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Αγαπητέ Πελάτη,
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σύγχρονη, 
λειτουργική και πρακτική συσκευή, κατασκευασμένη με τα καλύτερης 
ποιότητας υλικά, θα ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες σας. 
Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά 
τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη 
απόδοση από τη συσκευή και για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες που 
μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη χρήση, καθώς επίσης και να 
μπορέσετε να λύσετε οποιαδήποτε μικροπροβλήματα μπορεί να προκύψουν.
Για να πετύχετε την μέγιστη απόδοση, ο εξωτερικός σωλήνας δεν θα 
πρέπει να είναι πάνω από 4 ΜΕΤΡΑ, δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 2 90º 
γωνίες και η διάμετρος του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ǿ 120.Κανονισμοί ασφάλειας
•	 Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τους ισχύοντες τοπικούς 

κανονισμούς που αφορούν τις εγχώριες ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις και τον τρόπο  εξαγωγής αέριων. 

•	 Επιβεβαιώστε ότι η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού 
δικτύου ταιριάζουν με αυτές που υποδεικνύονται στην 
ετικέτα που βρίσκεται εντός του απορροφητήρα. 

•	 Αν το καλώδιο που σας παρέχεται υποστεί φθορά, θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από κάποιον αρμόδιο ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνο.

• Σε περίπτωση που απορροφητήρας σας δεν διαθέτει βύσμα 
για σύνδεση στο δίκτυο ή δεν είναι προσβάσιμο υπό 
κανονικές συνθήκες, είναι αναγκαίο να εγκαταστήσετε ένα 
διακόπτη αποσύνδεσης με την εγκατάσταση στο σπίτι, 
σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα για τις εγκαταστάσεις.

• Βεβαιωθείτε μιας καλής σύνδεσης γείωσης (αυτό δεν ισχύει 
για τις συσκευές τάξης ΙΙ, που αναγράφεται στην ετικέτα 
χαρακτηριστικών με 

•	 Όταν ο απορροφητήρας εγκατασταθεί, βεβαιωθείτε ότι το 
κεντρικό καλώδιο της σύνδεσης δεν είναι σε επαφή με 
‘’ζωντανά’’ /αιχμηρά μεταλλικά άκρα.

•	 Αποφύγετε τη σύνδεση εξόδου της συσκευής με αγωγούς 
που χρησιμοποιούνται ως έξοδοι καπνών που παράγονται 
από πηγές που δεν λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, π.χ. 
καυστήρες, καπνοδόχο κλπ.

•	 Εάν ο ανεμιστήρας εξαγωγής πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
ταυτόχρονα με εξοπλισμό που λειτουργεί με μία μη 
ηλεκτρικής ενέργειας πηγή π.χ. κουζίνα υγραερίου, τότε ο 
χώρος πρέπει να έχει επαρκή εξαερισμό.

•	 Η υπερβολική συσσώρευση σταγονιδίων λίπους στον 
απορροφητήρα και στα μεταλλικά φίλτρα είναι επικίνδυνο 
να προκαλέσει πυρκαγιά καθώς και υγροποίηση των 
ατμών (σταγονίδια νερού). Επομένως το εσωτερικό 
του απορροφητήρα και τα μεταλλικά φίλτρα πρέπει να 
καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

•	 Το κατώτερο μέρος του απορροφητήρα πρέπει να 
τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 65 εκ πάνω από 
τις εστίες υγραερίου ή από μικτού συστήματος εστίες. 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Αυτή η απόσταση μπορεί να μειωθεί 
εάν αυτό υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή στις οδηγίες 
χρήσης του απορροφητήρα.

•	 Ποτέ να μην αφήνετε εστίες υγραερίου αναμμένες εάν δεν 
υπάρχει  μαγειρικό σκεύος πάνω τους. Τα συσσωρευμένα 
σταγονίδια λίπους στα μεταλλικά φίλτρα μπορεί να 
δημιουργήσει υγροποίηση των ατμών ή να προκαλέσουν 
πυρκαγιά, όταν αυξηθεί η θερμοκρασία.

