Sombra vestavný modul
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Návod k obsluze
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Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si vybrali odsavač par
GUTMANN.
Před prvním použitím si prosím pozorně
přečtěte následující informace a vysvětlení
o správném používání Vašeho nového
odsavače par GUTMANN. Přečtěte si také
pokyny pro obsluhu a instalaci včetně
doporučení pro čištění, abyste si mohli
zařízení nerušeně užívat po mnoho let.

Bezpečnostní pokyny
Tyto provozní a montážní pokyny obsahují
důležité informace, které je třeba dodržovat
pro zajištění bezpečného a spolehlivého
provozu odsavače par.
Uložte je prosím na bezpečném místě pro
budoucí použití. Tento návod k obsluze se
vztahuje na několik verzí spotřebiče. Návod
tedy může obsahovat popisy některých
funkcí, které se na Vašem modelu
nenacházejí.

Instalace
Spotřebič smí nainstalovat a zapojit pouze
autorizovaný technik za dodržení všech
příslušných předpisů elektrických rozvodných společností a příslušných stavebních
předpisů. Při instalaci dodržujte příslušné
pokyny! Poškozené zařízení nesmí být
uvedeno do provozu. Vadné díly je třeba
nahradit originálními díly. Opravy smí
provádět pouze autorizovaný technický
personál.

Nebezpečí otravy!
Pokud je odsavač par provozován v režimu
odtahu ve stejné místnosti současně s
jinými spalovacími spotřebiči závislými na
vzduchu v místnosti (např. spotřebiče na
spalování dřeva, plynu, oleje nebo uhlí),
mohou být smrtící spaliny nasměrovány
zpět do místnosti vzhledem k vzniklému
podtlaku. Z tohoto důvodu je nutné po
celou dobu zajistit dostatečný přívod
vzduchu! Podtlak v místnosti nesmí
překročit 4 Pa (0.04mbar).

Nebezpečí požáru!
Odsavač par nesmí být používán osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo
duševními schopnostmi, nebo osobami,
které nemají zkušenosti a/nebo znalosti o
tom, jak jej používat. Děti musí být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou
se spotřebičem hrát.

Použití v souladu s určením
Odsavač par může být použit pouze k
odsávání kuchyňských výparů nad
kuchyňskými spotřebiči v domácnostech.
Jakékoliv jiné použití je považováno za
nesprávné.
Nesprávné použití odsavače par může
představovat nebezpečí pro osoby a
předměty. Odsavač par nesmí být používán
jako police pro uložení předmětů, např.
lahví, kořenek nebo dalších volných
předmětů.
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Odsavač par nesmí být provozován bez
tukového filtru a musí být při provozu pod
dohledem. Filtry, které jsou nasycené
tukem, mohou představovat nebezpečí
požáru! Při smažení mějte odsavač par pod
neustálým
dohledem!
Nezapomeňte
pravidelně čistit filtry. Flambování pod
odsavačem par je zakázáno! Plynové
spotřebiče mohou být použity pod
odsavačem par pouze tehdy, pokud jsou na
nich umístěny hrnce/pánve! Pokud
používáte více než tři plynové vařiče
současně, nastavte odsavač par na úroveň
výkonu "2" nebo vyšší. Tím se zabrání
hromadění tepla ve spotřebiči.

Příprava k uvedení do provozu
Model je v souladu s příslušnými
bezpečnostními předpisy pro kuchyňské
spotřebiče v domácnostech. Požadavky
týkající se místa instalace jsou popsány
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v uživatelské dokumentaci dodané s
přístrojem. Máte-li jakékoli pochybnosti o
tom, zda Vaše zamýšlené místo instalace
splňuje požadavky, obraťte se prosím na
naše servisní oddělení. Poškozené zařízení
nesmí být uvedeno do provozu. Vadné díly
je třeba nahradit originálními náhradními
díly nebo díly určenými firmou GUTMANN.
Opravy smí být prováděny pouze
autorizovaným technickým personálem.

Aktivní uhlíkový filtr
Pro aktivní uhlíkové filtry, kterými jsou
vybavené odsavače par GUTMANN (verze
C), dodržujte prosím příslušné samostatné
provozní pokyny!

