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CZ  UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VAROVÁNÍA
Tuto příručku si uložte, abyste do ní mohli nahlížet i v budoucnu. Budete-li výrobek prodávat 
jinému uživateli, předejte mu s ním i tuto příručku, aby dostal všechny potřebné informace 
a bezpečnostní upozornění. Tato upozornění slouží vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních 
osob. Proto se s nimi pečlivě seznamte ještě před tím, než přistoupíte k instalaci a používání 
digestoře. 
Výrobek by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby 
zodpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlédněte na děti, aby si s výrobkem nehrály.
Výrobek musí instalovat kvalifikovaný technik podle platných norem. Poškodí-li se napájecí kabel, 
musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobou se srovnatelnou kvalifikací. 
Jakékoli úpravy elektrického systému, které se mohou při instalaci ukázat jako nezbytné, musí 
provést kvalifikovaný elektrikář. 
Upravovat, či zkoušet upravovat vlastnosti tohoto výrobku, je nebezpečné. V případě, že by výrobek 
přestal správně fungovat a bylo nutné ho opravit, nepokoušejte se o to sami.
Opravy provedené osobami bez potřebné kvalifikace mohou výrobek poškodit. O opravu nebo 
jakýkoli zásah do výrobku požádejte autorizované servisní středisko.
Nebudete-li zařízení používat, zkontrolujte, jestli jsou všechny elektrické části (osvětlení, odsávací 
aparát) vypnuté. Než začnete s digestoří pracovat, přečtěte si celou uživatelskou příručku. Digestoř 
je určená jen k odsávání kuchyňských výparů v domácích kuchyních. V případě použití 
digestoře k jakémukoli jinému účelu výrobce odmítá veškerou odpovědnost. Nejvyšší hmotnost 
předmětů položených na digestoř, případně na ni zavěšených (je-li to možné), nesmí 
překročit 1,5 kg. Nerezovou digestoř po instalaci zbavte mastných skvrn a stop po ochranném 
obalu. Výrobce doporučuje použít čisticí utěrky, které má ve své nabídce. Za škody zaviněné 
použitím jiných čisticích prostředků výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.

POZOR:
Tento výrobek je po skončení životnosti nutné likvidovat podle platných 
předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Součástí elektrického systému je uzemňovací svorka, jak požadují mezinárodní bezpečnostní 
předpisy, a výrobek vyhovuje evropské normě o elektromagnetické kompatibilitě. 

Výrobek nepřipojujte do kouřovodů (od ohřívačů vody, krbů apod.). Zkontrolujte, jestli napětí elektrické 
sítě odpovídá údaji na typovém štítku, který najdete uvnitř digestoře. 
Pod digestoří nikdy nevařte na „otevřeném“ ohni. 
Používáte-li fritézu, při provozu na ni dohlížejte. Přehřátý olej se může vznítit. 
- Budete-li digestoř používat současně s topidly spalujícími plyn nebo jiná paliva, zajistěte odpovídající 

větrání místnosti.
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- Pod digestoří neflambujte.
- Odsávaný vzduch se nesmí vypouštět do kouřovodu, kterým se odvádějí zplodiny ze zařízení 

spalujících plyn a jiné druhy paliv.
- Než digestoř poprvé použijete, ověřte si, že její instalace vyhovuje všem předpisům o vypouštění 

odsávaného vzduchu. 

Před čištěním nebo prováděním údržby výrobek odpojte ze zásuvky nebo užijte hlavní vypínač. 
Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené osobám, věcem a zvířatům, jestliže 
při instalaci, provozu či údržbě nebylo postupováno podle pokynů a varování obsažených            
v této příručce
- Pokud se čištění neprovádí podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí požáru. 
POZOR: Když se digestoř používá nad sporákem, mohou mít její dosažitelné části vysokou teplotu.
- Max. délka šroubu pro upevnění digestoře je 10 mm (dodáváno výrobcem). 
VAROVÁNÍ: Nepoužijí-li se šrouby nebo upevňovací prvky v souladu s těmito pokyny, hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.
Upozornění pro instalaci v Austrálii: pod digestoří o šířce do 90 cm: používejte nejvíce             
4 plotýnky.

