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Návod k obsluze



Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento 
návod k obsluze.

Vážený zákazníku,
doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný 
více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit. 
Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku 
do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.
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2  Pokyny a doporučení

Montáž
•   Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené 

nevhodnou nebo neodbornou montáží. 
•   Odsavač nainstalujte v bezpečné vzdálenosti, nejméně 650 mm od 

povrchu elektrické, plynové nebo kombinované varné desky. 
•   Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na 

výrobním štítku spotřebiče.
•   U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí elektrický rozvod zajišťuje 

správné uzemnění.
•   Připojte odsavač k odtahu o průměru minimálně 120 mm. Délka 

odtahu by měla být co nejkratší. 
•   Přístroj je nutno instalovat ve shodě s předpisy pro elektrická zařízení 

a pro větrací zařízení v budovách. To tedy znamená, že odsávaný 
vzduch se nesmí vypouštět do kouřovodů spotřebičů provozovaných 
na plyn nebo jiná paliva. Potrubí, která byla delší dobu mimo provoz, 
mohou být použita pouze po kontrole kvalifikovanou osobou. 

•   V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř umístěny spotře-
biče využívající spalování plynu nebo jiného paliva, musí být v místnosti 
zajištěno dostatečné větrání. 

•   V případě poškození přívodního kabelu neprodleně zajistěte jeho 
výměnu kvalifikovaným pracovníkem příslušného servisu.

Použití
•   Tento odsávač byl navržen pro nekomerční použití v domácnosti pro 

zachytávání pachů nebo odvod par z místnosti. 
•   Odsavač používejte výhradně k účelům, ke kterým byl navržen. 
•   Pod odsávačem nepoužívejte techniku flambování, nenechávejte 

zapnutý plynový hořák bez nádoby, plameny seřiďte vždy tak, aby 
nepřesahovaly průměr dna nádoby, plameny by mohly být nasáty do 
odsávače a mohl by způsobit jeho poškození nebo dokonce požár).

•   Během smažení pod zapnutým odsavačem buďte zvlášť opatrní, 
snadno může dojít ke vznícení rozpáleného oleje.

•   Odsavač nesmí používat osoby (vč. děti) se sníženými psychickými, 
smyslovými či mentálními schopnostmi a osoby bez zkušenosti nebo 
znalosti přístroje. Tyto osoby smějí používat odsavač pouze v případě, 
že byly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a jsou pod 
její kontrolou.

•   Dětí musí být pod dohledem a nesmí si s přístrojem hrát.

Údržba
•   Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu před zahájením 

čištění nebo prováděním jeho údržby. 
•   Provádějte pečlivou a pravidelnou údržbu filtrů v doporučených 

intervalech (nebezpečí požáru).
•   Odsavač čistěte s použitím kuchyňské utěrky nebo houbičky a 

jemného přípravku na mytí nádobí.



3  Technické údaje

Rozměry

Části odsavače

Č. Mn. Části výrobku

1 1
Korpus odsavače s ovládacím panelem, 
osvětlením, ventilaci a filtry

2 1 Teleskopický koní složený s:

2.1 1 Horní komín

2.2 1 Dolní komín

9 1 Redukce - průměr 150-120 mm 

14.1 2 Nástavec přípojky výstupu vzduchu

15 1 Propojka výstupu vzduchu

Č. Mn. Části k montáži

7.2.1 2 Upevňovací konzoly horního komínu

11 6 Hmoždinky

12a 6 Šroubky 4,2 x 44,4 

12c 6 Šroubky 2,9 x 9,5 

Mn. Dokumentace

1 Návod k obsluze
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4  Montáž

Navrtání otvorů a upevnění konzol

Na stěně vyznačte: 
1.   Svislou čáru až ke stropu nebo k horní ploše uprostřed prostoru plánovaného pro montáž 

di gestoře.
2.  Vodorovnou čáru minimálně 650 mm nad varnou deskou.

