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Tento návod k obsluze si přečtěte pozorně!
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1 TECHNICKÝ NÁKRES

Obrázek č. 1.: TECHNICKÝ NÁKRES DVOJÍHO VZDUCHOVODU
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2 VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 Toto zařízení mohou používat pouze osoby ve 
věku nad 8 let a osoby bez fyzických, smys-
lových nebo duševních nedostatků, též osoby 
bez zkušeností a s nedostatkem znalostí pouze 
pod dohledem nebo na základě instrukcí k bez-
pečnému používání nebo osoby které chápou 
nebezpečí.

   Tento spotřebič je určen pouze pro domácí 
použití.
   Použité napětí spotřebiče je 220 až 240 Voltů 
~ 50 Hz.
   Síťový kabel Vašeho spotřebiče je vybaven 
uzemněným konektorem. Tento kabel musí být 
zapojen do uzemněné zásuvky.
   Všechny elektrické připojení musí být prove-
deny kvalifikovaným technikem.
   Neoprávněná instalace může mít za následek 
snížení výkonu, poškození spotřebiče a neho-
du.
   Kabel spotřebiče během instalace nesmí být 
uvíznutý nebo poškozen. Napájecí kabel nesmí 
být položen v blízkosti sporáků. Může to způso-
bit jeho roztavení a požár.
   Spotřebič před ukončením jeho instalace ne-
zapojujte.
   Ujistěte se, že zásuvka je snadno přístupná, 
aby bylo možné spotřebič v případě nouze od-
pojit.
   Nedotýkejte se lamp spotřebiče, když byly v 
provozu po dlouhou dobu. Lampy mohou způ-
sobit popáleniny vašich rukou, protože jsou 
horké.
   Kuchyňské digestoři jsou určeny pro domácí 
použití pro konvenční vaření. Při použití pro jiné 
účely mohou selhat a záruka se stane neplat-
nou.

   Sledujte předpisy a pravidla orgánů o vypouš-
tění odpadního vzduchu. (Toto neplatí pro pou-
žití bez vzduchovodu).
   Potraviny, které se při vaření mohou vznítit, se 
pod tímto spotřebičem nesmí vařit.
   Spusťte spotřebič po umístění pekáče, hrnců, 
atd. na sporák. V opačném případě může vy-
soká teplota způsobit deformaci některých částí 
vašeho přístroje.
   Spusťte spotřebič po umístění pekáče, hrnců, 
atd. na sporák.
   Nenechávejte horký olej na sporáku. Pánve s 
horkým olejem mohou způsobit samovznícení 
a požár.
   Olej se v průběhu smažení může vznítit, atd. 
Dávejte si pozor na závěsy a deky.
   Ujistěte se, že filtry jsou včas vyměněny. Filtry, 
které nejsou včas vyměněny, představují riziko 
požáru v důsledku v nich se nahromaděného 
oleje.
   Namísto filtru nepoužívejte ne-ohnivzdorné 
filtrační materiály.
   Neprovozujte váš spotřebič bez filtru. Neod-
straňujte filtry během používání produktu.
   V případě požáru odpojte digestoř i varnou 
desku. (Odpojte spotřebič z elektrické sítě nebo 
vypněte hlavní jistič).
   Váš spotřebič, pokud není pravidelně čištěn, 
může představovat riziko požáru.
   Před údržbou odpojte zařízení. (Odpojte spo-
třebič z elektrické sítě nebo vypněte hlavní jis-
tič).
   Negativní tlak v místnosti, kde se současně 
používají digestoř a zařízení pracující na jiné 
než elektrické zdroje, nesmí přesáhnout 4 Pa 
(4 x 10 bar).
   Pokud se v oblasti, kde se používá váš spo-
třebič, nacházejí zařízení, v nichž se používá 
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palivo nebo plyn, jako jsou ohřívače místnosti, 
výfukový kouř z těchto zařízení musí být zcela 
izolován nebo zařízení musí být vzduchotěsné.
   Při připojení vzduchovodů vašeho spotřebiče 
používejte trubky o průměru 150 nebo 120 mm. 
Připojení musí být co nejkratší, s co nejmenším 
počtem kolen.
   Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
   Pro svou bezpečnost ve svém spotřebiči pou-
žijte "MAX 6 A" pojistku.
   Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí, 
protože může být nebezpečný.
   Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být 
nahrazen výrobcem nebo jeho servisem nebo 
jakýmikoliv pracovníkem rovnocenné kvalifika-
ce, pro zabránění nebezpečným situacím.
   V případě požáru, odpojte digestoř a sporák a 
zakryjte plameny. K hašení nikdy nepoužívejte 
vodu.
   Při provozu sporáků mohou být přístupné čás-
ti horké.
   Tento spotřebič není určen k použití osobami s 
omezenými fyzickými, smyslovými a duševními 
schopnostmi (včetně dětí) nebo osobami s ne-
dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, kromě 
případů, kdy jsou pod dohledem a správou oso-
bou zodpovědnou za bezpečnost spotřebiče.
   Při instalaci digestoře musí být alespoň 65 
cm výška mezi spotřebičem a elektrickým spo-
rákem a 75 cm mezi sporákem provozovaným 
na plyn nebo jiná paliva.
   Vývod digestoře nesmí být připojen k vzdu-
chovému kanálu, který obsahuje další kouř.
   Je třeba dávat pozor v případech, kdy je pří-
stroj používán se zařízeními, které používají 
vzduch a palivo (např ohřívače, ohřívače vody, 
které pracují na plyn, motorovou naftu, uhlí 
nebo dřevo). Je to z důvodu snížení spalování, 
jelikož digestoř odvádí vzduch ze vzduchového 
prostoru místnosti.

