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EN - Instruction on mounting and use  

Closely follow the instructions set out in this manual. All 
responsibility,  for any eventual inconveniences, damages or 
fires caused by not complying with the instructions in this 
manual, is declined. This appliance is intended to be used in 
household and similar application such as: - staff kitchen 
areas in shop, offices and other working environments; - farm 
houses; - by clients in hotels, motels and other residential type 
environments; - bed and breakfast type environments.  
• It is important to conserve this booklet for consultation at

any moment. In the case of sale, cession or move, make
sure it is together with the product.

• Read the instructions carefully: there is important
information about installation, use and safety. 

• Do not carry out electrical or mechanical variations on the 
product or on the discharge conduits. 

• Before proceeding with the installation of the appliance
verify that there are no damaged all components.
Otherwise contact your dealer and do not proceed with
the installation. 

Note: The parts marked with the symbol "(*)" are optional 
accessories supplied only with some models or otherwise not 
supplied, but available for purchase. 
 

  Caution 
• Before any cleaning or maintenance
operation, disconnect hood from the
mains by removing the plug or
disconnecting the mains electrical supply.
• Always wear work gloves for all
installation and maintenance operations.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved.
• Children shall not be allowed to tamper
with the controls or play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without
supervision.
• The premises where the appliance is
installed must be sufficiently ventilated,
when the kitchen hood is used together
with other gas combustion devices or

other fuels. 
• The hood must be regularly cleaned on
both the inside and outside (AT LEAST
ONCE A MONTH).
• This must be completed in accordance
with the maintenance instructions
provided. Failure to follow the instructions
provided regarding the cleaning of the
hood and filters will lead to the risk of
fires.
• Do not flambé under the range hood.
• Do not remove filters during cooking.
• For lamp replacement use only lamp
type indicated in the
Maintenance/Replacing lamps section of
this manual.
The use of exposed flames is detrimental
to the filters and may cause a fire risk,
and must therefore be avoided in all
circumstances.
Any frying must be done with care in
order to make sure that the oil does not
overheat and ignite.
CAUTION: Accessible parts of the hood
may become hot when used with cooking
appliances.
• Do not connect the appliance to the mains
until the installation is fully complete.
• With regards to the technical and safety measures to be
adopted for fume discharging it is important to closely follow
the regulations provided by the local authorities. 
• The air must not be discharged into a flue that is used for
exhausting fumes from appliance burning gas or other fuels. 
• Do not use or leave the hood without the lamp correctly
mounted due to the possible risk of electric shocks. 
• Never use the hood without effectively mounted grids. 
• The hood must NEVER be used as a support surface unless 
specifically indicated. 
• Use only the fixing screws supplied with the product for
installation or, if not supplied, purchase the correct screws
type. 
• Use the correct length for the screws which are identified in
the Installation Guide. 
• In case of doubt, consult an authorized service assistance
center or similar qualified person. 

 WARNING! 
• Failure to install the screws or fixing device in
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accordance with these instructions may result in 
electrical hazards. 

• Do not use with a programmer, timer, separate remote 
control system or any other device that switches on
automatically. 

• This appliance is marked according to the European
directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). 
• By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product. 

• The symbol  on the product, or on the documents
accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken 
to the appropriate collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste
disposal. 
• For further detailed information regarding the process,
collection and recycling of this product, please contact the
appropriate department of your local authorities or the local
department for household waste or the shop where you
purchased this product. 

Appliance designed, tested and manufactured according to: 
• Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233. 
• Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suggestions for a
correct use in order to reduce the environmental impact:
Switch ON the hood at minimum speed when you start
cooking and kept it running for few minutes after cooking is
finished. Increase the speed only in case of large amount of
smoke and vapor and use boost speed(s) only in extreme
situations. Replace the charcoal filter(s) when necessary to
maintain a good odor reduction efficiency. Clean the grease
filter(s) when necessary to maintain a good grease filter
efficiency. Use the maximum diameter of the ducting system
indicated in this manual to optimize efficiency and minimize
noise. 

Use 

The hood is designed to be used either for exhausting 

or filter version . 
 

