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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται πάντα.

Αυτό το είναι σύμβολο συναγερμού, σχετικό με την ασφάλεια, που προειδοποιεί για ενδεχόμενους κινδύνους για το χρήστη και για τους άλλους.

Σε όλα τα μηνύματα τα σχετικά με την ασφάλεια θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού καθώς και οι ακόλουθοι όροι:

δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση, που εάν δεν την αποφύγουμε, προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς.

δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση, που εάν δεν την αποφύγουμε μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς.

Όλα τα μηνύματα τα σχετικά με την ασφάλεια εξειδικεύουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο/προειδοποίηση για τον οποίο αναφέρονται και υποδεικνύουν πώς θα μειωθεί
ο κίνδυνος τραυματισμών, ζημιών, ηλεκτροπληξίας ως επακόλουθο μιας μη σωστής χρήσης της συσκευής. Ακολουθείστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες:
• Η εγκατάσταση ή η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε σεβασμό με

τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όσο αναφορά το αντικείμενο της ασφάλειας. Μην επιδιορθώνετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής εάν
αυτό δε καθορίζετε ρητώς στο εγχειρίδιο χρήσης.

• Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεμένη από το ηλεκτρικό δίχτυο πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης.
• Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική. (Δεν ισχύει για απορροφητήρες κατηγορίας II με το σύμβολο στην πινακίδα χαρακτηριστικών).
• Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ έτσι ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτρική πρίζα.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής για να το βγάλετε από την ηλεκτρική πρίζα.
• Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τα ηλεκτρικά μέρη δε θα πρέπει να είναι πια προσβάσιμα από το χρήστη.
• Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά μέρη του σώματος και μην το χρησιμοποιείτε με γυμνά πόδια.
• Η χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται στα άτομα (συμπεριλαμβανόμενων και των παιδιών) με φυσικές ικανότητες, αίσθησης και διανοητικές μειωμένες, η

εξαιτίας έλλειψης εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και εάν δεν έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής εκ μέρους υπεύθυνων ατόμων για την
ασφάλειας τους.

• Μην επισκευάζετε ή αλλάζετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής εκτός εάν αυτό συνιστάται στο εγχειρίδιο. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες συντήρησης πρέπει να
εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.

• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
• Όταν τρυπάτε τον τοίχο, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στις ηλεκτρικές συνδέσεις και/ή σωληνώσεις.
• Τα κανάλια για τον αερισμό πρέπει πάντα να έχουν έξοδο σε ανοιχτό χώρο.
• Ο κατασκευαστής δεν έχει καμία ευθύνη για μη σωστή χρήση ή για λανθασμένους καθορισμούς των εντολών.
• Μια συντήρηση και καθαριότητα τακτική εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και την καλή απόδοση τη συσκευής. Καθαρίζετε συχνά όλες τις επικαθίσεις από

τις βρώμικες επιφάνειες για να αποφύγετε τη συσσώρευση λιπών. Βγάζετε και καθαρίζετε ή αλλάζετε το φίλτρο ταχτικά.
• Μη μαγειρεύετε φαγητό σε φλόγα (flambe) κάτω από τη συσκευή. Η χρήση ελεύθερης φλόγας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών καθαρισμού του απορροφητήρα και αντικατάστασης και καθαρισμού των φίλτρων υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Ο αέρας απαγωγής δεν πρέπει να καταλήγει σε αγωγό που χρησιμοποιείται για εκκένωση ατμών που παράγουν συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων,

αλλά πρέπει να διατίθεται ανεξάρτητη έξοδος. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες τοπικοί κανονισμοί για την απαγωγή αέρα.
• Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές που για τη λειτουργία τους είναι απαραίτητο το αέριο ή άλλα καύσιμα, η αρνητική πίεση του

χώρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 Pa (4x 10-5 bar). Γι'αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζετε καλά.
• Μην αφήνετε το τηγάνι χωρίς την παρουσία κάποιου ατόμου όταν τηγανίζετε φαγητά, γιατί το λάδι τηγανίσματος μπορεί να αναφλεχθεί.
• Πριν αν ακουμπήσετε τις λάμπες βεβαιωθείτε ότι είναι κρύες.
• Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε τον απορροφητήρα χωρίς λάμπες σωστά τοποθετημένες, εξαιτίας ενδεχόμενου κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
• Ο απορροφητήρας δεν είναι ένα επίπεδο στήριξης, γι'αυτό μη βάζετε αντικείμενα ούτε να υπερφορτώνετε τον απορροφητήρα.
• Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτε γάντια εργασίας.
• Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
• Όταν η μονάδα εστιών λειτουργεί, τα προσβάσιμα μέρη του απορροφητήρα μπορεί να είναι ζεστά.

