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1 TECHNICKÝ NÁKRES
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Obr. č. 1: TECHNICKÝ NÁKRES
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2 UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 Toto zařízení mohou používat děti
starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo jim 
v souvislosti s jeho bezpečným používáním 
byly poskytnuty instrukce a porozuměli mož-
ným rizikům
a lidmi, kteří nepostrádají fyzické, senzorické 
nebo duševní schopnosti či zkušeností a infor-
mace.
   Tento výrobek je určen pro 
domácí použití.
   Použité napětí produktu je 220 až 240 Voltů 
~ 50 Hz.
   Napájecí kabel vašeho výrobku je vybaven 
uzemněnou zástrčkou. Tento kabel musí být 
zapojen do uzemněné zásuvky.
   Kompletní elektroinstalaci musí instalovat 
kvalifikovaný elektrikář.
   Instalace nepovolanými osobami by mohla 
vést ke špatnému výkonu fungování, k poško-
zení produktu, k nehodě.
   Napájecí kabel spotřebiče nesmí být vystaven 
rušení nebo poškození při montáži. Napájecí 
kabel nesmí být umístěn v blízkosti sporáku. V 
takových případech se může roztavit a způsobit 
požár.
   Před instalováním spotřebič nezapojujte.
   Ujistěte se, že na místě instalace je uživateli 
umožněno snadno odpojit napájecí kabel v pří-
padě jakéhokoli nebezpečí.
   Nedotýkejte se lampy vašeho výrobku po 
dlouhé době provozu. Jelikož mohou být horké, 
můžete si spálit ruku.
   Kuchyňské digestoře jsou určeny pro běžné 
vaření a domácí použití. Pro jiné použití než je 
uvedeno, existuje riziko poškození a přístroj 
ztrácí svou záruku.
   V souladu s pravidly a pokyny vztahujícími se 
na vypouštění vyfoukání vzduchu, které stanoví 

příslušné orgány. (Toto upozornění neplatí pro 
použití bez vzduchovodu).
   Pod spotřebičem nesmí být vařené hořlavé 
potraviny.
   Zapněte spotřebič po umístění hrnce, pánve, 
atd. na sporák. Jinak může vysoká teplota vést 
k deformacím některých součástek produktu.
   Před odebráním hrnce, pánve, atd. vypněte 
hořák sporáku.
   Nenechávejte horký olej na sporáku. Pánve 
obsahující horký olej se mohou vznítit.
   Vzhledem k tomu, by se olej mohl vznítit, při 
pečení smažených potravin, dávejte pozor na 
vaše záclony a ubrusy.
   Zajistěte včasnou výměnu filtrů. Včas nevy-
měněné filtry představují riziko vzniku požáru 
v důsledku na nich nahromaděných tukových 
usazenin.
   Namísto filtru nepoužívejte ne-ohnivzdorné 
filtrační materiály.
   Neprovozujte váš produkt bez filtru, a neod-
straňujte filtr, když je přístroj v provozu.
   V případě náhlého vznícení, odpojte digestoř 
i se spotřebiči na vaření od elektrické sítě. (Vy-
táhněte spotřebič z elektrické zásuvky
nebo vypněte hlavní vypínač)
   Pokud neprovádíte včas pravidelné čištění 
vašeho produktu, může to představovat riziko 
požáru.
   Před jakoukoliv údržbou odpojte přístroj z 
elektrické sítě. (Vytáhněte spotřebič z elektrické 
zásuvky nebo vypněte hlavní vypínač.)
   Když elektrický digestoř a zařízení napájené s 
jinou než elektrickou energií pracují současně, 
podtlak v místnosti nesmí přesáhnout 4 Pa (4 x 
10 bar).
   Spotřebiče spalující plyn nebo topný olej, jako 
jsou pokojové ohřívače, které sdílejí stejné pro-
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středí s produktem, musí být plně izolovány 
od výfuku tohoto produktu 
nebo musí být vzduchotěsné.
   Při připojování vzduchovodu do vašeho pro-
duktu, používejte trubky o průměru 150 mm 
nebo 120 mm.
Délka spojení trubek, jakož i počet kolen musí 
být co nejmenší.
   Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
   Pro vaši bezpečnost se v systému digestoře 
používá "MAX 6 A" pojistka.
   Jelikož obalové materiály by mohly být ne-
bezpečné, 
držte je mimo dosah dětí.
   Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být 
nahrazen výrobcem nebo jeho servisem 
nebo jakýmkoli jiným kvalifikovaným pracovní-
kům na stejné úrovni tak, aby se zabránilo ne-
bezpečným situacím.
   V případě náhlého vznícení, odpojte digestoř 
a spotřebiče na vaření od elektrické sítě, a za-
kryjte plamen. Na hašení požáru nikdy nepou-
žívejte vodu.
   Když jsou spotřebiče na vaření v provozu, 
jejich přístupné části mohou být horké.
   Pokud není poskytován dohled a informace v 
souvislosti s používáním zařízení osobou zod-
povědnou za bezpečnost zařízení, toto zařízení 
není určeno pro použití
lidmi, kteří jsou zdravotně postižení, pokud jde 
o fyzické, senzorické a duševních schopnosti 
(včetně dětí), nebo mají nedostatek zkušeností 
a informace.
   Po instalaci digestoře, musí být minimální 
vzdálenost mezi produktem a jakýmkoli elek-
trickým sporákem 65 cm; a mezi digestoří a ply-
novým sporákem a vařičem na spalování jiných 
paliv 75 cm.
   Vývod digestoře nesmí být připojen k vzdu-
chovodu, kde je přítomen jiný kouř.

