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∆ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή. 
Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για 

αναφορά. Λαμβάνεται υπόψη το προϊόν. 
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του δωματίου, όταν ο 

απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που 
καίνε γκάζι ή άλλα καύσιμα. 

2. Μην ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων την ώρα που 
λειτουργεί ο απορροφητήρας. 

3. Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα για μισή ώρα μετά τη χρήση της 
συσκευής. 

4. Μην φτιάχνετε φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα. 
5. Αποφεύγετε το άνοιγμα του διακόπτη γκαζιού όταν δεν υπάρχει 

σκεύος στην εστία, διότι αυτό προκαλεί ζημιά στα φίλτρα και 
κίνδυνο πυρκαγιάς. 

6. Ελέγχετε διαρκώς τα τρόφιμα κατά το τηγάνισμα, για να 
αποφύγετε την υπερθέρμανση του λαδιού που μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 

7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικό τεχνικό 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. 

8. Η πρίζα για τον απορροφητήρα πρέπει να βρίσκεται σε θέση 
όπου είναι εύκολα προσβάσιμη για τον χρήστη μετά την 
εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας του δικτύου 
αντιστοιχεί με εκείνη της συσκευής. 

9. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν ο καθαρισμός δεν 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. 

10. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς 
εμπειρία και γνώσεις, αν έχουν επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί 
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν 
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. 

11. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
12. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να 

διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
13. Όταν ο απορροφητήρας υποβάλλεται σε επισκευή, συντήρηση 

ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, βγάζετε το βύσμα για να 
εξασφαλίσετε την ασφάλεια των ανθρώπων. 
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14. Για την προστασία του κυρίως σώματος από τη διάβρωση που 
προκαλεί η μακροχρόνια συσσώρευση ακαθαρσίας, ο απορροφητήρας 
θα πρέπει να καθαρίζεται με μη διαβρωτικό απορρυπαντικό κάθε δύο 
μήνες. 

15. Ο αέρας δεν πρέπει να εκκενώνεται μέσα σε αγωγό που 
χρησιμοποιείται για τα αέρια απαγωγής συσκευών που καίνε φυσικό 
αέριο ή άλλα καύσιμα. 

16. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την εκκένωση του αέρα. 
17. Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται πάνω από συσκευή αερίου, η 

ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης για τα μαγειρικά 
σκεύη πάνω στην εστία μαγειρέματος και το χαμηλότερο μέρος του 
απορροφητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm. 

18. Όσον αφορά τις οδηγίες για τη μέθοδο στερέωσης και τον τρόπο με 
τον οποίο η συσκευή πρέπει να στερεώνεται στο στήριγμά της, 
ανατρέξτε στην ενότητα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». 

19. Όσον αφορά τις οδηγίες για την αντικατάσταση της λάμπας, ανατρέξτε 
στην ενότητα «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ». 

20. Όσον αφορά τις οδηγίες για τη μέθοδο και τη συχνότητα καθαρισμού, 
ανατρέξτε στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να υπερθερμανθούν όταν 
χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος. 
Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική 
αναφορά. ∆ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών: περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση της συσκευής. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Ονομαστική τάση και συχνότητα: 220-240V~ 50Hz

Ισχύς
 
εισόδου

 
κινητήρα: 100W X 2

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ηλεκτρική συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορροφητήρας 
Συγκρότημα αεραγωγού 
Κουμπί αερισμού 
Κύριο σώμα 
Συγκρότημα φίλτρου 

 

Άλλα παρελκόμενα: 
Φίλτρο άνθρακα (προαιρετικά) 
Βαλβίδα ελέγχου (1 τεμ.) 
Πώμα εξόδου αέρα (1 τεμ.) 
Βίδες 5 mm x 49 mm (4 τεμ.) 
Πλαστικά βύσματα για τοίχους 
10 mm x 43,3 mm (4 τεμ.) 

1

2

3

4
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Προτού εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα σας: 
 ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 
 Αποσυσκευάστε τον απορροφητήρα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι 

λειτουργίες δουλεύουν. Βεβαιωθείτε ότι η τάση (V) και η συχνότητα (Hz) 
που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχούν με την 
τάση και τη συχνότητα στο χώρο εγκατάστασης. 

 Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή πίσω από την επιφάνεια εγκατάστασης που 
πρόκειται να διατρηθεί είναι ελεύθερη από τυχόν ηλεκτρικά καλώδια, 
σωλήνες, κλπ. 

 Οι επιφάνειες του απορροφητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα και γυαλί είναι 
πολύ εύκολο να πάθουν ζημιά κατά την εγκατάσταση, αν ξυστούν ή 
χτυπηθούν από τα εργαλεία. Φροντίζετε να προστατεύετε τις επιφάνειες 
κατά την εγκατάσταση. 

 Προστατεύετε την επιφάνεια των μαγειρικών εστιών από κάτω με χαρτόνι 
ή παρόμοιο υλικό, για να μην υποστούν ζημιές κατά την εγκατάσταση του 
απορροφητήρα από πάνω. 

 Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση όλων των 
κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν για τη σωστή και κανονική 
λειτουργία των ηλεκτρικών μερών. 

 
Επιλέξτε μια λειτουργία εξαερισμού: 

Λειτουργία αέρα εξαγωγή Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα 

Θέση διακόπτη εξαερισμού 

 Λειτουργία εξαγωγής αέρα: Αν 
στρέψετε τον διακόπτη εξαερισμού 
εδώ, σημαίνει εξαερισμό προς τα 
έξω 

 Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα: 
Αν στρέψετε τον διακόπτη 
εξαερισμού εδώ, σημαίνει 
ανακυκλοφορία 
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Πληροφορίες 

 Για τη σωστή καύση και εξαγωγή των αερίων μέσω του αγωγού (της 
καμινάδας) του εξοπλισμού καύσης καυσίμων χρειάζεται επαρκής αέρας, 
για την πρόληψη της επιστροφής. Οι ανεμιστήρες χωρίς αγωγό πρέπει 
να εξαερώνονται πάντα σε εξωτερικό χώρο. 

 Κατά την αξιολόγηση της πίεσης του αέρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ολόκληρο το σύστημα εξαερισμού στο σπίτι/διαμέρισμα, π.χ. εστία 
μαγειρέματος ή κουζίνα αερίου. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει. 

  Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί 
κανονισμοί για τη μεταφορά του 
αέρα εξαγωγής. Αν ο 
απορροφητήρας χρησιμοποιείται 
στη λειτουργία ανακυκλοφορίας 
αέρα με φίλτρο ενεργού άνθρακα, 
δεν υπάρχουν περιορισμοί 
λειτουργίας.  

 Εάν επιλέξετε τη λειτουργία αέρα 
εξαγωγής, εγκαταστήστε βαλβίδα 
ελέγχου στην οπή εξαερισμού. 
 Προετοιμάστε την εγκατάσταση: 

Πριν αρχίσετε αυτήν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχει 
διακοπεί η τροφοδοσία. Το βύσμα πρέπει να συναρμολογείται σε 
θέσεις όπου εύκολο να τραβιέται και να εισάγεται. 
Για να εγκαταστήσετε αυτόν τον 
απορροφητήρα, θα χρειαστείτε δύο 
βοηθούς. Για την ολοκλήρωση αυτής 
της εγκατάστασης, θα χρειαστείτε τα 
ακόλουθα εργαλεία και υλικά. 
Εργαλεία που θα χρειαστείτε: 
 ∆ράπανο κατάλληλο για τον 

τοίχο σας 
 Κατσαβίδι Phillips 
 Μεζούρα 
 Πριόνι χειρός ή σέγα  
Η εργασία εγκατάστασης και η 
ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να 
εκτελεστούν από εξειδικευμένα άτομα 
σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κώδικες και πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αντιπυρικής κατασκευής. 
 

Min.  650mm
Max. 750mm

597/757/897mm
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Μην εκκενώνετε τον αέρα εξαγωγής μέσα σε αγωγό που χρησιμοποιείται 
από άλλες συσκευές που καίνε φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα. Πρέπει να 
τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την εκκένωση του αέρα. 
 
Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 65 cm 
πάνω από την επιφάνεια μιας εστίας μαγειρέματος. 

Επιτοίχια τοποθέτηση: 
1. Για να τοποθετήσετε τη συσκευή στον τοίχο, 

διανοίξτε δύο οπές διαμέτρου 10 mm 
538/675/696 mm με την οπή εξαερισμού στο 
πάνω μέρος του απορροφητήρα στη μέση, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι 
ευθυγραμμισμένος ακριβώς πάνω από την 
εστία μαγειρέματος. 

2. Τοποθετήστε δύο ούπα (παρέχονται) στις 
οπές. 

3. ............................................................................
ισαγάγετε δύο βίδες στα δύο ανώτερα ούπα και 
σφίξτε τα, αφήνοντας 3 mm να προεξέχουν από 
τον τοίχο. 
4. ............................................................................
τερεώστε τον απορροφητήρα πάνω στις δύο 
βίδες και σημειώστε τις θέσεις των δύο βιδών 
στο κάτω μέρος. 
5

3. Εισαγάγετε δύο βίδες στα δύο ανώτερα ούπα και σφίξτε τα, αφήνοντας 3 
mm να προεξέχουν από τον τοίχο. 

4. Στερεώστε τον απορροφητήρα πάνω στις δύο βίδες και σημειώστε τις 
θέσεις των δύο βιδών στο κάτω μέρος. 

5. Αφαιρέστε τον απορροφητήρα και διανοίξτε τα δύο κάτω οπές για βίδες και 
εισαγάγετε τα ούπα. 

6. Στερεώστε τον απορροφητήρα στις άνω βίδες, εισαγάγετε τις κάτω βίδες 
και σφίξτε πλήρως όλες τις βίδες. 

 

Τοποθέτηση σε ντουλάπι: 
2. Ανοίξτε μία οπή διαμέτρου 130 mm και 

τέσσερις οπές διαμέτρου 3,5 mm, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο απορροφητήρας 

σας λειτουργεί στη λειτουργία 
ανακυκλοφορίας αέρα, δεν είναι 
απαραίτητο να διανοίξετε οπή 
διαμέτρου 130 mm. 

3. Χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες για να 
στερεώσετε τον απορροφητήρα σε 
ντουλάπι της κουζίνας.Βεβαιωθείτε ότι οι 
στερεώσεις σας έχουν τοποθετηθεί 
σωστά, εγκαθιστώντας προσωρινά τον 
απορροφητήρα. Αν είναι σωστές, 
εγκαταστήστε τη συσκευή στη θέση της. 
Σφίξτε τις βίδες, αν είναι απαραίτητο.

130

480/675/696

110100
180

538/675/696
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Πληροφορίες 

Ο αέρας δεν πρέπει να εκκενώνεται μέσα σε αγωγό που χρησιμοποιείται 
για τα αέρια απαγωγής συσκευών που καίνε φυσικό αέριο ή άλλα 
καύσιμα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 ∆ιακόπτης A: 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Πιέστε αυτόν το διακόπτη για  
να  διακόψετε  τη  λειτουργία  του  κινητήρα. 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Πιέστε αυτόν το διακόπτη, για να λειτουργεί ο 
κινητήρας σε χαμηλή ταχύτητα. 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Πιέστε αυτόν το διακόπτη, για να λειτουργεί ο 
κινητήρας σε μεσαία ταχύτητα. 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Πιέστε αυτόν το διακόπτη, για να λειτουργεί ο 
κινητήρας σε υψηλή ταχύτητα. 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Πιέστε 
αυτόν το διακόπτη για να ανάψετε τα φώτα, και πιέστε τον πάλι για να τα 
απενεργοποιήσετε. 

 ∆ιακόπτης B: 

Απενεργοποίηση φωτισμού. 

Ενεργοποίηση φωτισμού. 

Απενεργοποίηση κινητήρα. 

Ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. 

Ο κινητήρας λειτουργεί σε μεσαία ταχύτητα. 

Ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα. 

