ODSAVAČ PAR
GZ 750 QUATRO (QUATRO W 10 INOX)

Návod k obsluze
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VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí
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Pokyny k použití a montáži
Dodržujte pokyny tohoto návodu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nepříjemnosti,
poškození nebo požár vyplývající z nedodržení pokynů tohoto návodu. Odsavač je určený výlučně pro
použití v domácnosti.
Odsavač se může mírně odlišovat od uvedeného nákresu v návodu. Pokyny k obsluze, údržbě
a instalaci zůstávají stejné.
! Odložte si tento návod k použití na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti. V
případě předání spotřebiče další osobě ji předejte také tento návod k použití.
! Přečtěte si důkladně tento návod k použití: obsahuje důležité informace o instalaci, použití a
bezpečnosti.
! Neprovádějte žádné elektrické ani mechanické změny spotřebiče.
Poznámka: díly označené symbolem „(*)“ představují volitelné příslušenství dodávané pouze k
některým modelům nebo jsou dostupné k zakoupení od prodejce, a nejsou součástí dodávky.


 Upozornění

VAROVÁNÍ! Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, dokud není dokončená kompletní instalace.
Před čištěním nebo údržbou odpojte odsavač od elektrické sítě odpojením zástrčky od síťové zásuvky
nebo vypnutím jističe.
Při instalaci a údržbě používejte vždy rukavice.
Tento spotřebič není určený pro použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, senzorickými
nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod
dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Spotřebič je určený pro použití dospělými osobami, nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Odsavač nikdy nepoužívejte bez namontované mřížky!
Odsavač NESMÍTE používat jako podpěrnou plochu, pokud tak není uvedeno.
V místnosti, kde je instalovaný odsavač musíte zajistit dostatečné větrání, pokud se odsavač používá
společně se spotřebiči spalujícími plyn nebo jiná paliva.
Větrací systém tohoto spotřebiče nesmí být připojený k existujícímu ventilačnímu systému, který se
používá na odtah zplodin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.
Pod odsavačem nikdy neflambujte.
Použití otevřeného plamene může poškodit filtr a může způsobit požár.
Během smažení mějte pánev neustále pod dohledem, abyste zabránili přehřátí oleje a vznícení.
Přístupné části odsavače mohou být během použití s varnou deskou horké.
S ohledem na technické a bezpečnostní předpisy pro odtah spalin je důležité dodržovat předpisy
platné v zemi instalace.
Odsavač pravidelné čistěte zvenku i zevnitř (NEJMÉNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ).
Čištění provádějte v souladu s pokyny o údržbě v návodu k použití). Nedodržení pokynů týkajících se
čištění a údržby uvedených v tomto návodu může mít za následek vznícení filtrů odsavače.
Nepoužívejte ani nenechávejte spotřebič bez namontované žárovky z důvodu možného zasažení
elektrickým proudem.
Neneseme žádnou odpovědnost za poškození, vady nebo požár způsobený nedodržením pokynů v
tomto návodu.
Tento spotřebič je označený podle Evropské směrnice 2002/96/EC o Likvidaci starých elektrických
a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které může být negativně ovlivněno
nesprávnou likvidací tohoto spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo obalu označuje, že tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s
běžným domovním odpadem. Musíte je odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a
elektronických zařízení. Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
Pro podrobnější informace o sběru a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu, sběrné
středisko nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
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Použití
Odsavač je navržen pro použití v odtahové nebo filtrační verzi.
Modely bez sacího motoru mohou fungovat pouze v odtahové verzi a musí být připojené k externímu
odsávacímu zařízení (není součástí dodávky).
Pokyny pro připojení jsou dodané s periferním sacím zařízením.

