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Návod k instalaci a obsluze 
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VŠEOBECNÉ

Důkladně si přečtěte následující důležité 
informace týkající se bezpečné instalace a 
údržby. Uschovejte si tento návod pro případné 
použití v budoucnosti.
Spotřebič byl navržený pro použití v odtahové 
verzi (odsávání vzduchu do exteriéru – obr. 1B), 
filtrační verzi (cirkulace vzduchu uvnitř místnosti 
– obr. 1A) nebo s externím motorem (obr. 1C).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Zvyšte pozornost, pokud je odsavač v 
provozu současně s krbem nebo hořákem, 
který je závislý na vzduchu místnosti a je 
napájený jinou než elektrickou energií, protože 
odsavač odstraňuje vzduch z prostředí, který 
potřebuje  hořák nebo krb pro spalování. Podtlak 
v místnosti nesmí přesáhnout 4Pa (4 x 10-5 
baru). Zajistěte adekvátní ventilaci prostředí pro 
bezpečný provoz odsavače.
Pro odsávání vzduchu postupujte dle platných 
předpisů.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti:
- zkontrolujte výrobní štítek (uvnitř spotřebiče) 
ohledně parametrů napětí, zda odpovídají 
parametrům místní elektrické sítě. V případě 
nejasností kontaktujte kvalifikovaného 
elektrikáře.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí 
se vyměnit za nový, který můžete obdržet od 
výrobce nebo v servisním středisku.

2. VAROVÁNÍ!
Za určitých okolností může elektrický 
spotřebič představovat nebezpečí.
A) Nekontrolujte stav filtrů během provozu 
odsavače.
B) Nedotýkejte se žárovek nebo přilehlých 
míst během použití nebo ihned po použití 
spotřebiče.
C) Pod odsavačem neflambujte.
D) Zabraňte otevřenému ohni pod 
odsavačem, protože představuje riziko 
poškození pro filtry a riziko požáru.
E) Při vaření na tuku nebo oleji mějte pokrm 
neustále pod dohledem, protože přehřátý olej 
a tuk představuje riziko vznícení.
F) Před jakoukoliv údržbou odpojte spotřebič 
od elektrické sítě.
G) Tento spotřebič není určený pro použití 
malými dětmi nebo nezpůsobilými osobami 
bez dohledu.

H) Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
I) V místnosti zajistěte dostatečné větrání, 
pokud se současně používají spotřebiče 
spalující plyn nebo jiné palivo.
L) Pokud nedodržíte správné postupy čištění, 
hrozí riziko požáru.

Tento spotřebič vyhovuje Evropským směrnicím 
EC/2002/96, Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). Zajištěním správné likvidace 
tohoto spotřebiče pomáháte zabránit případným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví. 

POKYNY K INSTALACI

Sestavení a připojení k elektrické síti musí 
provést kvalifikovaný technik.

• Připojení k elektrické síti
Spotřebič byl vyrobený jako spotřebič II třídy, 
proto není nutný zemnící kabel. Připojení k 
elektrické síti se provádí následovně:
HNĚDÝ = L vodič
MODRÝ = N neutrální
Pokud není k dispozici zástrčka, připojte zástrčku 
dle parametrů uvedených na výrobním štítku. 
Pokud je spotřebič vybavený zástrčkou, odsavač 
musíte instalovat tak, aby zůstala síťová zástrčka 
snadno přístupná.
V případě přímého připojení k elektrické síti 
musíte do cesty mezi spotřebič a elektrickou 
síť instalovat všepólové odpojovací zařízení s 
minimálním odstupem mezi kontakty 3 mm.

