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CZ – Pokyny k montáži a používání 

Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu. 
Odmítáme veškerou odpovědnost za případné vady, 
poškození nebo požár způsobený nedodržováním pokynů 
uvedených v tomto manuálu.  
Odsavač par může vyhlížet odlišně než model 
vyobrazený na výkrese této příručky. Pokyny 
k používání, provádění údržby a montáži však 
zůstávají stejné.  
! Je nezbytné si tuto příručku uchovat k případnému 

nahlédnutí. V případě odprodeje, převodu vlastnictví 
nebo přemístění dbejte na to, aby příručka byla 
předána společně s výrobkem. 

! Pečlivě si přečte pokyny:  najdete tu důležité 
informace o instalaci, používání a bezpečnosti. 

! Na výrobku nebo na vodičích neprovádějte 
elektrické ani mechanické změny. 

Poznámka:  Součásti označené symbolem (*) jsou 
doplňková příslušenství dodávaná pouze s některými 
modely nebo se jedná o součásti, které lze zakoupit, ale 
nejsou dodány.  
 

Upozornění 
VÝSTRAHA! Spotřebič nepřipojujte k síti, dokud nebude 
instalace zařízení úplná.  
Před prováděním čištění nebo údržby, odpojte odsavač 
par od zdroje proudu tak, že vytáhnete zástrčku nebo 
odpojíte spotřebič od zdroje energie.  
Při provádění montáže a údržby vždy používejte pracovní 
rukavice.  
Spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly děti nebo 
osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, případně osoby, které nemají 
zkušenosti se zařízením nebo jeho znalosti, pokud nejsou 
pod dohledem nebo nebyly zaškoleny v používání tohoto 
spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.  
Tento spotřebič je určen k provozování dospělými, děti by 
měly být pod dozorem, aby se tak zajistilo, že si se 
spotřebičem nehrají.  
Tento spotřebič je určen k provozování dospělými. Dětem 
by nemělo být dovoleno hrát si s ovladači nebo se 
spotřebičem.  
Nikdy odsavač par nepoužívejte bez účinně osazené 
mřížky! 
Odsavač par nesmí být NIKDY používán jako nosný 
povrch, pokud tak nebude výslovně uvedeno. 
Prostory, ve kterých je tento spotřebič nainstalován, musí 
být dostatečně větrány, jestliže je kuchyňský odsavač par 
používán spolu s jinými plynovými spotřebiči nebo 
spotřebiči na jiná paliva.  
Odváděcí vedení pro tento spotřebič nesmí být připojeno k 
žádného stávajícímu ventilačnímu systému, který se  

používá pro jiné účely jako jsou odvody výparů ze 
spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.  
Flambování potravin pod samotným odsavačem par je 
přísně zakázáno. 
Používání otevřeného plamene škodí filtrům a může 
zapříčinit vznik požáru, z toho důvodu se nesmí za 
žádných okolností požívat.  
Smažení musí být prováděno s opatrností, tím se vyhnete 
přehřátí a samovznícení olejů. 
U některých přístupných částí může dojít při používání 
varných zařízení k přehřátí.  
Pokud se týká technických a bezpečnostních opatření, 
která je třeba používat k odvodu výparů, je důležité 
důsledně dodržovat nařízení příslušných úřadů.  
U odsavače par musí být prováděno pravidelné čištění 
uvnitř i zvenku (NEJMÉNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ). 
Čištění musí být prováděno podle pokynů k údržbě 
uvedené v tomto manuálu. Nedodržování těchto pokynů 
uvedených v uživatelské příručce týkající se čištění 
odsavače par a filtrů může vést ke vzniku požáru.  
Odsavač par nepoužívejte ani nenechávejte bez řádně 
nainstalovaného osvětlení, může to způsobit zásah 
elektrickým proudem. 
Nepřijmeme žádnou odpovědnost za vady, poškození 
nebo požár spotřebiče z důvodů nedodržování pokynů 
uvedených v tomto manuálu.  
Při manipulaci s odsavače par nedávejte ruce do blízkosti 
vysouvacího panelu odsávání (pojezd). 
Odsavač par je vybaven bezpečnostními vypínači, které 
zastaví provoz, jakmile dojde k odpojení předního 
filtračního panelu.  
 
