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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. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, αφαιρέστε τις 
προστατευτικές µεµβράνες. 

• Χρησιµοποιείτε µόνο βίδες και εξαρτήµατα κατάλληλου τύπου για τον 
απορροφητήρα. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: 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 
(συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες ψυχικές ή 
διανοητικές ικανότητες, ή από άτοµα χωρίς πείρα και επαρκή γνώση, 
εκτός εάν ελέγχονται 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 
χρονική περίοδο (κίνδυνος πυρκαγιάς). Βλέπε παράγραφο 
Συντήρηση και καθαρισµός. 

• Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισµός στο χώρο όταν ο 
απορροφητήρας χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε συσκευές που 
χρησιµοποιούν 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 

υποδεικνύει 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 ηλεκτρικών 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 οφείλονται στην ακατάλληλη διάθεσή του. Για 
λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, απευθυνθείτε στο ∆ήµο, στην τοπική υπηρεσία συλλογής 
απορριµµάτων ή στο κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εξαρτήµατα 
Αναφ.Ποσοτ. Εξαρτήµατα Προϊόντος 

1  1 Σώµα Απορροφητήρα συµπληρώνεται από τον Πίνακα Ελέγχου, το 

Φωτισµό, τον Ανεµιστήρα, τα Φίλτρα 

8 1 Γρίλια Οδήγησης Αέρα Εξόδου 

20  1  Στοιχείο κλεισίµατος 

Αναφ.Ποσοτ. Εξαρτήµατα Προϊόντος 

12a  4 Βίδες 4,2 x 44,4 

12b 2 Βίδες 4,2 x 12,7 

12e  2 Βίδες 2,9 x 12,7 

Ποσοτ. Τεκµηρίωση 

1 Gebruiksaanwijzing 

12b



GR 77 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Τρυπώντας την επιφάνεια Στήριξης και 

Στερεώνοντας τον Απορροφητήρα
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙ∆ΩΝ

• Η επιφάνεια στήριξης του απορροφητήρα πρέπει να

βρίσκεται 135 χιλιοστά πάνω από την κάτω

επιφάνεια των µονάδων τοίχου.

• Τρυπήστε την στήριξη µε ένα τρυπάνι ø 4,5

χιλιοστών, χρησιµοποιώντας τον οδηγό που

παρέχεται.

• Κόψτε µία τρύπα µεγέθους ø 125 χιλιοστών στην

επιφά-

νεια στήριξης, χρησιµοποιώντας τον οδηγό

τρυπήµατος

που παρέχεται.

• Στερεώστε χρησιµοποιώντας τις 4 βίδες 12a (4,2 x

44,4) που παρέχονται.

12a

1
3
5

125125

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

• Ο χώρος µεταξύ της άκρης του απορροφητήρα και

του πίσω τοίχου µπορεί να καλυφθεί εφαρµόζοντας

το στοιχείο 20 που παρέχεται µε τις βίδες 12b.

20

12b
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Συνδέσεις 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

Για την εγκατάσταση του µοντέλου απαγωγής, 

συνδέστε τον απορροφητήρα στο σωλήνα εξόδου µε 

έναν άκαµπτο ή εύκαµπτο σωλήνα o120 mm, η επιλογή 

του οποίου επαφίεται στον εγκαταστάτη. 

• Στερεώστε το σωλήνα µε κατάλληλα κολάρα. Τα

αναγκαίο υλικό δεν διατίθεται µε τον εξοπλισµό.

• Αφαιρέστε τυχόν φίλτρο ενεργού άνθρακα.

ø 120

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΑ 

• Κόψτε µία τρύπα ø 125 χιλιοστών στη µονάδα του

τοίχου πάνω από τον απορροφητήρα.

• Συνδέστε την έξοδο του σώµατος απορροφητήρα στο

πάνω µέρος της µονάδας τοίχου χρησιµοποιώντας ένα

σταθερό ή εύκαµπτο σωλήνα ø 120 χιλιοστών,

επιλεγόµενος από τον εγκαταστάτη.

• Στερεώστε το σωλήνα στη θέση του χρησιµοποιώντας

σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται).

• Στερεώστε τις γρίλιες οδηγούς 8 στην έξοδο

επανακυκλο φορίας αέρα χρησιµοποιώντας τις 2 βίδες 

12e (2,9 x 9,5) που παρέχονται.

• Σιγουρευτείτε ότι φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν

τοποθετηθεί.

