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Description and Technical Drawings
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Digital Switch Models

1- Front Panel 
2- Switch
3- Filter
4- Lightening
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Warnings and Safety Precautions
*This appliance is for household use only.
*The power rating is 220-240  Volts ~50 Hz.
*The appliance is connected to the mains with a 
grounded cable. The cable must be connected to 
a grounded plug.
*Electrical connections must be made by a 
certified technician.
*Installations performed by unqualified people 
may lead to destruction of the device and/or 
personal injuries.
*Power supply cables should not be kinked or 
smeared during installation. Power cables should 
not be in the vicinity of the stove otherwise the 
cables can melt and cause fire.
*The appliance may only be connected to the 
mains before reinstalling.
*Make sure the wall plug is within easy reach 
to disconnect the appliance in case of an 
emergency.
*Do not touch the light bulbs if the appliance is 
used for a prolonged period of time. Bulbs may 
get hot and cause burns.
*The kitchen hood is designed for daily 
household use. If it is used other than the 
intended purpose it may be a source of hazards 
and the warranty will be voided.
*Follow the instructions by the local authorities 
regarding the purge outlet (This warning is not 
for use without a chimney.)
*Flammable dishes may not be cooked under the 
appliance.
*Start the appliance only with cooking pots on 
the stove. Otherwise temperature may rise and 
may cause deformations in some parts.
*Before removing the cooking pots from the 
stovetop shut off the gas.
*Do not leave cooking pots with hot oil on the 
stove.
* Pots containing hot oils may spontaneously 
ignite.
*Be carefuly when preparing fried dishes as oils 
may catch fire and spatter to the table sheets, 
curtains etc.
*Make sure the filters are regularly replaced. 
Flammable oils may deposit on the fitler and 
may cause fire.
*Do not use non-fire resistant filtering parts to 
substitute proper filters.
*Do not run the appliance without filters 
installed or do not remove the filters when the 
appliance is working.
*In case of a fire breakout disconnect the hood 
and stove from the mains. (Disconnect the 
appliance from the wall plug.)
The product must be periodically cleaned to 

avoid fire risk.
*Disconnect the appliance before performing 
maintenance. (Disconnect the appliance from 
the wall plug.) *The negative pressure of the 
room should not exceed 4 Pa (4x10 bar) when 
the electric stovetop hood and other appliances 
that run on other forms of energy at the same 
time.
*If there are other appliances that run on fuel 
or gas (gas heaters, for example) in the same 
room with the appliance the exhaust of the 
device must be completely insulated or it must 
be hermetic.
*The connecting pipes of the chimney should be 
150 mm or 120 mm  in diameter. The connecting 
piping should be as short as possible and should 
have as little as possible elbows.
*Do not let children play with the appliance. Do 
not let children use the appliance.

For your safety use ”MAX 6 A” type fuses for the 
appliance.
*Keep children away from the packaging material 
as may cause danger.
*Damaged power cables may only be replaced by 
the manufacturer, service agent or a technician 
with sufficient qualification.
*In case of a fire breakout disconnect the hood 
and stove from power and extinguish the fire.    
Never use water for this purpose.  *Accessible 
parts may become hot when the cooking 
appliances are operating.
*Unless otherwise supervised by someone 
responsible for the use of the appliance,it 
should not be operated by persons (or children) 
with mental or physical deficiencies or those 
who does not yet have sufficient knowledge or 
experience on how to operate the appliance.
*The appliance must have a distance of min. 
65 cm between electrical stoves or min. 75 cm 
between gas operated stoves (or that use other 
sources of energy) during installation.
*The hood outlet should not be connected to 
chimneys that carry other fumes.
*Pay particular attention when the appliance 
is operated in the same room with other 
appliances that burn fuel and use the same air 
(eg., gas, diesel fuel,   coal, wood heaters, etc.)
This is because the hood extracts the room air 
and adversely affect the burning process. 
This warning does not apply for use without a 
chimney.



POSITIONING OF THE APPLIANCE

The hood is installed under the cabinet. In a 
proper installation the appliance should have a 
distance of min. 65 cm between electrical stoves 
and min. 75 cm between gas or other sources of 
fuel operated stoves.

Min.65 cm

Min.75 cm

Installation of the Device
This installation instruction includes all models 
that are within the guide door.
Drilling the Hanging Bores
Drill holes of Ø4 mm at the points marked with 
A, B, C, D on the installation template. Fig. 2
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MOUNTING TEMPLATE SCALE 1:1

SAGOMA DI MONTAGGIO RELAZIONE 1:1
ESTAMPA DE MONTAJE ESCALA 1:1
GABARIT POUR MONTAGE ECHELLE 1:1

MONTAGESCHABLONE MAßSTAB 1:1

AUSSCHNITT IM SCHRANK FÜR LUFTAUSTRITT
LINEA DI TAGLIO PER USCITA ARIA
RECORTE DEL ARMARIO PARA LA SALIDA DE AIRE
LIGNE A COUPER POUR LA SORTIE D'AIR

CUT-OUT LINE ON CUPBOARD FOR AIR EXIT

SZABLON MONTAZOWY SKALA 1:1

ZAZNACZYC W SZAFCE OTWÓR POD WYLOT POWIETRZA

80

Fig. 2
Mount the appliance using the given 4 x 40 
screws to the cabinet on the points A, B, C, D. 
The front panel should not contact the cabinet 
door when the slider assembly moves. Fig. 3
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Mount the plastic chimney on the chimney 
outlet on the appliance. Turn the plastic 
chimney clockwise. Fig. 4

Fig. 5

Install the flexible aluminum pipe on the 
chimney. Install the other end of the pipe on the 
chimney bore on the wall. Fig. 5



Kinks and elbows on the aluminum pipe 
disrupt the air suction and therefore 
should be avoided whenever possible.

