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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

∆ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή. 

Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για 
αναφορά. Λαμβάνεται υπόψη το προϊόν. 

ES 270 Glass



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
        Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορες εκδόσεις αυτής της συσκευής. Συνεπώς, μπορεί να βρείτε 
περιγραφές μεμονωμένων λειτουργιών που δεν ισχύουν για τη συγκεκριμένη συσκευή σας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης για των σκευών μαγειρέματος 
στην εστία και το χαμηλότερο τμήμα του απορροφητήρα. (Όταν ο απορροφητήρας τοποθετείται 
πάνω από συσκευή αερίου, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm. Εάν οι οδηγίες 
εγκατάστασης για την εστία αερίου καθορίζουν μεγαλύτερη απόσταση, η απόσταση αυτή πρέπει να 
ακολουθείται. Η απόσταση των 65 cm μπορεί να μειωθεί στις εξής περιπτώσεις: για τα μη 
εύφλεκτα μέρη των απορροφητήρων και τα εξαρτήματα που λειτουργούν με ασφάλεια σε χαμηλή 
τάση, υπό τον όρο ότι τα μέρη αυτά δεν έρχονται σε επαφή με μέρη υπό τάση, 
εάν παραμορφωθούν.
Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών 
που είναι τοποθετημένη στον απορροφητήρα.
Για συσκευές Κατηγορίας Ι, βεβαιωθείτε ότι η οικιακή παροχή ρεύματος διαθέτει επαρκή γείωση.
Συνδέστε τον απορροφητήρα στον καπναγωγό μέσω σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 120mm.
Η διαδρομή του αγωγού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη.
Ο αέρας δεν πρέπει να εκκενώνεται μέσα σε αγωγό που χρησιμοποιείται για τα αέρια απαγωγής 
συσκευών που καίνε φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα.
Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές αερίου), 
πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός στον χώρο, ώστε να αποφεύγεται η αντίστροφη διαρροή. 
Η κουζίνα πρέπει να έχει ένα άνοιγμα που να επικοινωνεί απευθείας με τον εξωτερικό αέρα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η είσοδος καθαρού αέρα.
Όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευές που χρησιμοποιούν 
μη ηλεκτρική ενέργεια, η αρνητική πίεση στον χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,04 mbar, 
ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει αντίστροφη  ροή των αερίων στον χώρο από τον απορροφητήρα.
Αν το καλώδιο παροχής είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 
από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.
Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την εκκένωση του αέρα.

ΧΡΗΣΗ 





















ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο απορροφητήρας και το φίλτρο του πρέπει να καθαρίζονται τακτικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες.
Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν 
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
Καθαρίστε ή/και επανατοποθετήστε τα φίλτρα μετά την καθορισμένη περίοδο (Κίνδυνος 
πυρκαγιάς).
Καθαρίστε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ένα ουδέτερο υγρό 
απορρυπαντικό.
Η συσκευή μπορεί να εξυπηρετήσει το πολύ 4 μαγειρικές εστίες.

Η χρήση του συμβόλου            δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό 
απόβλητο. Παραδώστε τα σε ένα συγκεκριμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών 
απορριμάτων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Φροντίζοντας για την ορθή απόρριψη του προϊόντος, 
συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες μπορεί 
να προκληθούν λόγω εσφαλμένου χειρισμού αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές ή με το 
κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.
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Ο απορροφητήρας είναι μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλος για μπάρμπεκιου, ψησταριές και άλλους 
εμπορικούς σκοπούς.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα για σκοπούς άλλους από εκείνους 
για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
Μην αφήνετε ποτέ μεγάλες γυμνές φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα όταν είναι σε λειτουργία.
Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας ώστε να την κατευθύνετε μόνο στο κάτω μέρος 
του σκεύους, φροντίζοντας να μην  ξεφεύγει πέρα από την περίμετρό του. 
Οι φριτέζες πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς κατά τη χρήση: εάν το λάδι 
υπερθερμανθεί, μπορεί να πάρει φωτιά.
Μην ανάβετε φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
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.
Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
«ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να υπερθερμανθούν όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές 
μαγειρέματος».
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Κωδ. Ποσότ.

