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Překontrolujte výkresy na předešlých stránkách vč. 
abecedních a číselných odkazů uvedených ve vysvětlujícím 
textu. 
Pečlivě dodržujte pokyny tohoto manuálu. Nepřijímáme 
odpovědnost za vady, škody či poškození tohoto přístroje 
požárem z důvodů nedodržování pokynů uvedených 
v tomto manuálu. Instalace a elektrická připojení musí být 
provedena kvalifikovaným technikem. Odsavač par by měl 
být připevněn ke stěně s dostatečnou nosností, nikoli tedy 
ke stěně zhotovené ze sádrokartonu. Montáž neprovádějte 
uvnitř kuchyňské skříně. 
 
Používání 
Kuchyňský odsavač par je vybaven horní odvodem 
vzduchu B pro externí vypouštění výparů u modelů 
obsahujících odvod do komína C (sací verze A – odvodní 
vedení není součásti dodávky). Pokud není možno výpary a 
páru z vaření odvést vně, je možno odsavač par použít 
v provedení s recirkulací F : montáž 1 filtru s aktivním 
uhlím F umožňuje recirkulaci výparů a par přes horní 
mřížku G.  
 
Elektrické zapojení  
Zkontrolujte, zda poblíž odsavače par je k dispozici 
elektrická zásuvka a zda systém má rozdílový proud 30 
mA. Napětí sítě musí být stejné jako údaj uvedený štítku 
uvnitř odsavače par. Odsavač par je vybavený silovým 
kabelem v délce 1250 mm včetně zástrčky nebo bez ní: 
pokud má zástrčku, propojte odsavače par do přístupné 
a schválené zásuvky; pokud zástrčku nemá (propojení je 
přímo do zdroje proudu), namontujte schválený dvoupólový 
vypínač s minimálním rozpojením kontaktů 3 mm 
(přístupný). Tuto elektroinstalaci a připojení musí provádět 
kvalifikovaný technik.  
 
Provoz 
Vysokorychlostní sání se používá pří výskytu 
koncentrovaných kuchyňských par. Doporučuje se, aby 
sání odsavače par bylo zapnuto po dobu 5 minut před 
vlastním vařením a aby byl odsavač par ponechán 
v provozu během vaření a následně i po ukončení vaření 
na dobu dalších 15 minut. Následující pokyny vám 
pomohou při správném používání.  
 
Pohotovostní režim odsava če par:   KONTROLKA LED 
 NESVÍTÍ  
1. sací rychlost – SVÍTÍ ZELENÁ KONTROLKA LED  
2. sací rychlost  – SVÍTÍ ORANŽOVÁ KONTROLKA LED 
 (jantarová barva) 
3. sací rychlost – SVÍTÍ ČERVENÁ KONTROLKA LED 
4. sací rychlost – BLIKÁ ČERVENÁ KONTROLKA LED  
Upozorn ění:  4. sací rychlost zůstává zapnuta po dobu 5 
minut, poté se sací motor sám přepne na 2. sací rychlost.  
Tukové filtry vyžadují čištění:  BLIKÁ ZELENÁ 
KONTROLKA LED (přečtěte si pokyny níže v odstavci 
„Resetování a konfigurace signálu nasycení filtru“).  
Uhlíkové filtry je nutno vy čistit a vym ěnit:  BLIKÁ 
ORANŽOVÁ (jantarová) KONTROLKA LED (přečtěte si 
pokyny níže v odstavci „Resetování a konfigurace signálu 
nasycení filtru“).  
 

Používání dálkového ovládání  
Dálkové ovládání umožňuje ovládání všech funkcí 
odsavače par:  
 

 
Volba sací rychlosti (výkonu) 

