












 






 

 

 
 





 

 


           
 u a môže sa použi  v režime extrahovania (vyvedenie
von) alebo v režime recirkulácie (vnútorná recirkulácia) Všetky digestory fungujú lepšie, ke
sa používajú v režime vyvedenia von. Po as zimy môže by  pohodlné používa  
v režime recirkulácie, aby sa predišlo strate tepla z kuchyne.
 atím inštalácie by ste mali zváži  obtiažnosti, ktoré sa môžu vyskytnú  
        

  
bené ako výsledok nedodržania inštala 

 
  sa digestor používa v režime vyvádzania von, vedenie sa nemôže pripoji 

         


 ovému napájaniu sa uistite, že sie 


           


1.4 – Pri digestoroch, ktoré obsahujú uzemnený kábel sa uistite, že elektrické rozvody vo vašej do-





   

 as používania nikdy nenechávajte panvice bez dozoru, pretože prehriaty tuk a olej sa môže

 
 vek druhu údržby alebo  


 , v ktorej sa ide digestor použi     

   
   vyváženého typu. Ak sú osadené iné typy
         ným množstvom
  sa digestor používa v súlade so zariadeniami zásobenými inou energiou ako e-
lektrickou, negatívny tlak v miestnosti nemôže prekro  
 

  
 


 ené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,

 
  nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia oso-
  

  ilo, že sa so zariadením nebudú hra 



 




 né systémy vyžadujú otvorenie a vybratie panelu kovovej mriežky.
2.1 – Pokyny pre otvorenie a odstránenie panelu kovovej mriežky

Aby ste otvorili panel mriežky, zatla te dovnútra dve posuvné západky na každej strane pane-
lu mriežky a mriežka sa vyklopí.
Aby ste kovovú mriežku vybrali, zatiahnite dopredu na pravej strane, aby sa   
zadnej strane mriežky uvo  


  
 


   
              


  
  
 


  
               


  
 

 




2.4 – Možnos  režimu prevádzky

    


  
          
 
 

  


  
 
    

 
 

  




 



      
  používajte pri fritovaní alebo varení jedál so silnou vô-
 o nižšie rýchlosti môžete používa 
  
  

 

4 – ÚDRŽBA A 
Pravidelná údržba a      žia ži-
  
žim recyklácie).


    ky pevného tuku a môže sa doda  

panelu kovovej mriežky. Údržba tukového filtra sa odlišuje v závislosti od používaného typu.
 adu na typ použitého filtra sa dá jednoducho odpoji  od mriežky tak, že zatla 


   každé dva me-
  

   cez kovovú mriežku, rozptýli po celom po-


   cez kovovú mriežku, ke  
 ní z vonkajšej strany kovovej mriežky.

 
istiaceho prostriedku alebo tekutého mydla. Môže sa umýva  
   

Nadmerné množstvo tuku vo filtri má nie len vplyv na výkon digestora, ale predsta-
vuje tiež možné riziko požiaru. Z tohto dôvodu výslovne odporú   
tre v súlade s pokynmi o údržbe.

 
     každé 2 mesiace prevádzky, prípadne 
 astom používaní.

• Filtre po jednom vyberte tak, že ich zatla   

   
 

• Pri opätovnom nasadení filtrov sa uistite, že je z vonkajšej strany vidie  


Uhlíkový filter predstavuje chemický filter, ktorý sa používa len vtedy, ak je digestor v polohe re-
cyklácie. Aby ste vymenili uhlíkový filter, otvorte mriežku a vyberte krídlovú maticu cez stred uhlí-
  
     
filter priemerne každé tri mesiace.


   žiarovka, otvorte panel kovovej mriežky a skontrolujte, i je žia-
rovka plne zaskrutkovaná do držiaka. Pri výmene žiarovky musíte vloži  
  

 
    
 . Nikdy nepoužívajte drsné   
   



