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Tento návod k obsluze si přečtěte pozorně!
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"V souladu s normou WEEE. bez PCB."
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1 TECHNICKÝ NÁKRES

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

 ■  Toto zařízení mohou používat pouze osoby 
ve věku nad 8 let a osoby bez fyzických, smy-
slových 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 Vol-
tů ~ 50 Hz.

 ■ Síťový kabel Vašeho spotřebiče je vybaven 
uzemněným konektorem. Tento kabel musí být 
zapojen do uzemněné zásuvky.

 ■ Všechny elektrické připojení musí být pro-
vedeny kvalifikovaným technikem.

 ■ Neoprávněná instalace může mít za násle-
dek snížení výkonu, poškození spotřebiče a 
nehodu.

 ■ Kabel spotřebiče během instalace nesmí 
být uvíznutý nebo poškozen. Napájecí kabel 
nesmí být položen v blízkosti sporáků. Může to 
způsobit jeho roztavení a požár.

 ■ Spotřebič před ukončením jeho instalace 
nezapojujte.

 ■ Ujistěte se, že zásuvka je snadno přístup-
ná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze 
odpojit.

 ■ Nedotýkejte se lamp spotřebiče, když byly v 
provozu po dlouhou dobu. Lampy mohou popá-
lit vaše ruce, protože jsou horké.

 ■ Kuchyňské digestoři jsou určeny pro domá-
cí použití pro konvenční vaření. Při používání 
pro jiné účely může nastat porucha a záruka 
zaniká. 

 ■ Dodržujte předpisy a pravidla orgánů týka-
jící se odsávání odpadního vzduchu. (Toto ne-
platí pro použití bez vzduchovodu).

 ■ Potraviny, které se při vaření mohou vznítit, 
se pod tímto spotřebičem nesmí vařit.

 ■ Spusťte spotřebič po umístění pekáče, hrn-
ců, atd. na sporák. V opačném případě může 
vysoká teplota způsobit deformaci některých 
částí vašeho přístroje.

 ■ Po sebraní pekáče, hrnců, atd. ze sporáku 
vypněte spotřebič.

 ■ Nenechávejte horký olej na sporáku. Pánve 
s horkým olejem se mohou samovolně vznítit a 
způsobit 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 nahromadě-
ného 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 čiš-
těn, může představovat riziko požáru.

 ■ Před údržbou odpojte zařízení. (Odpojte 
spotřebič z elektrické sítě nebo vypněte hlavní 
jistič).

 ■ 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 
palivo nebo plyn, jako jsou ohřívače místnosti, 
výfukový kouř z těchto zařízení musí být zcela 
izolován nebo zařízení musí být vzduchotěsné.
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 ■ Při připojení vzduchovodů vašeho spotřebi-
če používejte trubky o průměru 150 nebo 120 
mm.   

 ■ Připojení musí být co nejkratší, s co nejmen-
ším počtem kolen.

 ■ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
 ■ Pro svou bezpečnost ve svém spotřebiči po-

užijte "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 nepoužívej-
te vodu.

 ■ Při provozu sporáků mohou být přístupné 
části horké.

 ■ Tento spotřebič není určen k použití oso-
bami s omezenými fyzickými, smyslovými a 
duševními schopnostmi (včetně dětí) nebo 
osobami s nedostatečnými znalostmi a zkuše-
nostmi, kromě případů, kdy jsou pod dohledem 
a správou osobou 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 
přístroj 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).

 ■ Provoz více než jednoho plynového ho-
řáku způsobí vysoké teploty. Kryt nacházející 
se v horní části varné desky se může poškodit 
nebo zapálit. Neprovozujte současně 2 plynové 
sporáky na vysoké úrovni po dobu delší než 15 
minut. 5kW velký hořák má účinnost než 2 ply-
nové hořáky.



73424

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. Pokud není dostatečný přívod vzduchu, 
nastává podtlak.
 V takovém případě jsou jedovaté plyny vtažené 
z kouřovodu a kanálu pro spaliny a znovu vstu-
pují 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 odletujících jisker. Instalace spotřebi-
če 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 dodr-
žet aktualizované stávající stavební předpisy a 
předpisy pro místní firmy poskytující dodávky 
elektřiny a vody.
Pokud spotřebič není čištěný v souladu s pokyny 
pro čištění, může to způsobit požár.

NEBEZPEČÍ
2,2 Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
Z příčiny poškozeného elektrického kabelu. Bě-
hem procesu instalace propojovací kabel neohý-
bejte ani nepřimačkávejte.

