GUTMANN – Sombra 68
CZ

Návod k obsluze

Návod k použití odsavače: Sombra 68
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.

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

požáru!
Fritování pod odsavačem par je povoleno pouze
pod dohledem.
Flambování pod odsavačem par není dovoleno!
Dbejte na pravidelné čištění tukových filtrů.
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.
Technické změny vyhrazeny!

Popis výrobku
1 – horní díl komínu
2 – spodní díl komínu
3 – ovládací pole
4 – kovový tukový filtr
5 – LED osvětlení
6 – tělo odsavače
7 – sklopná krycí deska s magnetickými kontakty
8 – tlumící táhlo

Všeobecné funkce
Exkluzivní odsavače par firmy GUTMANN GmbH
jsou zkonstruovány speciálně pro odvádění
kuchyňských par v domácnosti.
Stoupající kuchyňské páry jsou nasávány
odsavačem a pohlcovány prostřednictvím odsávací
štěrbiny kde vzniká tryskový efekt. Vzniká tak
vysoká a velmi účinná rychlost proudění vzduchu,
který je veden přes tukový filtr, kde je tuk odloučen
od vzduchu. Tukový filtr je v těle odsavače
přidržován pomocí magnetických pásek.
U této varianty odsavače je filtr zakryt krycí deskou.
Přístup k tukovému filtru je u těchto modelů zajištěn
sklopením krycí desky.
Výkon odsávání je regulován prostřednictvím
ovládacího panelu. Pomocí ovládacího pole jsou u
některých odsavačů kromě osvětlení řízeny i další
přídavné funkce. Interval pro čištění filtru je rovněž
indikován pomocí LED kontrolek u ovládacího pole.
Koncept osvětlení se liší dle provedení a rozměrů
odsavače, a to odlišným počtem LED zdrojů, které
se svým rozmístěním starají o odpovídající osvětlení
pracovního místa.
Odsavač par je z hygienických a estetických důvodů
vyroben z nerezové oceli v kombinaci se sklem.
Odsavač Sombra představuje další inovaci v dlouhé
řadě designových a technických idejí z dílny
Gutmann. Model se instaluje na stěnu, nebo do
prostoru a je navržen způsobem, aby umožňoval
podtrhnout osobitý styl Vaší kuchyně.

Provozní režim odsavače par
Pomocí vířivého proudu na krajích skla odsavače
(obvodové odsávání) vzniká velmi efektivní
odvětrání, které funguje díky použití inovativní
techniky odsavače. Páry a zplodiny stoupají díky
jejich termickým vlastnostem vzhůru k tělu
spotřebiče, kde jsou díky vířivému proudu vzduchu
zachyceny a odsavačem odsáty.

Ovládací pole
Ovládací pole se skládá ze 7 tlačítek.

Výkon odvětrání
První 4 tlačítka řídí výkon odvětrání.
Tlačítko „1“ = nízký výkon odvětrání
Tlačítko „2“ = střední výkon odvětrání
Tlačítko „3“ = vysoký výkon odvětrání
Tlačítko „Int“ = intenzivní stupeň
Pro zapnutí odsavače stisknete libovolné tlačítko.
Odsavač vypnete tak, že opětovně stisknete zeleně
podsvícené tlačítko.
Intenzivní stupeň se automaticky přepne po 5
minutách provozu zpět na vysoký výkon motoru
(tj. stupeň 3).
Automatický doběh ventilátoru
Stiskněte tlačítko se symbolem hodin.
Odsavač se přepne na výkonnostní stupeň 1 a
zůstává v chodu po dobu přibližně 15 minut, než se
vypne.
Alternativně (dle provedení konkrétního modelu) se
odsavač krátce přepne na úroveň 3 a následně se
automaticky postupně přepíná až na stupeň 1.

Na této úrovni poběží cca 15 minut, poté se úplně
vypne.
Funkce Větrání místnosti (6)
(dostupné podle provedení konkrétního modelu)
Stiskem tlačítko Automatické doby doběhu po dobu
cca 10 sekund se zapne/vypne funkce Větrání
místnosti.
Při aktivaci této funkce se odsavač každou hodinu
automaticky zapne na 1. výkonnostní stupeň po
dobu 15 minut.
Aktivace je signalizována blikajícími LED
ukazatelem stupně 1 na ovládacím poli odsavače.
Osvětlení
Stiskněte tlačítko se symbolem osvětlení, abyste
osvětlení zapnuli. Opětovným stiskem osvětlení
vypnete.
Dlouhým stiskem tohoto tlačítka je možné snižovat
intenzitu osvětlení dle potřeby. Po vypnutí a zapnutí
odsavače je intenzita osvětlení vždy automaticky na
nejvyšší úrovni.
Ukazatel čištění tukového filtru
Rozsvítí-li se ukazatel čištění tukového filtru (tlačítko
vpravo svítí červeně), musíte filtr vyčistit (viz.
kapitola Čištění a péče).
Ukazatel vyčištění filtru se aktivuje po 15 hodinách
provozu, nebo 14 dnech (a to i v případě, že jste
spotřebič nezapínali).
Resetování indikace nasycení tukového filtru:
Stiskněte tlačítko po dobu minimálně 5 sekund.
Červený LED ukazatel zhasne.

