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ÚVOD

Dôkladne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné 
informácie týkajúce sa inštalácie a údržby. 
Uschovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste 
pre prípadné použitie v budúcnosti. Spotrebič 
bol navrhnutý pre použitie v odťahovej verzii 
(vzduch sa odvádza vonku - obr. 1B), filtračnej 
verzii (vzduch cirkuluje vo vnútri - obr. 1A) alebo 
s externým motorom (br. 1C).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

1. Zvýšte pozornosť, ak sú súčasne v činnosti 
odsávač pár a iný horák alebo tepelné zariadenie 
závislé na na vzduchu miestnosti a napájané 
inou energiou ako elektrickou, pretože odsávač 
pár spotrebováva vzduch z okolia, ktorý horák 
alebo iné tepelné zariadenia potrebujú na 
spaľovanie. Podtlak nesmie prekročiť 4Pa (4x10–

5 bar). Pre bezpečnú prevádzku je teda nutná 
príslušná ventilácia miestnosti. Pri odvádzaní 
vzduchu do vonkajšieho prostredia je nutné 
dodržiavať platné predpisy vašej krajiny.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti:
- Skontrolujte výrobný štítok (umiestnený vo 

vnútri spotrebiča) ohľadom napätia a príkonu, 
či zodpovedá parametrom elektrickej siete v 
domácnosti. V prípade nejasností kontaktujte 
kvalifikovaného elektrikára.

- Ak je poškodený napájací kábel, musí sa 
vymeniť za nový, ktorý môžete získať od 
výrobcu alebo zo servisného strediska.

- Tento spotrebič musí byť pripojený k elektrickej 
siete cez poistku s hodnotou 3 A alebo k pevnej 
prípojke s dvoma fázami chránenými 3 A 
poistkou.

2. Upozornenie!
Za určitých podmienok môžu byť elektrické 
spotrebiče nebezpečné.
A) Nekontrolujte stav filtrov, ak je odsávač v 
prevádzke.
B) Nedotýkajte sa žiaroviek alebo okolitých 
miest pri prevádzke alebo ihneď po použití 
osvetlenia.
C) Pod odsávačom nikdy neflambujte.
D) Zabráňte otvorenému ohňu pod 
odsávačom, pretože to môže poškodiť filtre a 
hrozí riziko požiaru.
E) Smaženie pokrmov majte neustále pod 
dozorom, aby ste zabránili prehriatiu oleja a 
následnému vznieteniu.

F) Pred akoukoľvek údržbou odpojte 
spotrebič od elektrickej siete.
G) Zariadenie nie je určené pre použitie deťmi 
alebo nesvojprávnymi osobami bez dozoru.
H) Dozerajte na deti, aby ste si boli istí, že sa 
nehrajú so zariadením.
I) Keď je odsávač používaný súčasne so 
zariadeniami spaľujúcimi plyn alebo iné 
palivá, miestnosť sa musí vhodne vetrať.
L) Keď nebudú riadne vykonané úkony 
údržby, existuje riziko vzniku požiaru.

Tento spotrebič vyhovuje Európskej smernici 
EC/2002/96 o likvidácii Elektrických a 
elektronických zariadení (WEEE). Zaistením 
správnej likvidácie tohto spotrebiča pomáhate 
zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie.

POKYNY K INŠTALÁCII

• Operácie spojené s montážou a elektrické 
napojenie musí byť vykonané len odborným 
personálom.

• Používajte ochranné rukavice pre 
vykonávanie montáže.

• Pripojenie k elektrickej sieti:
- Zariadenie je vyrobené v II. triede a preto 

žiadny vodič nesmie byť uzemnený.
Po inštalácii zariadenia musí byť zástrčka ľahko 
prístupná.
V prípade, že je zariadenie vybavené káblom 
bez zástrčky, je pre jeho pripojenie do 
elektrického rozvodu potrebné medzi zariadenie 
a elektrický rozvod zapojiť omnipolárny stykač 
s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm, 
navrhnutý pre príslušnú záťaž a zodpovedajúci 
platným normám.
-  Napojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané 

následovne:
HNEDÁ = L vodič
MODRÁ = N neutrálny vodič.