Protože naším záměrem je neustálé zdokonalování 
výrobků, vyhrazujeme si právo provádět změny 
technických, funkčních, případně konstrukčních 
charakteristik. V případě provedení s vnějším motorem 
vyžaduje běžný provoz odsavače par používání sací 
jednotky (vnější motor) do stejného výrobce.  
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 
2002/96/EC - „Odpady z elektrických a elektronických 
zařízení“ (WEEE). Správnou likvidací tohoto výrobku 
předejdete potenciálním negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by v opačném případě mohla 
způsobit nevhodná manipulace s tímto výrobkem.  

Symbol na výrobku nebo na doprovodných 
dokumentech označuje, že s tímto spotřebičem nemůže 
být zacházeno jako s domácím odpadem. Musí být 
odevzdán do sběrných dvorů k recyklaci elektrického a 
elektronického zařízení. Likvidace musí být provedena 
v souladu s místními předpisy týkající se likvidace odpadů. 



 

Použití 
Odsavač par je určen k používání buď pro odsávání nebo 
v provedení s filtrem.  
 

Provedení s odsávacím vedením  
V tomto případě jsou výpary odváděny mimo prostor 
kuchyně pomocí zvláštního vedení s propojovacím 
kroužkem umístěným nahoře na odsavači par. 
Upozornění! Odsávací vedení se nedodává a musí být 
zakoupeno samostatně.  
Průměr odsávacího vedení se musí rovnat průměru 
propojovacího kroužku = 150 mm.  
Ve vodorovných úsecích musí být odsávací vedení mírně 
nakloněno (asi 10°) směrováno vzhůru, aby tak snadno 
docházelo k odvádění vzduchu z kuchyně ven.  
Upozornění!  Je-li odsavač par dodán včetně filtru 
s aktivním uhlím, je nutno tento filtr demontovat.  
 

Provedení s filtrem 
Pro toto provedení je zapotřebí jeden filtr s aktivním uhlím, 
tento filtr je možno získat u našeho běžného prodejce.  
Předtím, než je vzduch znovu veden zpět do kuchyně přes 
horní vývodovou mřížku, odstraňuje filtr z odsávaného 
vzduchu tuky a pachy.   
Poznámka:  Recyklovaný vzduch je z filtru s aktivním 
uhlím veden zpět do kuchyně přes rouru, která vede 
vzduch na straně skříňky (obr. 11). 
 
Blokování zpětné klapky 
Upozornění, před připojením ohebného vývodového 
vedení se ujistěte, zda se zpětné klapky sací jednotky 
mohou volně otáčet (obr. 12).  
Modely bez sacího motoru provozují pouze v režimu 
odvádění a musí být připojeny ke vnějšímu odsávacímu 
zařízení (není součásti dodávky).  
Periferní odsávací jednotky jsou dodávány včetně pokyny 
k propojení.   
 
Instalace 
Při instalaci výrobku se doporučuje dodržovat minimální 
vzdálenost 400 mm mezi deskou kuchyňské linky a 
případnými částmi osazenými nahoře na odsavači par.  
Tím je umožněno, aby se sací panel mohl pohybovat 
nahoru (otevření) a dolů (zavření), a to bez případných 
překážek a také se tím usnadní přístup k ovladačům 
odsavače par na tomto panelu.  
 
UPOZORNĚNÍ: Kovovou skříňku s elektrickými součástmi 
umístěte nejméně 65 cm od plynové varné desky nebo 65 
cm od bodu odsávání na odsavači par. 

DOPORUČENÍ: Doporučujeme osadit kovovou skříňku 
obsahující elektronické součásti do vzdálenosti nejméně 
10 cm od země a dostatečně daleko od všech zdrojů tepla 
(např. boční strana trouby nebo varné desky sporáku). 
Pokud pokyny k instalaci plynové varné desky stanovují 
větší vzdálenost, je třeba ji dodržovat. 
 

 Elektrické propojení  
Odsavač par smí připojovat ke zdroji napájení pouze 
kvalifikovaní a zaškolení technici. 
Přívod energie musí odpovídat jmenovitým výkonům 
uvedených na štítku odsavače par. Pokud je zařízení 
vybaveno zástrčkou, propojte odsavač par do přístupné 
zásuvky podle stávajících nařízení. Pokud zástrčka ve 
vybavení chybí (přímé propojení do sítě), nebo pokud 
nebude zástrčka v přístupných prostorách, nechte osadit 
dvoupólový spínač podle norem, tento spínač bude 
zajišťovat úplné odpojení od sítě ve shodě s podmínkami 
týkající se nadproudové kategorie III, a to podle pokynů 
k instalaci.  
Upozornění!  Před opětným propojením el. obvodu 
odsavače par ke zdroji proudu a vyzkoušením jeho 
funkce, vždy přezkoušejte správné osazení síťového 
kabelu.  
Upozornění!  Výměnu silového kabele musí provádět 
autorizované servisní středisko nebo podobně 
kvalifikovaná osoba. 



