GUTMANN – Planea 09EM
CZ

Návod k obsluze

Návod k použití odsavače: Planea 09EM
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám za nákup odsavače par firmy GUTMANN GmbH. Srdečně Vám k nákupu gratulujeme.
Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte následující informace a vysvětlení ke správnému používání
Vašeho nového odsavače par značky GUTMANN. Dbejte zároveň i na naše doporučení ohledně čištění, aby Vám
byl spotřebič po dlouhou dobu dobrým společníkem.
Text, obrázky a data odpovídají technickému provedení spotřebiče v okamžiku tisku tohoto návodu. Veškeré
změny ve smyslu dalšího vývoje zůstávají vyhrazeny.
Dbejte, prosím, bezpečnostních pokynů.
požáru! Dbejte na pravidelné čištění tukových filtrů.

Bezpečnostní pokyny
Tento návod k použití obsahuje důležité pokyny,
kterých musíte dbát, abyste mohli instalovat a
provozovat odsavač par bez nebezpečí a závad.
Návod k použití a montáži pečlivě uschovejte pro
pozdější využití.
Tento návod k použití je určený pro několik verzí
spotřebiče. Může obsahovat popis funkcí, které
nejsou na Vašem modelu k dispozici.
Odsavač nemohou používat osoby s poruchou
fyzických nebo duševních schopností (včetně dětí),
nebo osoby které nemají zkušenosti či znalosti, jak
ho používat. Děti musí být pod dohledem pro
zajištění, že nebudou využívat spotřebič ke hře.
Účel použití
Odsavač par značky Gutmann je určen výlučně
k odstranění kuchyňských par nad varnými
spotřebiči, které jsou používány v domácnosti.
Žádný jiný způsob používání není dovolen.
Nedovolený způsob používání odsavače par
může způsobit nebezpečí osobám a okolním
předmětům. Odsavač par není určen k odkládání
předmětů jako např. lahví, kořenek, nebo jiných
volných předmětů.
Instalace
Přístroj smí být připojen pouze autorizovaným
odborníkem při dodržení všech příslušných předpisů
elektrorozvodného podniku a stavebních předpisů
dané země.
Při montáži dbejte pokynů v montážním návodu!
Poškozené spotřebiče nesmějí být uváděny do
provozu. Vadné díly musí být nahrazeny
originálními díly. Opravy smějí být prováděny pouze
autorizovaným odborným personálem.
Nebezpečí otravy!
Je-li odsavač par s odvětráním provozován v jedné
místnosti současně s jinými topeništi závislými na
vzduchu v místnosti (např. kamna na dřevo, uhlí,
topný olej nebo plyn), může dojít vlivem vznikajícího
podtlaku v místnosti k zpětnému přivádění smrtelně
nebezpečných zplodin ze spalování. Uživatel se
proto musí vždy postarat o dostatečný přívod
vzduchu. Podtlak v místnosti nesmí být větší než
4Pa (0,04 mbar).
Nebezpečí požáru!
Odsavač par nesmí být nikdy provozován bez
tukového filtru a musí být vždy pod dohledem.
Přesycené tukové filtry znamenají nebezpečí

Fritování pod odsavačem par je povoleno pouze
pod dohledem.
Flambování pod odsavačem par není dovoleno!
Plynové spotřebiče používejte pod odsavačem par
pouze s nasazenými hrnci! Pokud používáte
najednou více než 3 plynové varné zóny, provozujte
odsavač par na stupni 2 nebo vyšším. Zabráníte tak
nahromadění tepla ve spotřebiči.
Příprava k použití
Odsavač odpovídá příslušným bezpečnostním
předpisům pro kuchyňské spotřebiče
v domácnostech. Požadavky týkající se umístění a
instalace jsou popsané v dokumentaci dodávané se
spotřebičem. Pokud máte jakékoli pochybnosti, zda
instalace splňuje potřebné požadavky, obraťte se na
naše servisní oddělení.
Aktivní uhlíkový filtr
U aktivních uhlíkových filtrů instalovaných v
odsavačích Gutmann typu C si prosím přečtěte
samostatný návod k obsluze těchto filtrů.
Doprava, rozbalení, instalace
Pokud je spotřebič na místo instalace dovezený
z chladného prostředí, může dojít ke kondenzaci.
Počkejte prosím, až spotřebič vyrovná svoji teplotu
a před použitím je zcela suchý. Aklimatizace závisí
na teplotním rozdílu, typu a provedení spotřebiče.
Měla by však být minimálně 12 hodin.
Připojení k elektrickému proudu
Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na
spotřebiči odpovídá elektrické síti ve Vaší oblasti.
Připojením k nesprávnému napětí se spotřebič
poškodí, nebo zničí. Před zapnutím spotřebiče
zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a vedení
správně namontované a nepoškozené. Ujistěte se
zejména, že kabely nejsou příliš utaženy kolem rohů
a nejsou zatížené žádnými předměty. Také se
ujistěte, že všechny zástrčky jsou bezpečně
zasunuty. Vadné stínění nebo kabeláž představuje
zdravotní riziko (elektrický šok) a může zničit ostatní
spotřebiče. Zařízení se síťovými zástrčkami jsou
opatřena bezpečnostně testovaným síťovým
kabelem pro příslušnou zemi použití a mohou být
připojena pouze k správně uzemněné bezpečnostní
zásuvce. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Ujistěte se, že zásuvka na spotřebiči nebo domácí
bezpečnostní zásuvka je snadno přístupná, aby

