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ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili tento odsavač par.
Tento návod k obsluze je vytvořen tak, aby Vám poskytl všechny potřebné instrukce, 
které se týkají instalace, použití a údržby tohoto spotřebiče. Pro zajištění správné a 
bezpečné obsluhy spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod před instalací a použitím.
Odsavač je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a má jednoduchý design. Je vybaven 
výkonným elektrickým motorem a odstředivým ventilátorem, rovněž nabízí silný odsávací 
výkon s nízkou hlučností, obsahuje nepřilnavý tukový filtr a jednoduše se instaluje.

Umístěním označení  na tento spotřebič prohlašujeme na vlastní odpovědnost 
shodu se všemi Evropskými bezpečnostními požadavky a požadavky na ochranu 
životního prostředí, které se týkají legislativy pro tento spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
i Nedovolte dětem, aby obsluhovaly tento spotřebič.
i Odsavač je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoliv na grilování, ve 

stáncích s grilem a jiné komerční účely.
i Odsavač par a jeho filtr musíte pravidelně čistit, abyste ho udrželi v dobrém 

provozním stavu.
i Odsavač par čistěte podle pokynů v tomto návodu.
i Pod odsavačem neflambujte a nepoužívejte otevřený oheň z plynového 

sporáku bez nádoby.
i V kuchyni zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
i Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda není 

poškozen napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel musí vyměnit pouze 
kvalifikovaný servisní technik.

i Pokud se používá v místnosti najednou odsavač par a spotřebič, který spaluje 
plyny nebo jiné palivo, musíte zajistit dostatečnou ventilaci.

i Vzduch nesmíte odsávat do komína, který se používá pro odtah spalin ze 
spotřebičů, které spalují plyny nebo jiné palivo.

i Musíte dodržovat předpisy, které se týkají odsávání vzduchu.
i Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost.

i Nedovolte, aby si děti hrály se spotřebičem.
i Odsavač par není určen k instalaci nad varnou desku s více než čtyřmi varnými 

zónami.

Riziko zasažení elektrickým proudem
i Tento spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné síťové zásuvce. Pokud 

máte pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
i Nedodržení těchto pokynů může vést k usmrcení, požáru nebo zasažení 

elektrickým proudem.
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Seznam standardního instalačního příslušenství
Popis Obrázek Množství
Kryt 1

Horní dekorační kryt 600 
mm

1

Spodní dekorační kryt 600 
mm

1

Montážní držák 1

Šrouby M6 × 60 8

Ø8 hmoždinky 
Ø8 x Ø6 bílé

11

Šrouby
ST6,0 × 40

11

Šrouby Ø7,2 
ST4.0 × 8

4

Šrouby M5 x 12 40

Podložky 16

Matice 16
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MONTÁŽ NA STROP

1) Umístěte montážní držák na strop a 
naznačte pozici otvorů pro šrouby. Držák 
na strop je třeba připevnit na strop,
V 11 x ST6 (40 mm) šrouby pro dřevěný 

strop
V 8 x hmoždinky pro betonový strop

2) Připevněte úhelníky na montážním 
držáku pomocí 8 x M5 šroubů.

3) Roztáhněte úhelníky na požadovanou 
výšku a pak je zajistěte na pozici pomocí 
16 x M5 šroubů a matic s kovovými 
podložkami.

4) Pokud budete váš odsavač 
par používat v odtahové verzi, 
musíte nyní připojit odtahové 
potrubí ke stropnímu adaptéru. 
Připevněte horní dekorační kryt 
k stropnímu držáku pomocí čtyř 
samořezných šroubů.

Nasuňte spodní dekorační 
kryt na úhelníky a zvedněte 
ho, dokud není pod horním 
dekoračním krytem.

V DŮLEŽITÉ: úhelníky musí překrývat NEJMÉNĚ 100 mm.
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5) Pokud není instalován skleněný 
kryt z výroby, pak ho musíte 
instalovat v této fázi na horní část 
spotřebiče.

6) Zvedněte hlavní jednotku 
spotřebiče k úhelníkům a připevněte 
ji na pozici pomocí 16 x M5 šroubů.
V DŮLEŽITÉ: tuto fázi instalace 

MUSIA provádět dvě osoby.
V DŮLEŽITÉ: 16 x M5 šrouby 

MUSÍTE opatrně dotáhnout.

7) Pokud budete odsavač par 
používat v odtahové verzi, právě teď 
musíte připojit odtahové potrubí k 
přírubě.

V Elektrické připojení musí odpovídat elektrickým parametrům 
uvedeným na výrobním štítku, který se nachází uvnitř odsavače par. 
Odsavač par nyní připojte k elektrické síti.

V Zkontrolujte funkčnost odsavače par výběrem každého stupně 
výkonu a zapnutím a vypnutím osvětlení.

V Odeberte závěsný hák a pak vysuňte spodní dekorační kryt směrem 
dolů, dokud se neopře o hlavní jednotku odsavače par.

V Na čištění dílů z nerezavějící oceli použijte čistič na nerezovou ocel a 
leštidlo.