• Minimálna vzdialenosť medzi opernou 
plochou varných nádob na varnom zariadení a 
najnižším bodom odsávača musí byť najmenej 
65 cm. Vývod odsávača nesmie byť napojený 
na vývod, v ktorom cirkuluje teplý vzduch, 
alebo ktorý sa používa na odvádzanie dymu 
zo zariadení napájaných inou energiou ako 
elektrickou. Pred montážou vyberte z odsávača 
tukový filter (Obr. 5). Uľahčite si tak manipuláciu 
so spotrebičom.
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- V prípade montáže spotrebiča vo verzii 
odsávača je potrebné pripraviť otvor a odvod 
vzduchu.

•  Odporúčame použitie odsávacieho potrubia s 
rovnakým priemerom, ako je výstupná príruba 
odsávača. Ak použijete potrubie s menším 
priemerom, môže sa znížiť účinnosť odsávača 
a prevádzka môže byť hlučnejšia.

• Upevnenie k stene:
Vyvŕtajte otvory A podľa rozmerov (obr. 2).
Pripevnite spotrebič k stene a zarovnajte v 
horizontálnej pozícii pomocou závesov.
Po vyrovnaní odsávač definitívne upevnite 
prostredníctvom dvoch skrutiek A (Obr. 4).
Pre rôzne montážne podmienky použite 
príslušné typy skrutiek a hmoždiniek, ktoré budú 
zodpovedať typu muriva (napr. armovaný betón, 
sadrokartón, atď.).
Ak budú skrutky a hmoždinky dodané ako súčasť 
výrobku, uistite sa, že zodpovedajú typu muriva, 
na ktoré má byť odsávač namontovaný.

•  Upevnenie dekoratívneho teleskopického 
komína:

Elektrický prívod pretiahnite pod krytom 
dekoračného spoja. Ak má byť váš spotrebič 
nainštalovaný vo verzii odsávania alebo v 
prevedení s externe umiestneným motorom, 
urobte otvor pre odťah vzduchu. Nastavte šírku 
úchytnej konzoly horného spoja (Obr. 3).
Následne ju upevnite k stropu prostredníctvom 
skrutiek A (Obr. 3) takým spôsobom, aby 
bola v osi s vašim odsávačom a dodržiavajte 
pritom vzdialenosť od stropu, vyznačenú Obr. 
2. Prepojte prostredníctvom spojovacej rúry 
prírubu C s otvorom odťahu vzduchu (Obr. 4). 
Vsaďte horný spojovací prvok do spodného 
spojovacieho prvku. Spodný spojovací prvok 
pripojte ku krytu, používajte skrutky B z balenia 
(Obr. 4), vysuňte horný diel až k strmeňu a 
upevnite ho pomocou skrutiek B (Obr. 3). 
Ak budete chcieť zmeniť funkciu spotrebiča 
z odsávača na filtračnú verziu, vyžiadajte si 
od vášho predajcu filtre s aktívnym uhlíkom a 
sledujte montážne pokyny.

• Filtračná verzia:
Odsávač a spojovacie prvky inštalujte tak, ako 
je uvedené v bode, ktorý sa týka montáže krytu 
vo verzii odsávača. Pri montáži filtračnej vložky 
sa držte pokynov obsiahnutých v balení. Ak 
nie je súprava v balení, objednajte ju od vášho 
dodávateľa ako príslušenstvo. Filtre musia byť 

aplikované na odsávaciu skupinu umiestnenú 
pod krytom uprostred a otáčajte nimi o 90 
stupňov, kým nezacvaknú (Obr. 6).

POUŽITIE A ÚDRŽBA

•  Zapnutie odsávača odporúčame ešte kým 
začnete variť. Taktiež odporúčame odsávač 
nechať bežať ešte 15 minút po skončení 
varenia, pre dôkladné vyčistenie vzduchu v 
miestnosti. Efektívna prevádzka odsávača 
závisí od pravidelnej údržby; tukové filtre a 
aktívne uhlíkové filtre vyžadujú špeciálnu 
pozornosť.

•  Tukový filter zodpovedá za zachytávanie 
tukových častíc zo vzduchu, teda je vystavený 
upchávaniu v rôznych intervaloch, podľa 
spôsobu použitia spotrebiča.

-  Aby ste zabránili riziku vznietenia, tukové filtre 
najmenej raz za 2 mesiace vyčistite pomocou 
neutrálneho saponátu alebo v umývačke riadu 
pri nízkej teplote s krátkym cyklom.

- V prípade použitia akrylových tukových filtrov 
ich ručne vyperte každé 2 mesiace, používajte 
jemný neutrálny tekutý prací prostriedok; a filtre 
vymeňte v priebehu každých 6 praní.

