
Výmìna žárovky
- Vypojte digestoø od elektrické sítì.
- Opatrnì zatlaète žárovku a pak ji otoète o 45°
  proti smìru hodinových ruèièek.
- Vyjmìte použitou žárovku.
- Našroubujte novou žárovku (max. 35 W viz.
  typový štítek).
- Zapojte digestoø k eletrické síti.

Obal
Ve vlastním zájmu (z dùvodu snadné pøepravy 
poštou) si po dobu záruky uchovejte originální 
obal. Nepotøebný obal odevzdejte do sbìru
nebo vhoïte do kontejneru tøídìného odpadu 
(zvláš� papír a smìsné plasty).

 Dìkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. 
Pøed instalací a používáním si, prosím, pozornì pøeètìte tento návod.

Digestoø vyzkoušejte ještì pøed montáží, abyste mohli porovnat 
hluènost samotné digestoøe a nainstalované digestoøe.

Instalace a údržba:

Dùležité:
Než digestoø zavìsíte, zkontrolujte, zda jsou údaje o Vaší elektrické síti shodné 

s technickými parametry.

Technické parametry:
Napìtí: 230V – 50 Hz
Pøíkon motoru: 100 W

Pøíkon halogenových žárovek: 2 x 35 W
Elektrická bezpeènost: Dvojitá izolace, CLASS II.

Návod

Digestoø

EMPIRE KD 329
(nerezová digestoø se sklenìným panelem) 

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU
PAP

Obal:

Tento symbol na výrobku, jeho pøíslušenství nebo obalu oznaèuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako 

s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho pøedáním na sbìrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických 

zaøízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sbìrné systémy pro shromažïování 

použitých elektrických a elektronických výrobkù. Zajištìním jejich správné likvidace pomùžete prevenci vzniku 

potenciálních rizik pro životní prostøedí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. 

Recyklace odpadových materiálù napomáhá udržení pøírodních zdrojù surovin - z uvedeného dùvodu nelikvidujte, 

prosím, vaše stará elektrická a elektronická zaøízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací 

k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostøedí místního (mìstského nebo 

obvodního) úøadu, pracovníky sbìrného dvora nebo zamìstnance prodejny, ve které jstevýrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zaøízení splòuje základní požadavky a všechna pøíslušná ustanovení Smìrnice 1999/5/ES

.Prohlášení o shodì lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz



Ovládací panel (obr. 1):             Zavìšení digestoøe na zeï
    A          B          C         D          E         F        - Vyjmìte kazetové hliníkové filtry.

- Pøiložte digestoø ke zdi ve výšce 
  nejménì 45 cm nad sporák.
- Oznaète dva otvory na zdi.

                                                                       obr.1 - Vyvrtejte 2 díry do zdi, použijte vrták o
  A – Ovládání osvìtlení   prùmìru podle hmoždinek (5), vložte do
  B – E – Ovládání rychlostí (0-3)   otvorù hmoždinky a pøišroubujte digestoø na
  C – Indikátor provozu   zeï.

Ovládání je mechanické tlaèítkové a pro zvolení Pøipevnìní komínu (obr. 4)
- Pøiložte dekorativní komín na digestoødané funkce staèí jemný stisk pøíslušného 
  pøipevnìnou na zeï.tlaèítka. Pokud dojde vlivem neúmìrnì 
- Vysuòte horní èást komínu na požadovanouhrubého zacházení k promáèknutí nebude toto 
  výšku.možné uznat jako nárok na záruèní opravu.
- Oznaète na zeï polohu 2 otvorù vnitøního

Ovládání motoru:   komínu na zeï, aby jste mohli správnì
- Tlaèítky 1 - 3 (B - D) mìníte rychlost    pøipevnit zavìšovací konzoli.
  (3 stupnì), pøípadnì tlaèítkem 0 (E) - Pøipevnìte zavìšovací konzoli do oznaèené
  digestoø vypnete   výšky a oznaète na zeï polohu otvorù.

- Vyvrtejte 2 otvory ve zdi, použijte vrták 
Ovládání osvìtlení   o prùmìru podle hmoždinek. Pøipevnìte
- Osvìtlení zapnete/vypnete stisknutím   zavìšovací  konzoli na zeï.
   tlaèítka A na obr. 1. - Použijte šrouby (7) na pøipevnìni k zavìšovací
                                                      konzoli.
Èásti digestoøe (obr. 2 a obr. 3)        
1. Plechový panel s ovládáním                                    o   b  r .   4                            
2. Spodní dekorativní komín                      
3. Vrchní dekorativní komín                      
4. Konzole pro montáž komínu
6. Hmoždinky a vruty 10x50 mm
6. Hmoždinky a vruty 5x25 mm
7. Šrouby 4x7 mm 
                                   
obr. 2                        Výmìna uhlíkového filtru (obr. 5)
   Pøi používání digestoøe je nutné vymìòovat 

uhlíkové filtry (recirkulaèní režim) a èistit 
hliníkové tukové filtry. Uhlíkové filtry nejsou 
vhodné pro mytí. Mìly by být mìnìny 
cca 1x za 4 mìsíce (dle intenzity vaøení). 
Doporuèujeme však èastìjší výmìnu.
- Odpojte digestoø od elektrické sítì.
- Vyjmìte tukový filtr.
- Uhlíkový filtr, nacházející se uvnitø
  digestoøe na tìle motoru, otoète proti smìru
  hodinových ruèièek a odstraòte jej.
- Vezmìte nový filtr a pøipevnìte ho zpìt.

