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INSTALACE
 9êUREFHRGPtWiMDNRXNROLRGSRYČGQRVW]DãNRG\]SĤVREHQpQHVSUiYQRXLQVWDODFtNWHUiQHRGSR
YtGiSĜtVOXãQêPSĜHGSLVĤP
 0LQLPiOQtEH]SHþQRVWQtY]GiOHQRVWPH]LYDUQRXGHVNRXDGLJHVWRĜtPXVtEêWPP QČNWHUp
PRGHO\MHPRåQpQDPRQWRYDWGRQLåãtYêãN\YL]RGVWDYFHSRMHGQiYDMtFtRUR]PČUHFKDLQVWDODFL 
 =NRQWUROXMWH]GDQDSČWtYVtWLRGSRYtGiQDSČWtXYHGHQpPXQDW\SRYpPãWtWNXXPtVWČQpPXYQLWĜ
GLJHVWRĜH
 8VSRWĜHELþĤWĜtG\,DRYČĜWH]GDGRPiFtHOHNWULFNêV\VWpP]DMLãĢXMHVSUiYQpX]HPQČQt
 'LJHVWRĜSĜLSRMWHNYêVWXSXQDViYDQpKRY]GXFKXWUXENRXVSUĤPČUHPPPQHERYČWãtP
9HGHQtWUXEN\PXVtEêWFRQHMNUDWãt
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 9SĜtSDGČåHMVRXYHVWHMQpPtVWQRVWLMDNRGLJHVWRĜXPtVWČQ\VSRWĜHELþHQDMLQRXQHåHOHNWULFNRX
HQHUJLL QDSĜSO\QRYpVSRWĜHELþH MHQXWQp]DMLVWLWGRVWDWHþQpYČWUiQtGDQpKRSURVWRUX-HVWOLåH
NXFK\ĖQHPiRWYRUYHQMHQXWQpKR]DMLVWLWDE\E\O]DMLãWČQSĜtYRGþLVWpKRY]GXFKX9ãHEXGH
IXQJRYDWEH]SHþQČSRNXGPD[LPiOQtSĜHWODNYPtVWQRVWLQHSĜHViKQHKRGQRWXPEDUĤ
 9SĜtSDGČSRãNR]HQtQDSiMHFtKRNDEHOXMHWĜHEDDE\MHMYêUREFHQHERWHFKQLFNêVHUYLVY\PČQLO
DE\VH]DEUiQLORY]QLNXMDNpKRNROLYUL]LND
 -HVWOLåHMHYQiYRGXNLQVWDODFLSO\QRYpKRVSRUiNXXYHGHQRåHMHSRWĜHEDYČWãtY]GiOHQRVWQHåYêãH
XYHGHQiMHWĜHEDWRY]tWY~YDKX-HWĜHEDGRGUåRYDWYãHFKQ\QRUP\WêNDMtFtVHRGYRGXY]GXFKX
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'LJHVWRĜE\OD]NRQVWUXRYiQDYêKUDGQČSURGRPiFtSRXåtYiQtNRGVWUDQČQtNXFK\ĖVNêFKSDFKĤ
1LNG\QHSRXåtYHMWHGLJHVWRĜMLQêPQHYKRGQêP]SĤVREHP
3RG]DSQXWRXGLJHVWRĜtQLNG\QHQHFKiYHMWH]DSQXWêVLOQêKRĜiN
+RĜiN\YåG\VHĜLćWHWDNDE\QHGRãORNSĜHWHþHQtMtGHOSĜHVRNUDMHQiGRE
3ĜLIULWRYiQtVWiOHMtGORVOHGXMWHSĜHKĜiWêROHME\VHWRWLåPRKOY]QtWLW
7HQWRSĜtVWURMQHVPtEêWSRXåtYiQRVREDPL YþHWQČGČWt VHVQtåHQêPLSV\FKLFNêPLVP\VORYêPLþL
PHQWiOQtPLVFKRSQRVWPLQHERRVREDPLEH]]NXãHQRVWtD]QDORVWtSĜtVWURMH9êMLPNXO]HXþLQLWSRX
]HYSĜtSDGČåHW\WRRVRE\E\O\NXåtYiQtSĜtVWURMH]DXþHQ\RVRERXRGSRYČGQRX]DMHMLFKEH]SHþ
QRVWDMVRXSRGMHMtNRQWURORX
 'ČWLPXVtEêWSRGGRKOHGHPDPXVtEêW]DUXþHQRåHVLVSĜtVWURMHPQHKUDMt
 ³832=251ċ1Ë'RVWXSQpþiVWLVHPRKRX]DKĜtYDWQDY\VRNRXWHSORWXSRNXGMVRXSRXåtYiQ\V
YDUQêPLSĜtVWURML´

