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Odsávač pár

CVMI 970LX

Návod na obsluhu a inštaláciu
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Úvod
Ďakujeme za výber tohto odsávača.
Tento návod na obsluhu je navrhnutý pre poskytnutie všetkých potrebných pokynov týkajúcich 
sa inštalácie, použitia a údržby spotrebiča. Pre správnu a bezpečnú obsluhu si prosím dôkladne 
prečítajte tento návod pred inštaláciou a použitím.
Odsávač je vyrobený z kvalitných materiálov a má aerodynamický dizajn. Je vybavený výkonným 
elektrickým motorom a odstredivým ventilátorom, ponúka veľký odsávací výkon, nízku hlučnosť, 
nelepivý tukový filter a jednoduchú inštaláciu.

Bezpečnostné upozornenia
• Nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič.
• Odsávač je vhodný len pre použitie v domácnosti. Nie je vhodný na grilovanie, stánky s 

občerstvením a iné komerční účely.
• Odsávač a filter je nutné pravidelne čistiť pre zachovanie dobrých prevádzkových podmienok.
• Čistite odsávač podľa návodu a zabráňte riziku vznietenia.
• Pod odsávačom pár nepoužívajte otvorený oheň.
• Zaistite dostatočné vetranie miestnosti.
• Pred pripojením tohto spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Poškodený 

napájací kábel môže meniť len kvalifikovaný servisný technik.
• V miestnosti, kde je inštalovaný odsávač spoločne so spotrebičmi spaľujúcimi kyslík, musí byť 

dostatočné vetranie; vzduch nesmie byť odvádzaný do komína, ktorý sa používa na odťah splodín 
zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá;

• Dodržiavajte predpisy týkajúce sa odťahu vzduchu.
•  Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 

senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, kým 
nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

• Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
• Pod odsávačom pár neflambujte.
• Odsávač nie je určený pre inštaláciu nad varný panel s viac ako štyrmi platňami.

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
• Spotrebič pripájajte len k správne uzemnenej sieťovej zásuvke. Ak nie ste si istí, kontaktujte 

ohľadom inštalácie kvalifikovaného technika.
• Nedodržaním týchto pokynov môžete spôsobiť smrť, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
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Štandardný zoznam inštalačného príslušenstva

Popis Obrázok Množstvo
Telo odsávača
(CMBI970LX)
(CVMI970LX)

1

Horná kryt komína 600 mm 1

Spodný kryt komína 
600 mm 

1

Závesný panel 1

Skrutky M6 × 60 8

Ø 8 hmoždinky 
8 × 6 bílé

11

Skrutky ST 6 × 40 11

Skrutky ST 4 x 8 4

Skrutky M5 x 12 40

Podložky 16

Matice 16
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Montáž na strop
1) Umiestnite závesný panel na strop a vyznačte otvory pre 

skrutky.
 Potom upevnite panel bezpečne k stropu,
• 11 x T6 (40 mm) skrutkami pre drevený strop.
• 8 x hmoždinkami pre betónové stropy.

2) Pripevnite uholníky k závesnému panelu pomocou 8 x M5 
skrutiek.

3) Roztiahnite uholníky na požadovanú dĺžku a potom ich 
pripevnite v danej pozícii pomocou 16 x M5 skrutiek a 
matíc s kovovými podložkami.

• DÔLEŽITÉ: Uholníky sa musia prekrývať NAJMENEJ 100 mm.

4) Ak budete používať odsávač v odťahovej verzii, musíte 
pripojiť odťahové potrubie k stropnému adaptéru. 

 Pripevnite horný kryt komína k závesnému panelu 
pomocou 4 x skrutiek. 

 
 Nasuňte spodný kryt komína na uholníky a zdvihnite 

do tej výšky, kým nie je pod horným krytom. Zaistite 
hákom.



6

5) Ak nie je sklenený diel namontovaný vo výrobe, musíte ho 
teraz pripevniť na hlavnú jednotku.

6) Zdvihnite hlavnú jednotku odsávača na uholníky a 
pripevnite v pozícii pomocou 16 x M5 skrutiek.

• DÔLEŽITÉ: túto fázu procesu inštalácie MUSIA vykonávať 
dve osoby.

• DÔLEŽITÉ: 16 x M5 skrutky pevne utiahnite.

7) Ak  budete odsávač používať v odťahovej verzii, musíte 
pripojiť odťahové potrubie k prírube.

• Elektrická prípojka musí zodpovedať požiadavkám uvedeným na výrobnom štítku, ktorý sa 
nachádza vo vnútri odsávača. Spotrebič môžete teraz pripojiť k elektrickej sieti. 

