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HLAVNÍ PARAMETRY 

Prostorový rozm r 

Díly 
Odk. Mn. Díly spot ebi e 
1

2 
2.1
2.2
8

14

Odk. Mn. Díly k instalaci 
11 
11a 
12a 
12c
12e

 Mn. Dokumentace 

9 1 Reduk ní p íruba ø 150-120 mm 
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INSTALACE 
Vyvrtání st ny a upevn ní konzol 

Na st n  vyzna te: 
• svislou áru až ke stropu nebo k horní ploše uprost ed prostoru plánovaného pro montáž digesto e; 
• vodorovnou áru minimáln  650 mm nad varnou deskou; 
• Vyzna te, jak je ozna eno, orienta ní bod ve vzdálenosti 455 mm nad vodorovnou orienta ní áru a

240 mm vpravo od svislé orienta ní áry. 
• Zopakujte stejný postup na opa né stran  a zkontrolujte vyrovnání. 
• Vyvrtejte ø 12 mm v ozna ených bodech. 
• Do otvor  vložte hmoždinky se šroubem a konzolu 11a a zašroubujte. 
• Vyzna te, jak je ozna eno, orienta ní bod ve vzdálenosti 75 mm nad vodorovnou orienta ní áru a 200 

mm vpravo od svislé orienta ní áry. 
• Zopakujte stejný postup na opa né stran  a zkontrolujte vyrovnání. 
• Vyvrtejte ø 8 mm v ozna ených bodech. 
• Do otvor  vložte hmoždinky 11.
• Umíst te, jak je ozna eno, konzolu 7.2.1 do vzdálenosti 1-2 mm od stropu nebo od horní plochy a

vyrovnejte její st ed (zá ezy) podle svislé orienta ní áry. 
• Ozna te st edy otvor  konzoly. 
• Umíst te, jak je ozna eno, konzolu 7.2.1 do vzdálenosti X mm pod první konzolu (X = výška horního 

komínu, který je sou ástí vybavení) a vyrovnejte její st ed (zá ezy) podle svislé orienta ní áry. 
• Ozna te st edy otvor  konzoly. 
• Vyvrtejte ø 8 mm v ozna ených bodech. 
• Do otvor  zasu te hmoždinky 11. 
• Upevn te konzoly pomocí šroub  12a (4,2 x 44,4 ), které jsou sou ástí vybavení. 
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Montáž t lesa digesto e 

• Pomocí p íslušných rukojetí vyjm te tukový filtr.
• Se i te dva šrouby Vr  konzol 11a na za átek zdvihu.
• Zav ste t leso digesto e na dv  konzoly 11a.
• T leso digesto e vyrovnejte pomocí šroub  Vr uvnit  t lesa.
• Zašroubujte bezpe nostní šrouby 12a.
• Znovu namontujte tukový filtr.

P ipojení 
VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PROVEDENÍ 

P i instalaci digesto e v nasávacím provedení p ipojte digesto  k 
výstupnímu potrubí prost ednictvím pevné trubice nebo hadice o 

 mm, kterou zvolí instala ní technik. 

• Zkontrolujte, zda je trubice ádn  nasazena na výstup z
jednotky motoru.

• Upevn te výstupní trubici pomocí vhodných upev ovacích
pásk . Pot ebný materiál není sou ástí vybavení.

VÝSTUP VZDUCHU U FILTRA NÍHO PROVEDENÍ 

• Spojte 2 ásti, z nichž je tvo ena trubice 14.
• Zatla te trubici 14 energicky až na doraz.
• Nástrojem u ízn te p ebyte nou ást.
• Upevn te sm rovatelnou m ížku 8 na výstup pomocí dvou

šroub   12e (2,9 x 9,5), které jsou sou ástí vybavení.
• Zkontrolujte, zda jsou p ítomny uhlíkové filtry proti zápachu.
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Montáž komínu 

Zvedn te 2 jazý ky na t lese digesto e v blízkosti 
otvoru výstupu vzduchu. 

Horní komín 
• Mírn  roztáhn te oba bo ní okraje, zav ste je za

konzoly 7.2.1 a uzav ete je až na doraz.  
• Pomocí ty  šroub  12c (2,9 x 9,5), které jsou

sou ástí vybavení, je bo n  upevn te ke konzolám. 

Dolní komín 
• Mírn  roztáhn te oba bo ní okraje komínu, zav ste je

mezi horní komín a st nu a poté je uzav ete až na 
doraz.  

• Dolní ást p ipevn te bo n  k jazý k m t lesa
digesto e pomocí 2 šroub  12  (2,9 x 9,5), které jsou 
sou ástí vybavení. 

ELEKTRICKÉ P IPOJENÍ 

• Digesto  p ipojte k napájecí síti pomocí dvoupólové-
ho vypína e s nejmén  3 mm vzdáleností mezi kon-
takty. 

• Odstra te tukové filtry (viz ást “Údržba”) a ov te si
, že je konektor p ívodního kabelu správn  zasunutý 
do zásuvky ventilátoru. 
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POUŽITÍ 

T2T1 LT3

Ovládací panel 

TLA ÍTKO KONTROLKA FUNKCE 

T1 Rychlost Rozsvícená Spouští motor na jedni ku. 

Vypíná motor.

T2 Rychlost Rozsvícená Spouští motor na dvojku. 

T3 Rychlost Svítí stále P i krátkém stisknutí spouští motor na trojku. 

Bliká P i stisknutí na 2 sekundy: 

Spustí ty ku na 10 minut, po uplynutí této doby se navrátí na 
rychlost nastavenou p edtím. Je vhodná pro použití p i 

maximální produkci výpar  z va ení. 

L Sv tlo Zapíná a vypíná systém osv tlení. 

Upozorn ní: Tla ítko T1vypne motor vždy p es jedni ku. 
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ÚDRŽBA 

Tukové filtry 
IŠT NÍ KOVOVÝCH SAMONOSNÝCH TUKOVÝCH FILTR  

• Tyto filtry lze mýt i v my ce. Je t eba je mýt zhruba každé 2

m síce používání, p i obzvlášt  intenzivním používání i ast ji.

• Vytáhn te filtry jeden po druhém tak, že je zatla íte sm rem

k zadní st n  za ízení a sou asn  stáhnete dol .

• Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli. P ed op tov-

ným nasazením je nechte uschnout.

• P i op tovném nasazování filtr  udržujte držadlo sm rem

k viditelné vn jší ásti.

Uhlíkové filtry proti zápachu (filtra ní provedení) 

Uhlíkový filtr proti zápachu nelze mýt ani regenerovat. Je t eba 

jej alespo  každé ty i m síce používání vym ovat, p i obzvláš-

t  intenzivním používání i ast ji. 

VÝM NA 
• Vytáhn te tukové filtry.

• Odstra te nasycené uhlíkové filtry proti zápachu podle uvede-

ného postupu (A).

• Namontujte nové filtry podle uvedeného postupu (B).

• Op t namontujte tukové filtry.

A

B

Sv tlení  

Upozorn ní: Tento p ístroj je vybaven bílou kontrolkou LED 

t ídy 1M podle normy EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; 

maximální vyza ovaný optický výkon @439 nm: 7µW. Nepozo-

rujte p ímo optickými p ístroji (dalekohledem, lupou….). 

• V p ípad  vým ny kontaktujte technický servis. ("V p ípad

nákupu kontaktujte technický servis").