   Pokud se spotřebič používá se zařízeními 
pracujícími s okolním vzduchem a palivem 
(např. ohřívače, bojlery atd
na plyn, naftu, uhlí nebo dřevo apod), je třeba 
věnovat pozornost při jejich současném užívá-
ní. To z toho důvodu, že digestoř by mohl nepří-
znivě ovlivnit spalování, vytlačováním okolního 
vzduchu.
Toto upozornění neplatí pro použití bez vzdu-
chovodu.
   Pokud je elektrický digestoř používán součas-
ně se zařízeními, které používají plyn nebo jiná 
paliva, musí existovat dostatečné odvětrávání 
v místnosti (nemusí se vztahovat na zařízení, 
které vypouští vzduch zpět do místnosti).
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2,1 Život ohrožující nebezpečí, ne-
bezpečí otravy

VÝSTRAHA
Je přítomno život ohrožující nebezpečí otravy a 
nebezpečí kvůli vstřebávání se spalin. Během 
používání výstupu vzduchu, pokud není zajištěn 
dostatečný přívod vzduchu, spotřebič nepouží-
vejte současně se zařízeními, které produkují 
toxické plyny přes kouřovod, jako jsou odvě-
trávané topná tělesa, plynové, olejové topná 
tělesa, ohřívače na dřevo nebo uhlí, sprchové 
ohřívače, bojlery, atd .

Obr. č. 2: Nebezpečí otravy

Odvětrávané zařízení (např. plynové, olejové 
ohřívače, ohřívače na dřevo nebo uhlí, sprchové 
ohřívače, ohřívače vody) které berou spalovací 
vzduch z místa instalace, a vypouštějí odpadní 
plyny prostřednictvím systému odpadního plynu 
(např. kouřovod). Pokud je digestoř aktivní, pohl-
cuje vzduch z kuchyně a sousedních místností. 
Pokud není zajištěn adekvátní vstup vzduchu,
vytváří se vakuum. V takovém případě jsou 
toxické plyny absorbovány z kouřovodu a z ko-
mína pro odpadní plyny a jsou znovu přivedeny 
do bytu. Obr. č. 2
Z tohoto důvodu musí být vždy zajištěn přívod 
dostatečného množství čerstvého vzduchu. Obr. 
č. 3

Obr. č. 3

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
Z důvodu jisker. Instalace spotřebiče nad topná 
zařízení, které se ohřívá pomocí pevných paliv 
(např. dřevo nebo uhlí) je povoleno pouze tehdy, 
je-li namontován neodnímatelný kryt. Při proce-
su instalace je třeba věnovat pozornost součas-
ným platným stavebním předpisům a předpisům 
místních elektrických a plynárenských společ-
ností.
Spotřebič by se mohl vznítit, není-li proveden v 
souladu s pokyny pro čištění.

