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SK       ODSÁVAČ PÁR - návod na obsluhu
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Obr. 6 Obr. 7

Obr. 8

TUBULÁRNA ŽIAROVKA
Ø 25 mm - L85- E14 - 40 W

HALOGÉNOVÁ ŽIAROVKA
Ø 35 mm - E14 - 28 W



- 5 -

ÚVOD

Prečítajte si pozorne obsah návodu, pretože poskytuje dôležité 
informácie týkajúce sa bezpečnej inštalácie, používania aj údržby 
zariadenia. Uchovajte si návod pre akúkoľvek budúcu potrebu. 
Prístroj je určený na odsávanie (odvádzanie vzduchu von - Obr. 
1B), filtrovanie (recyklácia vzduchu v miestnosti - Obr. 1A) alebo 
pre použitie s externe umiestneným motorom  (Obr. 1C).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zvýšte opatrnosť, ak sú súčasne v činnosti odsávač pár a iný 
horák alebo tepelné zariadenie závislé 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 preto 
nutná príslušná ventilácia miestnosti. Pri odvádzaní vzduchu 
do vonkajšieho prostredia je nutné dodržiavať platné predpisy 
vašej krajiny.

Pred napojením modelu na elektrickú sieť:
- Skontrolujte tabuľku s údajmi umiestnenú v spotrebiči a 
overte si, že napätie a výkon zodpovedajú miestnej sieti a 
taktiež je vhodná zásuvka. V prípade akejkoľvek pochybnosti 
sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený 
špeciálnym káblom alebo sadou, ktorú sú k dispozícii od 
výrobcu alebo v jeho servisnom stredisku.
- Pripojte zariadenie k napájaniu prostredníctvom zástrčky 
s poistkou 3A nebo k dvom vodičom dvoch fáz, chráneným 
poistkou 3A. 

2. Upozornenie!
V niektorých situáciách môžu byť elektrické zariadenia 
zdrojom nebezpečenstva.
A) Nekontrolujte stav filtrov, kým je odsávač v činnosti.
B) Nedotýkajte sa žiaroviek a priľahlých priestorovo počas 
dlhodobého použitia osvetlenia alebo ihneď po ňom.
C) Je zakázané pripravovať jedlá na plameni pod odsávačom.
D) Vyhnite sa použitiu voľných plameňov, pretože 
poškodzujú filtre a môžu spôsobiť požiar.
E) Majte neustále pod kontrolou smaženie jedál, aby sa 
zabránilo vznieteniu rozpáleného oleja.
F) Pred údržbou odpojte zástrčku od zásuvky elektrického 
rozvodu.
G) Zariadenie nie je určené pre použitie deťmi nebo 
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. 

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 
2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
Tím, že sa používateľ uistí o správnej likvidácii tohto výrobku, 
prispieva k predchádzaniu prípadným negatívnym následkom na
životnom prostredí a na zdraví. 

Symbol na výrobku alebo na priloženej dokumentácii 
poukazuje na to, že sa s týmto výrobkom nesmie 
zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom, ale 
musí sa odoslať do vhodnej zberne určenej pre 

recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zariadenie 
sa musíte zbaviť v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu 
odpadu. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní s týmto 
výrobkom, jeho opätovným použitím a recykláciou môžete 
získať, keď sa obrátite na príslušný miestny úrad, zbernú službu 
domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok 
zakúpili. 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

• Operácie spojené s montážou a elektrické napojenie musí 
byť vykonané len odborným personálom.
• Pre vykonávanie operácií montáže používajte ochranné 
rukavice.

• Elektrické zapojenie:
- 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 istič 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 varným panelom a najnižším 
bodom kuchynského odsávača musí byť najmenej 65 cm. 
Vývod odsávača nesmie byť napojený na vývod, v ktorom 
cirkuluje teplý vzduch, alebo ktorý je používaný na odvádzanie 
dymu zo zariadení napájaných inou energiou ako elektrickou. 
Pred montážou vyberte z odsávača tukový filter (obr. 5). 
Uľahčíte si tak manipuláciu s prístrojom.
- V prípade montáže prístroja vo verzii odsávača je potrebné 
pripraviť otvor na odvod vzduchu.

• Odporúčame použiť rúrku pre odvádzanie vzduchu s 
rovnakým priemerom ako hrdlo výstupu vzduchu. Použitie 
redukcie by mohlo negatívne ovplyvniť vlastnosti výrobku 
a zvýšiť hlučnosť.

• Upevnenie k stene:
Vyvŕtajte diery A podľa uvedených kót (Obr. 2). Odsávač 
upevnite k stene a vyrovnajte ho do horizontálnej polohy 
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 produktu, 
uistite sa, že zodpovedajú typu muriva, na ktoré má byť 
odsávač namontovaný.

• Montáž dekoratívnych teleskopických spojovacích 
prvkov:
Elektrický prívod pretiahnite pod krytom dekoračného spoja. 
Ak má byť váš prístroj nainštalovaný vo verzii odsávania alebo 
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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 vaším odsávačom a 
dodržiavajte pritom vzdialenosť od stropu, vyznačenú na 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 upevnite k odsávaču, použite 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 zariadenia 
z odsávača na filtračnú verziu, vyžiadajte si od vášho predajcu 
filtre s aktívnym uhlíkom a dodržiavajte montážne pokyny.

