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CBT 6130
CBT 6240
CBT 9240

ODSÁVAČ PÁR

Návod na obsluhu
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Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 3

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8

Tubulárna žiarovka r 25 mm 
- L85- E14 - 40 W

Halogénová žiarovka r 35 
mm - E14 - 28 W



4

ÚVOD

Dôkladne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné 
informácie týkajúce sa inštalácie a údržby. 
Uschovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste 
pre prípadné použitie v budúcnosti. Spotrebič 
bol navrhnutý pre použitie v odťahovej verzii 
(vzduch sa odvádza vonku - obr. 3A), filtračnej 
verzii (vzduch cirkuluje vo vnútri - obr. 3B) alebo 
s externým motorom (br. 3C).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

1. Zvýšte pozornosť, ak používate odsávač 
súčasne s krbom s otvoreným ohniskom 
alebo horákom, ktorý je závislý na vzduchu v 
prostredí a je napájaný inou ako elektrickou 
energiou, pretože odsávač odsáva vzduch 
z prostredia, ktorý potrebuje ohnisko alebo 
horák na spaľovanie. Podtlak v miestnosti 
nesmie presiahnuť 4Pa (4x10-5 baru). Zaistite 
dostatočné vetranie miestnosti pre správnu a 
bezpečnú prevádzku odsávača. Dodržiavajte 
pokyny platné pre odvod vzduchu.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti:
- Skontrolujte výrobný štítok (umiestnený vo 

vnútri spotrebiča) ohľadom napätia a príkonu, 
či zodpovedá parametrom elektrickej siete v 
domácnosti. V prípade nejasností kontaktujte 
kvalifikovaného elektrikára.

- Ak je poškodený napájací kábel, musí sa 
vymeniť za nový, ktorý môžete získať od 
výrobcu alebo zo servisného strediska.

- Tento spotrebič musí byť pripojený k elektrickej 
sieti cez poistku s hodnotou 3 A alebo k pevnej 
prípojke s dvoma fázami chránenými 3 A 
poistkou.

2. VAROVÁNÍ!
Za určitých podmienok môžu byť elektrické 
spotrebiče nebezpečné.
A) Nekontrolujte stav filtrov, ak je odsávač v 
prevádzke.
B) Nedotýkajte sa žiaroviek alebo okolitých 
miest pri prevádzke alebo ihneď po použití 
osvetlenia.
C) Pod odsávačom nikdy neflambujte.
D) Zabráňte otvorenému ohňu pod 
odsávačom, pretože to môže poškodiť filtre a 
hrozí riziko požiaru.
E) Smaženie pokrmov majte neustále pod 
dozorom, aby ste zabránili prehriatiu oleja a 
následnému vznieteniu.
F) Pred akoukoľvek údržbou odpojte 

spotrebič od elektrickej siete.
G) Zariadenie nie je určené pre použitie deťmi 
alebo 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.

Tento spotrebič vyhovuje Európskej smernici 
EC/2002/96 o likvidácii Elektrických a 
elektronických zariadení (WEEE). Zaistením 
správnej likvidácie tohto spotrebiča pomáhate 
zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie.

POKYNY K INŠTALÁCII

• Operácie spojené s montážou a elektrické 
napojenie musí byť vykonané len odborným 
personálom.

• Používajte ochranné rukavice pre 
vykonávanie montáže.

• Pripojení k elektrické síti:
Zariadenie je vyrobené v II. triede, a preto 
žiadny vodič nesmie byť uzemnený. Po inštalácii 
zariadenia musí byť zástrčka jednoducho 
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 stykač 
s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm, 
navrhnutý pre príslušnú záťaž a zodpovedajúci 
platným normám.
Napojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané 
náasledovne:
HNEDÁ = L vodič
MODRÁ = N neutrálny vodič.

• Minimálna vzdialenosť medzi opernou 
plochou varných nádob na varnom zariadení a 
najnižším bodom kuchynského odsávača musí 
byť najmenej 65 cm. Vývod odsávača nesmie 
byť napojený na vývod, v ktorom cirkuluje teplý 
vzduch, nebo ktorý sa používa na odvádzanie 
dymu zo zariadení napájaných inou energiou 
ako elektrickou. Pred montážou vyberte z 
odsávača tukový filter (Obr. 4). Uľahčíte si tak 
manipuláciu so zariadením.