1 

2.1

Κυρίως σώμα απορροφητήρα, με: 
Χειριστήρια, Φως, Φυσητήρα, Φίλτρο.

1 Κάτω διακοσμητική καμινάδα

2.2 1 Άνω διακοσμητική καμινάδα

3 1 

4 

Φλάντζα (προαιρετική)

1 Αγωγός εξαγωγής αέρα
5 2 Φίλτρο ενεργού άνθρακα (προαιρετικό)
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1 Εγχειρίδιο οδηγιών
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Εξαρτήματα προϊόντος

Ποσότ. Τεκμηρίωση
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Βίδες  5 x 50 

Βάση στερέωσης

7

 

Βύσματα για τοίχους

12

 

6

 

Βίδες  4.2 x 9.5 

20 1 

21 2 Βάση στερέωσης καμινάδας

Κωδ. Ποσότ. Εξαρτήματα εγκατάστασης
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 
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Ως πρώτο βήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω σχέδια:

Σημειώστε τα εξής σημεία:

Κατακόρυφη γραμμή μέχρι την οροφή ή μέχρι το ανώτερο όριο, στο κέντρο της περιοχής στην οποία θα 
τοποθετηθεί ο απορροφητήρας.
Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί 650-750 mm (οριζόντια γραμμή A) από την επιφάνεια 
μαγειρέματος για να είναι ασφαλής και αποτελεσματικός.
Οριζόντια γραμμή Β σε απόσταση τουλάχιστον 930-1030 mm πάνω από τη μαγειρική εστία.
Οριζόντια γραμμή Γ σε απόσταση 132 mm πάνω από τη Β.
Οριζόντια γραμμή Δ στα 448-783 mm πάνω από τον απορροφητήρα.

Σημειώστε ένα σημείο (1) στην οριζόντια γραμμή Δ σε απόσταση 60 mm από την κατακόρυφη γραμμή 
αναφοράς.
Επαναλάβετε το ίδιο και στην άλλη πλευρά, ελέγχοντας ότι τα τρία σημεία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
Σημειώστε ένα σημείο (2) στην οριζόντια γραμμή Γ σε απόσταση 60 mm από την κατακόρυφη γραμμή 
αναφοράς.
Επαναλάβετε το ίδιο και στην άλλη πλευρά, ελέγχοντας ότι τα τρία σημεία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
Σημειώστε ένα σημείο (3) στην οριζόντια γραμμή Β σε απόσταση 80 mm από την κατακόρυφη γραμμή 
αναφοράς.
Επαναλάβετε το ίδιο και στην άλλη πλευρά, ελέγχοντας ότι τα τρία σημεία βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
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21 Δ

21

Γ

2XΒίδες
(ST5*50)

Κάτω διακοσμητική καμινάδα








Στερεώστε το κυρίως σώμα του απορροφητήρα
Στερεώστε το κυρίως σώμα του απορροφητήρα στη βάση 
στήριξης 20 του απορροφητήρα.
Ευθυγραμμίστε το κυρίως σώμα του απορροφητήρα.
Στερεώστε τη βάση στερέωσης της καμινάδας 21 με 2 βίδες 10 
(ST5x50) στην οριζόντια γραμμή Γ, έτσι ώστε να μην υπάρχει 
κίνδυνος το κυρίως σώμα του απορροφητήρα να γλιστρήσει κατά 
λάθος από τη βάση στήριξης του απορροφητήρα.

Σωστό Λάθος

Τοποθετήστε τις βάσεις:
Τρυπήστε τα μαρκαρισμένα σημεία με ένα τρυπάνι ɸ 10 mm.
Τοποθετήστε τα βύσματα 11 στις οπές.
Στερεώστε τη βάση στήριξης 20 του απορροφητήρα με 3 βίδες 10 
(ST5x50) που παρέχονται μαζί με τον απορροφητήρα στην 
οριζόντια γραμμή Β.
Στερεώστε τη βάση στήριξης 21 της καμινάδας με 2 βίδες 10 
(ST5x50) που παρέχονται μαζί με τον απορροφητήρα στην 
οριζόντια γραμμή Δ.








ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ

Κατά την εγκατάσταση μιας έκδοσης με αγωγό, συνδέστε τον απορροφητήρα 
στην καμινάδα χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο ή άκαμπτο σωλήνα ɸ  150 ή 
ɸ  120 mm, κατ’ επιλογή του εγκαταστάτη.

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε μια σύνδεση εξαγωγής αέρα ɸ 120 mm, 
τοποθετήστε τη φλάντζα μειωτήρα 3 στην έξοδο του κυρίως σώματος του 
απορροφητήρα.
Τοποθετήστε τον σωλήνα 4 στη θέση του χρησιμοποιώντας επαρκείς 
σφιγκτήρες σωλήνων (δεν παρέχονται).
Αφαιρέστε τυχόν φίλτρα άνθρακα.
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Στερεώστε τον αγωγό εξαγωγής αέρα στο κυρίως σώμα του 
απορροφητήρα.
Συνδέστε την καμινάδα και το κυρίως σώμα του απορροφητήρα 
με 2 βίδες 12.
Συνδέστε τη βάση στήριξης της καμινάδας 21 και την καμινάδα με 
2 βίδες 12.







ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 

Άνω διακοσμητική καμινάδα
Τοποθετήστε την άνω διακοσμητική καμινάδα 2.2 στην κάτω διακοσμητική καμινάδα 2.1 και σύρετέ την 
μέχρι την οριζόντια γραμμή Δ.
Συνδέστε την άνω διακοσμητική καμινάδα 2.2 και τη βάση στερέωσης της καμινάδας 21 με 2 βίδες 12 .





12
Δ

2.2

2.1

ΧΡΗΣΗ

Ρύθμιση ταχύτητας. (Για ορισμένα μοντέλα)

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

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

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

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Πιέστε αυτόν το διακόπτη, για να 
λειτουργεί ο κινητήρας σε υψηλή ταχύτητα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΙΠΟΥΣ

Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 μήνες λειτουργίας ή πιο 
συχνά για ιδιαίτερα βαριά χρήση και μπορούν να πλυθούν σε 
πλυντήριο πιάτων.
Τραβήξτε τις λαβές αποδέσμευσης για να τα ανοίξετε.
Αφαιρέστε τα φίλτρα ένα προς ένα, πιέζοντάς τα προς την πίσω πλευρά 
της μονάδας του απορροφητήρα και τραβώντας ταυτόχρονα προς τα 
κάτω.
Πρέπει να αποφεύγεται η κάμψη των φίλτρων κατά τον καθαρισμό 
τους. Πριν τα τοποθετήσετε ξανά στον απορροφητήρα, βεβαιωθείτε ότι 
είναι εντελώς στεγνά. (Το χρώμα της επιφάνειας του φίλτρου μπορεί να 
αλλάξει με τον καιρό, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του 
φίλτρου).
Κατά την τοποθέτηση των φίλτρων στον απορροφητήρα, προσέξτε ότι 
είναι τοποθετημένα στη σωστή θέση, με τη λαβή στραμμένη προς τα 
έξω.

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)






Αφαιρέστε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους.
Αφαιρέστε το κορεσμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα.
Τοποθετήστε τα καινούργια φίλτρα.
Αντικαταστήστε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους.

Αυτά τα φίλτρα δεν πλένονται και δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και πρέπει να αντικατασταθούν 
κάθε 4 περίπου μήνες λειτουργίας ή πιο συχνά με βαριά χρήση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ








1.

2.

Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τους λαμπτήρες, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα 
φωτισμού.
Όταν αλλάζετε τις μονάδες φωτισμού, οι επαφές είναι υπό τάση.
Πριν αλλάξετε τη μονάδα φωτισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε τον 
διακόπτη στο κιβώτιο ασφαλειών.

Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους και αφαιρέστε προσεκτικά τις 4 βίδες από κάθε πλευρά του ανοίγματος (θα 
χρειαστείτε ένα κατσαβίδι με σταυροειδή κεφαλή για να αφαιρέσετε τις βίδες).