 

Montáž 
Před započetím montáže zařízení se ujistěte, že žádná 
součást není poškozena, v opačném případě kontaktuje 
zástupce a dále v montáži nepokračujte. Navíc si přečtěte 
veškeré pokyny uvedené níže. 
• Výstupní vedení vzduchu by neměla být delší než       

5 m. 
• Počet ohybů ve vedení by měl být co nejmenší, každý 

ohyb snižuje sací schopnost v ekvivalentní hodnotě 1 
přímého metru (např. použijete-li dva oblouky 90°, 
nemělo by být vedení delší než 3 metry). 

• Vyhýbejte se náhlým změnám směru. 
• Používejte vedení s konstantním průměrem 150 mm 

v celé jeho délce. 
• Používejte vedení zhotovené z materiálu vyhovujícího 

normám.  
• Po provedení instalace vytáhněte bezpečnostní 

pojistku zvýrazněnou na obrázku (obr. 1-2).  
• Nebudete-li dodržovat výše uvedené pokyny, nemůže 

nést dodavatel odpovědnost za potíže s výkonem 
nebo hlukem a nebude poskytována žádná záruka. 

• Před zhotovením otvoru zajistěte, aby se uvnitř 
skříňky a v blízkosti pláště odsávacího krytu 
nevyskytovaly žádné konstrukce skříňky nebo i jiné 
předměty, které mohou způsobit potíže při správném 
provádění montáže. Zkontrolujte, zda celkové 
rozměry odsavače par a varné desky odpovídají 
skříňce a tím umožňují proveditelnost montáže.  

• Na zadní straně varné desky zhotovte čtvercový otvor 
o rozměru 848 x 100 mm.  

• U provedení s již osazeným motorem demontujte 
šrouby a sací jednotku a  vložte odsavač par do takto 
zhotoveného otvoru.  

• Namontujte odsavač par do zhotoveného otvoru, 
zasouvejte jej shora, viz (obr. 3). U provedení 
s motorem na desce je nutno před zasunutím výrobku 
do skříňky demontovat odsávací jednotku.  

• Odsavač par osaďte do skříňky, použijte speciálně 
dodané konzoly (obr. 4). Začněte s montáží konzol 
v dolní části odsavače par (obr. 5a), dejte pozor na 
zachování vzdálenosti 2 mm mezi dolní částí konzoly 
a dnem skříňky (obr. 5b). Tato vzdálenost umožňuje 
přitažení zařízení dolů k upevnění (obr. 5c), tím dojde 
k dokonalému upevnění nerezového rámu k desce 
kuchyňské linky.  

• Před zasunutím šroubů do skříňky se ujistěte o tom, 
aby bylo zařízení dokonale kolmé vůči pracovní 
desce kuchyňské linky.  

• Po provedení montáže a propojení zařízení ke zdroji 
proudu nadzvedněte odsavač par a vyjměte zámek 
dvířek (obr. 6).  

• U provedení s motorem osazeným uvnitř na desce 
nejprve začněte s montáží jednotky motoru, a přitom  

směřujte vývod vzduchu zvoleným směrem dolů nebo 
nahoru (obr. 7b). Motor je možno namontovat na jak 
na přední stranu, tak i na zadní stranu odsavače par. 
Po provedení osazení motoru začněte s instalací 
vedení po odvod vzduchu.  

• U provedení s vnějším motorem umístěte odsávací 
jednotku (vnější motor) do vhodného prostoru a 
přizpůsobte vedení odvodu vzduchu. Montáž začněte 
s odvodem vzduchu mezi vnějším motorem a 
odsávacím krytem. Odvod vzduchu si zvolte mezi pěti 
možnostmi (obr. 7a) a nainstalujte dodaný spojovací 
kus. 

• Umístěte kovovou skříňku obsahující elektronické 
součásti do snadno přístupného prostoru pro případ 
oprav (obr. 8), propojte její elektrické konektory s 
odpovídajícími konektory na odsavači par: konektor 
tlačítkového panelu (obr. 9a), 9-pólový konektor (obr. 
9b), neonový konektor (obr. 9c). 