(Toto neplatí pro použití bez vzduchovodu).
   Místnost musí mít dostatečné větrání, když 
jsou sporák, digestoř a zařízení, které fungují 
na plyn a jiná paliva použitá ve stejnou dobu 
(neplatí to pro zařízení, které cirkulují vzduch 
v místnosti).

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
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RIZIKO ÚMRTÍ - NEBEZPEČÍ OTRAVY

2,1 Riziko úmrtí - nebezpečí otravy
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí otravy v důsledku reabsorbování 
spalin. Pokud při používání není zajištěn dosta-
tečný průtok vzduchu, nepoužívejte spotřebič 
souběžně se zařízeními, které produkují jedo-
vaté plyny prostřednictvím komínu, jako jsou 
kamna, hořáky, ohřívače vody, které působí na 
bázi cirkulaci vzduchu s plynem, ropou, dřevem 
nebo uhlím.

Obrázek č. 2.: Nebezpečí otravy

Spotřebiče s cirkulací vzduchu (např. Kamna, 
hořáky, ohřívače vody s provozem na plyn, olej, 
dřevo nebo uhlí) odvádějí spalován vzduch z 
místa instalace a ženou výfukové plyny pro-
střednictvím systému výfukových plynů (např. 
kouřovod). Vzduch je z kuchyně a přilehlých 
místností absorbován s provozovaným diges-
tořem. Podtlak způsobuje, že není k dispozici 
dostatečné množství vzduchu. V takovém pří-
padě jsou jedovaté plyny vtažené z kouřovodu 
a kanálu pro spaliny a znovu vstupují do domu.  
Obrázek č. 2.
Z tohoto důvodu je třeba vždy zajistit dostatečný 
přívod čerstvého vzduchu. Obrázek č. 3.

Obrázek č. 3.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí vzniku požáru!
Z důvodu létajících jisker. Instalace spotřebiče 
nad topné zařízení, které se ohřívají pomocí 
pevných paliv (např. dřevo nebo uhlí) může být 
povoleno pouze v případě, že disponují s neod-
nímatelnou krytem. Při instalaci je nutno přihlížet 
k aktualizovaném stávajícím stavebním předpi-
sům a předpisům pro místní firmy poskytující 
dodávky elektřiny a vody.
Pokud spotřebič není čištěný v souladu s pokyny 
pro čištění, může to způsobit požár.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem!
Z příčiny poškozeného elektrického kabelu. Bě-
hem procesu instalace propojovací kabel neohý-
bejte ani nepřimačkávejte.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu!
- Při instalaci hrozí nebezpečí úrazu v důsledku 
ostrých hran. Po celou dobu instalace zařízení 
vždy používejte ochranné rukavice.
- Všechny bezpečnostní šrouby a bezpečnostní 
kryty musí být namontovány, jako je popsáno v 
návodu k obsluze z důvodu rizika spadnutí spo-
třebiče.
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RIZIKO ÚMRTÍ - NEBEZPEČÍ OTRAVY

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí popálení, riziko úrazu 
elektrickým proudem!

- Před čištěním nebo údržbou počkejte, až pří-
stroj vychladne. Odpojte pojistku nebo jej odpoj-
te ze sítě.