Χαμηλώστε τον πίνακα ελέγχου μπροστά τραβώντας τον προσεκτικά προς τα κάτω. Τώρα μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση στη μονάδα φωτισμού και στους ακροδέκτες. Επανατοποθετήστε τη λυχνία (εμπορική 
λυχνία LED (έως. 1,5w). 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  

Αντικατάσταση των μονάδων φωτισμού 
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στα κανονικά αδιαχώριστα 
αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά για να βελτιστοποιείται το ποσοστό 
ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών που τις αποτελούν και να μειώνονται οι δυσμενείς επιδράσεις στην 
υγεία και το περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχήλατος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή 
σας ότι, όταν πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλεχθεί χωριστά.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μια τοπική αρχή ή έναν έμπορο λιανικής πώλησης για να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη της συσκευής τους.
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Αντικατάσταση λαμπτήρα πυρακτώσεως ή αντικατάσταση λαμπτήρων αλογόνου






Μέγιστη ισχύς Τάση  Εικόνα Κάλυμμα λαμπτήρα Κωδικός ILCOS D

40 W 220-240V E14
58

IBT-40-220/
240-E14-25/

Λαμπτήρας 
πυρακτώσεως

10

Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους και γυρίστε τον λαμπτήρα προς την 
αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού, βγάλτε τους λαμπτήρες.
Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα (λαμπτήρες πυράκτωσης (μέγ. 40 
watt) ή λαμπτήρες αλογόνου (μέγ.28 watt) του εμπορίου, ντουί E14).
Γυρίστε τη νέα λυχνία προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να 
εγκαταστήσετε τη λυχνία και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το 
φίλτρο λίπους.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβη Αίτιο Λύση 
Οι λεπίδες είναι μπλοκαρισμένες.

Ο πυκνωτής είναι κατεστραμμένος. Αντικαταστήστε τον πυκνωτή.

Το μοτέρ έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το μοτέρ.

Αντικαταστήστε το μοτέρ.
Η εσωτερική καλωδίωση του μοτέρ έχει 
κοπεί/αποσυνδεθεί. Κάποιες φορές 
δημιουργείται μια δυσάρεστη οσμή.

Εκτός από τα παραπάνω, ελέγξτε τα εξής:

Το φως δεν λειτουργεί. Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες.

Το καλώδιο ρεύματος είναι χαλαρό. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το 
διάγραμμα ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

Διαρροή λαδιού
Η έξοδος και η είσοδος εξαερισμού δεν 
είναι σφραγισμένες.

Βγάλτε την πρίζα και σφραγίστε τις με κόλλα.

Κραδασμοί 

Η λεπίδα, εάν έχει υποστεί ζημιά, μπορεί 
να προκαλεί κραδασμούς.

Αντικαταστήστε τη λεπίδα.

Το μοτέρ δεν είναι καλά στερεωμένο. Στερεώστε τον απορροφητήρα σφιχτά.

Ο απορροφητήρας δεν είναι καλά 
στερεωμένος. Στερεώστε τον απορροφητήρα με ασφάλεια.

Ανεπαρκής
αναρρόφηση

Ρυθμίστε ξανά την απόσταση.Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα 
και της εστίας είναι πολύ μεγάλη.

Υπερβολικός εξαερισμός από ανοιχτές 
πόρτες ή παράθυρα.

Επιλέξτε ένα άλλο μέρος για να εγκαταστήσετε 
τη συσκευή ή κλείστε μερικές πόρτες/
παράθυρα.

Οι βίδες στερέωσης δεν είναι αρκετά 
σφιγμένες.

Σφίξτε τη βίδα στερέωσης και φροντίστε να 
είναι οριζόντια.

Οι βίδες ανάρτησης δεν είναι αρκετά 
σφιγμένες.

Σφίξτε τη βίδα ανάρτησης και φροντίστε να 
είναι οριζόντια.

Ελέγξτε τις λεπίδες.
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Το φως ανάβει, 
αλλά το μοτέρ 
της εξωτερικής 
μονάδας δεν 
λειτουργεί

Το φως και το 
μοτέρ δεν 
λειτουργούν

Η συσκευή έχει 
πάρει κλίση.



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.
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