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem!
Neohýbejte ani nelámejte přípojný kabel během 
instalace z důvodu nebezpečí poškození kabelu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí fyzického zranění!
- Během instalace hrozí nebezpečí poranění os-
trými hranami. Po celou dobu procesu instalace 
spotřebiče používejte ochranné rukavice.
- Vzhledem k riziku pádu spotřebiče, montáž 
všech bezpečnostních šroubů a krytů musí být 
proveden tak, 
jak je to uvedeno v uživatelské příručce.



83451

VÝSTRAHA
Nebezpečí popálení, nebezpečí úra-
zu elektrickým 
proudem!
- Před provedením čištění nebo údržby nechte 
spotřebič vychladnout. Vypněte pojistku 
nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Existuje nebezpečí poškození v důsledku vnik-
nutí vlhkosti do elektroniky. Nemyjte hlavní řídící 
součásti vlhkým hadrem.
- V důsledku nesprávného procesu čištění může 
dojít k poškození povrchu. Povrchy z ušlechtilé 
oceli čistěte pouze ve směru jejich broušení. Pro 
ovládací prvky nepoužívejte čističe z nerezové 
oceli. 
- Povrch se může v důsledku agresivních a 
abrazivních čistících prostředků poškodit. Nikdy 
nepoužívejte agresivní a abrazivní čisticí pro-
středky.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru a fyzického zraně-
ní!
V případě opravy, která nebyla provedena v sou-
ladu s pravidly nebo jako by byla vyžadována, 
vypněte pojistku nebo odpojte přívodní kabel 
vašeho spotřebiče.
Oprava musí být provedena pouze autorizova-
nou 
technickou službou nebo autorizovaným odbor-
níkem.

POZNÁMKA

V případě, že spotřebič je vadný nebo poškozený, 
vypněte pojistky nebo odpojte přívodní kabel 
vašeho zařízení a zavolejte autorizovaný servis.

POZNÁMKA

Pokud je přípojný kabel poškozen, musí být 
nahrazen jeho výrobcem nebo autorizovanou 
technickou službou nebo jakýmkoli jiným 
kvalifikovaným pracovníkům na stejné úrovni 
tak, aby se zabránilo nebezpečným situacím.

POZNÁMKA

V případě, že žárovky vašeho přístroje jsou 
vadné, vypněte pojistky nebo odpojte přívodní 
kabel vašeho spotřebiče. Okamžitě vyměňte 
žárovky pro zabránění přetížení ostatních 
žárovek (počkejte, dokud se žárovka nejprve 
ochladí)

VÝSTRAHA
Při současném použití se zařízeními vaření mo-
hou být přístupné komponenty zahřáté.

VÝSTRAHA
Vývodová trouba vzduchu tohoto spotřebiče 
nesmí být připojena do kouřovodu používaného 
na odvádění zplodin generovaných zařízeními, 
které používají plyn nebo jiná paliva.
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3 POUŽITÍ S A BEZ UHLÍKO-
VÉHO FILTRU

3.1 Výměna uhlíkového filtru

V prostředích bez komínu, musí být na filtraci 
vzduchu a jeho recirkulaci použit aktivní uhlíko-
vý filtr. Před výměnou uhlíkového filtru spotřebič 
odpojte od napájení. Vzhledem k tomu, že se 
uhlíkový filtr používá v kuchyních bez vývodu 
vzduchovodu, musí být vyměněn každých 3-5 
měsíců v závislosti na používání.
Uhlíkový filtr nikdy nemyjte. V produktu musí 
být instalován tukový filtr, bez ohledu na to, zda 
jsou nebo nejsou používány filtry s aktivním uh-
lím. Nepoužívejte svůj spotřebič bez tukového 
filtru.

3.2 Výměna uhlíkového filtru

Obr. č. 4: UHLÍKOVÉHO FILTRU

Spotřebič, který jste si zakoupili, je vhodný pro 
použití s uhlíkovými filtry. 

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

2. Otáčením uhlíkového filtru ve směru 
hodinových ručiček se ujistěte, že je zcela 
nasazen. Obr. č. 4

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

VÝSTRAHA
Uhlíkové filtry nemyjte. Uhlíkové filtry vždy udr-
žujte mimo dosah dětí.
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4 ČIŠTĚNÍ A PREVENTIVNÍ 
ÚDRŽBA

VÝSTRAHA
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče nesmí 
provádět děti bez dozoru.

