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Vážený zákazníku 
D kujeme, že jste zakoupil výrobek zna ky PHILCO. Aby váš spot ebi  sloužil co nejlépe, p e t te si 
všechny pokyny v tomto návodu. 
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ÁST 1: D LEŽITÁ BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ 
Výrobce odmítá p evzít jakoukoliv odpov dnost za p ípadné závady, škody nebo vznícení digesto e, které byly 
zp sobeny nedodržením t chto p edpis . Digesto  je projektována pro odsávání dým  a par p i va ení a je 
ur ena pouze k domácím ú el m.  
Digesto  je projektován pro odsávání dým  a par p i va ení a je ur en pouze k domácím ú el m.  
! Je d ležité uchovat si tuto p íru ku, abyste ji mohli konzultovat v jakémkoliv okamžiku. V p ípad  prodeje, 

postoupení i st hování si zajist te, aby z stala spole n  s p ístrojem. 
! P e t te si pozorn  návod: obsahuje d ležité informace o instalaci, užití a bezpe nosti. 
! Nem te elektrickou i mechanickou úpravu výrobku anebo vývodního za ízení.  
! P ed instalací za ízení zkontrolujte, zda n která ze sou ástí není poškozena. V opa ném p ípad  

kontaktujte prodejce a nepokra ujte v instalaci. 
Poznámka: detaily ozna ené symbolem “(*)” jsou volitelné dopl ky, dodáváné pouze pro n které modely nebo 
sou ástky, které je nutné dokoupit. 
 

  Vým na žárovek 
P ed jakýmkoli išt ním i údržbou odpojte digesto  z elektrické sít  
odpojením ze zásuvky nebo vypnutím hlavního domovního vypína e. 
P i jakýchkoli úkonech spojených s instalací i údržbou používejte 
ochranné rukavice. 
Tento p ístroj mohou používat d ti starší 8 let a osoby se sníženými 
t lesnými, smyslovými i duševními schopnostmi nebo osoby bez 
pat i ných zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod neustálým 
dozorem nebo byly pou eny o bezpe ném použití výrobku a jsou si 
v domy rizik spojených s jeho použitím.  
Je nutné se ujistit, zda si d ti nehrají se za ízením. 

išt ní a údržba nesmí být provád na d tmi bez dozoru. 
Místnost musí být dostate n  v traná, pokud je digesto  používána 
spole n  s jinými spalovacími za ízeními na plyn i jiná paliva.  
Vnit ní a vn jší ásti digesto e musí být asto išt ny (NEJMÉN  
JEDNOU ZA M SÍC), za dodržení výslovných pokyn  uvedených v 
pokynech pro údržbu uvedených v tomto návodu. 
P i nedodržení pokyn  pro išt ní digesto e a vým nu a išt ní filtr  hrozí 
nebezpe í požáru.  
Je p ísn  zakázáno p ipravovat pod digesto í pokrmy na ohni. 
Použití otev eného ohn  m že poškodit filtry a zp sobit požáry, proto 
ohe  nesmí být nikdy používán.  
Zvýšenou pozornost je nutné v novat smažení, protože p eh átý olej by 
se mohl vznítit.  
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POZOR: Pokud je varná deska v provozu, p ístupné ásti digesto e se 
mohou stát velmi teplými. 
P i vým n  žárovky používejte pouze typ žárovky uvedený v tomto 
návodu, v ásti v nované údržb /vým n  žárovek.   
Pozor! Nep ipojujte p ístroj k elektrické síti, dokud instalace nebude zcela 
ukon ena.  
Co se tý e technických a bezpe nostních opat ení pro odvod kou e, 
postupujte p esn  podle p edpis  p íslušných místních orgán . 
Odsávaný vzduch musí být odvád n do potrubí používaného pro odtah 
kou  vznikajících p i použití spalovacích za ízení na plyn i jiná paliva. 
Nepoužívejte a nenechávejte digesto  bez správn  instalovaných 
žárovek, jelikož hrozí nebezpe í úrazu elektrickým proudem. 
Nikdy nepoužívejte digesto  bez správn  namontované m ížky! 
Digesto  nesmí být NIKDY používána jako op rná plocha, pokud pro tento 
ú el není výslovn  ur ena. 
P i instalaci používejte pouze úchytné šrouby dodané z výrobkem. Pokud 
šrouby nejsou sou ástí vybavení, zakupte správný typ šroub . Používejte 
šrouby se správnou délkou, podle pokyn  v Návodu pro instalaci. V 
p ípad  pochyb se obra te na pov ený servis nebo se pora te s 
odborným personálem. 
POZOR! V p ípad  chyb jící instalace šroub  a úchytných prvk  dle 
pokyn  uvedených v tomto návodu m že dojít k vzniku nebezpe í 
elektrické povahy. 
Výrobce odmítá jakoukoliv odpov dnost za p ípadné poruchy, škody i 
požáry na za ízení, zp sobené nedodržením pokyn  uvedených v tomto 
návodu.   
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Tento spot ebi  je ozna ený v souladu s evropskou sm rnicí 2012/19/EC o likvidaci elektrického a 
elektronického za ízení (WEEE). Zajišt ním správné likvidace tohoto výrobku pom žete zabránit p ípadným 
negativním d sledk m na životní prost edí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku 
mohlo dojít. 

