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Rady a doporučení

• Tento Návod k použití se týká
různých modelů tohoto přístroje.
Z tohoto důvodu je možné, že
se setkáte s popisem různých
charakteristik, které se netýkají
Vašeho přístroje.

• Výrobce není odpovědný za
případné škody způsobené
nesprávně provedenou instalací
či nesprávným používáním
přístroje.a.

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

• U přístrojů Třídy I zkontrolujte, zda
je síť domácího napájení vhodně
uzemněna. Připojte odsávač k
dýmníku pomocí trubice o mini-
málním průměru 120 mm. Trasa
výparů musí být co nejkratší.

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

• Pokud je odsávač používán v
kombinaci s neelektrickými přístroji
(např. plynovými), musí být v
místnosti zaručeno dostatečné
větrání, aby nemohlo dojít k
návratu plynových zplodin. Kuchyň
musí být vybavena otvorem,
který je přímo propojen s vnějším
prostorem, aby bylo zaručeno
proudění čistého vzduchu. 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.
• Výměnu napájecího kabelu v

případě jeho poškození musí
provést výrobce nebo oddělení
technického servisu, aby bylo
vyloučeno jakékoliv riziko.

• Musí být dodrženy všechny normy
týkající se odvodu vzduchu.

• Použijte pouze šrouby a spojovací
materiál vhodného typu pro
digestoř.
Upozornění: nebude-li provedena
instalace šroubů nebo upevňova-
cích zařízení podle tohoto návodu,
mohlo by vzniknout nebezpečí
zasažení elektrickým proudem.

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

Použití
• Odsávací digestoř je projektována

výlučně pro domácí použití, k
odstraňování pachů z kuchyně.

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

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

• Pod kuchyňskou digestoří nepři-
pravujte flambované pokrmy, je
zde nebezpečí požáru.

• Tento spotřebič může být používán
dětmi ve věku nad 8 let a
osobami se sníženými 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

CZ
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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 dozorem.

• “POZOR: přístupné části mohou
při používání varných přístrojů
dosahovat vysokých teplot.”

Údržba
• Symbol  na výrobku nebo na 

jeho obalu označuje, že výrobek 
nemůže být zlikvidován jako nor-
mální domácí odpad. Výrobek, 
který má být likvidován, musí být 
odevzdán do specializovaných 
sběren pro recyklaci elektrických 
a elektronických komponentů. 
Tím, že se ujistíte o řádném pro-
vedení likvidace tohoto výrobku, 
přispějete k zabránění případného 
negativního dopadu na životní pro-
středí a na zdraví osob, který by 
mohla mít nesprávně provedená 
likvidace. Podrobnější informace o 
recyklaci tohoto výrobku získáte na 
obecním úřadě, v místním podniku 
pro sběr domácího odpadu nebo 
v obchodě, kde jste spotřebič 
zakoupili.

• Před čištěním či jakoukoliv operací 
údržby přístroj vypněte nebo jej 
odpojte od napájecí sítě.

• Vyčistěte a/nebo vyměňte filtry po 
uvedené době (nebezpečí 
vznícení).

• Uhlíkový filtr proti zápachu lze 
regenerovat. Řiďte se instrukcemi 
uvedenými na sadě jak pro 
metodologii regenerace, tak pro 
časy výměny.
 

Uhíkové filtry je třeba čistit po
každých 2 měsících používání
nebo i častěji v případě 
intenzívního používání, je možné 
je mýt v myčce (Z).

Z
• Doporučujeme používat k čištění

ploch digestoře vlhký hadřík a
neutrální tekutý čisticí prostředek.
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Příkazy

Tlačítko Funkce Displej
A Spouští/ vypíná motor na jedničku. Zobrazuje 1
B Snižuje rychlost motoru pomocí 4 kroků: b - 3 - 2 - 1

b= Intenzivní rychlost je časově omezena na 6 minut.
Zobrazuje 1, 2, 3, o b

Při probíhajícím alarmu filtrů se při stisknutí tohoto tlačítka zhruba na 3 sekundy 
provede reset alarmu. Tuto signalizaci je možné vidět pouze při vypnutém motoru.

zobrazuje 8 třikrát

C Zvyšuje rychlost motoru pomocí 4 kroků: 1 - 2 - 3 - b
b= Intenzivní rychlost je časově omezena na 6 minut.