TECHNICKÉ ÚDAJEB
Technické údaje týkající se elektrického zařízení Technické údaje výrobku jsou uvedené na typovém 
štítku uvnitř digestoře.

INSTALACEC
(Kapitola vyhrazená pro kvalifikované instalatéry digestoří)

Vzdálenost mezi varnou deskou a nejnižší částí digestoře je obvykle minimálně 65 cm. Tato vzdálenost 
se měří v nejnižším místě digestoře, pokud nepracuje s bezpečným napětím. Tato vzdálenost, kterou 
stanoví evropská norma, se může u některých modelů specifikovaných ve všeobecném katalogu 
zkrátit. Jestliže pokyny k instalaci varné desky uvádějí větší vzdálenost, je třeba to vzít v úvahu. 
U verze s venkovním odsáváním nesmí být průměr kouřovodu menší než připojení digestoře. 
Vodorovné části odsávacího potrubí musí mít mírný sklon (kolem 10%) nahoru, aby lépe odváděly 
vzduch z místnosti. 
Nepoužívejte potrubí s ostrými úhly a ujistěte se, že dosahuje aspoň minimální délky. 
Neporušujte platné předpisy o vypouštění zplodin do atmosféry. 
Jestliže se v místnosti, kde je instalovaná digestoř, zároveň používá bojler, sporák, krb apod. na 
plyn nebo jiná paliva, je třeba zajistit odpovídající větrání v souladu s platnými předpisy.
Montážní pokyny: viz část „O“ brožury.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍD
(Kapitola vyhrazená pro kvalifikované instalatéry)

VAROVÁNÍ! 
Než začnete cokoliv dělat uvnitř digestoře, odpojte ji od přívodu elektřiny.

Č
e
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y
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Zkontrolujte, jestli v digestoři nejsou některé vodiče nezapojené nebo přerušené. V opačném 
případě se obraťte na nejbližší servisní středisko. Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný 
personál. 
Zapojení musí být v souladu s platnými normami. Ověřte si, že elektrický rozvod a předřazený jistič 
snesou příkon instalovaného zařízení (viz technické údaje v bodu B). 
Některé typy zařízení se dodávají s kabelem bez zástrčky. V takovém případě je třeba použít 
normalizovanou zástrčku a dodržet následující zapojení: 
- žluto-zelený vodič musí být připojený na uzemnění, 
- modrý vodič musí být připojený jako nulový, 
- hnědý vodič musí být připojený na fázi. Kabel se nesmí dotýkat horkých součástí (nad 70 °C). 
- použijte zástrčku vhodnou pro příkon spotřebiče a připojte ji do odpovídající zásuvky. 
V případě zařízení dodávaných s kabelem opatřeným zástrčkou zajistěte, aby byla připojena do 
okruhu vhodného pro tento typ spotřebiče. 
Poraďte se s kvalifikovanou osobou. (Viz technické údaje v bodu B).

V případě nedodržení bezpečnostní norem výrobce odmítne jakoukoli odpovědnost.

E DIGESTOŘ S VENKOVNÍM ODTAHEM
U tohoto provedení se kuchyňské výpary odvádějí potrubím do venkovního prostoru.
Ústí odvodu výparů vyčnívající z horní části digestoře se musí připojit na potrubí, které výpary 
odvede ven. U tohoto provedení je třeba odstranit uhlíkové filtry, pokud jsou nasazené. Pokyny           
k tomuto úkonu jsou popsané pod bodem F. Pokud jsou v místnosti, kde budete instalovat digestoř, 
ještě zařízení spalující plyn nebo jiná paliva, je nutné zajistit odpovídající větrání podle příslušných 
norem.

