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Návod k obsluze



Likvidace obalového materiálu

 ● Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo urěené 
obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným způsobem.

 ● Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny:  
PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen

 ● Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrny nebo do kontejneru se starým papírem.

Likvidace vysloužilého spotřebiče

 ● Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte 
jeho zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska 
recyklace odpadů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním odpadem, 
ale kontaktujte své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti místa, kde lze 
spotřebič recyklovat.

 ● Prosím, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů 
a obalového materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třřídění odpadů, sběr 
odpadů, sběrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

Blahopřejeme Vám k zakoupení nové multifunkční trouby

 ● Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku Teka projevili svoji důvěru. Jsme 
přesvědčeni, Že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší domácnosti 
nepostradatelným.

 ● Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme 
prostudovat tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat váš 
nový výrobek a jak můžete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti a příjemné 
vlastnosti. Řiďte se doporučeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a „Údržba“ tak, aby 
Vám Váš nový výrobek dlouho a spolehlivě sloužil.

 ● Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.
***

 ● Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě potřeby 
změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo příslušenství 
tohoto výrobku.

Obal výrobku

 ● Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení 
finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového materiálu.

 ● Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost 
bezpečného přepravení do servisního střediska.

Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se bezpečnosti 
elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před elektromagnetickou 
interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“. 

Likvidace



Vážený zákazníku,
blahopřejeme Vám k Vašemu výběru. Jsme 
přesvědčeni, že tento moderní, výkonný a praktický 
spotřebič, vyrobený z materiálů prvotřídní kvality, 
zcela uspokojí Vaše potřeby.
Před prvním použitím digestoře (odsavače par) 
si pročtěte všechny části tohoto NÁVODU K 
OBSLUZE, aby byl zajištěn maximální výkon 
spotřebiče a zabránilo se poruchám, které mohou 
vyplynout z nesprávného použití, a navíc bylo možné 
řešit drobné problémy.
Aby byl zajištěn optimální výkon, vně vyvedené 
odtahové potrubí musí být delší než ČTYŘI 
METRY, nemělo by obsahovat více než dva 
pravoúhlé oblouky a jeho průměr musí činit 
minimálně Ø120.

•Před vykonáváním jakékoli práce 
uvnitř spotřebiče, např. během čištění 
a údržby, jej odpojte od elektrického 
napájení.
•Nadměrné hromadění mastnoty 
uvnitř digestoře a kovových filtrů může 
způsobit riziko požáru a odkapávání, 
a proto je nutné digestoř a kovové 
filtry vyčistit zevnitř alespoň jednou za 
měsíc.
•Tento spotřebič smějí používat děti ve 
věku od 8 let a osoby s omezenými 
fyzickými, smyslovými a duševními 
schopnostmi nebo s nedo statečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou 
pod dozorem nebo řádně proškoleny 
s ohledem na používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumějí 
možným nebezpečím. Tento spotřebič 
není dětská hračka. 

Provádění povinného čištění a údržby 
nesmí být svěřeno dětem bez dozoru.
•Zkontrolujte, zda napětí a frekvence 
sítě odpovídají údajům uvedeným 
na štítku uvnitř digestoře. Spotřebič 
je nutné připojit ke správnému 
uzemnění (s výjimkou přístrojů třídy II, 
označených  na štítku s údaji).
•Do pevné instalace je nutné zabudovat 
prvky pro úplné odpojení v souladu 
s instalačními pravidly (o dostatečné 
intenzitě a s minimálním odstupem 
mezi kontakty 3 mm) podle podmínek 
přepětí kategorie III, pro odpojení v 
případě nouze, čištění nebo výměny 
svítidla.  Uzemňovací kabel nesmí 
v žádném případě procházet tímto 
vypínačem. Tento vypínač lze nahradit 
zástrčkou, která bude neustále k 
dispozici při běžném použití.
•V případě, že je napájecí kabel 
poškozený, musí být v zájmu 
vyloučení rizika vyměněn výrobcem, 
jeho poprodejním servisem nebo kva
lifikovanými pracovníky.
•Odsávaný vzduch nesmí být veden 
potrubím, které se používá k odsávání 
kouře ze spotřebičů na plyn nebo jiná 
paliva.
•Pokud se má odsavač par používat 
současně s jinými než elektrickými 
spotřebiči, např. plynovým sporákem, 
místnost musí být vybavena 
dostatečným větráním.