•	 Αποφύγετε να μαγειρεύετε κάτω από τον απορροφητήρα 
όταν τα μεταλλικά φίλτρα δεν είναι τοποθετημένα, π.χ. όταν 
καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.

•	 Δεν πρέπει να παράγετε φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα.
•	 Αποσυνδέστε την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν 

από οποιαδήποτε εσωτερική επέμβαση, π.χ. κατά τη διάρκεια 
καθαρισμού ή συντήρησης.

•	 Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του απορροφητήρα, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γάντια και να είστε εξαιρετικά 

προσεκτικοί.
•	 Ο απορροφητήρας είναι σχεδιασμένος για οικιακή χρήση και 

μόνο για την αποβολή και τον καθαρισμό των οσμών που 
δημιουργούνται από την ετοιμασία του φαγητού. Η χρήση 
του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό είναι με δική σας ευθύνη 
και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος  για ζημιά που έχει προκληθεί 
από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

•	 Για επισκευές επικοινωνήστε με το κοντινότερο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις, και να χρησιμοποιείτε πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά. Επισκευές ή τροποποιήσεις από 
οποιονδήποτε άλλο, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη 
συσκευή, δυσλειτουργία και κίνδυνο για την ασφάλειά σας.

•	 Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται προς την Κοινοτική Οδηγία 
2002/96/ΕC (ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού –WEEE). Η οδηγία αυτή αποτελεί το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Συσκευών, .

•	 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από άτομα 
(περιλαμβάνονται τα παιδιά) τα οποία έχουν μειωμένες 
φυσικές και ψυχικές ικανότητες ή από άτομα που δεν 
έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, εκτός και αν 
επιβλέπονται η έχουν λάβει οδηγίες για την χρήση της 
συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Τα 
παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να αποφευχθεί η 
χρήση της συσκευής από αυτά.

Άυξηση	επιλεγμένης	λειτουργίας

Μείωση	επιλεγμένης	λειτουργίας	

Οθόνη

Φωτισμός

Χρονοδιακόπτης

Οδηγίες χρήσεως της συσκευής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία του απορροφητήρα 
χρησιμοποιώντας τους διακόπτες ως υποδεικνύονται στο 
ακόλουθο διάγραμμα.
Θέστε σε λειτουργία τον απορροφητήρα λίγα λεπτά πριν 
ξεκινήσετε το μαγείρεμα ώστε να δημιουργηθεί μία σταθερή 
ροή του αέρα στους σωλήνες εξαγωγής ατμών πριν εμφανιστούν 
οι ατμοί του μαγειρέματος. Ξεκινώντας με την μικρή ταχύτητα, 
ανεβάστε σταδιακά τις ταχύτητες μέχρι εκεί που επιθυμείτε. 
Έτσι διευκολύνετε την λειτουργία του μοτέρ.
Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα, αφήστε σε λειτουργία τον 
απορροφητήρα για μερικά λεπτά (3 με 5 λεπτά) για να διαφύγουν 
όλοι οι ατμοί από τον σωλήνα εξόδου. Έτσι, εμποδίζεται η 
επιστροφή των ατμών και των οσμών στην κουζίνα σας.

Οδηγίες χρήσεως της συσκευής

1) Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και επιλέξτε την επιθυμητή 
ταχύτητα.
2) Πιέστε το πλήκτρο του χρονομέτρου (Timer)
3) Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας από 1 έως 99 λεπτά 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα + και -.
4) Στην οθόνη θα εμφανίζεται εναλλάξ η ώρα και ο υπολοιπόμενος 
προγραμματισμένος χρόνος.
Η μέγιστη ταχύτητα “H” μπορεί να επιλεχθεί μόνο χειροκίνητα και 
θα αλλάξει αυτόματα στην ταχύτητα 2 μετά από περίπου 10 λεπτά.



Κατά την διάρκεια της εργασίας του καθαρισμού 
και της συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι 
κανονισμοί ασφαλείας.

•	 Αν ο απορροφητήρας σας είναι φτιαγμένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ειδικά 
προϊόντα καθαρισμού για ανοξείδωτο χάλυβα.