Výjimka pro Německo:
Budou-li v jedné místnosti současně s digestoří v provozu zařízení využívající jinou než elektrickou 
energii, hodnota podtlaku nesmí překročit 4 Pa (4x10 E-5 baru).

F RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ (s filtrem)
U tohoto modelu prochází vzduch uhlíkovými filtry, kde se čistí a poté se vypouští zpět do prostoru 
kuchyně. Viz odst. H popisující montáž.

G PROVOZ
1. ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL (PLANE NRS)

Tlačítko osvětlení 

• ON: osvětlení zapnuto (tlačítko svítí); 
• OFF: osvětlení vypnuto; 
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Tlačítko -
Stisknutím se snižují otáčky motoru 
Stupeň otáček 1, 2 a 3 se indikuje počtem rozsvícených LED (kromě LED osvětlení a časovače).

Tlačítko +
Stisknutím se zvyšují otáčky motoru 
Stupeň otáček 1, 2 a 3 se indikuje počtem rozsvícených LED (kromě LED osvětlení a časovače). 
(U 4-rychlostní verze bliká tlačítko +. Čtvrtý stupeň zůstává zapnutý jen po určitou nastavenou 
dobu. Po 7 minutách se motor přepne na třetí stupeň).

Tlačítko režimu
Funkce: zapíná a vypíná motor. Funkce „požadovaná rychlost“ umožňuje motor zapnout na 
rychlostní stupeň, který byl zvolený před tím, než se digestoř naposled vypnula. 

Volitelně: verze s dálkovým ovládáním (jen n ˙které verze). 

VAROVÁNÍ: 
Digestoř instalujte dále od zdrojů elektromagnetického vlnění, protože by mohlo ovlivnit správnou 
funkci elektronického systému. 
Maximální dosah ovládání: 5 metrů. Dosah ovládání může být i kratší než 5 metrů v případě 
elektromagnetického rušení jiným zařízením. 
Tlačítko osvětlení na dálkovém ovladači: osvětlení zapnuto/vypnuto. 
Tlačítko –  a +: zvýšení/snížení otáček (motor se zapne stisknutím tlačítka + nebo –). 
Tlačítko časovače: viz pokyny uvedené níže. 

Tlačítko časovače a výstrahy na „zanesený filtr”

• Tato funkce slouží k automatickému vypnutí digestoře po 15 minutách při dříve nastavených 
otáčkách (tlačítko bliká). 

• Po 30 hodinách provozu tlačítko upozorňuje na potřebu vyprat kovové filtry (tlačítko svítí 
červeně). Výstrahu můžete vypnout stisknutím a podržením tlačítka, dokud červené světlo 
nezhasne. Potom digestoř vypněte a zase zapněte, abyste si ověřili, že výstraha zmizela.

2 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL (HORIZON NRS, LUMINA NRS VELA NRS)
1: Časovač/Výstraha filtrů

Nepřerušované ČERVENÉ světlo signalizuje, že se aktivovala výstraha (po 30 hodinách),           
chcete-li výstrahu deaktivovat a vynulovat počítadlo hodin, podržte tlačítko stisknuté asi 3 vteřiny. 
Blikající ČERVENÉ světlo signalizuje aktivaci funkce časovače. Tuto funkci lze aktivovat jen            
v případě, že motor v okamžiku stisknutí tlačítka (ať dlouhého nebo krátkého) běží, bez ohledu 
na to, v jakých otáčkách. Funkce zajistí automatické vypnutí digestoře po 7 minutách.
I když bude aktivovaný časovač, můžete digestoř kdykoli vypnout ručně. Časovač se tím 
deaktivuje. 
Funkce časovače se váže k nastaveným otáčkám motoru. Jestliže při aktivované funkci časovače 
otáčky změníte, časovač se vypne.