mohl být síťový kabel od zásuvky odpojen v případě
nouze, nebo během servisních a údržbářských
prací.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Odsavač par nikdy nečistěte parním čističem
ani tlakem vody. Při čištění odsavač vždy
odpojte od přívodu elektrického proudu.
Bezpečnostní pokyny k pojezdu
Ujistěte se prosím, že se v průběhu pohybu pojezdu
odsavače nenacházejí v blízkosti odsavače žádné
předměty, které by mohly zapříčinit jeho poškození!
Nebezpečí
Během pohybu pojezdu se v žádném případě nesmí
ve dráze odsavače par nacházet jakékoli části těla.
Také se prosím ujistěte, že se v oblasti pohybu
odsavače par nenachází ani ostatní osoby (zejména
děti).
Nebezpečí vážného poranění skřípnutím!
Odsavač par je vybaven mechanickou kluznou
spojkou. Při příliš velkém odporu se kluzná spojka
aktivuje.
Pozor: Při výměně filtru v žádném případě
nepoužívejte dálkové ovládání (pro jistotu z něj
vyjměte baterie), jinak se odsavač začne pohybovat
a filtr z něj může vypadnout. Nebezpečí vážných
poranění!

Stoupající výpary z vaření jsou nasávány
odsavačem a pohlcovány prostřednictvím odsávací
štěrbiny do za ní umístěného tukového filtru. Vzniká
tak vysoká a velmi účinná rychlost proudění
vzduchu, který je veden přes tukový filtr, kde je tuk
odloučen od vzduchu.
Kovový tukový filtr je v těle odsavače přidržován
pomocí magnetických pásků.
Přefiltrovaný vzduch je poté veden přes aktivní
uhlíkové filtry a skrze průběžné výfuky zpět do
místnosti.
Bezproblémová přístupnost kovového tukového
filtru a filtrů s aktivním uhlím je u tohoto modelu
zajištěna zespodu, sklopením skleněného krycího
panelu, a to bez nutnosti použití nářadí.
Odsavač par je z hygienických a estetických důvodů
vyroben z kombinace nerezové oceli a skla.
Spodní strana odsavače je opatřena výklopným
panelem z nerezové oceli a skla. Tato spodní část
je uspořádána tak, aby po obvodu vznikla odsávací
štěrbina, která zaručuje rovnoměrnou rychlost
odsávání.
Osvětlení je z vizuálně-technických důvodů i
vzhledem k čištění umístěno za krycí skleněnou
deskou.
Koncept osvětlení se skládá z více LED světelných
zdrojů, které se svým rozmístěním starají o
odpovídající osvětlení pracovního místa.
Sací výkon a osvětlení odsavače par se ovládá
prostřednictvím dálkového ovladače (alternativně
pomocí ovládacího pole na spodu odsavače).
Pomocí ovládacího pole jsou u některých odsavačů
řízeny i další přídavné funkce.
Interval pro čištění filtru je rovněž indikován pomocí
LED kontrolek u ovládacího pole.

Provedení
Odsavač par může po estetické stránce vypadat
jinak, než je vyobrazeno na kresbách v tomto
návodu k obsluze. Návod k obsluze, údržba, čištění
a instalace jsou ale stejné.
Technické změny vyhrazeny!