- Nebezpečí poškození v důsledku vlhkosti pro-
sakující do elektronických součástek. Nikdy ne-
čistěte ovládací prvky vlhkým hadříkem.
- V důsledku nesprávného čištění může dojít k 
poškození povrchu. Povrchy z ušlechtilé oceli 
čistěte pouze ve směru broušení. K čištění ovlá-
dacích prvků nepoužívejte čistící nástroje z ne-
rezové oceli. 
- V důsledku ostrých nebo škrablavých čisticích 
prostředků může dojít k poškození povrchu. Ni-
kdy nepoužívejte ostré nebo škrablavé čisticí 
prostředky.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru, nebezpečí pora-
nění!
Odpojte pojistku nebo odpojte zařízení od sítě 
v důsledku mimořádných nebo vadných oprav. 
Opravy musí být vždy provedeny autorizovaným 
servisem nebo autorizovanou odbornou osobou.

POZNÁMKA

V případě poruchy nebo poškození zařízení, 
odpojte pojistku nebo odpojte zařízení od sítě a 
zavolejte autorizovaný servis.

POZNÁMKA

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být 
nahrazen výrobcem nebo jeho servisem nebo 
jakýmikoliv pracovníkem rovnocenné kvalifikace, 
pro zabránění nebezpečným situacím.

POZNÁMKA

Při poškození žárovky přístroje, odpojte 
pojistku nebo odpojte zařízení od elektrické 
sítě. Zabráníte tím přetížení ostatních žárovek, 
poškozené žárovky ihned vyměňte (počkejte, 
dokud žárovka vychladne).

VÝSTRAHA
Při použití společně se sporákem se přístupné 
části mohou zahřát.

NEBEZPEČÍ
Výstupní vzduchové vedení z tohoto spotřebiče 
se nesmí připojit do kouřovodu ze zařízení pou-
žívající zemní plyn či jiná paliva.
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POUŽITÍ S NEBO BEZ UHLÍKOVÉHO FILTRU

3 POUŽITÍ S NEBO BEZ UHLÍ-
KOVÉHO FILTRU

3,1 Výměna uhlíkového filtru

V případě používání bez vzduchovodu, pro re-
filtrování odsávaného vzduchu se používá filtr 
s aktivním uhlím. Filtr s aktivním uhlím pořiďte 
z autorizovaného servisu nebo od svého pro-
dejce. Před výměnou uhlíkového filtru odpojte 
přístroj. Vzhledem k tomu, že se uhlíkový filtr 
používá v kuchyních bez vzduchovodu, musí 
být nahrazen novým každých 3 až 5 měsíců v 
závislosti na používání.
Uhlíkový filtr nikdy nemyjte. V každém případě 
k výrobku připojte olejový filtr, bez ohledu na 
použití filtru s aktivním uhlím. Neprovozujte váš 
spotřebič bez filtru.

3.2 Výměna uhlíkového filtru AF 100

Obrázek č. 4.: UHLÍKOVÝ FILTR AF 100

Vámi zakoupený spotřebič je vhodný pro použití 
s uhlíkovým filtrem typu AF 90. 

1. Umístěte uhlíkový filtr do jeho uložení. 
Obrázek č. 4.

2. Otočte uhlíkový filtr ve směru hodinových 
ručiček a ujistěte se, že zcela sedí. Obrázek č. 
4.

Pokud není zcela zasunut, uhlíkový filtr může 
spadnout a poškodit váš produkt.

NEBEZPEČÍ
Uhlíkový filtr nikdy nemyjte. Udržujte uhlíkový 
filtr mimo dosah dětí.
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ČIŠTĚNÍ A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

4 ČIŠTĚNÍ A PREVENTIVNÍ 
ÚDRŽBA

VÝSTRAHA
Čisticí úkony a uživatelskou službu nesmějí 
provádět děti bez dozoru.

 ■ V důsledku ostrých nebo škrablavých čisti-
cích prostředků může dojít k poškození povr-
chu. Nikdy nepoužívejte ostré nebo škrablavé 
čisticí prostředky. Pořiďte si vhodné čisticí 
prostředky pro své zařízení z autorizovaného 
servisu. Povrch zařízení a řídicí jednotky jsou 
citlivé na poškrábání.

 ■ Čistěte povrchy měkkým, vlhkým hadříkem, 
prostředkem na mytí nádobí nebo jemným čisti-
cím prostředkem na sklo. Změkčete vysušené, 
tvrdé nečistoty vlhkým hadříkem. Neseškrabuj-
te je!