Č
e
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y
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2: 1. rychlost
Když LED nesvítí, krátké stisknutí tlačítka zapne digestoř na 1. rychlost a rozsvítí se odpovídající 
LED. Funkce zapne digestoř v okamžiku uvolnění tlačítka.
Když LED nesvítí a je zapnutá jiná rychlost, stisknutí tlačítka vyvolá volbu 1. rychlosti, 
zapne odpovídající LED a vypne LED související s původně zvolenou rychlostí.
Když LED svítí, stisknutí tlačítka vyvolá vypnutí LED a MOTORU.
Když LED nesvítí, podržení stisknutého tlačítka (aspoň na 3 vteřiny) vyvolá aktivaci recirkulační 
funkce. Během recirkulace (v trvání 24 hodin) bude LED blikat. Od okamžiku aktivace této 
funkce bude digestoř zapnutá jednu hodinu na 1. rychlost, pak se motor na 3 hodiny vypne, 
a poté zase na další hodinu zapne. Tyto cykly se budou opakovat až do vypršení časovače. 
Pokud bude tato funkce aktivní, nejde ostatní funkce používat. Funkci můžete deaktivovat 
stisknutím tlačítka 2 na minimálně 3 vteřiny.

3: 2. rychlost
Když LED nesvítí a je zapnutá jiná rychlost, stisknutí tlačítka (krátké nebo prodloužené) vyvolá 
volbu 2. rychlosti, zapne odpovídající LED a vypne LED související s původně zvolenou rychlostí.
Když LED nesvítí a není aktivovaná žádná rychlost, stisknutí tlačítka se nijak neprojeví.
Když LED svítí, stisknutí tlačítka 3 se nijak neprojeví.
K vypnutí digestoře bude nutné nejprve zvolit 1. rychlost a stisknout stejné tlačítko ještě jednou. 

4: 3. rychlost
Když LED nesvítí a je zapnutá jiná rychlost, stisknutí tlačítka (krátké nebo prodloužené) vyvolá 
volbu 3. rychlosti, zapne odpovídající LED a vypne LED související s původně zvolenou rychlostí.
Když LED nesvítí a není aktivovaná žádná rychlost, stisknutí tlačítka se nijak neprojeví.
Když LED svítí, stisknutí tlačítka 4 se nijak neprojeví.
K vypnutí digestoře bude nutné nejprve zvolit 1. rychlost a stisknout stejné tlačítko ještě jednou.

5: 4. rychlost
Když LED nesvítí a je zapnutá jiná rychlost, stisknutí tlačítka (krátké nebo prodloužené) vyvolá 
volbu 4. rychlosti, zapne odpovídající LED a vypne LED související s původně zvolenou rychlostí.
Když LED nesvítí a není aktivovaná žádná rychlost, stisknutí tlačítka se nijak neprojeví.
Když LED svítí, stisknutí tlačítka 5 se nijak neprojeví.
Čtvrtá rychlost smí zůstat zapnutá nejvýše 7 minut, potom musíte přepnout na třetí.
K vypnutí digestoře bude nutné nejprve zvolit 1. rychlost a stisknout stejné tlačítko ještě jednou.

6: Osvětlení - spojení s dálkovým ovladačem
Osvětlení: Krátkým stisknutím T6 se světlo zapíná a vypíná. Tlačítko T6 svítí, když je osvětlení 
zapnuté.
Spojení s dálkovým ovladačem (volitelně): Přidržením stisknutého tlačítka T6 při vypnutém 
motoru a osvětlení se aktivuje režim vytvoření vazby s dálkovým ovladačem. Tlačítko T6 bude 
blikat nejvýše 10 vteřin. Během doby, kdy tlačítko bliká, je třeba stisknout aspoň jedno tlačítko 
rádiového ovládání. Funkce se deaktivuje po 10 vteřinách nebo dříve, najde-li se kompatibilní 
dálkový ovladač.
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Způsoby použití tlačítek:

