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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 Για τη δική σας ασφάλεια και για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, 
παρακαλούμε να διαβάσετε 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 γνωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας και ασφάλειας της συσκευής. 

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

 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). 

 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.  

 Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου 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 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. 

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

 Μη συνδέετε τον απορροφητήρα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που 
παράγονται από καύση (π.χ. λέβητες, τζάκια κλπ.). 
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 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. 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 μέσω ενός αγωγού που χρησιμοποιείται 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 απαγωγή των καπναερίων, είναι σημαντικό να τηρούνται 
σχολαστικά οι κανονισμοί των τοπικών φορέων. 
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, αφαιρέστε τις 
προστατευτικές 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 προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 Μην κοιτάζετε απευθείας με οπτικά όργανα (κιάλια, μεγεθυντικός 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 επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή. 
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 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμ-
βανομένων των παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότη-
τες, ή από άτομα χωρίς πείρα και επαρκή γνώση, εκτός εάν ελέγχο-
νται και εκπαιδεύονται. 

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

 
 Καθαρίζετε ή/και αντικαθιστάτε τα φίλτρα μετά την καθορισμένη χρο-

νική περίοδο (κίνδυνος πυρκαγιάς). Βλέπε παράγραφο Συντήρηση 
και καθαρισμός. 

 Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισμός στο χώρο όταν ο απορρο-
φητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που χρησιμο-
ποιούν 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 υπο-
δεικνύει 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 ηλεκτρι-
κών 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 οφείλο-
νται στην ακατάλληλη διάθεσή του. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο 
Δήμο, στην τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή στο κατά-
στημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 
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ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 
Αυτός ο απορροφητήρας μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, πάνω από μια επιφάνεια εστιών 
που βρίσκεται δίπλα στον τοίχο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο απαγωγής (εξωτερική εκκένωση), ή ως μοντέλο ανακύκλωσης 
(εσωτερική ανακύκλωση). Οι καλύτερες επιδόσεις επιτυγχάνονται με το μοντέλο απαγωγής: Ωστόσο τη 
χειμερινή περίοδο μπορεί να είναι συμφέρουσα η χρήση του απορροφητήρα με ανακύκλωση για να 
αποφεύγεται η απώλεια θερμότητας. 
Συνιστάται η τοποθέτηση να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό, τηρώντας όλους τους 
κανονισμούς των αρμόδιων αρχών αναφορικά με την εκκένωση του αέρα για απαγωγή. 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη 
εγκατάσταση ή στη μη τήρηση των κανόνων της τεχνικής. 
 
 
 

1 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
1.1 - Μη συνδέετε το σωλήνα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που παράγονται από καύση 

(λέβητες, τζάκια κλπ.). 
1.2 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινα-

κίδα στο εσωτερικό του απορροφητήρα. 
1.3 - Συνδέστε τον απορροφητήρα στο δίκτυο παρεμβάλλοντας διπολικό διακόπτη με άνοιγμα 

επαφών τουλάχιστον 3 mm. 
1.4 - Για συσκευές με γείωση βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση εξασφαλίζει 

σωστή λειτουργία. 
1.5 - Οι συσκευές κλάσης II διαθέτουν διπλή μόνωση και δεν πρέπει να συνδέονται με φις που 

διαθέτει γείωση, αλλά με ένα απλό διπολικό φις. 
1.6 - Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του απορροφη-

τήρα είναι 65 cm. 
1.7 - Μη χρησιμοποιείτε κουζίνες με φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα. 
1.8 - Ελέγχετε τις φριτέζες όταν χρησιμοποιούνται: το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά. 
1.9 - Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή 

βγάζοντας το φις από την πρίζα ή κλείνοντας το γενικό διακόπτη. 
1.10- Σε περίπτωση που στο δωμάτιο εκτός από τον απορροφητήρα χρησιμοποιούνται και συ-

σκευές που δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. συσκευές καύσης αερίου), θα 
πρέπει να προβλέπεται επαρκής αερισμός του χώρου. Μια κατάλληλη και χωρίς κινδύ-
νους χρήση επιτυγχάνεται όταν η μέγιστη υποπίεση του δωματίου δεν υπερβαίνει τα 0,04 
mBar. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιστροφή των καπναερίων. 

1.11- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο φις. 
1.12- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί με καλώδιο ή με ειδικό 

σετ που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 
1.13- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και 
γνώση, εκτός εάν ελέγχονται ή εκπαιδεύονται στη χρήση της συσκευής από άτομα που 
ευθύνονται για την ασφάλειά τους. 

1.14- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.  
 

 



   
 

GR 7 7 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ορισμένα συστήματα εγκατάστασης προβλέπουν το άνοιγμα και την αφαίρεση της γρί-
λιας αναρρόφησης. 

