
5019 318 33292

INSTALLATION - MONTAGEANLEITUNG
Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube muss bei 
Elektroplatten 50 cm und bei Gasherden oder kombinierten Herden 65 cm betragen. 
Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser 
natürlich zu beachten. 

Beauftragen Sie einen qualifizierten Techniker mit der Installation. Folgen Sie bei der Installation der 
Nummerierung (1 2 3 .....). 

 WARNUNG: Schalten Sie das Stromnetz am Hauptschalter ab, bevor Sie den Anschluss der Abzugshaube 
vornehmen. 

 WARNUNG: Prüfen Sie, ob das Abluftrohr und die Befestigungsmanschetten im Lieferumfang inbegriffen 
sind. Andernfalls sind diese separat zu beziehen. 
Hinweis: Die mit dem Symbol “(*)” bezeichneten Teile sind Zubehör, das nur mit bestimmten 
Modellen oder gar nicht geliefert wird und gesondert erworben werden muss.

 WARNUNG: Aufgrund des schweren Gewichtes sind mindestens zwei oder noch mehr Personen zur 
Beförderung und Installation der Abzugshaube erforderlich.

INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
The minimum distance between the pan supports on the cooking appliance and the lowest part of the 
cooker hood must not be less than 50 cm for electric cookers or 65 cm for gas or combination cookers. 
If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance must be 
observed. 

Contact a qualified technician for installation. To install, follow steps ( 2 3 .....). 

 WARNING: Disconnect the power at the house main switch before electrically connecting the hood. 
 WARNING: Check whether the exhaust pipe and clamps are provided. If not, they must be purchased 

separately. 
Note: Parts marked with the symbol “(*)” are optional accessories supplied only with some models 
or parts not supplied, to be purchased separately.

 WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.

INSTALLATION - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
La distance minimum entre la surface de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie 
la plus basse de la hotte ne doit pas être inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et à 65 cm 
pour les cuisinières à gaz ou mixtes. 
Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson à gaz indiquent une distance supérieure, il est 
nécessaire de la respecter. 

Faites appel à un technicien qualifié pour l’installation. Pour le montage, suivez la numérotation 
(1 2 3 .....). 

 AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation secteur avant de procéder au branchement électrique de la 
hotte. 

 AVERTISSEMENT : Vérifiez si le conduit d'évacuation et les colliers de fixation sont fournis avec l'appareil. 
Dans le cas contraire, il conviendra de les acheter. 
Remarque Les pièces portant le symbole “(*)” sont des accessoires en option fournis seulement avec 
certains modèles ou sont des pièces non fournies, à acheter à part.

 AVERTISSEMENT : Appareil excessivement lourd ; la manutention et l'installation de la hotte doivent être 
effectuées par deux personnes ou plus.
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INSTALLATIE - AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE
De minimale afstand tussen het steunoppervlak van de pannen op het kooktoestel en het laagste deel 
van de afzuigkap mag niet minder dan 50 cm zijn bij elektrische kooktoestellen en 65 cm bij 
kooktoestellen op gas of gemengd. 
Als de installatie-instructies van het kooktoestel op gas een grotere afstand aangeven, moet hiermee 
rekening gehouden worden. 

Raadpleeg een deskundige monteur voor de installatie. Volg voor de montage de nummering 
(1 2 3 .....). 

 WAARSCHUWING: Schakel de netvoeding in uw woning uit voordat u de elektrische aansluiting van de 
afzuigkap uitvoert. 

 WAARSCHUWING: Controleer of de afvoerpijp en de klembanden bijgeleverd zijn. Indien dit niet het 
geval is, moeten ze apart worden aangeschaft. 
Opmerking: De onderdelen gemarkeerd met het symbool “(*)” zijn optionele accessoires die uitsluitend 
bij enkele modellen geleverd worden of onderdelen die niet geleverd zijn en aangeschaft moeten worden.

 WAARSCHUWING: Aangezien dit apparaat zwaar is, dient het door minstens twee of meer personen 
verplaatst en geïnstalleerd te worden.

INSTALACIÓN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE
La distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes en la placa de cocción y la parte 
más baja de la campana no debe ser inferior a 50 cm en caso de cocinas eléctricas y 65 cm en caso de 
cocinas a gas o mixtas. 
Si en las instrucciones de instalación de la placa de cocina a gas se especifica una distancia mayor 
respecto a la señalada, deberá aplicarse esa indicación. 

Consulte a un técnico cualificado para la instalación. Para el montaje, siga la numeración 
(1 2 3 ...). 

