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! L’installation doit être effectuée par un professionnel du secteur
conformément aux instructions du fabricant.

!  Faire usage de gants lors des opérations d'installation et d'entretien.

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
constructeur ou son service d’assistance technique, ou toutefois par une
personne adéquatement qualifiée, afin d’éviter tout danger.

Avertissement: Si vous n’installez pas les vis ou dispositifs de fixation
conformément à ces instructions cela pourrait engendrer des risques
électriques.

La hotte peut avoir des configurations esthétiques différentes par rapport à
ce qui est illustré dans les dessins de ce manuel, cependant les instructions
pour l’utilisation, l’entretien et l’installation restent identiques.

ÉVACUATION DE L'AIR
(pour les versions évacuation)

! Réaliser le trou et installer la conduite d'évacuation de l'air (diamètre 150
mm).

! Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessaire.
! Les coudes du tuyau doivent être en nombre minime (angle maxi du

coude: 90°).
! Éviter les variations excessives de section du tuyau.
!!!!! Utiliser un tuyau le plus lisse possible sur sa partie interne.
!!!!! Le matériau du tuyau doit être aux normes.
!!!!! Ne pas relier la hotte à des conduites d'évacuation de fumées de

combustion (chaudières, cheminées, poêles, etc).
!!!!! Pour l'évacuation de l'air, respecter les consignes des autorités

compétentes en la matière. Par ailleurs, l'air à évacuer doit être éliminé
par une cavité dans le mur, sauf si cette dernière n'est pas prévue à cet
effet.

!!!!! Équiper la pièce de prises d'air pour éviter que la hotte ne crée une
pression négative à l'intérieur de la pièce (elle ne doit pas dépasser 0,04
mbar); en effet, si la hotte est utilisée conjointement à des appareillages
autres qu'électriques (poêles à gaz, à huile, à charbon, etc.), les gaz
d'évacuation de la source de chaleur peuvent être réaspirés.

RECYCLAGE   OU  EVACUATION?
La hotte peut être installée en version évacuation ou en version recyclage.
Le type d'installation doit être choisi d'emblée.
Pour une plus grande efficacité, il est recommandé, dans la mesure du
possible, d'installer la hotte en version évacuation.

 Version évacuation

La hotte filtre l'air et l'expulse à l'extérieur à travers le tuyau d'évacuation
(diamètre 150 mm).

 Version recyclage

La hotte filtre l'air et l'expulse à l'intérieur de la pièce. Pour cette version,
sont nécessaires: 1 déflecteur d’air, 1 réduction, 1 filtre à charbon. Les
ouvertures d’évacuation d’air du tuyau supérieur doivent se trouver sur la
partie haute.

La 4e vitesse (intensive) diminue automatiquement à la 3e vitesse après 5
minutes de fonctionnement pour optimiser les consommations
énergétiques; dans les hottes avec tension 120V/60Hz cette fonction
n’est pas active et la 4ème vitesse est indiquée par la lettre b (Booster).
- Si la hotte est laissée mise en marche (éclairage et/ou moteur), après 10
heures de fonctionnement, en cas d’absence d’autres commandes par
l’utilisateur, elle passera automatiquement en mode OFF, tous les voyants
étant désactivées. Dans les hottes avec tension 120V/60Hz cette
fonction n’est pas active.
- Chaque fois qu’une commande est donnée au clavier ou depuis la
télécommande (option), une sonnerie émet un signal sonore « bip ».
- Si pendant la marche de la hotte une coupure d’alimentation électrique se
produit, la hotte se met automatiquement hors circuit, et sa touche passe
en position OFF. Il faut donc remettre le moteur en
marche en mode manuel.