• Minimální vzdálenost mezi varnou deskou a 
nejnižší částí odsavače musí být nejméně 65 cm.
Pokud se vnější dekorativní komín skládá ze 
dvou dílů, horní část musíte umístit z vnější 
strany spodní části.
Odtah spalin odsavače nepřipojujte ke stejnému 
systému, který slouží k cirkulaci horkého 
vzduchu nebo k odsávání spalin z jiných 
spotřebičů, využívajících jinou než elektrickou 
energii.
Než budete pokračovat v montáži odsavače, 
vyjměte tukové filtry (obr. 19) pro snadnější 
manipulaci s odsavačem.
V případě montáže odsavače v odtahové verzi 
připravte otvor pro odvod vzduchu.
• Doporučujeme používat vzduchové potrubí s 
průměrem 150 mm. Pokud použijete potrubí s 
menším průměrem, sníží se účinek odsavače a 
provoz může být hlučnější.
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• Výměna halogenových žárovek (obr. 17).
Pro výměnu halogenových žárovek B sejměte 
skleněný panel C pomocí páčky.
Vyměňte žárovky za nové stejného typu.
Pozor: nedotýkejte se žárovek holýma rukama.

Poznámka!
- Při instalaci spotřebiče doporučujeme asistenci 
další osoby.

• Sestavení odsavače
- Před instalací odsavače otevřete balení, 
vyjměte horní potrubí L a uvolněte 4 šrouby D 
spojující horní potrubí k držáku C (obr. 2A).

Vyjměte konstrukci z balení a vyšroubujte 2 
šrouby A k oddělení horní části od spodní části 
(obr. 2B).
- Umístěte šablonu s otvory na strop, dbejte na 
to, aby byla šipka na stejné straně jako ovladače 
spotřebiče (obr. 3).
Vyvrtejte 4 otvory s průměrem Ø8 do stropu 
a zašroubujte 3 šrouby bez úplného utažení. 
Šrouby vložte do otvoru označeného X na 
šabloně otvorů (hmoždinky musí být vhodné dle 
typu zdi).

Odsávací verze
- Připojte upevňovací držák potrubí C k hornímu 
rámu B použitím čtyř šroubů D (obr. 4).

Filtrační verze
- Před spojením upevňovacího držáku C k 
hornímu rámu B posuňte deflektor E dovnitř 
pomocí odpovídajících otvorů (obr. 5).
-  Ve filtrační verzi je vzduchová klapka 
upevněná k hornímu rámu.
- Spojte držák upevnění potrubí C k hornímu 
rámu B použitím čtyř šroubů D (obr. 5).
- Vezměte horní část konstrukce B (obr. 6) a 
vložte 3 otvory na 3 šrouby, které nebyly zcela 
utažené.
Mírným zatočením usaďte (obr. 6).
Vložte čtvrtý šroub X a utáhněte zbývající 3 pro 
konečné zajištění horní části konstrukce B.
Doporučujeme zajistit držák C na místě utažením 
dalších 4 šroubů D do zajišťovacích otvorů (obr. 7).
- Vezměte spodní části teleskopické konstrukce 
C a zasuňte je do horní konstrukce B (obr. 7).
Nastavte výšku dle uvedených rozměrů (obr. 18) 
a zajistěte pomocí 8 dodaných šroubů G (obr. 8).

- Odtahová verze: upevněte flexibilní hadici k 
připravenému otvoru pro odvod vzduchu (obr. 9).

- Filtrační verze: připojte flexibilní hadici k 
deflektoru M dle (obr. 10); do odsavače musíte 
vložit aktivní uhlíkové filtry (obr. 20).
- Odšroubujte 2 šrouby O, max. 3 mm (obr. 11A).
Vložte odsavač do rámu, zajistěte zaháknutí 
šroubů O (předem uvolněné) do otvorů dle 
obrázku 11 B.
Vložte 2 šrouby N (dodané) a utáhněte je O (obr. 
11C-D).
- Vezměte horní dekorativní kryt L a nasaďte jej 
na držák potrubí C pomocí 4 šroubů D (obr. 12).
- Pro filtrační verzi, když je kryt upevněný k 
rámu, RHS a LHS deflektory E musíte vytáhnout 
ven, pomocí odpovídajících slotů (obr. 13) 
tak, aby byly zarovnané s výstupy vzduchu 
dekorativního krytu.
- Upevněte odsávací potrubí H (nedodané) k 
připojovací přírubě F (obr. 14)
- Vezměte kryt N a připojte jej k hornímu 
dekorativnímu krytu, pak upevněte na místě 
pomocí 4 šroubů Y (obr. 15).

- Připojení k elektrické síti
Před připojením spotřebiče k elektrické síti 
vyšroubujte čtyři šrouby A, otevřete kryty a 
proveďte nutné elektrické připojení mezi tělem 
odsavače a motorem (obr. 16).

