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ODSÁVAČ PÁR

Návod na obsluhu 
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1. Všeobecné
Dôkladne si prečítajte nasledujúce dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, bezpečnosti a 
údržby. Uschovajte si tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie 
v budúcnosti.
Spotrebič bol navrhnutý pre použitie v odťahovej verzii (vzduch sa odvádza vonku) alebo 
vo filtračnej verzii (vzduch cirkuluje vo vnútri).

2. Bezpečnostné upozornenia
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 4 Pa (4x10-5 baru).
Zaistite dostatočné vetranie miestnosti pre správnu a bezpečnú prevádzku odsávača.
Dodržiavajte miestne pokyny platné pre odvod vzduchu.

3. Varovanie
Tento spotrebič môže byť použitý deťmi vo veku 8 rokov a staršími, ako aj osobami so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami bez 
potrebných skúseností a znalostí pod tou podmienkou, ak im bol poskytnutý dohľad alebo 
pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvu s 
tým spojenému. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom 
alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

Návod na obsluhu by mal obsahovať nasledujúce:
– Musí byť zaistené dostatočné vetranie miestnosti, ak je odsávač pár použitý súčasne 

so zariadeniami na spaľovanie plynu alebo iných palív (neplatí pre zariadenia, ktoré len 
vytlačia vzduch späť do miestnosti);

– Podrobnosti týkajúce sa spôsobu a početnosti čistenia;
– Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak nie je čistenie vykonávané v súlade s 

pokynmi;
– Pod odsávačom nikdy neflambujte;
– UPOZORNENIE: Dostupné časti sa môžu zohriať pri používaní s kuchynskými 

spotrebičmi.

Inštalačný návod by mal obsahovať nasledujúce:
– Vzduch nesmie byť vypúšťaný do komína, ktorý je používaný na odvádzanie výparov 

zo zariadení spaľujúcich plyn alebo iné palivá (neplatí pre zariadenia, ktoré len vytlačia 
vzduch späť do miestnosti);

– Minimálnu vzdialenosť medzi nosnou plochou pre varné nádoby na varnom paneli a 
najnižšou časťou odsávača pár. (Ak je odsávač umiestnený nad plynovým spotrebičom, 
táto vzdialenosť by mala byť minimálne 65 cm.
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– Musia by splnené predpisy týkajúce sa vypúšťania vzduchu.

Pokyny týkajúce sa inštalácie pre odsávač pár s prístupnými kovovými krytmi konštrukcie 
triedy II, by mali obsahovať údaje, ktoré označujú umiestnenie a maximálnu povolenú 
dĺžku pre akékoľvek upevnenie alebo montážnu skrutku, či iné upevňovacie zariadenie, 
ktoré preniká do odsávača pár pre upevnenie príslušenstva, ako je predný panel alebo 
upevnenie potrubia.

Na miestach, kde sú použité upevňovacie alebo montážne skrutky, alebo iné fixačné 
zariadenia, ktoré prenikajú do odsávača pár s prístupným kovovým krytom konštrukcie 
triedy II, na pripojenie príslušenstva, by malo byť v návode uvedené požadované 
umiestnenie týchto skrutiek alebo fixačných zariadení a uvedené nasledujúce varovanie.

Varovanie: Nedodržanie pokynov pri inštalácií skrutiek alebo upevňovacieho zariadenia v 
súlade s s týmito pokynmi, môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

4. Inštalačné pokyny
Varný panel by mal byť umiestnený vo vzdialenosti 65 - 75 cm od varného povrchu, na 
dosiahnutie najlepšieho efektu. (Pozrite si obr. 1)

Obr. 1

Prvý spôsob: (Pozrite si obr. 2A)

4.1.1 Pre inštaláciu na stenu, vyvŕtajte 4 otvory s Ø8 mm na vhodnom mieste v súlade s 
rozostupom otvoru v zadnej časti odsávača pár.

4.1.2 Zasuňte do týchto otvorov hmoždinky.
4.1.3 Vložte skrutky do hmoždiniek a skrutky dotiahnite.
4.1.4 Zaveste odsávač pár na upevnené skrutky.
4.1.5 Vložte jeden vývod vzduchu a rozšíriteľnú rúrku do odsávača pár. (Rozšíriteľná rúrka 

je voliteľné príslušenstvo a nie je súčasťou balenia)
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Obr. 2A

Druhý spôsob: (Pozrite si obr. 2B)

4.2.1 Vyvŕtajte 6 otvorov s priemerom 4 mm v spodnej časti závesnej skrinky.
4.2.2 Vložte výstup vzduchu do odsávača pár, potom nainštalujte odsávač pár na spodnú 

stranu skrinky, dotiahnite odsávač pomocou 6 skrutiek.
4.3.3 Nainštalujte upraviteľnú dosku na spodnú stranu odsávača, s cieľom zachovať 

medzeru medzi zadnou stranou odsávača a skrinkou.