Doprava, vybalení, instalace
Pokud je přístroj dopraven do místa
instalace z chladného prostředí, může se
objevit kondenzace. Počkejte prosím, až se
spotřebič přizpůsobí teplotě a bude zcela
suchý, než ho uvedete do provozu. Doba
aklimatizace závisí na rozdílu teplot a na
typu a designu spotřebiče, měla by však
činit nejméně 12 hodin.

bezpečnostní síťové zásuvce, jinak vzniká
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Ujistěte se, že je zásuvka na přístroji nebo
domácí bezpečnostní zásuvka snadno
přístupná, aby bylo možné síťový kabel
odpojit od zásuvky v případě nouze nebo
při servisu a údržbě.

Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Odsavač par nečistěte parním čističem
nebo tlakovým vodním čističem. Odsavač
par musí být před čištěním odpojen od
zdroje elektrické energie.

Provedení
Odsavač par může být přizpůsoben
individuálním požadavkům zákazníka a
proto se může jeho vzhled lišit od obrázků v
tomto návodu k obsluze. Pokyny, údržba,
čištění a instalace zůstávají ale vždy stejné.

Připojení ke zdroji elektrické energie
Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené
na přístroji odpovídá napětí v síti ve Vaší
oblasti. Připojení k nesprávnému napětí
poškodí nebo zničí zařízení. Před zapnutím
zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely a vedení správně instalovány a
nepoškozené. Zejména se ujistěte, že na
kabelech nejsou žádné uzly, že kabely
nejsou nataženy příliš těsně kolem rohů a že
na nich neleží žádné předměty. Také se
ujistěte, že jsou všechny konektory pevně
zapojeny. Vadné stínění nebo vedení
představuje
zdravotní
riziko
(úraz
elektrickým proudem) a může zničit další
spotřebiče.
Spotřebiče
se
síťovými
zástrčkami jsou vybaveny testovaným
bezpečnostním síťovým kabelem pro
příslušnou zemi použití, který může být
připojen pouze k řádně uzemněné
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Všeobecné použití

Popis produktu

Odsavače par GUTMANN jsou určeny
speciálně k odsávání kuchyňských výparů
nad kuchyňskými spotřebiči v domácnostech. Odsáváním přes hranu skla
odsavače vzniká pod stropem místnosti
proudění, které díky inovativní technologii
plyne směrem do těla odsavače. Výpary a
kouř stoupají díky vlastní termice směrem
nahoru, jsou zachytávány cirkulujícím
prouděním vzduchu a nasáty do stropního
za sklem a jsou opatřeny magnetickými

jejich perfektní usazení. Za sklem skryté
lze je snadno čistit v myčce na nádobí. LED
osvětlení odsavače uspořádané v podélném směru poskytuje perfektní osvětlení
varné zóny. Ovládání odsavače par probíhá
pomocí dálkového ovládání a je indikováno
na ukazateli za sklem.
Stropní model odsavače par Sombra II
představuje další inovaci v dlouhé řadě
designových a technických myšlenek z dílny
GUTMANN. Tento model je kompletně
zapuštěn do stropu a je určen pro ty, kdo při
vaření vyžadují neomezený prostor pro
hlavu nad varnou zónou nebo pro ty, kdo si
přejí realizovat v kuchyni individuální styl.

1
2
3
4
5
6
7

Tělo odsavače par
Osvětlení
Čelní sklo (sklopné)
Ovládací panel
Senzor
LED ukazatel výkonu

Ovládací panel (přepínač)
Funkce odsavače lze ovládat dvěma
různými způsoby:
1. Ovládání pomocí dálkového ovladače
2. Ovládání pomocí přepínače

1. Ovládání pomocí dálkového ovladače
ZAP/VYP (ON/OFF)
Pro zapnutí stiskněte tlačítko se symbolem
ON/OFF. Motor poběží na 3. úrovni. Pro
vypnutí stiskněte tlačítko se symbolem
ON/OFF znovu.
Zvýšení výkonu motoru
Stiskněte tlačítko se symbolem Zvýšit výkon
motoru. Výkon motoru se zvýší každým
stiskem o jeden stupeň.