NEBEZPEČÍ
2,3 Nebezpečí úrazu!

 ■ Při instalaci hrozí nebezpečí úrazu v důsled-
ku ostrých hran. Po celou dobu instalace zaříze-
ní vždy používejte ochranné rukavice.

 ■ Všechny bezpečnostní šrouby a bezpeč-
nostní kryty musí být namontovány, jako je po-
psáno v návodu k obsluze z důvodu zabránění 
spadnutí zařízení.
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NEBEZPEČÍ
2,4 Nebezpečí popálení, riziko úrazu 
elektrickým proudem!

 ■ Před čištěním nebo údržbou počkejte, až 
přístroj vychladne. Odpojte pojistku nebo jej od-
pojte ze sítě.

 ■ Je přítomné riziko poškození v důsledku vlh-
kosti prosakující do elektronických součástek. 
Nikdy nečistěte 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 čisti-
cích prostředků může dojít k poškození povrchu. 
Nikdy nepoužívejte ostré nebo škrablavé čisticí 
prostředky.

 ■ Je přítomné riziko poškození v důsledku vlh-
kosti prosakující do elektronických součástek. 
Sestavte výstupní vedení vzduchu směrem ke 
spodní části (1° sklon) spotřebiče.

NEBEZPEČÍ
2,5 Nebezpečí požáru, nebezpečí 
poranění!
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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Můžete použít toto zařízení v režimu vyfoukání 
vzduchu nebo v režimu proudění vzduchu.

Režim vyfoukání vzduchu
Nasávaný vzduch je pročištěn olejovým filtrem 
a zopakovat vyfoukání přes potrubním systému. 
Obrázek č. 4.

Obrázek č. 4.: Vývod vzduchu bez uhlíkového 
filtru

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí usmrcení!

Nebezpečí otravy v důsledku zpětně 
vstřebaných spalin. Odpadní vzduch se nikdy 
nesmí zavést do aktivního komína nebo komína 
pro výfukové plyny, ani nesmí být zaveden do 
komína používaného na odvětrávání oblastí, 
kde jsou nainstalovány zdroje vytápění.

 ■ Pokud se požaduje odpadní vzduch vyvést do 
neaktivního komína nebo vzduchovodu výfuko-
vých plynů, musíte získat povolení od autorizo-
vaného kominíka.

 ■ Pokud je odpadní vzduch vyveden přes vnější 
stěnu, použijte teleskopické zabezpečení stěny.

Režim cirkulace vzduchu

Nasávaný vzduch se pročistí pomocí olejových 
filtrů a filtrem s aktivním uhlím a je přiváděn zpět 
do kuchyně. Obrázek č. 5.

Obrázek č. 5.: Výstup vzduchu s uhlíkovým 
filtrem

Nejprve připojte filtr s aktivním uhlím pro 
uložení látek, které zachycují zápachy v 
režimu cirkulace vzduchu. Pro různé možnosti 
potřebné k provozu zařízení v režimu cirkulace 
vzduchu se obraťte na autorizovaného prodejce. 
Příslušenství potřebné pro tento proces 
můžete získat v souvisejících prodejnách, v 
autorizovaných servisech nebo prostřednictvím 
on-line prodejního centra.

3 POUŽITÍ S NEBO BEZ UHLÍKOVÉHO FILTRU
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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. 6.: 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. 6.

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

6.

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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4 ČIŠTĚNÍ A PREVENTIVNÍ 
ÚDRŽBA

VÝSTRAHA
 ■ Před provedením každé údržby a čištění od-

savač odpojte z elektrického proudu. 
 ■ Uživatelskou údržbu čištění nesmí 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 či-
sticím prostředkem na sklo. Změkčete vysuše-
né, přilepené nečistoty vlhkým hadříkem. Ne-
seškrabujte 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 
rozpouštědlo můžete získat z autorizovaného 
prodejního 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.
VÝSTRAHA

Pravidelným čištěním kovového filtru zabráníte 
vzniknutí požárů v důsledku vysokých teplot při 
smažení.
4,3 Demontáž / montáž hliníkového 
filtru
Stiskněte tlačítko na liště hliníkového filtru a za-
táhněte směrem k sobě. Použijte stejný postup 
v opačném pořadí než při vložení filtru. 
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5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ

                                                       Obrázek č. 7.: INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Při instalaci digestoře, spotřebič musí mít minimálně 650 mm volný prostor nad elektrickým sporá-
kem a 750 mm nad sporákem na plyn nebo jiná paliva. Obrázek č. 7.
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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5,3 Režim vyfoukání vzduchu
UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí usmrcení!
Nebezpečí otravy v důsledku zpětně vstřebaných 
spalin. Odpadní vzduch se nikdy nesmí zavést 
do aktivního komína nebo komína pro výfukové 
plyny, ani nesmí být zaveden do komína používa-
ného na odvětrávání oblastí, kde jsou nainstalo-
vány zdroje vytápění. Pokud se požaduje odpadní 
vzduch vyvést do neaktivního komína nebo vzdu-
chovodu výfukových plynů, musíte získat povole-
ní od autorizovaného kominíka.
Pokud je odpadní vzduch vyveden přes vnější 
stěnu, použijte teleskopické zabezpečení stěny. 
bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.
5,4 Potrubí vzduchového výfuku
Info: Výrobce spotřebiče neodpovídá za poško-
zení v důsledku uložení trubky.

 ■ Maximální výkon zařízení se dosáhne kratším 
a rovným kouřovodem a největší možným průmě-
rem trubky.

 ■  S delšími a drsnými kouřovody s velkým množ-
stvím záhybů nebo s kouřovody průměru menším 
než 150 mm není možné dosáhnout optimální vět-
rací výkon a zvýší se hlučnost ventilátoru.

 ■  Vzduchovody nebo hadice používané během 
instalace potrubí vzduchovodu musí být vyrobeny 
z nehořlavého materiálu.
Kulaté trouby
Doporučený vnitřní průměr musí být 150 nebo 
alespoň 120 mm.
Ploché vzduchovody
Vnitřní průměr musí odpovídat průměru kulatých 
trubek.
cca. Ø150 mm 177 cm²
cca. Ø120 mm 173 cm²

 ■ Ploché vzduchovody by měly být bez ostrých 
záhybů.

 ■  Pro různé průměry trubek použijte izolační pás-
ku.
5,5 Kontrola zdi

 ■ Stěna musí být v přímé svislé poloze a musí mít 
potřebnou sílu na udržení produktu.

 ■ Hloubka vrtaných otvorů musí odpovídat délce 
šroubů. Hmoždinky musí být bezpečně zapadat 
do děr.

 ■ Přiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro 
robustní pevné stěny. U jiných typů staveb (napří-
klad omítky, pórobeton, protonová stěnové cihly) 
použijte odpovídající upevňovací materiál.

 ■ Maximální hmotnost odsavače par je 40 kg.
5,6 Elektrické připojení

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem!
Vnitřní části přístroje mohou mít ostré hrany. Může 
dojít k poškození připojovacího kabelu. Během 
procesu instalace propojovací kabel neohýbejte 
ani nepřimačkávejte.
Požadované údaje o připojení jsou uvedeny na 
výrobním štítku který nalezené uvnitř spotřebiče; 
vyberte kovové tukové filtry abyste se k nim do-
stali.
Délka přívodního kabelu je cca. 1,3m
Tento spotřebič je kompatibilní se směrnicemi EU 
o zabránění rušení. 

UPOZORNĚNÍ
5,7 Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
Musí být vždy možné přerušit spojení od elektric-
ké sítě. Přístroj by měl být vždy připojen k správ-
ně nainstalované stěnové zásuvce. Po instalaci v 
případě, že kabel zařízení je krátký nebo pokud 
je požadováno pevné spojení, při instalaci je tře-
ba zabudovat více-pólový odpínač se vzdáleností 
kontaktů 3 mm. Pevné připojení musí být prove-
deno odborníkem na elektroniku 
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6 OBSAH BALENÍ

 Obrázek č. 8.: 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. Návod k použití
8. Instalační schéma
9. Ø6mm Plastová hmoždinka
10. Ø10mm Plastová hmoždinka
11. 5.5x60 Šroub pro upevnění na stěnu
12. 3.9x22 Šroub listu přípojky na vzduchovod
13. 3.5x9.5 Šroub pro připojení vzduchovodu
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7 PŘEHLED DIGESTOŘE

Obrázek č. 9.: PŘEHLED DIGESTOŘE

1. Vnitřní vzduchovod
2. Externí vzduchovod
3. Tělo
4. Periférní absorpční lišta/sklo
5. Ovládací panel
6. Osvětlení varné desky
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8 INSTALACE VÝROBKU
8,1 Instalační schéma a součásti

Obrázek č. 10.: INSTALACE A SOUČÁSTI
1. Vnitřní vzduchovod
2. Externí vzduchovod
3. Sklo
4. Rám digestoře
5. Upevňovací šrouby rámu digestoře
6. 2x 3.9x22 Šroub listu přípojky na vzducho-
vod
7. Tělo
8. 4x Ø10mm Plastová hmoždinka
9. 4x 5.5x60 Šrouby pro stěnový rám
10. 2x 3.9x22 Šroub
11. Kovová přípojka vzduchovodu
12. 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. Obrázek č. 10.