 ■ Použití suchého hadříku, houbičky, které mo-
hou poškrábat, které vyžadují tření, čisticích 
prostředků, které obsahují písek, sodu, kyse-
linu nebo chlór nebo jiné silné materiály, není 
vhodné.

 ■ Čistěte povrchy z ušlechtilé oceli pouze ve 
směru broušení.

 ■ Pro řídící jednotky nepoužívejte čisticí pro-
středky z nerezové oceli a mokré utěrky. Čištění 
kovových olejových filtrů: Použité kovové olejo-
vé filtry zachycují olejové částice obsažené ve 
vlhkém vzduchu a páry v kuchyni. Při běžném 
použití (1-2 hodiny denně), čistěte kovové ole-
jové filtry přibližně každé tři měsíce.

 ■ Nepoužívejte příliš silné, kyselé nebo chlór 
obsahující čisticí prostředky.

 ■ Při čištění kovového olejového filtru, vyčistěte 
také zachycené zbytky z kovových olejových 
filtrů ve spotřebiči vlhkým hadříkem.

 ■ Kovové olejové filtry můžete umýt v myčce 

nádobí nebo ručně.
4,1 Mytí v myčce nádobí

 ■ V případě mytí v myčce, může nastat mírná 
změna barvy. To nemá žádný vliv na funkci ko-
vového olejového filtru.

 ■ Nemyjte znečištěné kovové olejové filtry spo-
lečně s nádobím.

 ■ Kovové olejové filtry v myčce nádobí umís-
těte volně a svobodně. Kovové olejové filtry 
umístěte v myčce nádobí tak, aby na ně nebylo 
tištěné.

4.2 Ruční mytí
Můžete použít speciální rozpouštědla na olej 
na odstranění umíněné špíny. Takové rozpou-
štědlo můžete získat z autorizovaného prodej-
ního centra.

 ■ Změkčete nečistoty v kovových olejových fil-
trech v horké vodě s prostředkem na mytí ná-
dobí.

 ■ Použijte kartáč na čištění a počkejte, dokud 
tekutina z kovových olejových filtrů zcela nevy-
teče.

 ■ Po vyčištění filtry důkladně opláchněte.
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INSTALACE ZAŘÍZENÍ

5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Obrázek č. 5.: INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Při instalaci digestoře, spotřebič musí mít minimálně 65 cm volný prostor nad elektrickým sporákem 
a 75 cm nad sporákem na plyn nebo jiná paliva. Obrázek č. 5.

5,1 Instalace a rozbalení

Zkontrolujte, zda na vašem přístroji nejsou pří-
padné škody.

 ■ Škody vzniklé při přepravě okamžitě ohlaste 
vedení přepravy.

 ■ Viditelné vady musí být oznámeny i prodejci.
 ■ Nenechte děti hrát se s obalovým materiá-

lem.

5.2 Instalace a rozbalení

 ■ Pravidelně měňte uhlíkové filtry.
 ■ Pravidelně čistěte hliníkové filtry. Pokud špi-

navý filtr bude blokovat přívod vzduchu, možná 
budete muset ovládat spotřebič na vysokém vý-
konu.

 ■ Používejte úrovně výkonu svého spotřebiče 
odpovídajícím způsobem.

 ■ Používání na vysokých úrovních výkonu zvýší 
vaši spotřebu energie.
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OBSAH BALENÍ

6 OBSAH BALENÍ

 Obrázek č. 7.: OBSAH BALENÍ

1. Výrobek
2. Vnitřní vzduchovod
3. Externí vzduchovod
4. 150/120mm Plastový vzduchovod
5. Kovová přípojka vzduchovodu
6. 150 mm adaptér vzduchovodu (volitelně)
7. Dálkové ovládání (volitelně)
8. Návod k použití
9. Instalační schéma
10. Ø6mm Plastová hmoždinka
11. Ø10mm Plastová hmoždinka
12. 5.5x60 Šroub pro upevnění na stěnu
13. 3.9x22 Šroub listu přípojky na vzduchovod
14. 3.5x9.5 Šroub pro připojení vzduchovodu
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PŘEHLED DIGESTOŘE

7 PŘEHLED DIGESTOŘE

Obrázek č. 8.: PŘEHLED DIGESTOŘE

1. Vnitřní vzduchovod
2. Externí vzduchovod
3. Tělo
4. Sklo
5. Ovládací panel
6. Osvětlení varné desky
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INSTALACE VÝROBKU

