
AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ
ODSÁVAČ PÁR
V  predchádzajúcom príspevku sme uviedli dôvody prečo je potrebné odsávač pár používať 
pravidelne, a to nielen počas varenia. V nasledujúcich riadkoch odhalíme ako správne odsávač pár 
používať aby si zachoval svoju funkčnosť a účinnosť čo najdlhšie, a súčasne aby jeho prevádzka 
bola efektívna a ohľaduplná k životnému prostrediu. 

Odsávače pár sú vybavené viacerými stupňami výkonu, ktorý si viete ľubovoľne zvoliť podľa toho, 
aké intenzívne odsávanie aktuálne potrebujete. Čo prakticky znamená koľko vzduchu je v danú 
chvíľu odsávač schopný odsávať. Väčšina odsávačov pár disponuje tromi stupňami výkonu. Len 
niektoré majú viacstupňovú reguláciu, kde štvrtý výkonnostný stupeň slúži k časovo limitovanému  
intenzívnemu odsávaniu pri príprave výrazne aromatických pokrmov, napríklad pri grilovaní alebo 
fritovaní. Netreba ale zabúdať, že prevádzka odsávača pár  s  intenzívnym odsávaním so sebou 
prináša aj zvýšenú hlučnosť a je určená len na časovo krátke obdobie, nie na bežné denné používanie. 



Správny odsávač pár dokáže dostatočne odsávať aj na prvých dvoch výkonnostných stupňoch. Tie 
sú určené na bežnú dennú prevádzku a vyznačujú sa aj prijateľnými hodnotami akustického výkonu. 
Na to, aby ste si naplno vychutnali čas strávený vo svojej kuchyni hlučnosť odsávača musí byť čo 
najnižšia. Elica ponúka odsávače pár s hlučnosťou od 32 dB(A). Súčasná ponuka nám poskytuje 
oveľa väčšie možnosti, renomovaný výrobcovia ponúkajú odsávače pár, ktoré dokážu rozpoznať 
nielen množstvo, ale aj kvalitu výparov tvorených počas varenia. Samé nastavia výkon odsávania 
a zabezpečia najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti. Samozrejme, s ohľadom na životné prostredie 
a spotrebu energie. 

Nemenej dôležitá je samozrejme údržba. Len pravidelnou údržbou filtrov dokážeme zabezpečiť 
funkčnosť  s rovnakou účinnosťou po čo možno najdlhšiu dobu prevádzky odsávača pár. V prípade 
prevádzky s  vonkajším odťahom zabezpečujeme údržbu tukových filtrov. Údržbe a  druhom 
tukových filtrov sme sa venovali v samostatnom príspevku, ktorý si môžete pozrieť:
http://www.elicaslovensko.sk/tukove-filtre.html

V prípade recirkulácie okrem údržby tukových filtrov, musíte dbať aj na pravidelnú regeneráciu 
alebo výmenu pachových filtrov. Informácie ako často je potrebné meniť pachové filtre, prípadne 
ktoré pachové filtre sa regenerujú sa dočítate v príspevku
http://www.elicaslovensko.sk/pachove-filtre.html. 

Správnym používaním a pravidelnou údržbou si odsávač pár zachová svoju funkčnosť a účinnosť aby 
jeho prevádzka bola efektívna  a ohľaduplná k životnému prostrediu. Len vtedy bude zabezpečený 
dostatočný komfort bývania a kuchyňa sa stane priestorom, kde si  môžete  oddýchnuť, študenti 
čítať knihy, AIRchitekti kresliť a deti sa hrať.   Vznikne priestor v centre domu, z ktorého nebude 
chcieť  nikto odísť.


