
Návod k obsluze a instalaci
Odsavač par 

FDF H45 9354 I XS



INFORMACE O BEZPEČNOSTI 

   Pro vlastní bezpečnost a za účelem řádného fungování přístroje prosí-
me, 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 poskytnut nebo prodán třetím osobám. Je 
důležité, aby se uživatelé seznámili s veškerými aspekty fungování a 
bezpečnosti přístroje. 

 Připojení kabelů musí provést kompetentní technik. 

 Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávně prove-
denou instalací či nesprávným používáním přístroje.

 Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a odsávací dige-
stoří je 650 mm (některé modely mohou být nainstalovány do nižší výšky;
viz odstavec týkající se provozních rozměrů a instalace).

 Jestliže je v návodu k instalaci plynového sporáku uvedena větší vzdále-
nost než výše uvedená, 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 normy 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 dostatečné větrání, aby nemohlo
dojít k návratu plynových zplodin. Jestliže je kuchyňská digestoř používána
v kombinaci s přístroji, 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 poškozen, jeho výměnu může provádět pouze
výrobce nebo jeho servisní technik.

 Připojte zástrčku do zásuvky odpovídající normám a ve snadno přístupné
poloze.

 Při realizaci technických a bezpečnostních rozměrů pro odvod výparů je
třeba pečlivě dodržovat předpisy stanovené místními orgány.
 UPOZORNĚNÍ: Před instalací digestoře odstraňte ochranné fólie. 

 Použijte pouze šrouby a spojovací materiál vhodného typu pro digestoř.
UPOZORNĚNÍ: Nebudou-li šrouby či upevňovací zařízení namontovány

podle tohoto návodu, mohlo by
vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

  Nepozorujte přímo optickými přístroji (dalekohledem, lupou….). 
 Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde

nebezpečí požáru.
 Tento přístroj může být používán dětmi ve věku nad 8 let a osobami se

sníženými psycho-fyzickými-smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod pečlivým
dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití přístroje bezpečným
způsobem a rozumí jeho rizikům. Zkontrolujte, zda si děti nehrají s
přístrojem. Čištění a údržba, které mají být vykonávány 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 sníženými psycho-
fyzicko-smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či
znalostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dostatečným dohledem a byly
dostatečně poučeny.

 Některé přístupné části mohou při používání varných přístrojů dosahovat 
vysokých 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 (ne-
aplikuje 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. Výrobek, který má být likvido-
ván, musí být odevzdán do specializovaných sběren pro recyklaci elektric-
kých a elektronických komponentů. Tím, že se ujistíte o řádném provedení
likvidace tohoto výrobku, přispějete k zabránění případného negativního
dopadu na životní prostředí a na zdraví osob, který by mohla mít nesprávně
provedená likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zís-
káte na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu ne-
bo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.



HLAVNÍ PARAMETRY 

Prostorový rozměr 
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Díly 
Č. Poč. Díly spotřebiče 
1 1 Těleso digestoře s: ovládáním, osvětlením, filtry 
2 1 Teleskopický komín tvořený: 
2.1 1 Horní komín  
2.2 1 Dolní komín  
7.1 1 Teleskopická kostra s odsávačem tvořená: 
7.1a 1 Horní kostrou 
7.1b 1 Dolní kostrou 
9  1 Redukční příruba ø 150-120 mm  
14.1 2 Nástavec přípojky výstupu vzduchu 
15 1 Přípojka výstupu vzduchu 
25 Stahovací pásky (nejsou součástí dodávky) 

Č. Poč. Díly k instalaci 
7.3 1  Připevňovací konzola přípojky výstupu vzduchu 
11 4 Hmoždinky ø 10 
12c 6 Šrouby 2,9 x 6,5 
12e 2 Šrouby 2,9 x 9,5 
12f 2 Šrouby M4 x 80 
12g 4 Šrouby M6 x 80 
12h 4 Šrouby 5,2 x 70 
12q 4 Šrouby 3,5 x 9,5 
21 1 Šablona pro vyvrtávání 
22 8 Podložky ø 6,4 
23 4 Matice M6 

