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1. SAFETY INFORMATION
For your safety and correct 
operation of the appliance, 

read this manual carefully before 
installation and use. Always keep 
these instructions with the ap-
pliance even if you move or sell 
it. Users must fully know the 
operation and safety features of 
the appliance.

 The wire connection has to 
be done by specialized 
technician.

• The manufacturer will not be 
held liable for any damages 
resulting from incorrect or im-
proper installation.

• The minimum safety distance 
between the cooker top and 
the extractor hood is 650 mm 
(some models can be installed 
at a lower height, please refer 
to the paragraphs on working 
dimensions and installation).

• If the instructions for installa-
tion for the gas hob specify a 
greater distance, this must be 
respected. 

• Check that the mains voltage 
corresponds to that indicated 
on	the	rating	plate	fixed	to	the	
inside of the hood.

• Means for disconnection must 
be	 incorporated	 in	 the	 fixed	
wiring in accordance with the 
wiring rules.

• For Class I appliances, check 
that the domestic power supply 

guarantees adequate earthing.
• Connect the extractor to the 
exhaust	flue	through	a	pipe	of	
minimum diameter 120 mm. 
The	route	of	the	flue	must	be	
as short as possible.

• Regulations concerning the dis-
charge	of	air	have	to	be	fulfilled.

• Do not connect the extractor 
hood to exhaust ducts carrying 
combustion	fumes	(boilers,	fire-
places, etc.).

• If the extractor is used in con-
junction with non-electrical 
appliances (e.g. gas burning 
appliances),	a	sufficient	degree	
of aeration must be guaranteed 
in the room in order to prevent 
the	 backflow	 of	 exhaust	 gas.	
When the cooker hood is used 
in conjunction with appliances 
supplied with energy other than 
electric, the negative pressure in 
the room must not exceed 0,04 
mbar to prevent fumes being 
drawn back into the room by 
the cooker hood.

• The air must not be discharged 
into	a	flue	that	is	used	for	ex-
hausting fumes from appliances 
burning gas or other fuels.

• If the supply cord is damaged, it 
must be replaced from the man-
ufacturer or its service agent.

• Connect the plug to a socket 
complying with current regula-
tions, located in an accessible 
place.

• With regards to the technical 
and safety measures to be 
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adopted for fume discharging 
it is important to closely follow 
the regulations provided by the 
local authorities.

WARNING: Before installing 
the Hood, remove the pro-
tective	films.

• Use only screws and small parts 
in support of the hood.

WARNING: Failure to install 
the	screws	or	fixing	device	
in accordance with these 
instructions may result in 
electrical hazards.

• Do not look directly at the light 
through optical devices (binoc-
ulars, magnifying glasses…).

• Do	not	flambè	under	the	range	
hood;	risk	of	fire.

• This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of ex-
perience and knowledge if they 
have been given supervision or 
instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made 
by children without supervision.

• Children should be supervised 
to ensure that they do not play 
with the appliance.

• The appliance is not to be used 
by persons (including children) 
with reduced physical, sensory 

or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, 
unless they have been given 
supervision or instruction.

Accessible parts may be-
come hot when used with 
cooking appliances.

• Clean and/or replace the Filters 
after	the	specified	time	period	
(Fire hazard). See paragraph 
Care and Cleaning.

• There shall be adequate ven-
tilation of the room when the 
range hood is used at the same 
time as appliances burning gas 
or other fuels (not applicable to 
appliances that only discharge 
the air back into the room).

• The symbol  on the product or 
on its packaging indicates that 
this product may not be treated 
as household waste. Instead 
it shall be handed over to the 
applicable collection point for the 
recycling of electrical and elec-
tronic equipment. By ensuring 
this product is disposed of cor-
rectly, you will help prevent po-
tential negative consequences 
for the environment and human 
health, which could otherwise be 
caused by inappropriate waste 
handling of this product. For 
more detailed information about 
recycling of this product, please 
contact	 your	 local	 city	 office,	
your household waste disposal 
service or the shop where you 
purchased the product.
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2. USE
• The extractor hood has been designed 

exclusively for domestic use to eliminate 
kitchen smells.

• Never use the hood for purposes other 
than for which it has been designed.

• Never	 leave	 high	 naked	 flames	 under	
the hood when it is in operation.

• Adjust	the	flame	intensity	to	direct	it	onto	
the bottom of the pan only, making sure 
that it does not engulf the sides.

