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INSTALLATION - MONTAGEANLEITUNG
Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei 
Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen. Überprüfen Sie vor der 
Installation auch die im Handbuch des Kochfeldes angegebenen Abstände.
Die Installation der Abzugshaube muss von einer Fachkraft ausgeführt werden.
Schließen Sie das Gerät erst nach seiner kompletten Installation an das Stromnetz an.

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

 WARNUNG: Prüfen Sie, ob das Abluftrohr und die Befestigungsmanschetten im Lieferumfang inbegriffen 
sind. Andernfalls sind sie separat zu beziehen. 
Hinweise zu Installation und Gebrauch: Lesen sie vor dem Gebrauch der Dunstabzugshaube die vorliegende 
Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Störungen, Schäden oder Feuer 
ab, die bei Missachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen durch das Gerät entstehen sollten.

INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
The minimum distance between the support surface of the recipients on the cooking device and the lowest part 
of the hood MUST NOT BE less than 50 cm in the case of electric cookers and 65 cm for gas or combination 
cookers. Before installation, moreover, check the distances specified in the hob’s user manual.
Hood installation must be carried out by a qualified technician.
Do not connect the appliance to the mains power supply until installation has been completed.

 WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.
 WARNING: Check whether the exhaust pipe and clamps are provided. If not, they must be purchased 

separately. 

Note on installation and use: Read this manual carefully before installing or using the hood. The Manufacturer 
declines any liability for problems, fires or damage caused to the appliance due to non-compliance with the 
instructions given in this manual.

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. Avant l’installation, il convient de vérifier les distances indiquées dans le manuel de la table de cuisson.
L’installation de la hotte doit être confiée à un technicien qualifié.
Ne branchez pas l’appareil tant que l’installation n’est pas terminée.

 AVERTISSEMENT : Appareil excessivement lourd ; la manutention et l’installation de la hotte doivent être 
effectuées par deux personnes ou plus.

 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 pour le montage et l’utilisation : Avant de monter ou d’utiliser la hotte, lisez attentivement ce 
manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’inconvénients, dommages ou incendies provoqués par 
l’appareil et dus à la non-observation des instructions contenues dans  cette notice.

INSTALLATIE - MONTAGE-INSTRUCTIES
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. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u de 
kap installeert.
De installatie van de afzuigkap moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan voordat de installatie voltooid is.

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

 WAARSCHUWING: controleer of de afvoerpijp en de klembanden bijgeleverd zijn. Zo niet, dan moeten 
ze apart worden aangeschaft. 
Opmerking voor installatie en gebruik: lees voordat u de afzuigkap installeert of gebruikt deze handleiding 
zorgvuldig door. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen, schade of brand die 
veroorzaakt is door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
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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. Antes de la instalación, verifique las distancias indicadas en el manual de la placa de cocción.
La instalación de la campana debe ser realizada por un técnico especializado.
No conecte el aparato a la red eléctrica antes de terminar la instalación.

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

 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 para la instalación y el uso: Antes de instalar o utilizar la campana, lea atentamente este manual. El 
fabricante declina toda responsabilidad por posibles inconvenientes, daños o incendio del aparato, derivados del 
incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual.

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. Além disso, antes da instalação, verifique as distâncias indicadas no manual da placa.
A instalação do exaustor deve ser efectuada por um técnico qualificado.
Não ligue o aparelho à corrente eléctrica enquanto a instalação não estiver concluída.

 ADVERTÊNCIA: Produto com peso excessivo. A movimentação e a instalação do exaustor devem ser 
feitas por pelo menos duas ou mais pessoas.

 ADVERTÊNCIA: Verifique se o tubo de descarga e as braçadeiras de fixação foram fornecidos com o 
aparelho. Caso contrário, deverá adquiri-los em separado. 
Nota de instalação e utilização: Antes de instalar ou utilizar o exaustor, leia atentamente o manual de 
instruções. Declina-se toda e qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios 
provocados no aparelho, resultantes do não cumprimento das instruções descritas neste manual.