8 INSTALACE VÝROBKU
8,1 Instalační schéma a součást

Obrázek č. 9.: INSTALACE A SOUČÁSTI
1. Vnitřní vzduchovod
2. Externí vzduchovod
3. Sklo
4. Rám digestoře
5. Upevňovací šrouby rámu digestoře
6. Tělo
7. 4x 4.9x50 Šroub pro upevnění na stěnu
8. 4x Ø8mm Plastová hmoždinka
9. 2x 3.9x22 Šroub
10. Kovová přípojka vzduchovodu
11. 2x Ø6mm Plastová hmoždinka

Uvolněte upevňovací šroub rámu digestoře (5) 
a vytáhněte list rámu (4) směrem nahoru a poté 
utáhněte upevňovací šroub pro zajištění listu 
rámu. (Obr. č. 9)
Nainstalujte digestoř pomocí instalačního sché-
matu.
Připevněte inštalační schéma na stěnu ve sta-
novené výši (zkontrolujte minimální a maximál-
ní vzdálenosti v popisu instalace pro pracovní 
desku). Vyvrtejte body A, B, C a D. (obr. č. 9)
Umístěte Ø10 mm hmoždinky (8) do vyvrtaných 
děr A, B, C a D a zašroubujte body A + B, vy-
nechejte 5mm mezeru mezi hlavou šroubu a 
stěnou. (Obr. č. 9)
Zavěste odsavač na stěnu pomocí listů rámu. 
Utáhněte montážní šrouby A + B na stěně a 
zcela upevněte spotřebič v bodech D a C
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9 INSTALACE VÝROBKU
9.1 Instalační schéma a součásti

Obrázek č. 10.: PŘIPOJENÍ PLASTOVÉHO 
VZDUCHOVODU

1. Ø150/120mm Adaptér vzduchovodu (volitel-
ně)
2. 2x 3.5x9.5 Šroub
3. Ø120/150mm Plastový vzduchovod (volitel-
ně)
4. Tělo

 ■ V případě potřeby nasaďte spojovací díl (1) na 
plastový vzduchovod (3) a upěchujte.

 ■ Nainstalujte připojení výfuku vzduchu spotře-
biče.
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10 MONTÁŽNÍ LIST VZDU-
CHOVODU

Obrázek č. 11.: MONTÁŽNÍ LIST VZDUCHO-
VODU

1. Vnitřní vzduchovod
2. Montážní šrouby kovové přípojky vzducho-
vodu
3. Kovová přípojka vzduchovodu
4. Dolní upevňovací šrouby vzduchovodu

Listy vnitřního a vnějšího vzduchovodu jsou vlo-
ženy navzájem do sebe. 

List připojovacího nástavce vzduchovodu 3 
připevněte přímo na stěnu pod krytem vycen-
trováním digestoře nebo vyměřte a označte v 
bodech E, F. (strana č. 15 obr. Č. 9)
Vyvrtejte body E a F s Ø6mm vrtákem a vložte 
Ø6mm plastové hmoždinky. Připojte připojovací 

nástavec vzduchovodu s 3.9x22 šrouby. (Stra-
na č. 15 obr. č. 9)
Vytáhněte doleva vnitřní vzduchovod (1) pomo-
cí šroubů (2) a přišroubujte ho na připojovací 
list vzduchovodu vpravo a vlevo (3). (Obr. č. 11)
Připevněte vnější vzduchovod k pravému a le-
vému připojovacímu listu na zadní straně těla 
digestoře od spodní strany pomocí 2 šroubů (4).

MONTÁŽNÍ LIST VZDUCHOVODU
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JAK SE PRODUKT POUŽÍVÁ

11 JAK SE PRODUKT 
POUŽÍVÁ

Obrázek č. 11.: Dotykové tlačítko

1. Produkt při stisknutí tohoto tlačítka bude 
fungovat na 1. stupni otáček.
2. Produkt při stisknutí tohoto tlačítka bude 
fungovat na 2. stupni otáček.
3. Produkt při stisknutí tohoto tlačítka bude 
fungovat na 3. stupni otáček.
4. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí 
lampy.

Pro aktivaci funkce časovače stiskněte některé 
z tlačítek 1,2 a 3 a podržte na 3 sekundy. Ná-
sledně se aktivuje funkce časovače na 15 minut 
a produkt se na konci 15 minutové doby auto-
maticky vypne.

