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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov v tomto 
manuály neručíme. 
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Bezpečnostné pokyny 
• Tieto pokyny sú pre vašu bezpečnosť. Pred montážou si ich dôkladne prečítajte a uschovajte pre budúce

použitie. 

Deti v domácnosti 

• Držte malé deti mimo dosahu zariadenia. Dbajte na to, aby s sa nedotýkali spotrebiča.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými

alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo
dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá
spojené s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť
deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. 

• Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.

Všeobecné 

• Toto zariadenie je vhodné len na domáce použitie. 
• Ľahko prístupné časti sa môžu počas používania zohriať.
• Pod digestorom neflambujte potraviny.
• Pravidelne kontrolujte sieťovú zástrčku a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak je sieťový kábel 

poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou
osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu. 

• Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený pod spotrebičom ani v ňom, aby nedošlo k poškodeniu
napájacieho kábla. 

• Neinštalujte spotrebič vonku na vlhkom mieste alebo v priestoroch, ktoré môžu byť náchylné na únik 
vody, napríklad pod alebo blízko umývadla. V prípade úniku vody nechajte zariadenie prirodzene 
vyschnúť. 

Čistenie 

• V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé spreje.
• Obalový materiál opatrne zlikvidujte.
• Odporúčame tiež, aby ste počas prevádzky a pri čistení dbali na zvýšenú opatrnosť. Pozorne si prečítajte 

časť o čistení a údržbe tohto spotrebiča. 
• Nesmie sa používať parný čistič.

Montáž 

• Montáž musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo iná kompetentná osoba.. 
• Tento spotrebič musí správne nainštalovať príslušne kvalifikovaná osoba a musí sa prísne riadiť pokynmi

výrobcu. 
• Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované do vodiča v súlade so špecifikáciami elektrického

zapojenia. Vo všetkých póloch by mal byť v pevnom zapojení zapojený univerzálny vypínač s oddelením
kontaktov najmenej 3 mm 

• Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa vývodov výparov. Nepripájajte odsávač pár na dym, vetranie alebo 
teplovzdušné potrubie. Uistite sa, že podľa miestnych úradov je v miestnosti vhodná ventilácia. Uistite sa,
že maximálny prietok vzduchu pre spotrebiče v miestnosti nepresahuje 4 Pa (0,04 mbar). Miestnosť musí 
mať dostatočné vetranie, ak sa odsávač pár používa súčasne so spotrebičmi na plyn alebo iné palivá. 
Vzduch sa nesmie vypúšťať do komína, ktorý sa používa na odsávanie dymu z iných spotrebičov 
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spaľujúcich plyn alebo iné palivá. Predpisy týkajúce sa odsávania vzduchu musia byť dodržané. 
• Pred pripojením odsávača pár: vypnite prívod elektrickej energie a skontrolujte, či sa dodávané napätie a

frekvencia zhodujú s napätím uvedeným na typovom štítku spotrebiča. 
• Digestor môže prestať pracovať počas elektrostatického výboja (napr. Blesku). To neznamená riziko 

poškodenia. Vypnite prívod elektrickej energie do odsávača pár a po jednej minúte ho znova pripojte.
• Nepoužívajte odsávač pár, ak vykazuje známky poškodenia alebo chybovosti. Obráťte sa na zákaznícky 

servis. 
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Montáž 

1. Kryt digestora by mal byť umiestnený vo vzdialenosti 65-
75cm od povrchu varnej dosky pre dosiahnutie najlepšieho 
efektu. 

2. Umiestnite závesnú skrutku na vhodné miesto v požadovanej 
výške a dbajte aby zostava bola v rovine. Pevná poloha
vnútorného komínového držiaka je miestom pre komín. Do 
steny nainštalujte aj bezpečnostný otvor. Spolu vyvŕtajte 8 
otvorov a zasuňte nástavec do steny. Pozri Obr. 2 

3. Zaveste odsávač pár na stenu, viď obr.
4. Použite 2 skrutky (4 x 30 mm) na upevnenie bezpečnostných

zámok v odsávači pár na stenu. Pozri Obr. 4 
5. Vnútorný komín vložte do vonkajšieho komína. Vonkajšiu 

konzolu komína namontujte na vonkajší komín dvoma
skrutkami (4 mm x 8 mm). Pozri Obr. 5 

6. Nainštalujte namontované komíny na odsávače pár. Upevnite 
vonkajší komín na odsávač pár 2 skrutkami (4 x 8 mm), potom 
pripevnite vonkajšiu konzolu komína k stene pomocou 2 
skrutiek (4 mm x 40 mm) a hmoždiniek. Pozri Obr. 6 

7. Zdvihnite vnútorný komín na stenu. Vnútorný komín
pripevnite k vnútornej konzole komína pomocou 2 skrutiek (4 
mm x 8 mm). Rovnaký proces s vonkajším komínom. Pozri
Obr. 7 
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Prevádzka 
Ovládací panel 

Po pripojení napájania sa rozsvieti ovládací panel. Svetlo sa automaticky vypne po 30 sekundách, ak sa zariadenie 
nepoužíva. 