 ■ Nainstalujte digestoř pomocí instalačního 
schématu. (Obrázek č. 10)

 ■ Připevněte inštalační schéma na stěnu ve 
stanovené výši (zkontrolujte minimální a ma-
ximální vzdálenosti v popisu instalace pro pra-
covní desku). Vyvrtejte body A, B, C a D. (obr. 
č. 10)

 ■ Umístěte Ø10 mm hmoždinky (8) do vyvrta-
ných děr A, B, C a D a zašroubujte body A + B, 
vynechejte 5mm mezeru mezi hlavou šroubu a 
stěnou. (Obrázek č. 10)

 ■ 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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8,2. PŘIPOJENÍ PLASTOVÉHO 
VZDUCHOVODU

Obrázek č. 11.: 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

 ■ Nainstalujte plastový vzduchovod (3) na pro-
dukt pomocí 2 šroubů (2). (Obrázek č. 11).

 ■ V případě potřeby nasaďte spojovací díl (1) na 
plastový vzduchovod (3) a upěchujte. (Obrázek 
č. 11).

 ■ Nainstalujte připojení výfuku vzduchu spotře-
biče.
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9 MONTÁŽNÍ LIST 
VZDUCHOVODU

Obrázek č. 12.: 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 C,D. (strana č. 16 obr. č. 10)
Vyvrtejte body E a F s Ø6mm vrtákem a vložte 
Ø6mm plastové hmoždinky. Připojte připojovací 

nástavec vzduchovodu s 3.9x22 šrouby. (Stra-
na č. 16 obr. č. 10)

Vytáhněte doleva vnitřní vzduchovod (1) pomo-
cí šroubů (2) a přišroubujte ho na připojovací 
list vzduchovodu vpravo a vlevo (3). (Obr. č. 12)
Připevněte vnější vzduchovod k pravému a le-
vému připojovacímu listu na zadní straně těla 
digestoře od spodní strany pomocí 2 šroubů 
(4). (Obrázek č. 12).
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10 JAK SE PRODUKT 
POUŽÍVÁ

10,1 3-rychlostní dotykové tlačítko

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.

10,2 Stiskací tlačítko 

Obrázek č. 12.: Stiskací tlačítko

1. Stiskněte toto tlačítko pro resetování vašeho 
produktu.
2. Produkt při stisknutí tohoto tlačítka bude 
fungovat na 1. stupni otáček.
3. Produkt při stisknutí tohoto tlačítka bude 
fungovat na 2. stupni otáček.
4. Produkt při stisknutí tohoto tlačítka bude 
fungovat na 3. stupni otáček.
5. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a vypnutí 
světelného zdroje.
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11 VÝMĚNA LAMPY
NEBEZPEČÍ

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

11,1 Výměna halogenové lampy

Obrázek č. 13.:Výměna halogenové lampy

Odstraňte hliníkové filtrační kazety. Vyjměte 
poškozenou žárovku a vyměňte ji za novou se 
stejnou hodnotou. Obrázek č. 13.

11,2 Výměna nástrčné lampy

Obrázek č. 14.: Výměna nástrčné lampy

Odstraňte hliníkové filtrační kazety. Vyjměte 
poškozenou žárovku a vyměňte ji za novou se 
stejnou hodnotou. Obrázek č. 14.
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12 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 jejich řešení, které můžete udělat bez volání Zákaznic-
kého servisu:
:

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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12,1 Řešení problémů

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.

Sání vzduchu produktu je 
slabé.

Zkontrolujte hliní-
kový filtr

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

Sání vzduchu produktu je 
slabé.

Zkontrolujte vzdu-
chovod. Vzduchovodu musí být otevřený.

Sání vzduchu produktu je 
slabé.

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 hliní-
kový 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.

12,2 Technický seznam
Napájecí napětí 220 - 240 V 50Hz
Třída izolace motoru F
Izolační třída TŘÍDA I