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 NON DEVE ESSERE inferiore a 50 cm in caso di cucine elettriche e a 65 cm in caso di cucine a 
gas o miste. Prima dell’installazione, inoltre, verificare le distanze indicate nel manuale del piano cottura.
L’installazione della cappa deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
Non collegare l’apparecchio alla rete elettrica fino ad installazione ultimata.

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

 AVVERTENZA: Verificare se il tubo di scarico e le fascette di fissaggio sono forniti a corredo. In caso 
contrario, vanno acquistati a parte. 
Nota di installazione ed uso: Prima di installare o utilizzare la cappa leggere attentamente questo manuale. Si 
declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all’apparecchio derivati 
dall’inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια στήριξης των σκευών στη συσκευή μαγειρέματος και στο 
χαμηλότερο σημείο του απορροφητήρα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ μικρότερη από 50 cm σε περίπτωση 
ηλεκτρικών εστιών και από 65 cm σε κουζίνες αερίου ή μικτές. Επίσης, πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε 
τις αποστάσεις που αναγράφονται στο εγχειρίδιο της μονάδας εστιών.
Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να διεξάγεται από καταρτισμένο τεχνικό.
Μη συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊόν μεγάλου βάρους. Η μετακίνηση και η εγκατάσταση του απορροφητήρα 
πρέπει να γίνει τουλάχιστον από δύο ή περισσότερα άτομα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας απαγωγής και τα κολάρα στερέωσης διατίθενται με τον 
εξοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να τα προμηθευτείτε χωριστά. 
Σημείωση για την εγκατάσταση και τη χρήση: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την 
εγκατάσταση ή τη χρήση του απορροφητήρα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες 
βλάβες, ατυχήματα ή πυρκαγιές που προκαλούνται από τη συσκευή και οφείλονται στη μη τήρηση των 
οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.
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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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Μη συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

1. Συνιστάται να σημειώσετε στον τοίχο μια ευθεία γραμμή από το κέντρο της επιφάνειας εστιών έως την οροφή. 
2. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αποστάσεις από την επιφάνεια των εστιών, σημειώστε με ένα μολύβι την 

απόσταση από τις εστίες και τοποθετήστε στο σημείο αυτό το σχέδιο διάτρησης του τοίχου.
3. Με το διατιθέμενο σχέδιο διάτρησης, σημειώστε τις τρύπες, τρυπήστε τον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπα, στερεώστε 

οπωσδήποτε τους 2 γάντζους (εάν διατίθενται) ή βιδώστε εν μέρει τις 2 βίδες στις πάνω τρύπες.
4. Στερεώστε τον απορροφητήρα και προσαρμόστε τη θέση του χρησιμοποιώντας τις βίδες ρύθμισης των γάντζων (εάν 

παρέχονται).
Σημείωση: ο απορροφητήρας ΠΡΕΠΕΙ να στερεώνεται με άλλες 2 βίδες που πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω οπές 
και με 2 βίδες στις άνω οπές (εάν υπάρχουν). 

5. Μόνο για ορισμένα μοντέλα: σημειώστε τις κάτω (και τις πάνω) τρύπες, βγάλτε τον απορροφητήρα, τρυπήστε και 
τοποθετήστε τα ούπα (βιδώστε εν μέρει 2 βίδες στις άνω τρύπες).

6. Στερεώστε τη βάση καμινάδας στον τοίχο, όσο δυνατόν πιο κοντά στην οροφή. Για το μοντέλο με φιλτράρισμα αέρα, 
πρέπει να στερεώσετε στη φάση αυτή και τον εκτροπέα F1 με δύο βίδες, εάν η καμινάδα έχει τις γρίλιες στο πάνω 
μέρος (για καμινάδα με γρίλιες στο κάτω μέρος, βλ. φάση εγκατάστασης “7”).

7. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στον τοίχο και στερεώστε τον με τις βίδες. Για το μοντέλο ανακύκλωσης (καμινάδες με 
γρίλιες κάτω), ο εκτροπέας F2 πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του δακτυλίου σύνδεσης (μοντέλο στερέωσης με 2 
βίδες) ή πρεσαριστά στο δακτύλιο σύνδεσης 
(μοντέλο με 2 υποδοχές πίσω και 1 βίδα στερέωσης μπροστά).