• Skontrolujte, či spotrebič funguje správne voľbou každého stupňa výkonu a zapnutím a vypnutím 
osvetlenia.

• Vyberte hák a nasuňte spodný kryt komína dolu, kým nedosadne na hlavnú jednotku odsávača.
• Použite čistič na nehrdzavejúcu oceľ a leštidlo na vyčistenie spotrebiča.
• Ak používate spotrebič v recirkulačnej verzii, potom musíte nasadiť uhlíkový filter. Viď „Vloženie 

uhlíkového filtra“.
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Popis ovládacích prvkov

Obsluha
Tlačidlo nízkej rýchlosti 
Slúži na vetranie kuchyne. Je vhodný pre dusenie a varenie, ktoré neprodukuje veľké množstvo pary.

Tlačidlo strednej rýchlosti 
Rýchlosť odsávania je ideálna pre vetranie pri bežnom varení.

Tlačidlo vysokej rýchlosti 
Pri intenzívnom varení a tvorbe dymu alebo pary stlačte toto tlačidlo pre dosiahnutie efektívneho 
odsávania.

Tlačidlo osvetlenia 

POZNÁMKA: Ak stlačíte súčasne tlačidlo nízkej/vysokej rýchlosti, spotrebič bude fungovať na 
najvyššom stupni.

Údržba
Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

I. Pravidelné čistenie
Použite mäkkú utierku navlhčenú v teplej vode a jemnom saponáte. Nikdy nepoužívajte kovové 
škrabky, chemické prostriedky, drsné materiály a kefy.

II. Mesačné čistenie tukového filtra
DÔLEŽITÉ: Vyčistite filter raz mesačne, aby ste zabránili riziku vzniku požiaru.
Filter zachytáva tuk, dym a prach…... preto má filter priamy vplyv na účinnosť odsávača. Ak ho 
nevyčistíte, zvyšky tuku (horľavé) a nasýtia vo filtri. Vyčistite ich bežným čistiacim prostriedkom.

III. Ročné čistenie aktívneho uhlíkového filtra
Použite len v prípade použitia odsávača v recirkulačnej verzii (vzduch nie je odsávaný vonku). Filter 
zachytáva pachy a musí sa vymeniť najmenej raz ročne v závislosti od použitia odsávača.



8

IV. Výmena osvetlenia
Uvoľnite skrutky skla, zložte sklo odsávača. Nájdite žiarovku, ktorá vyžaduje výmenu, nájdete ju v 
držiaku žiarovky, ktorý je vo vnútri exponovanej časti krytu. 

Odpojte konektor žiarovky, vyberte držiak žiarovky a vodiče z odsávača. 
Dôležité: žiarovky nie je možné vymeniť samostatne, môžete vymeniť len žiarovku, držiak žiarovky a 
vodiče ako kompletný diel. (LED osvetlenie: G4, MAX 1.5 W) Nasaďte novú žiarovku, držiak a vodič 
rovnako ako pôvodnú. Potom pripojte konektor.
Nasaďte sklo odsávača a pripevnite skrutkami. Uistite sa, či sú skrutky pevne utiahnuté.

Odstránenie možných problémov

Problém Príčina Riešenie
Svetlo svieti ale 
ventilátor nefunguje.

Ventilátor je zablokovaný. Vypnite spotrebič a nechajte ho 
opraviť kvalifikovaným servisným 
technikom. Poškodený motor.

Svetlo ani ventilátor 
nefungujú.

Vypálená halogénová žiarovka. Vymeňte žiarovku za novú so 
správnymi parametrami.

Voľný napájací kábel. Pripojte správne k elektrickej sieti.

Silné vibrácie spotrebiča. Poškodený ventilátor. Vypnite spotrebič a nechajte ho 
opraviť kvalifikovaným servisným 
technikom

Motor ventilátora nie je pevne 
dotiahnutý.

Vypnite spotrebič a nechajte ho 
opraviť kvalifikovaným servisným 
technikom

Spotrebič nie je správne 
zavesený na držiaku.

Zložte spotrebič a skontrolujte, či je 
držiak v správnej pozícii.

Sanie nie je dostatočné. Veľmi veľká vzdialenosť 
medzi spotrebičom a varným 
panelom.

Upravte vzdialenosť na 65 - 75 cm.

Zákaznícky servis
Ak nemôžete odstrániť svojpomocne, vypnite spotrebič a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdete?
Je dôležité uviesť servisnému stredisku model vášho spotrebiča a sériové číslo (16 znakový kód, ktorý 
začína číslicou 3); nájdete ho na záručnom liste alebo na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči.
Pomôže vám to zabrániť zbytočným výjazdom technikov a s tým spojené nákladom.



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.