ÚDRŽBA
 3ĜHGNDåGêPþLãWČQtPQHER~GUåERXRGSRMWHGLJHVWRĜRGVtWČY\WDåHQtP]iVWUþN\]H]iVXYN\
QHERY\SQXWtPKODYQtKRY\StQDþH
 3URYiGČMWHSHþOLYRXDYþDVQRX~GUåEXILOWUĤYGRSRUXþHQêFKLQWHUYDOHFK 1HEH]SHþtSRåiUX 
 'RSRUXþXMHPHSRXåtYDWNþLãWČQtSORFKGLJHVWRĜHYOKNêKDGĜtNDQHXWUiOQtWHNXWêþLVWLFtSURVWĜHGHN
6\PERO
XYHGHQêQDYêURENXQHERMHKREDOHQtXGiYiåHWHQWRYêUREHNQHVPtEêWOLNYLGRYiQVSROXV
GRPiFtP RGSDGHP DOH MH QXWQp KR RGHY]GDW GR SĜtVOXãQpKR VEČUQpKR FHQWUD N UHF\NODFL HOHNWULFNêFK D
HOHNWURQLFNêFK]DĜt]HQt6SUiYQRXOLNYLGDFtWRKRWRYêURENXSRPĤåHWH]DEUiQLWSĜtSDGQêPQHJDWLYQtPGĤVOHG
NĤPQDåLYRWQtSURVWĜHGtDOLGVNp]GUDYt]SĤVREHQêPMHKRQHYKRGQRXOLNYLGDFt'DOãtLQIRUPDFHRUHF\NODFL
WRKRWRYêURENX]tVNiWHQDREHFQtP~ĜDGČYPtVWQtPSRGQLNXSURVEČUGRPiFtKRRGSDGXQHERYREFKRGČ
NGHMVWHVSRWĜHELþ]DNRXSLOL
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HLAVNÍ PARAMETRY
Prostorový rozmčr

Díly
Odk.
1
2
2.1
2.2
8

Mn. Díly spotĝebiÿe
 7ČOHVR GLJHVWRĜH V RYOiGiQtP RVYČWOHQtP YHQWLODþQt
MHGQRWNRXILOWU\
 7HOHVNRSLFNêNRPtQWYRĜHQê
 +RUQtNRPtQ
 'ROQtNRPtQ
 0ĜtåNDYêVWXSXY]GXFKX'

9

1

Redukþní pĜíruba ø 150-120 mm

14



3URGOXåRYDþND YêVWXSX Y]GXFKX ] WČOHVD GLJHVWRĜH
WYRĜHQi]HþiVWt

Odk. Mn. Díly k instalaci
11
 +PRåGLQN\
11a
 +PRåGLQN\6%
12a
 âURXE\[
12câURXE\[
12eâURXE\[
Mn. Dokumentace
 1iYRGNSRXåLWt
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INSTALACE
Vyvrtání stčny a upevnční konzol



 





 

Na stČnČ vyznaþte:
• svislou þáru až ke stropu nebo k horní ploše uprostĜed prostoru plánovaného pro montáž digestoĜe;
• vodorovnou þáru minimálnČ 650 mm nad varnou deskou;
• Vyznaþte, jak je oznaþeno, orientaþní bod ve vzdálenosti 455 mm nad vodorovnou orientaþní þáru a
240 mm vpravo od svislé orientaþní þáry.
• Zopakujte stejný postup na opaþné stranČ a zkontrolujte vyrovnání.
• Vyvrtejte ø 12 mm v oznaþených bodech.
• Do otvorĤ vložte hmoždinky se šroubem a konzolu 11a a zašroubujte.
• Vyznaþte, jak je oznaþeno, orientaþní bod ve vzdálenosti 75 mm nad vodorovnou orientaþní þáru a 200
mm vpravo od svislé orientaþní þáry.
• Zopakujte stejný postup na opaþné stranČ a zkontrolujte vyrovnání.
• Vyvrtejte ø 8 mm v oznaþených bodech.
• Do otvorĤ vložte hmoždinky 11.
• UmístČte, jak je oznaþeno, konzolu 7.2.1 do vzdálenosti 1-2 mm od stropu nebo od horní plochy a
vyrovnejte její stĜed (záĜezy) podle svislé orientaþní þáry.
• Oznaþte stĜedy otvorĤ konzoly.
• UmístČte, jak je oznaþeno, konzolu 7.2.1 do vzdálenosti X mm pod první konzolu (X = výška horního
komínu, který je souþástí vybavení) a vyrovnejte její stĜed (záĜezy) podle svislé orientaþní þáry.
• Oznaþte stĜedy otvorĤ konzoly.
• Vyvrtejte ø 8 mm v oznaþených bodech.
• Do otvorĤ zasuĖte hmoždinky 11.
• UpevnČte konzoly pomocí šroubĤ 12a (4,2 x 44,4 ), které jsou souþástí vybavení.
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Montáž tčlesa digestoĝe
•
•
•
•
•
•

Pomocí pĜíslušných rukojetí vyjmČte tukový filtr.
SeĜićte dva šrouby Vr konzol 11a na zaþátek zdvihu.
ZavČste tČleso digestoĜe na dvČ konzoly 11a.
TČleso digestoĜe vyrovnejte pomocí šroubĤ Vr uvnitĜ tČlesa.
Zašroubujte bezpeþnostní šrouby 12a.
Znovu namontujte tukový filtr.