Zobrazuje 1, 2, 3, o b

Při dotyku tlačítka zhruba na 2 sekundy se bude aktivovat/deaktivovat alarm 
uhlíkových filtrů. Tuto signalizaci je možné vidět pouze při vypnutém motoru.

Zobrazuje C dvakrát = Aktivní
Zobrazuje C jednou = Deaktivován

D Funkce Delay
Aktivuje/deaktivuje funkci Delay pro vypínání motoru po 15 minutách. Tuto 
funkci nelze aktivovat během Intenzivní rychlosti.  Deaktivuje se stisknutím 
tlačítka OFF motoru.

Zobrazuje symbol 

E Uvedený symbol se rozsvítí po 100 hodinách fungování a bude označovat 
alarm nasycení tukových filtrů.

 Zapnuto/Vypnuto.

F Uvedený symbol se rozsvítí po 200 hodinách fungování a bude označovat 
alarm nasycení uhlíkových filtrů proti zápachu.

 Zapnuto/Vypnuto.

G Uvedený symbol se rozsvítí, když bude aktivní funkce Delay.  Zapnuto/Vypnuto.

Pozor: Před začátkem používání 
spotřebiče odstraňte skleněný kryt.

b

c

a



EN Warning! Before proceeding with instal-
lation, read the Recommendations and 
Suggest ions in the User Manual.

DE Achtung! Lesen Sie vor Beginn der In-
stallation die Sicherheitshinweise in der 
Gebrauchsanweisung.

FR Attention! Veuillez lire les consignes de 
sécurité que contient la Notice d’utilisa-
tion avant d’installer l’appareil.

IT Attenzione! Prima di procedere all’instal-
lazione, leggere le Avvertenze e Suggeri- 
menti contenute nel Libretto di Uso. 

CZ

PT Atenção! Antes de continuar a instalação,
leia as informações de segurança no Ma-
nual de Utilizador.

ES ¡Atención! Antes de realizar la instala-
ción, lea la información de seguridad del 
Manual del usuario.

NL Waarschuwing! Lees de veiligheidsinfor-
matie in de gebruikershandleiding voor-
dat u met de installatie begint.

NO 

SV CZ 

ET Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi 
kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised.

DA Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruk-
tioner vedrørende sikkerhed, før instal-
lationen påbegyndes.

HU 

vben.

LT 
-

strukcijoje.

LV 

RO 

RU 

SK 

UK 
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Montaggio in battuta
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Abb. 6.4 Montaggio in battuta
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Abb. 6.5 Taglio montaggio in battuta

Dimensioni intaglio per l‘installazione di piani di cottura o 
piani di cottura e aspiratore per piano cottura BORA uno 
accanto all‘altro.

Piani di cottura / aspiratore per 
piano cottura

A in mm B in mm

1/0 344 320

2/0 685 661

3/0 1026 1002

2/1 776 752

3/2 1208 1184

4/2 1549 1525

Tab. 6.2: Dimensioni intaglio

6.4 Dimensioni intaglio
Preparazione del piano di lavoro
XX Creare l‘intaglio del piano di lavoro.
XX Garantire un‘esecuzione professionale per la sigillatura 
delle superfici di taglio del piano di lavoro.
XX Rispettare le note del produttore del piano di lavoro.

Montaggio a filo piano
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Abb. 6.2 Montaggio a filo piano
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Abb. 6.3 Taglio incassatura

INFO Utilizzando wok per vetroceramica a induzione, 
in caso di montaggio a filo piano occorre  
aumentare la dimensione dell‘incassatura a  
7 mm.
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min. 800 mm



13

2

1



14



15

3

4

A



16

5

5.1

5.2

5.3



17

5.4a 5.4b



18

6

7

9

6x

6

3x

9

6x

6

3x

5

E



19

8

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

Min. 3 x D

b

c

d

a

D

C



20

b

c

d

a

b

c

a

10

9

b

c

a



21

d

c
11



22

b

c

a



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9




