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ÚVOD

Přečtěte si pozorně obsah návodu, protože poskytuje důležité 
informace týkající se bezpečné instalace, používání i údržby 
zařízení. Uchovejte si návod pro jakoukoliv budoucí potřebu. 
Přístroj je určen k odsávání (odvádění vzduchu ven - Obr. 1B), 
filtrování (recyklace vzduchu v místnosti - Obr. 1A) nebo k 
použití s externě umístěným motorem (Obr. 1C).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zvyšte opatrnost, jestliže jsou současně v činnosti odsávač 
par a jiný hořák nebo tepelné zařízení závisející na vzduchu 
místnosti a napájené jinou energií než elektrickou, protože 
odsávač par spotřebovává vzduch z okolí, který hořák nebo 
jiné tepelné zařízení potřebují ke spalování. Podtlak nesmí 
překročit 4Pa (4x10–5 bar). K bezpečnému provozu je tedy nutná 
odpovídající ventilace místnosti. Při odvádění vzduchu do 
vnějšího prostředí je nutné se řídit platnými předpisy Vaší země.

Před napojením modelu na elektrickou síť:
- Zkontrolujte tabulku s údaji (umístěnou uvnitř přístroje) a 
ověřte si, že napětí a výkon odpovídají místní síti a rovněž 
zásuvka je vhodná. V případě jakékoliv pochyby se poraďte s 
kvalifikovaným elektrikářem.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním 
kabelem nebo sadou, které jsou k dispozici u výrobce nebo
v jeho servisním středisku.
- Připojte zařízení k napájení prostřednictvím zástrčky s 
pojistkou 3A nebo ke dvěma vodičům dvou fází, chráněným 
pojistkou 3A. 

2. Upozornění!
V některých situacích mohou být elektrická zařízení zdrojem 
nebezpečí.
A) Nekontrolujte stav filtrů, zatímco je odsavač v činnosti.
B) Nedotýkejte se žárovek a přilehlých prostor během 
dlouhodobého použití osvětlení nebo bezprostředně po něm.
C) Je zakázáno připravovat jídla na plameni pod odsavačem.
D) Vyhněte se použití volných plamenů, protože poškozují 
filtry a mohou způsobit požár.
E) Udržujte neustále pod kontrolou smažení jídel, aby se 
zabránilo vznícení rozpáleného oleje.
F) Před zahájením údržby odpojte zástrčku ze zásuvky 
elektrického rozvodu.
G) Zařízení není určeno pro použití dětmi nebo nesvéprávnými 
osobami bez dozoru.
H) Dohlížejte na děti, abyste si byli jisti, že si nehrají se 
zařízením.
I) Když je odsavač používán současně se zařízeními spalujícími 
plyn nebo jiná paliva, místnost se musí vhodně
větrat.
L) Když nebudou řádně provedeny úkony údržby, existuje
riziko vzniku požáru. 

Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/
ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Tím, že 
se uživatel ujistí o správné likvidaci tohoto výrobku, přispívá k 
předcházení případným negativním následkům na
životní prostředí a na zdraví. 

Symbol na výrobku nebo na přiložené dokumentaci
poukazuje na to, že se s tímto výrobkem nesmí zacházet 
jako s běžným domovním odpadem, ale musí se odeslat 
do vhodné sběrny určené pro recyklaci elektrických a 

elektronických zařízení. Zařízení se musíte zbavit v souladu s 
místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace 
o zacházení s tímto výrobkem, jeho opětovným použitím a 
recyklací můžete získat, když se obrátíte na příslušný místní 
úřad, sběrnou službu domovního odpadu nebo obchod, ve 
kterém jste výrobek zakoupili. 

NÁVOD K INSTALACI

• Operace spojené s montáží a elektrická napojení musí být 
provedeny pouze odborným personálem.
• Pro provádění operací montáže používejte ochranné 
rukavice.

