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EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που αναφέρονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για 
τυχόν δυσχέρειες, ζημιές ή πυρκαγιές που προκαλούνται και 
προέρχονται από την μη τήρηση των οδηγιών που 
αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ο απορροφητήρας έχει 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 
Ο απορροφητήρας μπορεί να παρουσιάσει διαφορές σε 
σχέση με τα σχέδια του παρόντος εγχειρίδιου. Παρόλα 
αυτά, οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης 
παραμένουν οι ίδιες. 
• Είναι σημαντικό να διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για 

να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζεστε! 
Σε περίπτωση πώλησης, δανεισμού ή μετακόμισης, 
βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται συσκευασμένο μαζί με το 
προϊόν!  

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: περιέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση του 
προϊόντος και για την ασφάλεια σας!  

• Μην επιφέρετε ηλεκτρικές ή μηχανικές αλλαγές στο 
προϊόν ή στους σωλήνες εξαέρωσης! 

Σημείωση: Οι ειδικές ενδείξεις με το σύμβολο “(*)” είναι 
εξαρτήματα που παρέχονται προαιρετικά μόνο σε μερικά 
μοντέλα ή δεν παρέχονται καθόλου και πρέπει να 
αποκτηθούν. 
 

  Προηδοποιησεις 
Προειδοποίηση!  Μήν συνδέσετε τον απορροφητήρα με το 
ρεύμα εάν η εγκατάσταση δεν έχει τελειώσει. 
Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης  
αποσυνδέστε τον απορροφητήρα απο το ρεύμα αφαιρώντας 
την πρίζα ή διακόπτοντας την κεντρική παροχή ρεύματος. 
Πάντοτε να φοράτε γάντια εργασίας για όλες τις επεμβάσεις 
εγκατάστασης και συντήρησης.  
Το παρόν προιόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά 
ή από άτομα με μειωμένες αισθητήριες, σωματικές ή 
πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη κατάλληλης εμπειρίας 
και γνώσης, εκτός και εάν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή 
έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση ως προς την χρήση του 
προιόντος από ανθρώπους υπεύθυνους για την προσωπική 
τους ασφάλεια. 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται από 
ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την παρούσα συσκευή. 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται από 
ενήλικες.  Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται  στα παιδιά να 
πειράζουν το σύστημα ελέγχου ή να παίζουν με την συσκευή. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ο απορροφητήρας εάν 
δεν είναι ορθά εγκατεστημένη η σχάρα/πλέγμα! 
Ο απορροφητήρας δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται ως 
επιφάνεια στήριξης εκτός και εάν είναι ρητά ενδεδειγμένο. 
Ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή πρέπει 
να έχει ικανοποιητικό αερισμό, όταν ο απορροφητήρας 
κουζίνας χρησιμοποείται ταυτόχρονα με άλλες συσκευές 
καύσης υγραερίου ή άλλα καυστικά υλικά. 

Το σύστημα αεραγωγού αυτής της συσκευής δεν πρέπει να 
συνδέεται με κανένα άλλο υπάρχον σύστημα εξαερισμού που 
χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε άλλο λόγο όπως την 
εκκένωση των καπνών που δημιουργούνται από συσκευές 
καύσης υγραερίου ή άλλων καυστικών υλικών. Απαγορεύεται 
αυστηρά το μαγείρεμα με φλόγες κάτω από τον 
απορροφητήρα 
Η χρήση ελεύθερης φλόγας προκαλεί ζημιές στα φίλτρα και 
είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, γι’αυτό πρέπει να 
αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Το τηγάνισμα πρέπει να 
γίνεται κάτω από συνεχή έλεγχο ώστε να αποφευχθεί η 
ανάφλεξη του υπερθερμενόμενου λαδιού. 
Οι προσβάσιμες επιφάνειες του απορροφητήρα μπορεί να 
υπερθερμανθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα με συσκευές μαγειρέματος. 
Όσο αναφορά τα τεχνικά μέτρα και τα μέτρα ασφαλείας που 
πρέπει να εφαρμοστούν για την εκκένωση των καπνών 
πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε ότι προβλέπεται από 
τους κανονισμούς των αρμόδιων τοπικών αρχών.   
Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται συστηματικά, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ 
ΜΗΝΑ). Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
συντήρησης που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο). 
Η μη τήρηση των κανόνων καθαρισμού του απορροφητήρα 
και της αντικατάστασης και καθαρισμού των φίλτρων 
επιφέρει κινδύνους πυρκαγιάς. 
Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τον απορροφητήρα χωρίς τις 
λάμπες σωστά τοποθετημένες γιατί υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας  Δεν αναλαμβάνουμε καμια ευθύνη για 
ενδεχόμενες βλάβες, ζημιές ή πυρκαγιές που θα προκληθούν 
στην συσκευή ως αποτέλσμα της μη τήρησης των οδηγιών 
που αναφέρονται σ’αυτό το εγχειρίδιο. 
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με τα Απορριπτόμενα ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). 
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα 
βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό 
αυτού το προϊόντος ως απόρριμμα. 
 

