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Konzultujte kresby na poèáteèních stránkách této

pøíruèky, uvedené v textu abecedními písmeny.

Postupujte pøesnì podle návodu této pøíruèky.

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovìdnost za problémy,

nehody anebo po�áry zùsobené nedostateèným

respektováním návodu obsa�eného v této pøíruèce.

Popis digestoøe �Obr. 1

1) øídící panel

2) filtr proti mastnotám

3) halogenní svítidlo

4) teleskopický komín

5) vývod vzduchu (k pou�ití pouze jako filtrující verze).

Fungování � model bez tlaèítek � Obr. 1

a. nastartování svìtla ohøátí pokrmù

b. spínaè rozsvícení/zhasnutí svwtla

c. spínaè zapálení/vypnutí odsávání a volba minimální

rychlosti

d. spínaè volby maximální rychlosti

V pøípadì vysoké koncentrace par v kuchyni u�ívejte

vy��ích funkèních rychlostí.

Doporuèujemezapnout digestoø 5minut pøed zahájením

vaøení a ponechat ho pracovat alespoò 15 minut po

konci vaøení, tak aby v prostøedí nezùstal �ádný zápach.

Montá� � Obr. 5

Digestoø je vybaven horním vývodem vzduchu B pro

výfuk dýmù navenek. (odsávací verze � výfuková

hadice a upevòující prou�ky výfukové hadice nejsou

souèástí výrobku).

V pøípadì, �e není mo�né vyvádìt dýmy a páry

navenek, digestoø mù�e být pou�íván v filtrující verzi,

zaøazením filtru s aktivním uhlíkem a deflektoru F na

podpìruG a dýmy a páry jsou opìt uvádìny do obìhu

skrz hornímøí�kuH výfukovouhadicí napojenounahorní

vývod vzduchu B a spojovací krou�ek namontovaný

na deflektoru F (výfuková hadice a upevòující krou�ky

výfukové haice nejsou souèástí výrobku).

Modely nevybavené odsávacím motorem mohou

fungovat pouze v odsávací verzi a musejí být napojeny

na vnìj�í odsávací zaøízení (není dodáváno spoleènì s

výrobkem).

Spoleènì s výrobkem jsou dodávány rozpínací kolíky

na stìnu, tak aby digestoø byl bezpeènì upevnìn na

rùzné typy zdiva/stropu. V ka�dém pøípadì by

kvalifikovaný technik mìl ovìøit vhodnost materiálù

podle typu zdiva/stropu. Stìna/strop musejí být

dostateènì robustní, aby udr�ely váhu digestoøe.

Neupevòujte digestoø na stìnu silionem, omítkou

èi dla�dièkami. Pou�ívejte pouze prostoru na

upevnìní.

Montá�.

Minimální vzdálenost digestoøe od varné plochy musí

být 50 cm v pøípadì elektrických sporákù a minimálnì

75 cm v pøípadì plynových èi smí�ených elektrických-

plynových sporákù.V pøípadì, �e by si návod na pou�ití

plynové varné plochy vy�ádal vìt�í vzdálenost,

dodr�ujte toto doporuèení.

Napojení na elektrickou sí�

Napìtí elektrické sítì musí být stejné jako to, které je

uvedeno na �títku s technickými údaji umístìnémuvnitø

výrobku. V pøípadì, �e výrobek je dodáván spoleènì

se zástrèkou, zasuòte ji do zásuvky.V opaènémpøípadì

namontujte dvoupólový spínaè odpovídající

bezpeènostním pøedpisùm a mající kontakty ve

vzájemné (dosa�itelné) vzdálenosti alespoò 3mm.

Pozor

Tento pøístroj mù�e být obsluhován pouze dospìlými

osobami. Dìtemnesmí být povoleno sahat na ovládaèe

anebo hrát si s pøístrojem.

Nepou�ívajte nikdy digesotø, jestli�e nebyla perfektnì

namontovánamøí�ka.