Installation 
The minimum distance between the supporting surface for the 
cooking equipment on the hob and the lowest part of the 
range hood must be not less than 50cm from electric cookers 
and 65cm from gas or mixed cookers. 
If the instructions for installation for the gas hob specify a 
greater distance, this must be adhered to. 
The mains power supply must correspond to the rating 
indicated on the plate situated inside the hood. If provided with 
a plug connect the hood to a socket in compliance with current 
regulations and positioned in an accessible area, after 
installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection) 
or if the plug is not located in an accessible area, after 
installation,  apply a double pole switch in accordance with 
standards which assures the complete disconnection of the 
mains under conditions relating to over-current category III, in 
accordance with installation instructions. 

 WARNING! 
Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and 
checking the efficient function, always check that the mains 
cable is correctly assembled. 
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Operation 
The hood is fitted with a control panel with aspiration speed 
selection control and a light switch to control cooking area 
lights. 

a. ON/OFF lighting 
b. OFF motors 
c. - d. - e. Minimum suction power (c.), medium  (d.), 

maximum (e.). 

On some models ONLY: 
A Non Return Backdraft Damper is included in the supply, as optional 
accessory to be installed under certain installation conditions (i.e. if 
there is no protection against accidental backdraft of air from the 
outside). The damper must be installed inside the dedicated housing, 
inside of the Air Outlet Fitting, before installing the flue. 

Maintenance 
 Clean using ONLY a cloth dampened with neutral liquid detergent. 
DO NOT CLEAN WITH TOOLS OR INSTRUMENTS. Do not use 
abrasive products. DO NOT USE ALCOHOL! 
 

Grease filter 
Fig. 1-7 
The grease filter must be cleaned once a month using non 
aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher, which 
must be set to a low temperature and a short cycle.  When washed in 
a dishwasher, the grease filter may discolor slightly, but this does not 
affect its filtering capacity. 
 

Charcoal filter (filter version only) 
Fig. 5 
The saturation of the charcoal filter occurs after more or less 
prolonged use, depending on the type of cooking and the regularity of 
cleaning of the grease filter. 
In any case it is necessary to replace the cartridge at least every four 
months. 
The charcoal filter may NOT be washed or regenerated. 
 

Replacing lamps 
Fig.7 
Disconnect the appliance from the electricity. 
Warning! Prior to touching the light bulbs ensure they are cooled 
down. 
Remove the suction gril to access the lamp area. 
Replace the damaged lamp. 
Use E14 3W max LED lamps only. For more details, check enclosed 
leaflet “ILCOS D” (alfanumeric position “1d”). 

If the lights do not work, make sure that the lamps are fitted properly 
into their housings before you call for technical assistance. 
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CS - Návod na montáž a používání 

Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné 
závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny 
nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektována pro 
odsávání dýmů a par při vaření a je určena pouze k domácím 
účelům.  
• Je důležité uchovat si tuto příručku, abyste ji mohli 

konzultovat v jakémkoliv okamžiku. V případě prodeje, 
postoupení či stěhování si zajistěte, aby zůstala společně 
s přístrojem. 

• Přečtěte si pozorně návod: obsahuje důležité informace o 
instalaci, užití a bezpečnosti. 

• Neměňte elektrickou či mechanickou úpravu výrobku 
anebo vývodního zařízení. 

• Před instalací zařízení zkontrolujte, zda některá ze 
součástí není poškozena. V opačném případě kontaktujte 
prodejce a nepokračujte v instalaci. 

Poznámka: Součástky označené symbolem "(*)" jsou 
volitelná příslušenství, která jsou dodávána pouze pro některé 
modely, nebo nedodané součástky, které je třeba dokoupit. 
 

  Výměna žárovek 
• Před jakýmkoli čištěním či údržbou
odpojte digestoř z elektrické sítě
odpojením ze zásuvky nebo vypnutím
hlavního domovního vypínače.
• Při jakýchkoli úkonech spojených s
instalací či údržbou používejte ochranné
rukavice.
• Tento přístroj mohou používat děti
starší 8 let a osoby se sníženými
tělesnými, smyslovými či duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou
pod neustálým dozorem nebo byly
poučeny o bezpečném použití výrobku a
jsou si vědomy rizik spojených s jeho
použitím.
• Je nutné se ujistit, zda si děti nehrají se
zařízením.
• Čištění a údržba nesmí být prováděna
dětmi bez dozoru.
• Místnost musí být dostatečně větraná,
pokud je digestoř používána společně s
jinými spalovacími zařízeními na plyn či
jiná paliva.
• Vnitřní a vnější části digestoře musí být
často čištěny (NEJMÉNĚ JEDNOU ZA
MĚSÍC), za dodržení výslovných pokynů 

