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Odsavač par

CMBI 970 LX

Návod k obsluze a instalaci
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Úvod
Děkujeme za volbu tohoto odsavače.
Tento návod k obsluze je navržený pro poskytnutí všech potřebných pokynů k instalaci, použití a 
údržbě spotřebiče. Pro správnou a bezpečnou obsluhu spotřebiče si důkladně přečtěte tyto pokyny 
před instalací a použitím.

Odsavač je vyrobený z vysoko kvalitních materiálů v aerodynamickém designu. Vybavený výkonným 
elektrickým motorem a odstředivým ventilátorem nabízí velký sací výkon, nízkou hladinu hluku, 
nelepivý tukový ventilátor a snadnou instalaci.

Bezpečnostní upozornění
• Nedovolte dětem obsluhovat spotřebič.
• Odsavač je určený pro použití v domácnosti, nevhodný pro barbecue, restaurace a jiné komerční 

účely.
• Odsavač a filtr je nutné pravidelně čistit k zachování dobrého provozního stavu.
• Čistěte odsavač podle pokynů v návodu k použití a zabraňte riziku požáru.
• Zabraňte výstupu volného plamene z plynového sporáku. 
• Zajistěte v kuchyni dostatečný přívod vzduchu.
• Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda není poškozený přívodní kabel. Poškozený přívodní 

kabel musí vyměnit kvalifikovaný servisní technik.
• V místnosti musí být dostatečná ventilace, pokud se používá najednou i zařízení spalující plyn 

nebo jiná paliva;
• Vývod odsavače nesmí být vedený do komínu, který se současně využívá na odvod zplodin plynu 

nebo jiných paliv. 
• Dodržujte předpisy týkající se odvodu vzduchu.
• Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 

nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo nebyly poučené o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
• Pod odsavačem neflambujte.
• Odsavač není určený pro instalaci nad varnou desku s více než čtyři hořáky.

Riziko zasažení elektrickým proudem
• Spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné zásuvce. Pokud si nejste jisti, kontaktujte 

kvalifikovaného elektrikáře.
• Nedodržením těchto pokynů můžete způsobit zranění, požár nebo zasažení elektrickým proudem.
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Standardní seznam instalačního příslušenství

Popis Obrázek Množství

Tělo odsavače
(CMBI970LX)
(CVMI970LX)

1

Horný kryt komínu 500 mm 1

Spodní kryt komínu 500 mm 1

Závěsná deska 1

Šrouby M6 x 60 8

Ø 8 hmoždinky
Ø 8 x Ø 6 bílé 11

Šrouby 
ST 6,0 x 40 11

Ø 7,2 šrouby
ST 4,0 x 8 4
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Instalace na strop
1) Umístěte závěsnou desku na strop a poznačte 

otvory pro šrouby. Závěsnou desku musíte upevnit 
ke stropu:

• 11 x ST6 (40 mm) šrouby u dřevěného stropu
• 8 x hmoždinkami se šrouby u betonového stropu.

2) Upevněte úhelníky k desce pomocí 8 x M5 šroubů.

3) Roztáhněte úhelníky na požadovanou výšku a pak 
je zajistěte v pozici pomocí 16 x M5 šroubů a matic s 
kovovými podložkami.

• DŮLEŽITÉ: úhelníky se musí překrývat v délce nejméně 100 mm.

4) Pokud budete váš odsavač používat v odtahové 
verzi, pak musíte připojit odtahové potrubí k přípojce 
ve stropě.

 Upevněte horní kryt komínu v pozici k desce 
použitím 4 vrutů.

 Nasuňte spodní kryt komínu na úhelníky a zvedněte, 
dokud nejsou pod horním krytem.
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5) Pokud nebyl skleněný kryt instalován ve výrobě, 
musíte jej nyní upevnit k horní části hlavní jednotky.

6) Zvedněte hlavní jednotku odsavače na úhelníky a 
upevněte v pozici pomocí 16 x M5 šroubů.

• DŮLEŽITÉ: tuto fázi instalace musíte provést za 
pomoci další osoby.

• DŮLEŽITÉ: 16 x M5 šrouby MUSÍTE pevně utáhnout.

7) Pokud budete odsavač používat v odtahové verzi, nyní 
musíte připojit odsávací potrubí k přírubě.

• Elektrická přípojka musí odpovídat parametrům uvedeným na výrobním štítku, který je uvnitř 
odsavače. Spotřebič musíte nyní připojit k elektrické síti. Pro podrobnější informace viz pokyny v 
návodu.