•	 Αν ο απορροφητήρας είναι φτιαγμένος από βαμμένο 
μέταλλο, χρησιμοποιείστε διάλυμα χλιαρού νερού και 
ουδέτερου απορρυπαντικού.

•	  Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή λειαντικά και 
διαβρωτικά προϊόντα.

•	 Στεγνώστε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα πανί 
που δεν αφήνει χνούδι. 

•	 Δεν συνιστάται η χρήση ατμοκαθαριστών.

Για να αφαιρέσετε τα μεταλλικά φίλτρα από τη θέση τους, 
πιέστε ελαφρώς τις ειδικές λαβές και τραβήξτε τα.
Τα μεταλλικά φίλτρα μπορούν να καθαριστούν “μουλιάζοντάς” 
τα σε ζεστό διάλυμα νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού 
μέχρι να διαλυθούν τα λίπη και μετά ξεπλένοντάς τα κάτω 
από τη βρύση, ή χρησιμοποιώντας ειδικά καθαριστικά λίπους. 
Μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Σε αυτή τη 
περίπτωση συνιστούμε να τα τοποθετήσετε κάθετα (όρθια) για 
να μην πέσουν επάνω τους υπολείμματα φαγητών.
Το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων μπορεί να “μαυρίσει” τις 
μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την 
ικανότητα συγκράτησης ατμών. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε 
τα να στεγνώσουν καλά και τέλος τοποθετήστε τα στον 
απορροφητήρα. 

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο σέρβις, κάνετε τους παρακάτω ελέγχους:

Φίλτρα ενεργού άνθρακα (Προαιρετικά)

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις στο προιόν, αν το κρίνει απαραίτητο, 
χωρίς να αλλάξει τα βασικά χαρακτηριστικά.

Αν σεν είναι δυνατή η εξαγωγή των ατμών προς τα έξω, μπορείτε να τοποθετήσετε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα 
μέσα στο σώμα του απορροφητήρα ώστε να δεσμεύονται οι οσμές των ατμών και να απελευθερώνεται ο καθαρός 
αέρας μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού. Η προσθήκη φίλτρων ενεργού άνθρακα μειώνει την απορροφητική 
ικανότητα της συσκευής.
Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν μία διάρκεια ζωής μεταξύ 3 και 6 μηνών, ανάλογα με τις συνθήκες της χρήσης. 
Τα φίλτρα αυτά δεν πλένονται ούτε ανακυκλώνονται. Μετά την χρήση τους θα πρέπει να αντικαθιστώνται.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία                           
 
 Διόρθωση

Ο απορροφητήρας δε 
λειτουργεί.

Δεν έχετε συνδέσει το καλώδιο 
ρεύματος.

Η πρίζα δεν έχει ρεύμα. 
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Ελέγξτε την πρίζα ή δοκιμάστε άλλη.

Η απορρόφηση δεν 
είναι ικανοποιητική ή ο 

απορροφητήρας κουνιέται.

Το φίλτρο έχει γεμίσει λίπη.
Ο σωλήνας εξαγωγής έχει κάποιο 
εμπόδιο ή έχει Ø μικρότερη των 12 
cm ή υπάρχουν σταθερές γρίλιες 

στην έξοδο.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
Απομακρύνετε το εμπόδιο από το 

σωλήνα εξαγωγής, ή αντικαταστήστε με 
άλλον φαρδύτερο Ø 12 cm ή Ø 15 cm, ή 
αντικαταστήστε με πτυσσόμενες γρίλιες 

στην έξοδο.

Καθαρισμός του σώματος του απορροφητήρα

Καθαρισμός των μεταλλικών φίλτρων

Αλλαγή λαμπτήρων φωτισμού

Καθαρισμός και συντήρηση

Κορεσμός φίλτρων “F”

Όταν ανάψει η ένδειξη ‘κορεσμός φίλτρων‘, θα πρέπει να γίνει 
καθαρισμός των φίλτρων Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα πιέστε 
ταυόχρονα (+) και (-)	μέχρι να 
σβήσει η ένδειξη.

Για να αλλάξετε τους λαμπτήρες φωτισμού παρακαλούμε 
να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
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