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

Čištění a péče
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.
Lakované povrchy (podle provedení modelu) čistěte
pouze slabým mycím roztokem a velmi měkkým
hadříkem. Ovládací panel čistěte pouze měkkým
vlhkým hadříkem.
U odsavačů s krycí deskou (sklem) před 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
Při čištění tukových filtrů také odstraňte zbytky
mastnoty z přístupných součástí odsavače.

Čištění tukového filtru
Odklopení skleněné krycí desky
Skleněnou desku uchopte oběma rukami vpravo i
vlevo a táhněte ji dolů, dokud magnetické kontakty
nepovolí (obrázek 1).
Pohyb desky je zpomalený tlumícím táhlem.

Vyjmutí a čištění tukového filtru
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).
Po odklopení skleněné desky uchopte tukový filtr
oběma rukami za držáky filtru a táhněte dolů, dokud
se magnetický kontakt nepřeruší (obrázek 2).
Kovový filtr poté vyjměte 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 a používejte šetrné mycí
prostředky. 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).

Kovový tukový filtr po čištění opět sešroubujte
a vložte do odsavače. Skleněnou desku musíte
ustavit opět do původní polohy. Zde je nutné
oběma rukama táhnout skleněnou desku
nahoru, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
Poznámka: šroubováním magnetických kontaktů
krycí skleněné desky je možno nastavit optimální
polohu roviny skla.
Pozor: na úplné vyšroubování magnetu z úchytky!

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!

Výměna osvětlení

Životnost tukového filtru při pravidelném mytí
v myčce je cca 8 let.

Výměna LED osvětlení

Filtr po vyčištění opět nasaďte do odsavače.
Skleněnou desku vytáhněte oběma rukama nahoru
až se magnetické kontakty přichytí k odsavači.
Následně podržte ukazatel čištění cca 5 sekund
stisknutý. Počítadlo provozních hodin se vynuluje a
červená LED zhasne.

Dvojité tukové filtry
Pokud je Váš model vybavený dvojitým tukovým
filtrem (dle konkrétního modelu odsavače), před
čistěním ho nejprve rozmontujte. K tomu je nutno
povolit šrouby úchytů (obrázek 1). Nyní můžete filtr
rozložit na jednotlivé filtrační desky.

Vadné osvětlovací těleso musí být ihned vyměněno.
Před výměnou zdroje musíte odsavač par
bezpodmínečně odpojit od elektrické sítě!

V případě LED osvětlení je možné vyměnit celý
světlený zdroj. Tuto výměnu přenechte prosím
příslušným specializovaným odborníkům, nebo
vyškoleným technikům.
Po výměně osvětlení obnovte připojení elektrického
proudu.
Poznámka: pokud světla nefungují, zkontrolujte,
zda byly žárovky či zdroje vloženy a zapojeny
správně.

Aktivní uhlíkový filtr u C-verze
odsavačů / externí recirkulace
Aktivní uhlíkový filtr váže pachy, které jsou
obsaženy v kuchyňských výparech. Dle potřeby je
nutno tento filtr každé 3 až 6 měsíců provozu
vyčistit, nebo vyměnit za nový.
Údržba: viz. samostatné pokyny pro uhlíkové filtry.

Kombinovaný tukový / uhlíkový filtr
Tyto kombinované filtry nejsou standardním
vybavením ani v případě C-verzí odsavačů. Jedná
se o specifické konstrukční řešení u některých
atypických modelů.

Aktivní uhlíkový filtr je namontován přímo na
kovovém tukovém filtru pomocí rámu.
K výměně uhlíkového filtru je nutné demontovat
kovový tukový filtr. Uhlíkový filtr pak stačí vysunout z
boku rámu ve směru, kde se nenacházejí spony.
Po vyjmutí aktivního uhlíkového filtru stačí nasadit
pouze nový filtr. Při montáži postupujte v opačném
pořadí kroků.

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.

Technické údaje
Připojení k elektrické síti: 230V/50Hz, max. 500W
Osvětlení:
LED zdroje: 12V, 3,5W, barevná teplota dle modelu,
nebo specifikace zákazníka

Záruční podmínky
Pozor: Aktivní uhlíkový filtr nesmíte čistit za mokra
(například vložením do myčky společně s tukovým
filtrem).

Odstranění závad
Odstranění závad
V případe výskytu chybového hlášení LED, 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.
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.

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
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