2.1 - Άνοιγμα και αφαίρεση της γρίλιας αναρρόφησης 
Για να ανοίξετε τη γρίλια, μετακινήστε προς το κέντρο τα πλήκτρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος του 
απορροφητήρα.  
Με τη γρίλια ανοιχτή και σε κατακόρυφη θέση, μετακινήστε τον πίσω δεξιό πείρο προς τα εμπρός κατά 
μήκος του πλευρικού ανοίγματος έως ότου βγει από τη θέση του. 

2.2 - Εγκατάσταση κάτω από ντουλάπι 
a - Τρυπημένο ντουλάπι: συνδέστε τον απορροφητήρα στις τρύπες που βρίσκονται στη βάση του ντουλα-

πιού, χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες 4,2 x 44,4 που παρέχονται. Δεν είναι αναγκαίο να ανοίξετε τη γρί-
λια. 

b - Ντουλάπι χωρίς διάτρηση: 
  b.1- Εάν ο απορροφητήρας συνοδεύεται από σχέδιο διάτρησης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχέδιο. 
  b.2- Εάν δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης, ανοίξτε τη γρίλια, στηρίξτε τον απορροφητήρα στη βάση του 

ντουλαπιού και βιδώστε από το εσωτερικό απευθείας στο ξύλο με βίδες 3,5 x 16, που δεν παρέχο-
νται. 

2.3 - Εγκατάσταση σε τοίχο 
a - Με τη βοήθεια ενδεχόμενου σχεδίου διάτρησης, ανοίξτε 2 τρύπες Φ 8 στον τοίχο, τοποθετήστε τα δύο 

ούπα, βιδώστε δύο βίδες 4,2 x 44,4 αφήνοντας να προεξέχουν 5 mm, βγάλτε τη γρίλια αναρρόφησης, 
κρεμάστε τον απορροφητήρα στις δύο βίδες από τα ειδικά πίσω ανοίγματα και σφίξτε τελείως τις βίδες 
από το εσωτερικό. 

b - Εάν δεν υπάρχει σχέδιο διάτρησης, ανοίξτε 2 τρύπες Φ 8 (βλ. σχ.), τοποθετήστε ούπα και βίδες και ε-
νεργήστε όπως στην παρ. a. 

c - Για εγκατάσταση στον τοίχο με στηρίγματα (προαιρετικά), ακολουθήστε τις οδηγίες του ειδικού σχεδίου 
διάτρησης. 

d - Τηρήστε τις αποστάσεις της προειδοποίησης 1.6. 

2.4 - Επιλογή μοντέλου 
a - Απαγωγής 

Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης και τοποθετήστε το μοχλό ή το δείκτη του διακόπτη στη θέση “απαγω-
γή” στο τέρμα της διαδρομής του. Αφαιρέστε, εάν υπάρχει, το φίλτρο ενεργού άνθρακα ξεβιδώνοντας το 
κεντρικό πόμολο ή γυρνώντας αργά προς τα αριστερά για να ελευθερωθεί ο κεντρικός σύνδεσμος μπα-
γιονέτ. 
Συνδέστε τον εξωτερικό σωλήνα στη φλάντζα Φ 100 mm (ή Φ 120 mm σε ορισμένα μοντέλα) που βρί-
σκεται στην πάνω ή πίσω έξοδο αναλόγως με τη διάταξη. Τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο που έμεινε 
ανοιχτό. Τηρήστε την προειδοποίηση 1,1. 

b - Ανακύκλωσης 
Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης και τοποθετήστε το μοχλό ή το δείκτη του διακόπτη στη θέση ανακύ-
κλωσης στο τέρμα της διαδρομής του. 
Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα στη βάση του μοτέρ με το κεντρικό μεταλλικό πόμολο ή γυρ-
νώντας αργά προς τα δεξιά για να ασφαλίσει ο κεντρικός σύνδεσμος μπαγιονέτ. Εάν υπάρχει ο εξωτε-
ρικός σωλήνας μπορεί να μείνει συνδεδεμένος. 

2.5 - Ηλεκτρική σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας 
1 - Πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι προειδοποιήσεις 1.2, 1.3, 1.4  και 1.5 της παραγράφου 1 σχετικά 

με την ασφάλεια. 
2 - Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο φωτισμός, αν ανάβει το μοτέρ και αν αλ-

λάζουν οι ταχύτητες. 
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ΧΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

3.1 - Οι διακόπτες ελέγχουν το άναμμα, τη ρύθμιση της ταχύτητας του μοτέρ και το φωτισμό της επιφάνειας 
εστιών. Για καλύτερη απόδοση της συσκευής συνιστάται να ανοίγετε το κάλυμμα και να χρησιμοποιεί-
τε την υψηλότερη ταχύτητα σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης οσμών και ατμών και την ενδιάμεση 
ή τη χαμηλή ταχύτητα για αθόρυβη και οικονομική εναλλαγή του αέρα. Πρέπει επίσης να ανάβετε τον 
απορροφητήρα όταν αρχίζετε το μαγείρεμα και να τον αφήνετε αναμμένο λίγα λεπτά μετά τον τερματι-
σμό του μαγειρέματος. 