• U systémů s vnějším motorem připojte kabel 
motorové jednotky ke speciálnímu konektoru na 
skříňce s elektronikou (obr. 10a). V případě 
používání externí ovládací jednotky SEM7 připojte 
také 2-pólový konektor (obr. 10b).  

• Zařízení připojte ke zdroji proudu.  
 



 

Provoz  
V případě koncentrovaných kuchyňských par používejte 
vysokou sací rychlost. Doporučuje se zapnutí sání 
odsavače par 5 minut před vlastním vařením, poté jej 
nechat v provozu během sání a po ukončení vaření jej 
nechat běžet po dobu dalších 15 minut.  
Odsavač par je vybaven dotykovým zařízením „TOUCH“, 
které ovládá osvětlení a rychlost.  
Abyste dosáhli správného používání, pečlivě si 
prostudujte pokyny uvedené níže.  
Odsavač par nad varnou deskou sporáku je možno 
ovládat pomocí dálkového ovládání, které je k dispozici 
jako příslušenství (viz odstavec týkající se funkce 
dálkového ovladače).  
 

 
 
• Tlačítko T1:  časovací zpožďovač vypínání 

nastavené rychlosti odsavače par (po dobu několika 
minut) 
Touto funkcí dochází po uplynutí daného načasování 
k vypnutí odsavače par. 
Načasování je rozděleno následně: 
�  sací rychlost (výkon) 1:  20 minut 
�  sací rychlost (výkon) 2:  15 minut 
�  sací rychlost (výkon) 3:  10 minut 
�  sací rychlost (výkon) 4:  5 minut  
Po zmáčknutí tlačítek T2 a T3 odsavač par ukončí 
časovací funkci a dochází ke zvyšování nebo 
snižování sací rychlosti (výkonu), a to podle 
stisknutého tlačítka. Po dobu fáze časování bliká 
kontrolka LED odpovídající rychlosti. 

• Tlačítko T2: Snižuje aktivní sací rychlost (výkon) 
v pořadí (4→3→2→1→OFF). 
Rychlost otáček je signalizována pomocí kontrolky 
LED příslušné rychlosti.  
Tlačítko T2 nemá žádný vliv na otevření/zavření 
sacího panelu. 

• Tlačítko T3: Zvyšuje aktivní sací rychlost (výkon) 
v pořadí (1→2→3→4). 
Rychlost otáček je signalizována pomocí kontrolky 
LED příslušné rychlosti.  
Poznámka: Jestliže je sací panel uzavřen (odsavač 
par je vypnut), aktivuje tlačítko T3 nejprve otevření 
sacího panelu a následně nastaví na odsavači par 
sací rychlost (výkon) 1.  

• Tlačítko T4:  Zapíná osvětlení. 
Poznámka:  Jestliže je sací panel uzavřen (odsavač 
par je vypnut), T4 nejprve aktivuje tlačítko otevření  

sacího panelu a následně zapíná osvětlení. 
• Tlačítko T5:  Otevírá (zvedá) a zavírá (spouští) 

odsávací panel.  
Je-li odsavač par vypnutý a odsávací panel uzavřen, 
otevírá tlačítko T5 nejprve odsávací panel a následně 
nastaví na odsavači par odsávací rychlost (výkon) 1.  
Je-li odsavač par zapnutý (při jakékoli rychlosti) a 
panel otevřen, vypíná tlačítko T5 nejprve odsavač par 
(a pokud jsou zapnutá, vypíná také světla) a následně 
uzavírá sací panel.  

 
Další provozní informace  
Po dobu demontáže předního panelu z důvodu provádění 
čištění a údržby jsou veškeré elektronické funkce 
odsávání a pohybů blokovány. 
Zařízení proti zablokování: zablokuje-li nějaký předmět 
uzávěr dolního odtahu, uzávěr se zastaví a pojezd jede 
nahoru.  
 
Signál nasycení tukového filtru 
Každých 40 hodin provozu odsavače par se objeví signál 
potřeby provedení údržby tukového filtru.  
Tento signál způsobí současné blikání všech kontrolek 
LED odsávací rychlosti.  
Resetování signálu tukového filtru  
Po provedení údržby tukového filtru zmáčkněte tlačítko T1 
po dobu nejméně 3 vteřin, tím dojde k resetování signálu. 
Poznámka:  Tento signál se nezobrazuje při vypnutém 
odsavač par, a to bez ohledu na pozici sacího panelu. 