• Elektrické zapojení:
Poznámka! Zkontrolujte štítek umístěný uvnitř zařízení:
- Když se na štítku nachází symbol , znamená to, že zařízení 
nesmí být uzemněno, postupujte tudíž podle pokynů týkajících 
se třídy izolace II.
- Když na štítku NENÍ uveden symbol , postupujte dle pokynů 
týkajících se třídy izolace I.

Třída izolace II 
- Zařízení je vyrobeno v II. třídě, a proto žádný vodič nesmí být 
uzemněn.  Po instalaci zařízení musí být zástrčka snadno přístupná.
V případě, že je zařízení vybaveno kabelem bez zástrčky, je 
pro jeho připojení do elektrického rozvodu třeba mezi zařízení 
a elektrický rozvod zapojit omnipolární stykač s minimální 
vzdáleností kontaktů 3 mm, navržený pro příslušnou zátěž a 
odpovídající platným normám.
- Napojení k elektrické síti musí být provedeno následovně:
HNĚDÁ = L vodič
MODRÁ = N neutrální vodič.

Třída izolace I
Toto zařízení je vyrobeno ve třídě I, a proto musí být připojeno 
k uzemnění.
- Připojení k elektrické síti musí být provedeno následovně:
HNĚDÝ = L fázový vodič
MODRÝ = N nulový vodič
ŽLUTOZELENÝ =   zemnicí vodič.
Nulový vodič musí být připojen ke svorce označené symbolem 
N, zatímco ŽLUTOZELENÝ vodič musí být připojen ke svorce 
nacházející se v blízkosti symbolu uzemnění .
Během operace elektrického zapojení se ujistěte, zda je elektrická 
zásuvka vybavena uzemněním. Po uskutečnění montáže odsavače 
dávejte pozor, aby byla poloha zástrčky elektrického přívodu 
snadno dostupná. V případě přímého zapojení k elektrické síti je 
třeba mezi zařízení a elektrickou síť zapojit omnipolární stykač s 
minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, navržený pro příslušnou 
zátěž a odpovídající platným normám.

• Minimální vzdálenost mezi opěrnou plochou varných 
nádob na varném zařízení a nejnižším bodem kuchyňského 
odsavače musí být alespoň 65 cm. Pokud se připojovací 
potrubí skládá ze dvou dílů, horní díl musí být nasazený 
na vnější stranu spodního dílu. Vývod odsavače nesmí být 
napojen na vývod, ve kterém cirkuluje teplý vzduch, nebo 
který je používán k odvádění kouře ze zařízení napájených 
jinou energií než elektrickou. Než budete pokračovat v 
sestavení, vyndejte tukové filtry (Obr. 5A) pro usnadnění 
manipulace.
- V případě montáže přístroje ve verzi odsávače je třeba 
připravit otvor k evakuaci vzduchu.

ČESKY CZ
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• Doporučujeme použít trubku pro odvádění vzduchu se 
stejným průměrem jako hrdlo výstupu vzduchu. Redukce by 
mohla negativně ovlivnit vlastnosti výrobku a zvýšit hlučnost.

• Montáž na stěnu:
- Vyznačte a vyvrtejte otvory A dle uvedených rozměrů (Obr. 2).
- Upevněte spotřebič na zeď a zarovnejte jej horizontálně s 
kuchyňskou linkou.
- Po nastavení spotřebiče upevněte odsavač pomocí šroubů 
A (Obr. 4).
Pro různé montážní podmínky použijte příslušné typy šroubů a 
hmoždinek, které budou odpovídat typu zdiva (např. armovaný 
beton, sádrokarton atd.). Budou-li šrouby a hmoždinky dodány 
jako součást produktu, ujistěte se, zda odpovídají typu zdiva, 
na něž má být odsavač namontován.