Podle výše uvedeného obrázku:
•   umístěte konzolu 7.2.1 do vzdálenosti 1-2 mm od stropu nebo od horní plochy a vyrovnejte 

její střed (zářezy) podle svislé orientační čáry.
•   Označte středy otvorů konzoly.
•   Umístěte konzolu 7.2.1 do vzdálenosti X mm pod první konzolu (X = výš ka horního komínu, 

který je součástí vybavení) a vyrovnejte její střed podle svislé orientační čáry.
•   Označte středy otvorů konzoly.
•   Vyznačte orientační bod ve vzdálenosti 116 mm od svislé orientační čáry a 320 mm nad 

vodorovnou orientační čárou.
•   Zopakujte stejný postup na opačné straně.
•   Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm v označených bodech.
•   Do otvorů vložte hmoždinky 11.
•   Upevněte konzoly pomocí šroubů 12a (4,2 x 44,4), které jsou součástí příslušenství.
•   Zašroubujte dva šrouby 12a (4,2 x 44,4), které jsou součástí příslušenství, do otvorů na 

upevně ní tělesa digestoře. Mezi stěnou a hlavou šroubu ponechte mezeru 5-6 mm.



Montáž tělesa digestoře 
•  Před zavěšením tělesa digestoře zašrou-

bujte dva šrouby Vr umístěné v závěsných 
bodech tohoto tělesa.

•  Těleso digestoře zavěste na Šrouby 12a.
•  Proveďte konečné utažení podpěrných 

šroubů 12a.
•  Pomocí šroubů Vr vyrovnejte těleso 

digestoře.

6

Režimy odsávání
Nastavení odsavače a připojení na systém 
odvodu vzduchu
•  Pokud je odsavač připojen na vývod 

vzduchu, proveďte připojení pomoci 
pevné nebo pružné roury o průměru 150 
mm nebo 120 mm. Roura není součásti 
příslušenství. 

•  K instalaci roury o průměru 120 mm je 
nutné použít redukci  9 na výstupu z tělesa 
digestoře.

•  Roury zajistěte  vhodnými svorkami. Svorky 
nejsou součásti příslušenství. 

•   Odstraňte případné uhlíkové filtry.

Nastavení odsavače pro režim recirkulace
•  Zatláčením nasaďte přípojku 15 na výstup 

vzduchu.
•  Na přípojku 15 nasaďte boční nástavce 

přípojky 14.1.
•  Ověřte si, zda je výstup z nástavců přípojky 

14.1 v kolmé i vodorovné rovině s otvorem 
v komíně odsavače. Pokud tomu tak není, 
upravte polohu obrácením nástavců 
přípojky 14.1 a poté opět namontujte díly 
podle výše uvedeného popisu.

•  Ověřte si, zda je nasazen uhlíkový filtr.



Připojení k elektrické síti
•  Elektrické připojení musí provést kvalifi-

kovaný pracovník příslušného servisu. 
•  Spotřebič připojte k jednofázovému zdroji 

střídavého napětí 220-240V, prostřednic-
tvím standardní zástrčky CEI60083, která 
podle příslušných předpisů pro instalaci 
musí zůstat přístupná i po instalaci nebo 
pomocí dvoupólového vypínače se vzdá-
leností mezi kontakty nejméně 3 mm. 

•  Musíte mít instalovaný jistič 10 A nebo 
16 A. 

•  Výměnu poškozeného přívodního kabelu 
je oprávněn provádět pouze kvalifikovaný 
servisní pracovník.

•  Odstraňte tukové filtry (viz část „Údržba“) 
a ověřte si, že je konektor přívodního 
kabelu správně zasunutý do zásuvky 
ventilátoru.

Montáž komínu
Horní komín
•  Mírně roztáhněte oba boční okraje, 

zavěste je za konzoly 7.2.1 a uzavřete až 
na doraz.

•  Pomocí čtyř šroubů 12c (2,9 x 9,5), které 
jsou součástí vybavení, je bočně upevněte 
ke konzolám.

