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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε διαφορετικά μοντέλα αυτής της συσκευής. 

Επομένως, μπορεί να συναντήσετε περιγραφές κάποιων χαρακτηριστικών που δεν 
ανήκουν στη δική σας συσκευή. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που 
οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση. 

• Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας των 
εστιών και του απορροφητήρα είναι 650 mm (Ορισμένα μοντέλα 
μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερο ύψος. Ανατρέξτε στην 
παράγραφο με τις διαστάσεις λειτουργίας και εγκατάστασης). 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που 
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό του απορροφητήρα. 

• Για τις συσκευές Κλάσης Ι, βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας είναι 
κατάλληλα γειωμένο. 

 Συνδέστε τον απορροφητήρα στην καπνοδόχο με ένα σωλήνα με ελάχιστη διάμετρο 
120 mm. Η διαδρομή των ατμών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.  

• Μη συνδέετε τον απορροφητήρα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που παράγονται 
από καύση (π.χ. λέβητες, τζάκια κλπ.). 

• Αν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σε συνδυασμό με άλλες μη 
ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές υγραερίου), θα πρέπει να 
εξασφαλίσετε τον επαρκή αερισμό του χώρου ώστε να εμποδίσετε 
την επιστροφή των καπναερίων. Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει ένα 
άνοιγμα που να επικοινωνεί απευθείας με το εξωτερικό ώστε να εξασφαλίζεται η 
είσοδος καθαρού αέρα. Όταν ο απορροφητήρας της κουζίνας χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με μη ηλεκτρικές συσκευές, η αρνητική πίεση του χώρου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 0,04 mbar έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή των καπναερίων στο 
χώρο και η αναρρόφησή τους από τον απορροφητήρα.  

• Ο αέρας δεν πρέπει να απάγεται μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα που 
χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση των καπναερίων από συσκευές που 
τροφοδοτούνται με υγραέριο ή άλλα καύσιμα (μην χρησιμοποιείτε με συσκευές που 
απάγουν αποκλειστικά τον αέρα του χώρου).  

• Σε περίπτωση ζημιάς του ηλεκτρικού καλωδίου, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή ή από το σέρβις, ώστε να προληφθεί κάθε κίνδυνος.  
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• Αν οι οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας εστιών με υγραέριο υποδεικνύουν ότι 
απαιτείται απόσταση μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται παραπάνω, είναι 
απαραίτητο να τις λάβετε υπόψη. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί αναφορικά με 
την εκκένωση του αέρα. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και εξαρτήματα κατάλληλου τύπου για τον απορροφητήρα.  
Προειδοποίηση: η μη τοποθέτηση των βιδών και των συστημάτων στερέωσης 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

• Συνδέστε τον απορροφητήρα στο δίκτυο τροφοδοσίας παρεμβάλλοντας ένα διπολικό 
διακόπτη με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm. 

ΧΡΗΣΗ 
• Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για την απαγωγή 
των οσμών της κουζίνας. 

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον 
οποίο έχει σχεδιαστεί. 

• Ποτέ μην αφήνετε φλόγες μεγάλης έντασης κάτω από τον απορροφητήρα όταν 
λειτουργεί. 

• Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας έτσι ώστε να κατευθύνεται αποκλειστικά προς τον πάτο 
του σκεύους μαγειρέματος, εξασφαλίζοντας ότι δεν προεξέχει από τις πλευρές του. 

• Οι φριτέζες πρέπει να ελέγχονται συνεχώς όταν 
χρησιμοποιούνται: το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά.  

• Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον 
απορροφητήρα: μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχικές ή 
διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και επαρκή γνώση, αρκεί να 
επιβλέπονται και εκπαιδεύονται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και στους κινδύνους 
που απορρέουν από αυτή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν 
επιβλέπονται.  

• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και 
επαρκή γνώση, εκτός εάν ελέγχονται και εκπαιδεύονται στη χρήση της συσκευής από 
άτομα που ευθύνονται για την ακεραιότητά τους. 
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• ΠΡΟΣΟΧΗ: τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να έχουν υψηλή θερμοκρασία 
κατά τη χρήση των συσκευών μαγειρέματος. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
• Σβήνετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από 
οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης. 

• Καθαρίζετε ή/και αντικαθιστάτε τα φίλτρα μετά την καθορισμένη χρονική 
περίοδο (κίνδυνος πυρκαγιάς). 

• Τα φίλτρα για λίπη πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 μήνες λειτουργίας ή 
συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης και μπορούν να 
πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. 

• Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν μπορεί να πλυθεί ούτε να αναγεννηθεί και 
πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα 
σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης.  