3.2 - Τηρείτε σχολαστικά τις προειδοποιήσεις 1.7 και 1.8. 

4 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Η σωστή συντήρηση εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής του απορροφητήρα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκέντρωση λιπών εντός του φίλτρου επηρεάζει την απόδοση της συσκευής και μπορεί 
να προκαλέσει επίσης κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνιστάται συνεπώς να τηρείτε σχολαστικά τις ακόλουθες 
οδηγίες. 

4.1 - Φίλτρο για λίπη 
Είναι το μηχανικό φίλτρο που διατίθεται σε ποικίλα μοντέλα και συγκρατεί τα σωματίδια λίπους. 
Βρίσκεται στο εσωτερικό της γρίλιας αναρρόφησης. 
Για τη συντήρηση ενεργήστε ως εξής: 
a-Γενικά. Ανεξάρτητα από τον τύπο του φίλτρου, για να το βγάλετε ανοίξτε τη γρίλια και αφαιρέστε τις 
ειδικές μεταλλικές ασφάλειες. 
b-Λεπτό φίλτρο μιας χρήσεως (πάχος περίπου 1 mm): 
Δεν πλένεται και αντικαθίσταται περίπου κάθε 2 μήνες. Εάν το φίλτρο διαθέτει χημικούς δείκτες κορε-
σμού, αντικαθίσταται όταν: 

b.1 - Το μοβ χρώμα των ορατών σημείων από το εξωτερικό εξαπλώνεται σε όλη την επιφάνεια του 
φίλτρου. 
b.2 - Το κόκκινο χρώμα των εσωτερικών λωρίδων που δεν είναι ορατό, φαίνεται από το εξωτερικό. 

c-Μεταλλικά φίλτρα πολλών στρωμάτων: πλένεται περίπου 1 φορά το μήνα σε νερό με κοινό απορρυ-
παντικό ή σε πλυντήριο πιάτων. Πρέπει να στεγνώσει καλά πριν την τοποθέτηση. 

4.2 - Φίλτρο ενεργού άνθρακα 
Είναι χημικό φίλτρο που συγκρατεί τις οσμές του απορροφητήρα ανακύκλωσης. Για να το 
αφαιρέσετε, ανοίξτε τη γρίλια και ξεβιδώστε το κεντρικό μεταλλικό πόμολο ή γυρίστε αργά προς 
τα αριστερά το φίλτρο για να ελευθερωθεί ο κεντρικός σύνδεσμος μπαγιονέτ. Τοποθετήστε το 
ενεργώντας με την αντίστροφη σειρά. Για καλή απόδοση πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 
3 μήνες. 

4.3 - Φωτισμός 
Εάν ένας λαμπτήρας δεν λειτουργεί ή καεί, ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης και ελέγξτε αν είναι 
καλά βιδωμένος. Εν ανάγκη, αντικαταστήστε τον με λαμπτήρα ιδίου τύπου και ισχύος. 

4.4 - Καθαρισμός 
Καθαρίζετε τον απορροφητήρα με χλιαρό νερό και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη 
χρήση διαλυτών, οινοπνεύματος και διαβρωτικών προϊόντων. 
Για όλες τις ενέργειες από το σημείο 4.1 έως το σημείο 4.4 πρέπει να τηρείται η προειδοποίηση 
1.9, ιδίως για την ενέργεια 4.3. 
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ΦΩΤΙΣΜΌΣ 
Εάν κάποια στιγμή ένας λαμπτήρας πάψει να 
λειτουργεί, ανοίξτε τη μεταλλική γρίλια και ελέγξτε 
αν είναι καλά βιδωμένος. 
Εν ανάγκη, αντικαταστήστε τον χρησιμοποιώντας 
λαμπτήρα ιδίου τύπου και ισχύος. 

 

 

 
 

Λαμπτήρας Κατανάλωση (W) Κάλυκας Τάση (V) Διαστάσεις (mm) Κωδικός ILCOS 

 

4 E14 220-240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100 

 

5 GU10 230 52 x 50 DRPAR-5/840-220/240-GU10-35/36 
DRPAR-5/830-220/240-GU10-35/36 





 



991.0522.874_ver2  -  180926 
D00004174_01 

 
 

 

 

 

 

 

 