Μοντέλο με απαγωγή του αέρα: οι ατμοί αναρροφώνται και κατευθύνονται στο εξωτερικό μέσω ενός σωλήνα απαγωγής 
που στερεώνεται στο δακτύλιο ένωσης στο πάνω μέρος του απορροφητήρα. 
Σημαντικό: Αν ο απορροφητήρας διαθέτει τοποθετημένο φίλτρο ενεργού άνθρακα, πρέπει να το αφαιρέσετε.
Μοντέλο με φιλτράρισμα αέρα: ο αέρας διέρχεται από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα, φιλτράρεται και ανακυκλώνεται στο χώρο.
Σημαντικό: Αν ο απορροφητήρας δεν είναι εφοδιασμένος με φίλτρο ενεργού άνθρακα, πρέπει να το παραγγείλετε και να 
το τοποθετήσετε πριν τη χρήση.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικής μονάδας
• Εάν το μοντέλο σας διαθέτει ηλεκτρονική μονάδα S2, πρέπει να την τοποθετήσετε πρεσαριστά στην ειδική υποδοχή S1 

και να τη στερεώσετε με μία βίδα.
• Στα μοντέλα που διαθέτουν ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου πρέπει να συνδεθεί το καλώδιο S3 στην υποδοχή της 

πλευράς της μονάδας S2.

Εγκατάσταση τηλεσκοπικής καμινάδας
• Συνδέστε τον απορροφητήρα στο ηλεκτρικό δίκτυο, στερεώστε την τηλεσκοπική καμινάδα στη βάση με δύο βίδες και 

αφήστε να κατέβει το κάτω μέρος ως την ειδική υποδοχή στην πάνω πλευρά του απορροφητήρα. Εάν προβλέπεται, 
τοποθετήστε τις πλευρικές γρίλιες.

* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα

*

*
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1. Πίνακας διακοπτών.
Φωτισμός :
μετακινήστε το διακόπτη δεξιά ή πιέστε το πλήκτρο για να 
ανάψει.
Ισχύς/ταχύτητα αναρρόφησης :
μετακινήστε το πλήκτρο δεξιά ή πιέστε το επόμενο πλήκτρο για 
να αυξήσετε την ισχύ/ταχύτητα ή για να ανοίξει η βαλβίδα .
2. Φίλτρα για λίπη.
3. Πλαφονιέρα λαμπτήρων 

(ή λαμπτήρες αλογόνου, αναλόγως με το μοντέλο).
4. Τηλεσκοπική καμινάδα.
Φίλτρα για λίπη:
Το μεταλλικό φίλτρο για λίπη έχει 
απεριόριστη διάρκεια και πρέπει να 
πλένεται μία φορά το μήνα στο χέρι ή 
στο πλυντήριο πιάτων σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και σε σύντομο κύκλο. 
Σημείωση: 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 βγάλετε το φίλτρο
β. αφαιρέστε το φίλτρο.
Αφού πλύνετε το φίλτρο και το αφήσετε να στεγνώσει, 
ακολουθήστε την αντίστροφη πορεία για την τοποθέτηση.
Λαμπτήρας(ες):
Βγάλτε τα φίλτρα και αφαιρέστε το λαμπτήρα για 
αντικατάσταση.
Τοποθετήστε πάλι τα φίλτρα.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων 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 και αφαιρέστε 
την πλαφονιέρα.

3. Αφαιρέστε τον καμένο λαμπτήρα και τοποθετήστε έναν νέο.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες 

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

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα 
(μόνο σε μοντέλα με φιλτράρισμα αέρα).
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 
6 μήνες.
1. Αφαιρέστε τα φίλτρα για λίπη.
2. Τοποθετήστε τα φίλτρα ώστε να καλύπτουν το μοτέρ 

ανάλογα με το μοντέλο:
• βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές R στον εκτροπέα 
συμπίπτουν με τα ανοίγματα S και γυρίστε 
δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει ή 

• γυρίστε την κεντρική λαβή δεξιόστροφα.
3. Για την αφαίρεση, εκτελέστε τις αντίστροφες ενέργειες.
4. Τοποθετήστε πάλι τα φίλτρα για λίπη.
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