameňa nastavte tak, aby
smeroval iba na dno nádoby na varenie,
pričom sa uistite, že nedosahuje až na
jej okraje.

• Fritézu musíte počas používania
nepretržite kontrolovať: prehriaty olej
by sa mohol zapáliť.

3. ČISTENIE	A	ÚDRŽBA
- Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá umý-

vať ani regenerovať a musí sa vymieňať
po približne každých 4 mesiacoch
činnosti alebo, v prípade veľmi inten-
zívneho používania, aj častejšie (W).

W
- Tukové filtre sa musia čistiť každé 2

mesiace prevádzky alebo aj častejšie
v prípade veľmi intenzívneho použí-
vania, pričom sa filtre môžu umývať v
umývačke riadu (Z).

Z

• Očistite odsávač pár vlhkou handrou
a neutrálnym kvapalným čistiacim pro-
striedkom.

4. OVLÁDAČE

Osvetlenie Aby ste rozsvietili osvetlenie, 
ovládač stlačte a uvoľnite ho, 
aby sa vysunul zo svojho 
osadenia.
Aby ste vypli osvetlenie, 
opäť stlačte ovládač do 
vnútra, vráťte ho do polohy 
vypnutého vypínača.

Regulácia 
rýchlosti 
motora

Stlačte ovládač a uvoľnite 
ho, aby sa vysunul zo 
svojho osadenia, otočením 
ovládača zvoľte jednu z 
rýchlostí odsávania, ktoré sú 
k dispozícii.

5. OSVETLENIE
• V prípade potreby výmeny kontaktujte

technický servis („Ohľadom nákupu
kontaktujte prosím technický servis“).
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