- Povrch se může v důsledku agresivních a 
abrazivních čistících prostředků poškodit. Nikdy 
nepoužívejte agresivní
a abrazivní čisticí prostředky. Látky vhodné pro 
čištění a ochranu vašeho spotřebiče zabez-
pečte
od podpůrné služby. Povrch spotřebičů a řídi-
cích jednotek je citlivý na poškrábání.
- Čistěte povrch měkkým a vlhkým hadříkem, 
saponátem pro mytí nádobí nebo jemným čis-
ticím prostředkem na sklo. Změkčete suchou, 
lepkavou špínu vlhkým hadříkem. Neseškrabuj-
te je!
- Není vhodné používat suché hadry, houbičky, 
které mohou škrábat, materiály, které vyžadují 
tření a jiné agresivní čisticí prostředky obsahují-
cí písek, sodu, kyseliny nebo chlor.
- Čistěte povrch z nerezové oceli pouze ve 
směru broušení.
- Pro řídící jednotky nepoužívejte čisticí pro-
středky z nerezové oceli a mokré utěrky. Čištění 
kovových tukových filtrů Na používaných kovo-
vých tukových filtrech se usadí mastné částice z 
vlhkosti a par vytvořených v kuchyni. Vyčistěte 
kovové tukové filtry každé tři měsíce za podmí-
nek běžného používání (1 až 2 hodiny denně).
- Nepoužívejte příliš efektivní, kyselé nebo alka-
lické čistící prostředky.
- Při čištění kovových tukových filtrů, též vyčis-
těte části držáku kovových tukových filtrů ve 
spotřebiči vlhkým hadříkem.
- 

Kovové tukové filtry můžete vyčistit v myčce 
nádobí nebo ručně.
4.1 Mytí v myčce nádobí
V případě mytí v myčce, může nastat nepatrná 
změna v barvě. To nemá žádný vliv na funkci 
kovového tukového filtru.
- Nemyjte příliš špinavé kovové tukové filtry 
společně s nádobím.
- Kovové tukové filtry v myčce nádobí umístěte 
volně a svobodně. - Kovové tukové filtry v myč-
ce nádobí umístěte volně a 
svobodně.
4.2 Ruční mytí

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.

Můžete použít speciální rozpouštědla na olej 
na odstranění umíněné špíny. Takové rozpou-
štědlo můžete získat z autorizovaného prodej-
ního centra.
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5 INSTALACE SPOTŘEBIČE

Min.65 cm
Max.75 cm 

Obr. č. 5: INSTALACE SPOTŘEBIČE

Po dokončení instalaci digestoře, musí být minimální vzdálenost mezi produktem a jakýmkoli elek-
trickým sporákem 65 cm; a mezi digestoří a plynovým sporákem a vařičem na spalování jiných paliv 
75 cm. Obr. č. 5
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5.1 Šablona instalace

160

A B

28
6

41
7

DC
230

min.450-max.650mm min.650-max.750mm

H670.3422.01.00

A,B,C,D= Ø10

ARBEITSPLATTE
PIANO DI COTTURA
ENCIMERA DE COCINA
PLAN DE TRAVAILLE

WORKTOP

ELETTRO                                          GAS
ELEKTRO                                          GAS

ELECTRICO                                      GAS

ELECTRO                                          GAS

ELECTRIQUE                                   GAZ

MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

ASSEMBLY TEMPLATE SCALE 1:1
MONTAJ ÞABLONU ÖLÇEK 1:1

ELEKTRÝK                                          GAZ
ELECTRO                                          GAS

PÝÞÝRME ALANI
COOKING ZONE

Obr. č. 6: ROZMĚRY SESTAVY

5,2 Instalace a rozbalení spotřebiče

Zkontrolujte, zda spotřebič není deformovaný.
- Problémy s dopravou neprodleně oznamte pro-
vozovateli přepravy.
- Jakékoliv nedostatky, které jste objevili, oznam-
te také svému prodejci.
- Nedovolte dětem hrát se s obalovým materi-
álem !!!

5.3 Doporučení pro úsporu energie

Měňte uhlíkové filtry pravidelně.
- Pravidelně čistěte vaše hliníkové filtry. Vzhle-
dem k tomu, že by špinavé filtry blokovaly prů-
chod vzduchu, možná budete muset použít 
přístroj 
při vyšší rychlosti.
- Používejte svůj spotřebič s běžnými rychlost-
mi.
- Používání při vyšší rychlosti by způsobilo zvý-
šení spotřeby energie.
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6 OBSAH BALENÍ

3451  

Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice Okuyunuz!