Všeobecné funkce
Model stropního odsavače par Planea EM09
představuje další inovaci v dlouhé řadě designových
a technických myšlenek z dílny GUTMANN.
Model Planea je určen pro kuchyně, kde si zákazník
přeje výšku odsavače nastavit do určité úrovně. To
zajišťuje, že jsou kuchyňské výpary odsáty a
přefiltrovány blízkou u zdroje jejich vzniku. Po
ukončení vaření lze odsavač par pohodlně nechat
vyjet až ke stropu.
Model Planea je použitelný pro maximální výšku
stropu místnosti 2,7 m.
Exklusivní odsavače par GUTMANN jsou určeny
speciálně k odsávání kuchyňských výparů v
domácnostech.

Princip funkce stropního
odsávání
Odsáváním přes hranu skleněného krycího panelu
odsavače (obvodové odsávání) vzniká pod stropem
místnosti proudění, které díky inovativní technologii
motoru proudí směrem do těla odsavače. Výpary a
kouř stoupají díky vlastní termice směrem vzhůru,
kde jsou zachytávány cirkulujícím prouděním
vzduchu a nasávány do odsavače.

Popis výrobku
1 – tělo odsavače par
2 – stropní rám (základna)
3 – výfuky recirkulovaného vzduchu
4 – elektrické vedení
5 – lanka pro nastavení výšky odsavače
6 – senzor výškového pojezdu
7 – dálkový ovladač
8 – sklopný krycí panel
9 – kovový tukový filtr (za panelem)
10 – senzor dálkového ovládání a LED ukazatele
11 – osvětlovací LED zdroje

1. Ovládání pomocí dálkového ovladače
Zapnuto / vypnuto (ON/OFF) (1)
Pro zapnutí stiskněte tlačítko se symbolem
ON/OFF. Odsavač vyjede ze stropního rámu
a následně se spustí motor na 1. úrovni výkonu
Pro vypnutí stiskněte znovu tlačítko se symbolem
ON/OFF.
Toto tlačítko slouží zároveň pro reset signalizace
nasycení tukového filtru. Stiskněte a podržte cca 15
sekund. Červená LED kontrolka zhasne.
Odsavač lze zapnout také přímo stiskem tlačítka 2.
Zvýšení výkonu motoru (2)
Stiskněte tlačítko se symbolem Zvýšit výkon
motoru. Výkon motoru se zvýší každým
stiskem o jeden stupeň.
Snížení výkonu motoru (3)
Stiskněte tlačítko se symbolem Snížit výkon
motoru. Výkon motoru se sníží každým
stiskem o jeden stupeň, dokud není dosaženo
úrovně 1.
Osvětlení (4)
Pro zapnutí osvětlení stiskněte tlačítko se
symbolem osvětlení.
1x stisk tlačítka: rozsvícení LED osvětlení
2x stisk tlačítka: rozsvícení ambientního osvětlení
odsávací štěrbiny
3x stisk tlačítka: LED osvětlení se vypne,
ambientního osvětlení zůstane svítit
4x stisk tlačítka: ambientního osvětlení se vypne.
Úroveň intenzity osvětlení nelze měnit.

Ovládací pole
Funkce odsavače a výkon motoru lze ovládat
dvěma různými způsoby:
1. Ovládání pomocí dálkového ovladače
(doporučeno)
2. Ovládání pomocí tlačítek (pouze nouzová funkce)

Intenzivní úroveň výkonu (5)
Maximální výkon motoru se dosáhne
stiskem tlačítka Intenzivní úroveň. Intenzivní výkon
motoru se automaticky přepne zpět na 3. úroveň po
cca 5 minutách.
Automatická doba doběhu (6)
Automatická doba doběhu se aktivuje stiskem
tlačítka se symbolem Doby doběhu.
Odsavač par se přepne na úroveň 1. Na této úrovni
poběží cca 15 minut, poté se úplně vypne.
Ukazatel čištění tukového filtru
Rozsvícení ukazatele čištění tukového filtru
(červená LED) signalizuje nutnost vyčištění
tukového filtru. Po vyčištění filtru stiskněte dlouze
tlačítko 1 na dálkovém ovládání po dobu cca 15
sekund, dokud kontrolka na ukazateli nezhasne.

