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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
• Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití. Obsahuje informace o instalaci, provozu, 
bezpečnosti a údržbě, kterých si musíte být vědomi.  
 
• Tento odsavač par je určen pouze pro domácí použití 
 
• Je doporučeno, aby instalaci provedl pouze kvalifikovaný personál. Za jakékoli poškození 
v důsledku chybné nebo neprofesionální instalace nenese výrobce žádnou odpovědnost. 
 
• Zkontrolujte před instalací stav odsavače a instalačního materiálu. Vyjměte opatrně odsavač 
z obalu. Dávejte pozor, abyste při otvírání krabice nepoužívali ostrý nůž nebo jiný ostrý 
předmět. 
 
• Prosím, zachovejte tento návod i pro budoucí uživatele. 
 
• Likvidace přepravního obalu a starého spotřebiče: 
 
Váš nový spotřebič byl zaslán v ochranném obalu. Všechny jeho použité materiály jsou 
ekologicky bezpečné a recyklovatelné. Prosím, pomozte nám likvidovat obaly způsobem 
šetrným k životnímu prostředí.  
Obalový materiál doporučujeme odevzdat na sběrných místech, jejichž seznam v České 
Republice naleznete na webových stránkách www.ekokom.cz 
 
Staré spotřebiče nejsou bezcenný odpad. Hodnotné suroviny mohou být znovu využity 
recyklací starých spotřebičů. Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste electrical and electronic equipment 
- WEEE). Prosím, informujte se u svého prodejce nebo místního úřadu o aktuálních způsobech 
likvidace.  
Sběrná místa pro odběr starých spotřebičů v České Republice naleznete na webových 
stránkách www.elektrowin.cz 
 
• Technické problémy a reklamace 
 
V případě technických problémů a reklamací se můžete v České Republice obracet na  
e-mailovou adresu novy.info@applia.cz 
Na tuto adresu se můžete obracet rovněž v případě dotazů, na které v tomto návodu 
nenaleznete odpověď.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekokom.cz/
http://www.elektrowin.cz/
mailto:novy.info@applia.cz


 
Použití  
 
Poznámka: Tento návod k použití platí pro 
několik modelů současně a je možné, že 
jednotlivé funkce, které jsou zde popsány, se 
nevztahují k vašemu přístroji.  
 
Pro použití odsavače je nutné zajistit 
dostatečné proudění vzduchu. Dostatek 
vzduchu je omezen velikostí vaší kuchyně. 
Otevření dveří nebo okna a nebo instalace 
větrací mřížky v blízkosti odsavače zajišťuje 
dobrou kvalitu proudění vzduchu.  
Nedostatečné proudění vzduchu může výrazně 
zhoršit účinnost odsávání vašeho odsavače. 
 
Současný provoz otevřeného ohniště a 
odsavače par může zapříčinit špatné proudění 
vzduchu a nebezpečí otravy! 
Při současném používání odsavače a 
otevřeného ohně by neměl být podtlak větší 
než 4 Pa (= 0,04 mbar). Dbejte zákonných 
požadavků a konzultujte případnou instalaci 
s kominíkem.   
 
Bezpečnost 
 
• Fritování pod odsavačem je povoleno pouze 
pod neustálým dohledem 
• Za žádných okolností není dovoleno 
flambování pod odsavačem 
• V případě požáru vždy vypněte odsavač 
• Nikdy nehaste hořící tuk nebo olej vodou. 
V takovém případě přikryjte hrnec víkem nebo 
vlhkým hadrem.  
 
Tipy a rady 
 
Pro maximální účinnost, prosím, postupujte 
podle těchto doporučení: 
• Při vaření se ujistěte, že hrnce jsou umístěny 
správně pod plochou odsavače. 
• Zapněte odsavač několik minut před 
začátkem vaření. 
• Vypněte odsavač 10 minut po ukončení 
vaření (použijte funkci zpoždění vypnutí). 
• Vyhněte se průvanu pod štítem odsavače. 
 