Odtahová verze
V tomto případě jsou výpary odváděny venku z kuchyně přes trubku připojenou pomocí propojovací
příruby v horní části odsavače.
Pozor! Odtahová trubka není součástí dodávky a musíte ji zakoupit samostatně.
Průměr odtahového potrubí musí být nejméně stejný jako je připojovací příruba.
V horizontálních částech musí být odtahové potrubí v mírném sklonu (přibližně 10°) a směrované
nahoru pro snadné odsávání vzduchu z místnosti.
Pozor! Pokud je odsavač vybavený aktivním uhlíkovým filtrem, musíte jej vyndat.
Připojte odsavač a odtahový otvor ve stěně o průměru stejném jako je výstupní otvor vzduchu
(připojovací příruba).
Použití trubek s menším průměrem způsobí snížení sacího výkonu a značně zvýší hluk.
Výrobce nenese odpovědnost za provedenou instalaci.
! Použijte potrubí s co nejkratší délkou.
! Použijte potrubí s co nejméně ohyby (maximální úhel kolena: 90°).
! Vyhněte se drastickým změnám v průměru potrubí.
! Použijte co nejhladší trubky odtahového potrubí.
! Odtahové potrubí musí být vyrobené z certifikovaného materiálu.

Filtrační verze
Pro tento druh provozu musíte vložit aktivní uhlíkový filtr, který získáte u vašeho prodejce.
Filtr zachycuje mastnoty a pachy z nasávaného vzduchu a poté jej vrací zpět do místnosti přes
výstupní mřížku.

Instalace
Minimální vzdálenost mezi horní hranou varné desky a nejnižší části odsavače musí být nejméně 50
cm pro elektrické varné desky a 65 cm pro plynové nebo kombinované varné desky.
Pokud pokyny pro instalaci plynové varné desky uvádějí větší vzdálenost, dodržujte je.

Připojení k elektrické síti
Napětí v elektrické síti musí odpovídat parametrům uvedeným na výrobním štítku umístěném
uvnitř odsavače. Pokud je odsavač vybavený kabelem se zástrčkou, musí být připojena k správně
instalované síťové zásuvce a snadno přístupná i po instalaci spotřebiče. Pokud není vybavený
kabelem se zástrčkou (přímé připojení k elektrické síti) nebo pokud není zásuvka ve snadno dostupné
oblasti po instalaci, použijte dvoupólový přepínač v souladu s platnými předpisy, který zajistí kompletní
odpojení napájení v případě podmínek týkajících se přepětí kategorie III, v souladu s instalačními
pokyny.
Upozornění! Před připojením odsavače k elektrické síti a kontrole funkčnosti vždy zkontrolujte, zda
je přívodní kabel správně instalovaný. Odsavač je vybavený speciálním napájecím kabelem; pokud je
kabel poškozený, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní technik.
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Montáž
U většiny odsavačů jsou dodané hmoždinky pro pevné ukotvení spotřebiče na stěnu/strop. Vhodnost
instalačního materiálu musí posoudit kvalifikovaný odborník v souladu s typem stěny/stropu. Stěna/
strop musí být dostatečně silné pro váhu spotřebiče. Nelepte, ani neaplikujte silikón pro připevnění
odsavače na stěnu, pouze jej namontujte na povrch.

Obsluha
Použijte nejvyšší stupeň výkonu v případě silné koncentrace kuchyňských výparů. Doporučujeme
zapnout odsavač 5 minut před vařením a nechat v provozu dalších 15 minut po dokončení vaření k
dokonalému odstranění pachů a výparů.

1 Vypnutí motoru
Stisknutím tohoto tlačítka během provozu vypnete odsavač.
2 Zapnutí motoru
Stisknutím tlačítka se přepne odsavač z režimu vypnutí na rychlost 1.
Stisknutím tlačítka (odsavač v zapnutém režimu) se rychlost motoru zvýší z rychlosti 1 na
intenzivní.
Každé rychlosti odpovídá rozsvícení příslušné led kontrolky.
Rychlost 1: 1
Rychlost 2: 2
Rychlost 3: 3
Rychlost 4: 4
3 Zapnutí/vypnutí osvětlení
4 Časovač
5 Indikátor funkce