postupně navyšovat výkon motoru v rozsahu 1 až
Intenzivní. Posledním stiskem se motor zcela vypne.
Tímto tlačítkem lze rovněž resetovat ukazatel
nasycení filtru, a to dlouhým stiskem v části (2)
přepínače, dokud nezhasne červená LED kontrolka.
Spuštění odsavače dolů (7)
Stiskem tlačítka 7 sjede odsavač ze stropního rámu
dolů až do koncového dorazu.
Maximální dráha pohybu je cca 860 mm.
Při opětovném krátkém stisku tohoto tlačítka během
pohybu dolů zůstane odsavač stát v dané poloze.
Vyjetí odsavače nahoru (8)
Stiskem tlačítka 8 vyjede odsavač do své původní
pozice ve stropním rámu až do koncového dorazu a
poté se vypne motor.
Při opětovném krátkém stisku tohoto tlačítka během
pohybu nahoru zůstane odsavač stát v dané poloze.

Výměna baterií
Kryt baterií se nachází na zadní straně dálkového
ovládání ve spodní části. Palcem a ukazovákem jej
nadzdvihněte, až se uvolní magnetický kontakt,
který jej přidržuje. Vybité baterie nyní odeberte a
vyměňte je za nabité stejného typu. Kryt vložte zpět
na své místo.
Pozor: vybité baterie nepatří do běžného odpadu!

Technické specifikace
Rozměry: 230 x 34 x 10 mm
Baterie: 2 ks Lithium, typ CR 2032, 3V
Dosah IR-záření: ~ 2m

2. Ovládání pomocí tlačítek
Přepínače se nachází pod krycím panelem a slouží
jako nouzová varianta, nejsou k dispozici veškeré
funkce.
Jedná se o dvě tlačítka, pomocí kterých lze nouzově
ovládat osvětlení a výkon motoru.

V některých případech může být pozice tlačítek
odlišná od uvedené fotografie.
Stiskněte přepínač se symbolem ZAP (2), motor se
zapne. Opětovným stiskem tohoto tlačítka lze

Stiskněte přepínač se symbolem osvětlení (1) =
světlo zapnuto / vypnuto.
Při opětovném stisku tohoto přepínače se
zapne / vypne i ambientní osvětlení.
Stiskněte přepínač se symbolem + (3) =
dojde ke zvýšení výkonu motoru
Stiskněte přepínač se symbolem - (4) =
dojde ke snížení výkonu motoru
LED ukazatele
Na LED ukazateli lze vyčíst údaje o provozním
stavu odsavače par:
Indikace provozu / doběh - zelená LED
Stupeň 1 - zelená LED
Stupeň 2 - zelená LED
Stupeň 3 - zelená LED
Intenzivní stupeň - zelená LED
F Ukazatel nasycení filtru - červená LED
LED 1: Ukazatel stavu provozu ZAPNUTO/
VYPNUTO
LED 1 blikající: Ukazatel automatického doběhu
ventilátoru (odsavač se automaticky během krátké
doby přepíná po jednom stupni výkonu směrem
dolů na stupeň 1, následně se po 15 minutách
vypne).
LED 2: Stupeň výkonu 1 (nízký výkon motoru). Na
dálkovém ovládači stiskněte jednou tlačítko výkonu
motoru +.
LED 3: Stupeň výkonu 2 (střední výkon motoru). Na
dálkovém ovládači stiskněte dvakrát tlačítko výkonu
motoru +.
LED 4: Stupeň výkonu 3 (vysoký výkon motoru). Na
dálkovém ovládači stiskněte třikrát tlačítko výkonu
motoru +.
LED 5: Intenzivní stupeň (motor se po 5 minutách
přepne automaticky zpět na stupeň 3).
Při rozsvícení červené LED kontrolky je nutno
vyčistit kovový tukový filtr (viz. kapitola „Čištění a
údržba“). Ukazatel nasycení tukového filtru (F) se
opět rozsvítí po 15 hodinách provozu odsavače,
nebo za 14 dní (a to i v případě, že jste odsavač
nezapínali).

Čištění a údržba

okna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ani
prostředky obsahující kyselinu nebo louhu!
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.

Čištění povrchových ploch
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Odsavač
par odpojte od přívodu elektrické energie vytažením
zástrčky nebo vypnutím pojistky. Při čištění dbejte
na to, aby do spotřebiče nevnikla voda. Včasné
čištění povrchových ploch Vám ušetří pozdější
odstraňování zaschlých nečistot.
Při čištění používejte běžné mycí prostředky, nebo
víceúčelové čističe, které jsou vhodné pro čištění
nerezové oceli a hliníku. Nikdy nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky ani ocelovou vlnu. Po
vyčištění odsavače ošetřete nerezové plochy
ochranným prostředkem na nerezovou ocel.

