
[cs] Návod k použití a montážní návod 

Digestoř 

DWB091K50



2

 Obsah[cs]Návod k použití a montážní návod

NÁVOD K POUŽITÍ ..................................................................... 2
D ležitá bezpe nostní upozorn ní ...................................... 2
Ochrana životního prost edí................................................. 4
Druhy provozu ....................................................................... 4
Obsluha spot ebi e............................................................... 5

išt ní a údržba..................................................................... 7
Poruchy - co d lat? ............................................................... 9
Zákaznický servis................................................................ 10

MONTÁŽNÍ NÁVOD .................................................................. 11
D ležitá bezpe nostní upozorn ní .................................... 11
Všeobecná upozorn ní ....................................................... 13
Instalace............................................................................... 13

NÁVOD K POUŽITÍ
Produktinfo

Další informace o výrobcích, p íslušenství, náhradních dílech a 
servisu najdete na internetu na: www.bosch-home.com/cz

D ležitá bezpe nostní upozorn ní
Pe liv  si p e t te tento návod. Jedin  tak 
m žete sv j spot ebi  správn  a bezpe n  
používat. Návod k použití a návod 
k montáži uschovejte pro pozd jší použití 
nebo pro dalšího majitele.
Bezpe né používání je zaru eno pouze p i 
odborné vestavb  podle návodu k montáži. 
Technik provád jící instalaci odpovídá za 
bezvadné fungování na míst  instalace.
Tento spot ebi  je ur ený pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Spot ebi  
není ur ený pro provoz venku. 
Nenechávejte spot ebi  b hem provozu bez 
dozoru. Výrobce nenese odpov dnost za 
škody zp sobené nevhodným používáním 
nebo nesprávnou obsluhou.
D ti od 8 let a osoby s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a v domostí sm jí tento 
spot ebi  používat pouze pod dozorem 
nebo pokud byly seznámeny s bezpe ným 
používáním spot ebi e a pochopily 
nebezpe í s tím spojená.

D ti si nesmí se spot ebi em hrát. išt ní 
a uživatelskou údržbu nesmí provád t d ti 
bez dozoru.
Po vybalení spot ebi  zkontrolujte. 
V p ípad  poškození b hem p epravy 
spot ebi  nezapojujte.
Tento spot ebi  není ur ený pro provoz 
s externím asovým spína em nebo 
dálkovým ovládáním.
Nebezpe í udušení!
Obalový materiál je nebezpe ný pro d ti. 
Nikdy nedovolte d tem, aby si hrály 
s obalovým materiálem.
Ohrožení života!
Zp t nasávané spaliny mohou zp sobit 
otravu.
Pokud spot ebi  používáte v provozu na 
odv trání sou asn  s uzav enými spot ebi i 
paliv, zajist te vždy dostate ný p ívod 
istého vzduchu.
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Uzav ené spot ebi e paliv (nap . tepelné 
spot ebi e na plyn, olej, d evo nebo uhlí, 
pr tokové oh íva e, bojlery) odebírají 
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou 
nainstalované, a spaliny odvád jí za ízením 
pro odvod spalin (nap . komínem) ven.
Ve spojení se zapnutým odsava em par se 
z kuchyn  a sousedních místností odebírá 
vzduch - bez dostate ného p ívodu vzduchu 
vzniká podtlak. Tím dojde ke zp tnému 
nasátí jedovatých plyn  z komína nebo 
odtahové šachty do obytných místností.
Proto je vždy nutné zajistit dostate ný
p ívod vzduchu.
Samotná odtahová šachta nezajistí
dodržování hrani ní hodnoty.

Bezpe ný provoz je možný pouze tehdy, 
když podtlak v místnosti instalace 
spot ebi e paliv nep ekro í 4 Pa 
(0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud 
m že do místnosti proudit vzduch, 
pot ebný pro spalování, a to 
neuzavíratelnými otvory, nap . ve dve ích, 
oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou 
nebo jinými technickými opat eními.

V každém p ípad  se pora te 
s kominickým mistrem, který m že posoudit 
celkový systém v trání domu a navrhne 
vám vhodné opat ení pro v trání.
Pokud se odsava  par používá výhradn  
v cirkula ním provozu, je provoz možný bez 
omezení.

Nebezpe í požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit.
Tukový filtr ist te minimáln  každé
2 m síce.
Nikdy spot ebi  nepoužívejte bez
tukového filtru.

Nebezpe í požáru!

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit. V blízkosti spot ebi e nikdy
nepoužívejte otev ený plamen (nap .
flambování). Spot ebi  se smí v blízkosti
za ízení na pevná paliva (nap . d evo nebo
uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je
k dispozici uzav ený, neodnímatelný kryt.
Nesmí odlétávat jiskry.

Nebezpe í požáru!

Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej
a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. 
Nikdy nehaste ohe  vodou. Vypn te 
varnou zónu. Plameny opatrn  uduste 
pokli kou, hasící deskou a podobn .

Nebezpe í požáru!

Plynové varné zóny bez nádoby vyvíjejí za
provozu velké teplo. M že dojít
k poškození nebo vznícení odsava e par,
umíst ného nad nimi. Plynové varné zóny
používejte pouze, když jsou na nich
nádoby.

Nebezpe í požáru!

P i sou asném provozu n kolika
plynových varných zón vzniká velké teplo.
Odsava  par umíst ný nad nimi se m že
poškodit nebo vznítit. Dv  plynové varné
zóny nikdy nepoužívejte sou asn
s nejv tším plamenem déle než 15 minut.
Velký ho ák s více než 5 kW (Wok)
odpovídá výkonu dvou plynových ho ák .

Nebezpe í popálení!
P ístupné sou ásti jsou p i provozu horké. 
Nikdy se nedotýkejte horkých sou ástí. 
Udržujte d ti mimo dosah spot ebi e.
Nebezpe í úrazu!

Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít
ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

Nebezpe í úrazu!

P edm ty, postavené na spot ebi i,
mohou spadnout. Nestavte na spot ebi
žádné p edm ty.

Nebezpe í úrazu!

Sv tlo LED je velmi ostré a m že poškodit
zrak (riziková skupina 1). Nedívejte se
p ímo do zapnutého osv tlení LED déle
než 100 sekund.
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Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Vadný spot ebi  m že zp sobit úraz
elektrickým proudem. Vadný spot ebi  
nikdy nezapínejte. Vytáhn te sí ovou 
zástr ku ze zásuvky nebo vypn te pojistku 
v pojistkové sk í ce. Zavolejte servis.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpe né.
Opravy spot ebi e a vým nu poškozených
p ívodních vedení smí provád t výhradn
technik zákaznického servisu vyškolený
naší spole ností. Pokud je spot ebi
vadný, vytáhn te sí ovou zástr ku ze
zásuvky nebo vypn te pojistku
v pojistkové sk í ce. Zavolejte servis.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!

Pokud by do spot ebi e vnikla vlhkost,
m že to mít za následek úraz elektrickým
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani
parní isti .

P í iny poškození
Pozor!
Nebezpe í poškození korozí. Spot ebi  p i va ení vždy zapn te, 
zabráníte tak kondenzaci vody. Kondenzovaná voda m že vést 
k poškození korozí.

Vadné žárovky vždy ihned vym te, abyste zabránili p etížení 
ostatních žárovek.

Nebezpe í poškození proniknutím vlhkosti do elektroniky. 
Ovládací prvky nikdy ne ist te mokrým hadrem.

Poškození povrchu nesprávným išt ním. Plochy z ušlechtilé 
oceli ist te pouze ve sm ru broušení. Na ovládací prvky 
nepoužívejte prost edek na išt ní ušlechtilé oceli.

Poškození povrchu agresivními nebo abrazivními isticími 
prost edky. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní isticí 
prost edky.

Nebezpe í poškození zp tným tokem kondenzátu. Odv trávací 
kanál ze spot ebi e nainstalujte s mírným sklonem (sklon 1°).

Ochrana životního prost edí
Ekologická likvidace
Obal zlikvidujte v souladu s p edpisy na ochranu životního 
prost edí.

Druhy provozu
Tento spot ebi  m žete používat v režimu odv trání nebo 
cirkulace.

Provoz na odv trání

Upozorn ní: Odv trávaný vzduch se nesmí odvád t do 
kou ovodu nebo komína, který je v provozu, ani do šachty, 
která slouží k odv trávání místností, ve kterých jsou instalované 
spot ebi e paliv.

Pokud se má odv trávaný vzduch odvád t do kou ovodu
nebo komína, který není v provozu, je nutné si opat it souhlas
p íslušného kominického mistra.

Pokud se odv trávaný vzduch vede venkovní zdí, je nutné
použít teleskopickou pr chodku zdí.

Provoz cirkulace vzduchu

Upozorn ní
Aby se p i provozu cirkulace vzduchu zachycovaly pachy,
musíte namontovat aktivní uhlíkový filtr. R zné možnosti 
používání spot ebi e v provozu cirkulace vzduchu jsou 
popsané v prospektu nebo se na n  zeptejte prodejce. 
Pot ebné p íslušenství obdržíte ve specializované prodejn , 
u zákaznického servisu nebo v internetovém obchod .

U spot ebi  s p ídavným filtrem ve vnit ním prostoru lze
použít pouze cirkula ní modul CleanAir (viz P íslušenství pro
provoz cirkulace vzduchu).

Tento spot ebi  je ozna en v souladu s evropskou 
sm rnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými 
elektrickými a elektronickými za ízeními (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato sm rnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec 
pro zp tný odb r a recyklování použitých za ízení. 