uvedených v návodu k údržbě. 
• Při nedodržení pokynů pro čištění
digestoře a výměnu a čištění filtrů hrozí
nebezpečí požáru.
• Je přísně zakázáno připravovat pod
digestoří pokrmy na ohni.
• Při výměně žárovky používejte pouze
typ žárovky uvedený v tomto návodu, v
části věnované údržbě/výměně žárovek.
Použití otevřeného ohně může poškodit
filtry a způsobit požáry, proto oheň nesmí
být nikdy používán.
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat
smažení, protože přehřátý olej by se
mohl vznítit.
POZOR: Pokud je varná deska v provozu,
přístupné části digestoře se mohou stát
velmi teplými.
• Nepřipojujte přístroj k elektrické síti, dokud
instalace nebude zcela ukončena.
• Nepřipojujte přístroj k elektrické síti, dokud
instalace nebude zcela ukončena.
• Co se týče technických a bezpečnostních opatření pro odvod kouře, 
postupujte přesně podle předpisů příslušných místních orgánů. 
• Odsávaný vzduch musí být odváděn do potrubí používaného pro
odtah kouřů vznikajících při použití spalovacích zařízení na plyn či 
jiná paliva. 
• Nepoužívejte a nenechávejte digestoř bez správně instalovaných 
žárovek, jelikož hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
• Nikdy nepoužívejte digestoř bez správně namontované mřížky! 
• Digestoř nesmí být NIKDY používána jako opěrná plocha, pokud 
pro tento účel není výslovně určena. 
• Při instalaci používejte pouze úchytné šrouby dodané z výrobkem. 
• Pokud šrouby nejsou součástí vybavení, zakupte správný typ 
šroubů. Používejte šrouby se správnou délkou, podle pokynů v 
Návodu pro instalaci. 
• V případě pochyb se obraťte na pověřený servis nebo se poraďte s 
odborným personálem. 

 POZOR! 
• V případě chybějící instalace šroubů a úchytných 

prvků dle pokynů uvedených v tomto návodu může 
dojít k vzniku nebezpečí elektrické povahy. 

• Nepoužívejte s programátorem, časovým spínačem, 
samostatným dálkovým ovládáním nebo jiným
zařízením, které se aktivuje automaticky. 

Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 
2012/19/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení 
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(WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku 
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na 
životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou 
likvidací tohoto výrobku mohlo dojít. 

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených 
k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího 
odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro 
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o 
ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. 
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci 
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby 
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste 
výrobek zakoupili. 

Přístroj byl navržen, testován a vyroben v souladu s:  
• Bezpečnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233. 
• Výkonnost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. 
(Osobitý mezinárodní výbor pro rádiové rušení, pozn. překl) 
Doporučení pro správné použití s cílem snížit dopad na životní 
prostředí: 
Zapněte digestoř na minimální rychlost, když začnete s 
vařením a nechte ji běžet několik minut poté, co jste vaření 
ukončili. Zvyšte rychlost pouze v případě nadměrného 
množství kouře nebo páry a použijte podpornou rychlost (i) 
jenom v extrémních situacích. Vyměňte uhlíkový filtr (y), je-li 
to nutné pro udržování účinnosti snižování zápachu. Vyčistěte 
tukový filtr (y), je-li to nutné pro udržování jeho účinnosti. 
Použijte maximální průměr potrubního systému, jak je 
uvedeno v tomto návodu, pro optimalizaci účinnosti a 
minimalizaci hluku. 

Použití 
Digestoř je projektována k použití v odsávací verzi s vnějším 

vývodem  anebo ve filtrující verzi s vnitřním čištěním 

vzduchu . 
 

Instalace 
Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a 
nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 50cm v případě 
elektrických sporáků 65cm v případě plynových či smíšených 
sporáků. 
Pokud návod na instalaci varného zařízení na plyn 
doporučují větší vzdálenost, je třeba se tímto pokynem 
řídit. 
Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku s 
charakteristikami umístěného uvnitř krytu. Pokud je kryt 
vybaven přípojkou, stačí jej zapojit do zásuvky odpovídající 
stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosažitelném 
prostoru i po provedené montáži. Pokud kryt  není vybaven 

přípojkami (přímé připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází 
ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži , je 
třeba použít dvojpólový vypínač odpovídající normám, který 
zaručí úplné odpojení od sítě v podmínkách kategorie přepětí 
III, v souladu  s pravidly instalace. 