 ADVERTENCIA: Desconecte la red eléctrica doméstica antes de efectuar la conexión eléctrica de la 
campana. 

 ADVERTENCIA: Compruebe si el tubo de descarga y las abrazaderas de fijación se suministran de serie. 
En caso contrario, tiene que comprarlos por separado. 
Nota: Las piezas con el símbolo “(*)” son accesorios opcionales que se suministran sólo con algunos 
modelos o bien deben adquirirse por separado.

 ADVERTENCIA: Producto de peso excesivo; la campana extractora ha de ser transportada e instalada por 
dos o más personas.

INSTALAÇÃO - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes no dispositivo de cozedura e a parte 
mais baixa do exaustor do fogão deve ser superior a 50 cm no caso de fogões eléctricos e de 65 cm 
no caso de fogões a gás ou mistos. 
Respeitar as instruções de instalação do dispositivo de cozedura a gás se estas especificarem uma 
distância superior à indicada. 

Consultar um técnico qualificado para a instalação. Para a montagem seguir a numeração (1 2 3 .....). 

 ADVERTÊNCIA Desligar o exaustor da corrente eléctrica antes de efectuar esta operação. 

 ADVERTÊNCIA: Verificar se o tubo de descarga e as abraçadeiras de fixação foram fornecidos com o 
aparelho. Caso contrário, deverão ser adquiridos à parte. 
Advertência: As peças assinaladas com o símbolo “(*)” são acessórios opcionais fornecidos apenas em 
alguns modelos ou peças não fornecidas, a adquirir.

 ADVERTÊNCIA: Produto com peso excessivo. A movimentação e a instalação do exaustor devem ser 
feitas por duas ou mais pessoas.
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INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più 
bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a 50 cm in caso di cucine elettriche e di 65 cm 
in caso di cucine a gas o miste. 
Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore 
rispetto a quella specificata, bisogna tenerne conto. 

Consultare un tecnico qualificato per l’installazione. Per il montaggio seguire la numerazione 
(1 2 3 .....). 

 AVVERTENZA: Scollegare la rete elettrica domestica prima di effettuare il collegamento elettrico della cappa. 

 AVVERTENZA: Verificare se il tubo di scarico e le fascette di fissaggio sono forniti a corredo. In caso 
contrario, vanno acquistati a parte. 
Nota: I particolari contrassegnati con il simbolo “(*)” sono accessori opzionali forniti solo in alcuni 
modelli o particolari non forniti, da acquistare.

 AVVERTENZA: Prodotto dal peso eccessivo, la movimentazione e installazione della cappa deve essere 
fatta da almeno due o più persone.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια στήριξης των σκευών στη συσκευή 
μαγειρέματος και στο χαμηλότερο σημείο του απορροφητήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
από 50 cm σε περίπτωση ηλεκτρικών εστιών και από 65 cm σε κουζίνες αερίου ή μικτές. 
Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης της εστίας αερίου συνιστούν μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με 
εκείνη που έχει οριστεί, εφαρμόστε τις σχετικές οδηγίες. 
Για την εγκατάσταση, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Για την τοποθέτηση ακολουθήστε 
την αρίθμηση (1 2 3 .....). 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε την κεντρική παροχή ρεύματος πριν από την ηλεκτρική σύνδεση 
του απορροφητήρα. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας απαγωγής και τα κολάρα στερέωσης διατίθενται 
με τον εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να τα προμηθευτείτε χωριστά. 
Σημείωση: Τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο “(*)” είναι προαιρετικά και παρέχονται μόνο 
με ορισμένα μοντέλα ή εξαρτήματα που πωλούνται χωριστά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊόν μεγάλου βάρους. Η μετακίνηση και η εγκατάσταση του απορροφητήρα 
πρέπει να γίνει τουλάχιστον από δύο ή περισσότερα άτομα.
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Παρεχόμενα εξαρτήματα
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τις συσκευασίες. Ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.
• Απορροφητήρας τοποθετημένος με μοτέρ και φώτα.
• Βάση στερέωσης απαγωγών
• Οδηγός διάτρησης
• Φίλτρο/α
• Εγχειρίδιο οδηγιών
• 1 - προσαρμογέας Torx T10
• 1 - προσαρμογέας Torx T20
• 2 - ροδέλα
• 6 - ούπα 8 x 40 mm
• 6 - βίδες 5 x 45 mm
• 2 - βίδες 2,9 x 6,5 mm
• 2 - βίδες 3 x 9 mm