Dolní komín
•  Mírně roztáhněte oba boční okraje 

komínu, zavěste je mezi horní komín a 
stěnu a uzavřete je až na doraz.

•  Upevněte spodní část bočně k tělesu 
digestoře dvěma šrouby 12c (2,9 x 9,5), 
které jsou součástí vybavení.
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5  Obsluha

Ovládací panel (elektronická mikro tlačítka)

TLAČÍTKO KONTROLKA FUNKCE

L1 0/1 Osvětlení Zapíná a vypíná osvětlení

T1 0/1 Motor Svítí
Nejnižší rychlost odsávání
Přidržením tlačítka po dobu 1 vteřiny vypnete motor

T2 Rychlost Svítí Druhý stupeň rychlosti odsávání

T3 Rychlost Svítí Třetí stupeň rychlosti odsávání

T4 Rychlost

Trvale svítí Nejvyšší stupeň rychlosti odsávání

Bliká

Maximální rychlost pro odsávání velice intenzivních 
pachů. Maximální rychlost aktivujete podržením tlačítka 
po dobu dvou vteřin. Tato funkce se automaticky vypne 
po uplynutí 10 minut nebo ji můžete vypnout ručně, 
zmáčknutím kteréhokoliv tlačítka. 

 



Ovládací panel (mechanická tlačítka)

TLAČÍTKO FUNKCE

L Osvětlení Zapíná a vypíná osvětlení

S Kontrolka Kontrolka spuštění motoru. 

V1 Motor

Spouští a vypíná motor nasávání při minimální rychlosti. 
Vhodná pro zvláště tichou nepřetržitou výměnu 
vzduchu za přítomnosti malého množství výparů z 
vaření.

V2 Rychlost

Střední průměrná rychlost. Vhodná pro použití ve 
většině podmínek díky
svému optimálnímu poměru mezi průtokem 
odsávaného vzduchu a hladinou hluku.

V3 Rychlost
Rychlost  Maximální rychlost. Vhodná pro použití při 
maximálním vypouštění výparů z vaření, a to i po delší 
dobu.
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6  Čištění a údržba

Kovové tukové filtry
•   Filtry nutno vyčistit zhruba každé 2 měsíce používání, 

při obzvláště intenzivním používání i častěji. Filtry lze 
mýt v myčce nádobí. 

•   Filtry vyjměte každý zvlášť, zmáčknutím zarážky a 
zatažením směrem dolů. 

•   Během mytí filtrů dbejte, aby nedošlo k jejích 
deformaci. Před opětovným nasazením nechte filtry 
důkladně vyschnout. 

•   Při nasazování filtrů musí být úchyt na vnější straně. 

Uhlíkový pachový filtr (režim recirkulace) 
Filtr nelze mýt ani opětovně použít. Filtr je nutno vymě-
nit, v průměru každé 4 měsíce při obzvláště intenzivním 
používání i častěji. 

Postup
•   Vyjměte kovové tukové filtry. 
•   Uvolněte upevňovací háčky a vyjměte uhlíkový filtr. 
•   Na místo starého filtru vložte nový uhlíkový filtr.
•   Nasaďte zpět kovové tukové filtry. 

Výměna žárovky
Důležité upozornění: před prováděním jakékoliv práce musí 
být přívod elektřiny k odsávači odpojen, buď vytažením 
ze zásuvky nebo pomocí vypnutí jističe.
V odsavači jsou 40 W žárovky, pokud dojde k poškození 
žárovky, vyměňte ji za novou žárovku stejného typu.
•   Vyjměte kovové tukové filtry.
•   Vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou se stejnými 

parametry.
•   Nasaďte zpět kovové tukové filtry.
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7  Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Blomberg, 
s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému 
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, 
PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování. Informujte 
se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Symbol   na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu. 
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajiš-
těním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní 
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. 
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby 
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.