Nasávaný vzduch se istí tukovým filtrem 
a systémem trubek se odvádí ven.

Nasávaný vzduch se istí tukovým filtrem 
a aktivním uhlíkovým filtrem a p ivádí se zp t 
do kuchyn .
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Obsluha spot ebi eObsluha spotebie

Tento návod platí pro více variant spot ebi . Je možné, že jsou 
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho 
spot ebi e.

Upozorn ní: Digesto  zapn te p i zahájení va ení a vypn te ji 
teprve n kolik minut po jeho ukon ení. Tak se nejú inn ji 
odstraní kuchy ské výpary.

Ovládací panel – varianta 1

Nastavení ventilátoru
Zapnutí

Klepn te na symbol .
Ventilátor se spustí na stupe  2.

Zvolte stupe  ventilátoru.

Vypnutí
Klepn te na symbol .

Intenzivní stupe
P i mimo ádn  silném zápachu nebo velkém množství páry 
m žete použít intenzivní stupe .

Klepn te na symbol  nebo .

Po cca 6 minutách p epne elektronika ventilátor automaticky 
zp t na nižší stupe . Pokud chcete intenzivní stupe  ukon it 
p ed uplynutím p ednastavené doby, klepn te na symbol 
požadovaného stupn  ventilátoru.

Dob h ventilátoru
Dob h ventilátoru je možný u každého stupn  ventilátoru 
(krom   a ).

Zvolte požadovaný stupe  ventilátoru a klepn te na symbol .

Po cca 10 minutách se ventilátor automaticky vypne.

Osv tlení
Osv tlení m žete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

Klepn te na symbol .

Nastavení jasu
Držte stisknutý symbol , dokud není nastavený požadovaný 
jas.

Ukazatel nasycení
P i nasycení kovových tukových filtr  zazní po vypnutí 
ventilátoru po dobu cca 4 sekund akustický signál.

Krom  toho bliká ukazatel nad symbolem .

Nyní je t eba kovové tukové filtry vy istit. 

išt ní kovových tukových filtr  je popsané v kapitole išt ní 
a údržba.

Když bliká ukazatel nasycení filtru, lze ho resetovat. Za tímto 
ú elem klepn te na symbol .

Akustický signál 
Zapnutí akustického signálu
P i vypnutém ventilátoru klepn te a držte cca 3 sekundy 
stisknuté symboly  a . Pro potvrzení zazní akustický 
signál.

Vypnutí akustického signálu
Opakujte postup „Zapnutí akustického signálu“.

Vysv tlení

Zapnutí/vypnutí ventilátoru

1–3 Stupn  ventilátoru

Intenzivní stupe  1

Intenzivní stupe  2

Dob h ventilátoru

Ukazatel nasycení kovových tukových filtr

Zapnutí/vypnutí/ztlumení sv tla
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Ovládací panel – varianta 2

Nastavení ventilátoru
Zapnutí

Klepn te na symbol .
Ventilátor se spustí na stupe  2.

Zvolte stupe  ventilátoru.

Vypnutí
Klepn te na symbol .

Intenzivní stupe
P i mimo ádn  silném zápachu nebo velkém množství páry 
m žete použít intenzivní stupe .

Klepn te na symbol  nebo .

Po cca 6 minutách p epne elektronika ventilátor automaticky 
zp t na nižší stupe . Pokud chcete intenzivní stupe  ukon it 
p ed uplynutím p ednastavené doby, klepn te na symbol 
požadovaného stupn  ventilátoru.

Automatický režim
Zapnutí

Klepn te na symbol .
Ventilátor se spustí na stupe  2.

Klepn te na symbol .
Pomocí senzoru se automaticky nastaví optimální stupe
ventilátoru 1, 2 nebo 3.

Vypnutí

Pro vypnutí automatického režimu klepn te na libovolný stupe  
ventilátoru nebo na .

Pokud senzor již nerozpozná žádnou zm nu kvality vzduchu 
v prostoru, ventilátor se automaticky vypne.

Doba chodu automatického režimu iní maximáln  4 hodiny.

Senzorové ízení
V automatickém režimu rozpozná senzor v odsava i par 
intenzitu pach  v kuchyni. V závislosti na nastavení senzoru se 
odsava  par automaticky p epne na jiný stupe  ventilátoru.

Výrobní nastavení: stupe   (stupe  ventilátoru 3)

Nejnižší nastavení: stupe   (stupe  ventilátoru 1)

Nejvyšší nastavení: stupe   (stupe  ventilátoru )

Pokud senzorové ízení reaguje p íliš rychle nebo p íliš pomalu, 
lze ho odpovídajícím zp sobem zm nit:

1. P i vypnutém ventilátoru držte 4 sekundy stisknutý symbol .
Zobrazí se nastavení.

2. Klepnutím na symboly 1, 2, 3  nebo  se
nastavení senzorového ízení zm ní.

3. Pro potvrzení zadání držte 4 sekundy stisknutý symbol .

Dob h ventilátoru
Dob h ventilátoru je možný u každého stupn  ventilátoru 
(krom   a ).

