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CS 
 

V�EOBECNÁ BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ 
� P ed jakýmkoli i�t ním i údr�bou odpojte digesto  z elektrické sít  odpojením ze 
zásuvky nebo vypnutím hlavního domovního vypína e. 
� P i jakýchkoli úkonech spojených s instalací i údr�bou pou�ívejte ochranné rukavice. 
� Tento p ístroj mohou pou�ívat d ti star�í 8 let a osoby se sní�enými t lesnými, 
smyslovými i du�evními schopnostmi nebo osoby bez pat i ných zku�eností a znalostí, 
pouze pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly pou eny o bezpe ném pou�ití 
výrobku a jsou si v domy rizik spojených s jeho pou�itím.  
� Je nutné se ujistit, zda si d ti nehrají se za ízením. 
� i�t ní a údr�ba nesmí být provád na d tmi bez dozoru. 
� Místnost musí být dostate n  v traná, pokud je digesto  pou�ívána spole n  s jinými 
spalovacími za ízeními na plyn i jiná paliva.  
� Vnit ní a vn j�í ásti digesto e musí být asto i�t ny (NEJMÉN  JEDNOU ZA 
M SÍC), za dodr�ení výslovných pokyn  uvedených v návodu k údr�b . 
� P i nedodr�ení pokyn  pro i�t ní digesto e a vým nu a i�t ní filtr  hrozí nebezpe í 
po�áru.  
� Je p ísn  zakázáno p ipravovat pod digesto í pokrmy na ohni. 
� P i vým n  �árovky pou�ívejte pouze typ �árovky uvedený v tomto návodu, v ásti 
v nované údr�b /vým n  �árovek. 
Pou�ití otev eného ohn  m �e po�kodit filtry a zp sobit po�áry, proto ohe  nesmí být 
nikdy pou�íván.  
Zvý�enou pozornost je nutné v novat sma�ení, proto�e p eh átý olej by se mohl vznítit.  
POZOR: Pokud je varná deska v provozu, p ístupné ásti digesto e se mohou stát velmi 
teplými. 
� Nep ipojujte p ístroj k elektrické síti, dokud instalace nebude zcela ukon ena.  
� Nep ipojujte p ístroj k elektrické síti, dokud instalace nebude zcela ukon ena.  
� Co se tý e technických a bezpe nostních opat ení pro odvod kou e, postupujte p esn  podle p edpis  p íslu�ných místních 
orgán . 
� Odsávaný vzduch musí být odvád n do potrubí pou�ívaného pro odtah kou  vznikajících p i pou�ití spalovacích za ízení na plyn 
i jiná paliva. 

� Nepou�ívejte a nenechávejte digesto  bez správn  instalovaných �árovek, jeliko� hrozí nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 
� Nikdy nepou�ívejte digesto  bez správn  namontované m í�ky! 
� Digesto  nesmí být NIKDY pou�ívána jako op rná plocha, pokud pro tento ú el není výslovn  ur ena. 
� P i instalaci pou�ívejte pouze úchytné �rouby dodané z výrobkem. 
� Pokud �rouby nejsou sou ástí vybavení, zakupte správný typ �roub . Pou�ívejte �rouby se správnou délkou, podle pokyn  v 
Návodu pro instalaci. 
� V p ípad  pochyb se obra te na pov ený servis nebo se pora te s odborným personálem. 
 

 POZOR!  
 � V p ípad  chyb jící instalace �roub  a úchytných prvk  dle pokyn  uvedených v tomto návodu m �e dojít k vzniku nebezpe í 

elektrické povahy. 
 � Nepou�ívejte s programátorem, asovým spína em, samostatným dálkovým ovládáním nebo jiným za ízením, které se 

aktivuje automaticky. 
  
Uchovávejte spot ebi  mimo dosah d tí mlad�ích 3 let. Bez stálého dohledu dosp lé osoby uchovávejte mimo dosah d tí mlad�ích 8 
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let.  

 UPOZORN NÍ: spot ebi  není ur en ke spu�t ní externím za ízením nebo odd leným dálkovým ovládáním. 

 Tento spot ebi  není ur en pro profesionální pou�ití. Nepou�ívejte spot ebi  na otev eném prostranství.  

