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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete 
manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. 
Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění 
uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv 
odpovědnost. 
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TECHNICKÁ DATA 

Kód produktu 10031996, 10032864 

Napájení 220-240 V ~ 50-60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

10031996 

10032864 

Výrobce: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo. 

Tento produkt je v souladu s 
následujícími evropskými normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
2009/125/EG (ErP) 
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C

VAROVÁNÍ: 
Riziko otravy výpary, které jsou odsávány do digestoře. 
Nikdy nepoužívejte zařízení v režimu extrakce spolu s 
otevřeným spalovacím zařízením, pokud není zajištěno 
dostatečné  

VAROVÁNÍ: 
Nebezpečí vzniku požáru z jisker. Zařízení namontujte na krb na 
pevná paliva jako dřevo nebo uhlí pouze tehdy pokud je k dispozici 
uzavřený a 
neodstranitelný kryt. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Důležitá upozornění o režimu extrakce 

Otevřené spalovací zařízení (například plynové, olejové, dřevěné nebo uhelné 
ohřívače, 
ohřívače vody bez nádrže, ohřívače vody) odvádějí vzduch se zplodinami z 
místnosti a procházejí výfukové potrubí nebo komín ven. V režimu extrakce 
jsou výpary uvnitř vysáty z kuchyně a přilehlých místností - bez dostatečného 
množství vzduchu se v místnostech 
vytváří vakuum. Toxické plyny z komína nebo odsávacího traktu mohou být 
nasávány zpět do obytných prostor. 

• Vždy se ujistěte, že je zaručena dostatečná dodávka vzduchu a že vzduch 
může cirkulovat. 

• Samotné zařízení na přívod / extrakci vzduchu nezaručuje dodržení 
maximální hodnoty. 

Bezpečný provoz je možný jen tehdy, když podtlak v místnosti, kde je zařízení 
umístěno, nepřesahuje 4 Pa (0,04 mbar). To se dá dosáhnout, když vzduch 
potřebný ke spalování může proudit skrz otvory, které nejsou uzavíratelné, 
například na dveřích, oknech, ve spojení s přívodem když vzduch / extraktorem 
vzduchu nebo prostřednictvím jiných technických opatření. 

V každém případě se poraďte s kvalifikovaným kominíkem, který dokáže 
posoudit větrání vašeho domu a navrhnout vhodná opatření pro přiměřené 
větrání. 

Pokud se odsavač používá výlučně v recirkulačním režimu, je možný neomezený 
provoz. 
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  CZ 
ROZMĚRY 
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CZ

On / off (zapnout / vypnout): Stisknutím 
tohoto tlačítka zapnete / vypnete 
digestoř. Toto tlačítko dokáže vypnout 
motor, ale ne světlo. Povrchy produktu 
lze čistit pouze pokud je zařízení vypnuto. 
Pokud tlačítko svítí červeně, tak je □ 
zařízení v pohotovostním režimu. 

POMALÁ RYCHLOST 

STŘEDNÍ RYCHLOST 

VYSOKÁ RYCHLOST 

LIGHT (světlo) Dlouhým stiskem 
tohoto tlačítka nastavíte intenzitu 
světla. 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 

 NÁKRES A HLAVNÍ FUNKCE 

Funkce Tlačítek 
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  CZ 

Potřebné nářadí: rukavice, křížový šroubovák, stůl, žebřík, pila, pravítko, 
elektrická vrtačka. 

PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍ 

Krok 1: 
Výšku odsavače par nad sporákem si ověřte podle vzdálenosti požadované v 
uživatelské příručce. 
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  CZ 

Krok 2: 
Připravte si otvor nad plynovým sporákem podle velikosti požadované v 
návodu k použití a vyztužte vnitřek stropu deskou nebo deskou z 
nerezavějící oceli podle velikosti zobrazené na obrázku. 
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  CZ 

Krok 3: 
Podle skutečného uspořádání kuchyně zvolte funkce vnitřní 
recyklace nebo vývodu vzduchu venku. 
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  CZ 

Krok 4: 
Nainstalujte síťovou zásuvku a připevněte ji na strop nebo na stěnu. 
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  CZ 
MONTÁŽ 

Krok 1 Krok 2 

Zkontrolujte, zda je obal produktu a 
produkt v pořádku, pak ověřte, zda 
jsou všechny díly kompletní. 

Vyberte díly a digestoř z obalu a 
položte jej na stůl nebo podobný 
rovný a pevný povrch abyste předešli 
jeho pádu. 

Krok 3 Krok 4 

Nastavte směr výstupu odsavače dle 
požadavků kuchyně, pak namontujte 
odsávací potrubí. 

Otevřete vodicí desku, vyjměte filtr a 
vyberte 6 ks šroubů. 
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  CZ 
Krok 5 Krok 6 

Na zvednutí a osazení těla digestoře 
jsou potřeba 2 osoby. Do 
otevřeného otvoru ve stropě zasune 
třetí osoba zástrčku do připravené 
zásuvky. 

Zvedněte digestoř do předtím 
otevřeného otvoru a pak upravte 
šrouby, dokud není tělo digestoře 
zarovnané se stropem. Ujistěte se, že 
4 šrouby se připevnili na rám 
nainstalován uvnitř stropu. 

Krok 7 Krok 8 

Zvedněte vodící panel k tělu 
odsavače, pak upravte otvory pro 
šrouby ve vodicím panelu tak, aby 
byly zarovnané s maticemi na těle 
odsavače par, a pak pevně 
přišroubujte 6 šroubů. 

Zavřete vodicí panel, pak je montáž 
dokončena. Zapněte spínač dálkovým 
ovládáním podle pokynů v uživatelské 
příručce. 
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  CZ 

1

Otvor na pravé 

VÝMĚNA FILTRU 
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  CZ 
POKYNY K LIKVIDACI 

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento 
symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že 
výrobek nepatří do domácího odpadu. 
Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na 
příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace 
výrobku pomůžete zabránit možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak 
mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro 
detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se 
obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a 
likvidační službu vaší 

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské 
směrnici 2006/66 / EG, která neumožňuje výhozu baterek 
do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech 
sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá 
chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí 
a lidské zdraví. 
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