Εικ. 1
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Συσκευασία
Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα  και 
φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης . Για την 
απόρριψη, ακολουθήστε τους κατά τόπους κανονισμούς. 
Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρόλη 
κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά καθώς 
αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.
2. Προϊόν
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Με τη σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού ο χρήστης 
συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά 
έγγραφα υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα, 
αλλά να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για 
την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Η απόρριψη πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, 
την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την 
υπηρεσία συλλογής αποβλήτων ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε αυτό το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: για τη μείωση του κινδύνου 
ατυχημάτων, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών ή υλικών 
ζημιών κατά τη χρήση του απορροφητήρα, ακολουθήστε τις 
βασικές προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.
1. Ο απορροφητήρας πρέπει να αποσυνδέεται από το 

ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης 
και συντήρησης της συσκευής.

2. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο 
τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

3. Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική. (Δεν ισχύει 
για απορροφητήρες κατηγορίας II).

4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πολύπριζα ή προεκτάσεις.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να 

είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
6. Μην αγγίζετε τον απορροφητήρα με βρεγμένα μέρη του 

σώματος ή με γυμνά πόδια.
7. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, 

για να το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική πρίζα. 
8. Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για χρήστες - μην 

επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα 
του απορροφητήρα, εάν δεν αναφέρεται ρητά στο 
εγχειρίδιο. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες συντήρησης 
πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. 

9. Κατά τη διάνοιξη οπών στον τοίχο, προσέξτε να μην 
προκαλέσετε ζημιά στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή/και στις 
σωληνώσεις.

10. Τα κανάλια εξαερισμού πρέπει να καταλήγουν πάντα σε 
εξωτερικό χώρο.

11. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ακατάλληλες χρήσεις ή εσφαλμένες ρυθμίσεις των 
διακοπτών. 

12. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν 
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 
άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. 

13. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. 
14. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε 

μόνο μεταλλικούς αγωγούς αναρρόφησης.
15. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε 

να μην παίζουν με τη συσκευή. 
16. Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να εκτελείται 

σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την 
απόρριψη αποβλήτων. 

17. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού 
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές 
αρχές, την υπηρεσία συλλογής αποβλήτων ή το 
κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. 

18. Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός εξασφαλίζει την 
καλή λειτουργία και απόδοση του απορροφητήρα. 
Καθαρίζετε συχνά όλες τις κρούστες από τις βρώμικες 
επιφάνειες για την αποφυγή συσσώρευσης λιπαρών 
ουσιών. Καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε συχνά το φίλτρο.

19. Μη μαγειρεύετε φαγητά πάνω στη φωτιά (“φλαμπέ”) 
κάτω από τον απορροφητήρα. Η χρήση ελεύθερης 
φλόγας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

20. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει επαρκή εξαερισμό όταν ο 
απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες 
συσκευές που καταναλώνουν αέριο ή άλλα καύσιμα. 

21. Ο αέρας απαγωγής δεν πρέπει να καταλήγει σε αγωγό 
που χρησιμοποιείται για εκκένωση ατμών που 
παράγουν συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων, 
αλλά να διαθέτει ανεξάρτητη έξοδο. Πρέπει να 
τηρούνται όλοι οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την 
απαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 7.12.1 του προτύπου 
CEI EN 60335-2-31.

22. Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες 
συσκευές που καταναλώνουν αέριο ή άλλα καύσιμα, η 
αρνητική πίεση στο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
4Pa (4 x 10-5 bar). Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι ο 
χώρος αερίζεται επαρκώς.

23. Όταν τηγανίζετε φαγητά, μην αφήνετε το τηγάνι χωρίς 
παρακολούθηση καθώς το λάδι μπορεί να πάρει φωτιά.

24. Πριν αγγίξετε τους λαμπτήρες, βεβαιωθείτε ότι έχουν 
κρυώσει.

25. Ο απορροφητήρας δεν χρησιμεύει ως επιφάνεια 
στήριξης και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να στηρίζετε 
αντικείμενα ή να υπερφορτώνετε τον απορροφητήρα.

26. Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τον απορροφητήρα 
χωρίς τους λαμπτήρες σωστά τοποθετημένους. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

27. Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης 
χρησιμοποιείτε γάντια εργασίας.

28. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό 
χώρο.