Všechny funkce, které byly aktivní před aktivací 
funkce časovače se na konci 15 minutové doby 
vypnou. Všechny funkce, které jsou aktivovány 
po aktivaci funkce časovače budou na konci 15 
minutového období pokračovat v práci.



183423

VÝMĚNA LAMPY

12 VÝMĚNA LAMPY
NEBEZPEČÍ

Odpojte digestoř z elektrické sítě. Počkejte do-
kud lampa vychladne, jelikož si můžete spálit 
ruce.

12.1 Výměna halogenové lampy

Obrázek č. 12.: Výměna halogenové lampy

Odstraňte hliníkové filtrační kazety. Vyjměte 
poškozenou žárovku a vyměňte ji za novou se 
stejnou hodnotou. Obrázek č. 12.
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AUTORIZOVANÝ SERVIS

13 AUTORIZOVANÝ SERVIS

V případě, že nefunguje osvětlení:

 ■ Ujistěte se, že je přístroj zapojen a že pojistky nejsou vadné.
 ■ Zkontrolujte žárovky. Při této kontrole nezapomeňte odpojit spotřebič. Utáhněte lampy, pokud 

jsou uvolněné. Pokud stále nefungují, vyměňte je.

Případné poruchy a činnosti na odstranění
Můžete provést bez volání servisní služby:

A) Přístroj vůbec nefunguje:

 ■ Zkontrolujte, zda je přístroj připojen, nebo zda je zástrčka řádně zasunuta v zásuvce.
 ■ Zkontrolujte jistič spotřebiče a hlavní jistič vašeho domu.

Pokud přístroj vykazuje nízký výkon
nebo je při práci hlučný:

 ■ Má spotřebič k dispozici dostatečný průměr vzduchovodu? (Min.120mm).
 ■ Jsou kovové filtry čisté? Zkontrolujte.
 ■ Pokud používáte digestoř bez vzduchovodu, ujistěte se, že uhlíkové filtry nejsou starší než 6 

měsíců.
 ■ Ujistěte se, že vaše kuchyně je dostatečná větraná pro zajištění proudění vzduchu. Pokud jste 

stále nespokojeni s výkonem svého spotřebiče, obraťte se na autorizovaný servis.
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AUTORIZOVANÝ SERVIS

13.1  Instalační schéma a součásti

Řešení problémů Reason (Dů-
vod) Pomoc

Produkt nefunguje. Zkontrolujte elek-
trickou přípojku.

Síťového napětí musí být 220-240 a 
výrobek musí být připojen k uzemněné 
zásuvce.

Lampa osvětlení nefunguje. Zkontrolujte elek-
trickou přípojku.

Síťového napětí musí být 220-240 a 
výrobek musí být připojen k uzemněné 
zásuvce.

Lampa osvětlení nefunguje. Zkontrolujte elek-
trickou přípojku.

Přepínač lampy musí být v poloze "zapnu-
to".

Lampa osvětlení nefunguje. Zkontrolujte 
lampu. Lampa produktu nesmí zůstat zkažená.

Přívod vzduchu do produktu 
je slabý.

Zkontrolujte 
hliníkový
filtr.

Hliníkovou filtrační kazetu je třeba vyčistit 
alespoň jednou za měsíc, za obvyklých 
podmínek.

Přívod vzduchu do produktu 
je slabý.

Zkontrolujte vzdu-
chovod. Vzduchovodu musí být otevřený.

Přívod vzduchu do produktu 
je slabý.

Zkontrolujte uhlí-
kový filtr.

Ve výrobcích, kde se používají filtry s aktiv-
ním uhlím, musí být uhlíkový filtr vyměněn 
jednou za 3 měsíce za obvyklých podmí-
nek.

Nevyměňuje vzduch (používá-
ní bez vzduchovodu)

Zkontrolujte 
hliníkový
filtr.

Hliníkovou filtrační kazetu je třeba vyčistit 
alespoň jednou za měsíc, za obvyklých 
podmínek.

Nevyměňuje vzduch (používá-
ní bez vzduchovodu)

Zkontrolujte uhlí-
kový filtr.

Ve výrobcích, kde se používají filtry s aktiv-
ním uhlím, musí být uhlíkový filtr vyměněn 
jednou za 3 měsíce za obvyklých podmí-
nek.

13.2 Technický seznam
Napájecí napětí 220 - 240 V 50Hz
Třída izolace motoru F
Izolační třída TŘÍDA I