Prodloužené stisknutí = stisknutí tlačítka prstem aspoň 3 vteřiny, funkce se aktivuje během 
stisknutého tlačítka.
Krátké stisknutí = stisknutí tlačítka prstem méně než 3 vteřiny, funkce se aktivuje při uvolnění 
tlačítka.
Rádiové ovládání (volitelné): Zařízení dejte dále od zdrojů elektromagnetického vlnění, které 
by mohlo rušit elektronické funkce digestoře.
Maximální dosah ovládání je 4 metry. Tato vzdálenost může kolísat podle míry elektromagne-
tického rušení z jiných přístrojů. 

POPIS

Tlačítko osvětlení Stisknutím tlačítka se osvětlení zapíná a vypíná

Tlačítko  -
Stisknutím tlačítka - se snižují otáčky motoru. Jsou-li otáčky motoru na 1° (1. rychlost), 
po stisknutí tlačítka - se motor vypne.

Tlačítko  + 
Je-li motor vypnutý, stisknutím tlačítka + se zapne na 1° (1. rychlost). Pokud bude 
motor zapnutý, stisknutím tlačítka + se zvýší jeho otáčky na maximum.

Tlačítko Timer 
(časovač) Stisknutím tohoto tlačítka při zapnutém motoru se aktivuje funkce časovače.

Změna kódu 
(jen v případě 
nesprávné 
funkce)

Stiskněte současně tlačítka „Luce“ (osvětlení) a „Timer“ (časovač) dálkového ovladače, 
dokud nezačne modrá LED pomalu blikat. Jestliže nyní do 5 vteřin stisknete na 
dálkovém ovladači tlačítko -, vygeneruje se a zapamatuje nový kód. Zapamatování 
bude potvrzeno trojím krátkým zablikáním LED.
Budete-li chtít obnovit výchozí kód, podržte současně stisknutá tlačítka - a + po dobu 
5 vteřin. Zapamatování výchozího kódu bude potvrzeno trojím krátkým zablikáním LED.
Pokaždé, když se vygeneruje nový kód, případně obnoví výchozí kód, bude nutné 
zopakovat proceduru dříve popsané „Spojení s dálkovým ovladačem“ (tlačítkem 
osvětlení). 

FILTRY POKYNY K DEMONTÁŽI A VÝMĚNĚ DÍLŮH
1. KOVOVÉ FILTRY

Při vyjímání kovových filtrů zachycujících tuky jednoduše použijte příslušné držadlo. Na obvodu 
odsavače (horizon nrs, lumina nrs, vela nrs) odstraňte podle obrázku H3 plechový panel    
a můžete kovové filtry vyndat.

2. UHLÍKOVÉ FILTRY
Nasazení nebo výměna uhlíkových filtrů, viz pokyny k volitelné konkrétní sadě filtrů pro jednotlivé 
modely.
Odsavač Plane nrs: kód filtru: kacl.921
Odsavače Horizon nrs s 1 motorem, Lumina nrs: kód filtru: 101078900 (2 v jednom odsavači)
Odsavač Horizon nrs se 2 motory: kód filtru: 101078900 (4 v jednom odsavači)
Odsavač Vela nrs: kód filtru: 101078900 (1 v jednom odsavači)
Nové uhlíkové filtry si objednejte u prodejce digestoře.

PRO UŽIVATELE Z ITÁLIE: Modul objednávek filtrů si stáhněte z webové stránky: 
www.falmec.com (přístup z rozbalovací nabídky asistence).

Č
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y
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OSVĚTLENÍ MONTÁŽ A VÝMĚNAI
VAROVÁNÍ! Žárovky jiného tvaru a příkonu, než má původní žárovka, mohou vážně poškodit 
osvětlovací těleso.

