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ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento odsávač pár.
Tento návod na obsluhu je vytvorený tak, aby Vám poskytol všetky potrebné inštrukcie, ktoré sa týkajú 
inštalácie, použitia a údržby tohto spotrebiča. Pre zaistenie správnej a bezpečnej obsluhy spotrebiča si 
pozorne prečítajte tento návod pred inštaláciou a použitím.
Odsávač je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a má jednoduchý dizajn. Je vybavený výkonným 
elektrickým motorom a odstredivým ventilátorom, taktiež ponúka silný odsávací výkon s nízkou hlučnosťou, 
obsahuje nepriľnavý tukový filter a jednoducho sa inštaluje.

Umiestnením  označenia na tento spotrebič vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so 
všetkými Európskymi bezpečnostnými požiadavkami a požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré 
sa týkajú legislatívy pre tento spotrebič.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

•	 Nedovoľte	deťom,	aby	obsluhovali	tento	spotrebič.
•	 Odsávač	je	určený	iba	na	použitie	v	domácnosti,	nie	na	grilovanie,	v	stánkoch	s	grilom	a	iné	komerčné	

účely.
•	 Odsávač	pár	a	jeho	filter	musíte	pravidelne	čistiť,	aby	ste	ho	udržali	v	dobrom	prevádzkovom	stave.
•	 Odsávač	pár	čistite	podľa	pokynov	v	tomto	návode.
•	 Pod	odsávačom	neflambujte	a	nepoužívajte	otvorený	oheň	z	plynového	sporáka	bez	nádoby.
•	 V	kuchyni	zaistite	dostatočné	prúdenie	vzduchu.
•	 Pred	pripojením	tohto	spotrebiča	k	elektrickej	sieti	sa	uistite,	či	nie	je	poškodený	napájací	kábel.
 Poškodený napájací kábel musí vymeniť len kvalifikovaný servisný technik.
•	 Pokiaľ	sa	používa	v	miestnosti	naraz	odsávač	pár	a	spotrebič,	ktorý	spaľuje	plyny	alebo	iné	palivo,	musíte	

zaistiť dostatočnú ventiláciu.
•	 Vzduch	nesmiete	odsávať	do	komína,	ktorý	sa	používa	na	odťah	spalín	zo	spotrebičov,	ktoré	spaľujú	plyny	

alebo iné palivo.
•	 Musíte	dodržiavať	predpisy,	ktoré	sa	týkajú	odsávania	vzduchu.
•	 Tento	spotrebič	nie	je	určený	na	použitie	osobami	(vrátane	detí)	s	obmedzenými	fyzickými,	zmyslovými	

alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod 
dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

•	 Nedovoľte,	aby	sa	deti	hrali	so	spotrebičom.
•	 Odsávač	pár	nie	je	určený	na	inštaláciu	nad	varný	panel	s	viac	ako	štyrma	varnými	zónami.
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Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
•	 Tento	spotrebič	pripájajte	iba	ku	správne	uzemnenej	sieťovej	zásuvke.	Pokiaľ	máte	pochybnosti,	

kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
•	 Nedodržanie	týchto	pokynov	môže	viesť	k	usmrteniu,	požiaru	alebo	zasiahnutiu	elektrickým	prúdom.

MONTÁŽ NA STENU

1. Príprava na inštaláciu:
a.	 Pokiaľ	máte	vývod	do	exteriéru,	odsávač	pár	môžete	pripojiť	podľa	nižšie	uvedeného	obrázku	pomocou	

odťahového	potrubia	(smaltovaného,	hliníkového,	flexibilného	nehorľavého	s	vnútorným	priemerom	
	 150	mm)

b. Pred inštaláciou musíte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.

c. Odsávač musíte inštalovať v minimálnej vzdialenosti 65 - 75 cm od hornej hrany varného panela.
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2. Inštalácia (Odsávanie do exteriéru)

Pozor! Dodržiavajte varovania v návode, ktoré sa týkajú použitia odsávača pri odsávaní vzduchu do 
exteriéru.