Čištění tukového filtru

Lakované povrchy (podle provedení modelu) čistěte
pouze slabým mycím roztokem a velmi měkkým
hadříkem. Ovládací panel čistěte pouze měkkým
vlhkým hadříkem.

Filtry, které jsou přesycené tukem, mohou
představovat nebezpečí požáru!
Nezapomeňte pravidelně čistit všechny filtry.
Kovový tukový filtr nutné čistit minimálně jednou za
14 dní (viz. kapitola Čištění tukového filtru).

U odsavačů s krycí deskou (sklem) před tukovým
filtrem (obvodové odsávání) se usazují tuky na
okrajích desky a v záhybech odsavače. Tyto
usazeniny se vyskytují z fyzikálních důvodů a
nejsou způsobeny poruchou odsavače.
Prosím, čistěte krycí desku před filtrem pravidelně,
abyste zabránili vzniku tvrdých zbytků tuku.

Pokyny pro čištění a péči

Nebezpečí požáru! Usazenými tukovými
částečkami může dojít k negativnímu ovlivnění
výkonu odsavače a zvyšuje se také nebezpečí
požáru. Abyste požáru předešli, je bezpodmínečně
nutné pravidelně čistit kovový tukový filtr (viz.
Ukazatel čištění tukového filtru).
Při fritování mějte odsavač par pod neustálým
dohledem!
Flambování pod odsavačem par je zakázáno!

Odklopení skleněné krycí desky
Krycí skleněnou desku uchopte oběma rukami
vpravo i vlevo a táhněte ji dolů, dokud magnetické
kontakty nepovolí.
Pohyb desky může být podle provedení konkrétního
modelu zpomalený tlumícím táhlem (v případě
skleněných krycích desek).

Při čištění tukových filtrů také odstraňte zbytky
mastnoty z přístupných součástí odsavače.
Zabráníte tak možnému vzniku požáru a udržujete
ho optimálně funkčním. Pro čištění odsavače
použijte horkou mýdlovou vodu nebo jemný čisticí
prostředek na okna.
Neseškrabujte připečené nánosy špíny. Změkčete
je vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrasivní
prostředky ani čisticí polštářky.
Ovládací panel čistěte pouze měkkým navlhčeným
hadříkem (jemný roztok čisticího prostředku).
Nepoužívejte čističe nerezové oceli na posuvné
ovladače ani tlačítka (dle provedení odsavače).
Poznámka: Nepoužívejte alkohol (líh) na plastové
povrchy, může zapříčinit vznik matných skvrn.
Upozornění: Kuchyň při čištění dostatečně větrejte,
vyvarujte se otevřenému ohni.

Povrchy z nerezové oceli
Používejte jemné a neabrazivní čistící prostředky
pro nerezové oceli. Nečistěte povrchy z nerezové
oceli s brusnými čisticími polštářky nebo čisticími
prostředky obsahujícími písek, sodík, kyselinu nebo
chlorid! Čištění provádějte pouze ve směru leštění
oceli.
Doporučujeme použít čistič nerezové oceli
Gutmann TZ701 (servisní č.461731).

Hliníkové, lakované a plastové povrchy
Používejte jemné látky z mikrovláken. Nepoužívejte
suché utěrky. Použijte jemné čisticí prostředky na

Vyjmutí a čištění tukového filtru
Po odklopení skleněného panelu uchopte tukový filtr
oběma rukama za držáky filtru a zatáhněte dolů,
dokud se magnetický kontakt nepřeruší. Kovový filtr
poté vyjměte pouze směrem dopředu.
Při nasazení filtru postupujte v opačném pořadí
kroků.
Potřeba vyčištění tukového filtru se objeví na LED
ukazateli: po 15 hodinách provozu začne červená
LED na odsavači blikat = filtr prosím vyčistěte.
Kovový tukový filtr můžete mýt ručně, nebo nejlépe
v myčce nádobí za použití šetrných mycích
prostředků. Za eventuální změny zabarvení filtru
použitím agresivních prostředků do myčky nepřebírá
výrobce záruku. V každém případě se vyhněte
teplotám nad 55°C.