COMMANDES

Commandes de la Fig. 32
Touche A = allume/éteint l'éclairage.
Touche B = active/désactive le TIMER: en appuyant 1 fois on active le
timer, si bien qu’au bout de 5 minutes le moteur s’arrête (en même temps,
le numéro de la vitesse sélectionnée clignote sur l’afficheur); le timer reste
activé si l’on change la vitesse du moteur.
Afficheur C = - indique la  vitesse sélectionnée du moteur (de 1 à 4);
- indique l’activation du Timer lorsque le numéro clignote; - indique l’alarme
des filtres lorsque le segment central s’allume ou clignote.
Touche D = met le moteur en marche (à la dernière vitesse utilisée). En
appuyant de nouveau sur le bouton, on sélectionne la vitesse du moteur de
1 à 4 en séquence. Si l’on continue d’appuyer sur la touche pendant 2
secondes environ, le moteur s’arrête.
Touche R = ré-initialisation des filtres à graisse et des filtres à charbons.
Lorsqu’on visualise l’alarme des filtres (c’est-à-dire que le segment central
s’allume sur l’afficheur), il faut nettoyer les filtres à graisse (après 30
heures de fonctionnement). Par contre, si le segment central clignote, il faut
nettoyer les filtres à graisse et remplacer les filtres à charbon (après 120
heures de fonctionnement). Il est clair que si votre hotte n’est pas une hotte
version recyclage, qu’elle n’a donc pas de filtres à charbon, il suffit de
nettoyer les filtres à graisse, que le segment central reste allumé ou qu’il
clignote. L’alarme des filtres apparaît lorsque le moteur est éteint et il est
visible pendant environ 30”. Pour faire repartir le compte des heures,
appuyer sur la touche pendant 2 secondes lorsque l’alarme est visible.

ENTRETIEN
!!!!! Avant de procéder au nettoyage ou à une opération d'entretien, couper

l'alimentation électrique.

Nettoyage de la hotte
QUAND NETTOYER LA HOTTE la nettoyer au moins une fois tous les 2
mois pour prévenir le risque d'incendie.
NETTOYAGE EXTERNE: utiliser un chiffon humidifié à l'eau tiède et un
détergent neutre (pour les hottes peintes); utiliser un produit spécial pour
hottes en acier, cuivre ou laiton.
NETTOYAGE INTERNE: utiliser un chiffon (ou un pinceau) imbibé d'alcool
éthylique dénaturé.
À ÉVITER: ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (par exemple
éponges métalliques, brosses trop dures, détergents très agressifs, etc.).

Nettoyage des filtres à graisse
QUAND NETTOYER LES FILTRES les nettoyer au moins une fois tous les
2 mois pour prévenir le risque d'incendie, en ce qui concerne l’utilisation.
DÉMONTAGE DES FILTRES: Pousser le blocage à hauteur de la poignée,
vers l'intérieur et tirer le filtre vers le bas.
NETTOYAGE DES FILTRES: laver les filtres avec un détergent neutre à la
main ou au lave-vaisselle. En cas de lavage au lave-vaisselle, une
éventuelle décoloration ne compromet en aucun cas l'efficacité des filtres.

Remplacement du filtre à charbon
(uniquement pour la hotte recyclage)
QUAND CHANGER LE FILTRE le changer au moins tous les 6 mois, en ce
qui concerne l’utilisation.
COMMENT LE RETIRER: en cas d'utilisation de l'appareil en version
filtrante, il est nécessaire de changer le filtre au charbon. Pour le retirer,
tirez sur le loquet vers l’intérieur et tourner le filtre vers le bas.

Eclairage
Si l’éclairage LED est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un
service technique agrémenté ou une personne ayant des qualifications
professionnelles semblables, pour prévenir tout genre de risque chez
l’utilisateur.



Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vy-
tvořili jsme pro Vás novou generaci kuchyňských zařízení. Jistě se brzy sami přesvědčíte, že dokonalé tvary 
a moderní vzhled Vašeho odsavače Brandt výborně doplňuje vybavení Vaší kuchyně. Odsavače Brandt jsou 
snadno ovladatelné a spolehlivé. Brandt vyrábí i další spotřebiče pro Vaši domácnost, jako jsou např. varné 
desky, trouby, vestavné myčky nádobí a lednice. K Vašemu odsavači existují odpovídající modely těchto vý-
robků. Vynaložili jsme největší možné úsilí, abychom uspokojili Vaše požadavky. Brandt vždy stál v čele vý-
voje nových produktů a snaží se usnadnit každodenní život tím, že dodává na trh stále výkonnější výrobky. 
Výrobky Brandt se vyznačují snadným použitím, jsou atraktivní, spolehlivé a šetrné k životnímu prostředí.