Zvolte požadovaný stupe  ventilátoru a klepn te na symbol .

Po cca 10 minutách se ventilátor automaticky vypne.

Osv tlení
Osv tlení m žete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

Klepn te na symbol .

Nastavení jasu
Držte stisknutý symbol , dokud není nastavený požadovaný 
jas.

Ukazatel nasycení
P i nasycení kovových tukových filtr  nebo aktivního uhlíkového 
filtru zazní po vypnutí ventilátoru po dobu cca 4 sekund 
akustický signál.

Krom  toho bliká ukazatel nad p íslušným symbolem:  

kovové tukové filtry: 
aktivní uhlíkový filtr: 

Nyní je t eba vy istit kovové tukové filtry nebo vym nit 
aktivní uhlíkový filtr. 

išt ní kovových tukových filtr  je popsané v kapitole išt ní 
a údržba.

Když blikají ukazatele nasycení filtr , lze je resetovat. Za tímto 
ú elem klepn te na p íslušný symbol.

P epnutí ukazatele pro režim cirkulace
Pro režim cirkulace je nutné ukazatel elektronického ízení 
odpovídajícím zp sobem p epnout:

Odsava  par musí být zapojený a vypnutý.

 Klepn te sou asn  na symboly  a  a držte je stisknuté,
dokud se nerozsvítí proužky nad symboly 1 a  u základní
soupravy pro režim cirkulace. Opakovaným klepnutím
a podržením kombinace tla ítek se rozsvítí proužky nad 2
a u modulu na cirkulaci vzduchu CleanAir.

Opakovaným klepnutím a podržením kombinace tla ítek se
ukazatel elektronického ízení p epne zp t na režim
odv trávání (ukazatel ).

Akustický signál 
Zapnutí akustického signálu
P i vypnutém ventilátoru klepn te a držte cca 3 sekundy 
stisknuté symboly  a . Pro potvrzení zazní akustický 
signál.

Vypnutí akustického signálu
Opakujte postup „Zapnutí akustického signálu“.

Vysv tlení

Zapnutí/vypnutí ventilátoru

Automatický režim

1–3 Stupn  ventilátoru

Intenzivní stupe  1

Intenzivní stupe  2

Dob h ventilátoru

Ukazatel nasycení kovových tukových filtr

Ukazatel nasycení aktivního uhlíkového filtru

Zapnutí/vypnutí/ztlumení sv tla
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išt ní a údržba

Nebezpe í popálení!
Spot ebi  je za provozu horký, zejména v oblasti žárovek. P ed 
išt ním nechte spot ebi  vychladnout.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Vlhkost, která vnikne dovnit , m že zp sobit úraz elektrickým 
proudem. Spot ebi  ist te pouze vlhkým hadrem. P ed 
išt ním vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky nebo vypn te 

pojistku v pojistkové sk í ce.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Pokud by do spot ebi e vnikla vlhkost, m že to mít za následek 
úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní 
isti .

Nebezpe í úrazu!
Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré hrany. Noste 
ochranné rukavice.

isticí prost edky
Aby nedošlo k poškození r zných povrch  nesprávnými 
isticími prost edky, i te se údaji uvedenými v tabulce. 

Nepoužívejte:

agresivní nebo abrazivní isticí prost edky,

isticí prost edky s vysokým obsahem alkoholu,

tvrdé drát nky nebo houbi ky,

vysokotlaké isti e nebo parní isti e.

Nové houbové ut rky p ed použitím d kladn  vymáchejte.

Dodržujte všechny pokyny a varování, které jsou uvedené 
u isticích prost edk .

Oblast isticí prost edky

Ušlechtilá ocel Horký mycí roztok: 
Vy ist te had íkem a poté osušte 
m kkým hadrem.

Plochy z ušlechtilé oceli ist te pouze 
ve sm ru broušení.

U zákaznického servisu nebo ve spe-
cializované prodejn  lze obdržet spe-
ciální ošet ovací prost edky na 
ušlechtilou ocel. Ošet ovací prost e-
dek naneste ve slabé vrstv  m kkým 
hadrem.

Lakované povrchy Horký mycí roztok: 
Vy ist te vlhkým had íkem a poté 
osušte m kkým hadrem.

Nepoužívejte isticí prost edek na 
ušlechtilou ocel.

Hliník a plast isticí prost edek na sklo: 
Vy ist te m kkým hadrem.

Sklo isticí prost edek na sklo: 
Vy ist te m kkým hadrem. Nepouží-
vejte škrabku na sklo.