• Deep fat fryers must be continuously 
monitored during use: overheated oil 
can	burst	 into	flames.

3. CARE AND CLEANING
 - The	Activated	 charcoal	 filter	 is	 not	
washable and cannot be regenerated, 
and must be replaced approximately 
every 4 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy us-
age (W).

W

 - The	Grease	filters	must	be	cleaned	
every 2 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy us-
age, and can be washed in a dish-
washer (Z).

• Clean the hood using a damp cloth and 
a neutral liquid detergent.

4. CONTROLS

A B C D

Button Function

A Turns the lighting system on and off at maximum 
intensity.

B

Turns the suction motor on and off at speed one.
Delay function
Activate automatic switch-off with a 5’ delay. 
Suitable to complete elimination of residual 
odours. Can be activated from any position, 
and is disabled by pressing the button or turning 
the motor off.

C

Turns the suction motor on and off at speed two.
Delay function
Activate automatic switch-off with a 5’ delay. 
Suitable to complete elimination of residual 
odours. Can be activated from any position, 
and is disabled by pressing the button or turning 
the motor off.

D

Turns the suction motor on and off at speed three.
Delay function
Activate automatic switch-off with a 5’ delay. 
Suitable to complete elimination of residual 
odours. Can be activated from any position, 
and is disabled by pressing the button or turning 
the motor off.

5. LIGHTING
• For replacement contact technical support 

(“To purchase contact technical support”).
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1.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
			 ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για	τη	δική	σας	ασφάλεια	και	
για	 τη	 σωστή	 λειτουργία	 της	

συσκευής,	παρακαλούμε	να	δια-
βάσετε	με	προσοχή	τις	παρούσες	
οδηγίες	πριν	την	εγκατάσταση	και	
τη	θέση	σε	λειτουργία.	Φυλάσσετε	
αυτές	τις	οδηγίες	πάντα	μαζί	με	τη	
συσκευή,	ακόμα	και	σε	περίπτωση	
μεταβίβασης	 σε	 τρίτους.	 Είναι	
σημαντικό	οι	χρήστες	να	γνωρί-
ζουν	όλα	 τα	χαρακτηριστικά	 λει-
τουργίας	 και	 ασφάλειας	 της	 συ-
σκευής.

	 Η	 σύνδεση	 των	 καλωδίων	
πρέπει	 να	 γίνει	 από	 έναν	
αρμόδιο	τεχνικό.

• Ο	κατασκευαστής	δεν	μπορεί	να	
θεωρηθεί	υπεύθυνος	για	ενδε-
χόμενες	ζημιές	που	οφείλονται	
σε	ακατάλληλη	εγκατάσταση	ή	
χρήση.

• Η	ελάχιστη	απόσταση	ασφαλεί-
ας	 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).

• Αν	οι	οδηγίες	εγκατάστασης	της	
μονάδας	 εστιών	 με	 υγραέριο	
υποδεικνύουν	ότι	απαιτείται	από-
σταση	 μεγαλύτερη	 από	 εκείνη	
που	 αναφέρεται	 παραπάνω,	
είναι	απαραίτητο	να	 τις	λάβετε	
υπόψη.	

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

• Τα	συστήματα	διακοπής	πρέπει	
να	 εγκατασταθούν	 στη	 μόνιμη	
εγκατάσταση	 σύμφωνα	 με	 τη	
νομοθεσία	για	τις	εγκαταστάσεις	
καλωδίωσης.

• Για	τις	συσκευές	Κλάσης	Ί,	βε-
βαιωθείτε	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	εί-
ναι	όσο	το	δυνατόν	συντομότερη.

• Πρέπει	 να	 τηρούνται	 όλοι	 οι	
κανονισμοί	 αναφορικά	 με	 την	
εκκένωση	του	αέρα.

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

• Αν	 χρησιμοποιείτε	 τον	 απορ-
ροφητήρα	 σε	 συνδυασμό	 με	
άλλες	 μη	 ηλεκτρικές	 συσκευές	
(π.χ.	 συσκευές	 υγραερίου),	 θα	
πρέπει	 να	 εξασφαλίσετε	 τον	
επαρκή	 αερισμό	 του	 χώρου	
ώστε	 να	 εμποδίσετε	 την	 επι-
στροφή	των	καπναερίων.	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	
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η	 επιστροφή	 των	 καπναερίων	
στο	χώρο	και	η	αναρρόφησή	τους	
από	τον	απορροφητήρα.