V Pokud používáte odsavač par v recirkulačním režimu, musíte 
instalovat uhlíkový filtr.
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

 POHOTOVOSTNÍ REŽIM.
 Po připojení je odsavač par v POHOTOVOSTNÍM REŽIMU. 

 Tlačítko nízkého výkonu
 Slouží k větrání kuchyně. Vhodné na dušení a vaření, které neprodukuje velké 

množství páry.

 Tlačítko středního výkonu
 Proudění vzduchu je ideální pro větrání během standardního vaření.

 Tlačítko vysokého výkonu
 Při vysoké intenzitě kouře nebo páry stiskněte tlačítko vysokého výkonu pro 

maximální účinek větrání.

 Tlačítko Booster
 Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nejvyšší rychlost a opětovným stisknutím 

vypnete motor.

 Tlačítko osvětlení
 Krátkým stisknutím ovládáte osvětlení.
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ÚDRŽBA

Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

I. Pravidelné čištění
Použijte měkkou vlhkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem nebo čisticím 
prostředkem na nádobí. Nikdy nepoužívejte kovovou škrabku, chemikálie, drsné 
předměty nebo kartáče.

II. Čištění tukového filtru jednou za měsíc
DŮLEŽITÉ: filtr čistěte každý měsíc, abyste zabránili riziku požáru.
Filtr zachycuje tuk, kouř a prach... proto přímo ovlivňuje účinek odsavače. Když ho 
nevyčistíte, zbytky tuku (potencionálně hořlavé) se nahromadí na filtru. Vyčistěte ho 
čisticím prostředkem pro domácnost.

III. Čištění aktivního uhlíkového filtru jednou za rok
Platí VÝHRADNĚ pro spotřebiče s instalovaným v recirkulační verzi (bez odsávání 
do exteriéru). Tento filtr zachycuje pachy a je třeba jej vyměnit minimálně jednou za 
rok, v závislosti na četnosti použití odsavače.

IV. Výměna žárovky
Vyšroubujte šrouby skla, odejměte sklo odsavače. Nahraďte spálenou 
žárovku, která vyžaduje výměnu, najdete ji na držáku světla uvnitř 
odsavače.

Odpojte konektor a vyjměte držáky žárovky a kabely z odsavače par. 
Důležité: žárovky nelze vyměnit jednotlivě, musíte objednat žárovky, 
držáky a kabely jako kompletní díl. (LED osvětlení: MAX 1,5 W)

Instalujte náhradní žárovky, držáky a kabely stejným způsobem jako 
originální. Potom připojte kabely.

Nasaďte skleněný díl odsavače par a připevněte šrouby. Ujistěte se, zda 
jsou šrouby pořádně dotaženy.
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ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Porucha Příčina Řešení
Osvětlení svítí, 
ale ventilátor 
nefunguje.

Ventilátor je zablokovaný. Spotřebič vypněte a opravu 
přenechejte kvalifikovanému 
servisnímu technikovi.Je poškozený motor.

Nefunguje 
osvětlení ani 
ventilátor.

Je vypálená halogenová 
žárovka.

Vyměňte žárovku za novou 
žárovku se správnými hodnotami.

Uvolněné elektrické 
připojení. Opět připojte k elektrické síti.

Silné vibrace 
odsavače par.

Ventilátor je poškozený.
Vypněte spotřebič a nechte jej 
opravit kvalifikovaným servisním 
technikem.

Motor není správně
připevněn.

Vypněte spotřebič a nechte jej 
opravit kvalifikovaným servisním 
technikem.

Jednotka není správně 
zavěšena na držáku.

Odejměte odsavač par a 
zkontrolujte, zda je držák ve 
správné pozici.

Nedostatečné 
odsávání.

Velmi velká vzdálenost 
mezi odsavačem par a 
varnou deskou.

Upravte vzdálenost na 65 - 75 
cm.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Pokud nemůžete identifikovat příčinu poruchy, spotřebič vypněte a kontaktujte 
servisní středisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho najdu?
Je důležité uvést servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo (16znakový 
kód začínající číslicí 3); můžete jej najít na záručním listě nebo na výrobním štítku 
umístěném na spotřebiči.
Pomůže zabránit zbytečným výjezdům techniků, čímž (a značně) ušetří s tím 
spojené náklady.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odpad elektrických výrobků nesmí být likvidován spolu s komunálním 
odpadem. Recyklujte ho prosím na určených místech. Informace o 
recyklaci vám poskytne místní samospráva nebo prodejce.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadu 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním 
následkům na životním prostředí a lidském zdraví, které by jinak mohly být 
způsobeny nesprávnou manipulací při likvidaci tohoto produktu.
Symbol na produktu znamená, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s 
komunálním odpadem. Namísto toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro 
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí
být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí při 
likvidaci odpadu.
Podrobnější informace o likvidaci, zhodnocení a recyklaci tohoto výrobku vám 
poskytne místní samospráva, společnost na likvidaci komunálního odpadu nebo 
prodejna, ve které jste produkt zakoupili.
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