Návod k obsluze a instalaci
Odsavač par
FSMA 605
FSMA 805
FSMA 905
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• Tento Nivod k pouåití se têki
rĤznêch modelĤ tohoto pĜístroje.
Z tohoto dĤvodu je moånp, åe
se setkite s popisem rĤznêch
charakteristik, kterp se netêkají
Vaãeho pĜístroje.
• Vêrobce není odpovČdnê za pĜípadnp ãkody zpĤsobenp nesprivnČ provedenou instalací, þi
nesprivnêm pouåíviním pĜístroje.
• Minimilní bezpeþnostní vzdilenost
mezi varnou plochou a odsivací
digestoĜí je 650 mm (nČkterp modely mohou bêt nainstaloviny do
niåãí vêãky; viz odstavec têkající se
provozních rozmČrĤ a instalace).
• Zkontrolujte, zda síĢovp napČtí
odpovídi hodnotim uvedenêm
na ãtítku uvnitĜ digestoĜe.
• U pĜístrojĤ TĜídy I zkontrolujte, zda
je síĢ domicího napijení vhodnČ
uzemnČna. PĜipojte odsavaþ k
odtahu pomocí trubice o minimilním prĤmČru 120 mm. Trasa
vêparĤ musí bêt co nejkratãí.
• NepĜipojujte odsivací digestoĜ ke
komínĤm, kterp odvidČjí zplodiny
ze spaloviní (napĜ. kotle, komíny
apod.).
• Pokud je odsavaþ pouåívin v
kombinaci s neelektrickêmi pĜístroji
(napĜ. plynovêmi), musí bêt v místnosti zaruþeno dostateþnp vČtriní,
aby nemohlo dojít k nivratu plynovêch zplodin. KuchyĖ musí bêt
vybavena otvorem, kterê je pĜímo
propojen s vnČjãím prostorem, aby
bylo zaruþeno proudČní þistpho
vzduchu. Jestliåe je kuchyĖski
digestoĜ pouåívina v kombinaci
s pĜístroji, kterp nejsou napijeny
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elektrickêm proudem, zipornê tlak
v místnosti nesmí bêt vyããí neå
0,04 mbar, aby nemohlo dojít ke
zpČtnpmu nasiviní vêparĤ do
místnosti, kde se nachizí digestoĜ.
VêmČnu napijecího kabelu v pĜípadČ jeho poãkození musí provpst
vêrobce nebo oddČlení technickpho servisu, aby bylo vylouþeno
jakpkoliv riziko.
Jestliåe je v nivodu k instalaci
plynovpho sporiku uvedena vČtãí
vzdilenost neå vêãe uvedeni, je
tĜeba to vzít v úvahu. Musí bêt
dodråeny vãechny normy têkající
se odvodu vzduchu.
Pouåijte pouze ãrouby a spojovací materiil vhodnpho typu pro
digestoĜ.
8SR]RUQČQt nebude-li provedena
instalace ãroubĤ nebo upevĖovacích zaĜízení podle tohoto nivodu,
mohlo by vzniknout nebezpeþí
zasaåení elektrickêm proudem.
PĜipojte digestoĜ k napijecí síti za
pouåití dvoupólovpho vypínaþe s
nejmpnČ 3 mm vzdileností mezi
kontakty.

3RXåLWt
• Odsivací digestoĜ je projektovina vêluþnČ pro domicí pouåití, k
odstraĖoviní pachĤ z kuchynČ.
• Nikdy nepouåívejte digestoĜ k jinêm
úþelĤm neå k tČm, pro kterp je
urþena.
• Nikdy nenechivejte pod digestoĜí
v chodu vysokê plamen.
• SeĜićte intenzitu plamene tak, aby
byl nasmČrovin pouze na dno
varnp nidoby a ujistČte se, aby
neãlehal po jejích stranich.
• Kontrolujte fritovací hrnce bČhem

pouåíviní: pĜíliã zahĜitê olej by se • PĜed þištČním, þi jakoukoliv
operací údråby pĜístroj vypnČte,
mohl vznítit.
nebo jej odpojte od napijecí sítČ.