 

Z důvodů konstantního úsilí o zdokonalování a modernizaci našeho produktu si vyhrazujeme právo měnit jehotechnické, estetické a funkční vlast-
nosti bez předchozího upozornění. 

          Důležité upozornění: Uschovejte pečlivě tento návod 
k obsluze vašeho spotřebiče. V případě, že byste spotřebič 
později prodali nebo přenechali jiné osobě, zajistěte, aby 
tento návod k obsluze byl předán spolu se spotřebičem. Dě-
kujeme Vám, že se s těmito pokyny podrobně seznámíte ještě 
dříve, než spotřebič nainstalujete a začnete používat. Tyto 
Bezpečnostní pokyny byly vypracovány pro Vaši bezpečnost i 
bezpečnost ostatních.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•	 Tento	přístroj	byl	koncipován	pro	použití	soukromými	osobami	v	

jejich	domácnosti.	
•	 Tento	spotřebič	smějí	používat	pouze	dospělí.	Dbejte,	aby	se	jej	

nedotýkaly	děti	a	aby	si	s	ním	nehrály.	Zajistěte,	aby	děti	nema-
nipulovaly	s	ovladači	přístroje.	

•	 Při	převzetí	spotřebiče	tento	ihned	vybalte	nebo	zajistěte	jeho	
vybalení	co	nejdříve.	Zkontrolujte	celkový	stav	spotřebiče.	
Případné	výhrady	uveďte	písemně	na	dodací	list,	od	něhož	si	
uchovejte	kopii.	

•	 Váš	spotřebič	je	určen	výhradně	pro	běžné	použití	v	domácnosti.	
Nepoužívejte	jej	pro	komerční	nebo	průmyslové	účely	ani	pro	jiné	
účely,	které	neodpovídají	stanovenému	způsobu	použití.		

•	 Opravy	spotřebiče	smí	provádět	výhradně	příslušný	odborník.

          Důležité upozornění: přístupné části spotřebiče provozo-
vaného nad varnými zónami se v průběhu přípravyse mohou 
zahřívat na vysokou teplotu stoupajícím teplem!
•	 Pro	úsporu	energie	a	optimalizaci	provozu	přizpůsobujte	inten-

zitu	odtahu	způsobům	přípravy,	počtu	souběžně	užívaných	zón	a	
užívejte	přednostně	zadní	zóny	varné	desky.

•	 Pro	optimální	výkon	zaŕízení	se	snažte	co	nejvíce	omezit	počet	
ohybů,	kolen	a		výrazných	změn	směru	vedení	odtahového	
potrubí.

Riziko zasažení elektrickým proudem
•	 Digestoř	vždy	odpojte,	pokud	ji	chcete	vyčistit	nebo	provádět	

jakoukoliv	údržbu.	Odpojení	lze	provézt	vytažením	zástrčky	
napájecího	kabelu	ze	síťové	zásuvky,	popř.	přerušením	přívodu	
proudu	jističem	silového	obvodu.

•	 Pokud	je	poškozen	napájecí	kabel,	musí	jej	vyměnit	výrobce,	
jeho	záruční	servis	nebo	osoba	s	podobnou	kvalifikací.

•	 Neměňte	specifické	parametry	spotřebiče	ani	se	o	to	nepokou-
šejte.	Mohli	byste	tak	přivodit	nebezpečí.	

•	 Opravy	a	servis	spotřebiče	smí	realizovat	výhradně	pověřený	
zaměstnanec	autorizovaného	servisu,	popř.	obdobně	kvalifikova-
ný	specialista.

•	 K	čištění	spotřebiče	nikdy	nepoužívejte	parvní	nebo	vysokotlaké	
čističe.

Riziko udušení
•	 S	ohledem	na	nutnost	dodržení	bezpečnostních	předpisů	a	zásad	pro	

odvádění	vzduchu	z	místnosti	doporučujeme	svěřit	instalaci	odborné	
firmě.	Výrobce	se	zříká	jakékoliv	odpovědnosti	za	škody	způsobené	
neodbornou	instalací,	neodpovídající	příslušným	normám.