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech p iložených k výrobku udává, že tento spot ebi  nepat í do 
domácího odpadu. Spot ebi  je 
nutné odvézt do sb rného místa pro recyklaci elektrického a elektronického za ízení. 
Likvidace musí být provedena v souladu s místními p edpisy o ochran  životního prost edí, které se týkají 
likvidace odpadu. 
Podrobn jší informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u p íslušného místního 
ú adu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod , kde jste výrobek zakoupili. 
 
P ístroj byl navržen, testován a vyroben v souladu s:  
• Bezpe nost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. 
• Výkonnost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; 
EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.  
(Osobitý mezinárodní výbor pro rádiové rušení, pozn. p ekl)  
Doporu ení pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prost edí:  
Zapn te digesto  na minimální rychlost, když za nete s va ením a nechte ji b žet n kolik minut poté, co jste 
va ení ukon ili. Zvyšte rychlost pouze v p ípad  nadm rného množství kou e nebo páry a použijte podpornou 
rychlost (i) jenom v extrémních situacích. Vym te uhlíkový filtr (y), je-li to nutné pro udržování ú innosti 
snižování zápachu. Vy ist te tukový filtr (y), je-li to nutné pro udržování jeho ú innosti. Použijte maximální 
pr m r potrubního systému, jak je uvedeno v tomto návodu, pro optimalizaci ú innosti a minimalizaci hluku.  
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ÁST 2: POPIS P ÍSTROJE 

 
  
1. Ovládací panel 
2. Tukový filtr 
3. Halogenové osv tlení 
4. Pracovní plocha digesto e pro usm rn ní par 
5. Teleskopický komínek 
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ÁST 3: INSTALACE 
  
 

Použití 
Digesto  je možné použít s odsáváním mimo místnost, nebo s recirkula ním filtrem pro išt ním vzduchu v 
místnosti. 

 Odsávání mimo místnost 
Páry jsou vyvád ny mimo místnost odtahovím potrubím upevn ného na spojovací p írub . 
Pr m r odtahového potrubí se musí rovnat pr m ru spojovacího prstence. 
Pozor! Odtahové potrubí není sou ástí vybavení a je t eba ho zakoupit. 
Horizontální ást odtahového potrubí musí mít lehký sklon sm rem nahoru (p ibližn  10°), tak aby vzduch mohl 
být odván n sm rem ven snadn ji. 
Jestliže je digesto  vybavena filtry s uhlíkem, musejí být vy aty. 
 