1. REFLEKTOR
Výměna hranatého halogenového světla:
a) Přesvědčte se, jestli je zařízení odpojené od zdroje napájení.
b) Vyklopte panel na 90° (viz obrázek) stisknutím tlačítka „PUSH“
c) Žárovku vyměňte za podobný typ (halogenová, max. 20 W, 12 V, patice G4).
d) Panel přiklopte. Pokud panel správně nezapadne, opakujte postup od bodu b.

Hranaté halogenové světlo

2. ZÁŘIVKA
Výměna zářivky:
a) Odpojte přívod elektřiny do zařízení.
b) Vyšroubujte upevňovací šroubky a sundejte spodní panel.
c) Pootočením o 90° vyndejte zářivkovou trubici a nahraďte ji typem podobných parametrů 

(8 W-13 W-21 W-28 W – podle modelu).
d) Zařízení připojte ke zdroji napájení.

3. LED REFLEKTOR
V tomto případě je digestoř vybavena vysoce účinnou LED diodou s malou spotřebou energie, 
která má při normálním způsobu užívání dlouhou životnost. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍL
Pravidelná údržba je zárukou správné funkce a účinnosti zařízení po dlouhou dobu. Je třeba věnovat 
zvláštní pozornost kovovým filtrům na zachycení tuků a uhlíkovým filtrům. Časté čištění filtrů zajistí, 
že se v digestoři nenahromadí velké množství tuku, což by zvýšilo riziko požáru.

1. KOVOVÉ FILTRY NA ZACHYCENÍ TUKU
Zachycují částečky mastnoty a tuků rozptýlené ve vzduchu, a proto byste je měli každý měsíc 
vyprat v horké vodě s přísadou čisticího prostředku. Při praní je neohýbejte. Než je vrátíte do 
digestoře, nechte je úplně uschnout. Vyjmutí a výměna těchto filtrů, viz pokyny v bodu H1. Tuto 
operaci je třeba provádět v pravidelných intervalech.

2. FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM
Jejich úkolem je zbavovat procházející vzduch zápachu. Vzduch vyčištěný průchodem přes 
filtry se vrací zpět do kuchyně.
Filtry s aktivním uhlím používané v digestoři je možné reaktivovat vypráním v myčce s běžně 
používaným čisticím prostředkem při teplotě maximálně 65 °C, nejlépe samostatně. Po vyprání 
filtry reaktivujte v troubě při teplotě 100 °C po dobu 30 minut.
Maximální použitelnost filtru s přijatelnou účinností je 2/3 roku s nejvýše 10 cykly praní za rok.
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3. ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU ZAŘÍZENÍ
Vnější povrch digestoře doporučujeme čistit minimálně každých 15 dní, aby se zabránilo 
poškození ocelového povrchu usazováním mastnoty.
Vnější povrch digestoře by se měl čistit vlhkým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem 
nebo denaturovaným lihem. 
V případě povrchové úpravy, na níž nezůstávají otisky prstů (fasteel), čistěte pouze vodou            
s neutrálním mýdlem pomocí měkké utěrky, potom opláchněte a utřete do sucha. Nepoužívejte 
prostředky s obsahem abrazivních složek, hrubé textilie, nebo prostředky určené výslovně na 
čištění kovů. Použití takových prostředků nevyhnutelně poškodí povrchovou úpravu oceli. 
Ocelový povrch se nenávratně poškodí, nedodržíte-li výše uvedené pokyny. Tyto pokyny si 
uložte společně s návodem k obsluze vaší digestoře. 
Výrobce v případě nedodržení uvedených pokynů odmítne jakoukoli zodpovědnost. 

4. ČIŠTĚNÍ VNITŘKU ZAŘÍZENÍ
Elektrické součásti a součásti motoru uvnitř digestoře se nesmějí čistit tekutými prostředky             
a rozpouštědly.

Nepoužívejte abrazivní prostředky.
Všechny výše popsané úkony je možné provádět až po odpojení přívodu elektrické energie.