• Montáž dekorativního teleskopického komínu:
- Veďte elektrické napájení do dekorativního komínu. Pokud 
budete odsavač instalovat v odtahové verzi s externím 
motorem, připravte si odtahový otvor.
- Nastavte šířku držáku horního komínu (Obr. 3).
- Pak jej upevněte ke stropu použitím šroubů A (Obr. 3) tak, aby 
byl v linii s odsavačem a s ohledem na vzdálenost od stropu 
uvedenou na Obr. 2.
- Připojte přírubu C k výstupnímu otvoru pomocí propojovací 
trubky (Obr. 4).
- Nasaďte horní komín na spodní komín.
- Upevněte spodní komín k odsavači pomocí dodaných šroubů 
B  (Obr. 4), roztáhněte horní komín k držáku a upevněte šrouby 
B (Obr. 3).
Pro změnu odsavače z odsávací verze na filtrační verzi 
požádejte vašeho prodejce o uhlíkové filtry a postupujte dle 
montážních pokynů.

• Filtrační verze:
Poznámka:
- Pro provedení přeměny odsavače z ODSÁVACÍ verze na 
FILTRAČNÍ si objednejte u vašeho prodejce filtry s aktivním 
uhlím.
Máme k dispozici 2 odlišné druhy sad, jednu s aktivními 
uhlíkovými filtry, které nelze regenerovat (Obr. 5B) a druhou s 
aktivními uhlíkovými filtry, které lze regenerovat (umývatelné) 
(Obr. 5C).
- Pro výměnu neobnovitelných aktivních uhlíkových filtrů X 
potáhněte páku směrem ven dle Obr. 5B.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

• Doporučujeme uvést zařízení do činnosti ještě před zahájením 
přípravy jakéhokoli jídla. Doporučujeme ponechat zařízení v 
činnosti i po dobu 15 minut po ukončení přípravy jídel, aby 
byl kompletně odveden vzduch z kuchyně. Správná činnost 
odsavače je podmíněna správnou a nepřetržitou
údržbou; zvláštní pozornost je třeba věnovat tukovému filtru 
a filtru s aktivním uhlím.  
• Tukový filtr má za úkol zachycovat mastné částice nacházející 
se ve vzduchu, proto je v průběhu proměnné doby vystaven 
ucpávání; tato doba závisí na používání zařízení.
- Abyste předešli případnému nebezpečí požáru, je nutné 
nejméně jednou za dva měsíce nutné propláchnout filtry proti 
mastnotě v ruce pomocí neutrálních neabrazivních čisticích 
prostředků nebo v myčce na nádobí při nízkých teplotách v 
krátkém mycím programu.
- Po několika mytích může dojít ke změně barvy. Tento jev 
neopravňuje k reklamaci pro eventuální výměnu.
• Filtry s aktivním uhlíkem slouží pro pročištění vzduchu, který 
se vypouští do prostředí a pohlcují nepříjemné zápachy, které 
vznikají během vaření.

- Aktivní uhlíkové filtry, které nelze regenerovat, je zapotřebí 
měnit každé 4 měsíce. Saturace aktivního uhlíku závisí 
více-méně od délky používání přístroje, typu kuchyně a 
pravidelnosti, se kterou se provádí čištění filtru proti mastnotě.
- Aktivní uhlíkové filtry, které lze regenerovat, je možné mýt v 
rukou pomocí čistících neutrálních a neabrazivních prostředků, 
anebo je možné je mýt v myčce na nádobí s maximální teplotou 
65°C (cyklus mytí se musí provádět bez nádobí). Odstraňte 
přebytek vody bez toho, že byste poškodili filtr, odstraňte části 
z plastů a nechte vysušit podložku v rouře po dobu přibližně 
15 minut o teplotě maximálně 100°C. Pro udržování funkčnosti 
uhlíkového filtru s možností regenerace je zapotřebí zopakovat 
tuto operaci každé 2 měsíce. Tyto filtry se musí vyměnit jednou 
za 3 roky anebo když je podložka poškozena.
• Před opětovným namontováním filtru proti mastnotě 
a aktivních uhlíkových filtrů, které lze regenerovat, je 
důležité, aby byli pořádně suché.
• Opakovaně čistěte odsavač, zevnitř i zvenčí, s použitím 
hadru navlhčeného v denaturovaném lihu nebo 
neabrazivních tekutých čisticích prostředcích.
• Osvětlení je navrženo pro použití během vaření a ne pro 
dlouhodobější použití za účelem osvětlení okolního prostředí. 
Dlouhodobější použití osvětlení výrazně snižuje průměrnou 
životnost žárovek.
• Pokud je přístroj vybaven osvětlením prostředí, toto může být 
používáno pro všeobecné dlouhodobé osvětlování daného 
prostředí.
• Pozor: nedodržování pokynů k čištění odsavače a výměny 
a čištění filtrů zapříčinit rizika požáru. Doporučuje se proto 
dodržovat tyto pokyny.