Časovač
Odsavač je vybaven možností k programování automatického vypnutí v 10-minutových intervalech až
do 60 minut. Časovač aktivujete stisknutím tlačítka „T” během provozu odsavače na požadovaném
stupni výkonu.
Displej bliká a zobrazí se tečka indikující, že spotřebič je v režimu časovače vypnutí. Pak můžete
naprogramovat čas automatického vypnutí odsavače pomocí tlačítka +, dbejte na to, že obrázek na
displeji násobený 10-minutovým intervalem představuje dobu do vypnutí (např.: 1 = 10 minut, 2 = 20
minut, 3 = 30 minut atd.).
Po nastavení vypnutí musíte potvrdit opětovným stisknutím tlačítka T. Displej přestane blikat a zobrazí
předem nastavený výkon a blikající tečka indikuje, že se odpočítává čas do vypnutí odsavače.
Funkci časovače lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka T během odpočítávání času.
POZNÁMKA: program vždy uloží poslední nastavení časovače.
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Funkci časovače musíte aktivovat do 20 sekund, v opačném případě se přepne automaticky do
běžného provozního stavu. Mikroprocesor může smazat nebo vynulovat během výpadku napětí
v síti a zastavit reakci na příkazy tlačítek. V takovém případě odpojte odsavač od elektrické sítě
a pak opět připojte pro obnovení správné funkčnosti systému.

Údržba
POZOR! Před prováděním jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě vypnutím a odpojením
zástrčky od síťové zásuvky nebo vypnutím jističe.

Čištění
Odsavač pravidelně čistěte (nejméně tak často, jak provádíte údržbu tukových filtrů) zevnitř i zvenku.
Čistěte pomocí tkaniny navlhčené v neutrálním roztoku saponátu a vody. Nepoužívejte drsné
prostředky. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!
VAROVÁNÍ: Nedodržením základních pokynů čištění a údržby odsavače a výměny filtrů může
způsobit požár. Dodržujte proto tyto pokyny.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození motoru nebo požáry způsobené nesprávnou
obsluhou nebo nedodržením bezpečnostních doporučení.

Tukový filtr
Zachycuje mastnoty z vaření.
Musíte jej čistit nejméně jednou měsíčně (v případě indikačního systému nasycení – pokud je na
modelu – indikuje nutnost čištění) pomocí neagresivních čisticích prostředků, ručně nebo v myčce
nádobí, ve které musíte nastavit nízkou teplotu a krátký cyklus.
Při mytí v myčce nádobí se může filtr mírně zbarvit, ale toto neovlivní jeho filtrační kapacitu.
K vyjmutí tukového filtru potáhněte za madlo s pružinami.

Výměna žárovek
Odpojte odsavač od elektrické sítě.
Varování! před dotekem žárovek se ujistěte, zda jsou vychladlé.
1. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje opatrně uvolněte kryt osvětlení.
2. Vyjměte vadnou žárovku a nahraďte novou 12 V, 20 Wattů (Maximum) halogenovou s G-4 paticí
VHODNOU PRO POUŽITÍ V OTEVŘENÉM OSVĚTLENÍ. Dodržujte pokynů na obalu a nedotýkejte
se žárovky holýma rukama.
3. Nainstalujte kryt osvětlení. (musí nacvaknout).
Pokud osvětlení nefunguje, ujistěte se, zda jsou žárovky vloženy správně než budete kontaktovat
servisní středisko.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje
-

jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů,
žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní
náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info

Záruční list
Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.
Odesílatel: ..........................................................................................................................................
Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................
Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................
Telefonní číslo: ....................................................................................................................................
Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................
Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................
Popis závady: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Datum/podpis: .....................................................................................................................................
Záruka se nevztahuje.
Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.
Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.
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ODSÁVAČ PÁR
GZ 750 QUATRO (QUATRO W 10 INOX)

Návod na obsluhu
1

2

3

4

5

Pokyny o použití a montáži
Dodržiavajte pokyny tohto návodu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepríjemnosti,
poškodenia alebo požiar vyplývajúce z nedodržania pokynov tohoto návodu. Odsávač je určený len
pre použitie v domácnosti.
Odsávač sa môže mierne odlišovať od uvedeného nákresu v návode. Pokyny na obsluhu,
údržbu a inštaláciu zostávajú rovnaké.
! Odložte si tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti. V
prípade odovzdania spotrebiča ďalšej osobe jej odovzdajte taktiež tento návod na obsluhu.
! Prečítajte si dôkladne tento návod na obsluhu: obsahuje dôležité informácie o inštalácii, použití a
bezpečnosti.
! Nevykonávajte žiadne elektrické ani mechanické zmeny spotrebiča.
Poznámka: diely označené symbolom „(*)“ predstavuj voliteľné príslušenstvo dodávané len k
niektorým modelom alebo sú dostupné na zakúpenie do predajcu, a nie sú súčasťou dodávky.