12e

8

9

125125

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

• Συνδέστε τον απορροφητήρα στην κεντρική παροχή τροφοδοσίας διαµέσου ενός διπολικού

διακόπτη που έχει ένα κενό επαφών τουλάχιστον 3 χιλιοστών.

• Κατά το άνοιγµα της συρόµενης θήκης για πρώτη φορά µετά την τοποθέτηση του απορ-

ροφητήρα, τραβήξτε την έξω απότοµα µέχρι να κάνει «κλικ».
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ΧΡΗΣΗ 

Πίνακας ελέγχου 

L Φωτισµός Ανάβει και σβήνει το φωτισµό. 

M  Μοτέρ  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 

το µοτέρ. 

V Ταχύτητα   Ρυθµίζει την ταχύτητα 

λειτουργίας του απορροφητήρα. 
1. Χαµηλή ταχύτητα, 

χρησιµοποιείται για συνεχής 
και ήσυχη εναλλαγή αέρα όταν 

υπάρχουν ελαφρές οσµές 

µαγειρέµατος. 
2. Μέση ταχύτητα, κατάλληλη

για όπως περισσότερες

καταστάσεις λειτουργίας και
δίνει την βέλτιστη αναλογία 

ροής αέρα/στάθµη θορύβου.

3. Μέγιστη ταχύτητα,

χρησιµοποιείται για να 

αποµακρύνει έντονες οσµές

µαγειρέµατος,
συµπεριλαµβανοµένου 

µεγάλων χρονικών 

διαστηµάτων.

L Φωτισµός Ανάβει και σβήνει το φωτισµό. 

M  Μοτέρ  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί 

το µοτέρ. 

V Ταχύτητα   Ρυθµίζει την ταχύτητα 

λειτουργίας του απορροφητήρα. 
1. Χαµηλή ταχύτητα, 

χρησιµοποιείται για συνεχής 
και ήσυχη εναλλαγή αέρα όταν 

υπάρχουν ελαφρές οσµές 

µαγειρέµατος. 
2. Μέση ταχύτητα, κατάλληλη

για όπως περισσότερες

καταστάσεις λειτουργίας και
δίνει την βέλτιστη αναλογία 

ροής αέρα/στάθµη θορύβου.

L

M - V
0

1
0

1
2

3

L

M-V



GR 1

0
10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Φίλτρα για λίπη 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΗ 

• Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων και απαιτούν καθαρισµό 

κάθε 2 µήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής
χρήσης. 

• Βγάλτε το συρόµενο τµήµα αναρρόφησης. 
• Αφαιρείτε τα φίλτρα ένα τη φορά, επεµβαίνοντας στους ειδικούς 
γάντζους. 

• Πλύνετε τα φίλτρα χωρίς να τα στραβώσετε και αφήστε τα να 

στεγνώσουν πριν τα τοποθετήσετε στη θέση τους. (Η ενδεχόµενη αλλαγή
χρώµατος της επιφάνειας του φίλτρου µε την πάροδο του χρόνου, δεν 
επηρεάζει µε κανένα τρόπο την απόδοσή τους.) 

• Τοποθετήστε τα έτσι ώστε η λαβή να παραµείνει προς το εξωτερικό 

µέρος. 
• Κλείστε το συρόµενο τµήµα αναρρόφησης.

Φίλτρα ενεργού άνθρακα (Μοντέλο ανακύκλωσης) 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Προσοχή: Σβήστε τα φώτα και περιµένετε µέχρι να κρυώσουν οι 
λαµπτήρες πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

• ∆εν µπορούν να πλυθούν και να αναγεννηθούν και πρέπει να
αντικαθίστανται περίπου κάθε 4 µήνες χρήσης ή συχνότερα σε
περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης.

• Βγάλτε το συρόµενο τµήµα αναρρόφησης.
• Βγάλτε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα.
• Βγάλτε το κορεσµένο φίλτρο ενεργού άνθρακα αφού το
ελευθερώσετε από τα στηρίγµατα.

• Τοποθετήστε το νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα στη θέση του.
• Τοποθετήστε τα φίλτρα για λίπη.
• Κλείστε το συρόµενο τµήµα αναρρόφησης.



GR 1

1
11 

Φωτισµός 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

• Βγάλτε τα µεταλλικά φίλτρα για λίπη.

• Ξεβιδώστε τους λαµπτήρες και αντικαταστήστε τους

µε νέους ίδιων χαρακτηριστικών.

• Τοποθετήστε τα µεταλλικά φίλτρα για λίπη.

Λαµπτήρας Κατανάλωση (W) Κάλυκας Τάση (V) ∆ιαστάσεις (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
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