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που ο καθαρισμός δεν γίνει 
σύμφωνα με τις οδηγίες. 

• Καθαρίζετε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και 
ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. 

 

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει 
ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται σαν ένα συνηθισμένο οικιακό 
απόρριμμα. Το προϊόν προς διάθεση πρέπει να παραδίδεται σε ένα 
κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζοντας για τη σωστή διάθεση αυτού του 
προϊόντος, συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για 
το περιβάλλον και την υγεία, που μπορεί να οφείλονται στην ακατάλληλη 
διάθεσή του. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση 
αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο Δήμο, στην τοπική υπηρεσία 
συλλογής απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 
προϊόν. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Εξαρτήματα 
Αναφ.Ποσοτ. Εξαρτήματα Προϊόντος 
1  1 Σώμα Απορροφητήρα συμπληρώνεται από τον Πίνακα Ελέγχου, το 

Φωτισμό, τον Ανεμιστήρα, τα Φίλτρα 
8 1 Γρίλια Οδήγησης Αέρα Εξόδου 
20  1  Στοιχείο κλεισίματος 
 
Αναφ.Ποσοτ. Εξαρτήματα Προϊόντος 
12a  4 Βίδες 4,2 x 44,4 
12b 2 Βίδες 4,2 x 12,7 
12e  2 Βίδες 2,9 x 12,7 
 
 Ποσοτ. Τεκμηρίωση 
 1 Gebruiksaanwijzing 

 

12b
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Τρυπώντας την επιφάνεια Στήριξης και Στερεώνοντας τον 

Απορροφητήρα  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΔΩΝ 

• Η επιφάνεια στήριξης του απορροφητήρα πρέπει να βρίσκεται 
135 χιλιοστά πάνω από την κάτω επιφάνεια των μονάδων 
τοίχου. 

• Τρυπήστε την στήριξη με ένα τρυπάνι ø 4,5 χιλιοστών, 
χρησιμοποιώντας τον οδηγό που παρέχεται. 

• Κόψτε μία τρύπα μεγέθους ø 125 χιλιοστών στην επιφά-
νεια στήριξης, χρησιμοποιώντας τον οδηγό τρυπήματος 
που παρέχεται. 

• Στερεώστε χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες 12a (4,2 x 44,4) που 
παρέχονται. 

 

���
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ «ΚΟΥΜΠΩΜΑ» 
• Ο απορροφητήρας μπορεί να τοποθετηθεί είτε απευθείας στην 
κάτω επιφάνεια των μονάδων τοίχου χρησιμοποιώντας τις 
"κουμπωτές" πλευρικές στηρίξεις. 

• Κόψτε ένα άνοιγμα προσαρμογής στην κάτω επιφάνεια της 
μονάδας τοίχου, όπως φαίνεται. 

• Βάλτε μέσα τον απορροφητήρα μέχρι οι πλευρικές 
«κουμπωτές» στηρίξεις να κουμπώσουν. 

• Ασφαλίστε τον στη θέση του σφίγγοντας τις βίδες Vf στο κάτω 
μέρος του απορροφητήρα. 

 

Απορροφητήρας 45 50 55 60 70 80 90 
 L1 360 410 460 510 610 710 810 
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

• Ο χώρος μεταξύ της άκρης του απορροφητήρα και του πίσω 
τοίχου μπορεί να καλυφθεί εφαρμόζοντας το στοιχείο 20 που 
παρέχεται με τις βίδες 12b. 

 

20

12b  
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Συνδέσεις 
ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

Για την εγκατάσταση του μοντέλου απαγωγής, συνδέ-
στε τον απορροφητήρα στο σωλήνα εξόδου με έναν 
άκαμπτο ή εύκαμπτο σωλήνα o120 mm, η επιλογή του 
οποίου επαφίεται στον εγκαταστάτη. 
 
• Στερεώστε το σωλήνα με κατάλληλα κολάρα. Τα 
αναγκαίο υλικό δεν διατίθεται με τον εξοπλισμό. 

• Αφαιρέστε τυχόν φίλτρο ενεργού άνθρακα.  

 

	
���

 
ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ 

• Κόψτε μία τρύπα ø 125 χιλιοστών στη μονάδα του 
τοίχου πάνω από τον απορροφητήρα. 

• Συνδέστε την έξοδο του σώματος απορροφητήρα στο 
πάνω μέρος της μονάδας τοίχου χρησιμοποιώντας ένα 
σταθερό ή εύκαμπτο σωλήνα ø 120 χιλιοστών, επιλεγό-
μενος από τον εγκαταστάτη. 

• Στερεώστε το σωλήνα στη θέση του χρησιμοποιώντας 
σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται). 