Ovládací prvky Horký mycí roztok: 
Vy ist te vlhkým had íkem a poté 
osušte m kkým hadrem.

Nebezpe í poškození elektroniky 
v d sledku proniknutí vlhkosti. 
Ovládací prvky nikdy ne ist te 
mokrým hadrem.

Nepoužívejte isticí prost edek na 
ušlechtilou ocel.
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ist ní kovových tukových filtr
Tento návod platí pro více variant spot ebi . Je možné, že jsou 
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho 
spot ebi e.

Nebezpe í požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit.
Tukový filtr ist te minimáln  každé 2 m síce.
Nikdy spot ebi  nepoužívejte bez tukového filtru.

Upozorn ní
Nepoužívejte agresivní isticí prost edky obsahující kyseliny
nebo louhy.

P i ist ní kovových tukových filtr  vy ist te vlhkým had íkem
také jejich držák ve spot ebi i.

Kovové tukové filtry m žete vy istit v my ce nádobí nebo
ru n .

V my ce nádobí:

Upozorn ní: P i ist ní v my ce nádobí mohou vzniknout lehká 
zabarvení. Nemá to žádný vliv na funk nost kovových tukových 
filtr .

Siln  zne ist né kovové tukové filtry nemyjte spole n  
s nádobím.

Postavte kovové tukové filtry voln  do my ky nádobí. Kovové
tukové filtry nesmí být sev ené.

Ru n :

Upozorn ní: Na úporn  ulpívající ne istoty m žete použít 
speciální prost edek na rozpoušt ní mastnot. Lze ho 
objednat v internetovém obchodě.

Kovové tukové filtry namo te do horkého mycího roztoku.

K ist ní používejte kartá ek a potom filtry dob e
vypláchn te.

Nechejte kovové tukové filtry okapat.

Demontáž kovového tukového filtru
1. Odjist te aretaci a kovový tukový filtr vyklopte dol . P i tom

p idržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.

2. Vyjm te kovový tukový filtr z držáku.

U filtr  s obvodovým odsáváním vytáhn te kovový tukový filtr 
dol . P i tom p idržte kovový tukový filtr zespodu druhou 
rukou.

U p ídavných filtr  ve vnit ním prostoru odjist te aretaci 
a kovový tukový filtr vyklopte dol . P i tom p idržte kovový 
tukový filtr zespodu druhou rukou.

Upozorn ní
Dole v kovovém tukovém filtru se m že nahromadit tuk.

Držte kovový tukový filtr vodorovn , abyste zabránili kapání
tuku.

3. Kovový tukový filtr vy ist te.

Montáž kovového tukového filtru
1. Nasa te kovový tukový filtr.

P i tom p idržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.

2. Kovový tukový filtr p iklopte nahoru a zajist te aretaci.
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Poruchy - co d lat?
asto m žete vzniklé poruchy snadno sami odstranit. Než 

zavoláte zákaznický servis, postupujte podle následujících 
pokyn .

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpe né. Opravy spot ebi e 
a vým nu poškozených p ívodních vedení smí provád t 
výhradn  technik zákaznického servisu vyškolený naší 
spole ností. Pokud je spot ebi  vadný, vytáhn te sí ovou 
zástr ku ze zásuvky nebo vypn te pojistku v pojistkové sk í ce. 
Zavolejte servis.

Tabulka závad

--------

Vým na žárovek
Tento návod platí pro více variant spot ebi . Je možné, že jsou 
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho 
spot ebi e.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
P i vým n  žárovek jsou kontakty objímky žárovky pod 
nap tím. P ed vým nou vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky 
nebo vypn te pojistku v pojistkové sk í ce.
D ležité! Používejte pouze osv tlovací prost edky stejného typu 
a stejného výkonu (viz patice žárovky nebo typový štítek ve 
vnit ním prostoru spot ebi e) – k tomuto ú elu demontujte 
kovový tukový filtr.

Vým na halogenových žárovek

Upozorn ní: P i nasazování se nesmíte dotknout sklen ných 
ban k halogenových žárovek. K nasazení halogenových 
žárovek používejte istý had ík.

1. Pomocí vhodného ná adí opatrn  odstra te kroužek žárovky.

2. Vytáhn te žárovku a nahra te ji stejným typem.

3. Nasa te kryt žárovky.

4. Zapojte sí ovou zástr ku, p íp. znovu zapn te jisti .

LED osv tlení
Vadná LED osv tlení smí vym ovat pouze výrobce, jeho 
zákaznický servis nebo koncesovaný odborník (elektriká ).

Nebezpe í úrazu!
Sv tlo LED je velmi ostré a m že poškodit zrak (riziková 
skupina 1). Nedívejte se p ímo do zapnutého osv tlení LED 
déle než 100 sekund.