 Upozornenie

VAROVANIE! Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, pokým nie je dokončená kompletná inštalácia.
Pred čistením alebo údržbou odpojte odsávač od elektrickej siete odpojením zástrčky od sieťovej
zásuvky alebo vypnutím ističa.
Pri inštalácii a údržbe používajte vždy rukavice.
Tento spotrebič nie je určený pre použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie
sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Spotrebič je určený pre použitie dospelými osobami, nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
Odsávač nikdy nepoužívajte bez namontovaného filtra!
Odsávač NESMIETE používať ako podpernú plochu, ak tak nie je uvedené.
V miestnosti, kde je inštalovaný odsávač musíte zaistiť dostatočné vetranie, ak sa odsávač používa
spoločne so spotrebičmi spaľujúcimi plyn alebo iné palivá.
Vetrací systém tohto spotrebiča nesmie byť pripojený k existujúcemu ventilačnému systému, ktorý sa
používa na odťah splodín zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
Pod odsávačom nikdy neflambujte.
Použitie otvoreného plameňa môže poškodiť filter a môže spôsobiť požiar.
Počas smaženia majte panvicu neustále pod dozorom, aby ste zabránili prehriatiu oleja a vznieteniu.
Prístupné časti odsávača môžu byť počas použitia s varným panelom horúce.
S ohľadom na technické a bezpečnostné predpisy pre odťah splodín je dôležité dodržiavať predpisy
platné v krajine inštalácie.
Odsávač pravidelné čistite zvonku aj zvnútra (NAJMENEJ RAZ MESAČNE).
Čistenie vykonávajte v súlade s pokynmi o údržbe v návode na obsluhu). Nedodržanie pokynov
týkajúcich sa čistenia a údržby uvedených v tomto návode môže mať za následok vznietenie filtrov
odsávača.
Nepoužívajte ani nenechávajte spotrebič bez namontovanej žiarovky z dôvodu možného zasiahnutia
elektrickým prúdom.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenia, poruchy alebo požiar spôsobený nedodržaním
pokynov v tomto návode.
Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Likvidácii starých elektrických
a elektronických zariadení (WEEE). Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť
možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne
ovplyvnené nesprávnou likvidáciou tohto spotrebiča.
Symbol
na výrobku alebo obale označuje, že tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s
bežným domácim odpadom. Musíte ho odniesť na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
Pre podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii tohto spotrebiča kontaktujte miestnu správu, zberné
stredisko alebo predajňu, kde ste spotrebič zakúpili.
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Použitie
Odsávač je navrhnutý pre použitie v odťahovej alebo filtračnej verzii.
Modely bez odsávacieho motora môžu fungovať len v odťahovej verzii a musia byť pripojené k
externému odsávaciemu zariadeniu (nie je súčasťou dodávky).
Pokyny pre pripojenie sú dodané s periférnym odsávacím zariadením.

Odťahová verzia
V tomto prípade sú výpary odvádzané vonku z kuchyne cez rúrku pripojenú pomocou pripojovacej
príruby v hornej časti odsávača.
Pozor! Odťahová rúrka nie je súčasťou dodávky a musíte ju zakúpiť samostatne.
Priemer odťahového potrubia musí byť najmenej rovnaký ako je pripojovacia príruba.
V horizontálnych častiach musí byť odťahové potrubie v miernom sklone (približne 10°) a smerované
hore pre jednoduché odsávanie vzduchu z miestnosti.
Pozor! Ak je odsávač vybavený aktívnym uhlíkovým filtrom, musíte ho vybrať.
Pripojte odsávač a odťahový otvor v stene s priemerom rovnakým ako je výstupný otvor vzduchu
(pripájacia príruba).
Použitie rúrok s menším priemerom spôsobí zníženie odsávacieho výkonu a značne zvýši hluk.
Výrobca nenesie zodpovednosť za vykonanú inštaláciu.
! Použite potrubie s čo najkratšou dĺžkou.
! Použite potrubie s čo najmenej ohybmi (maximálny uhol kolena: 90°).
! Vyhnite sa drastickým zmenám v priemere potrubia.
! Použite čo najhladšie rúrky odťahového potrubia.
! Odťahové potrubie musí byť vyrobené z certifikovaného materiálu.