•	 Místnost	provozu	přiměřeně	vyvětrejte,	obzvl.	pokud	je	diges-
toř	v	provozu	současně	se	spotřebiči,	které	využívají	jiný	zdroj	
energie	než	energii	elektrickou.	Digestoř	při	své	činnosti	odvádí	z	
kuchyně	poměrně	velké	množství	vzduchu.	Pokud	je	ve	stejné	míst-
nosti	zařízení	s	přímým	spalováním	(plynové	spotřebiče,	kamna	na	
tuhá	paliva,	krb	apod.)	může	dojít	v	místnosti	k	vytvoření	podtlaku,	a	
je	reálné	nebezpečí,	že	spaliny,	které	by	měly	být	odváděny	komínem,	
budou	nasávány	zpět	do	místnosti.	

Riziko požáru
•	 Je	zakázáno	flambování	pokrmů	nebo	ponechávání	zapnutých	

hořáků	bez	varných	nádob	(nebezpečí	poškození	spotřebiče		
nasávanými	volnými	plameny).

•	 Smažení	v	prostoru	pod	digestoři	musí	probíhat	pod	neustálým	
dohledem.	Hrozí	nebezpečí	vznícení	olejů	a	tuků	zahřátých	na	
velmi	vysokou	teplotu.

•	 Dodržujte	pravidelné	intervaly	čištění	a	provádějte	včas	výměnu	
filtrů.	Nashromážděním	tuků	může	dojít	k	vznícení	zařízení.	



•	 Nepoužívejte	spotřebič	k	odvádění	spalin	zařízení	s	přímým	
spalováním	(dřevo,	uhlí…).

INSTALACE
          Instalace musí být provedena podle uvedených pokynů a 
schémat výhradně odborně kvalifikovaným personálem.
Při všech úkonech instalace a údržby používejte ochranné 
pomůcky (rukavice).
          Upozornění: Pokud k instalaci spotřebiče použijete jiné 
než shora uvedené fixační a spojovací prvky (šrouby, vruty, 
závěsy, spojky) může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Tento	návod	byl	koncipován	pro	větší	počet	modelů,	může	se	proto	
v	některých	detailech	zobrazených	schémat	(příslušenství,	estetické	
parametry)	odlišovat	od	Vámi	zakoupeného	modelu.	Na	Váš	spotře-
bič	se	však	v	plném	znění	vztahují	všechny	zde	uvedené	instrukce	a	
doporučení.
	
            POUŽITÍ V ODTAHOVÁ VERZI
•	 Připravte	otvor	odvod	vzduchu	do	venkovního	prostoru	a	odtaho-

vé	potrubí	(o	průměru	150	mm).
•	 Potrubí	veďte	nejkratší	možnou	cestou,	s	minimem	kolen	a	

ohybů	(maximální	povolený	úhel	90°).
•	 Vyhněte	se	výrazným	změnám	směru	vedení	odtahové	trubice.
•	 Používejte	trubici	s	co	nejhladším	vnitřním	povrchem.
•	 Materiál	potrubí	musí	odpovídat	platným	normám.
•	 Nezapojujte	digestoř	na	kouřovody	určené	k	odtahu	spalin	(kotle,	

krby,	kamna,	atd.).
•	 Instalace	musí	splňovat	všechny	místní	závazné	normy	pro	

odvádění	vzduchu	z	místnosti.	Zodpovědnost	za	jejich	dodržení	
nese	uživatel.

•	 Odtahové	potrubí	doporučujeme	osadit	zpětnou	klapkou	a	
místnost	provozu	digestoře	přiměřeně	ventilovat,	obzvl.	při	jejím	
provozu	současně	se	zařízeními	s	přímým	spalováním	(plynová	
kamna,	olejová	kamna,	kamna	na	uhlí,	atd.),	abyste	zabránili	
tomu,	že	digestoř	vytvoří	podtlak	v	místnosti	(nesmí	překročit	
0,04	mBar),	v	jehož	důsledku	budou	spaliny	nasávány	zpět	do	
místnosti.

