
     E      D      C         B                      A

Návod

 Dìkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. 
Pøed instalací a používáním si, prosím, pozornì pøeètìte tento návod.

Digestoø vyzkoušejte ještì pøed montáží, abyste mohli porovnat 
hluènost samotné digestoøe a nainstalované digestoøe.

Instalace a údržba:

Dùležité:
Než digestoø zavìsíte, zkontrolujte, zda jsou údaje o Vaší elektrické síti shodné 

s technickými parametry.

Technické parametry:
Napìtí: 230V – 50 Hz
Pøíkon motoru: 95 W

Pøíkon halogenových žárovek: 2 x 50 W
Elektrická bezpeènost: Dvojitá izolace, CLASS II.

Digestoø

Cata Midas Glass

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU
PAP

Obal:

Tento symbol na výrobku, jeho pøíslušenství nebo obalu oznaèuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako 

s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho pøedáním na sbìrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických 

zaøízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sbìrné systémy pro shromažïování 

použitých elektrických a elektronických výrobkù. Zajištìním jejich správné likvidace pomùžete prevenci vzniku 

potenciálních rizik pro životní prostøedí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. 

Recyklace odpadových materiálù napomáhá udržení pøírodních zdrojù surovin - z uvedeného dùvodu nelikvidujte, 

prosím, vaše stará elektrická a elektronická zaøízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací 

k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostøedí místního (mìstského nebo 

obvodního) úøadu, pracovníky sbìrného dvora nebo zamìstnance prodejny, ve které jstevýrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zaøízení splòuje základní požadavky a všechna pøíslušná ustanovení Smìrnice 1999/5/ES

.Prohlášení o shodì lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz



I )  ÚDRŽBA
Èištìní: 
Pøed jakoukoli èinností se ujistìte, že elektrický 
pøívod je odpojena a vypínaè je v pozici vypnuto. 
Vnìjší èásti èistìte jemným tekutým 
saponátem a nepoužívejte abrasivní èistící 
prostøedky. Jestliže èištìní není provádìno dle 
návodu k obsluze, hrozí nebezpeèí požáru!

Výmìna žárovky: 
Pøed výmìnou odpojte pøívod. Vyjmìte tukový 
filtr a vymìòte halogenovou žárovku za stejnou 
s oválnou baòkou a pøíkonem ne vìtším než 
50 W. Umístìte zpìt tukový filtr.

Dùležité
Neponechávejte smažící se potraviny bez 
dozoru, nebo� se tuk mùže pøehøát 
a vzplanout. Nebezpeèí vzplanutí je dokonce 
vìtší v pøípadì použitého oleje. Pod
odsavaèem nikdy neflambujte! Nikdy
nepoužívejte odsavaèe v místech, kde pracují 
zaøízení s výstupním potrubím vyvedeným do 
vnìjšího prostoru a kde není zaruèena 
perfektní ventilace. K zamezení možnosti 
požáru dodržujte striktnì všechna doporuèení 
vèetnì periodického èištìní tukového filtru. 
Jestliže dojde k prasknutí bodovek, vymìòte je 
za bodovky hliníkové, nikdy dichroické, aby se 
zabránilo zvýšení teploty v držácích lampy. 

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ

v pøípadech, kdy nebyl dodržen návod 
na pøíslušnou instalaci, údržbu a užívání 
odsavaèe. Pokud je poškozen pøívodní kabel, 
musí jej vymìnit oficiální servis!

Èištìní tukového filtru
Vyjmìte filtr (obr. 3) v závislosti na používání, 
alespoò jednou za mìsíc, a vymyjte jej v myèce 
nebo horkou mýdlovou vodou. Pokud bude 
vymýván v myèce, umístìte jej do vertikální 
polohy tak, abyste zabránili ulpìní zbytkù 
potravin na filtru. Po opláchnutí a osušení 
umístìte filtr zpìt stejnými kroky jako pøi 
vyjímání, ale v opaèném sledu.

Pøístroj je urèen pro domácí použití, 
ne pro komerèní èi prùmyslové použití. 
Výrobce odmítá všechnu odpovìdnost 

OBAL
Ve vlastním zájmu (z dùvodu snadné pøepravy 
poštou) si po dobu záruky ucho-vejte originální 
obal. Nepotøebný obal odevzdejte do sbìru 
nebo vhoïte do kon-tejneru tøídìného odpadu 
(zvláš� papír a smìsné plasty).