Filtračná verzia
Pre tento druh prevádzky musíte vložiť aktívny uhlíkový filter, ktorý získate od vášho predajcu.
Filter zachytáva mastnoty a pachy z nasávaného vzduchu a potom ich vracia späť do miestnosti cez
výstupnú mriežku.

Inštalácia
Minimálna vzdialenosť medzi hornou hranou varného panela a najnižšou časťou odsávača musí byť
najmenej 50 cm pre elektrické varné panely a 65 cm pre plynové alebo kombinované varné panely.
Ak pokyny pre inštaláciu plynového varného panela uvádzajú väčšiu vzdialenosť, dodržiavajte ich.

Pripojenie k elektrickej sieti
Napätie v elektrickej sieti musí zodpovedať parametrom uvedeným na výrobnom štítku umiestnenom
vo vnútri odsávača. Ak je odsávač vybavený káblom so zástrčkou, musí byť pripojená k správnej
inštalovanej zásuvke a jednoducho prístupná aj po inštalácii spotrebiča. Ak nie je vybavený káblom
so zástrčkou (priame pripojenie k elektrickej sieti) alebo ak nie je zásuvka v jednoducho dostupnej
oblasti po inštalácii, použite dvojpólový prepínač v súlade s platnými predpismi, ktorý zaistí kompletné
odpojenie napájania v prípade podmienok týkajúcich sa prepätia kategórie III, v súlade s inštalačnými
pokynmi.
Upozornenie! Pred pripojením odsávača k elektrickej sieti a kontrole funkčnosti vždy skontrolujte, či je
napájací kábel správne inštalovaný. Odsávač je vybavený špeciálnym napájacím káblom; ak je kábel
poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik.
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Montáž
Pri väčšine odsávačov sú dodané hmoždinky pre pevné ukotvenie spotrebiča na stenu/strop.
Vhodnosť inštalačného materiálu musí posúdiť kvalifikovaný odborník v súlade s typom steny/stropu.
Stena/strop musia byť dostatočne silné pre váhu spotrebiča. Nelepte, ani neaplikujte silikón pre
pripevnenie odsávača na stenu, len ho namontujte na povrch.

Obsluha
Použite najvyšší stupeň výkonu v prípade silnej koncentrácie kuchynských výparov. Odporúčame
zapnúť odsávač 5 minút pred varením a nechať v prevádzke ďalších 15 minút po dokončení varenia
pre dokonalé odstránenie pachov a výparov.

1 Vypnutie motora
Stlačením tohto tlačidla počas prevádzky vypnite odsávač.
2 Zapnutie motora
Stlačením tlačidla sa prepne odsávač z režime vypnutia na rýchlosť 1.
Stlačením tlačidla (odsávač v zapnutom režime) sa rýchlosť motora zvýši z rýchlosti 1 na
intenzívnu.
Každej rýchlosti zodpovedá rozsvietenie príslušnej led kontrolky.
Rýchlosť 1: 1
Rýchlosť 2: 2
Rýchlosť 3: 3
Rýchlosť 4: 4
3 Zapnutie/vypnutie osvetlenia
4 Časovač
5 Indikátor funkcie