RECIRKULAČNÍ VERZE
Spotřebič	lze	užívat	také	v	recirkulační	verzi,	při	níž	je	nasávaný	
vzduch	zbaven	par	a	pachů	a	vyveden	zpět	do	místnosti,	ve	které	je	
digestoř	provozována.	
Způsob	použití	volte	před	vlastní	instalací	spotřebiče	
Při	recirkulační	verzi	je	třeba	instalovat	aktivní	uhlíkový	filtr.	
Pro	vyšší	účinnost	doporučeujeme,	je-li	to	možné,	užívat	spotřebič	v	
odtahové	verzi.

OVLÁDÁNÍ (Obr.32)
A	=	tlačítko	aktivace/deaktivace	režimu	osvětlení.

B	=	tlačítko	aktivace/deaktivace/nastavení	režimu	odloženého	konce	
odtahu:	jedním	stiskem	dojde	k	aktivaci	režimu	a	motor	se	po	5	mi-
nutách	zastaví	(na	displeji	problikává	číselná	indikace	stupně	výkonu	
odtahu);	změna	nastavení	výkonu	odtahu	nemá	vliv	na	aktivní	režim	
odloženého	vypnutí.
C	=	displej	-	zobrazuje	zvolenou	rychlost	(od	1	do	3);	problikávání	čí-
selné	indikace	výkonu	indikuje	aktivní	časový	spínač;	rozsvícení	nebo	
problikávání	centrálního	segmentu	indikuje	nasycení	filtrů.
D	=		prvním	stisknutím	dojde	ke	spouštění	motoru	(při	posledním	
realizovaném	nastavení	výkonu);	dalším	stisknutím	lze	nastavovat	
výkon	odtahu	v	sekvenci	od	nejnižšího	(1)	do	nejvyššího	(3)	stupně.	
Přidržením	tlačítka	na	dobu	přibližně	2	vteřin	dojde	k	zastavení	
motoru.
R	=	tlačítko	pro	resetování	indikace	nasycení	tukových	a	uhlíkových	
filtrů.		Výstražná	indikace	nasycení	tukových	filtrů		-	po	každých	30ti	
hodinách	provozu	se	na	displeji	se	rozsvítí	střední	segment	indikující	
potřebu	vyčistit	tukové	filtry.		Výstražná	indikace	nasycení	uhlíkových	
filtrů		-	po	každých	120ti	hodinách	provozu	začne	na	displeji	probli-
kávat	centrální	segment	indikující	potřebu	vyměnit	uhlíkové	filtry.	
Provozujete-li	digestoř	pouze	v	režimu	externího	odtahu,	čistěte	
tukové	filtry	pochopitleně	při	obou	variantách	výstražné	signalizace.	
Tato	indikace	se	zobrazuje	při	vypnutém	motoru	na	dobu	přibližně	
30	vteřin.	Chcete-li	výstražnou	indikaci	resetovat,	přidržte	příslušné	
tlačítko	při	jejím	zobrazení	na	dobu	přibližně	2	vteřin.

ÚDRŽBA

          Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte od 
zdroje napětí.

Čištění digestoŕe
KDY	ČISTIT:	Čistit	alespoň	každé	2	měsíce,	abyste	zabránili	riziku	
vzniku	požáru.
VNĚJŠÍ	POVRCHY:	Používejte	navlhčený	hadřík	s	vlažnou	vodou	a	
neutrální	čisticí	prostředek	(pro	lakované	digestoře),	na	digestoře	z	
oceli,	mědi	nebo	mosazi	používejte	speciální	přípravky.
VNITŘNÍ	POVRCHY:	Používejte	hadřík	(nebo	jemný	kartáč)	namočený	v
denaturovaném	lihu.
CO	NEDĚLAT:	Nepoužívejte	brusné	materiály	nebo	materiály	
způsobující	korozi	(například	kovové	houbičky,	příliš	tvrdé	kartáče,	
příliš	agresivní	čisticí	prostředky	atd.).