- Po niekoľkých umývaniach môže dôjsť k zmene 
farby. Tento jav neoprávňuje k reklamácii na 
výmenu.

•  Aktívne uhlíkové filtre slúžia na čistenie 
vzduchu, ktorý sa vracia späť do miestnosti a 
jeho funkciou je odstrániť nežiadúce pachy z 
varenia.

-  Neobnoviteľné aktívne uhlíkové filtre musíte 
vymeniť najmenej raz za 4 mesiace. Nasýtenie 
aktívnych uhlíkových filtrov závisí od frekvencie 
použitia spotrebiča, od typu kuchyne a 
frekvencie čistenia tukových filtrov.

•  Pred montážou tukových filtrov a 
obnoviteľných uhlíkových filtrov musia byť 
tieto úplne suché.

• Odsávač pravidelne čistite, zvnútra aj 
zvonku, pomocou utierku navlhčenej v 
denaturovanom liehu alebo neutrálnom 
čistiacom saponáte.

• Osvetlenie je navrhnuté pre použitie počas 
varenia a nie na dlhodobé osvetlenie 
miestnosti. Dlhodobé použitie osvetlenia 
značne skracuje životnosť žiaroviek.

• Pozor: nedodržanie pokynov čistenia 
spotrebiče a výmeny filtrov predstavuje 
riziko požiaru. Dodržiavajte preto uvedené 
odporúčania.
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•  Výmena výbojkových žiaroviek/
halogénových žiaroviek (obr. 7):
Používajte len žiarovky rovnakého typu a výkonu 
ako žiarovky nainštalované na spotrebiči.

• Mechanické ovládanie (Obr. 8):
A = Tlačidlo OSVELTENIE
B = Tlačidlo ZAPNUTIE
C = TLAČIDLO PRVÝ STUPEŇ
D = TLAČIDLO DRUHÝ STUPEŇ
E = TLAČIDLO TRETÍ VÝKON.

• Ovládanie (Obr. 9):
Tlačidlo A = rozsvieti/zhasne svetlá.
Tlačidlo B = zapne/vypne odsávač. Spotrebič je 
uvedený do prevádzky pri prvej rýchlosti. Ak je 
odsávač zapnutý, vypnite ho stlačením tlačidla 
na 2 sek. Ak sa odsávač nachádza vo fáze prvej 
rýchlosti, nie je nutné dlho stlačiť tlačidlo za 
účelom vypnutia. Znižuje sa rýchlosť motora.
Displej C = ukazuje zvolenú rýchlosť motora a 
uvedenie do chodu časového spínača.
Tlačidlo D = zapne odsávač. Zvyšuje rýchlosť 
motora. Ak stlačíte tlačidlo od tretej rýchlosti, 
je nastavená intenzívna funkcia na 10 sekúnd, 
potom sa spotrebič vráti do fázy pracovnej 
rýchlosti vo chvíli uvedenia do chodu. Počas tejto 
funkcie displej bliká.
Tlačidlo E = časovač slúži na časové ovládanie 
funkcií v priebehu 15 minút po jeho aktivácii; 
po uplynutí uvedeného času sa tieto funkcie 
vypnú. Vypnutie časovača vykonáte stlačením 
tlačidla E. Aktivácia funkcie časovača musí 
byť signalizovaná blikaním bodky na displeji. 
Ak je aktivovaná intenzívna rýchlosť, aktivácia 
časovača nie je možná. 

Stlačením tlačidla E na 2 sekundy pri vypnutom 
spotrebiči sa aktivuje funkcia „clean air”. V rámci 
tejto funkcie sa motor zapne každú hodinu na 
10 minút a počas tejto doby bude v prevádzke 
prvá rýchlosť. Počas jeho činnosti bude na 
displeji zobrazený rotačný pohyb obvodových 
segmentov. Po uplynutí uvedeného času 
dôjde k vypnutiu motora a na displeji musí byť 
zobrazení písmeno „C“, bez toho aby blikalo, 
kým nebude po uplynutí ďalších 50 minút motor 
opäť spustený na 10 minút atď. Pre návrat k 
normálnej prevádzke stlačte akékoľvek tlačidlo 
okrem tlačidiel osvetlenia. Pre deaktiváciu 
funkcie stlačte tlačidlo E.