 Obr. č. 7: OBSAH BALENÍ

1. Výrobek
2. Vnitřní vzduchovod
3. Vnější vzduchovod
4. 150/120mm Plastový vzduchovod
5. Komínová přípojová deska
6. 150 mm adaptér vzduchovodu (Volitelně)
7. Návod k použití
8. Rozměry sestavy
9. Ø6mm Plastová hmoždinka
10. Ø10mm Plastová hmoždinka 
11. 5.5x60 Šroub pro upevnění na stěnu
12. 3.9x22 Šroub přípojné desky vzduchovodu
13. 3.5x9.5 Šroub pro připojení vzduchovodu
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7 PŘEHLED DIGESTOŘE
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Obr. č. 8: PŘEHLED DIGESTOŘE

1- Vnitřní vzduchovod
2- Vnější vzduchovod
3- Tělo
4- Ovládací panel
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8 SESTAVENÍ PRODUKTU
8.1 Instalační schéma a komponenty
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Obr. č. 9: INSTALACÍ SCHÉMA A KOMPONENTY
1. Vnitřní vzduchovod
2. Vnější vzduchovod
3. Závěsná deska
4. Šroub pro závěsnou desku
5. Tělo
6. 2x 3.9x22 Šroub
7. Komínová přípojová deska
8. 2x Ø6mm Plastová hmoždinka
9. 2x 5.5x60 Šroub pro upevnění na stěnu
10. 2x Ø10mm Plastová hmoždinka

Sestavte digestoř pomocí instalačního schéma-
tu. Přimontujte montážní prvek na stěnu ve sta-
novené výši (viz minimální a maximální vzdá-
lenosti určené pro pracovní desky, v instalační 
schématu). Vyvrtejte body A, B, C a D. (obr. č. 
9)
Vložte Ø10mm hmoždinky (5) do otvorů vyvr-
taných jako A, B, C a D a přišroubujte šrouby v 
místech A + B, aby mezi hlavou šroubu a stěnou 
zůstal prostor 5 mm. (obr. č. 9)
Upravte pozici závěsné desky digestoře (3) 
uvolněním šroubů pro závěsnou desku (4) a 
upevněte závěsnou desku digestoře.
Zavěste digestoř na zeď pomocí závěsných ot-
vorů A, B digestoře. Utáhněte upevňovací šrou-
by A + B na stěně a zcela zajistěte produkt v 
bodě D, C.
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9 SESTAVENÍ KOVOVÉ PŘÍ-
POJKY VZDUCHOVODU

Obr. č. 10: SESTAVENÍ PALIVOVÝCH DESEK 

1. Vnitřní vzduchovod
2. Vnitřní upevňovací šrouby komínové přípo-

jové desky
3. Komínová přípojová deska
4. Vnější vzduchovod

• Vytvoření připojení vzduchu výrobku.
• Vnější a vnitřní plechové komíny jsou připoje-

ny jedna v druhé. “Odsavač par je nastaven 
uprostřed, a pak spojovací komínová deska 
(3) je přímo připevněna ke stěně, pod krytem 
nebo části C a D jsou označeny po provedení 
měření. (Obrázek č. 10).

• Vyvrtejte body C a D s Ø6mm vrtákem a vložte 
Ø6mm plastové hmoždinky. Vložte komínovou 

přípojovou desku s 3,9x22 šrouby
pro přimontování povrchu (obr. 10).
• Připojte vnitřní vzduchovod (1) do připojova-

cí desky vzduchovodu (3) z jeho levé a pravé 
strany pomocí šroubů (2), jeho tahem směrem 
nahoru (obr. 10).

1

4

3

2
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10 POUŽITÍ PRODUKTU
10.1 3 Rychl dotykové tlačítko

Obr. č. 11: Dotykové tlačítko

1. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí produktu. 
Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt fungo-
vat také na rychlostní úrovni 1 (obr. č. 11).
2. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt fun-
govat na rychlostní úrovni 2 (obr. č. 11).
3. Digitální displej: Na této obrazovce můžete 
vidět rychlost chodu produktu (obr. č. 11).
4. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt fun-
govat na rychlostní úrovni 3 (obr. č. 11).
5. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo vy-
pnutí světelného zdroje (obr. č. 11).