Časovač
Odsávač je vybavený možnosťou na programovanie automatického vypnutia v 10-minútových
intervaloch až do 60 minút. Časovač aktivujete stlačením tlačidla „T” počas prevádzky odsávača na
požadovanom stupni výkonu.
Displej bliká a zobrazí sa bodka indikujúca, že spotrebič je v režime časovača vypnutia. Potom môžete
naprogramovať čas automatického vypnutia odsávača pomocou tlačidla +, dbajte na to, že obrázok na
displeji násobený 10-minútovým intervalom predstavuje čas do vypnutia (napr.: 1 = 10 minút, 2 = 20
minút, 3 = 30 minút atď.).
Po nastavení vypnutia musíte potvrdiť opätovným stlačením tlačidla T. Displej prestane blikať a
zobrazí vopred nastavený výkon a blikajúca bodka indikuje, že sa odpočítava čas do vypnutia
odsávača.
Funkciu časovača môžete zrušiť opätovným stlačením tlačidla T počas odpočítavania času.
POZNÁMKA: program vždy uloží posledné nastavenie časovača.
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Funkciu časovača musíte aktivovať do 20 sekúnd, v opačnom prípade sa prepne automaticky
do bežného prevádzkového stavu. Mikroprocesor môže zmazať alebo vynulovať počas
výpadku napätia v sieti a zastaviť reakciu na príkazy tlačidiel. V takom prípade odpojte
odsávača od elektrickej siete a potom opäť pripojte pre obnovenie správnej funkčnosti
systému.

Údržba
POZOR! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte odsávač od elektrickej siete a vypnutím a
odpojením zástrčky od sieťovej zásuvky alebo vypnutím ističa.

Čistenie
Odsávač pravidelne čistite (najmenej tak často, ako vykonávate údržbu tukových filtrov) zvnútra aj
zvonku. Čistite pomocou tkaniny navlhčenej v neutrálnom roztoku saponátu a vody. Nepoužívajte
drsné prostriedky. Nepoužívajte alkohol!
VAROVANIE: Nedodržaním základných pokynov čistenia a údržby odsávača a výmeny filtrov môžete
spôsobiť požiar. Dodržiavajte preto tieto pokyny.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia motora alebo požiare spôsobené nesprávnou
obsluhou alebo nedodržaním bezpečnostných odporúčaní.

Tukový filter
Zachytáva mastnoty z varenia.
Tento musíte čistiť najmenej raz mesačne (v prípade indikačného systému nasýtenia – ak je na modeli
– indikuje nutnosť čistenia) pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov, ručne alebo v umývačke
riadu, v ktorej musíte nastaviť nízku teplotu a krátky cyklus.
Pri umývaní v umývačke riadu sa môže filter mierne zafarbiť, ale toto neovplyvní jeho filtračnú
kapacitu.
Pre vybratie tukového filtra potiahnite za rukoväť s pružinami.

Výmena žiaroviek
Odpojte odsávač od elektrickej siete.
Varovanie! pred dotykom žiaroviek sa uistite, či sú vychladnuté.
1. Pomocou plochého skrutkovača alebo podobného nástroja opatrne uvoľnite kryt osvetlenia.
2. Vyberte poškodenú žiarovku a nahraďte novou 12 V, 20 Wattov (Maximum) halogénovou s G-4
päticou VHODNOU PRE POUŽITIE V OTVORENOM OSVETLENÍ. Dodržiavajte pokyny na obale
a nedotýkajte sa žiarovky holými rukami.
3. Nainštalujte kryt osvetlenia. (musí nacvaknúť).
Ak osvetlenie nefunguje, uistite sa, či sú žiarovky vložené správne, kým budete kontaktovať servisné
stredisko.
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po
predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja
a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu
porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za
poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na
obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak
je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa
znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na
-

akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov,
žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné
náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.
Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť
zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR
ČERTES SK, s.r.o.
Pažite č. 42
010 09 Žilina
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
mobil: +421 905 259213
+421 907 241912
Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00
e-mail: certes.sk@gmail.com
certes@eslovakia.sk

Záručný list
Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.
Odosielateľ: .......................................................................................................................................
Priezvisko/meno: ................................................................................................................................
Štát/PSČ/obec/ulica: ..........................................................................................................................
Telefónne číslo: ..................................................................................................................................
Číslo/označenie (tovaru) položky: ......................................................................................................
Dátum/miesto predaja: .......................................................................................................................
Popis poruchy: ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Dátum/podpis: .....................................................................................................................................
Záruka sa nevzťahuje.
Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.
Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.
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HOOD
GZ 750 QUATRO (QUATRO W 10 INOX)

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE
1

2

3

4

5

Instruction on mounting and use
Closely follow the instructions set out in this manual. All responsibility, for any eventual
inconveniences, damages or fires caused by not complying with the instructions in this manual, is
declined. The extractor hood has been designed exclusively for domestic use.
The hood can look different to that illustrated in the drawings in this booklet. The instructions
for use, maintenance and installation, however, remain the same.
! It is important to conserve this booklet for consultation at any moment. In the case of sale, cession
or move, make sure it is together with the product.
! Read the instructions carefully: there is important information about installation, use and safety.
! Do not carry out electrical or mechanical variations on the product or on the discharge conduits.
Note: the elements marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some
models or elements to purchase, not supplied.