Blahopøejeme Vám! Jste vlastníkem pìkného • Oznaète si na zeï otvory dle pøiloženého
a kvalitního kuchyòského odsavaèe. K tomu, 
abyste s Vaším nový pøístrojem dosáhli co • Vyvrtejte díry do zdi vrtákem o prùmìru 
nejlepších výsledkù, radíme Vám pozornì    6 mm.
postupovat podle následujících pokynù. • Hmoždinky a šrouby, potøebné k zavìšení

   odsavaèe, jsou pøibaleny v sáèku
A)  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ    dodávaném    s odsavaèem.
Pøed instalací a použitím odsavaèe se ujistìte, 
zda napìtí a frekvence v síti odpovídá napìtí E)  ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ
uvedenému na štítku pøístroje. Tento štítek a Pøipojte pøívodní šòùru do svorkovnice nebo 
technické údaje jsou uvnitø pøístroje. Odsavaè pøes dvoupólový vypínaè. Je-li pøipojení 
je vybaven délkovì nastavitelným komínem tak, provedeno pøes pohyblivou vidlici, musí být 
aby bylo možno odsavaè umístit podle výšky provedeno tak, aby vidlice zùstala pøístupná. 
sporáku. Instalace musí odpovídat pøedpisùm platným 

v ÈR (ÈSN 33 2180). Výrobce nenese 
B)  TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA zodpovìdnost v pøípadì, že nejsou dodrženy 
Celkový pøíkon 195 W všechny platné pøedpisy pro správnou 
Tøírychlostní motor 95 W a bìžnou èinnost elektrických èástí.
Svìtla 2 x 50 W halogen
Napìtí a frekvence dle štítku F)  SESTAVENÍ

Sestavení délkovì nastavitelného komínu 
C)  INSTALACE (použijte obrázkovou èást originálního návodu):
Odsavaè mùže být instalován puze na odtah. • Oznaète si na zeï umístìní konzole
• Pokud je možno instalovat odsavaè    podle výšek a specifikací uvedených 
   na potrubí vedoucí vzduch do venkovního    v šablonách
   prostoru, bude odsavaè použit v odsávací • vyvrtejte díry do zdi, vložte   do nich
   verzi.    hmoždinky a upevnìte konzole

   pomocí šroubù.
Odsávací verze • Umístìte spodní díl komínu na tìleso
Pokud je odsavaè instalován jako odsávací,    digestoøe a usaïte jej ke konzoli.
pøipojte kónický plastový výstup, který je • Vložte horní díl komínu do spodního
dodáván s odsavaèem(prùmìr 150 mm),    a zajistìtì jej 2 šrouby k horní konzoli.
pøímo k výstupnímu vedení vedoucímu do 
vnìjšího prostoru. Doporuèujeme použít 
potrubí o prùmìru 150 mm nebo vìtším pro 
lepší výkonnost a nižší úroveò hluku.

Poznámka: 
Nepøipojujte odsavaè do komína, ventilaèního 
potrubí nebo horkovzdušného potrubí. Pøed 
pøipojením na jakékoli potrubí, konzultujte s 
obecním úøadem výstup vzduchu a požadovaná 
povolení osoby odpovìdné za budovu. Ujistìte  
se, že je v místnosti odpovídající ventilace a to i 
v pøípadech, kdy je odsavaè použit souèasnì s 
jiným výrobkem.

D) MONTÁŽ NA ZEÏ
• Pøíslušenství, které potøebujete k instalaci
   odsavaèe je uvnitø krabice. 
• Odsavaè musí být umístìn nejménì 
   65 cm nad povrchem elektrického
   sporáku a nejménì 75 cm nad povrchem
   plynového   nebo  elektroplynového
   sporáku.

   rozmìrového náèrtku. 

G) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Tento panel je na pøední stranì odsavaèe a 
jsou na nìm umístìny následující prvky (viz 
nákres na druhé stranì návodu):
• 3 polohový pøepínaè motoru ( 1., 2. a 
   3. - rychlost motoru) (pozice A).
• Zapnutí / vypnutí motoru (pozice B).
• Zapnutí / vypnutí osvìtlení (pozice C).
• Èasovaè (pozice D)• indikátor nutnosti
   vyèištìní tukových filtrù a výmìny uhlíkových
   filtrù (pozice E) - po   provedeném èištìní /
   výmìnì stisknutím   indikátor vynulujete
   (pøestane svítit).

H)   ÈASOVÁNÍ
K ovládání èasovaèe stisknìte spínaè D, 
aktivuje se èasovaè, který po každých 5 
minutách sníží aktuální rychlost o stupeò, až 
do úplného vypnutí. Jestliže si pøejete èinnost 
èasovaèe ukonèit, stisknìte znovu spínaè D.
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