Závada Možná p í ina ešení

Spot ebi  
nefunguje.

Zástr ka není 
zapojená 
v zásuvce.

Zapojte spot ebi  do elek-
trické sít .

P erušení napá-
jení.

Zkontrolujte, zda fungují 
ostatní kuchy ské spot e-
bi e.

Pojistka je 
vadná.

Podívejte se do pojistkové 
sk í ky, je-li pojistka pro 
spot ebi  v po ádku.

Osv tlení nefun-
guje.

Vadné žárovky. Vym te žárovky, viz kapi-
tola „Vým na žárovek“.
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Zákaznický servis
Pot ebuje-li váš spot ebi  opravu, obra te se na náš servis. 
Vždy najdeme vhodné ešení, abychom p edešli zbyte ným 
návšt vám technik .

P i telefonátu uve te íselné ozna ení výrobku (E-Nr.) a výrobní 
íslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou 

pomoc. Typový štítek s t mito ísly naleznete uvnit  spot ebi e 
(za tím ú elem demontujte kovový tukový filtr).

Abyste je v p ípad  pot eby nemuseli dlouho hledat, m žete si 
údaje svého spot ebi e a telefonní íslo servisu poznamenat 
zde.

M jte na pam ti, že návšt va servisního technika není 
v p ípad  chybné obsluhy bezplatná ani b hem záru ní doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v p iloženém seznamu 
zákaznických servis .

Objednávka opravy a poradenství p i poruchách

D v ujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava 
bude provedena vyškolenými servisními techniky, kte í mají 
k dispozici originální náhradní díly pro váš spot ebi .

P íslušenství pro provoz cirkulace vzduchu
(není sou ástí dodávky)

Upozorn ní
i te se montážními návody pro p íslušenství.

U spot ebi  s p ídavným filtrem ve vnit ním prostoru lze
použít pouze cirkula ní modul CleanAir.

První výbava: základní souprava pro provoz cirkulace vzduchu 
– úzká

Vým nný filtr

První výbava: základní souprava pro provoz cirkulace vzduchu 
– široká

Vým nný filtr

První výbava: cirkula ní modul CleanAir – úzký

Vým nný filtr

První výbava: cirkula ní modul CleanAir – široký

Vým nný filtr

íslo E íslo FD

Zákaznický servis 

CZ 251.095.546

1

2

3

4

5

6

7

8

1 DHZ5325 ší ka kanálu 260 mm

2 DHZ5326 ší ka kanálu 260 mm

3 DHZ5345 ší ka kanálu 345 mm

4 DHZ5346 ší ka kanálu 345 mm

5 DSZ6200 ší ka kanálu 260 mm

6 DSZ5201 ší ka kanálu 260 mm

7 DSZ6240 ší ka kanálu 345 mm

8 DSZ5201 ší ka kanálu 345 mm
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod k montáži

Tento spot ebi  se instaluje na st nu.

Pro dodate né díly zvláštního p íslušenství (nap . pro režim
cirkulace) dodržujte p iložený návod k instalaci.

Povrch spot ebi e je choulostivý. P i instalaci zabra te
poškození.

D ležitá bezpe nostní upozorn ní
Pe liv  si p e t te tento návod. Jedin  tak 
m žete sv j spot ebi  správn  a bezpe n  
používat. Návod k použití a návod 
k montáži uschovejte pro pozd jší použití 
nebo pro dalšího majitele.
Bezpe né používání je zaru eno pouze p i 
odborné vestavb  podle návodu k montáži. 
Technik provád jící instalaci odpovídá za 
bezvadné fungování na míst  instalace.
Ší ka odsava e par musí odpovídat 
nejmén  ší ce varného místa.
P i instalaci se musí dodržovat aktuáln  
platné stavební p edpisy a p edpisy 
místních dodavatel  elektrické energie 
a plynu.
P i odvád ní vzduchu je nutno dodržovat 
ú ední a zákonné p edpisy (nap . stavební 
ády).

Ohrožení života!
Zp t nasáté spaliny mohou zp sobit otravu. 
Vzduch se nesmí odvád t ani do komína 
nebo kou ovodu, který je v provozu, ani do 
šachty, která slouží k odv trávání prostor , 
ve kterých jsou nainstalovaná topeništ . 
Pokud se má vzduch odvád t do komína 
nebo kou ovodu, který není v provozu, je 
nutné si opat it souhlas p íslušného 
kominického mistra.
Ohrožení života!
Zp t nasávané spaliny mohou zp sobit 
otravu.
Pokud spot ebi  používáte v provozu na 
odv trání sou asn  s uzav enými spot ebi i 
paliv, zajist te vždy dostate ný p ívod 
istého vzduchu.
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Uzav ené spot ebi e paliv (nap . tepelné 
spot ebi e na plyn, olej, d evo nebo uhlí, 
pr tokové oh íva e, bojlery) odebírají 
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou 
nainstalované, a spaliny odvád jí za ízením 
pro odvod spalin (nap . komínem) ven.
Ve spojení se zapnutým odsava em par se 
z kuchyn  a sousedních místností odebírá 
vzduch - bez dostate ného p ívodu vzduchu 
vzniká podtlak. Tím dojde ke zp tnému 
nasátí jedovatých plyn  z komína nebo 
odtahové šachty do obytných místností.
Proto je vždy nutné zajistit dostate ný
p ívod vzduchu.
Samotná odtahová šachta nezajistí
dodržování hrani ní hodnoty.