 POZOR! 
Dříve než opět napojíte obvod digestoře na síťové napájení a 
ověříte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že síťový 
kabel byl správně namontován. 
 

Provoz 
Digestoř je vybavena ovládacím panelem s řízením rychlosti 
sání a světelným spínačem pro osvětlení varné desky. 

a. zapnutí/vypnutí osvětlení 
b. vypnutí motoru 
Sací výkon: 
c. minimální; d. – střední; e. - maximální 
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POUZE u některých výrobků: 
Jako volitelné příslušenství je k instalaci dodáván 
zpětný ventil pro kouřové výpary. Pokud to 
podmínky instalace považují za nezbytné 
(například: chybí ochrana před náhodným 
vniknutním průvanu z venku), zasuňte ventil do 
příslušné přípojky výstupu vzduchu před instalací 
kouřovodu. 

Údržba 
 Pro čištění je třeba použít VÝHRADNĚ látku navlhčenou 
neutrálními tekutými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVEJTE 
ŽÁDNÉ NÁSTROJE NEBO POMŮCKY NA ČIŠTĚNÍ. 
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! 
 

Tukový filtr 
Obr. 1-7 
Tukový filtr se musí 1 x do měsíce vyčistit . 
Je možné jej čistit ručně jemným mycím prostředkem  nebo v 
kuchyňské myčce při nejnižší teplotě a kratším programu. 
 

Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtrační verze) 
Obr. 5 
Saturace filtru s uhlíkem nastane po více či méně dlouhém 
užití, tj. závisí na typu kuchyně a pravidelném čištění filtru 
proti mastnotám. V každém případě je nutné nahradit patronu 
maximálně jednou za 4 měsíce. 
NEMŮŽE být umýván či regenerován. 
 

Výměna žárovek 
Obr.7Odpojte  přístroj z elektrické sítě. 
Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si ověřte že vychladla. 
Vyjměte odsávací mřížku abyste pronikly do úložného 
prostoru svítidel.. 
Vyměňte poškozenou žárovku. 
Používejte pouze žárovky LED max. 3W E14. Další 
podrobnosti naleznete v přiloženém listu "ILCOS D" 
(alfanumerická pozice "1d"). 

Jestliže osvětlení nefunguje, dříve než zavoláte servis si 
ověřte, zda jste správně nasadili žárovky do uložení. 
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SK - Návod na použitie a montáž 

Prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode. 
Výrobca odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť za 
prípadné poškodenie, poruchy, škody, alebo vznietenie 
odsávača, ktoré bolo spôsobené nedodržaním týchto 
predpisov.  Odsávač pár slúži výhradne na odsávanie pár, 
dymu, pachov vzniknutých pri varení a je určený výhradne pre 
domáce použitie. 
• Je dôležité uchovať si túto príručku, aby ste ju mohli 

Použiť v akomkoľvek okamihu. V prípade predaje, 
postúpení či sťahovaní zaistite, aby zostala spoločne 
s odsávačom pár. 

• Pozorne si prečítajte návod: obsahuje dôležité informácie 
o inštalácii, použití a bezpečnosti. 

• Nemeňte elektrickú či mechanickú úpravu výrobku alebo 
potrubie na odvod pár. 

• Skôr než budete pokračovať  s inštaláciou zariadenia,
overte, všetky súčiastky či nie sú poškodené. V opačnom 
prípade obráťte sa na predajcu a nepokračujte 
v inštalácii. 

Poznámka: Prvky označené symbolom „(*)“ sú voliteľné 
príslušenstvo dodávané iba pri niektorých modeloch alebo 
prvky, ktoré nie sú poskytované, na zakúpenie. 
 

  Upozornenia 
• Pred každým čistením alebo údržbou,
odpojte odsávač pár od elektrickej siete
vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím
hlavného vypínača bytu.
• Pre všetky inštalačné a údržbové
operácie používajte pracovné rukavice.
• Zariadenie môže byť používané deťmi
vo veku nie menej ako 8 rokov a osobami
so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo
nedostatkom skúseností a potrebných
znalostí, pokiaľ sú pod primeraným
dozorom, alebo dostali pokyny o
bezpečnom užívaní zariadenia a keď si
uvedomujú s ňou spojené
nebezpečenstvo.
• Deti musia byť kontrolované, aby sa
nehrali so zariadením.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
• Miestnosť musí mať dostatočné
vetranie, keď kuchynský odsávač pár sa
používa súčasne s inými zariadeniami
spaľujúce plyn alebo iných palív.