4

cz

1

4

2

5

3

6

Ukazatel nasycení tukového filtru
Rozsvícení ukazatele nasycení tukového filtru
(červená LED) signalizuje nutnost vyčištění
přepínač (symbol ventilátoru) na odsavači
par po dobu minimálně 10 vteřin, kontrolka
na ukazateli zhasne.

Snížení výkonu motoru
Stiskněte tlačítko se symbolem Snížit výkon
motoru. Výkon motoru se sníží každým
stiskem o jeden stupeň, dokud není
dosaženo úrovně 1.
Osvětlení
Pro zapnutí osvětlení stiskněte tlačítko se
symbolem Osvětlení. Opětovným stiskem
tlačítka se osvětlení vypne. Delším stiskem
tlačítka se osvětlení ztlumí.
Intenzivní úroveň výkonu
Maximální výkon motoru se dosáhne
stiskem tlačítka Intenzivní úroveň. Výkon
motoru se přepne zpět o jednu úroveň po 5
minutách.

Výměna baterií
Kryt baterií se nachází na zadní straně
dálkového ovládání. Odklopte magnetický
kryt palcem a ukazovákem. Nyní odstraňte
prázdné baterie a vyměňte je za nové
stejného typu. Nasaďte zpět kryt.
Upozornění: Nevyhazujte prázdné baterie
do běžného domácího odpadu!

Automatická doba doběhu
Automatická doba doběhu se aktivuje
stiskem pole se symbolem Doby doběhu.
Odsavač par se přepne z úrovně 3 zpět na
úroveň 1 a na této úrovni poběží cca 15
minut před úplným vypnutím.
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2. Ovládání pomocí přepínače

LED ukazatel výkonu

(nachází se na přístroji pod čelním sklem)

(nachází se na přístroji za čelním sklem)
Na LED ukazateli lze vyčíst údaje o
provozním stavu odsavače par:

Levý přepínač stiskněte směrem k symbolu
ventilátoru: Motor ZAP / VYP

tímto přepínačem. Chcete-li tak učinit,
stiskněte a podržte přepínač ve směru
symbolu ventilátoru tak dlouho, dokud LED
kontrolka nezhasne.
Levý přepínač stiskněte směrem k symbolu
osvětlení: Světlo ZAP / VYP
Při delším podržení tohoto přepínače se
osvětlení ztlumí. LED osvětlení nemá funkci
ztlumení.
Pravý přepínač stiskněte směrem k symbolu +:
dojde ke zvýšení výkonu motoru
Pravý přepínač stiskněte směrem k symbolu -:
dojde ke snížení výkonu motoru
F
Kontrolka bliká po 14 dnech (i když se
během této doby nebude vařit) nebo po 15
a resetujte kontrolku dlouhým stiskem
přepínače po dobu cca 10 vteřin, dokud
červená LED kontrolka nezhasne.

Čištění a údržba
Čištění povrchů
Nebezpečí v důsledku úrazu elektrickým
proudem! Odpojte odsavač par od zdroje
elektrické energie vytažením zástrčky ze
zásuvky nebo vypnutím jističe. Při čištění
dbejte, aby do zařízení nepronikla žádná
voda. Pravidelné čištění povrchu šetří
pracné odstraňování ulpívajících nečistot.
Používejte pouze běžné mycí prostředky
nebo univerzální čisticí prostředky vhodné
pro čištění nerezové oceli/hliníku. Nikdy
nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
nebo drátěnku. Po vyčištění odsavače par
ošetřete plochy z nerezové oceli přípravkem
na nerezovou ocel. Lakované povrchy je
nutné čistit pouze slabým roztokem
saponátu a velmi měkkým hadříkem. Na
čištění ovládacího panelu používejte pouze
měkký hadřík. U odsavačů par vybavených
se vyskytují zbytky mastnoty na okraji
panelu. Tyto nečistoty se vyskytují z fyzikálních důvodů a nejsou výsledkem závady na
odsavači par. Pravidelně čistěte panel pod
nečistot.
Poznámka: Nepoužívejte alkohol (líh) na
plastové povrchy, mohlo by dojít k tvorbě
matných skvrn.