 
 
Napojte digesto  na odtahového potrubí se stejným pr m rem jako vývod vzduchu (spojovací p íruba). 
Použití odtahového potrubí s menším pr m rem zp sobí snížení výkonu a zvýšení hluku.  
Za to výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost. 
! Používejte co nejkratší odtahové potrubí. 
! Používejte odtahové potrubí s co nejmenším po tem záhyb  (maximální úhel záhybu: 90°). 
! Vyhn te se zásadním zm nám sekce vedení odtahu. 
! Používejte odtahové potrubí s co nejhladším vnit ním povrchem. 
! Materiál použitý pro odtahové potrubí musí odpovídat platným normám. 
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 Odsávání s recilkulací 
Odsávaný vzduch bude p ed návratem do místnosti zbaven tuku a pach . K použití digesto e v této verzi je 
nutné instalovat dodate ný systém filtrování na základ  aktivních uhlík . 
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  Elektrické p ipojení 
Sí ové nap tí musí odpovídat nap tí uvedenému na štítku s charakteristikami umíst ného uvnit  krytu. Pokud 
je kryt vybaven p ípojkou, sta í jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím normám, která se nachází ve 
snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži. Pokud kryt  není vybaven p ípojkami (p ímé p ipojení k 
síti) nebo se zásuvka nenachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži , je t eba použít 
dvojpólový vypína  odpovídající normám, který zaru í úplné odpojení od sít  v podmínkách kategorie p ep tí 
III, v souladu  s pravidly instalace. 
Pozor! D íve než op t napojíte obvod digesto e na sí ové napájení a ov íte správné fungování, zkontrolujte si 
vždy, že sí ový kabel byl správn  namontován. 
Digesto  je vybavena speciálním napájecím kabelem; v p ípad  poškození kabelu vyžádejte si ho u servisní 
služby. 
 

Instalace 
P ed zahájením instalace: 
• Zkontrolujte, zda má zakoupený výrobek vhodné rozm ry pro zvolený prostor instalace.   
• Odložte filtr/y s aktivním uhlím – jsou-li dodány (viz p íslušný odstavec). Je t eba jej/je namontovat zp t 

v p ípad , že hodláte používat odsava  ve filtra ní verzi. 
• Zkontrolujte, zda se uvnit  odsava e nenachází (z p epravních d vod ) materiál p íslušenství (nap íklad 

sá ky se šrouby, záruky atd.), p ípadn  je vyjm te a uschovejte. 
• Pokud je to možné, odpojte a odstra te nábytek nacházející se pod a kolem prostoru instalace za ú elem 

získání lepšího p ístupu ke stropu/st n , na který/ou má být odsava  nainstalován.  Dále je t eba v rámci 
možností co nejlépe ochránit nábytek a všechny sou ásti pot ebné pro instalaci. Zvolte si rovný povrch a 
pokryjte jej ochrannou fólií, na kterou uložíte odsava  a sou ásti p íslušenství.  

• Dále zkontrolujte, zda je v blízkosti prostoru instalace odsava e (v prostoru p ístupném i po montáži 
odsava e) dostupná zásuvka elektrického rozvodu a zda bude možné provést p ipojení za ízení na 
odvád ní kou e sm rem ven (platí pouze pro odsávací verzi). 

• Prove te všechny pot ebné zednické práce (nap .: instalaci zásuvky elektrického rozvodu a/nebo realizaci 
otvoru pro pr chod kou ové trubky). 

Digesto  je dodávána se speciálními hmoždinkami, které jsou vhodné pro zav šení do v tšiny stropních 
konstrukcí. P esto by m l zav šení provést kvalifikovaný odborný pracovník, který rozhodne, zda jsou tyto 
hmoždinky vhodné pro místní typ a materiál stropní konstrukce. Zárove  zhodnotí únosnost stropu pro 
digesto . 
Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a nejnižší ástí digesto e nesmí být menší než 
45cm v p ípad  elektrických sporák  50cm v p ípad  plynových i smíšených sporák . 
Pokud návod na instalaci varného za ízení na plyn doporu ují v tší vzdálenost, je t eba se tímto pokynem ídit. 
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ÁST 4: POUŽITÍ 
V p ípad  velmi intenzivní koncentrace kuchy ských par použijte maximální sací výkon. Doporu uje se 
zapnout digesto  5 minut p ed zahájením va ení a vypnout ji cca 15 minut po ukon ení va ení. 
  