Bezpečnostní pokyny



•Nadměrné hromadění mastnoty 
uvnitř digestoře a kovových filtrů může 
způsobit riziko požáru a odkapávání, 
a proto je nutné digestoř a kovové 
filtry vyčistit zevnitř alespoň jednou za 
měsíc.
•Flambování pod digestoří je 
zakázáno. •Dno digestoře je nutné 
umístit 
minimálně 65 cm od plynových nebo 
kombinovaných varných desek. 
Dodržujte minimální údaje výrobce 
varné desky. MINIMÁLNÍ ÚDAJE 
VÝROBCE VARNÉ DESKY. Tuto 
vzdálenost lze snížit, pokud je tak 
uvedeno v instalačních pokynech k 
odsavači par.
•Plynové hořáky nikdy nenechávejte 
zapnuté bez umístění varné nádoby. 
Tuk nahromaděný ve filtrech může 
skapávat nebo se vznítit účinkem 
zvýšené teploty.
•Pod digestoří neprovádějte tepelnou 
úpravu, pokud nejsou vloženy kovové 
filtry, např. během jejich čištění v 
myčce.
•Při čištění odsavače zevnitř 
doporučujeme používat rukavice a 
postupovat velmi opatrně.
•Digestoř je určena k domácímu použití 
a pouze pro odsávání a čištění plynů 
vznikajících při přípravě pokrmů. 
Použití k jinému účelu je na Vaši 
odpovědnost a může být nebezpečné. 
Výrobce neodpovídá 

za škody způsobené nevhodným 
používáním tohoto spotřebiče.
•V případě nutnosti opravy je třeba se 
obrátit na nejbližší technický servis 
výrobce a používat vždy originální 
náhradní díly. Opravy nebo úpravy 
provedené nekvalifikovanými 
osobami mohou vést k poškození 
nebo nesprávné funkci spotřebiče a 
tím ohrožení jeho bezpečnosti. 
•Tento spotřebič vyhovuje evropské 
směrnici 2012/19/EU o elektrických a 
elektronických zařízeních s názvem 
„Odpadní elektrická a elektronická 
zařízení.“ Směrnice stanoví obecný 
rámec platný v celé Evropské 
unii pro sběr a recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení.



•Při vyjmutí tukových filtrů stiskněte lehce 
západky a filtry vysuňte.

•Kovové filtry čistěte tak, že je ponoříte do horké 
vody se saponátem a necháte tuk rozpustit. 
Poté je opláchnete pod tekoucí vodou nebo 
použijete speciální prostředek proti usazování 
tuků. Můžete je dát rovněž do myčky na nádobí.

•V tomto případě doporučujeme vertikální 
umístění, aby se na nich neusazovaly zbytky 
jídla. Mytí v myčce může poškodit kovový 
povrch (zčernání), to však nemá vliv na 
účinnost filtrů.

•Jakmile je vyčistíte, nechte je oschnout a 
nainstalujte je zpět do odsavače.

Čištění korpusu odsavače par

Čištění a údržba
Během čištění a údržby dodržujte 
bezpečnostní pokyny.

Čištění kovových filtrů 
•Pokud je odsavač vyroben z nerezu, používejte 
čistící prostředky, doporučené výrobcem.

•Pokud je odsavač opatřený nátěrem, používejte 
vlažnou vodu s trochou saponátu.

•Nikdy nepoužívejte kovové škrabky,  abrazivní 
nebo korozi způsobující prostředky.

•Otřete odsavač dosucha hadříkem, který 
nezanechává vlákna.

•Nepoužívejte parní čističe.

Pokyny pro použití
Ovládání odsavače se provádí pomocí 
ovladačů, uvedených na obrázku.
Než začnete vařit, zapněte odsavač o několik 
minut dříve, abyste zajistili dostatečné odsávání 
vznikajících zplodin.
Po skončení vaření ponechte odsavač ještě 
několik minut zapnutý (asi 3 – 5), abyste zabránili 
usazování tuku a nepříjemným pachům.

Program načasování doby odsávání
1)Zapnite digestor a vyberte požadovanú 
rýchlosť odsávanie 

2)Stlačte časovač.
3)Vyberte požadovaný  čas 1  99 minút 
pomocou tlačidiel “+” a “”.

4)Rýchlosť odsávania a zvyšný naprogramo
vaný čas sú striedavo zobrazované na displeji.