 
Ovládání středního osvětlení 

 
Ovládání bočních světel 

 
Resetování a konfigurace signálu nasycení 
filtrů 

 
Volba sací rychlosti (výkonu):  
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud se nezobrazí symbol 
funkce volby sací rychlosti (výkonu). Tiskněte tlačítko .+. 
nebo .–. nebo tlačítko � podle toho, zda chcete rychlost 
(sací výkon) zvyšovat nebo snižovat či vypnout 
(pohotovostní režim) .  
Ovládání st ředního osv ětlení: 
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud se na dálkovém 
ovladači zobrazí symbol odpovídající funkci ovládání 
středního osvětlení. 
Střední osvětlení lze zapínat a vypínat dvěma způsoby.  
1. Stiskněte tlačítko .+. nebo .-., podle toho, zda 
chcete středního světlo zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) . 
2. Jestliže chcete stavu světla změnit z vypnutého stavu 
(OFF) do zapnutého (ON) a naopak, zmáčkněte tlačítko �. 
Ovládání bo čních sv ětel: 
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud na dálkovém ovladači 
neuvidíte symbol odpovídající funkci ovládání bočních 
světel.  
Po stisknutí tlačítka � při maximální intenzitě světel dojde 
ke změně stavu bočních světel z vypnutého stavu (OFF) či 
zapnutého (ON) a naopak .  
Ke snížení intenzity bočních světel stiskněte tlačítko .-. a 
přidržte jej, dokud se světla nevypnou.  
Jestliže chcete intenzitu bočních světel zvýšit, stiskněte 
tlačítko .+.  
Resetování a konfigurace signálu nasycení filtr ů  
Zapněte odsavač par jakoukoliv rychlostí (viz odstavec výše 
– volba rychlosti odsávání (výkonu).   
Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud na dálkovém ovladači 
neuvidíte symbol odpovídající funkci resetování a 
konfigurace signálu nasycení filtrů.   
Resetování signálu nasycení tukového filtru (na 
ovládací lišt ě BLIKÁ ZELENÁ KONTROLKA LED)  
Nejprve prove ďte údržbu filtru podle popisu uvedeného 
v odpovídajícím odstavci. 
Stiskněte současně tlačítka .+. a .-. po dobu asi 3 vteřin. 
Kontrolka přestane blikat, což znamená, že bylo provedeno 
resetování tohoto signálu. 
Resetování signálu nasycení uhlíkového filtru (BLIK Á 
ORANŽOVÁ (jantarová) KONTROLKA) 
Upozorn ění!  Resetování signálu nasycení uhlíkového filtru 
je normálně deaktivováno. Jestliže chcete tuto funkci 
aktivovat, postupujte podle odstavce – „Aktivace signálu 
nasycení uhlíkového filtru“. 
Nejprve prove ďte údržbu filtru podle popisu uvedeného 
v odpovídajícím odstavci. 
Stiskněte současně tlačítka .+. a .-. po dobu asi 3 vteřin. 
Kontrolka LED přestane blikat, což znamená, že bylo 
provedeno resetování tohoto signálu 
Deaktivace signálu nasycení uhlíkového filtru (pro 
zvláštní použití) 
Vypněte odsavač par (viz odstavec výše – „Volba rychlosti 
(výkonu) odsávání“. 
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Tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud na dálkovém ovladači 
neuvidíte symbol odpovídající funkci resetování a 
konfigurace signálu nasycení filtrů.   
Stiskněte současně tlačítka .+. a .-. po dobu asi 3 vteřin. 
Kontrolka LED začne ZELENĚ blikat, tím signalizuje, že 
došlo k deaktivaci signálu nasycení uhlíkového filtru. Aby 
došlo k opětovné aktivaci signálu nasycení uhlíkového filtru, 
opakujte tento postup. Kontrolka LED začne blikat 
ORANŽOVĚ.  
Provád ění údržby dálkového ovlada če 
Čišt ění dálkového ovlada če: 
Dálkový ovladač očistěte mokrým hadříkem a neutrálním 
roztokem detergentu bez jakýchkoli abrazivních součástí.  
Výměna baterie:  
Otevřete přihrádku baterie pomocí malého šroubováku 
s plochým břitem.  
Vybitou baterii nahraďte novou baterií 12 V typu MN21/23. 
Při vkládání nové baterie dodržujte polaritu znázorněnou 
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 bezpečně. Další 
informace týkající se ekologicky nezávadného sběru, 
recyklace a likvidace baterií získáte u svých místních 
zástupců hospodaření s odpady.  
 
Údržba 
Před vlastním prováděním údržby se ujistěte o tom, že 
odsavač par je odpojen od zdroje proudu.  
 
Čišt ění: 
Odsavač par musí být pravidelně čištěn jak zevnitř (mimo 
plochu za tukovým filtrem), tak zvenčí. K čištění používejte 
hadřík navlhčený v denaturovaném lihu nebo neutrálním 
detergentu. Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující 
abrazivní částice.  
 
Upozorn ění:  Nedodržování těchto základních postupů 
čištění odsavače par a výměny filtrů může zapříčinit vznik 
požáru. Z toho důvodu doporučujeme dodržování těchto 
pokynů. 
 
Tukový filtr – čištění musí být prováděno jednou měsíčně 
pomocí neabrazivních detergentů, a to ručně nebo v myčce 
nádobí při nízkých teplotách a krátkém cyklu. 
Při umývání v myčce může dojít k mírné změně zabarvení, 
to však neovlivňuje filtrační schopnosti.  
 
Filtr s aktivním uhlím – (pouze pro provedení s fil try): 
Filtry s aktivním uhlím F nejsou ani omyvatelné, ani je nelze 
regenerovat. Při běžném provozu je třeba je vyměňovat 
každých 6 měsíců.  
Filtry s aktivním uhlím zachycují nepříjemné zápachy 
vznikající při vaření.  
 

Upozorn ění 
 
Nikdy odsavač par nepoužívejte bez řádně upevněné 
mřížky! 
VÝSTRAHA: 
Přístupné součásti mohou být při používání plotny sporáku 
přehřívány.  
Odsavač par nesmí být připojen k odvětrávacímu vedení 
jiných spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva. Při 
současném používání odsavač par a jiných spotřebičů 
spalujících plyn nebo jiná paliva je třeba učinit opatření 
zajišťující dostatečný přívod vzduchu. Pod odsavačem par 
nesmí být prováděno flambování. Používání nechráněného 
plamene může způsobit poškození filtrů a také vznik 
požáru, proto je třeba se otevřeného ohně vyvarovat. Při 
smažení potravin nikdy neponechávejte pánev bez dozoru, 
protože olej na pečení může snadno vzplanout. Při 
používání odvětrávaných odsavačů par dodržujte technické 
a bezpečnostní předpisy stanovené příslušnými úřady.  
 
Tento spotřebič vyhovuje evropské direktivě 2002/96/EC, 
„Odpady z elektrických a elektronických zařízení“ (WEEE). 
Likvidace tohoto výrobku je v zájmu zdraví a životního 
prostředí.  
 

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. 
Jestliže chcete získat více informací o zacházení, 
regeneraci a recyklaci tohoto výrobku, kontaktuje váš místní 
úřad, službu na likvidaci odpadů nebo obchod, kde jste 
tento výrobek zakoupili.  
Toto zařízení nesmí být používáno dětmi nebo dospělými 
osobami trpícími tělesným, duševním nebo smyslovým 
hendikepem nebo osobami, které nemají odpovídající 
zkušenosti a znalosti, pokud jim nepomáhá či nedohlíží na 
ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Při poškození 
silového kabelu musíte v zájmu vlastního bezpečí 
kontaktovat výrobce nebo technický servis výrobce a 
požadovat výměnu kabelu, případně požádat o pomoc 
osobu, která je náležitě kvalifikována.  
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