Pĝipojení
VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PROVEDENÍ
PĜi instalaci digestoĜe v nasávacím provedení pĜipojte digestoĜ k
výstupnímu potrubí prostĜednictvím pevné trubice nebo hadice o
¡¡ mm, kterou zvolí instalaþní technik.
• Zkontrolujte, zda je trubice ĜádnČ nasazena na výstup z
jednotky motoru.
• UpevnČte výstupní trubici pomocí vhodných upevĖovacích
páskĤ. PotĜebný materiál není souþástí vybavení.

VÝSTUP VZDUCHU U FILTRAþNÍHO PROVEDENÍ
Spojte 2 þásti, z nichž je tvoĜena trubice 14.
Zatlaþte trubici 14 energicky až na doraz.
Nástrojem uĜíznČte pĜebyteþnou þást.
UpevnČte smČrovatelnou mĜížku 8 na výstup pomocí dvou
šroubĤ 12e (2,9 x 9,5), které jsou souþástí vybavení.
• Zkontrolujte, zda jsou pĜítomny uhlíkové filtry proti zápachu.

•
•
•
•
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Montáž komínu
ZvednČte 2 jazýþky na tČlese digestoĜe v blízkosti
otvoru výstupu vzduchu.
Horní komín
• MírnČ roztáhnČte oba boþní okraje, zavČste je za
konzoly 7.2.1 a uzavĜete je až na doraz.
• Pomocí þtyĜ šroubĤ 12c (2,9 x 9,5), které jsou
souþástí vybavení, je boþnČ upevnČte ke konzolám.
Dolní komín
• MírnČ roztáhnČte oba boþní okraje komínu, zavČste je
mezi horní komín a stČnu a poté je uzavĜete až na
doraz.
• Dolní þást pĜipevnČte boþnČ k jazýþkĤm tČlesa
digestoĜe pomocí 2 šroubĤ 12H (2,9 x 9,5), které jsou
souþástí vybavení.

ELEKTRICKÉ PĜIPOJENÍ
• DigestoĜ pĜipojte k napájecí síti pomocí dvoupólového vypínaþe s nejménČ 3 mm vzdáleností mezi kontakty.
• OdstraĖte tukové filtry (viz þást “Údržba”) a ovČĜte si
, že je konektor pĜívodního kabelu správnČ zasunutý
do zásuvky ventilátoru.
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POUŽITÍ

T1

T2

T3

L

Ovládací panel
TLAýÍTKO KONTROLKA FUNKCE
T1 Rychlost Rozsvícená

Spouští motor na jedniþku.
Vypíná motor.

T2 Rychlost Rozsvícená

Spouští motor na dvojku.

T3 Rychlost Svítí stále

PĜi krátkém stisknutí spouští motor na trojku.

Bliká

PĜi stisknutí na 2 sekundy:
Spustí þtyĜku na 10 minut, po uplynutí této doby se navrátí na
rychlost nastavenou pĜedtím. Je vhodná pro použití pĜi
maximální produkci výparĤ z vaĜení.

L

SvČtlo

Zapíná a vypíná systém osvČtlení.

UpozornČní: Tlaþítko T1vypne motor vždy pĜes jedniþku.
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ÚDRŽBA
Tukové filtry
þIŠTČNÍ KOVOVÝCH SAMONOSNÝCH TUKOVÝCH FILTRĤ
• Tyto filtry lze mýt i v myþce. Je tĜeba je mýt zhruba každé 2
mČsíce používání, pĜi obzvláštČ intenzivním používání i þastČji.
• VytáhnČte filtry jeden po druhém tak, že je zatlaþíte smČrem
k zadní stČnČ zaĜízení a souþasnČ stáhnete dolĤ.
• Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli. PĜed opČtovným nasazením je nechte uschnout.
• PĜi opČtovném nasazování filtrĤ udržujte držadlo smČrem
k viditelné vnČjší þásti.

Uhlíkové filtry proti zápachu (filtraÿní provedení)
Uhlíkový filtr proti zápachu nelze mýt ani regenerovat. Je tĜeba
jej alespoĖ každé þtyĜi mČsíce používání vymČĖovat, pĜi obzvláštČ intenzivním používání i þastČji.
VÝMČNA
• VytáhnČte tukové filtry.
• OdstraĖte nasycené uhlíkové filtry proti zápachu podle uvedeného postupu (A).
• Namontujte nové filtry podle uvedeného postupu (B).
• OpČt namontujte tukové filtry.

A

B

Svčtlení
UpozornČní: Tento pĜístroj je vybaven bílou kontrolkou LED
tĜídy 1M podle normy EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001;
maximální vyzaĜovaný optický výkon @439 nm: 7µW. Nepozorujte pĜímo optickými pĜístroji (dalekohledem, lupou….).
• V pĜípadČ výmČny kontaktujte technický servis. ("V pĜípadČ
nákupu kontaktujte technický servis").
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