Upozornění: Vzhledem k možné galvanické reakci,
která vzniká při působení vody, nemyjte kovový filtr
dohromady se stříbrnými příbory, nebo se stříbrným
nádobím. Při opomenutí tohoto příčinného vztahu
nelze uznat záruku (jedná se o chemickou reakci).
Pozor: nepoužívejte třífázové mycí prostředky, ani
nemyjte filtry v myčkách pro živnostenské použití.
Čištění agresivními prostředky jako benzín, aceton,
trichlorethylen, atd. vede ke zničení filtru!
Životnost tukového filtru při pravidelném mytí
v myčce je cca 5-10 let v závislosti na intenzitě
mytí, teplotě a používaném mycím prostředku.
Filtr po vyčištění opět nasaďte do odsavače.
Krycí desku opatrně oběma rukama zaklapněte zpět
do původní polohy, až se magnetické kontakty
přichytí k odsavači. Následně podržte tlačítko 1 na
dálkovém ovladači cca 15 sekund stisknuté.
Počítadlo provozních hodin se vynuluje a červená
LED zhasne.

Regenerace
Regenerace probíhá v předehřáté troubě při teplotě
200°C a trvá podle nasycení aromatickými látkami
1-2 hodiny.

Pozor, nebezpeční popálení!
Filtr s aktivním uhlím vyjměte z trouby až po jeho
vychladnutí. V troubě může dojít ke tvorbě zápachu!

Poznámka: šroubováním magnetických kontaktů
krycí desky je možno nastavit optimální polohu
roviny krycí desky (skla).
Pozor: na úplné vyšroubování magnetu z úchytky!

Aktivní uhlíkové filtry
Bezpečnostní pokyny
Filtry s aktivním uhlíkem vážou aromatické látky,
které jsou obsaženy v kuchyňských výparech.
Podle intenzity vaření je flitry potřeba po cca 3
měsících regenerovat, či vyměnit.
Regenerace probíhá v běžné troubě při teplotě
200°C po dobu 1-2 hodin (v závislosti na stupni
znečištění a době používání).
Upozornění: teplota samovznícení je 300-350°C!
Pozor: Pro regeneraci nikdy nepoužívejte funkci
pyrolýzy! Nenastavujte teploty přesahující 200°C!
Údržba: viz. též samostatné pokyny pro uhlíkové
filtry.

Upozornění:
Filtr s aktivním uhlím v žádném případě
neregenerujte v mikrovlnné troubě!
Při regeneraci filtru s aktivním uhlím v troubě v
žádném případě nepoužívejte funkci pyrolýzy!
Před regenerací otřete filtr s aktivním uhlím vlhkým
hadříkem.
Potřeba regenerace aktivních uhlíkových filtrů závisí
na intenzitě vaření, avšak je doporučeno regeneraci
provádět vždy po 2-3 měsících. Navíc filtr s aktivním
uhlím otírejte vlhkým hadříkem každé 1-2 měsíce.
Aktivní uhlíkový filtr nemyjte v myčce, ani pod
tekoucí vodou!

Aktivní uhlíkový filtr je potřeba vyměnit každých
3-5 let, dle intenzity užívání. Kontaktujte svého
dodavatele GUTMANN.

Popis funkce
Voštinová tělíska s aktivním uhlím GUTMANN se
vyznačují především snadnou schopností
regenerace v běžné troubě spolu s dlouhou
životností. Je také možno zdůraznit až 12krát vyšší
účinnost oproti běžnému aktivnímu uhlí a také
minimální hlučnost způsobenou laminárním
prouděním ve voštinových kanálcích.
Adsorpční schopnost voštinových tělísek s aktivním
uhlím GUTMANN je zajištěna nadprůměrně velkou
povrchovou plochou kanálků.

Optimální adsorpční schopnosti aktivního uhlíkové
filtru Gutmann je dosaženo tehdy, pokud motor
odsavače pracuje na 2. stupni výkonu.

Vyjmutí aktivních uhlíkových filtrů
Oběma rukama otevřete skleněný panel a sundejte
kovový tukový filtr z odsavače (viz. kapitola Čištění
tukového filtru).
Uhlíkové filtry se nachází na bočních stranách
motoru, vždy tři a tři kusy na každé straně.

Výměna osvětlení
Otočte pojistku aktivního uhlíkového filtru o 90° a
vyjměte filtr směrem dolů.
Pozor: Po odblokování pojistky hrozí samovolný
pád filtru!