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
• Zapnutí odsavače doporučujeme ještě než 
začnete s vařením. Také doporučujeme ponechat 
odsavač v provozu 15 minut po dovaření, k 
důkladnému odstranění pachů z vaření.
Efektivní provoz odsavače závisí na správné 
údržbě; speciální pozornost věnujte tukovým 
filtrům a aktivním uhlíkovým filtrům.
• Tukové filtry slouží k zachycování mastných 
částic ze vzduchu, proto jsou vystavené 
nasycení (doba nasycení filtru závisí na způsobu 
použití spotřebiče).
Akrylový filtr, který najdete na mřížce, musíte 
vyměnit, když text, viditelný přes mřížku, změní 
barvu a inkoust se rozmaže; nový filtr musíte 
vložit takovým způsobem, abyste mohli vidět text 
viditelný přes mřížku z vnější strany odsavače.
Pokud filtry nemají na sobě text nebo používáte 
kovové, nebo hliníkové filtry, musíte je umýt 
jednou za 2 měsíce, abyste zabránili vzniku 
požáru. Při mytí filtrů postupujte následovně:
- Vyjměte filtr z mřížky a umyjte jej roztokem 
vody a jemného mycího tekutého saponátu, 
špínu nechte odmočit.
- Důkladně opláchněte teplou vodou a nechte 
vysušit.
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Kovové a/nebo hliníkové panely můžete mýt v 
myčce nádobí. Pokud jsou filtry z hliníku nebo 
pokud používáte hliníkový panel, po několika 
mytích se může změnit barva. Nepředstavuje to 
ale žádnou závadu.
Pokud nedodržíte pokyny o výměně a čištění, 
tukové filtry mohou představovat riziko požáru.
• Aktivní uhlíkové filtry slouží k čištění vzduchu, 
který se pak vrací zpět do místnosti. Filtry 
nelze mýt ani opětovně použít a musí se měnit 
jednou za čtyři měsíce. Úroveň nasycení 
aktivního uhlíkového filtru závisí na frekvenci 
použití odsavače, typu vaření a frekvenci čištění 
tukových filtrů.
• Nahromaděné nečistoty z ventilátoru a povrchu 
odsavače pravidelně odstraňujte pomocí utěrky 
namočené v denaturovaném alkoholu a jemném 
tekutém mycím prostředku.
• Osvětlení odsavače je navržené pro použití 
během vaření a nikoliv k běžnému osvětlení 
místnosti. Dlouhodobé použití světla zkracuje 
jeho životnost.

OVLÁDACÍ PRVKY: (obr. 21)
Tlačítko A = zapnutí/vypnutí osvětlení
Tlačítko B = zapnutí/vypnutí odsavače. 
Spotřebič se zapne na stupeň 1. Pokud stisknete 
tlačítko na 2 sekundy, odsavač se vypne. Pokud 
je odsavač na stupni 1, není nutné stisknout 
tlačítko k vypnutí odsavače. Sníží se výkon 
motoru.
Displej C = zobrazuje zvolený výkon odsávání a 
aktivuje časovač.
Tlačítko D = zapnutí odsavače. Zvyšuje výkon 
motoru. Dotkněte se tlačítka na 3 stupni výkonu, 
aktivuje se intenzivní funkce na 10 minut, pak 
se odsavač přepne zpět a původní nastavení 
výkonu. Během této funkce bliká displej.
Tlačítko E = časovač nastaví funkci na 15 minut, 
pak se vypne. Časovač můžete deaktivovat 
opětovným stisknutím tlačítka E. Pokud je 
časovač aktivní, na displeji musí blikat desetinná 
tečka. Časovač nelze aktivovat, pokud je v 
provozu intenzivní stupeň výkonu. 
Funkci „Čistý vzduch“ aktivujete stisknutím a 
podržením tlačítka E na 2 sekundy, když je 
spotřebič vypnutý. Tato funkce zapne motor na 10 
minut každou hodinu, na prvním stupni výkonu. 
Během funkce musíte na displeji vidět rotující 
segmenty. Když tento čas uplyne, motor se vypne 
a na displeji musíte vidět symbol „C“, dokud se 
motor opět nerestartujte po 50 minutách na dalších 
10 minut atd. Stisknutím kteréhokoliv jiného tlačítka 
obnovíte standardní funkčnost. Stisknutím tlačítka 
E funkci deaktivujete.

