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: Důležitá bezpečnostní upozornění
Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak 
můžete svůj spotřebič správně a bezpečně 
používat. Návod k použití a návod 
k montáži uschovejte pro pozdější použití 
nebo pro dalšího majitele.
Bezpečné používání je zaručeno pouze při 
odborné vestavbě podle návodu k montáži. 
Technik provádějící instalaci odpovídá za 
bezvadné fungování na místě instalace.
Tento spotřebič je určený pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Spotřebič 
není určený pro provoz venku. 
Nenechávejte spotřebič během provozu bez 
dozoru. Výrobce nenese odpovědnost za 
škody způsobené nevhodným používáním 
nebo nesprávnou obsluhou.
Tento spotřebič je určen pro použití do 
maximální výšky nad mořem 2000 metrů.
Tento spotřebič mohou používat děti od 
8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo nedostatečnými zkušenostmi či 
vědomostmi pouze pod dozorem nebo 
pokud byly poučeny o bezpečném 
používání spotřebiče a pochopily 
nebezpečí, která z toho vyplývají.
Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění 
a uživatelskou údržbu nesmějí provádět 
děti, jedině pokud je jim 15 a více let a jsou 
pod dozorem.
Děti mladší než 8 let udržujte mimo dosah 
spotřebiče a přívodního kabelu.
Po vybalení spotřebič zkontrolujte. 
V případě poškození během přepravy 
spotřebič nezapojujte.
Tento spotřebič není určený pro provoz 
s externím časovým spínačem nebo 
dálkovým ovládáním.

Nebezpečí udušení!
Obalový materiál je nebezpečný pro děti. 
Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály 
s obalovým materiálem.
Ohrožení života!
Zpět nasávané spaliny mohou způsobit 
otravu.
Pokud spotřebič používáte v provozu na 
odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči 
paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod 
čistého vzduchu.

Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné 
spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, 
průtokové ohřívače, bojlery) odebírají 
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou 
nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením 
pro odvod spalin (např. komínem) ven.
Ve spojení se zapnutým odsavačem par se 
z kuchyně a sousedních místností odebírá 
vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu 
vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému 
nasátí jedovatých plynů z komína nebo 
odtahové šachty do obytných místností.
■ Proto je vždy nutné zajistit dostatečný 
přívod vzduchu.

■ Samotná odtahová šachta nezajistí 
dodržování hraniční hodnoty.

Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, 
když podtlak v místnosti instalace 
spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 
mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do 
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Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