• Ο	αέρας	δεν	πρέπει	να	απάγεται	
μέσω	 ενός	 αγωγού	 που	 χρη-
σιμοποιείται	 για	 την	 απαγωγή	
των	καπναερίων	από	συσκευές	
καύσης	που	τροφοδοτούνται	με	
αέριο	ή	άλλα	καύσιμα.

• Το	ηλεκτρικό	καλώδιο,	αν	πάθει	
ζημιά,	πρέπει	να	αντικατασταθεί	
από	 τον	 κατασκευαστή	 ή	 από	
έναν	τεχνικό	του	σέρβις.

• Συνδέετε	το	φις	σε	μια	πρίζα	που	
συμμορφούται	με	τους	ισχύοντες	
κανονισμούς	 και	 σε	 σημείο	 με	
εύκολη	πρόσβαση.

• Όσον	αφορά	τα	τεχνικά	μέτρα	και	
τα	μέτρα	ασφαλείας	που	πρέπει	
να	εφαρμοστούν	για	την	απαγω-
γή	των	καπναερίων,	είναι	σημα-
ντικό	να	τηρούνται	σχολαστικά	οι	
κανονισμοί	των	τοπικών	φορέων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	 πριν	
εγκαταστήσετε	τον	απορρο-
φητήρα,	αφαιρέστε	τις	προ-
στατευτικές	μεμβράνες.

• Χρησιμοποιείτε	 μόνο	 βίδες	 και	
εξαρτήματα	κατάλληλου	τύπου	
για	τον	απορροφητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	 η	 μη	
τοποθέτηση	 των	 βιδών	 και	
των	συστημάτων	στερέωσης	
σύμφωνα	 με	 τις	 παρούσες	
οδηγίες,	μπορεί	να	προκαλέ-
σει	ηλεκτροπληξία.

• Μην	 κοιτάζετε	 απευθείας	 με	
οπτικά	όργανα	(κιάλια,	μεγεθυ-
ντικός	φακός...).

• 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.

• Τα	παιδιά	πρέπει	να	επιβλέπο-
νται	ώστε	να	εξασφαλιστεί	ότι	δεν	
παίζουν	με	τη	συσκευή.

• 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.

Τα	προσβάσιμα	μέρη	μπορεί	
να	έχουν	υψηλή	θερμοκρασία	
κατά	τη	χρήση	των	συσκευών	
μαγειρέματος.

• Καθαρίζετε	 ή/και	 αντικαθιστάτε	
τα	φίλτρα	μετά	την	καθορισμέ-
νη	 χρονική	 περίοδο	 (κίνδυνος	
πυρκαγιάς).	Βλέπε	παράγραφο	
Συντήρηση	και	καθαρισμός.
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• Πρέπει	να	υπάρχει	κατάλληλος	
αερισμός	στο	χώρο	όταν	ο	απορ-
ροφητήρας	 χρησιμοποιείται	
ταυτόχρονα	 με	 συσκευές	 που	
χρησιμοποιούν	 αέριο	 ή	 άλλα	
καύσιμα	(δεν	ισχύει	για	συσκευές	
που	απάγουν	αποκλειστικά	τον	
αέρα	στο	χώρο).

• Το	σύμβολο	 	πάνω	στο	προϊόν	
ή	 πάνω	 στη	 συσκευασία	 του	
υποδεικνύει	 ότι	 το	 προϊόν	 δεν	
πρέπει	 να	 διατίθεται	 σαν	 ένα	
συνηθισμένο	 οικιακό	απόρριμ-
μα.	 Το	 προϊόν	 προς	 διάθεση	
πρέπει	 να	παραδίδεται	σε	 ένα	
κατάλληλο	κέντρο	συλλογής	για	
την	ανακύκλωση	των	ηλεκτρικών	
και	 ηλεκτρονικών	 συσκευών.	
Φροντίζοντας	για	τη	σωστή	δι-
άθεση	 αsυτού	 του	 προϊόντος,	
συμβάλλετε	στην	αποφυγή	πι-
θανών	αρνητικών	επιπτώσεων	
για	το	περιβάλλον	και	την	υγεία,	
που	μπορεί	να	οφείλονται	στην	
ακατάλληλη	 διάθεσή	 του.	 Για	
λεπτομερέστερες	πληροφορίες	
σχετικά	με	την	ανακύκλωση	αυ-
τού	του	προϊόντος,	απευθυνθείτε	
στο	Δήμο,	στην	τοπική	υπηρεσία	
συλλογής	απορριμμάτων	ή	στο	
κατάστημα	από	το	οποίο	αγορά-
σατε	το	προϊόν.