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που 
συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί για αυτό θα 
πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής 
για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων.  Η απόρριψή του πρέπει να πραγματοποιείται  
τηρώντας την τοπική νομοθεσία για την διάθεση των 
απορριμμάτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση 
αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
αρμόδιο γραφείο την τοπικής αυτοδιοίκησης, την τοπική σας 
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το 
κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. 
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Χρήση 
Ο απορροφητήρας έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως τύπος 
απορρόφησης εξωτερικής εκκένωσης (με αεραγωγό) είτε ως 
τύπος φιλτραρίσματος εσωτερικής ανακύκλωσης. 
  

 Τύπος απορρόφησης 
Σε αυτήν την περίπτωση οι ατμοί αποβάλλονται στο 
εξωτερικό περιβάλλον μέσω ενός ειδικού αγωγού εξαερισμού 
που συνδέεται με το δακτύλιο σύνδεσης που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος του απορροφητήρα.   
Προσοχή! Ο σωλήνας εξαερισμού  δεν παρέχεται και πρέπει 
να αγοραστεί.  
Η διάμετρος του αγωγού εξαερισμού πρέπει να είναι 
αντίστοιχη με την διάμετρο του δακτυλίου σύνδεσης.  
Στην οριζόντια πλευρά του, ο σωλήνας εξαερισμού πρέπει να 
έχει μια ελαφριά κλίση προς τα επάνω (περίπου 10°) ώστε να 
μπορεί να εξαερίζει πιο εύκολα από το δωμάτιο προς το 
εξωτερικό περιβάλλον. 
Προσοχή! Εάν ο απορροφητήρας έχει φίλτρο ενεργού 
άνθρακα, τότε  αυτό πρέπει να αφαιρεθεί.  
Συνδέστε τον απορροφητήρα με τους σωλήνες εκκένωσης 
καπνών πάνω στον τοίχο με διάμετρο αντίστοιχη της εξόδου 
αέρα. 
Η χρήση σωλήνων μικρότερης διαμέτρου έχει σαν 
αποτέλεσμα την μείωση της απορροφητικής ικανότητας και τη 
δραστική αύξηση του θορύβου. 
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο θέμα. 
! Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό όσο το δυνατόν μικρότερου 

μήκους. 
! Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό με όσο το δυνατόν 

λιγότερες γωνίες (μέγιστη γωνία : 90°). 
! Αποφεύγετε δραστικές αλλαγές  της διατομής του 

αγωγού. 
! Χρησιμοποιήστε έναν αγωγό με όσο το δυνατόν πιο λείο 

εσωτερικό. 
! Το υλικό του αγωγού πρέπει να είναι εγκεκριμένο από 

τους τοπικούς κανονισμούς. 
  