• Odsávač pár sa musí pravidelne čistiť
ako vnútorne tak zvonka (ASPOŇ RAZ
ZA MESIAC), v každom prípade
rešpektujte ako je výslovne uvedené v
návode na údržbu.
• Nedodržiavanie noriem čistenia
odsávača pár a výmeny a čistenia filtrov
môže spôsobiť požiare. Je prísne
zakázané pod odsávačom pár robiť jedlá
na plameni.
• Pri výmene lampy používajte len typ
lampy uvedený v sekcii údržba/výmena
lampy v tejto príručke.
Používanie otvoreného ohňa poškodzuje
filtre a môže spôsobiť požiar a preto sa
mu treba v každom prípade vyhnúť.
Vyprážanie musí byť vykonané pod
kontrolou, aby prehriaty olej sa nezapálil.
POZOR: Keď je varná doska
v prevádzke, prístupné časti odsávača
pary sa môžu zahriať.
• Nepripájajte zariadenie do elektrickej
siete, kým inštalácia nie úplne
dokončená.
• Pokiaľ ide o technické a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa 
majú prijať pre vypúšťanie výparov, prísne sa dodržujte 
nariadeniam ustanovenými príslušnými miestnymi úradmi . 
• Odsávaný vzduch nesmie byť dopravený do potrubia 
používaného pre vypúšťanie výparov produkovaných
zariadeniami spaľujúcimi plyn alebo iné palivá. 
• Nepoužívajte alebo nechajte odsávač pár bez správne 
namontovaných lámp kvôli možnému riziku úrazu elektrickým 
prúdom. 
• Nikdy nepoužívajte odsávač pár bez správne namontovanej 
mriežky! 
• Odsávač pár sa nesmie NIKDY používať ako nosný povrch, 
pokiaľ nie je výslovne uvedené 
• Používajte len upevňovacie skrutky dodávané s výrobkom 
pre inštaláciu alebo, ak nie sú súčasťou dodávky, kúpte 
správny typ skrutiek. 
• Používajte správnu dĺžku skrutiek, ktorá je označená 
v Návode na inštaláciu. 
• Ak si nie ste istí, poraďte sa s autorizovaným servisným
strediskom alebo podobným kvalifikovaným personálom. 
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 POZOR! 
• Chýbajúca inštalácia upevňovacích skrutiek alebo 

prostriedkov v súlade s týmito pokynmi môže spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom. 

• Nepoužívajte s programovacím zariadením, 
časovačom, samostatným diaľkovým ovládaním alebo 
s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré sa aktivuje 
samostatne. 

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 
2012/19/EC o likvidácii elektrického a elektronického 
zariadenia (WEEE).  
Uistením sa, že tento výrobok bol po svojej životnosti 
odstránený správnym spôsobom, užívateľ prispieva 
k predchádzaniu možným negatívnym následkom pre životné 
prostredie a zdravie. 

Symbol  výrobku alebo na jeho sprievodnej 
dokumentácii, upozorňuje, že s týmto výrobkom sa nesmie 
zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale musí byť 
odovzdaný do príslušné miesta zberu pre recykláciu 
elektrických a elektronických prístrojov.   Zbaviť sa ho 
riadením sa podľa miestnych zákonov o odstránení odpadkov. 
Kvôli dokonalejším informáciám o zaobchádzaní, 
znovuzískaní a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte príslušné 
miestne úrady, služby pre zber domáceho odpadu alebo 
predajňu , v ktorej výrobok bol zakúpený. 

Prístroj bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s:  
• Bezpečnosť: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC
62233. 
• Výkonnosť: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; 
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. 
(CISPR - Osobitný medzinárodný výbor pre rádiové rušenie,
pozn. prekl.) 
Odporúčania pre správne použitie s cieľom znížiť dopad na 
životné prostredie:  Zapnite digestor na minimálnu rýchlosť, 
keď začnete s varením a nechajte ho bežať niekoľko minút po 
ukončení varenia.    Zvýšte rýchlosť len v prípade veľkého 
množstva dymu a pary a použite podpornú rýchlosť (rýchlosti) 
len v extrémnych situáciách. Vymeňte uhlíkový filter (filtre), ak 
je to potrebné na udržiavanie dobrej účinnosti zníženia 
zápachu. Vyčistite tukový filter (filtre), ak je to potrebné na 
udržiavanie jeho účinnosti. Použite maximálny priemer 
potrubného systému, ako je uvedené v tomto návode, na
optimalizáciu účinnosti a minimalizáciu hluku. 