Podržte přepínač stisknutý
min. 10 vteřin, dokud
červená LED kontrolka
nezhasne!
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Upozornění: Dostatečně kuchyň větrejte,
nesmí být přítomen otevřený oheň.
Ovládací panel čistěte pouze měkkým
vlhkým hadříkem (slabým roztokem
saponátu). Na posuvný přepínač/tlačítka
nepoužívejte čističe nerezové oceli.

cz

Kovový filtr
Vyjmutí filtru
Nebezpečí požáru! Zbytky mastnoty snižují
výkon odsavače par a zvyšují nebezpečí
vzniku požáru. Aby se zabránilo nebezpečí
vzniku požáru, pravidelně prosím kovový
filtr čistěte. Tukový filtr se musí čistit alespoň
jednou za čtrnáct dní. Nutnost čištění
tukového filtru udává i LED ukazatel: po 15
provozních hodinách začne na odsavači
blikat červená LED kontrolka – vždy v
takovém případě prosím kovový filtr
vyčistěte. Oběma rukama zatáhněte za
skleněnou desku směrem dolů, dokud se
neuvolní magnetické spojení. Skleněnou
desku opatrně sklopte směrem dolů a
vyjměte kovový filtr, který se nachází po ní.
Nerezový filtr lze nejlépe vyčistit umytím v
myčce na nádobí nebo jemným
prostředkem na mytí nádobí. Výrobce
nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv
zabarvení
způsobené
používáním
agresivních mycích látek. Je nutné se
vyhnout teplotám přesahujícím 55 stupňů
Celsia.
Upozornění: Nepoužívejte třífázové čisticí
prostředky a nečistěte filtr v průmyslové
myčce. Čištění agresivními látkami jako je
benzín, aceton, tri-chlor-etylen, atd. zničí
filtry! Po vyčištění kovové filtry namontujte
zpět.
Po vyčištění kovový filtr nasaďte zpět a
resetujte kontrolku dlouhým stiskem
přepínače (F) po dobu cca 10 vteřin. Čítač
provozních hodin se vynuluje a červená LED
kontrolka zhasne. Skleněné víko opatrně
oběma rukama zaklapněte zpět do původní
polohy.

LED osvětlení
Vadná světla je nutné neprodleně vyměnit.
Před výměnou světel prosím odpojte
odsavač par od zdroje elektrické energie!
Vyčkejte, dokud světla nevychladnou.

Upozornění: Výměnu osvětlení smí
provádět pouze zákaznický servis.
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Poruchy

Likvidace

V případě výskytu chybového hlášení
odsavač par nejprve odpojte od zdroje
elektrické energie a po 10 vteřinách jej
opět zapněte.

Obal

Okamžitě prosím kontaktujte naše servisní
oddělení, pokud:
- odsavač par vytváří neobvyklé zvuky a
nejste schopni zjistit po kontrole vzduchového vedení jakékoliv závady
- zjistíte např. poslechem na základě
podivných zvuků, že je vadný nebo
poškozený motor
- přepínače nefungují správně.
Servisní oddělení lze kontaktovat na
telefonním čísle +420257216586 nebo
emailem na info@gutmann-exklusiv.cz.
Nezapomeňte uvést model Vašeho
odsavače par a odpovídající sériové číslo.
Tuto informaci naleznete na typovém štítku,
který je umístěn uvnitř těla odsavače par
poblíž filtrů. V případě dalších problémů s
Vaším odsavačem par Gutmann se můžete
obrátit na naše zákaznické oddělení
emailem na info@gutmann-exklusiv.cz.

Obal odsavače par je recyklovatelný.
Kartony a polyetylenová fólie (PE) se
používají jako obalové materiály. Tyto
materiály
musí
být
zlikvidovány
environmentálně kompatibilním způsobem
v souladu s místními předpisy.

Odsavač par
Na Vašem místním úřadu Vám rádi poradí s
likvidací starých spotřebičů pro domácnost
šetrnou k životnímu prostředí.

Životní prostředí
jsou označeny v souladu s evropskou
směrnicí 2002/96/ES o odpadech z
elektrických a elektronických zařízení
(OEEZ). Tato směrnice stanoví rámec pro
navrácení a likvidaci použitých spotřebičů v
rámci celé EU. Požádejte prosím svého
prodejce o informace o aktuálních
způsobech likvidace.

Technické údaje
Připojení k síti:
230 V / 50 Hz, max. 270 W
Světelný zdroj: LED 3,7 W
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