 

Provádění údržby dálkového ovládání 
 
Čištění dálkového ovládání: 
Očistěte dálkové ovládání s použitím suchého hadříku a 
neutrálního roztoku detergentu bez obsahu abrazivních 
částic. 
 
Výměna baterie: 
• Pomocí malého šroubováku s plochým břitem 

otevřete přihrádku s baterií. 
• Vybitou baterii nahraďte novou baterií 12 V typu 

MN21/23. Při vkládání nové baterie dejte pozor na 
polaritu, která je znázorněna v přihrádce baterie.  

• Po výměně přihrádku baterie opět zavřete. 
Likvidace baterií 
Baterie se nutno likvidovat ve shodě se všemi národními 
nařízeními a předpisy. Použité baterie nedávejte do 
domácího odpadu.  
Likvidace baterií musí být provedena bezpečným 
způsobem. Další informace týkající se ekologicky 
nezávadného sběru, recyklace a likvidace baterií získáte u 
svých místních úřadů pro hospodaření s odpady. 
 
Provozní závady  
 
Odsavač par nefunguje 
Ujistěte se o následujícím:  
• Nedošlo k výpadku napájecí sítě.  
• Byla skutečně zvolena daná rychlost.  
• Panel je správně připojen. 
• 9-pólový konektor je správně připojen (obr. 9b). 
• Bylo zmáčknuto červené resetovací tlačítko nad 

elektroinstalační skříňkou. 
• Vodiče 9-pólového připojení jsou řádně vloženy do 

konektoru (během připojování může používání 
nadměrné síly způsobit ohnutí kontaktů). 

 
Odsavač par má nízkou účinnost  
Ujistěte se o následujícím:  
• Zvolená rychlost otáčení motoru je dostatečná pro 

množství stávajících výparů. 
• Daná kuchyň je dostatečně větrána, aby tak byl 

umožněn přívod  vzduchu a filtr s aktivním uhlím není 
opotřebovaný (u provedení odsavače par s filtrem). 

• Vedení odtahu vzduchu není ucpáno. 
• Zpětně klapky na sací jednotce se mohou volně 

otáčet. 
 
Odsavač par se během provozu zastavuje 
Ujistěte se o následujícím:  
• Nedošlo k výpadku napájecí sítě. 
• Diferenciální magneticko-tepelný spínač (automatický 

jistič) není rozepnutý.  
 

Používání dálkového ovládání  
Dálkový ovládání dokáže ovládat veškeré funkce 
odsavače par. 

Volba sací rychlosti (výkonu) 

Ovládání osvětlení  

Tlačítko bez funkce 

 Resetování a konfigurace signálu nasycení filtru 
 
Volba sací rychlosti (výkonu): 
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud se na dálkovém 

ovladači nezobrazí následující symbol:  
Stiskněte tlačítko .+. nebo .-. nebo �, tím se zvyšuje nebo 
snižuje či vypíná sací rychlost (výkon). 
Je-li odsavač par vypnut a sací panel uzavřen, odsavač 
par nejprve aktivuje zmáčknutím tlačítka � nebo .+. 
otevření sacího panelu a následně se nastaví sací 
rychlost 1 odsavače par. 
Je-li odsavač par zapnut a sací panel otevřen, 
zmáčkněte jednou tlačítko � , tím se odsavač par vypne, 
po opětném zmáčknutí dojde k uzavření sacího panelu 
(pokud je zapnuto, vypíná se také osvětlení).  
 
Ovládání osvětlení:  
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud se na dálkovém 

ovladači nezobrazí symbol . 
Centrální osvětlení je možno zapnout a vypnout dvěma 
způsoby: 
1. Zmáčkněte tlačítko .+. nebo .-. , tím dojde k zapnutí 

nebo vypnutí centrálního osvětlení.  
2. Zmáčkněte tlačítko �, tím změníte stav osvětlení 

z vypnutého stavu OFF na zapnutý stav ON a 
opačně. 

Poznámka: 1: Je-li sací panel zavřen, otevírá zapnutí 
tlačítka osvětlení nejprve sací panel.  
Poznámka 2: Je-li odsavač par zapnutý, zmáčkněte 
jedenkrát tlačítko �, tím se odsavač par vypíná, není-li 
zvolena žádná rychlost sání (výkon), sací panel se po 
zmáčknutí tlačítka opětně uzavírá.  
 