 Aby nedo�lo k poran ní osob, musí být spot ebi  p emíst n a nainstalován dv ma nebo více osobami. 

 Instalace, v etn  p ípadných p ípojek na vodu (pokud jsou k dispozici) a elektrických p ípojek, jako� i opravy musí provád t 
kvalifikovaný personál.  
Po dokon ení instalace ulo�te obalový materiál (plastové díly, polystyren, atd) mimo dosah d tí, aby se zabránilo riziku udu�ení. . 
 
Nepou�ívejte p ístroj, pokud jste mok í nebo naboso. 
Nikdy nepou�ívejte parní istící p ístroje - nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 
 

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je ozna en symbolem recyklace  
  
Digesto  m �e mít odli�ný vzhled od ilustrací na výkresech této p íru ky, nicmén  návod k pou�ití, údr�ba a montá� 
z stávají nezm n ny. 
Výrobce odmítá p evzít jakoukoliv odpov dnost za p ípadné závady, �kody nebo vznícení digesto e, které byly zp sobeny 
nedodr�ením t chto p edpis . Digesto  je projektována pro odsávání dým  a par p i va ení a je ur ena pouze k domácím ú el m.  
� Je d le�ité uchovat si tuto p íru ku, abyste ji mohli konzultovat v jakémkoliv okam�iku. V p ípad  prodeje, postoupení i 

st hování si zajist te, aby z stala spole n  s p ístrojem. 
� P e t te si pozorn  návod: obsahuje d le�ité informace o instalaci, u�ití a bezpe nosti. 
� Nem te elektrickou i mechanickou úpravu výrobku anebo vývodního za ízení.  
� P ed instalací za ízení zkontrolujte, zda n která ze sou ástí není po�kozena. V opa ném p ípad  kontaktujte prodejce a 

nepokra ujte v instalaci. 
  
Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné plo�e a nejni��í ástí digesto e nesmí být men�í ne� 50cm v p ípad  
elektrických sporák  65cm v p ípad  plynových i smí�ených sporák . 
Pokud návod na instalaci varného za ízení na plyn doporu ují v t�í vzdálenost, je t eba se tímto pokynem ídit. 
 

NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍ  
Sí ové nap tí musí odpovídat nap tí uvedenému na �títku s charakteristikami umíst ného uvnit  krytu. Pokud je kryt vybaven 
p ípojkou, sta í jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosa�itelném prostoru i po 
provedené montá�i. Pokud kryt  není vybaven p ípojkami (p ímé p ipojení k síti) nebo se zásuvka nenachází ve snadno 
dosa�itelném prostoru i po provedené montá�i , je t eba pou�ít dvojpólový vypína  odpovídající normám, který zaru í úplné odpojení 
od sít  v podmínkách kategorie p ep tí III, v souladu  s pravidly instalace. 
 

 POZOR! 
D íve ne� op t napojíte obvod digesto e na sí ové napájení a ov íte správné fungování, zkontrolujte si v�dy, �e sí ový kabel byl 
správn  namontován. 
Pokud není kabel opat en zástr kou,p ipojte vodi e podle informací v následující tabulce: 
 
Sí ové nap tí a frekvence P ipojení vodi  
Viz hodnota uvedená na technickém �títku s vlastnostmi uvnit  
digesto e.. 

 : �luto/zelená 
N : modrá 
L : hn dá 

 

Vým na napájecího kabelu 

Pozor! Vým na napájecího kabelu musí být provedena pouze odborným technickým personálem ur eným  k tomuto druhu úkon  za 
ú elem vyvarovat se jakémukoliv riziku. 
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VÝVOD VZDUCHU 
(pro odsávací verze) 
Napojte digesto  na odtahového potrubí se stejným pr m rem jako vývod vzduchu (spojovací p íruba). 
Pou�ití odtahového potrubí s men�ím pr m rem zp sobí sní�ení výkonu a zvý�ení hluku.  
Za to výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost. 
! Pou�ívejte co nejkrat�í odtahové potrubí. 
! Pou�ívejte odtahové potrubí s co nejmen�ím po tem záhyb  (maximální úhel záhybu: 90°). 
! Vyhn te se zásadním zm nám sekce vedení odtahu. 
! Výrobce odmítá ve�kerou zodpov dnost v p ípad , �e tyto p edpisy nebudou dodr�ovány. 
 