• Výměna halogenových žárovek (Obr. 7):
Při výměně halogenových žárovek B sejměte sklíčko C po jeho 
nadzvednutí v místě příslušných otvorů. Žárovky nahraďte 
novými žárovkami stejného druhu. 
Upozornění: nedotýkejte se žárovky holýma rukama.

• Výměna žárovek LED (Obr. 6):
Je-li verze výrobku vybavena žárovkami LED, pro jejich výměnu 
je potřebný zásah specializovaného technika.

• Ovládací příkazy (Obr. 9):
Tlačítko A = Zapne/vypne osvětlení. Stisknutím tlačítka na 
několik sekund lze resetovat „alarm filtru“.
Tlačítko B = Zapnutí odsavače/snížení rychlosti motoru. Pokud 
je rychlost motoru 1, odsavač se vypne.
Funkce automatického odsávání: pomocí této funkce 
spotřebič automaticky nastaví výkon motoru dle kvality ovzduší 
díky senzoru umístěnému pod odsavačem (Obr. 8).
K aktivaci této funkce stiskněte na několik sekund tlačítko „B”. 
Na displeji se objeví symbol „S“.
Když je odsavač zapnutý, před aktivací automatického 
odsávání, musíte počkat určitou dobu, v závislost na nastavení 
senzoru. Pokud ještě není aktivní, na displeji bude blikat 
desetinná tečka.
Pokud je funkce aktivní, sací výkon motoru nelze upravit ručně. 
Na konci provozního cyklu motoru s aktivní funkcí, pokud se 
odsavač nerestartujte do 10 minut, trvale se vypne.
Stejné platí i když je funkce aktivní a motor se nespustí do 
10 minut.
Nastavení senzoru: dle typu varné desky (plynová nebo 
elektrická) lze zvýšit efektivnost senzoru přizpůsobením 
odsavače k varné desce.
K provedení této činnosti stiskněte najednou tlačítka „B” a „D” 
na několik sekund při vypnutém motoru.
- Pro přizpůsobení odsavače k plynové varné desce stiskněte 
tlačítko „B“. Na displeji se střídavě zobrazuje „P” a „0”.
- Pro přizpůsobení odsavače k elektrické varné desce stiskněte 
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tlačítko „D“. Na displeji se střídavě zobrazí „P” a „1”.
K dokončení nastavení stiskněte na několik sekund tlačítka 
„B+D”. Spotřebič již byl nastaven ve výrobě pro elektrickou 
varnou desku.
Intenzivní: tato funkce vám umožňuje dočasné zvýšení výkonu 
motoru po dobu přibližně 6 minut. K aktivaci funkce stiskněte 
tlačítko „D“ po volbě výkonu odsávání 3. Po 6 minutách se 
výkon vrátí na úroveň 3. Během této funkce je zobrazený 
symbol „P“.
Časovač: tato funkce vám umožňuje nastavit provozní 
dobu odsavače na přibližně 15 minut, i s následnou změnou 
výkonu, pak se odsavač vypne. K aktivaci funkce stiskněte 
tlačítko „E”; na displeji začne blikat desetinná tečka. Časovač a 
intenzivní funkci nelze aktivovat současně. Časovač nesouvisí 
s osvětlením. K deaktivaci funkce nastavte výkon odsávání 
zpět na „0”.
Uhlíkový filtr: uhlíkové filtry se používají na čištění vzduchu, 
který se vrací zpět do místnosti. Filtry nelze mýt ani opětovně 
používat, musí se vyměnit minimálně jednou za šest měsíců. 
Úroveň nasycení uhlíkových filtrů závisí od frekvence použití 
odsavače, typu vaření a frekvence čištění tukových filtrů.
K aktivaci funkce alarmu filtru stiskněte najednou tlačítka „A+E“.
- K aktivaci alarmu uhlíkového filtru stiskněte tlačítko „D“. Na 
displeji střídavě bliká „A” a „1”.
- K deaktivaci alarmu uhlíkového filtru  stiskněte tlačítko „B“. Na 
displeji se střídavě zobrazuje „A” a „0”.
K deaktivaci této funkce stiskněte současně „A+E“ při vypnutém 
motoru.
Tlačítko C = displej zobrazuje výkon odsávání a všechny výše 
uvedené funkce.
Tlačítko D = zvýšení výkonu motoru.
Aktivace/deaktivace WiFi: spotřebič lze ovládat dálkově 
pomocí externích zařízení. K aktivaci funkce stiskněte tlačítka 
„D+E“ na 3 sekundy. Zobrazí se „0“ a funkce „Read only“ (pouze 
čtení) je aktivní. Pokud stisknete tlačítka „D+E“ na 6 sekund, 
aktivuje se funkce „write“ (zápis) a zobrazí se „1“.
Pokud chcete resetovat WiFi modul, stiskněte a podržte tlačítka 
„D+E“ nejméně 10 sekund; zobrazí se „R“.
Funkce monitorování: tato funkce umožňuje spotřebiči 
neustálé monitorování prostředí. V případě náhlých změn ve 
stavu vzduchu nebo neočekávaného hoření, odsavač odešle 
alarm připojeným externím zařízením a zobrazí se blikající „A“. K 
aktivaci funkce stiskněte a podržte „E“, zobrazí se tři horizontální 
čárky. Během stabilizace senzoru bude blikat tečka.
Stisknutím kteréhokoliv tlačítka funkci deaktivujte.
Odstrašující funkce: tato funkce simuluje přítomnost osob v 
domácnosti. Spotřebič zapne a vypne osvětlení v cyklickém 
opakování (svítí 25 minut a nesvítí  5 minut). K aktivaci funkce 
stiskněte „D“ na 5 sekund při vypnutém odsavači. Zobrazí se 
dvě vertikální čárky. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka funkci 
deaktivujete.