 Τύπος φιλτραρίσματος 
Ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα χρειάζεται για αυτό τον τύπο 
και μπορείτε να το αποκτήσετε από το συνηθισμένο 
κατάστημα λιανικής πώλησης. 
Το φίλτρο αφαιρεί τα λίπη και τις μυρωδιές από τον 
εξαγώμενο αέρα πριν διοχετευτεί στο εσωτερικό του 
δωματίου μέσω της  επάνω σχάρας 
 

Εγκατασταση 
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της βάσης 
εστιών και του κατώτερου μέρους του απορροφητήρα 
κουζίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 50εκ. στην 
περίπτωση ηλεκτρικών κουζινών και των 65εκ στην 
περίπτωση κουζινών υγραερίου ή μικτών. 
Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης για βάση εστιών με αέριο 
καθορίζουν μια μεγαλύτερη απόσταση, πρέπει να την λάβετε 
υπόψη. 
 

  Ηλεκτρικη συνδεση 
Η τάση των κεντρικών αγωγών πρέπει να αντιστοιχεί σε 
αυτήν που αναγράφεται στην χαρακτηριστική   ετικέτα, 
τοποθετημένη στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν 
παρέχεται η πρίζα, συνδέστε τον απορροφητήρα με παροχή 
ρεύματος που, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
κανονισμούς, πρέπει να βρίσκεται σε προσιτή ζώνη, ακόμη 
και μετά την εγκατάσταση.  Εάν δεν παρέχεται η πρίζα 
(προβλεπόμενη σύνδεση απευθείας με το ρεύμα) ή η πρίζα 
δεν  είναι σε προσβάσιμη ζώνη, ακόμη και μετά την 
εγκατάσταση,  εφαρμόστε έναν διπολικό διακόπτη ώστε να 
πληρεί τους κανόνες ασφαλείας που εξασφαλίζουν την 
ολοκληρωμένη αποσύνδεση του συστήματος σε περίπτωση 
υπέρτασης (κατηγορίας ΙΙΙ), σύμφωνα με τις οδηγίες και τους 
κανόνες εγκαταστάσεως.  
Προειδοποίηση! πριν συνδέσετε το σύστημα του 
απορροφητήρα με την ηλεκτρική εγκατάσταση και 
βεβαιωθείτε για την σωστή του λειτουργία, να ελέγχετε 
πάντοτε εάν το καλώδιο σύνδεσης είναι ορθά μονταρισμένο. 
Ο απορροφητήρας  έχει ένα ειδικό ηλεκτρικό καλώδιο 
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, ζητήστε 
το από την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας.  
 

Εγκατασταση 
Ο απορροφητηρας περιέχει βύσματα στερέωσης για να 
εξασφαλίζουν τη στήριξη του απορροφητήρα στους 
περισσότερους τύπους τοιχωμάτων/οροφών. Είναι όμως 
αναγκαίο να συμβουλευτούμε έναν ειδικευμένο τεχνίτη για να 
σιγουρευτούμε για την καταλληλότητα των υλικών ανάλογα με 
τον τύπο του τοιχώματος/οροφής. Το τοίχωμα/οροφή πρέπει 
να ειναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει το βαρος του 
απορροφητήρα. Μην επικολάτε τον απορροφητήρα με 
σιλικόνη ή με στόκο στον τοίχο. Η  στερέωση πρέπει να 
γίνεται μόνο με τα κατάλληλα στηρίγματα. 
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Λειτουργια 
Χρησιμοποιήσε την μεγαλύτερη ταχύτητα απορρόφησης σε 
περιπτώσεις συμπυκνωμένων ατμών της κουζίνας. Σας 
συνιστούμε να ανάβετε τον απορροφητήρα 5 λεπτά πριν 
αρχίσει το μαγείρεμα και να τον αφήνετε σε λειτουργία κατά 
τη διάρκεια του μαγειρέματος και για άλλα περίπου 15 λεπτά 
μετά το τέλος του μαγειρέματος. 
  

 
  
a. Ενδεικτικο λαμπακι λειτουργιας 
b. ON/OFF φωτα 
c. OFF κινητηρες 
d.-e.-f. Ελαχιστη ισχυς απορροφησης ( d.), μεσαια (e.), 
μεγιστη (f.). 
 

Συντηρηση 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, 
αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό 
ρεύμα κλείνοντας τον διακόπτη του και 
απενεργοποιώντας την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.  
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα μέσω 
πρίζας τότε αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από την 
πρίζα ρευματοδότη. 
 