29. Ο αέρας που αναρροφά ο απορροφητήρας δεν πρέπει 
να διοχετεύεται στην καμινάδα της εγκατάστασης 
θέρμανσης ή συσκευών που καταναλώνουν αέριο ή 
άλλα καύσιμα.
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Ηλεκτρική σύνδεση
Η τάση του δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που 
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, στο 
εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν  ο απορροφητήρας 
διαθέτει φις, συνδέστε τον σε πρίζα που συμμορφώνεται με 
τους ισχύοντες κανονισμούς και βρίσκεται σε προσιτό 
σημείο. Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει φις (απευθείας 
σύνδεση με το δίκτυο) ή η πρίζα δεν βρίσκεται σε προσιτό 
σημείο, τοποθετήστε ένα διπολικό διακόπτη βάσει των 
κανονισμών που να εξασφαλίζει την πλήρη αποσύνδεση 
από το δίκτυο στις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης III, 
σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν να επανασυνδέσετε το 
κύκλωμα του απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος και να 
ελέγξετε τη σωστή λειτουργία, πρέπει να βεβαιώνεστε 
πάντα ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο 
και ότι ΔΕΝ συμπιέζεται κατά την εγκατάσταση. Η 
διαδικασία συνιστάται να εκτελείται από εξειδικευμένο 
τεχνικό.
Καθαρισμός του απορροφητήρα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν δεν καθαρίζετε τα λάδια/λίπη 
(τουλάχιστον 1 φορά το μήνα) μπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό. 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα ή οινόπνευμα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον 
απορροφητήρα
Για την καλύτερη δυνατή χρήση του απορροφητήρα, σας 
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
και να φυλάξετε το εγχειρίδιο για περιπτώσεις ανάγκης. 
Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρόλη 
κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά καθώς 
αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.
Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας δεν έχει υποστεί ζημιές 
κατά τη μεταφορά. 
Δήλωση συμμόρφωσης
Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και 
διατέθηκε στην αγορά σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές:
- προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας 
 2006/95/ΕΚ περί χαμηλής τάσης (η οποία αντικαθιστά 
την οδηγία 73/23/ΕΟΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις),

- απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας “EMC” 89/336/ΕΟΚ 
που τροποποιήθηκε από τη μετέπειτα οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
Οδηγός εντοπισμού βλαβών
Αν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί:
• Έχετε συνδέσει καλά το φις στην ηλεκτρική πρίζα;
• Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
Εάν η αναρρόφηση δεν είναι επαρκής:
• Έχετε επιλέξει τη σωστή ταχύτητα;
• Μήπως πρέπει να καθαρίσετε ή να αντικαταστήσετε τα 

φίλτρα;
• Οι έξοδοι του αέρα είναι φραγμένες;
Αν ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί:
• Μήπως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα;
• Έχετε τοποθετήσει σωστά το λαμπτήρα;

ΣΕΡΒΙΣ
Πριν καλέσετε το Σέρβις
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα 

μόνοι σας (βλέπε “Οδηγός εντοπισμού βλαβών”).
2. Σβήστε και ανάψτε πάλι τον απορροφητήρα, για να 

βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, απευθυνθείτε στο 

Σέρβις.
Δηλώστε:
• τον τύπο της βλάβης,
• το μοντέλο της συσκευής που αναγράφεται στην 

πινακίδα στο εσωτερικό του απορροφητήρα και είναι 
ορατή αφαιρώντας τα φίλτρα για λίπη,

• την πλήρη διεύθυνσή σας,
• τον αριθμό του τηλεφώνου σας,
• τον αριθμό του Σέρβις (κάτω από την ένδειξη 

SERVICE, στην πινακίδα που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του απορροφητήρα, πίσω από το φίλτρο για λίπη).

Εάν πρέπει να εκτελεστεί επισκευή, απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο Σέρβις (για να διασφαλιστεί η χρήση 
γνήσιων ανταλλακτικών και η ορθή επισκευή).
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την 
ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος.
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Ο απορροφητήρας προορίζεται για αναρρόφηση ή για φιλτράρισμα του αέρα.
Λειτουργία αναρρόφησης αέρα
Οι υδρατμοί αναρροφώνται και διοχετεύονται προς το εξωτερικό μέσω ενός σωλήνα απαγωγής (δεν παρέχεται) που 
συνδέεται στο ρακόρ εξόδου αέρα του απορροφητήρα (εικ. δ, εικ. ε).
Ανάλογα με το σωλήνα απαγωγής, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο στερέωσης του σωλήνα στο ρακόρ εξόδου 
αέρα.
Σημαντικό: Εάν το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι ήδη τοποθετημένο, πρέπει να το αφαιρέσετε.
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα
Ο αέρας διέρχεται από το φίλτρο ενεργού άνθρακα, φιλτράρεται και ανακυκλώνεται στο χώρο.
Σημαντικό: βεβαιωθείτε ότι η ανακυκλοφορία του αέρα εκτελείται ομαλά (για το σκοπό αυτό, ακολουθήστε προσεκτικά τις 
οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Σημαντικό! Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα, πρέπει να το παραγγείλετε και να το 
τοποθετήσετε πριν από τη χρήση.

Αρχικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του απορροφητήρα:
Ο απορροφητήρας διαθέτει κατάλληλα ούπα στερέωσης για τους περισσότερους τύπους τοίχων/οροφών. Παρόλα αυτά, 
είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα των υλικών 
ανάλογα με τον τύπο τοίχου/οροφής. Ο τοίχος/οροφή πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του απορροφητήρα. 
Αφαιρέστε το φίλτρο για λίπη

Προσυναρμολόγηση κουτιού ηλεκτρικής σύνδεσης:
(α.) αφαιρέστε τις βίδες και τις ροδέλες που υπάρχουν στο σύστημα αναρρόφησης, καθώς και την αυτοκόλλητη ταινία που 
συγκρατεί το κουτί στο σύστημα αναρρόφησης, (β.) τοποθετήστε το κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης πάνω από το σύστημα 
αναρρόφησης, (γ.) στερεώστε το με τις 2 βίδες Ø 3,5 x 9,5 και τις 2 ροδέλες Ø 14 x 12 (που αφαιρέσατε προηγουμένως).

1. Με ένα μολύβι, σχεδιάστε μια κατακόρυφη, κεντρική γραμμή στον τοίχο έως την οροφή, (εικ.1).
2. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε τον οδηγό διάτρησης ανάλογα με το πλάτος του απορροφητήρα.
3. Τοποθετήστε τον οδηγό διάτρησης στον τοίχο: η κατακόρυφη, κεντρική γραμμή στον οδηγό διάτρησης πρέπει να 

αντιστοιχεί στην κεντρική γραμμή που σχεδιάσατε στον τοίχο. Επίσης, σε ό,τι αφορά το ύψος του απορροφητήρα, η 
κάτω οριζόντια γραμμή του οδηγού διάτρησης πρέπει να αντιστοιχεί στο κάτω άκρο του απορροφητήρα.

4. Ανοίξτε τις οπές όπως υποδεικνύεται στον οδηγό διάτρησης, τοποθετήστε τα ούπα στον τοίχο και βιδώστε 2 βίδες στις 
άνω οπές, αφήνοντας απόσταση περίπου 1 cm ανάμεσα στην κεφαλή της βίδας και τον τοίχο.
Σημείωση: Ανοίγετε πάντα όλες τις οπές που υπάρχουν στον οδηγό διάτρησης: οι 2 άνω οπές χρησιμοποιούνται για 
την τοποθέτηση του απορροφητήρα, ενώ οι 2 κάτω οπές για την οριστική στερέωση και ασφάλιση.

5. Τοποθετήστε τη βάση στερέωσης απαγωγών “G” (εικ. 1) στον κατακόρυφο τοίχο, σε επαφή με την οροφή. 
Χρησιμοποιώντας τη βάση στερέωσης απαγωγών ως οδηγό διάτρησης (το μικρό άνοιγμα στη βάση στερέωσης, εάν 
υπάρχει, πρέπει να συμπίπτει με την κατακόρυφη γραμμή που σχεδιάσατε προηγουμένως στον τοίχο), σχεδιάστε με το 
μολύβι 2 οπές, ανοίξτε τις και τοποθετήστε 2 ούπα.

6. Τοποθετήστε τη βάση στερέωσης απαγωγών στον τοίχο με 2 βίδες.
7. Αφαιρέστε τον οδηγό διάτρησης από τον τοίχο και κρεμάστε τον απορροφητήρα στις 2 άνω οπές (εικ. 1).
8. Τοποθετήστε και βιδώστε στις κάτω οπές τις βίδες (και τις ροδέλες!) για την οριστική στερέωση του απορροφητήρα 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ!!).
Όταν προσαρμόσετε τη θέση του απορροφητήρα, ΣΦΙΞΤΕ ΚΑΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΙΔΕΣ.
Σημείωση: τα κάτω σημεία στερέωσης είναι ορατά όταν αφαιρέσετε τα φίλτρα για λίπη.