• Στερεώστε τις γρίλιες οδηγούς 8 στην έξοδο επανακυ-
κλο φορίας αέρα χρησιμοποιώντας τις 2 βίδες 12e (2,9 x 
9,5) που παρέχονται. 

• Σιγουρευτείτε ότι φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν τοπο-
θετηθεί. 

 

���
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

• Συνδέστε τον απορροφητήρα στην κεντρική παροχή τροφοδοσίας διαμέσου ενός διπολικού 
διακόπτη που έχει ένα κενό επαφών τουλάχιστον 3 χιλιοστών.  

• Κατά το άνοιγμα της συρόμενης θήκης για πρώτη φορά μετά την τοποθέτηση του απορ- 
ροφητήρα, τραβήξτε την έξω απότομα μέχρι να κάνει «κλικ». 
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ΧΡΗΣΗ 

Πίνακας ελέγχου 

  

L Φωτισμός Ανάβει και σβήνει το φωτισμό. 
M  Μοτέρ  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 

το μοτέρ. 
V  Ταχύτητα   Ρυθμίζει την ταχύτητα 

λειτουργίας του απορροφητήρα. 
1. Χαμηλή ταχύτητα, χρησιμο-
ποιείται για συνεχής και ήσυχη 
εναλλαγή αέρα όταν υπάρχουν 
ελαφρές οσμές μαγειρέματος.  

2. Μέση ταχύτητα, κατάλληλη 
για όπως περισσότερες 
καταστάσεις λειτουργίας και 
δίνει την βέλτιστη αναλογία 
ροής αέρα/στάθμη θορύβου.  

3. Μέγιστη ταχύτητα, 
χρησιμοποιείται για να 
απομακρύνει έντονες οσμές 
μαγειρέματος, 
συμπεριλαμβανομένου 
μεγάλων χρονικών 
διαστημάτων. 

L Φωτισμός Ανάβει και σβήνει το φωτισμό. 
M  Μοτέρ  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 

το μοτέρ. 
V  Ταχύτητα   Ρυθμίζει την ταχύτητα 

λειτουργίας του απορροφητήρα. 
1. Χαμηλή ταχύτητα, χρησιμο-
ποιείται για συνεχής και ήσυχη 
εναλλαγή αέρα όταν υπάρχουν 
ελαφρές οσμές μαγειρέματος.  

2. Μέση ταχύτητα, κατάλληλη 
για όπως περισσότερες 
καταστάσεις λειτουργίας και 
δίνει την βέλτιστη αναλογία 
ροής αέρα/στάθμη θορύβου. 

 
 

�

�
�
�

� �

�
�

� �

�

���



   
 

GR 110 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Φίλτρα για λίπη 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΗ 
• Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων και απαιτούν καθαρισμό 
κάθε 2 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρή-
σης.  

• Βγάλτε το συρόμενο τμήμα αναρρόφησης. 
• Αφαιρείτε τα φίλτρα ένα τη φορά, επεμβαίνοντας στους ειδικούς γά-
ντζους. 

• Πλύνετε τα φίλτρα χωρίς να τα στραβώσετε και αφήστε τα να στεγνώ-
σουν πριν τα τοποθετήσετε στη θέση τους. (Η ενδεχόμενη αλλαγή χρώ-
ματος της επιφάνειας του φίλτρου με την πάροδο του χρόνου, δεν επη-
ρεάζει με κανένα τρόπο την απόδοσή τους.) 

• Τοποθετήστε τα έτσι ώστε η λαβή να παραμείνει προς το εξωτερικό μέ-
ρος. 

• Κλείστε το συρόμενο τμήμα αναρρόφησης. 

 

Φίλτρα ενεργού άνθρακα (Μοντέλο ανακύκλωσης) 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Προσοχή: Σβήστε τα φώτα και περιμένετε μέχρι να κρυώσουν οι 
λαμπτήρες πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. 
 
• Δεν μπορούν να πλυθούν και να αναγεννηθούν και πρέπει να 
αντικαθίστανται περίπου κάθε 4 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε 
περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης. 

• Βγάλτε το συρόμενο τμήμα αναρρόφησης. 
• Βγάλτε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα. 
• Βγάλτε το κορεσμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα αφού το ελευ-
θερώσετε από τα στηρίγματα. 

• Τοποθετήστε το νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα στη θέση του. 
• Τοποθετήστε τα φίλτρα για λίπη. 
• Κλείστε το συρόμενο τμήμα αναρρόφησης.  
 

 

Φωτισμός 
• Για την αντικατάσταση απευθυνθείτε στο Σέρβις ("Για την 
αγορά απευθυνθείτε στο Σέρβις"). 
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