Resetování a konfigurace signálu nasycení filtru 
Zapněte odsavač par při libovolné rychlosti (viz odstavec 
výše – Volba sacích rychlostí). 
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud se na dálkovém 

ovladači nezobrazí symbol . 
Současně zmáčkněte tlačítka .+. nebo .-. po dobu 
nejméně 3 vteřin, veškeré kontrolky LED sacích rychlostí 
přestanou blikat, tím je signalizováno, že bylo provedeno 
resetování signálu.  
 



 

Provádění údržby 
Upozornění! Před prováděním jakéhokoli čištění nebo 
údržby odpojte odsavač par od zdroje proudu, vyndejte 
zástrčku nebo vypněte hlavní vypínač, případně 
zmáčkněte červené tlačítko v ovládací skříňce (obr. 13c). 
Po ukončení čištění nebo po provedení údržby na 
odsavači par nebo na filtrech vraťte přední panel a 
filtry zpět na své místo podle pokynů, zkontrolujte 
správně provedenou instalaci a zapojení ke zdroji 
proudu, v opačném případě není možno odsavač par 
zapnout.  
 
Čištění  
Kuchyňský odsavač par je třeba pravidelně čistit zevnitř i 
zvenčí (minimálně stejně často, jako provádíte údržbu 
tukových filtrů). K čištění používejte hadřík navlhčený 
v denaturovaném lihu nebo neutrálním detergentu. Nikdy 
nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní částice. 
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!   
UPOZORNĚNÍ:  Nedodržování těchto základních postupů 
čištění odsavače par a výměny filtrů může způsobit vznik 
požáru. Z toho důvodu doporučujeme dodržování těchto 
pokynů. 
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození 
motoru nebo vznik požáru z důvodů nesprávné údržby 
nebo nedodržování výše uvedených bezpečnostních 
doporučení.  
 
Tukový filtr  
Tukový filtr zachycuje částice tuku z vaření 
Tukový filtr je třeba čistit jednou měsíčně (nebo když 
indikační systém nasycení ukazuje nutnost takto učinit), a 
to s použitím neagresivních detergentů, buď ručně, nebo 
v myčce, myčka musí být nastavena na nízkou teplotu a 
krátký mycí cyklus.   
Po oprání v myčce může dojít k mírnému zabarvení filtru, 
to však není na závadu filtračních schopností.  
Montáž a demontáž tukových filtrů a filtrů s aktivním uhlím 
musí být prováděna, když je výsuvná zásuvka filtrů na 
odsavači par v otevřené poloze. Za tímto účelem 
zmáčkněte tlačítko ON/1. Následně demontujte přední 
panel současným stisknutím horní části obou stran (obr. 
13). Panel se natáčí dopředu, tím umožňuje zasunutí 
tukových filtrů (obr. 14).  
 
Filtr s aktivním uhlím (pouze u provedení s filtry)  
Absorbuje nepříjemné pachy způsobené vařením  
Nasycení aktivního uhlí nastává po více nebo méně 
dlouhém užívání, a to v závislosti na druhu vaření a 
pravidelnosti čištění tukového filtru.  
V každém případě je nutno vyměňovat náplň filtru 
nejméně každé 4 měsíce. 
Uhlíkový filtr nelze omývat nebo jinak regenerovat. 
Po odstranění tukového filtru je možno vložit filtry 
s aktivním uhlím (obr. 15) (nejsou součásti dodávky).  
 

Výměna žárovek osvětlení  
Odpojte odsavač par od sítě.  
Upozornění! Před dotýkáním se žárovek zkontrolujte, zda 
došlo k jejich vychladnutí. 
 
K výměně neonového světla postupujte následně: 
1. Nadzvedněte pojezd. 
2. Odpojte odsavač od zdroje proudu (to je možno 

provést odpojením zástrčky, pokud je přístupná, 
nebo vypnutím vypínače, případně stisknutím 
červeného tlačítka v ovládací skříňce (obr. 10c).  

3. Podle (obr. 16) demontujte šrouby upevňující horní 
čelo.  

4. Zvedněte horní čelo  (obr. 17).  
5. Vyjměte poškozené neonové světlo (obr. 18) a 

nahraďte jej novým o stejných charakteristikách 
(model T5 14W 860).  

 
Pokud světla nesvítí, před kontaktováním technické 
pomoci zkontrolujte, zda světla jsou řádně zasunuta do 
svých objímek.  