Bezpe ný provoz je možný pouze tehdy, 
když podtlak v místnosti instalace 
spot ebi e paliv nep ekro í 4 Pa 
(0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud 
m že do místnosti proudit vzduch, 
pot ebný pro spalování, a to 
neuzavíratelnými otvory, nap . ve dve ích, 
oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou 
nebo jinými technickými opat eními.

V každém p ípad  se pora te 
s kominickým mistrem, který m že posoudit 
celkový systém v trání domu a navrhne 
vám vhodné opat ení pro v trání.
Pokud se odsava  par používá výhradn  
v cirkula ním provozu, je provoz možný bez 
omezení.

Ohrožení života!
Zp t nasávané spaliny mohou zp sobit 
otravu. P i instalaci systému ventilace se 
spot ebi em paliv napojeném na komín je 
nutné p ívod proudu odsava e opat it 
vhodným bezpe nostním spína em.
Nebezpe í požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou 
vznítit. Je nutné dodržet p edepsané 
bezpe nostní vzdálenosti, aby se zabránilo 
hromad ní tepla. i te se údaji pro váš 
spot ebi . Pokud používáte spole n  
plynové a elektrické varné zóny, platí 
nejv tší uvedená vzdálenost.
Spot ebi  smí být nainstalován jen na jedné 
stran  p ímo vedle vysoké sk í ky nebo 
st ny. Vzdálenost od st ny nebo od vysoké 
sk í ky musí init min. 50 mm. 
Nebezpe í úrazu!

Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít
ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

Nebezpe í poran ní!!

Pokud není spot ebi  ádn  upevn ný,
m že spadnout. Všechny upev ovací
prvky musí být pevn  a bezpe n
namontované.

Nebezpe í úrazu!

Spot ebi  je t žký. Pro p emis ování
spot ebi e jsou zapot ebí 2 osoby.
Používejte pouze vhodné pom cky.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré 
hrany. M že dojít k poškození p ipojovacího 
kabelu. P ipojovací kabel p i instalaci 
nezalamujte ani neusk ípn te.
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Musí být kdykoli možné odpojit spot ebi  od 
elektrické sít . Spot ebi  se smí zapojovat 
pouze do p edpisov  nainstalované 
elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. 
Pokud zásuvka není po instalaci p ístupná 
nebo pokud je nutné pevné p ipojení, musí 
se nainstalovat jisti  všech pól  se 
vzdáleností kontakt  min. 3 mm. Pevné 
p ipojení smí provést pouze kvalifikovaný 
elektriká .
Nebezpe í udušení!
Obalový materiál je nebezpe ný pro d ti. 
Nikdy nedovolte d tem, aby si hrály 
s obalovým materiálem.
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Všeobecná upozorn ní
Provoz na odv trání

Ohrožení života!
Zp t nasáté spaliny mohou zp sobit otravu. Vzduch se nesmí 
odvád t ani do komína nebo kou ovodu, který je v provozu, ani 
do šachty, která slouží k odv trávání prostor , ve kterých jsou 
nainstalovaná topeništ . Pokud se má vzduch odvád t do 
komína nebo kou ovodu, který není v provozu, je nutné si 
opat it souhlas p íslušného kominického mistra.

Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, m li byste použít 
teleskopickou rouru do zdi.

Odv trávací vedení
Upozorn ní: Výrobce spot ebi e nep ebírá záruku za 
reklamace, které jsou zp sobené vedením trubek.

Spot ebi  dosáhne optimálního výkonu p i krátké, rovné
trubce pro odvod vzduchu s co možná nejv tším pr m rem.

V p ípad  dlouhých, nerovných trubek pro odvod vzduchu,
p íliš velkém po tu kolen nebo pr m ru trubky, který je menší
než 150 mm, není dosaženo optimálního výkonu odsávání
a ventilátor je hlu n jší.

Trubky nebo hadice pro odvod vzduchu musí být
z neho lavého materiálu.

Kruhové trubky 
Doporu ujeme vnit ní pr m r 150 mm, minimáln  ale 120 mm.

Ploché kanály 
Vnit ní pr ez musí odpovídat pr m ru kruhových trubek.