Απόσυρση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
• Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο υλικό. Για την απόσυρση του ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες για την

απόσυρση των απορριμμάτων. Πριν να απαλλαγείτε από αυτό πρέπει να το κάνετε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόβοντας το καλώδιο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, περισυλλογής, ανακύκλωσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό
γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
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Αφού πρώτα βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές από τη μεταφορά. Στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα,
ελάτε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών. Για ενδεχόμενες ζημιές, σας συμβουλεύουμε να βγάλετε τη συσκευή από τη βάση
του πολυεστέρα μόνο πριν από την εγκατάσταση. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

το προϊόν αυτό έχει μεγάλο βάρος. Η ανύψωση και η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να
πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του στηρίγματος των μαγειρικών σκευών πάνω στην κουζίνα και του κάτω μέρους του απορροφητήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη
από 50 cm για ηλεκτρικές κουζίνες και 65 cm για κουζίνες αερίου ή μεικτές.
Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε επίσης τις ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο της κουζίνας.
Εάν στις οδηγίες εγκατάστασης της κουζίνας συνιστάται μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της κουζίνας και του απορροφητήρα, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αναγράφονται στο εσωτερικό του απορροφητήρα, κάτω από το φίλτρο για λίπη.
Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπου H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Εάν ο απορροφητήρας διαθέτει φις, συνδέστε το σε μια πρίζα που πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς και βρίσκεται σε σημείο με εύκολη πρόσβαση μετά την
εγκατάσταση. Εάν δεν υπάρχει φις (απευθείας σύνδεση στο δίκτυο) ή εάν η πρίζα δεν βρίσκεται σε σημείο με εύκολη πρόσβαση, πρέπει να εγκατασταθεί ένας
τυπικός διπολικός διακόπτης που παρέχει τη δυνατότητα πλήρους απομόνωσης από το δίκτυο στις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ σύμφωνα με τους
κανονισμούς εγκατάστασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Πριν απο τη χρηση
Βγάλτε τις χάρτινες προστασίες, διαφανείς μεμβράνες και αυτοκόλλητες ετικέτες από τα εξαρτήματα.
Διαπιστώστε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Κατα τη διαρκεια της χρησης
Μην βάζετε βάρη πάνω στη συσκευή γιατί αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.
Μην εκτίθεται τη συσκευή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απόσυρση της συσκευασίας
Το υλικό συσκευασίας είναι100% ανακυκλώσιμο κι είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης .Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να
εγκαταλείπονται στο περιβάλλον, αλλά πρέπει να αποσύρονται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών.

Απόσυρση της συσκευής

- Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - Άχρηστος
Ηλεκτρικός κι Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός). 

- Βεβαιούμενοι ότι αυτή η συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την υγεία.

- Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως οικιακό απόρριμμα
αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Η συσκευή δε λειτουργεί:
• Διαπιστώστε ότι υπάρχει τάση στο δίχτυο και ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Σβήστε και ξανανάψτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η επιλύθηκε η μη σωστή λειτουργία. 

Ο απορροφητήρας δεν τραβάει ικανοποιητικά τον αέρα:
• Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα αναρρόφησης είναι η επιθυμητή.
• Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένοι.

Η λάμπα δε λειτουργεί:
• Βεβαιωθείτε εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τη λάμπα.
• Βεβαιωθείτε εάν η λάμπα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις: 
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα στη βάση των σημείων όπως αυτά περιγράφονται στο "Οδηγός ανεύρεσης βλαβών".
2. Σβήστε και ξανανάψτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η επιλύθηκε η μη σωστή λειτουργία.

Εάν μετά από τους παραπάνω ελέγχους η μη σωστή λειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την πιο κοντινή Υπηρεσία
Υποστήριξης. Αναφέροντας πάντα:
• Μια μικρή περιγραφή της βλάβης
• Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
• Τον αριθμό Υποστήριξης (είναι ο αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ στην πινακίδα μητρώου), που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Ο

αριθμός της υπηρεσίας Υποστήριξης αναφέρεται και στο βιβλιαράκι εγγύησης.
• Την πλήρη διεύθυνση σας
• Τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

από που είναι αναγκαία μια επιδιόρθωση, απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (έχοντας έτσι την εγγύηση για τη
χρησιμοποίηση αυθεντικών ανταλλακτικών καθώς και μίας σωστής επιδιόρθωσης).

- Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα καθαρισμού που ρίχνουν ατμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορούν να διαβρώσουν ή να λειάνουν. Εάν, για κάποιο λόγο, ένα από αυτά τα προϊόντα έρθει
σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί.

• Καθαρίστε με ένα υγρό πανί τις επιφάνειες. Εάν είναι πολύ βρώμικο, προσθέστε στο νερό κάποια σταγόνα από απορρυπαντικό για πιάτα. Στεγνώστε με ένα
στεγνό πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια λείανσης, μεταλλικά σφουγγαράκια ή σπάτουλες. Η χρησιμοποίηση τους, με το χρόνο, μπορεί να
προκαλέσει ζημιές στις εμαγιέ επιφάνειες.

• Χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά για την καθαριότητα της συσκευής και ακολουθείστε τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καθαρίστε τα φίλτρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να βγάλετε τα υπολείμματα από λάδι και λίπη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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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
• 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

ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Εικ. 1
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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:
(a.) αφαιρέστε τις βίδες και τις ροδέλες που υπάρχουν στο σύστημα αναρρόφησης, καθώς και την αυτοκόλλητη ταινία που συγκρατεί το κουτί στο σύστημα
αναρρόφησης,
(b.) τοποθετήστε το κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης πάνω από το σύστημα αναρρόφησης,
(c.) 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.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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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)

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

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.
a. 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 οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο.

Χρησιμοποιήστε γάντια.

2. Αφαιρέστε τα φίλτρα για λίπη.
3. Αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα ξεβιδώνοντάς τον από το ντουί και βιδώστε έναν καινούριο λαμπτήρα.

Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες αλογόνου 28W το μέγ. - Ø35 - E14.

4. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα για λίπη.

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.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