Obr. 2B

5. Prevádzka
5.1 Pripojte zástrčku do napájania.
5.2 Prepnite prepínač do polohy „ “, rozsvieti sa svetlo; prepnite ho do polohy „0“ a 

svetlo zhasne.
5.3 Prepnite prepínač do polohy „I - II“, motor začne fungovať dvoma rýchlosťami „nízka - 

vysoká“, prepnite ho do polohy „0“ a motor sa vypne.
5.4 Odsávač pár bude fungovať s nízkou alebo vysokou rýchlosťou, keď vytiahnete predný 

panel.

Obr. 3
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6. Použitie a údržba
• Odporúča sa použiť tento spotrebič ešte pred samotným varením.
• Musí byť zabezpečené dostatočné vetranie miestnosti v prípade, ak je odsávač pár 

používaný súčasne so zariadeniami spaľujúcimi plyn alebo iné palivá (neplatí pre 
zariadenia, ktoré iba vytláčajú vzduch späť do miestnosti.

• Odporúča sa ponechať spotrebič v prevádzke približne 15 minút po ukončení varenia, 
aby došlo k úplnému odstráneniu výparov a zápachov z varenia.

• Ak spotrebič nepoužívate, vypnite ho prosím.
• Pod odsávačom nikdy neflambujte.
• Odsávač nepoužívajte alebo prestaňte používať, ak je spotrebič poškodený, najmä 

napájací kábel a skrinka spotrebiča.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným 

zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo možnému 
nebezpečenstvu.

• Neponárajte spotrebič do kvapaliny.
• Výfukový vzduch nesmie ústiť do komína, ktorý sa používa na odsávanie výparov zo 

spotrebiča spaľujúceho plyn alebo iné palivá.
• Musia byť splnené predpisy týkajúce sa vypúšťania vzduchu.
• Podrobnosti týkajúce sa spôsobu a početnosti čistenia.
• Aby sa predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru, odporúča sa čistiť filter minimálne 2 

mesiace vykonaním nasledujúcich pokynov:
- Odpojte odsávač pred jeho čistením, potom vyberte filtre z odsávača a vyumývajte ich 

v roztoku vody a neutrálneho čistiaceho prostriedku, nechajte vsiaknuť.
- Dôkladne opláchnite teplou vodou a nechajte uschnúť.
- Filtre je možné taktiež umývať v umývačke riadu.

• Hliníkové panely môžu po niekoľkých umývaniach zmeniť farbu. Nie je to dôvodom na 
reklamáciu, ani na výmenu panelov.

Obr. 4

• Pravidelne čistite povrch odsávača pár pomocou tkaniny navlhčenej v denaturovanom 
liehu, alebo neabrazívnom tekutom čistiacom prostriedku. (Poznámka: Nie je možné 
čistiť motor a vnútorné časti.)

• Približne každé 4 mesiace vymeňte filtre.
 Ak nie je čistenie vykonávané v súlade s pokynmi, existuje riziko požiaru.

Vzduchový filter
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• V súvislosti s výmenou svetla, si prosím pozrite obr. 5

Obr. 5

• Uhlíkový filter (nie je súčasťou balenia)

Uhlíkový filter môže byť použitý na zachytávanie zápachov. Za normálnych okolností, by 
mal byť filter s aktívnym uhlím vymenený raz za tri alebo šesť mesiacov, podľa toho ako 
často varievate. Uhlíkový filter nie je možné umývať ani recyklovať. Postup inštalácie 
uhlíkového filtra je uvedený nižšie.

- Vysuňte prednú časť odsávača pár.
- Aby bolo možné nainštalovať uhlíkový filter, mal by byť najskôr vybratý A1 tukový filter. 

Stlačte poistku a potiahnite ho smerom dole.
- Vložte uhlíkový filter do spotrebiča a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Opakujte 

rovnaký postup na druhej strane. Vráťte tukový filter späť do svojej pozície.