Vadné osvětlovací těleso musí být ihned vyměněno.
Před výměnou zdroje musíte odsavač par
bezpodmínečně odpojit od elektrické sítě!
Vyčkejte, dokud světla nevychladnou.
Upozornění: Výměnu osvětlení smí provádět
pouze zákaznický servis, nebo příslušný
odborník.
Po výměně osvětlení obnovte připojení elektrického
proudu.
Poznámka: pokud osvětlení nefunguje, zkontrolujte,
zda byly žárovky či zdroje vloženy a zapojeny
správně.

Odstranění závad
V případe výskytu chybového hlášení, nebo
nesprávných reakcí, odsavač nejprve odpojte od
zdroje elektrické energie - vytažením ze zásuvky,
nebo shozením jističe. Vyčkejte minimálně 10 až
15 sekund a opět jej připojte.
Obraťte se prosím ihned na autorizovaný servis v
případě, že:
- odsavač par způsobuje neobvyklé zvuky a Vy
nemůžete najít při kontrole odtahového potrubí
žádné nedostatky;
- je slyšitelné nebo snadno zjistitelné, že je motor
vadný;
- spínání nebo odtah řádně nefunguje.

Další dva kusy filtrů jsou vždy umístěné v přední a
zadní kapse tohoto prostoru. Každý z nich vysuňte
směrem do středu, na pozici prvního vyjmutého
filtru.

Uveďte prosím vždy označení typu Vašeho
odsavače včetně příslušného výrobního AB čísla.
Tyto informace naleznete na typovém štítku, který
se nachází uvnitř odsavače za tukovými filtry.

Likvidace
Likvidace obalu a vysloužilého
spotřebiče
Obal spotřebiče je recyklovatelný.
Jako obalový materiál byl použit karton a
polyetylénová fólie (PE). Tyto materiály je nutno
zlikvidovat ekologicky a způsobem odpovídajícím
regionálně platným předpisům.
Váš obecní úřad Vám poradí s ekologickou
likvidací starých domácích spotřebičů.

Ochrana životního prostředí
Tento spotřebič je označen dle evropské
směrnice 2002/96/EU o vysloužilých elektrických a
elektronických přístrojích (WEEE – waste electrical
and electronic equipment). Směrnice udává rámec
pro vrácení a recyklaci vysloužilých spotřebičů
v celé Evropské unii.
Na aktuální způsoby likvidace se prosím informujte
u prodejce.

Konstrukční provedení
Obrázek 1-2
Model Planea 09EM se základnou přisazenou na
strop

Technické údaje
Připojení k elektrické síti: 230V/50Hz, max. 200W
Osvětlení:
ambientní osvětlení - LED 12V, 4 x 4,5W
osvětlení pracovní plochy - LED 12V, 8 x 3,6W
barevná teplota dle modelu, nebo specifikace
zákazníka

Záruční podmínky
Ze záruky se vylučují přepravní škody. Zkontrolujte
si prosím Váš nový spotřebič dříve, než bude u Vás
doma namontován. V případě škody kontaktujte
prosím Vašeho dodavatele.
Nesprávná instalace jako např. nedostatečný výkon
spotřebiče díky připojení na nevhodné odtahové
potrubí, nebo nesprávné elektrické připojení,
nedostatky, které vznikly důsledkem změn
provedených na spotřebiči po dodání, jsou rovněž
ze záruky vyloučeny.
Vyloučeny jsou dále opotřebení světlených zdrojů,
aktivních uhlíkových filtrů, nebo zabarvení
lakovaných povrchů a další mechanická poškození.
Prohlášení dovozce do ČR
Prohlašujeme, že vlastnosti výrobku splňují
požadavky evropských směrnic 73/23/EEC
(elektrické spotřebiče nízkého napětí) a 89/336/EEC
(elektromagnetická kompatibilita), jakož i požadavky
platných nařízení vlády dle zákona č.22/1997 Sb. a
požadavky technických předpisů.
Dále prohlašujeme, že výrobek je za obvyklého
použití bezpečný a jsou přijata opatření, kterými je
zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na
trh.

Distribuce a servis pro Českou
republiku a Slovensko
GUTMANN kuchyňské spotřebiče s.r.o.
Na Popelce 1236/14a
Praha 5, 150 00
telefon: +420 224 217 446
e-mail: info@gutmann-exklusiv.cz

e-mail servis: servis@gutmann-exklusiv.cz
www.gutmann-exklusiv.cz

Obrázek 3
Model Planea 09EM ve vestavné verzi se základnou
zapuštěnou v podhledu
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