Ovládací panel se 6 tla ítky 
 
K volb  funkcí digesto e posta í lehký dotek ovlada . 
 

 Tla ítko ON/OFF osv tlení 

 
Tla ítko volby intensivní rychlosti (síla odsávání) - trvání 5 minut: digesto  nastaví tuto sílu a po 5 
minutách se vrací na p vodní nastavení. 

 Tl ítko volby vysoké rychlosti (síly odsávání)  

 

Tla ítko volby st ední rychlosti (síly odsávání) – když bliká vyzna uje pot ebu umýt anebo 
vym nit filtr s uhlíkem.Tento signál je za normální stavu vypnut, k aktivaci signalizace je t eba 
odstavit elektroniku stisknutím tla ítka 0 po dobu 3 vte in. 
Poté stiskn te sou asn  tla ítka 1 a 2 po dobu 3 vte in, nejd íve bude blikat pouze tla ítko 1,  pak 
budou blikat ob  tla ítka 1 a 2 což bude signalizovat nastalou aktivaci.  Zopakujte operaci, abyste 
odstavili signalizaci, pak budou blikat tla ítka 1 a 2,  pak bude blikat pouze tla ítko 1, což bude 
signalizovat odstavení. 

 
Tla ítko volby nízké rychlosti (síly odsávání)  - když bliká vyzna uje pot ebu umýt filtr proti 
mastnotám. 

 

Tla ítko motoru OFF  (stand by) – Vypnutí elektroniky – Op tné nastavení signalizace 
mytí/vým ny filtr . 
MOTOR OFF  
Stiskn te krátce k vypnutí motoru.  
OP TNÉ NASTAVENÍ SIGNALIZACE FILTR  
P i zapnuté digesto i, po provedení údržby filtr , stiskn te tla ítko až do zvukového signálu. Blikající 
dioda  1 (filtr proti mastnotám) anebo 2 (filtr s uhlíkem ) p estane blikat. 
VYPNUTÍ ELEKTRONIKY 
Stiskn te tla ítko po dobu 3 vte in, elektronika ovládající digesto  se vypne. 
Tato funkce m že být užite ná p i išt ní výrobku. 
K op tnému zapnutí elektroniky posta í operaci zopakovat. 

 
V p ípad  nenormálního fungování,  d íve než se obrátíte na servisní službu odpojte na dobu alespo  5 vte in 
p ístroj od elektrického pohonu vyjmutím ze zástr ky a pak op t napojte. V p ípad , že nenormální fungování 
bude pokra ovat, obra te se na servisní službu. 
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ÁST 5: ÚDRŽBA A IŠT NÍ 
Pozor! P ed jakoukoliv operací išt ní i údržby odpojte digesto  od elektrické sít , vyjm te zátr ku 
anebo vypn te hlavní spína  bytu. 
 

išt ní 
Digesto  musí být asto išt na, jak uvnit  tak zevn  (alespo  stejn  asto jako je provád na údržba filtr  proti 
mastnotám). Pro išt ní je t eba použít VÝHRADN  látku navlh enou neutrálními tekutými istícími prost edky. 
NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ NÁSTROJE NEBO POM CKY NA IŠT NÍ. 
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! 
Pozor! nedodržení norem išt ní p ístroje a vym ování filtr  by mohlo vést k požár m. Doporu ujeme tedy 
dodržovat návod k použití. 
Výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost za škody na motoru, požáry zp sobené nesprávnou údržbou i 
nedodržením výše uvedeného upozorn ní. 
 