obr. 3
obr. 5

                5        6     7    

Doporuèení: pro spotøebièe, které jsou pohánìny jinou 
Digestoø vyzkoušejte ještì pøed montáží, energii než elektrickou. Vìnujte pozornost 
abyste mohli porovnat hluènost samotné situaci, kdy je v jedné místnosti zapnutá 
digestoøe a nainstalované digestoøe. digestoø a používáno topidlo nebo jiný 
V zájmu docílení co nejtiššího provozu pøi co spotøebiè závislý na pøísunu vzduchu v 
nejvyšším výkonu, použijte pro odtahové místnosti (plynový kotel, karma, krb, …), 
potrubí (pokud bude digestoø pracovat v nebo� digestoø svojí funkcí odebírá vzduch, 
odtahovém režimu) hladké plastové potrubí který je potøeba k hoøení. Pro správný
o prùmìru, který je shodný s prùmìrem a bezpeèný soubìžný provoz digestoøe 
odtahové pøíruby na digestoøi a topidla zajistìte dostateèné vìtrání 
(KD 329 - 100 mm). Potrubí doporuèujeme místnosti. Digestoø musí být instalována v 
navrhnout co nejkratší a s co nejmenším souladu s platnými bezpeènostními pøedpisy a 
poètem kolen. Prùmìr potrubí je nutné normami.
dodržet po celé délce stejný nebo vìtší. Nikdy 
(ani na sebekratší úsek) potrubí Èištìní:
nezužujte - v místì zúžení obvykle vznikají Pøed tím, než budete digestoø èistit, ji odpojte 
turbulence, které mají za následek snížení od elektrické sítì. Povrch digestoøe oèistìte  
sacího výkonu a zvýšení hluènosti. Rovnìž vlhkým hadrem s neutrálním neabrazivním 
nepoužívejte rùzné systémy ohebných (flexo) èistícím prostøedkem. Nepoužívejte pøípravky 
trubek se žebrováním - žebra se prùchodem na bázi chlóru. Používejte jen prostøedky, které 
vzduchu mohou rozkmitat a výsledkem je opìt jsou pøímo urèeny k èištìní a k údržbì digestoøí 
zvýšení hluènosti. S ohledem na vysoký sací (obvykle jsou na lihové bázi).
výkon doporuèujeme spíše prùmìr 150 mm.

Èištìní tukových filtrù:Nízkou hluènost lze docílit i volbou vhodné 
Tukové filtry zachytávají èásteèky tuku rychlosti. Digestoø staèí v bìžném domácím 
rozptýlené v odsávaném vzduchu, takže se provozu provozovat na 1., eventuálnì
mohou ucpat, pokud nebudou èištìny na 2. rychlostní stupeò. 3. rychlostní stupeò 
v pravidelných intervalech v závislosti na slouží k rychlému odvìtrání pøipálenin a nebývá 
intenzitì používání digestoøe. Obvykle by se tudíž využíván pøíliš èasto a po dlouhou dobu. 
mìly filtry èistit po dvou mìsících. Kovové filtry Nejefektivnìjší režim práce je zapnutí 
lze mýt v myèce (na šetrný program) nebo je digestoøe na 1. rychlostní stupeò tìsnì pøed 
lze mýt ruènì pomocí obvyklých saponátových zapoèetím vaøení a po ukonèení vaøení nechat 
prostøedkù.buï dovìtrat na stávající rychlost nebo 

dovìtrání urychlit pøepnutím na vyšší stupeò.  
Varování:Nerezové díly jsou polepené ochrannou fólií. 
Uvìdomte si, že každý domácí elektrospotøebiè Sejmìte ji ze všech dílù až po kompletním 
mùže být za urèitých okolností nebezpeèný.dokonèení montáže - zabráníte tak vzniku 
- Nemanipulujte s filtry, pokud je digestoøpovrchových poškození a škrábancù pøi 
  zapnutá.montáži.
- Nedotýkejte se svìtel, pokud byla delší dobu

Instalace:   zapnutá.
Digestoø je navržena tak, aby mohla pracovat - Pod digestoøí nikdy neflambujte.
v odsávacím režimu nebo jako recirkulaèní - Použití otevøeného ohnì mùže zapálit filtry
(filtraèní režim) s použitím uhlíkových filtrù.   a tím zpùsobit požár.
Uhlíkové filtry by mìly být mìnìny každé - Pøi smažení neustále sledujte, aby nedošlo 
4 mìsíce. Nasycení aktivních uhlíkových filtrù   ke vznícení oleje.
závisí na dobì používání digestoøe, na typu - Pøed provádìním jakékoliv údržby odpojte
tepelných úprav a na tom, jak èasto se èistí   digestoø od sítì.
tukové filtry. - Pokud je vidlice elektrického pøívodu
Digestoø by mìla být nainstalována   poškozená, musí být vymìnìná oficiálním
minimálnì 450 mm nad elektrickým   servisním technikem.
sporákem nebo 600 mm nad plynovým nebo 
kombinovaným! Nepøipojujte odtahovou rouru Výrobce nenese odpovìdnost za jakékoliv 
k potrubí, ve kterém cirkuluje teplý vzduch škody zpùsobené nepøeètením nebo 
nebo které se používá na odtah kouøe a sazí nedodržením tohoto návodu.
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