 Poč. Dokumentace 
1 Návod k použití 



INSTALACE 

Děrovací schéma strop/konzola a připevnění kostry 

DĚROVACÍ SCHÉMA STROP/KONZOLA 

• Pomocí olověného drátu vyznačte na stropě/podpůrné konzole střed varné desky.
• Na strop/konzolu položte přiloženou vrtací šablonu 21 tak, aby její střed odpovídal

vyznačenému středu a vyrovnejte osy šablony osy s osami varné desky.
• Vyznačte středy otvorů šablony.
• Vyvrtejte následující body:

• Strop z masivního betonu: podle použitých hmoždinek pro beton.
• Strop z dutých cihel s pevnou tloušťkou 20 mm: ř 10 mm (vložte hned přiložené

hmoždinky 11 ).
• Strop z trámů: podle použitých šroubů do dřeva.
• Dřevěná konzola: ř 7 mm.
• Průchod elektrického přívodního kabelu: ř 10 mm.
• Výstup vzduchu (nasávací provedení):  podle průměru připojení k trubce odvodu do ven-

kovního prostoru.
• Zašroubujte dva šrouby zkřížením a ponechte 4-5 mm od stropu:

• pro masivní beton, hmoždinky per beton, nejsou součástí vybavení.
• pro duté cihly s pevnou tloušťkou asi 20 mm, šrouby 12h, jsou součástí vybavení.
• pro strop z trámů, šrouby do dřeva, nejsou součástí vybavení.
• pro dřevěnou konzolu, šrouby 12g s podložkami 22 a maticemi 23, jsou součástí vybavení.



Upevnění kostry 

• Odšroubujte dva šrouby, které upevňují dolní komín a vytáhně-
te jej z kostry (ze spodní části).

• Odšroubujte dva šrouby, které upevňují horní komín a
vytáhněte jej z kostry (z horní části).

V případě, že budete chtít seřídit výšku kostry, postupujte násle-
dujícím způsobem: 
• Odšroubujte metrických šroubů, které spojují dva sloupy umís-

těné po stranách kostry;
• Seřiďte požadovanou výšku kostry a znovu zašroubujte šroubů,

které jste předtím odšroubovali;
• Zezhora nasaďte horní komín a ponechte jej volně na kostře;
• Zvedněte kostru, zapolohujte otvory na šrouby a nechte

sklouznout až na doraz;
• Utáhněte dva šrouby a zašroubujte další dva, které jsou součás-

tí vybavení;

Před konečným utažením šroubů je možné provádět seřízení po-
sunováním kostry. Při této operaci je třeba dávat pozor, aby se 
šrouby nevysunuly ven z uložení seřizovacího otvoru. 
• Upevnění kostry musí být provedeno bezpečně a s ohledem na

hmotnost digestoře a na namáhání způsobené občasnými boč-
ními nárazy namontovaného zařízení. Po upevnění zkontroluj-
te, zda je podstavec stabilní a zda je kostra namáhána v ohybu.

• V případě, že by strop v bodě zavěšení zařízení nebyl dostateč-
ně pevný, instalační technik zajistí jeho zpevnění pomocí
vhodných desek a protidesek, které ukotví na strukturálně pev-
né části.
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Přípojky 
VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PROVEDENÍ 

Při instalaci v nasávacím provedení připojte digestoř 
k výstupnímu potrubí prostřednictvím pevné nebo ohebné trubky 
ø 150 nebo 120 mm, kterou zvolí instalační technik. 

• K instalaci trubky ø 120 mm je nutné použít redukční přírubu 9
na výstupu z tělesa digestoře.

• Trubku připevněte vhodnými stahovacími páskami. Tento ma-
teriál není součástí vybavení.

• Vyjměte případné uhlíkové filtry proti zápachu.
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Výstup vzduchu u filtračního provedení 
• Na přípojku 15 nasaďte boční nástavce přípojky 14.1.
• Přípojku 15 nasaďte do podpěrné konzoly 7.3  a upevněte ji

šrouby. 
• Pomocí šroubů upevněte podpěrnou konzolu 7.3 k horní části.
• Zkontrolujte, zda se výstupní otvor nástavců přípojky 14.1 kry-

je s otvory komínu, a to jak vodorovně tak svisle.
• Upevněte přípojku 15 na výstup z tělesa digestoře pomocí

pevné či ohebné trubice o ø150 mm, kterou zvolí instalační
technik.