On/Off Zapnutie a vypnutie ventilátora. 

Svetlo Zapnutie a vypnutie osvetlenia. 

Rýchlosť 
ventilátora 

Motor má nízku, strednú a vysokú rýchlosť. Keď digestor 
pracuje s nízkou rýchlosťou, na displeji sa zobrazí 1. 
Stlačte tlačidlo, potom digestor prejde na strednú 
prevádzkovú rýchlosť; LED dióda zobrazí 2, znova stlačte 
tlačidlo rýchlosti, digestor prejde ihneď na vysokú 
prevádzkovú rýchlosť. A podobne... 

Časovač 

Toto je časovač na 9 minút. Keď pracuje odsávač pár, 
stlačte toto tlačidlo, aby ste nastavili čas pre prevádzku 
motora. Stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí 9.8.7.6 až do 
0, keď sa na LCD displeji zobrazí 0, po 30 sekundách bez 
prevádzky; podsvietenie zmizne. 
Upozorňujeme, že lampa nie je pod kontrolou časovača. 
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Čistenie a údržba 
Čistenie filtračného sita s uhlíkovým mazivom 

Filtračné sita je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s vysokou hustotou. Nepoužívajte naň korozívny čistiaci 
prostriedok. Udržiavanie čistého filtra zabezpečuje správne fungovanie spotrebiča. Prísne dodržujte pokyny 
uvedené nižšie. 

Spôsob 1: 

Vložte sieťku do 40-50 cl. čistej vody, nalejte čistiaci prostriedok a nechajte namočené 2-3 minúty. Majte 
nasadené rukavice a sieťku očistite mäkkou kefou. Nepoužívajte príliš veľký tlak, pretože sieťka je jemná a ľahko 
sa poškodí. 

Spôsob 2: 

Pokiaľ je to uvedené v pokynoch, môžu byť vložené do umývačky riadu, teplotu nastavte približne na 60 stupňov. 

Čistenie digestora 

• Ak chcete dlhodobo chrániť hlavné telo pred koróziou, digestor by ste mali čistiť horúcou vodou a
nekorozívnym čistiacim prostriedkom každé dva mesiace. 

• Nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok, pretože by poškodil telo.
• Motor a ostatné náhradné diely nevystavujte vode, pretože to spôsobí poškodenie spotrebiča.
• Pred čistením spotrebiča nezabudnite vypnúť napájanie
• Uhlíkový filter by nemal byť vystavený teplu.
• Neotvárajte pevnú lištu okolo uhlíkového filtra. 
• Ak je zástrčka alebo kábel poškodený, vymeňte ho za špeciálny mäkký kábel
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Montáž uhlíkového filtra 

Odstráňte kovové filtre tuku. 
Uhlíkové filtre sú umiestnené na oboch koncoch motora. Filtre s aktívnym uhlím otáčajte, kým sa neodskrutkujú. 

Uhlíkové filtre by sa mali vymeniť každých 3 až 6 mesiacov alebo ak sa prejavia známky poškodenia. 

Riešenie problémov 

Chyb
a 

Príčina Riešenie 

Svetlo svieti, ale ventilátor 
nefunguje. 

Čepeľ ventilátora je zaseknutá. Vypnite zariadenie a na opravu 
zavolajte kvalifikovaný servisný 
personál. Motor je poškodený. 

Svetlo ani ventilátor nefungujú. 
Vyhorená žiarovka Vymeňte žiarovku za žiarovku s 

rovnakým výkonom. 

Uvoľnený napájací kábel. Znova zapojte napájací zdroj. 

Zariadenie silno vibruje. 

Čepeľ ventilátora je poškodená. Vypnite zariadenie a na opravu 
zavolajte kvalifikovaný servisný 
personál. 

Motor ventilátora nie je pevne 
pripevnený. 

Vypnite zariadenie a na opravu 
zavolajte kvalifikovaný servisný 
personál. 

Zariadenie nie je správne 
umiestnené na držiaku. 

Zložte zariadenie a skontrolujte, či je 
držiak správne umiestnený. 

Zariadenie ma príliš slabý výkon 
odsávania. 

Príliš veľká vzdialenosť medzi 
zariadením a plochou na varenie. 

Znovu nastavte vzdialenosť na 65-75 
cm.. 
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Vyhlásenie o zhode 
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho 
obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal 
prístroj odovzdať na príslušnom 

zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej 
likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a 
ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a 
likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

Vyhlásenie o zhode 
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Nemecko 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami: 

2014/30/EU (EM) 
2014/35/EU (LVD) 
2009/125/EG (ErP) 
-Nariadenie (EU) č. 66/2014 
2010/30/EU (Energetický 
štítok) 
-Nariadenie (EU) č. 65/2014 2011/65/EU 
(RoHS) 
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