Καθαρισμος 
Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται συστηματικά, 
εσωτερικά και εξωτερικά (τουλάχιστο με την ίδια συχνότητα 
με την οποία γίνεται η συντήρηση των φίλτρων για τα λίπη). 
Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με 
ουδέτερα υγρά απορρυπαντικά. Αποφύγετε τη χρήση 
λειαντικών μέσων. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛ! 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες 
καθαρισμού του απορροφητήρα και της αντικατάστασης των 
φίλτρων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνους πυρκαγιάς.  
Για αυτό το λόγο σας συνιστούμε να ακολουθείτε πιστά τις 
παρούσες οδηγίες. 
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για πιθανές 
βλάβες του μοτέρ ή ζημιών από πυρκαγιά που συνδέεται με 
λανθασμένη συντήρηση ή στην μη συμμόρφωση στις 
παρούσες οδηγίες ασφαλείας. 
 

Φιλτρο για τα λιποι 
Εικ. 9-24 
Συγκρατεί τα σωματίδια λίπους που προέρχονται από το 
μαγείρεμα. 
Πρέπει να καθαρίζεται μια φορά τον μήνα  ( ή όταν το 
σύστημα ένδειξης κορεσμού των φίλτρων – εάν προβλέπεται 
στο μοντέλο που έχετε αποκτήσει – δείχνει αυτή την 
αναγκαιότητα), με απορρυπαντικά που δεν χαραζουν, είτε 
στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων το οποίο πρέπει να 
ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Με 
το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων το φίλτρο για τα λίπη 
μπορεί ελαφρώς να χάσει το χρώμα του αλλά αυτό δεν 
μεταβάλλει τς ιδιότητες φιλτραρίσματος. 
Για να βγάλετε το φίλτρο για τα λίπη τράβηξε την λαβή 
αποσυμπλοκής. 
 

Φιλτρο ανθρακα (μονο για τον τυπο 
φιλτραρισματος) 
Εικ. 23 
Απορροφά τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από 
το μαγείρεμα. 
Ο κορεσμός του φίλτρου ενεργού άνθρακα συντελείται, λίγο 
πολύ, από την παρατεταμένη χρήση ανάλογα με τον τύπο του 
μαγειρέματος και την συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου για 
τα λίπη. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αντικατάσταση 
του φίλτρου το αργότερο κάθε τέσσερις μήνες (ή όταν το 
σύστημα ένδειξης του κορεσμού των φίλτρων – εάν 
προβλέπεται στο μοντέλο που κατέχετε – δείχνει αυτή την 
ανάγκη). 
ΔΕΝ μπορεί να πλυθεί ή να αναγεννηθεί 
Αφαιρέστε τα φίλτρα για τα λίπη. 
Συναρμολογήστε τα φίλτρα κάλυψης της μηχανής. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πείροι R των σωληνώσεων αντιστοιχούν 
με τις οπές S και περιστρέψτε σε ωρολογιακή φορά μέχρι 
τελικού μπλοκαρίσματος ή  
Για το ξεμοντάρισμα ακολουθήστε τις οδηγίες αντίθετα.  
Επανασυνδέστε τα φίλτρα για τα λίπη. 
 

Αντικατασταση  λαμπες 
Εικ. 25 
Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Προειδοποίηση! Πρίν ακουμπήσετε τις λάμπες βεβαιωθείτε 
ότι είναι κρύες. 
  
1.  Βγαλε την προστασια κανοντας μοχλο με ενα μικρο πλατυ 

κατσαβιδι η’ ομοιο εργαλειο. 
2.  Αντικαταστησε την καταστραμμενη λαμπα. 
 Χρησιμοποιησε μονο λαμπες αλογονες των 12V - 20W 

max - G4, προσεχοντας να μην τις αγγιξεις με τα χερια. 
3.  Ξανακλεισε το προστατευτικο καλυμμα (στερεωση με 

κλικ). 
  
Σε περίπτωση που ο φωτισμός δεν λειτουργήσει, ελέγξτε για 
την σωστή τοποθέτηση των λαμπών στις θήκες τους πριν 
καλέσετε την τεχνική βοήθεια. 
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