 Caution

WARNING! Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.
Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by removing the plug
or disconnecting the mains electrical supply.
Always wear work gloves for all installation and maintenance operations.
The appliance is not intended for use by children or persons with impaired physical, sensorial or
mental faculties, or if lacking in experience or knowledge, unless they are under supervision or have
been trained in the use of the appliance by a person responsible for their safety.
This appliance is designed to be operated by adults, children should be monitored to ensure that they
do not play with the appliance. This appliance is designed to be operated by adults. Children should
not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.
Never use the hood without effectively mounted grating!
The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated.
The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the kitchen hood is
used together with other gas combustion devices or other fuels.
The ducting system for this appliance must not be connected to any existing ventilation system which
is being used for any other purpose such as discharging exhaust fumes from appliances burning gas
or other fuels.
The flaming of foods beneath the hood itself is severely prohibited.
The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and must therefore
be avoided in all circumstances. Any frying must be done with care in order to make sure that the oil
does not overheat and ignite.
Accessible parts of the hood may became hot when used withcooking appliance.
With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to
closely follow the regulations provided by the local authorities.
The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (AT LEAST ONCE A MONTH).
This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided in this manual).
Failure to follow the instructions provided in this user guide regarding the cleaning of the hood and
filters will lead to the risk of fires.
Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible risk of electric
shocks.
We will not accept any responsibility for any faults, damage or fires caused to the appliance as a result
of the non- observance of the instructions included in this manual.
This appliance is marked according to the European directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
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The symbol
on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this
appliance may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance
with local environmental regulations for waste disposal. For further detailed information regarding the
process, collection and recycling of this product, please contact the appropriate department of your local
authorities or the local department for household waste or the shop where you purchased this product.

Use
The hood is designed to be used either for exhausting or filter version.
The models with no suction motor only operate in ducting mode, and must be connected to an external
suction device (not supplied).
The connecting instructions are supplied with the peripheral suction unit.

Ducting version
In this case the fumes are conveyed outside of the building by means of a special pipe connected with
the connection ring located on top of the hood.
Attention! The exhausting pipe is not supplied and must be purchased apart. Diameter of the
exhausting pipe must be equal to that of the connection ring. In the horizontal runs the exhausting pipe
must be slightly slanted (about 10°) and directed upwards to vent the air easily from the room to the
outside.
Attention! If the hood is supplied with active charcoal filter, then it must be removed.
Connect the hood and discharge holes on the walls with a diameter equivalent to the air outlet
(connection flange).
Using the tubes and discharge holes on walls with smaller dimensions will cause a diminution of
the suction performance and a drastic increase in noise. Any responsibility in the matter is therefore
declined.
! Use a duct of the minimum indispensible length.
! Use a duct with as few elbows as possible (maximum elbow angle: 90°).
! Avoid drastic changes in the duct cross-section.
! Use a duct with an as smooth as possible inside.
! The duct must be made of certified material.

Filter version
One active charcoal filter is needed for this and can be obtained from your usual retailer.
The filter removes the grease and smells from the extracted air before sending it back into the room
through the upper outlet grid.

Installation
The minimum distance between the supporting surface for the cooking equipment on the hob and the
lowest part of the range hood must be not less than 50cm from electric cookers and 65cm from gas or
mixed cookers. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must
be adhered to.