Pro aktivaci funkce časovače, stisk-
něte a podržte některé z tlačítek 1, 2 
a 3 na 3 sekundy. Následně se akti-
vuje funkce 15 minutového časovače 
a produkt se po 15 minutách automa-

ticky vypne.

Všechny aktivní funkce ovládané před 
aktivací funkce časovače budou po 
15 minutách deaktivovány. Všechny 
aktivní funkce ovládané po aktivaci 

funkce časovače budou znovu aktivovány po 
15 minutách.

Periody čištění Kovového filtru:

Filtry se musí čistit, když se na displeji objeví 
signál "C" nebo (v závislosti na způsobu pou-
žití) každé 2-3 týdne Po vyčištění filtrů a jejich 
vložení na jejich místo, stiskněte tlačítko (
) po dobu delší než 3 sekundy pro vymazání 
signálu "C" (je-li produkt neaktivní). Na displeji 
se objeví písmeno "E" a produkt se přepne do 
normálního provozu. Pokud je třeba v činnosti 
pokračovat bez vymazání signálu "C", po stisk-
nutí tlačítka ( ) se aktivní operace přeruší na 1 
s, následně se znovu objeví signál "C" a motor 
bude pokračovat v provozu.

Značka "C" se objeví na konci doby používání 
výrobku po 60 hodinách.
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Obr. č. 1: 5 Digitální spínač rychlosti

1. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí produktu. 
Obr. č. 1

2. Stiskněte toto tlačítko pro snížení rychlosti. 
Obr. č. 1

3. Digitální displej: Na této obrazovce můžete vi-
dět rychlost chodu produktu. Obr. č. 1

4. Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení rychlosti. 
Obr. č. 1

5. Po stisknutí tlačítka časovače se aktivují funk-
ce časovače po dobu 15 minut, a jakmile začne 
časování, na displeji se objeví signál a motor se 
po 15 minutách automaticky zastaví. (Obr. č. 1)

6. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnu-
tí světelného zdroje. (Obr. č. 1)

10.2 5 Rychl dotykové tlačítko

Periody čištění Kovového  
Filtru

Filtry se musí čistit, když se na displeji objeví 
signál "C" nebo (v závislosti na způsobu pou-
žití) každé 2-3 týdne Po vyčištění filtrů a jejich 
vložení na jejich místo, stiskněte tlačítko ( ) po 
dobu delší než 3 sekundy pro vymazání signálu 
"C" (je-li produkt neaktivní). Na displeji se objeví 
písmeno "E" a produkt se přepne do normálního 
provozu. Pokud je třeba v činnosti pokračovat 
bez vymazání signálu "C", po stisknutí tlačítka (

) se aktivní operace přeruší na 1 s, následně 
se znovu objeví signál "C" a motor bude pokra-
čovat v provozu.

10.3 Stiskací tlačítko 

Obr. č. 12: Stiskací tlačítko

1. Stiskněte toto tlačítko pro resetování produk-
tu.
2. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt 
fungovat na rychlostní úrovni 1.
3. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt 
fungovat na rychlostní úrovni 2.
4. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt 
fungovat na rychlostní úrovni 3.
5. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo 
vypnutí světelného zdroje.
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10.4. Používání 3 rychl. produktu s 
dotykovým ovládáním 

Obr. č. 11: Dotykové tlačítko

1. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt 
fungovat na rychlostní úrovni 1.
2. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt 
fungovat na rychlostní úrovni 2.
3. Po stisknutí tohoto tlačítka bude produkt 
fungovat na rychlostní úrovni 3.
4. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo 
vypnutí světelného zdroje.

Pro aktivaci funkce časovače, stisk-
něte a podržte některé z tlačítek 1, 2 
a 3 na 3 sekundy. Následně se aktivu-
je funkce 15 minutového časovače a 

produkt se po 15 minutách automaticky vypne.

Všechny aktivní funkce ovládané 
před aktivací funkce časovače budou 
po 15 minutách deaktivovány. Všech-
ny aktivní funkce ovládané po akti-
vaci funkce časovače budou znovu 

aktivovány po 15 minutách.
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11 VÝMĚNA ŽÁROVEK

NEBEZPEČÍ
Odpojte elektrický přívod digestoře. Nechte 
lampy vychladnout, protože by mohly popálit 
vaše ruce, když jsou horké.