• Filtračná verzia:
Odsávača a spojovacie prvky inštalujte tak, ako je uvedené v 
bode, ktorý sa týka montáže vo verzii odsávača. Pri montáži 
filtračnej vložky dodržiavajte pokyny obsiahnuté v balení. Ak 
nie je súprava vo výbave, objednajte ju od svojho dodávateľa 
ako príslušenstvo. Filtre musíte aplikovať na odsávacej skupine 
umiestnenej v odsávači v jeho strede a je potrebné nimi otáčať 
o 90 stupňov až do počuteľného kliknutia (Obr. 6).

POUŽITIE A ÚDRŽBA

• Odporúčame uviesť zariadenie do činnosti ešte pred začatím 
prípravy akéhokoľvek jedla. Odporúčame ponechať zariadenie 
v činnosti aj počas 15 minút po ukončení prípravy jedál, aby 
bol kompletne odvedený vzduch z kuchyne. Správna činnosť 
odsávača je podmienená správnou a nepretržitou údržbou; 
špeciálnu pozornosť je potrebné venovať tukovému filtru a 
filtru s aktívnym uhlíkom.
• Tukový filter má za úlohu zachytávať mastné častice 
nachádzajúce sa vo vzduchu, preto je v priebehu premennej 
doby vystavené upchávaniu; tento čas závisí od používania 
zariadenia.
- Aby ste zabránili prípadnému nebezpečenstvu požiaru, je 
nutné najmenej raz za dva mesiace nutné prepláchnuť filtre 
proti mastnote v ruke pomocou neutrálnych neabrazívnych 
čistiacich prostriedkov alebo v umývačke na riad pri nízkych 
teplotách v krátkom umývacom programe.
- V prípade použitia akrylových tukových filtrov ich ručne 
vyperte každé 2 mesiace, používajte jemný neutrálny tekutý 
prací prostriedok; a filtre vymeňte v priemere každých 6 praní.
- Po niekoľkých umývaniach môže dôjsť k zmene farby. Tento 
jav neoprávňuje k reklamácii pre prípadnú výmenu.
• Filtre s aktívnym uhlíkom slúžia pre prečistenie vzduchu,
ktorý sa vypúšťa do prostredia a pohlcujú nepríjemné zápachy,
ktoré vznikajú počas varenia.
- Aktívne uhlíkové filtre, ktoré nie je možné regenerovať, je 
potrebné meniť každé 4 mesiace. Saturácia aktívneho uhlíka 
závisí viacmenej od dĺžky používania prístroja, typu kuchyne a 
pravidelnosti, s ktorou sa vykonáva čistenie filtra proti mastnote.
• Pred opätovným namontovaním filtra proti mastnote a 
aktívnych uhlíkových filtrov, ktoré je možné regenerovať, 
je dôležité, aby boli dôkladne suché.
• Opakovane čistite odsávač, zvnútra aj zvonku, s použitím 
handry navlhčenej v denaturovanom liehu alebo jemných 
čistiacich prostriedkoch.
• Osvetlenie je navrhnuté pre použitie počas varenia a nie 
pre dlhodobejšie použitie za účelom osvetlenia okolitého 
prostredia. Dlhodobejšie použitie osvetlenia výrazne znižuje 
priemernú životnosť žiaroviek.

• Pozor: nedodržiavanie pokynov na čistenie odsávača, 
výmeny a čistenie filtrov môže spôsobiť riziko požiaru. 
Odporúčame preto dodržiavať tieto pokyny.

• Výmena výbojkových žiaroviek/halogénových žiaroviek 
(Obr. 7):
Používajte len žiarovky rovnakého typu a výkonu ako žiarovky 
nainštalované na prístroji.

• Povely Mechanické (Obr. 8):
A = Tlačidlo OSVETLENIE
B = Tlačidlo VYPNUTIE
C = Tlačidlo PRVEJ RÝCHLOSTI
D = Tlačidlo DRUHEJ RÝCHLOSTI
E = Tlačidlo TRETEJ RÝCHLOSTI.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Skôr ako sa obrátite na Servisnú službu.
V prípade nefunkčnosti vášho výrobku vám odporúčame:
- Skontrolovať dobrý stav zástrčky v elektrickej zásuvke.
V prípade neodhalenia príčiny poruchy: vypnite zariadenie, 
neoprávnene doň nezasahujte a obráťte sa na Servisnú službu.

VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdem?
Je dôležité, aby ste oznámili Servisnej službe označenie 
výrobku a výrobné číslo (16 znakov, ktoré začínajú číslom 3), 
ktoré sa nachádza na záručnom liste alebo na identifikačnom 
štítku spotrebiča, umiestnenom v zariadení. Týmto spôsobom 
prispejete k tomu, že sa vyhnete zbytočným presunom 
technika a okrem toho tým ušetríte príslušné náklady.

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA 
PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM VYŠŠIE 
UVEDENÝCH POKYNOV.
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