ZÁRUKAM
Na nové zařízení se vztahuje záruka. Podmínky záruky vám poskytne distributor.
Výrobce neodpovídá za případné nepřesnosti v této příručce, které mohou vzniknout při 
tisku nebo kopírování. Výrobce si vyhrazuje právo svoje výrobky upravovat, považuje-li to 
za nutné nebo ku prospěchu uživatelů, aniž by se to dotýkalo základních bezpečnostních   
a provozních vlastností.

N MONTÁŽNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Nepoužijí-li se šrouby nebo upevňovací prvky v souladu s těmito pokyny, hrozí nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem.

N1 POKYNY PRO MONTÁŽ DIGESTOŘÍ HORIZON NRS, LUMINA NRS, PLANE 
NRS A VELA NRS NA ZEĎ
Fáze 1
(Obrázek A)
1) Závěsnou lištu (S) přiložte na zeď ve výšce H nad sporákem, která je součtem položek: X + Y + 

512 mm.
2) Vodováhou ustavte do vodorovné polohy.
3) Na koncích lišty označte 2 místa otvorů pro hmoždinky.
4) Vyvrtejte otvory, vložte do nich 2 hmoždinky ø 8 mm a lištu (S) přišroubujte příslušnými vruty (V1). 

(Obrázek B)
1) Digestoř zavěste na lištu (S).
2) Pomocí připevňovacích šroubů digestoř vyrovnejte. Horním šroubem (B) se upravuje vzdálenost 

od zdi, dolním (C) pak vertikální posunutí.
3) Aby digestoř nespadla při zatlačení zespodu, zajistěte ji u zdi hmoždinkou a šroubem (V2) 

vloženým do příslušného otvoru v zadní části digestoře.

Č
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Fáze 2
(Obrázek C)
- Jedná-li se o verzi s odvodem par, připojte k přírubě větráku odváděcí potrubí (F) podle obrázku 

C. 
1) Změřte vzdálenost X podle obrázku C, detail 1.
2) Komínek NRS (A) odřízněte podle obrázku C, detail 2. 
3) Koleno NRS (B) uřízněte podle obrázku C, detail 3 tak, aby komínek (A) vedl přesně svisle.

(Obrázek D)
1-2-3-4) Přírubu (C) přišroubujte k otvoru ve zdi (F) pomocí 3 šroubů V3.

(Obrázek E)
1) Komínek (A) opatrně nasaďte na přírubu motoru (D).
2) Komínek (A) připevněte k tělu digestoře pomocí 3 šroubů (V4). 
3) Koleno (B) nasaďte na komínek (A) a přírubu (C).
4) Koleno (B) zajistěte ke komínku (A) stahovací sponou a ohněte jazyky příruby (C) podle obrázku.
- Elektrické připojení proveďte až po odpojení přívodu elektřiny do digestoře.

Fáze 3
(Obrázek F)
1) Na komínek (G) nasaďte nástavec (H).
2) Sestavu (G+H) připevněte k tělu digestoře pomocí šroubů (V5).
3) Nástavec (H) vysunujte tak dlouho, dokud nedosáhne požadované výšky.
4) Držák (L) přiložte na zeď, zkontrolujte jeho vodorovnou polohu a označte si na koncích 2 otvory.
5) Vyvrtejte otvory, vložte do nich 2 hmoždinky ø 4 mm a držák (L) přišroubujte příslušnými vruty 

(V6).
6) Nástavec (H) připevněte k držáku (L) pomocí dvou šroubů (V7).
- Připojte napájení digestoře v souladu s platnými předpisy (viz kapitola D brožury).