2.	ΧΡΗΣΗ
• Ο	 απορροφητήρας	 έχει	 μελετηθεί	 απο-
κλειστικά	 για	 οικιακή	 χρήση	 και	 για	 την	
απαγωγή	των	οσμών	της	κουζίνας.

• Ποτέ	 μη	 χρησιμοποιείτε	 τον	 απορροφη-
τήρα	για	σκοπό	διαφορετικό	από	εκείνον	
για	 τον	οποίο	έχει	σχεδιαστεί.

• Ποτέ	μην	αφήνετε	φλόγες	μεγάλης	έντα-
σης	 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.

3.	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	
	 ΚΑΙ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 - Το	 φίλτρο	 ενεργού	 άνθρακα	 δεν	
μπορεί	 να	 πλυθεί	 ούτε	 να	 αναγεν-
νηθεί	 και	 πρέπει	 να	 αντικαθίσταται	
περίπου	κάθε	4	μήνες	λειτουργίας	ή	
συχνότερα	 σε	 περίπτωση	 ιδιαίτερα	
συχνής	χρήσης	(W).

W

 - Τα	φίλτρα	για	λίπη	πρέπει	να	καθα-
ρίζονται	κάθε	2	μήνες	λειτουργίας	ή	
συχνότερα	 σε	 περίπτωση	 ιδιαίτερα	
συχνής	 χρήσης	 και	 μπορούν	 να	
πλυθούν	στο	πλυντήριο	πιάτων	(Z).

• Για	 τον	καθαρισμό	 των	επιφανειών	 του	
απορροφητήρα	 αρκεί	 να	 χρησιμοποιή-
σετε	 ένα	 υγρό	πανί	 και	 ουδέτερο	 υγρό	
απορρυπαντικό.
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4.	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

A B C D

Πλήκτρο Λειτουργία

A Ανάβει	 και	 σβήνει	 το	 φως	 με	 τη	
μέγιστη	 ένταση.

B

Ανάβε ι 	 κα ι 	 σβήνε ι 	 το 	 μοτέρ	
αναρρόφησης	στην	πρώτη	ταχύτητα.
Delay
Ενεργοποιεί	 το	 αυτόματο	 σβήσιμο	
μ ε 	 καθυστ έρηση 	 5 	 λ επτών . 
Κατάλληλο	 για	 την	 πλήρη	 εξάλειψη	
των 	 υπολε ιπόμενων 	 οσμών .	
Ενεργοποιείται	 από	 οποιαδήποτε	
θέση,	απενεργοποιείται	πιέζοντας	 το	
πλήκτρο	ή	σβήνοντας	 το	μοτέρ.

C

Ανάβε ι 	 κα ι 	 σβήνε ι 	 το 	 μοτέρ	
αναρρόφησης	στη	δεύτερη	ταχύτητα.
Delay
Ενεργοποιεί	 το	 αυτόματο	 σβήσιμο	
μ ε 	 καθυστ έρηση 	 5 	 λ επτών . 
Κατάλληλο	 για	 την	 πλήρη	 εξάλειψη	
των 	 υπολε ιπόμενων 	 οσμών .	
Ενεργοποιείται	 από	 οποιαδήποτε	
θέση,	απενεργοποιείται	πιέζοντας	 το	
πλήκτρο	ή	σβήνοντας	 το	μοτέρ.

D

Ανάβει	 το	 μοτέρ	 αναρρόφησης	στην	
τρίτη	 ταχύτητα.
Delay
Ενεργοποιεί	 το	 αυτόματο	 σβήσιμο	
μ ε 	 καθυστ έρηση 	 5 	 λ επτών . 
Κατάλληλο	 για	 την	 πλήρη	 εξάλειψη	
των 	 υπολε ιπόμενων 	 οσμών .	
Ενεργοποιείται	 από	 οποιαδήποτε	
θέση,	απενεργοποιείται	πιέζοντας	 το	
πλήκτρο	ή	σβήνοντας	 το	μοτέρ.

5.	ΦΩΤΙΣΜΟΣ
• Για	 την	 αντικατάσταση	 απευθυνθείτε	 στο	
Σέρβις	 («Για	 την	αγορά	απευθυνθείτε	στο	
Σέρβις»).
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