Pokiaľ je súčasne v prevádzke odsávač a ďalší spotrebič využívajúci inú ako elektrickú energiu, 
podtlak v miestnosti nesmie presiahnuť 4 Pa (4×10-5 Baru).

•	 Vyvŕtajte	3	x	8	mm	otvory	na	inštaláciu	držiaka.	Zaskrutkujte	a	dotiahnite	držiak	na	stenu	pomocou	
dodaných skrutiek.

•	 Pre	naklonený	model	musíte	vyvŕtať	extra	4	x	8	mm	otvory	a	vložiť	skrutky	s	hmoždinkami	pred	
inštaláciou.

Skrutka	(4	mm	x	30	mm)
Otvory v stene

Hmoždinka

Nástenný držiak
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•	 Pripevnite	jednosmerný	ventil	na	výstup	vzduchu	odsávača.	Potom	pripojte	odťahové	potrubie	k	
jednosmernému ventilu podľa obrázku nižšie.

•	 Inštalácia	dekoračného	krytu
	 •	Vysunutím	dekoračného	krytu	nastavte	výšku	komína.	Po	dosiahnutí	požadovanej	výšky	zaveste	

zaisťovací otvor na zaisťovacie skrutky podľa nižšie zobrazeného obrázku.

	 •	Vyvŕtajte	2	x	8	mm	otvory	na	pripevnenie	držiaka	II.	Naskrutkujte	a	dotiahnite	držiak	ll	na	stenu	
pomocou	2	dodaných	skrutiek.	Nasaďte	dekoračný	kryt	na	spotrebič	a	pripevnite	2	skrutky.

Odsávač

Odťahové potrubie

Horní dekorační kryt

Spodní dekorační kryt

Hmoždinka

Diel ll

Skrutka	(4	mm	x	8	mm)

Skrutka	(4	mm	x	30	mm)
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Inštalácia (vnútorná recirkulácia)

Pokiaľ nemáte možnosť odsávania do exteriéru, nie je potrebné odťahové potrubie a inštalácia je podobná 
ako v odseku „Inštalácia (odsávanie do exteriéru)”.

Na zachytenie pachu sa využívajú aktívne uhlíkové filtre.
Na	inštaláciu	aktívneho	uhlíkového	filtra	musíte	najskôr	vybrať	tukový	filter.	Zatlačte	poistky	a	stiahnite	ho	
smerom dole.

Pripojte aktívny uhlíkový filter na spotrebič a otočte ho v smere hodinových ručičiek. Opakujte rovnaký 
postup na druhej strane.

ZATVORIŤ

POZNÁMKA: 
o Uistite sa, či je filter zaistený v správnej pozícii. V opačnom prípade sa môže uvoľniť a spôsobiť nebezpečenstvo.
o Pri nasadení aktívneho uhlíkového filtra sa zníži odsávací výkon.
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DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Výkon 
ventilátora

Osvetlenie Časovač LED displej Infračervený	
prijímač

Čistenie Vypnutie

 TLAČIDLO VÝKONU VENTILÁTORA
Tlačidlo slúži na zmenu výkonu motoru v cyklu „Nízky-stredný-vysoký-vypnutý“.

 TLAČIDLO OSVETLENIA
Tlačidlo na zapnutie a vypnutie osvetlenia.

 TLAČIDLO ČASOVAČA
1. Nastavenie presného času
	 Keď	je	odsávač	v	pohotovostnom	režime	(motor	nie	je	v	prevádzke),	stlačením	tlačidla	časovača	vstúpite	

do nastavenia času. Tlačidlom „Výber výkonu ventilátora“ nastavte hodiny a tlačidlom „Osvetlenie“ nastavte 
minúty.

2.	Nastavenie	časovača
	 Keď	je	odsávač	pár	v	prevádzke,	stlačením	tlačidla	časovača	nastavte	odpočítavanie.	Jedným	stlačením	

tlačidla	časovača	pridáte	k	časovaču	jednu	minútu.	Maximálny	čas	časovača	je	60	minút.