N2 POKYNY PRO MONTÁŽ DIGESTOŘÍ HORIZON NRS, LUMINA NRS, PLANE 
NRS A VELA NRS NAD KUCHYŇSKÝ OSTRŮVEK
Fáze 1
(Obrázek A1)
- Stanovte výšku H od sporáku jako součet hodnot: X + Y + H1

(Obrázek B1)
- Podle údajů v odstavci H1 sundejte obvodový odsávací panel (AP) (pokud se používá) a kovové 

filtry. Jen pro digestoř Lumina NRS nad ostrůvek: demontujte přední panel (PN).
- Odpojte konektor (CO) od protikusu připevněného k tělu digestoře.

(Obrázek C1)
- Povolte 4 šrouby držící komoru NRS motoru (CM).
- Komoru NRS motoru (CM) posuňte na stranu do polohy, kdy budou 4 šrouby proti otvorům, 

místo proti drážkám.
- Komoru motoru (CM) zvedněte a odstraňte z těla digestoře.

(Obrázek D1)
- Pomocí 7 šroubů (V1) připevněte ke komoře motoru (CM) díl (TI).

(Obrázek E1)
- Horní rošt (TS) připevněte ke stropu pomocí 4 hmoždinek ø 8 a odpovídajících šroubů (V2).
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(Obrázek F1 a G1)
- Změřte vzdálenost „Z“ podle obrázku F1. 
- Komínek NRS (A) a koleno (B) uřízněte podle údajů obrázku F1 část 2 tak, aby komínek (A) vedl 

přesně svisle. NRS koleno (B) připevněte stahovací sponou ke komínku (A) a dočasně připojte            
k přírubě odtahu (F) nad podhledem. 

- Celou sestavu (CM+TI) posuňte na rošt (TS), až dosáhnete požadované výšky (H1) (viz také 
obrázek A1)

- Díly (CM+TI a TS) zajistěte 8 samořeznými šrouby (V3).

Fáze 2
(Obrázek H1)
- Opatrně nasaďte NRS komínek (A) do příruby motoru (D) komory motoru (CM) a zajistěte                     

3 šrouby (V7).

(Obrázek I1 a L1)
- Nosné prvky nástavce (SP) připevněte k roštu (TS) na podhledu, nebo ke komoře motoru (CM), 

jestliže rošt (TS) nepoužijete.
- Na nástavec (H) nasaďte komín (G) a zajistěte je k sobě papírovou lepicí páskou. 
- Komín s nástavcem (G+H) nasaďte na komoru motoru (CM). 
- Komín s nástavcem (G+H) připevněte k nosným prvkům (SP) roštu TS 4 metrickými šrouby            

M4 (V5), ale neutahujte je úplně. 

(Obrázek M1)
- Zvedněte tělo digestoře tak, aby byly její dolní otvory proti 4 metrickým šroubům M5 komory 

motoru (CM). Komoru (CM) posuňte do strany, aby se šrouby posunuly do drážek a pak je 
natrvalo utáhněte.

Fáze 3
(Obrázek N1)
- Odstraňte lepicí pásku, vyšroubujte 4 metrické šrouby M4 (V5) zašroubované před tím do nosných 

dílů nástavce (SP) a sestavu komínu s nástavcem (G+H) stáhněte dolů.
- Proveďte následující spojení:

VÝFUK -> NRS komínek + koleno (A+B) k odtahové rouře (F). V případě verze s filtry (viz odst. 
F) musí být výstup vzduchu nasměrovaný ke štěrbinám nástavce.
ELEKTŘINA (teprve po odpojení přívodu elektřiny).

- Nástavec (H) ještě jednou připevněte k nosným dílům (SP) pomocí 4 metrických šroubů M4 (V5).
- Komín (G) stáhněte dolů a připevněte ho k tělu digestoře samořeznými šrouby (V6).
- Připojte konektor (CO) od protikusu připevněného k tělu digestoře.
- Podle údajů v odstavci H1 vložte kovové filtry a případný panel obvodového odsávání (AP).              

V případě digestoře Lumina NRS nad ostrůvek: namontujte přední panel (PN). 
- Připojte napájení digestoře v souladu s platnými předpisy (viz kapitola D brožury).
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