Používanie 
Odsávač pary je zhotovený na používanie v odsávacej verzii s 

vonkajšou evakuáciou  alebo vo filtračnej s vnútornou 

recirkuláciou . 
 

Montáž 
Minimálna vzdialenosť medzi podporou nádoby na varnej 
ploche a najnižšou časťou digestora nesmie byť menšia než 
50cm v prípade elektrických sporákov, 65cm v prípade 
plynových či kombinovaných/zmiešaných sporákov. 
Pokiaľ návod na inštaláciu varného zariadenia na plyn 
odporúča väčšiu vzdialenosť, je treba sa týmto pokynom 
riadiť. 
Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na 
štítku s charakteristikami umiestnenom vo vnútri odsávača. 
Pokiaľ je odsávač vybavený prípojkou/vidlicou, stačí ju zapojiť 
do zásuvky zodpovedajúcej aktuálnym normám, ktorá sa 
nachádza v ľahko dosiahnuteľnom priestore aj po prevedenej 
montáži. Pokiaľ odsávač nie je vybavený prípojkami/vidlicou 
(priame pripojenie k sieti) alebo sa zásuvka nenachádza 
v ľahko dosiahnuteľnom priestore aj po prevedení montáže, je 
nutné použiť dvojpólový vypínač zodpovedajúci normám, ktorý 
zaručí úplné odpojenie od siete v podmienkach kategórie 
prepätí III, v súlade s pravidlami inštalácie. 

 UPOZORNENIE! 
Skôr než opäť napojíte obvod digestora na sieťové napájanie 
a overíte správne fungovanie, skontrolujte si vždy, že sieťový 
kábel bol správne namontovaný. 
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Činnosť 
Digestor je vybavený ovládacím panelom s ovládaním 
rýchlostí odsávania a rozsvietením svetla pre osvetlenie 
varnej dosky. 

a. Zapnutie/vypnutie svetla 
b. Vypnutie motora 
c. - d. - e. Odsávacia výkonnosť minimálna (c.), stredná (d.), 

maximálna (e.). 

IBA v niektorých výrobkoch: 
Ako voliteľné príslušenstvo sa vo výbave dodáva spätný ventil 
dymov. Ak sa to v montážnych podmienkach považuje za potrebné, 
(napr.: ak chýbajú ochranné kryty proti náhodnému opätovnému 
vniknutiu prúdov vzduchu zvonku), vložte ho do príslušného sedla 
vnútri prípojky výstupu vzduchu ešte pred montážou vypúšťacej 
trubky dymov. 

Údržba 
 Pri čistení je treba použiť VÝLUČNE látku navlhčenú neutrálnymi 
tekutými čistiacimi prostriedkami. 
NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE NÁSTROJE ALEBO POMOCKY NA 
ČISTENIE. NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL! 
 

Protitukový filter 
Obr. 1-7 
Musí byť čistený jedenkrát za mesiac s nedráždivými čistiacimi 
prostriedkami, ručne alebo v umývačke riadu s nízkou teplotou a s 
krátkym umývacím cyklom. 
Umývaním v umývačke riadu, protitukový kovový filter môže 
vyblednúť, ale jeho filtračné vlastnosti sa tým vôbec nezmenia.  
 

Uhoľný filter (iba pre filtračnú verziu) 
Obr. 5 
Nasýtenie filtra s uhlíkom nastane po viac či menej dlhom užívaní, tj. 
závisí na type kuchyne a pravidelnom čistení filtra proti mastnotám. V 
každom prípade je nutné nahradiť filter približne raz za 4 mesiace. 
NEMÔŽE byť umývaný alebo regenerovaný. 
 

Výmena žiaroviek 
Obr. 7 
Vypnite odsávač z elektrickej siete. 
Pozor! Skôr ako sa dotknete žiaroviek, presvedčte sa, že sú 
chladné. 
Aby sa pristúpilo k miestu žiarovky, vybrať odsávaciu mriežku. 
Vymeňte poškodenú žiarovku. 
Používajte iba LED žiarovky max. 3W-E14. Ďalšie podrobnosti 
nájdete v priloženom letáku "ILCOS D“ (alfanumerická poloha "1d“). 

Ak by osvetlenie nefungovalo, skôr ako zavoláte servis overte 
správne nasadenie žiaroviek do sedla. 
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