- V prípade montáže zariadenia vo verzii 
odsávača je potrebné pripraviť otvor pre odvod 
vzduchu.
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• Odporúčame použiť rúrku pre odvádzanie 
vzduchu s rovnakým priemerom ako je hrdlo 
výstupu vzduchu. Použitie redukcie by mohlo 
negatívne ovplyvniť vlastnosti výrobku a zvýšiť 
hlučnosť.

• Ak bol váš prístroj projektovaný pre používanie 
v bytoch vybavených centralizovaným 
odsávacím systémom, je potrebné uskutočniť 
nasledujúce činnosti:

- Pomocou vypínača termoelektrického 
zariadenia dochádza k otváraniu a zatváraniu 
ventilu. Ak umiestnite vypínač do pozície ON, 
po uplynutí približnej jednej minúty sa ventil 
otvorí otočením o 90 stupňov a umožní tak 
odsatie skazeného vzduchu. Ak umiestnite 
vypínač do pozície OFF, ventil sa po 100 
sekundách zatvorí.

Inštalácia:
Pre správnu inštaláciu je potrebné postupovať 
podľa nasledujúcej schémy:
1. Montáž odsávača na spodnej časti skrinky.
2. Voľba verzie (odsávanie Obr. 3A či filtrovacia 

Obr. 3B).

•  Montáž odsávače do dolnej časti skrinky:
 Tento typ zariadenia musí byť vsadený do 

skrinky či inej podpory. Pre upevnenie použite 4 
skrutky vhodné pre tento typ nábytku a vyvŕtajte 
otvory podľa schémy na (Obr. 1). Pre správnu 
montáž zrovnajte prednú stranu odsávača s 
dvierkami skrinky a upravte merač vzdialenosti 
L skrutkami P (Obr. 2), tak aby sa na zadnej 
strane zariadenie prekrývalo so skrinkou.

•  Odsávacia verzia:
 Týmto spôsobom inštalácie zariadenie 

vyfukuje pary do exteriéru obvodovou stenou 
či existujúcim potrubím. Za týmto účelom 
je potrebné zakúpiť teleskopickú hadicu, 
podľa typu stanoveného platnými normami,  
ohňuvzdornú, spojiť ju s prírubou, ktorá je na 
odsávači H (Obr. 3A).

• Filtračná verzia:
 Pre zmenu odsávača z verzie na odsávanie 

použitého vzduchu na filtrujúcu verziu si u 
vášho predajcu vyžiadajte aktívny uhlíkový 
filter. Filtre musia byť zachytené na odsávacie 
diely umiestnené v odsávači, s tým, že musia 
byť umiestnené do prostriedku a otáčané 
o o 90° stupňov až do dorazu (Obr. 5). Pre 
uskutočnenie tejto operácie je potrebné 
odstrániť mriežku G (Obr. 4). Vzduch je opäť 

vypúšťaný do prostredia spojovacou hadicou, 
prechádzajúcej skrinkou a spojenou so 
spojovacím prstencom H (Obr. 3B).

POUŽITIE A ÚDRŽBA

•  Zapnutie odsávača odporúčame ešte kým 
začnete variť. Taktiež odporúčame odsávač 
nechať bežať ešte 15 minút po skončení 
varenia, pre dôkladné vyčistenie vzduchu v 
miestnosti. Efektívna prevádzka odsávača 
závisí od pravidelnej údržby; tukové filtre a 
aktívne uhlíkové filtre vyžadujú špeciálnu 
pozornosť.

•  Tukový filter zodpovedá za zachytávanie 
tukových častíc zo vzduchu, teda je vystavený 
upchávaniu v rôznych intervaloch, podľa 
spôsobu použitia spotrebiča.

-  Aby ste zabránili riziku vznietenia, tukové filtre 
najmenej raz za 2 mesiace vyčistite pomocou 
neutrálneho saponátu alebo v umývačke riadu 
pri nízkej teplote s krátkym cyklom.