 Maximálna rychlost „H“ môže byť nastavená 
iba ručne a automaticky sa zmení na druhý 
rýchlostný stupeň približne po 10 minútach.

Displej 

Časovač

Snížení výkonu funkce 

Zvýšení výkonu funkce 

Světlo

Výměna žárovek
Pro výměnu žárovky kontaktujte nejbližší 
servis výrobce.

Nasycení filtrů “F”
1)Když se rozsvítí kontrolka  “nasycení 
filtrů“, je třeba vyčistit tukové filtry 

2)Po vyčištění filtrů stiskněte současně (+) a 
() po dobu nejméně 3 sekund než kontrolka 
zhasne. To může také vypnout odpojením 
napájení.



Pokud není možné odsávání kuchyňských plynů ven, používají se odsavače s aktivními 
uhlíkovými filtry. Uhlíkový filtr má životnost od 3 do 6 měsíců v závislosti na podmínkách 
používání.
Uhlíkový filtr nelze vyčistit ani regenerovat. Když se vyčerpá jeho absorpční 
schopnost, je nutné jej vyměnit.
Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny a úpravy svých výrobků, pokud 
Je to nutné a nezmění se základní vlastnosti výrobků.

Filtr s aktivním uhlím (Volitelné příslušenství)

Řešení problémů 
Než zavoláte technický servis, zkontrolujte následující:

Závada Možná příčina Řešení

Odsavač nefunguje. 

Je odpojený přívodní 
kabel.

V elektrické síti není 
proud.

Zapojte kabel do sítě. 
Zkontrolujte/obnovte 

dodávku proudu.

Odsavač má snížený 
výkon nebo vibruje. 

Ve filtru se nahromadilo 
příliš tuku.

Zablokovaný vývod. 

Vyčistěte nebo vyměňte filtr. 
Odstraňte z vývodu 

překážku.
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Záruční podmínky
 ● Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít 
po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že jej bude 
spotřebitel užívat v souladu s návodem k obsluze.

 ● Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
na bezplatné odstranění závad, které vznikly v průběhu záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu.

 ● Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze nebo jiným ustanovením 
výrobce se na uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba 24 měsíců od data prodeje vyznačeného 
prodejcem na záručním listě.

 ●  Záruční opravu provede pověřená opravna servisní sítě na základě předložení správně a úplně vyplněného 
záručního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu pověřené opravny sdělí prodejce.

 ● Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do 
dne ukončení opravy výrobku. Tyto skutečnosti je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu. 
Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního 
technika uživatel výrobku.

 ● Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti 
a podle přiloženého návodu k obsluze. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada 
materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy (nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného 
pro domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího).

 ● Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v elektrické 
síti nebo bytové instalaci, nesprávným tlakem plynu nebo nečistotou v přívodní síti plynu, nevhodnými 
provozními podmínkami (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí), na poškození způsobené 
dopravou a manipulací, neodvratnou událostí (Živelnou pohromou), neoprávněným servisním zásahem, 
nebo je-li výrobek instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále 
nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou Žárovky, filtry, snímatelné části ze skla nebo plastických hmot, 
nevhodné skladování, nadměrné opotřebení, na poškození způsobené vložením nevhodného předmětu 
do spotřebiče apod.

 ● Prodávající je povinen výrobek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku 
a zároveň informativně seznámit zákazníka s obsluhou a použitím. Poté je povinen vyplnit na přední 
straně záručního listu veškeré údaje v tučném rámečku a správnost údajů potvrdit razítkem prodejny 
a podpisem. Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplně 
vyplněný nebo přepisovaný záruční list je neplatný.

Upozornění pro uživatele:

 ● Uživatel výrobku je povinen na vlastní náklady zabezpečit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní 
instalaci dle platných norem a předpisů. Nesprávné připojení k elektrické, plynové nebo vodovodní 
instalaci nespadá do záruční opravy.

 ● Při reklamaci v záruční době výrobek vyčistěte a zabalte do originálního obalu s příslušnými vnitřními 
vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají.

 ●  Záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené na český trh společností Teka-CZ, s r.o. Důsledky ze ztráty 
záručního listu jdou na vrub kupujícího.

 ● Ve Vašem zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste při kontrolách vyšli našim 
pracovníkům vstříc poskytnutím nutných informací, zejména předložením tohoto záručního listu a kopií 
opravných listů aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávněnosti záruční opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8

Tel: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz,  servis@teka-cz.cz



www.teka.com