 INFRAČERVENÝ PRIJÍMAČ
Slúži	na	príjem	signálu	príkazov	z	diaľkového	ovládania,	viď	obrázok	nižšie	ohľadom	efektívneho	rozsahu	
ovládania.
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 REŽIM ČISTENIA
Stlačením	tlačidla	na	3	sekundy	aktivujte	režim	čistenia,	sklenený	panel	sa	otvorí	ale	motor	nefunguje.

 TLAČIDLO VYPNUTIA
Podržte	tlačidlo	stlačené	na	3	sekundy	pre	vypnutie	odsávača	pár.	Sklenený	panel	sa	zatvorí.

ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

I. Pravidelné čistenie
Použite mäkkú vlhkú utierku namočenú v teplej vode so saponátom alebo čistiacim prostriedkom na riad. 
Nikdy	nepoužívajte	kovovú	škrabku,	chemikálie,	drsné	predmety	alebo	kefy.

II. Čistenie tukového filtra raz za mesiac
DÔLEŽITÉ: filter čistite každý mesiac, aby ste zabránili riziku požiaru.

Filter	zachytáva	tuk,	dym	a	prach	...	preto	priamo	ovplyvňuje	účinok	odsávača.	Keď	ho	nevyčistíte,	zvyšky	tuku	
(potencionálne	horľavé)	sa	nahromadia	na	filtri.	Vyčistite	ho	čistiacim	prostriedkom	pre	domácnosť.

III. Čistenie aktívneho uhlíkového filtra raz za rok
Platí	VÝHRADNE	pre	spotrebiče	s	inštalovaným	v	recirkulačnej	verzii	(bez	odsávania	do	exteriéru).	Tento	filter	
zachytáva	pachy	a	je	potrebné	ho	vymeniť	minimálne	raz	za	rok,	v	závislosti	od	frekvencie	použitia	odsávača.

IV. Výmena žiarovky
1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
2.	Odoberte	kryt	žiarovky	vskrutkovaním	2	skrutiek.
3.	 Vyskrutkujte	vypálenú	žiarovku.
4.	Nahraďte	za	rovnaký	typ	žiarovky.

•	 LED	žiarovky	(max.	1,5	W).
Vymeňte	žiarovku.	Uvoľnite	skrutky	na	sklenenom	paneli	a	zložte	ho.	Nájdite	žiarovku,	ktorú	je	potrebné	
vymeniť, nájdete ju vo vnútri základne odsávača.
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ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV

Porucha Príčina Riešenie

Osvetlenie svieti ale 
ventilátor	nefunguje.

Zablokovaný	ventilátor. Spotrebič vypnite a opravu prenechajte 
kvalifikovanému servisnému technikovi.Poškodený motor.

Osvetlenie nesvieti ani 
motor	nefunguje.

Vypálená žiarovka. Vymeňte	žiarovku	za	novú.

Voľné pripojenie napájania. Opäť pripojte k elektrickej sieti.

Silné vibrácie spotrebiča.

Poškodený ventilátor. Spotrebič vypnite a opravu prenechajte 
kvalifikovanému servisnému technikovi.

Motor	ventilátora	nie	je	dobre	
pripevnený.

Spotrebič vypnite a opravu prenechajte 
kvalifikovanému servisnému technikovi.

Spotrebič nie je správne 
zavesený na držiaku.

Spotrebič zložte a skontrolujte správnu 
pozíciu držiaka.

Slabý výkon odsávania. Veľmi veľká vzdialenosť od 
spotrebiča a sporáka. Upravte vzdialenosť na 65 - 75 cm.
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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.	Pre	získanie	informácií	o	likvidácii	a	recyklácii	tohto	spotrebiča	sa	prosím	obráťte	na	spoločnosť	
Elektrowin	a.s.	tel.	241	091	843	alebo	www.elektrowin.cz,	kde	nájdete	aj	zoznam	miest	spätného	odberu.
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.