Ø 150 mm cca 177 cm2

Ø 120 mm cca 113 cm2

Ploché kanály by nem ly mít ostré ohyby.

P i odlišném pr m ru trubky nasa te t snicí proužek.

Kontrola st ny
St na musí být rovná, svislá a mít dostate nou nosnost.

Hloubka vyvrtaných otvor  musí odpovídat délce šroub .
Hmoždinky musí být pevn  usazené.

P iložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo.
Pro jiné konstrukce (nap . sádrokarton, pórobeton,
porotonové cihly) se musí použít odpovídající upev ovací
prost edky.

 Max. hmotnost digesto e iní 40 kg.

Elektrické p ipojení
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!

Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré hrany. M že dojít 
k poškození p ipojovacího kabelu. P ipojovací kabel p i 
instalaci nezalamujte ani neusk ípn te.
Pot ebné údaje pro p ipojení jsou uvedené na typovém štítku ve 
vnit ním prostoru spot ebi e, k tomuto ú elu demontujte kovový 
tukový filtr.

Délka p ipojovacího kabelu: cca 1,30 m

Tento spot ebi  spl uje p edpisy ES pro rádiové odrušení.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Musí být kdykoli možné odpojit spot ebi  od elektrické sít . 
Spot ebi  se smí zapojovat pouze do p edpisov  nainstalované 
elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Pokud zásuvka není 
po instalaci p ístupná nebo pokud je nutné pevné p ipojení, 
musí se nainstalovat jisti  všech pól  se vzdáleností kontakt  
min. 3 mm. Pevné p ipojení smí provést pouze kvalifikovaný 
elektriká .

Instalace
P íprava instalace
Pozor!
Zajist te, aby se v oblasti vrtaných otvor  nenacházely žádné 
plynové nebo vodovodní trubky ani elektrická vedení.

1. Vyzna te si na ze  svislou st edovou áru od stropu až po
dolní hranu odsava e par.

2. Vyzna te si polohy šroub  a obrys oblasti zav šení.

3. Vyvrtejte p t otvor  o Ø 8 mm a hloubce 80 mm pro
upevn ní a zatla te do nich hmoždinky tak, aby byly
zarovnané se zdí.
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Instalace
1. P išroubujte p ídržný úhelník pro komínový kryt. 

2. P išroubujte pevn  ru n  záv sy pro digesto , max. 3 Mm. 

3. Zašroubujte svorník se závitem tak hluboko, aby ješt
vy níval ze zdi 5 - 9 mm. 

Zav šení a vyrovnání spot ebi e
1. Stáhn te ochrannou fólii ze spot ebi e nejd íve na zadní

stran  a po montáži ji stáhn te celou.

2. Zav ste spot ebi  tak, aby v záv sech pevn  zasko il. 

3. Otá ením záv s  vyrovnejte spot ebi  do vodorovné polohy.
V p ípad  pot eby lze spot ebi  posunout doprava nebo
doleva. 

Upevn ní spot ebi e
1. Zatla te pojistné klobou ky šipkou sm rem nahoru na

záv sy, až zasko í. 

2. Rýhovanou matici s podložkou pevn  utáhn te. 
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Odstran ní pojistných klobou k
Pokud se musí pojistné klobou ky odstranit, použijte plochý 
šroubovák.

Upevn ní spojení trubek
Upozorn ní: Pokud použijete hliníkovou trubku, oblast p ipojení 
nejd íve vyhla te.

Odv trávací trubka Ø 150 mm (doporu ená velikost) 
Upevn te odv trávací trubku p ímo na vzduchové hrdlo 
a ut sn te.

Odv trávací trubka Ø 120 mm
1. Upevn te reduk ní hrdlo p ímo na vzduchové hrdlo.

2. Upevn te odv trávací trubku na reduk ní hrdlo.

3. Ob  místa spojení vhodn  ut sn te.

Montáž komínového krytu
Nebezpe í poran ní!

Nebezpečí poranění ostrými hranami b hem instalace. B hem 
instalace spot ebi e noste vždy ochranné rukavice.

1. Odd lte od sebe kryty komínu.
Za tímto ú elem stáhn te lepicí pásku.

2. Stáhn te ochranné fólie na obou krytech komínu.

3. Kryty komínu do sebe zasu te.

Upozorn ní
Abyste zabránili poškrábání, p es hrany vn jšího krytu
komínu položte jako ochranu papír.

Drážky vnit ního krytu komínu musí sm ovat dol .

4. Nasa te kryty komínu na spot ebi .

5. Vnit ní kryt komínu posu te nahoru a vlevo a vpravo ho
zav ste na p ídržný úhelník. 

6. Kryt komínu nechte dole zasko it. 

7. Kryt komínu p išroubujte dv ma šrouby na stranách
k p ídržnému úhelníku. 
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BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com