FILTRUJÍCÍ ANEBO ODSÁVACÍ? 
! Va�e digesto  je p ipraven k pou�ití v odsávací verzi.  
 K pou�ití ve filtrující verzi je t eba instalovat p íslu�ný KIT P ÍSLU�ENSTVÍ. 
 Ov te si na prvních stránkách této p íru ky, zda KIT P ISLUSENSTVI je sou ástí vybavení p ístroje anebo zda je t eba ho 

zakoupit.  
 Poznámka: Pokud je sou ástí vybavení, v n kterých p ípadech dodatkový filtra ní systém zalo�ený na aktivních uhlících by ji� 

mohl být nainstalován na digesto i.  
 Informace týkající se p em ny digesto e z odsávací verze na verzi filtrující jsou obsa�eny v této p íru ce. 
 

Odsávací verze 

Páry jsou vyvád ny mimo místnost odtahovím potrubím upevn ného na spojovací p írub . 
 

 POZOR! 
Odtahové potrubí není sou ástí vybavení a je t eba ho zakoupit. 
Pr m r odtahového potrubí se musí rovnat pr m ru spojovacího prstence. 
 

 POZOR! 
Jestli�e je digesto  vybavena filtry s uhlíkem, musejí být vy aty. 
 

Filtrující verze 

Odsávaný vzduch bude p ed návratem do místnosti zbaven tuku a pach . K pou�ití digesto e v této verzi je nutné instalovat 
dodate ný systém filtrování na základ  aktivních uhlík . 
  
  
 

OVLÁDÁNÍ 
 
a. zapnutí/vypnutí osv tlení 
b. vypnutí motoru 
Sací výkon:  
c. minimální; d. � st ední; e. - maximální  
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ÚDR�BA 
 

išt ní
Pro i�t ní je t eba pou�ít VÝHRADN  látku navlh enou 
neutrálními tekutými istícími prost edky. NEPOU�ÍVEJTE 
�ÁDNÉ NÁSTROJE NEBO POM CKY NA I�T NÍ. 
NEPOU�ÍVEJTE ALKOHOL! 
 

Údr�ba tukových filtr  
Tento filtr pohlcuje nep íjemné pachy vznikající p i va ení. 
Tukový filtr se musí 1 x do m síce vy istit . 
Je mo�né jej istit ru n  jemným mycím prost edkem  nebo v 
kuchy ské my ce p i nejni��í teplot  a krat�ím programu. 
Demontá� tukového filtru je znázorn na - zatla te na západku 
filtru. 
  

 
 

Úr�ba filtr  s uhlíkem 
Tento filtr pohlcuje nep íjemné pachy vznikající p i va ení. 
Saturace filtru s uhlíkem nastane po více i mén  dlouhém 
u�ití, tj. závisí na typu kuchyn  a pravidelném i�t ní filtru 
proti mastnotám. V ka�dém p ípad  je nutné nahradit patronu 
maximáln  jednou za 4 m síce. 
NEM �E být umýván i regenerován. 
Umíst te filtr s uhlíkem jako kryt ochranné m í�ky motorového 
rotoru a pak oto te hlavní rukoje  filtru P ve sm ru hodinových 
ru i ek. 
K odmontování oto te hlavní rukoje  filtru P ve sm ru proti 
hodinovým ru i kám. 
 

 

Vým na svítidel 
Odpojte  p ístroj z elektrické sít . 
Pozor! D íve ne� se doktnete svítidel si ov te �e vychladla. 
Vym te po�kozenou �árovku. 
Pou�ívejte pouze �árovky LED max. 5W-GU5.3. Dal�í 
podrobnosti naleznete v p ilo�eném listu "ILCOS D" 
(alfanumerická pozice "5b"). 
 