7

Electrical connection
The mains power supply must correspond to the rating indicated on the plate situated inside the
hood. If provided with a plug connect the hood to a socket in compliance with current regulations and
positioned in an accessible area, after installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection)
or if the plug is not located in an accessible area, after installation, apply a double pole switch in
accordance with standards which assures the complete disconnection of the mains under conditions
relating to over-current category III, in accordance with installation instructions.
Warning! Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and checking the efficient function,
always check that the mains cable is correctly assembled. The hood is provided with a special power
cable; if the cable is damaged, request a new one from Technical Service.

Mounting
Expansion wall plugs are provided to secure the hood to most types of walls/ceilings. However, a
qualified technician must verify suitability of the materials in accordance with the type of wall/ceiling.
The wall/ceiling must be strong enough to take the weight of the hood. Do not tile, grout or silicone this
appliance to the wall. Surface mounting only.

Operation
Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen vapours. It is recommended that the
cooker hood suction is switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in operation during
cooking and for another 15 minutes approximately after terminating cooking..

1 OFF motor
Pressing the button during functioning, the hood turns OFF.
2 Speed Increase
Pressing the button the hood passes from the OFF state to speed 1.
Pressing the button (hood in ON state) the motor speed is increased from speed 1 to intensive.
To each speed corresponds the ignition of the respective led.
Speed 1: 1
Speed 2: 2
Speed 3: 3
Speed 4: 4
3 ON/OFF lights
4 Speed timing
5 Function state indicator

Speed Timing
Kitchen extractor hood is equipped with the option of programming automatic switch-off of the hood
fan in 10-minute intervals, up to maximum delay of 60 minutes. Timer” is actuated by pressing „T”
button during operation of the hood with the required fan speed.
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The display will flash and a dot will appear indicating that the device is in the switch-off time
programming mode. Then you can program the time of automatic switch-off of the hood motor using
+ button, keeping in mind that the figure shown on the display multiplied by 10-minute time interval
indicates the motor switch-off delay (e.g.: 1=10 minutes, 2=20 minutes, 3=30 minutes etc.).
After setting the delay it has to be confirmed by pressing T button again. The display will stop flashing
and will show the previously set speed, and the pulsating dot will indicate that the time to switching
off of the hood motor is being counted. TIMER function can be cancelled by pressing T button again
during counting of the time.
NOTE: The program always memorizes the last delay setting.
TIMER function has to be actuated within 20 seconds, otherwise the hood will return
automatically to normal operation.
The microprocessor system may get deleted or crash during momentary voltage drops in the
network, and stop responding to commands from the keyboard. In such case the hood has
to be disconnected from and then connected again to the power network in order to reset the
system.

Maintenance
ATTENTION! Before performing any maintenance operation, isolate the hood from the electrical
supply by switching off at the connector and removing the connector fuse. Or if the appliance has been
connected through a plug and socket, then the plug must be removed from the socket.

Cleaning
The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the same frequency with which you carry
out maintenance of the fat filters) internally and externally. Clean using the cloth dampened with
neutral liquid detergent. Do not use abrasive products. DO NOT USE ALCOHOL!
WARNING: Failure to carry out the basic cleaning recommendations of the cooker hood and
replacement of the filters may cause fire risks.
Therefore, we recommend observing these instructions.
The manufacturer declines all responsibility for any damage to the motor or any fire damage linked to
inappropriate maintenance or failure to observe the above safety recommendations.

Grease filter
Traps cooking grease particles.
This must be cleaned once a month (or when the filter saturation indication system – if envisaged on
the model in possession – indicates this necessity) using non aggressive detergents, either by hand or
in the dishwasher, which must be set to a low temperature and a short cycle.
When washed in a dishwasher, the grease filter may discolour slightly, but this does not affect its
filtering capacity. To remove the grease filter, pull the spring release handle.

Replacing lamps
Disconnect the hood from the electricity.
Warning! Prior to touching the light bulbs ensure they are cooled down.
1. Using a flat head screwdriver or equivalent tool, carefully pry loose the light cover.
2. Remove the damaged light and replace with a new 12 Volt, 20 Watt (Maximum) halogen light made
for a G-4 base SUITABLE FOR USE IN OPEN LUMINAIRES. Follow package directions and do
not touch new light with bare hands.
3. Reinstall the light cover. (it will snap shut).
If the lights do not work, make sure that the lamps are fitted properly into their housings before you call
for technical assistance.
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