0 
1 
0 
1 
2 
3 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

1. Απενεργοποιήστε τον 
απορροφητήρα και απομονώστε 
τον τραβώντας το βύσμα από την 
πρίζα ή απενεργοποιώντας την 
ασφάλεια. 

2. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους. 

3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα 
λαμπτήρες LED (μέγ.  . 

4. Επανασυνδέστε την τροφοδοσία 
εισάγοντας το βύσμα ή 
ενεργοποιώντας την ασφάλεια. 

Πληροφορίες 

Καθαρίζετε συχνά τους ανεμιστήρες εξαερισμού. ∆εν θα πρέπει να 
αφήνεται να συσσωρεύεται λίπος στον ανεμιστήρα ή το φίλτρο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Πριν από τον καθαρισμό ή το σέρβις, αποσυνδέετε τον απορροφητήρα από την 
τροφοδοσία. 
1. Καθαρίζετε συχνά την επιφάνεια του απορροφητήρα. Για να καθαρίσετε τον 

απορροφητήρα χρησιμοποιείτε ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. 
2. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αλκαλικά ή λειαντικά. 
3. Αποφεύγετε τη χρήση σκόνης καθαρισμού ή υγρών για πλυντήρια πιάτων. 
4. Το φίλτρο που έχει λερωθεί από λίπος μπορεί να πλυθεί με ήπιο σαπούνι ή 

απορρυπαντικό. (Η βαριά συσσώρευση λίπους δεν μπορεί να καθαριστεί εύκολα 
και το φίλτρο ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση). 

5. Το φίλτρο άνθρακα δεν μπορεί να καθαριστεί και πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά. 
∆   

Πληροφορίες 
∆εν πρέπει να εισέρχεται νερό καθαρισμού στον κινητήρα, τον διακόπτη ελέγχου και 
άλλα ηλεκτρικά μέρη. 
 
Συνιστάται να καθαρίζετε το μεταλλικό φίλτρο ανά τρεις μήνες ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες: 
1. Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο από τον απορροφητήρα και πλύντε το σε ένα 
διάλυμα νερού και ουδέτερου υγρού απορρυπαντικού, αφήνοντάς το να μουλιάσει. 
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2. Ξεπλύντε το καλά με ζεστό νερό και αφήστε το να στεγνώσει. 
3. Το μεταλλικό φίλτρο ενδέχεται να αλλάξει χρώμα ύστερα από αρκετές 

πλύσεις. Αυτό δεν αποτελεί αιτία παραπόνου από τον πελάτη ή 
αντικατάστασης του μεταλλικού φίλτρου. 

Πληροφορίες 

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Εγκατάσταση του φίλτρου 
άνθρακα: 
 
1. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους. 
2. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα 

βρίσκεται στο άκρο του 
κινητήρα. Στρέψτε το φίλτρο 
άνθρακα μέχρι να ξεβιδωθεί. 

3. Αντικαταστήστε ένα νέο φίλτρο 
άνθρακα, ακολουθώντας την 
αντίστροφη διαδικασία για την 
επανεγκατάσταση. 

 Προειδοποίηση: το φίλτρο άνθρακα δεν μπορεί να πλυθεί ή να ανακυκλωθεί. Θα 
πρέπει να αντικατασταθεί ύστερα από περίπου 2-3 μήνες χρήσης. 

 Παρατήρηση: Το φίλτρο άνθρακα δεν παρέχεται με τη συσκευή. 

Ανοιχτό
 

Κλειστό 
Φίλτρο άνθρακα 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Απορρίψτε τη συσκευή στο τοπικό δημοτικό κέντρο συλλογής 
/ ανακύκλωσης αποβλήτων και βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλεί 
κίνδυνο για τα παιδιά όσο είναι αποθηκευμένη για απόρριψη. 
Το βύσμα πρέπει να αχρηστευτεί και το καλώδιο πρέπει να 
κοπεί για την αποτροπή μη ενδεδειγμένης χρήσης. 
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Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη αν δεν τηρηθούν και ακολουθηθούν κατά 
τη χρήση του απορροφητήρα οι ανωτέρω συστάσεις και οδηγίες σχετικά με την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση.