• Nasýtenie tukových filtrov/filtrov s aktívnym 
uhlíkom:
- Keď displej C bliká a striedavo zobrazuje 

prevádzkovú rýchlosť a písmeno F (napr. 1 a 
F), je potrebné vyčistiť tukové filtre.

- Keď displej C bliká, meniac rýchlosť prevádzky 
s písmenom A (napr. 1 a A) znamená to, že 
uhlíkové filtre je potrebné &vymeniť alebo 
vyčistiť v závislosti od typu filtra.

Po vložení čistého filtra je potrebné vynulovať 
elektronickú pamäť stlačením tlačidla A na 
približne 5 sek., kým signalizácia F alebo A na 
displeji C neprestane blikať.

• Podsvietené ovládanie (Obr. 10) symboly sú 
popísané nižšie:
Tlačidlo A = OSVETLENIE
Tlačidlo B = VYPNUTIE
Tlačidlo C = PRVÁ RÝCHLOSŤ
Tlačidlo D = DRUHÁ RÝCHLOSŤ
Tlačidlo E = TRETIA RÝCHLOSŤ
Tlačidlo F = ČASOVÝ SPÍNAČ 
AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA 15 minút (*)

Ak je váš spotrebič už vybavený funkciou 
VYSOKEJ rýchlosti, potom pri prepnutí na tretiu 
rýchlosť a stlačení tlačidla E na 2 sekundy bude 
na desať minút aktivovaná táto vysoká rýchlosť 
a potom sa spotrebič vráti do prevádzky na skôr 
nastavenú rýchlosť.
Keď je funkcia aktívna, kontrolka LED bliká.
Pre prerušenie režimu pred uplynutím 10 minút 
opäť stlačte tlačidlo E.
Pri niektorých modeloch je možné funkciu 
aktivovať taktiež na prvej a druhej rýchlosti.

Po stlačení tlačidla F na 2 sekundy (odsávač 
je vypnutý) bude aktivovaná funkcia „clean air”. 
Táto funkcia zapne motor na desať minút každú 
hodinu na prvú rýchlosť. Keď je táto funkcia 
aktivovaná, motor sa uvedie do činnosti na prvú 
rýchlosť na 10 sekúnd, počas ktorých budú blikať 
súčasne tlačidlá F a C. Po uplynutí tohto času 
sa motor vypne a tlačidlo F zostane osvetlené až 
do času, kedy po 50 minútach bude motor opäť 
uvedený do prevádzky na prvú rýchlosť a led F a 
C opäť začnú blikať na 10 minút atď. Stlačením 
ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidiel osvetlenia, 
sa odsávač vráti na svoju normálnu prevádzku 
(napr. stlačením tlačidla D sa deaktivuje funkcia 
„clean air“ a  motor sa nastaví na 2. rýchlosť; 
stlačením tlačidla B sa funkcia deaktivuje).
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(*) Funkcia „ČASOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÉ 
VYPNUTIE” oneskoruje vypnutie odsávača, ktorý 
bude pokračovať v prevádzkovej rýchlosti, ktorá 
bola nastavená vo chvíli zapnutia tejto funkcie, 
15 minút.

• Nasýtenie tukových filtrov/filtrov s aktívnym 
uhlíkom:

- Blikanie tlačidla A frekvenciou 2 sek. poukazuje 
na potrebu umytia tukových filtrov.

- Keď tlačidlo A bliká s frekvenciou 0,5 sek., filtre 
s aktívnym uhlíkom je potrebné umyť alebo 
vymeniť v závislosti od typu filtra.

Po vložení čistého filtra je potrebné je vynulovať 
elektronickú pamäť stlačením tlačidla A na 
približne 5 sekúnd, kým tlačidlo neprestane 
blikať.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Kým budete kontaktovať servis.
Ak spotrebič nefunguje, odporúčame:
- Skontrolujte, či je pripojená elektrická zástrčka 

správne.
Ak nie je možné identifikovať príčinu poruchy: 
spotrebič vypnite (nevystavujte ho drsnému 
zaobchádzaniu) a kontaktujte servisné stredisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdem?
Je dôležité oznámiť servisu kód výrobku a 
sériové číslo (16-ciferný znak začínajúci číslicou 
3); môžete ho nájsť na záručnom liste alebo na 
výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča.
Pomôže to pri identifikácii poruchy a zabrániť 
prípadnému zbytočnému výjazdu technika, čo 
môže značne ušetriť s tým spojené náklady.

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU 
ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY 
SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM VYŠŠIE 
UVEDENÝCH POKYNOV.
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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