Poznámka: Keď je nainštalovaný uhlíkový filter, zníži sa výkon nasávania.
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7. Odstránenie možných problémov 

Problém Možná príčina Riešenie
Odsávací ventilátor prestal 
fungovať.

Kábel kuchynského odsávača 
pár nie je pripojený k elektrickej 
sieti.

V elektrickej sieti nie je 
elektrický prúd.

Pripojte napájací kábel k 
elektrickej sieti.

Uistite sa, či je v elektrickej sieti   
elektrický prúd.

Nedostatočný nasávací výkon. Nie je nastavená správna 
rýchlosť a/alebo výstupy 
vzduchu sú zablokované.

Ak je kuchynský odsávač pár 
nastavený na recirkuláciu, 
skontrolujte či je stále účinný 
uhlíkový filter.

Ak je kuchynský odsávač 
pár nastavený na odsávanie, 
skontrolujte či nie je blokované 
potrubie a vývody.

Kuchyňa je dostatočne vetraná, 
aby bol umožnený vstup 
čerstvého vzduchu.

Odsávač sa v priebehu 
prevádzky vypne.

Spustilo sa bezpečnostné 
odpájacie zariadenie.

Vypnite odsávač pár a 
počkajte, pokiaľ sa dané 
zariadenie neresetuje.

Ak bol odsávač pár 
nainštalovaný pod výšku 
uvedenú v inštalačných 
pokynoch, motor sa bude často 
vypínať, čím sa môže poškodiť 
odsávač pár.

Svetlo nesvieti. Svetlo je vypálené.
Svetlo je uvoľnené.

Vymeňte svetlo.
Dotiahnite svetlo.;

Únik oleja. Jednocestný ventil a vstup 
vetrania nie je dobre utesnený.

Únik zo spoja časti v tvare 
písmena U a krytu.

Utesnite jednocestný ventil 
lepidlom.

Utesnite časť v tvare písmena 
U mydlom alebo farbou.

Odsávač pár sa v priebehu 
prevádzky trasie.

Je poškodený list ventilátora.

Telo spotrebiča alebo jeho 
motor je uvoľnený.

Vymeňte list, pretože 
poškodený list spôsobuje 
trasenie.

Zaistite motor pevne alebo 
upevnite telo spotrebiča.
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Informácie pre odsávač pár

Symbol Hodnota Jednotka
Identifikačné číslo modelu CBT625/1X

Ročná spotreba energie AEChood 138,2 kWh/a

Faktor nárastu času f 1,8

Účinnosť prúdenia FDEhood 6,1

Index energetickej účinnosti EEIhood 108,3

Meraný prietok vzduchu pri najlepšej 
účinnosti QBEP 201,1 m3/h

Nameraný tlak vzduchu v bode najlepšej 
účinnosti PBEP 161 Pa

Maximálny prietok vzduchu Qmax 344,5 m3/h

Nameraný vstup elektrickej energie v 
bode najlepšej účinnosti WBEP 148,1 W

Menovitý výkon systému osvetlenia WL 56,0 W

Priemerné osvetlenie systému 
osvetlenia na varnom povrchu Emiddle 66 lux

Nameraná spotreba energie v 
pohotovostnom režime PS - W

Nameraná spotreba energie v režime 
vypnutia PO 0,00 W

Hladina akustického výkonu LWA 69 dB

Metóda merania a výpočtu vo vyššie uvedenej tabuľke boli vykonané v súlade s 
nariadením komisie (EÚ) č. 65/2014 a 66/2014.

Poznámka:
V nasledujúcom texte je uvedený spôsob zníženia celkového vplyvu na životné prostredie 
(napr. použitie energie) pri procese varenia).
(1) Nainštalujte odsávač pár na správnom mieste, kde je zaistené účinné vetranie.
(2) Odsávač pár pravidelne čistite, aby nedošlo k zablokovaniu prúdenia vzduchu.
(3) Po dokončení varenia, nezabudnite vypnúť osvetlenie odsávača pár.
(4) Po dokončení varenia, nezabudnite vypnúť odsávač pár.

Informácie týkajúce sa demontáže

Nedemontujte spotrebič spôsobom, ktorý nie je uvedený v návode na obsluhu. Spotrebič 
by nemal byť demontovaný používateľom. Na konci svojej životnosti, by nemal byť 
spotrebič likvidovaný s bežným domovým odpadom. Ohľadom recyklácie, sa obráťte na 
miestnu samosprávu alebo predajcu.



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.