• Nasycení aktivního uhlíkového/tukového 
filtru:
- Když na displeji C bliká provozní výkon se 
střídáním znaku F (např. 1 a F), musíte umýt 
tukové filtry.
- Když bliká na displeji C nastavený výkon 
se znakem A (např. 1 a A), je nutné vyměnit 
uhlíkové filtry.
Po správném nasazení čistých filtrů musíte 
resetovat elektronickou paměť stisknutím tlačítka 
A na přibližně 5 sekund, dokud indikace F nebo 
A na displeji C nepřestane blikat.

• OVLÁDACÍ PRVKY: ELEKTRONICKÉ (obr. 
22A):
A = Osvětlení
B = Vypnutí/stupeň výkonu I
C = Stupeň výkonu II
D = Stupeň výkonu III
E = Automatický časovač – 15 minut (*)
F = Kontrolka nasycení filtru
Když „kontrolka nasycení“ bliká, musíte umýt 
tukové filtry. Pokud kontrolka svítí, musíte umýt 
tukové filtry a vyměnit uhlíkové filtry (v případě 
použití filtrační verze). Když dokončíte tuto 
operaci, stisknutím tlačítka zobrazení resetujte.

• OVLÁDACÍ PRVKY:
(obr. 23) Světelné 
(obr. 22B) Elektronické - symboly tlačítek jsou 
popsány níže:
A = Osvětlení
B = Vypnutí
C = Stupeň výkonu I
D = Stupeň výkonu II
E = Stupeň výkonu III
F = Automatický časovač - 15 minut (*)
• Pokud váš spotřebič nemá intenzivní stupeň, 
stiskněte tlačítko E na dvě sekundy a aktivuje se 
na 10 minut, pak se vrátí na předem nastavený 
stupeň výkonu. Pokud je funkce aktivní, LED 
bliká. K přerušení před uplynutím 10 minut 
stiskněte opět tlačítko E.
• Stisknutím tlačítka F na dvě sekundy (při 
vypnutém odsavači) se aktivuje funkce „čistý 
vzduch“. Tato funkce zapne odsavač na deset 
minut na prvním stupni výkonu. Když se funkce 
aktivuje, motor se spustí na první stupeň na 
deset minut. Během této doby blikají současně 
tlačítka F a C.
Po deseti minutách se motor vypne a LED 
tlačítka F zůstane svítit, dokud se motor opět 
neaktivuje po padesáti minutách a tlačítka F a C 
začnou opět na deset minut blikat atd.
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Stisknutím kteréhokoliv tlačítka se obnoví 
standardní provoz odsavače (např. pokud 
stisknete tlačítko D, funkce „čistý vzduch“ se 
deaktivuje a motor se rovnou nastaví na druhý 
stupeň výkonu. Stisknutím tlačítka B funkci 
deaktivujete).

(*) „Automatický časovač vypnutí“ odloží 
zastavení odsavače, který bude v provozu 15 
minut na nejvyšším výkonu.

• Nasycení aktivního/tukového filtru:
- Když tlačítko A bliká s frekvencí 2 sekund, je 
nutné vyčistit tukové filtry.
- Pokud tlačítko A bliká s frekvencí 0,5 sekundy, 
je nutné vyměnit uhlíkové filtry.
Po vložení čistých filtrů musíte resetovat 
elektronickou paměť stisknutím a podržením 
tlačítka A na přibližně 5 sekund, dokud kontrolka 
tlačítka nepřestane blikat.

• OVLÁDACÍ PRVKY: (obr. 24A) Mechanické_
(obr. 24B) Význam tlačítek je popsán níže:
A = Osvětlení
B = Vypnutí
C = Stupeň výkonu I
D = Stupeň výkonu II
E = Stupeň výkonu III
G = Kontrolka provozu motoru

VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU 
ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM VÝŠE 
UVEDENÝCH VAROVÁNÍ.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde najdete i seznam 
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.