9. Συνδέστε ένα σωλήνα απαγωγής αερίων στο ρακόρ εξόδου αέρα που βρίσκεται πάνω από το σύστημα αναρρόφησης.
Σε περίπτωση χρήσης του απορροφητήρα στη λειτουργία αναρρόφησης αέρα, το άλλο άκρο του σωλήνα πρέπει να 
συνδέεται σε ένα σύστημα εξαγωγής αερίων προς το εξωτερικό.
Σε περίπτωση χρήσης του απορροφητήρα στη λειτουργία φιλτραρίσματος, τοποθετήστε στη βάση στερέωσης 
απαγωγών G το διάφραγμα F και συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο δακτύλιο σύνδεσης που υπάρχει στο 
διάφραγμα F (εικ.1).

10. Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση.
11. Τοποθετήστε τους απαγωγείς στην ειδική υποδοχή πάνω από τον απορροφητήρα καλύπτοντας πλήρως το σύστημα 

αναρρόφησης.
12. Μετακινήστε προς τα πάνω το άνω τμήμα του απαγωγού και στερεώστε το με 2 βίδες (11α) στη βάση στερέωσης 

απαγωγών “G” (11β).
Τοποθετήστε πάλι τα φίλτρα για λίπη και ελέγξτε εάν ο απορροφητήρας λειτουργεί σωστά.
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1. Πίνακας διακοπτών.
a. Πλήκτρο ON/OFF φώτων.
b. Πλήκτρο ON/OFF αναρρόφησης και επιλογής 

ελάχιστης ισχύος αναρρόφησης.
c. Πλήκτρο επιλογής μέσης ισχύος αναρρόφησης.
d. Πλήκτρο επιλογής μέγιστης ισχύος αναρρόφησης.
2. Φίλτρο για λίπη
3. Λαβή αποσύνδεσης φίλτρου για λίπη
4. Λαμπτήρας αλογόνου
5. Προστατευτικό υδρατμών
6. Τηλεσκοπικός απαγωγός
7. Έξοδος αέρα (μόνο για χρήση στη λειτουργία 

φιλτραρίσματος)

Φίλτρα για λίπη:
Το μεταλλικό φίλτρο για λίπη έχει 
απεριόριστη διάρκεια ζωής και 
πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα 
στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε 
χαμηλές θερμοκρασίες και σε 
σύντομο κύκλο. Μετά το πλύσιμο στο 
πλυντήριο πιάτων, το φίλτρο για λίπη 
μπορεί να θαμπώσει, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η 
αποτελεσματικότητά του.
α. πατήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε το φίλτρο
b. βγάλτε το φίλτρο.
Μετά το πλύσιμο, αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει και 
ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για την 
τοποθέτηση.
Λαμπτήρες αλογόνου:
1. Αποσυνδέστε τον 

απορροφητήρα από το 
ηλεκτρικό δίκτυο.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Χρησιμοποιήστε γάντια.

2. Χρησιμοποιήστε ένα πλακέ κατσαβίδι ως μοχλό στα 
τρία σημεία που φαίνονται στην εικόνα 3 και 
αφαιρέστε την πλαφονιέρα.

3. Αφαιρέστε τον καμένο λαμπτήρα από το ντουί και 
τοποθετήστε έναν νέο.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο 

λαμπτήρες αλογόνου 20 W μέγ. - G4.
4. Τοποθετήστε πάλι την πλαφονιέρα (με πίεση).

Φίλτρο ενεργού άνθρακα
(μόνο για μοντέλα με δυνατότητα φιλτραρίσματος):
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να πλένεται μία 
φορά το μήνα σε πλυντήριο πιάτων και στην υψηλότερη 
θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας κοινό απορρυπαντικό 
για πλυντήρια πιάτων. Συνιστάται να πλένετε το φίλτρο 
μόνο του.
Για να χρησιμοποιηθεί ξανά το φίλτρο ενεργού άνθρακα 
μετά το πλύσιμο, πρέπει να στεγνώσει σε φούρνο στους 
100°C επί 10 λεπτά.
Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 3 
χρόνια.

Τοποθέτηση του φίλτρου ενεργού άνθρακα:
1. Αφαιρέστε το φίλτρο για λίπη.
2. Αφαιρέστε το πλαίσιο στήριξης του φίλτρου 
περιστρέφοντας τις λαβές κατά 90°.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα “i” στο 
εσωτερικό του πλαισίου στήριξης φίλτρου “h”.
Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να 
τοποθετήσετε ξανά το πλαίσιο στήριξης φίλτρου και το 
φίλτρο για λίπη.
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