Tukový filtr 
Zadržuje ástice tuku uvol ující se p i va ení. 
Tukový filtr se musí 1x do m síce vy istit (vyprat), anebo jestliže systém vyzna ování saturace filtru - pokud je 
sou ásti vybavení vlastn ného modelu - vyzna uje tuto pot ebu. Je možné jej istit ru n  jemným mycím 
prost edkem nebo v kuchy ské my ce p i nejnižší teplot  a kratším programu. 
Demontáž tukového filtru je znázorn na - zatla te na západku filtru. 
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Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtra ní verze) 
Tento filtr pohlcuje nep íjemné pachy vznikající p i va ení. 
Saturace filtru s uhlíkem nastane po více i mén  dlouhém užití, tj. závisí na typu kuchyn  a pravidelném 
išt ní filtru proti mastnotám. V každém p ípad  je nutné nahradit patronu maximáln  jednou za 4 m síce 

(anebo jestliže systém vyzna ování saturace filtr  – pokud je sou ástí vybavení vlastn ného modelu – 
vyzna uje tuto pot ebu). NEM ŽE být umýván i regenerován. 
  

 
  
 

Vým na žárovek 
Odpojte  p ístroj z elektrické sít . 
Pozor! D íve než se doktnete svítidel si ov te že vychladla. 
Poškozenou žárovku vym te za novou stejného typu, dle údaj  uvedených na technickém štítku nebo vedle 
žárovky p ímo na digesto i. 
1. Vyjm te ochranu jemným vypá ením pomocí malého šroubováku i podobného nástroje.  
2. Vym te poškozenou žárovku. 
 Používejte pouze halogenová svítidla o výkonu 12V - 20W max - G4 a dávejte pozor, abyste se jich 

nedotýkali rukama.  
3. Uzav ete op t stropní lampu (je upevn na na západku) 
  

 
  
Jestliže osv tlení nefunguje, d íve než zavoláte servis si ov te, zda jste správn  nasadili žárovky do uložení. 
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ÁST 6: P ETÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU 
Pokud spot ebi  nefunguje, jak má, zkontrolujte níže uvedená doporu ení k ešení nejb žn jších problém . 
Pokud problém stále p etrvává nebo není uveden v níže uvedené tabulce, vypn te spot ebi  a odpojte ho od 
sí ové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní st edisko. 
 

Problém ešení 

Odsava  par nefunguje. 
Zkontrolujte, zda je zástr ka ádn  zasunuta v ádn  
uzemn né sí ové zásuvce s parametry 220 – 240 V ~ 50 
Hz. 
Zkontrolujte vypína  motoru, zda je v pozici „On“.  

Osv tlení nefunguje. 

Zkontrolujte, zda je zástr ka ádn  zasunuta v ádn  
uzemn né sí ové zásuvce s parametry 220 – 240 V ~ 50 
Hz. 
Zkontrolujte vypína  motoru, zda je v pozici „On“. 
Zkontrolujte, zda není žárovka nebo zá ivka rozbitá.  

Odsávání je slabé. 
Zkontrolujte, zda nejsou hliníkové fi ltry špinavé. 
Zkontrolujte výstup vzduchu, m l by být otev en. 
Zkontrolujte uhlíkový fi ltr, zda není již p íliš zašpin n.  

Odsava  par neodsává vzduch p ímo ven (u 
model  bez zajišt ného odsávání). 

Zkontrolujte, zda nejsou hliníkové fi ltry špinavé. 
Zkontrolujte uhlíkový fi ltr, zda není již p íliš zašpin n.  

  
 
UPOZORN NÍ: 
Používejte odsava  par spole n  se sporákem. Zajistíte tak správné odsávání vzduchu. 
Doporu ujeme nechat odsava  par o n kolik minut déle zapnutý než sporák, aby došlé k plnému 
odsátí všech pachu. 
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ÁST 7: TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
  

Nízká rychlost Pr tok (m³/h) 304 
Hlu nost (dba) 50  

St ední rychlost Pr tok (m³/h) 480 
Hlu nost (dba) 60  

Vysoká rychlost Pr tok (m³/h) 625 
Hlu nost (dba) 66  

Intenzivní rychlost Pr tok (m³/h) 735 
Hlu nost (dba) 69  

 
Tlak (Pa): 394 
Výkon (W): 199,5 
Vstupní nap tí: 220-240V ~ 50/60 Hz 
Pr m r výstupu vzduchu:15 cm 
 
 