Čištění tukových filtrů
KDY	ČISTIT:	Čistit	alespoň	každé	2	měsíce,	abyste	zabránili	riziku	
vzniku	požáru,	intenzivnějšímu	provozu	spotřebiče	je	zapotřebí	
frekvenci	čištění	adekvátně	přizpůsobit.
JAK	VYJMOUT	FILTRY:	Stiskněte	západku	směrem	dozadu	a	vytáhněte	
filtr	směrem	dolů.
JAK	ČISTIT	FILTRY:	Omýt	ručně	neutrálním	čisticím	prostředkem	nebo	
v	myčce.	Případná	změna	zbarvení	filtru	po	jeho	vyčištění	v	myčce	

32

A B C D R

30B

29B

31B

21A

20A

22A

24A

23A

22B



nádobí		nemá	v	žádném	ohledu	vliv	na	jeho	správnou	funkčnost.

Výměna absorbčního pachového filtru s aktivním uhlím
KDY	VYMĚNIT:	alespoň	každých	6	měsíců,	intenzivnějšímu	provozu	
spotřebiče	je	třeba	frekvenci	výměny	adekvátně	přizpůsobit.
JAK	VYJMOUT:	Sejměte	tukový	filtr,		uvolněte	aktivní	uhlíkový	filtr	
stisknutím	západky	(směrem	dovnitř),	vyjměte	jej	zatažením	směrem	
dolů	a	nasycený	filtr	vyměňte.

Osvětlení
Nefunkční	moduly	LED	osvětlení	musí	být,	pro	prevenci	rizika	zasažení	
elektrickým	proudem	a	poškození	spotřebiče,	vyměněny	výrobcem,
autorizovaným	technickým	servisem	anebo	osobou	s	dostatečnou	
odbornou	způsobilostí.

PŘI PROVOZNÍCH ANOMÁLIÍCH
Níže	naleznete	některé	problémy,	na	které	můžete	narazit	při	provozu	
spotřebiče.	Než	kontaktujete	poprodejní	servisní	středisko,	pokuste	
se	nejprve	aplikovat	navrhovaná	řešení,	která	Vám	mohou	pomoci	
problém	odstranit	samostatně.	Nepodaří-li	se	Vám	případný	problém	
odstarnit	pomocí	tohoto	návodu,	resp.	setkáte-li	se	s	jiným,	než	níže	

uvedenými	problémy,	kontaktujte	servis	dodavatele	zařízení.	Spotře-
bič nikdy neopravujte sami!

Spotřebič nefunguje:
Ověřte	zda:
•	 nedošlo	k	přerušení	dodávky	elektrické	energie.
•	 bylo	realizováno	nastavení	výkonu	odtahu.

Neuspokojivý výkon odtahu:
Ověřte	zda:
•	 nastavená	úroveň	výkonu	odtahu	dostačuje	objemu	odsávaného	

kouře	a	par.	
•	 je	v	kuchyni	(místě	provozu	digestoře)	zajištěn	dostatečný	přísun	

čerstvého	vzduchu.
•	 není	nasycen	pachový	filtr	s	aktivním	uhlím	(u	spotřebiče	provo-

zovaného	v	recirkulační	verzi	odtahu).

Došlo k zastavení provozu při probíhajícím cyklu odtahu:
Ověřte	zda:
•	 nedošlo	k	přerušení	přerušení	dodávky	elektrické	energie.
•	 nedošlo	k	přerušení	přívodu	proudu	jističem.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, 
s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému 
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, 
PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních 
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení 
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Infor-
mujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího 
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického 
zařízení. Recyklace spotřebičů organizovaná sběrným místem bude tak provedena v sou-
ladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci elektrického a elektronického vybavení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům 
pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci 
tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného 
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek 
zakoupili.

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254

NÁVOD K OBSLUZE

Komínový odsavač par
AD 919    AD 916

výhradní	distibutor	značky:	ELMAX STORE, a. s.
Topolová	777/2;	735	42	Horní	Těrlicko

tel.: 599 529 262
CENTRÁLNÍ	DISPEČINK	SERVISU:	tel.: 599 529 251