• Zkontrolujte, zda je přítomen uhlíkový filtr proti zápachu.
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Montáž komínu a upevnění tělesa digestoře 
• Umístěte horní komín a připevněte jej horní částí ke kostře

pomocí dvou šroubů 12c (2,9 x 6,5), které jsou součástí vyba-
vení.

• Obdobným způsobem umístěte dolní komín a připevněte jej
dolní částí ke kostře pomocí dvou šroubů 12c (2,9 x 6,5), které
jsou součástí vybavení.

Před upevněním tělesa odsavače k mřížce: 
• Zašroubovat napůl 2 šrouby 12f na spodní část mřížky na boční

straně do 2 připravených otvorů.
• Vyjmout filtry zachycující tuky z tělesa odsávání;
• Vyjmout případné filtry s aktivním uhlím, zachycující pachy.
• Zvednout těleso odsavače a zasunout šrouby 12f na očnice

(obr.A) až na doraz.
• Upevnit ze spodní strany pomocí 4 šroubů 12q a 4 podložek

22, které jsou součástí dodávky, těleso odsavače na připrave-
nou mřížku (obr.B) a definitivně utáhnout všechny šrouby.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 

• Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypí-
nače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.

• Odstraňte tukové filtry (viz kap. “Údržba”) a zkontrolujte, zda
je konektor napájecího kabelu (A) správně zapojen v zásuvce
odsávače.

• Připojte konektor B do volné zásuvky na straně odsávače. A B



POUŽITÍ 

Ovládací panel 
Tlačítko Led Funkce 

T1 - Vypíná motor.

T2 Svítí stále Spouští motor na jedničku. 

T3 Svítí stále Spouští motor na dvojku. 

Příslušný led 
nastavené 
rychlosti bliká 
jednou za 
sekundu.  

Při podržení stisknutého tlačítka na 2 sekundy se zapíná a vypíná funkce 
Delay.   

Spouští automatické vypínání (Motor+ Světla) s časovým posunem o 30’. 
Vhodné pro odstranění zbylého zápachu. Tuto funkci lze aktivovat z 
jakékoliv polohy, je-li funkce Intenzívní deaktivována, stisknutím tlačítka 
nebo vypnutím motoru se tato funkce deaktivuje. 

T4 Svítí stále Spouští motor na trojku. 

Bliká dvakrát 
za sekundu. 

Zapíná a vypíná funkci Intenzívní.  

Tato rychlost je časově omezena na 6 minut. Po uplynutí této doby se 
systém automaticky navrátí na rychlost, která byla předtím zvolena.  
Deaktivuje se stisknutím tlačítka nebo vypnutím motoru. Nelze ji spustit, 
je-li funkce Delay aktivní. 

L - Zapíná a vypíná systém osvětlení o maximální intenzitě 



ÚDRŽBA 
Tukové filtry 

ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH TUKOVÝCH SAMONOSNÝCH FILTRŮ 

• Tyto filtry lze mýt i v myčce. Je třeba je mýt zhruba každé 2
měsíce používání, při obzvláště intenzivním používání i častěji.

• Vyjměte filtry jeden po druhém, při této operaci je jednou
rukou přidržujte a druhou táhněte za páčku směrem dolů.

• Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli. Před
opětovným nasazením je nechte uschnout.

• Při opětovném nasazování filtrů udržujte držadlo směrem k
viditelné vnější části.

Filtr proti zápachu (filtrační provedení) 
VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU PROTI ZÁPACHU 

• Tento filtr nelze mýt ani regenerovat. Je třeba jej alespoň každé
čtyři měsíce vyměňovat, při obzvláště intenzivním používání i
častěji.

• Vytáhněte kovové tukové filtry.
• Uvolněním příslušných připnutí odstraňte nasycený uhlíkový

filtr proti zápachu.
• Namontujte nový filtr připnutím do příslušného uložení.
• Opět namontujte kovové tukové filtry.

Osvětlení  
• V případě výměny kontaktujte technický servis ("V případě

nákupu kontaktujte technický servis").



www.franke.com
www.franke.cz
www.franke.sk

Czech Republic
Franke s.r.o.
190 00 Praha 9
Phone +420 281 090 411

Slovak Republic
Franke Slovakia s.r.o.
010 01 Žilina
Phone +421 41 733 6200
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