11.1 Výměna lampy zapalovací 
svíčky

Obr. č. 12: Výměna lampy zapalovací svíčky

Odstraňte hliníkové filtrační kazety. Vyjměte 
vadnou žárovku a vyměňte za novou se stejný-
mi parametry. Obr. č. 12
11.2 Výměna halogenové lampy

Obr. č. 13: Výměna halogenové lampy

Odstraňte hliníkové filtrační kazety. Vyjměte 
vadnou žárovku a vyměňte za novou se stejný-
mi parametry. Obr. č. 13
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12 AUTORIZOVANÝ TECHNIC-
KÝ SERVIS

Pokud nefunguje osvětlení:

- Zkontrolujte, že kabel je zapojen a stav pojis-
tek je neporušený.
- Zkontrolujte žárovky. Zkontrolujte, zda jste 
před provedením této kontroly odpojili zařízení. 
Utáhněte žárovky v případě, že jsou volné; po-
kud stále nefungují, můžete žárovky nahradit.

Možné chyby a Co-udělat, než
Zavoláte Technický servis:

A) V případě, že spotřebič v žádném případě 
nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je digestoř připojen do elek-
trické sítě nebo zda je zástrčka správně zasu-
nuta do zásuvky.
Zkontrolujte zda je váš spotřebič připojen k 
hlavnímu jističi vašeho domu.

V případě, že výkon zařízení je nedostatečný
nebo pracuje s příliš velkým hlukem:

- Je průměr vývodu vzduchovodu spotřebiče 
adekvátní? (min.120 mm).
- Jsou kovové filtry čisté? Zkontrolujte, prosím.
- Pokud používáte digestoř bez vzduchovodu, 
zkontrolujte, zda uhlíkové filtry nejsou starší 
než 6 měsíců.
- Dbejte na přiměřené větrání vaší kuchyně pro 
zajištění vhodného proudění vzduchu. Pokud 
stále nejste spokojeni s výkonem spotřebiče, 
obraťte se na autorizovaný technický servis.
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12.1 Možné chyby a jejich řešení

Popis chyby Reason (Dů-
vod) Pomoc

Spotřebič nefunguje. Zkontrolujte připo-
jení k napájení.

Napájecí napětí musí být 220 - 240 V, a 
spotřebič musí být zapojen do zásuvky s 
uzemněným kontaktem.

Osvětlující lampa nefunguje. Zkontrolujte připo-
jení k napájení.

Napájecí napětí musí být 220 - 240 V, a 
spotřebič musí být zapojen do zásuvky s 
uzemněným kontaktem.

Osvětlující lampa nefunguje. Zkontrolujte připo-
jení k napájení.

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

Osvětlující lampa nefunguje. Zkontrolujte 
žárovky. Žárovky musí být funkční.

Přívodu vzduchu do produktu 
je slabý.

Zkontrolujte 
hliníkový
filtr.

Hliníkový kazetový filtr je za obvyklých 
podmínek třeba umýt jednou za měsíc.

Přívodu vzduchu do produktu 
je slabý.

Zkontrolujte 
výstup vzducho-
vodu.

Výstup vzduchovodu musí být otevřený.

Přívodu vzduchu do produktu 
je slabý.

Zkontrolujte uhlí-
kový filtr.

V produktech, které pracují s uhlíkovými 
filtry, za obvyklých podmínek musí být uhlí-
kový filtr vyměněn jednou za 3 měsíce.

Nevypouští se vzduch (při 
bezprůduchovém použití)

Zkontrolujte 
hliníkový
filtr.

Hliníkový kazetový filtr je za obvyklých 
podmínek třeba umýt jednou za měsíc.

Nevypouští se vzduch (při 
bezprůduchovém použití)

Zkontrolujte uhlí-
kový filtr.

V produktech, které pracují s uhlíkovými 
filtry, za obvyklých podmínek musí být uhlí-
kový filtr vyměněn jednou za 3 měsíce.

12.2 Tabulka technických údajů
Napájecí napětí 220 - 240 V 50Hz
Třída izolace motoru F
Izolační třída TŘÍDA I