Odsávaný vzduch nesmí být nikdy nasmìrován do

stejného výfukového kanálu dýmù (komínu)

pou�ívaného pøístroji u�ívajícími energetické zdroje

odli�né od elektøiny!

V pøípadì, �e digestoø je pou�íván spoleènì s pøístroji,

které pou�ívají energetické zdroje odli�né od elektøiny,

je tøeba si zajistit, aby místnost byla øádnì provìtrána.

Kuchynì flambé je zakázána.

�ivý plamen mù�e po�kodit filtry a zpùsobit po�áry,

proto je tøeba se absolutnì vyhnout vaøení s �ivými

plameny.

I sma�ení nesmí být nikdy ponecháno bez dozoru, ale

musí probìhnout pod kontrolou, tak aby rozpálený olej

nezaèal hoøet a nezpùsobil po�ár.

Provádìt vývod dýmù v souladu s platnými místními

pøedpisy týkajícími se bezpeènosti a technických

omezení.

Údr�ba

Pøed provedením jakékoliv údr�by, je tøeba odpojit

digestoø od elektrické sítì.

Filtr proti mastnotám.

Filtr proti mastnotámmusí být èi�tìn ka�dýmìsíc u�itím

neagresivních rozpou�tìdel, buï ruènì anebo vmyèce

nádobí. V pøípadì mytí v myèce zvolte krátký cyklus o

nízké teplotì. Je-li myt v myèce, filtr se mù�e lehce

odbarvit, ale to naprosto nesni�uje jeho úèinnost. K

ostranìní filtru proti mastnotám táhnìte za uvolòovací

pru�inu rukojeti (f) � (obr.2).

CZ



Filtr s aktivním uhlíkem (pouze u filtrující verze)

Tento filtr absorbuje zápachy vyvolané pøi vaøení. Filtr

s aktivním uhlíkem mù�e být myt ka�dé dva mìsíce

ponoøením do teplé vody za pou�ití vhodného

rozpou�tìdla, anebomù�e být vlo�en domyèky nádobí

za teploty 65° C ( v tomto pøípadì je tøeba zvolit funkci

kompletího cyklu a nechat talíøe mimo pøístroje).

Vyjmìte pøebyteènou vodu, ani� byste po�kodili filtr,

odstraòte pak �pol�táøky� které se nacházejí uvnitø

umìlé hmoty a nechtì osu�it v troubì po dobu 10minut

za teploty 100° C . vymìòte pol�táøky ka�dé 3 roky a v

okam�iku, kdy tkanivo je po�kozené.

Vyjmìte strukturu dr�ící filtr a otáèejte rukojeti (g) o

90°, upevòující komín na digestoø (Obr. 3).

Vsuòte tìsnìní filtru s aktivním uhlíkem (i) dovnitø

struktury (h) a vlo�te opìt v�e do pøíslu�ného ulo�ení.

Èi�tìní

Digestoømusí být èi�tìn pravidelnì jak zevnì tak uvnitø.

Pou�ijte vlhké látky s denaturovaným líhem anebo s

neutrálními tekutými prostøedky. Nepou�ívejte brusná

rozpou�tìdla.

Upozornìní.

Nerespektování základních norempro èi�tìní digestoøe

a výmìnu filtrù mù�e zpùsobit riziko po�áru.

Proto doporuèujeme pozornì sledovat návod uvedený

v pøíruèce.

Výmìna svítidel � Obr. 4.

K pøístupu do ulo�ení svítidel � vyjmìte ochranu pákou

�roubováku èi podobného nástroje.

Pozor!

Pøed dotknutím svítidel si zajistìte, �e vychladla.

Vymìòte po�kozené svítidlo.

Pou�ívejte pouze svítidel s maximálním výkonem 20

W (G4) a nedotýkejte se jich vlastníma rukama.

Uzavøete nosník svítidla (uzavírá se na západku)

V pøípadì, �e sovìtlení nefunguje, døíve ne� zavoláte

servisní slu�bu, ovìøte si, zda byla øádnì upevnìna ve
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