• Zkontrolujte správnou funkčnost spotřebiče volbou každého stupně výkonu a zapnutím a vypnutím 
osvětlení.

• Odstraňte závěsný hák a pak zasuňte spodní díl komínu dolů, dokud se neopře o hlavní tělo 
odsavače.

• Na nerezové díly odsavače použijte čistič na nerezovou ocel a leštidlo.
• Pokud používáte spotřebič ve filtračním režimu, nyní musíte instalovat uhlíkový filtr. Viz také 

„Nasazení uhlíkového filtru“.
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Popis ovládacích prvků

Obsluha
Tlačítko nízkého výkonu 
Slouží k větrání kuchyně. Vhodný pro dušení a vaření, které nevytváří velké množství páry.

Tlačítko středního výkonu 
Proudění vzduchu je ideální pro větrání při standardním vaření.

Tlačítko vysokého výkonu 
Při velké produkci kouře nebo páry zvolte tento stupeň výkonu pro efektivní odsávání.

Tlačítko osvětlení 

POZNÁMKA: pokud stisknete najednou tlačítka nízkého/středního/vysokého výkonu, spotřebič bude 
fungovat na nejvyšším stupni.

Údržba
Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
I. Pravidelné čištění
Použijte měkkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem. Nikdy nepoužívejte kovové škrabky, 
chemikálie, drsné materiály ani tvrdé kartáče k čištění spotřebiče.

II. Měsíční čištění tukových filtrů
DŮLEŽITÉ: čistěním filtrů každý měsíc zabráníte riziku vzniku požáru. Filtr zachycuje tuk, kouř a 
prach, proto filtr přímo ovlivňuje efektivnost odsavače. Pokud jej nevyčistíte, zbytky tuku (hořlavé) se 
zachytí na filtru.
Vyčistěte jej běžným mycím prostředkem na nádobí.

III. Roční čištění aktivního uhlíkového filtru
Pokud je odsavač v režimu cirkulace vzduchu (vzduch není odvětrávaný do exteriéru). Tento filtr 
zachycuje zápachy a musíte jej vyměnit nejméně jednou ročně v závislosti na frekvenci použití 
odsavače.
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IV. Výměna žárovky
Vyjměte šrouby na skle, sejměte sklo odsavače. Najděte žárovku, kterou je nutné vyměnit.

Odpojte bod spojení žárovky a vyjměte žárovku a vodiče z odsavače.
Důležité: nelze vyměnit žárovky jednotlivě, musíte vyměnit žárovky, držáky a vodiče jako celek. 
(LED osvětlení: G4, MAX 1,5 W)

Nasaďte náhradní žárovky, držák žárovek a vodiče stejným způsobem, jako originál. Poté připojte 
připojovací bod vodičů.
Nasaďte skleněný díl odsavače a upevněte šrouby. Ujistěte se, zda jsou šrouby pevně utažené.
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Odstranění možných problémů

Závada Příčina Řešení
Osvětlení svítí, ale 
ventilátor nefunguje.

Ventilátor je zablokovaný. Vypněte spotřebič a nechte jej opravit 
kvalifikovaným servisním technikem.Je poškozený motor.

Osvětlení ani 
ventilátor nefungují.

Vypálená halogenová žárovka. Vyměňte žárovku za novou.

Volné elektrické připojení. Zkontrolujte připojení.

Silné vibrace 
odsavače.

Ventilátor je poškozený. Vypněte spotřebič a nechte jej opravit 
kvalifikovaným servisním technikem.

Motor není správně připojený. Vypněte spotřebič a nechte jej opravit 
kvalifikovaným servisním technikem.

Jednotka není správně zavěšená na 
držáku.

Sejměte odsavač a zkontrolujte, zda 
je držák ve správné pozici.

Nedostatečné 
odsávání.

Velká vzdálenost mezi odsavačem a 
varnou deskou.

Upravte vzdálenost na 65 - 75 cm.

Servis
Pokud nemůžete odstranit příčinu závady, vypněte spotřebič a kontaktujte servisní středisko.

Sériové číslo výrobku. Kde je najdu?
Je důležité sdělit servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo (16 ciferní kód, který začíná číslicí 
3). Můžete jej najít na záručním listě a výrobním štítku spotřebiče.
Pomůže vám vyhnout se zbytečným výjezdům techniků a s tím spojeným výdajům.



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.