 
 
 

Ovládání 
 

 
 
L = Osvětlení  
1 = Výkonový stupeň 1 
2 = Výkonový stupeň 2 
3 = Výkonový stupeň 3 
4 = Výkonový stupeň 4 
 
 
Zapnutí – vypnutí  
Odsavač můžete zapnout pomocí tlačítka 1. 
Pouze tímto tlačítkem můžete zapnout a 
vypnout motor.  
 
Úroveň intenzity odsávání 
Odsavač má 4 úrovně rychlosti odsávání. 
Pomocí tlačítek 1 – 4 si můžete zvolit 
požadovanou rychlost. Na LED ukazatelích svíti 
nastavená rychlost.  
 
Osvětlení 
Pomocí tlačítka L můžete zapnout a vypnout 
osvětlení odsavače.  
 
 
Indikace čištění tukového a uhlíkového filtru 
Tukový filtr: 4 LED kontrolky blikají  
Uhlíkový filtr: 4 LED kontrolky trvale svítí 
V případě této indikace postupujte podle 
návodu níže.  
 
 
 
 
 
 



Údržba 
 
Tukový filtr 
Po 30 provozních hodinách budou 4 LED 
kontrolky blikat, když je odsavač vypnutý. To 
znamená, že tukový filtr je potřeba vyčistit.  
 
Přístup k tukovému filtru 
 
Filtr můžete odstranit zatažením za pojistku, 
viz obrázek níže 

 
Při vyjímání tukového filtru chraňte varnou 
desku proti poškození. Zatáhněte pojistku 
filtru směrem dolů a vyjměte filtr z odsavače.  
 
Čištění: 
• v myčce nádobí 
• ručně: v horkém roztoku vody a tekutém 
mycím prostředku. Pak opláchněte a nechte 
zaschnout.  
 
Důležité! Uvedené pokyny je nutno dodržovat! 
Jinak může dojít k nebezpeční vzniku požáru.  
 
Uhlíkový filtr (pouze v případě recirkulace) 
Po 120 provozních hodinách budou svítit LED 
kontrolky po vypnutí po dobu 30 sekund. To 
znamená, že je nutno vyměnit uhlíkový filtr. 
Zároveň se doporučuje vyčistit tukový filtr.  
 
Přístup k tukovým filtrům  
Vyjměte tukové filtry z odsavače. Uhlíkové 
filtry jsou připevněny na levé a pravé straně 
na motoru odsavače. Odstraňte uhlíkové filtry 
pomocí pootáčením a tahem za filtr.  
 
 
 

Vynulování časového spínače filtru 
Aby bylo možno obnovit časovač uhlíkového 
filtru, stiskněte tlačítko 4 a držte jej po dobu 3  
sekund.  
 
Údržba odsavače  
Prosím, nechte nejdříve dostatečně 
vychladnout světla, než začnete s čistěním 
odsavače.  
Na čištění odsavače použijte měkký, vlhký 
hadřík a jemný čistící prostředek.  
Nikdy nepoužívejte agresivní, abrazivní čistící 
prostředky nebo houby. Bělidlo může poškodit 
nerezovou ocel.  
 
Povrchy z nerezové oceli mohou být po čištění 
ošetřovány prostředkem Novy Inoxcleaner 
(906.060). 
 
Výměna halogenových žárovek 
Nejdříve odpojte odsavač vytažením zásuvky 
nebo vypnutím elektrického spínače. Žárovky 
nechte před výměnou dostatečně 
vychladnout.  
 

 
Současně s odsavačem byla dodána přísavka 
určená k vyjmutí žárovky. Přitlačte přísavku na 
halogenové žárovce a vyjměte ji směrem dolů.  
Žárovku lze nyní lehce vyjmout. Nyní můžete 
Vložit novou žárovku rozvněž s pomocí 
přísavky.  
 
Elektrické připojení  
Pro elektrické připojení je připravený kabel + 
zástrčka s uzemněním. Pokud chcete odsavač 



připojit, zkontrolujte kompatibilitu 
s informacemi na štítku odsavače (za tukovým 
filtrem).  
Zásuvka musí být přístupná pro případné 
odpojení nebo údržbu.  
Úpravy nebo výměnu elektrického kabelu nebo 
zástrčky může být prováděna pouze 
proškoleným profesionálem.  
 
  
 