-  Po niekoľkých umývaniach sa môže farba filtrov 
zmeniť. Nepredstavuje to však poruchu.

•  Aktívne uhlíkové filtre slúžia na čistenie 
vzduchu, ktorý sa vracia späť do miestnosti a 
jeho funkciou je odstrániť nežiadúce pachy z 
varenia.

-  Neobnoviteľné aktívne uhlíkové filtre musíte 
vymeniť najmenej raz za 4 mesiace. Nasýtenie 
aktívnych uhlíkových filtrov závisí od frekvencie 
použitia spotrebiča, od typu kuchyne a 
frekvencie čistenia tukových filtrov.

-  Obnoviteľné uhlíkové filtre musíte umývať 
ručne, jemným saponátom alebo v umývačke 
riadu pri maximálnej teplote 65°C (umývací 
cyklus musí byť bez riadu). Odstráňte 
prebytočnú vodu bez poškodenia filtra, zložte 
plastové diely a nechajte vložku vysušiť v 
rúre najmenej 15 minút pri maximálnej teplote 
100°C. Pre zachovanie účinnosti uhlíkových 
filtrov vykonávajte tento proces každé dva 
mesiace. Vymeňte ich raz za 3 roky, alebo ak 
sú poškodené. 

•  Pred montážou tukových filtrov a 
obnoviteľných uhlíkových filtrov musia byť 
tieto úplne suché.

• Filtre pravidelne čistite, zvnútra aj 
zvonku, pomocou utierku navlhčenej v 
denaturovanom liehu alebo neutrálnom 
čistiacom saponáte.

• Osvetlenie je navrhnuté pre použitie počas 
varenia a nie na dlhodobé osvetlenie 
miestnosti. Dlhodobé použitie osvetlenia 



6

značne skracuje životnosť žiaroviek.
•  Ak je spotrebič vybavený stropným osvetlením, 

je možné ho použiť na osvetlenie miestnosti aj 
dlhší čas.

• Pozor: nedodržanie pokynov čistenia 
spotrebiče a výmeny filtrov predstavuje 
riziko požiaru. Dodržiavajte preto uvedené 
odporúčania.

•  Výmena halogénových žiaroviek (obr. 6):
Pre výmenu halogénových žiaroviek B, 
zložte sklenený kryt C v mieste príslušných 
otvorov. Nahraďte ich za nové rovnakého typu. 
Upozornenie: nedotýkajte sa žiarovky holými 
rukami.

• Ovládacie príkazy slider (Obr. 7) - význam je 
nasledujúci:
A   = Svetelný spínač
A1  = Tlačidlo vypnúť
A2  = Tlačidlo zapnúť
B   = Kontrola rýchlosti
B1  = Tlačidlo vypnúť
B2  = Tlačidlo PRVÁ RÝCHLOSŤ
B3  = Tlačidlo DRUHÁ RÝCHLOSŤ
B4  = Tlačidlo TRETIA RÝCHLOSŤ
C   = Tlačidlo Gemma kontrola.

• Výmena výbojkových žiaroviek/halogénových 
žiaroviek (Obr. 8):

Používajte len žiarovky rovnakého typu a výkonu 
ako žiarovky inštalované v spotrebiči.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Kým budete kontaktovať servis.
Ak spotrebič nefunguje, odporúčame:
- Skontrolujte, či je pripojená elektrická zástrčka 

správne.
Ak nie je možné identifikovať príčinu poruchy: 
spotrebič vypnite (nevystavujte ho drsnému 
zaobchádzaniu) a kontaktujte servisné stredisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdem?
Je dôležité oznámiť servisu kód výrobku a 
sériové číslo (16-ciferný znak začínajúci číslicou 
3); môžete ho nájsť na záručnom liste alebo na 
výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča.
Pomôže to pri identifikácii poruchy a zabrániť 
prípadnému zbytočnému výjazdu technika, čo 
môže značne ušetriť s tým spojené náklady.

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU 
ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY 
SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM VYŠŠIE 
UVEDENÝCH POKYNOV.
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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. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
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.

3LIK1254