• Pod kuchyĖskou digestoĜí nepĜipravujte Àambovanp pokrmy, je • VyþistČte, a/nebo vymČĖte
¿ltry po uvedenp dobČ
zde nebezpeþí poåiru.
(nebezpeþí vznícení).
• Tento spotĜebiþ mĤåe bêt pouåívin
- Uhlíkovê ¿ltr nelze mêt ani regedČtmi ve vČku nad 8 let a osobami
nerovat, ale je tĜeba ho vymČnit
se sníåenêmi fyzickêmi, smyslovêzhruba po kaådêch 4 mČsících
mi nebo duševními schopnostmi
pouåíviní nebo v pĜípadČ potĜeby
nebo bez patĜiþnêch zkušeností a
i þastČji (W).
znalostí, pokud jsou pod peþlivêm
dohledem nebo byly seznimeny s pokyny k pouåití pĜístroje
bezpeþnêm zpĤsobem a rozumí
jeho rizikĤm. Zkontrolujte, zda si
dČti nehrají s pĜístrojem. ýištČní a
údråba, kterp mají bêt vykoniviny
uåivatelem, nesmí bêt providČny
dČtmi, pokud nejsou pod dozorem.
- Tukovp ¿ltry je tĜeba þistit po
• “POZOR: pĜístupnp þisti mohou
kaådêch 2 mČsících pouåíviní
pĜi pouåíviní varnêch pĜístrojĤ
nebo i þastČji v pĜípadČ intenzívdosahovat vysokêch teplotÄ.
ního pouåíviní, je moånp je mêt
ÒGUåED
v myþce (Z).
• Symbol
na vêrobku nebo na
jeho obalu oznaþuje, åe vêrobek
nemĤåe bêt zlikvidovin jako normilní domicí odpad. Vêrobek,
kterê mi bêt likvidovin, musí bêt
odevzdin do specializovanêch
sbČren pro recyklaci elektrickêch
a elektronickêch komponentĤ. Tím, • DigestoĜ þistČte navlhþenêm hadrem a neutrilním tekutêm þisticím
åe se ujistíte o Ĝidnpm provedení
prostĜedkem.
likvidace tohoto vêrobku, pĜispČjete
k zabrinČní pĜípadnpho negativního dopadu na åivotní prostĜedí a
na zdraví osob, kterê by mohla mít
nesprivnČ provedeni likvidace.
PodrobnČjší informace o recyklaci
tohoto vêrobku získite na obecním
úĜadČ, v místním podniku pro sbČr
domicího odpadu nebo v obchodČ, kde jste spotĜebiþ zakoupili.
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PĜi kritkpm stisknutí tlaþítka se
zapíni a vypíni systpm osvČtlení o
maximilní intenzitČ. Lze ji aktivovat
z jakpkoliv rychlosti.
Delay
Vhodnp pro odstranČní zbylpho
zipachu. MĤåe bêt aktivovina
z jakpkoliv rychlosti. PĜi delším
stisknutí spouští automatickp vypnutí
s þasovêm posunem o 5’. Kdyå
je aktivní, ikona rychlosti bliki.
Deaktivuje se stisknutím tlaþítka
rychlosti, coå vypne motor.
Kritkp stisknutí. Spouští a vypíni
motor nasiviní s druhou rychlostí.
Kritkp stisknutí. Spouští a vypíni
motor nasiviní s druhou rychlostí.
Kritkp stisknutí. Spouští motor
nasiviní s tĜetí rychlostí. PĜi stisknutí
podruhp spustí INTENZIVNË rychlost
na 6 minut, po uplynutí tpto doby
se digestoĜ automaticky vypne. Tato
funkce je vhodni pro pouåití pĜi
maximilní produkci vêparĤ z vaĜení.
PĜi novpm stisknutí tlaþítka D se
bude deaktivovat INTENZIVNË mód
a vypne se motor.
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• V pĜípadČ vêmČny kontaktujte technickê servis
(ÄV pĜípadČ nikupu kontaktujte technickê servis“).
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