Alarm filtru:
• Saturace tukových filtrů: tato funkce se aktivuje po přibližně 
30 hodinách provozu spotřebiče. Symbol „F” a aktuální výkon 
odsávání se bude střídavě zobrazovat na displeji. Je nutné 
vyčistit tukové filtry.
K resetování funkce stiskněte na několik sekund tlačítko „A”.
• Saturace uhlíkových filtrů: tato funkce se aktivuje po 
přibližně 120 hodinách provozu spotřebiče.
Symbol „A” a aktuální výkon odsávání se střídavě zobrazují na 
displeji. Je nutné vyměnit uhlíkové filtry. K resetování funkce 
stiskněte na několik sekund tlačítko „A”.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Dříve, než se obrátíte na Servisní službu.
V případě nefunkčnosti vašeho výrobku vám doporučujeme:
- Zkontrolovat dobrý stav zástrčky v elektrické zásuvce.
V případě neodhalení příčiny poruchy: vypněte zařízení, 
neoprávněně do něj nezasahujte a obraťte se na Servisní 
službu.

VÝROBNÍ ČÍSLO VÝROBKU. Kde jej lze najít?
Je důležité, abyste oznámili Servisní službě označení výrobku 
a výrobní číslo (16 znaků, které začínají číslem 3), které se 
nachází na záručním listě nebo na identifikačním štítku stroje, 
umístěném uvnitř zařízení. Tímto způsobem přispějete k tomu, 
že se vyhnete zbytečným přesunům technika, a kromě toho tím 
ušetříte příslušné náklady.

VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM VÝŠE UVEDENÝCH 
UPOZORNĚNÍ.
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