Údr�ba tukových filtr
Tento filtr pohlcuje nep íjemné pachy vznikající p i va ení. 
Tukový filtr se musí 1 x do m síce vy istit . 
Je mo�né jej istit ru n  jemným mycím prost edkem  nebo v 
kuchy ské my ce p i nejni��í teplot  a krat�ím programu. 
Demontá� tukového filtru je znázorn na - zatla te na západku 
filtru. 
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LIKVIDACE ODPADU 
Tento spot ebi  je ozna ený v souladu s evropskou sm rnicí 2012/19/EC o likvidaci elektrického a elektronického za ízení (WEEE). 
Zaji�t ním správné likvidace tohoto výrobku pom �ete zabránit p ípadným negativním d sledk m na �ivotní prost edí a lidské 
zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít. 

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech p ilo�ených k výrobku udává, �e tento spot ebi  nepat í do domácího odpadu. 
Spot ebi  je nutné odvézt do sb rného místa pro recyklaci elektrického a elektronického za ízení. 
Likvidace musí být provedena v souladu s místními p edpisy o ochran  �ivotního prost edí, které se týkají likvidace odpadu. 
Podrobn j�í informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u p íslu�ného místního ú adu, slu�by pro likvidaci 
domovního odpadu nebo v obchod , kde jste výrobek zakoupili. 
 
P ístroj byl navr�en, testován a vyroben v souladu s:  
� Bezpe nost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. 
� Výkonnost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; 
EN 50564; IEC 62301. 
� EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
(Osobitý mezinárodní výbor pro rádiové ru�ení, pozn. p ekl)  
Doporu ení pro správné pou�ití s cílem sní�it dopad na �ivotní prost edí:  
Zapn te digesto  na minimální rychlost, kdy� za nete s va ením a nechte ji b �et n kolik minut poté, co jste va ení ukon ili. Zvy�te 
rychlost pouze v p ípad  nadm rného mno�ství kou e nebo páry a pou�ijte podpornou rychlost (i) jenom v extrémních situacích. 
Vym te uhlíkový filtr (y), je-li to nutné pro udr�ování ú innosti sni�ování zápachu. Vy ist te tukový filtr (y), je-li to nutné pro 
udr�ování jeho ú innosti. Pou�ijte maximální pr m r potrubního systému, jak je uvedeno v tomto návodu, pro optimalizaci ú innosti 
a minimalizaci hluku.  
 

TECHNICKÉ PORUCHY 
  
Pokud máte dojem, �e n co správn  nefunguje, d íve ne� se obrátíte na servisní slu�bu, prove te následující jednoduchá kontrolní 
opat ení: 
�  jestli�e digesto  nefunguje: 
 Ov te si, zda: 
 - nedo�lo k p eru�ení elektrického proudu. 
�  jestli�e digesto  má nedostate ný výkon: 
 Ov te si, zda: 
 - zvolená rychlost motoru  je posta ující pro uvoln né mno�ství dýmu a par. 
 - zda je kuchyn  dostate n  v trána, aby v ní bylo mo�no umístit p ívod vzduchu. 
 - zda filtr s uhlíkem není opot ebován (pokud je digesto  ve filtrující verzi). 
�  Pokud se digesto  p i normálním provozu vypne:  
 Ov te si, zda: 
 - nedo�lo k p eru�ení elektrického proudu. 
 - zda nezasáhl multipólový jisti   
 
V p ípad  eventuálních technických poruch d íve ne� se obrátíte na servisní slu�bu, odpojte p ístroj alespo  na 5 vte in z elektrické 
sít , vyjm te zásuvku ze zástr ky a pak ho op t napojte na sí .  V p ípad , �e technická porucha trvá, obra te se na servisní slu�bu. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
  
 

Vý�ka (cm) �í ka (cm) Hloubka 
(cm) 

Ø potrubí odtahu (cm) 

27,7 52,4 28,9 15 
 

 
  

  
  

  

    Komponenty, které nejsou sou ástí vybavení výrobku 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

  
  

 
 

 

Bezpe nostní pokyny, návod k pou�ití, �títek 
výrobku a energetické údaje si m �ete 
stáhnout pomocí: 
� na�í webové stránky docs.whirlpool.eu 
� naskenování QR kódu 
� p ípadn  kontaktujte ná� poprodejní servis 
(telefonní íslo najdete v záru ním list ). P i 
kontaktování na�eho poprodejního servisu 
prosím uve te kódy na identifika ním �títku 
produktu. 

 

  
 
 