Functions of the Appliance
The hood may be used in kitchens with or 
without a chimney.

Use with a chimney:
Connected to a chimney, the hood must be 
connected to an exhaust duct. The obtain the 
best performance from your hood, make sure 
the piping to the chimney is on the shortest 
possible path. The appliance leaves the factory 
suitable to be used with a chimney.

Hood exhaust should not be connected 
to air ducts where other fumes are 
present.

Use and Maintenance of the 
Carbon Filter 
Functions of the Appliance
The hood may be used in kitchens with or 
without a chimney.
You can obtain the activated carbon filter
The activated carbon filter serves to filter the 
circulating air in the absence of a chimney. You 
can obtain the activated carbon fitler from your 
seller or the service organisation.
Carbon Filter Use
You product can be used with a carbon filter.
The carbon filter is used in kitchens without a 
chimney outlet and therefore should be replaced 
in 3 to 5 months depending on use. Carbon 
filters should never be washed and reused. The 
oil filters should be fitted on the appliance no 
matter carbon filters are used or not. Do not use 
the product without a fitted oil filter.

Replacing the Carbon Filter
Disconnect the appliance from the mains 
before changing the carbon filter.
To install the carbon filter align the ducts 

on the motor door and turn it clockwise. Turn it 
counter clockwise to remove.

The aluminum filters may be washed in 
the dishwasher. Aluminum filters may 
change color after a few washing cycles. 

This is normal and does not indicate that the 
filters should be changed.

Efficient Ventilation
For a proper ventilation the outward facing 
windows should be kept closed for a correct 
ventilation. The hood and the stove should be 
operated simultaneously to enable air flow. This 
will positively effect the suction power. Leave the 
appliance running after the cooking is complete. 
This will enable the remaining odour and vapors 
to be sucked.

Pay particular attention when using 
the appliance with other gas operated 
appliances that share the same air 

simulatenously. (eg. gas, diesel fuels, heaters, 
etc.). The hood extracts the air in the room and 
may adversely affect burning.
This does not apply for use without a chimney.

Using the Appliance
Your appliance has multi select switch to control 
speed. We recommend using a high speed 
whenever excessive fumes or odours are present. 
The motor runs when the slider set is turned on 
and stops when it is switched off (optional).

It must be switched on a few minutes before 
starting cooking and should be kept running until 
the room is clear of fumes and odours.

3 Speed Rocker Switch
Bulb Switch
To switch on the appliance bulb 
switch to the bulb position. The 
slider set must be in pulled position 
to start the appliance  lightening.

1 and 2 Rotation Switch
To operate the appliance in the 1st 
rotation speed turn the switch up 
and to operate in the 2nd rotation 
speed turn the switch down.

3. Rotation Switch
To operate in the 3rd rotation speed
turn the switch down.

The hood features a switch 
to control the 2 lamps and 
the lightening. The slider set 
should be pulled to operate the 
lightening.

2 Speed Rocker Switch



3 Speed Digital Switch

1 2 3 4 5

1-  Press this button to operate the appliance in 
the 1st speed.
2-  Press this button to operate the appliance in 
the 2nd speed.
3-  Press this button to operate the appliance in 
the 3rd speed.
4-  Press this button to turn on the appliance 
lightening.

Speed Selection
The appliance features 3 speed ventilation. 
Choose low-intermediate-high speed depending 
on the cooking task and fumes of the fryed dish. 
Operate using the motor control buttons on the 
front panel. The electronic controlled models 
feature automatic programming (TIMER).

Timer
Press and hold any motor switch buttons more 
than 2 seconds to start the 15 min timer function. 
The display signals the start of the timer and the 
motor automatically will stop after 15 min.

Cleaning Intervals for the Filters:
The filter shoud be cleaned when the display 
indicates the “C” signal or once 2-3 weeks 
(depending on use).After cleaning and 
reinstalling the filters press and hold the (   ) 
button for more than 3 sec (the appliance should 
beturned off.)  The display will indicate the letter 
“E” and normal operation will resume.  If you 
want to continue operation operation without 
clearing the “C” signal press the (    ) button for 
1 sec, the active rotation speed will be indicated, 
“C” signal will reappear and the motor will 
resume running.

The “C” signal will indicate after 60 hours 
of operation.

USE WITH 5 SPEED APPLIANCES

5
On-Off:  This button switches the 
appliance on. Press it again the switch off.

Decreasing the rotation speed: This 
button decreases the rotation speed
Increasing the rotation speed: This 
button increases the rotation speed

Timer:   This button activates the 15 min 
timer function. The display indicates a 
signal when the timer begins and the 
motor is turned off after 15 minutes.
The lamp: The lamp is turned on when 
this button is pressed. Press it again to 
turn the lamp off.

NOTE: “   “ signal will indicate after 60 hours of 
operation.

Energy Efficient Use:
• Please set the rotation speed according 
to the odour and fume intensity to prevent 
unnecessary energy consumption.

• Use low speeds (1-2) under normal conditions 
and high speeds (3) when strong odours or 
vapors are present.

• The lightening functionality is for illuminating 
the cooking area. If used for room lightening, 
they will cause unecessary energy consumption 
and insufficient lightening conditions.

Using the hood:
• The hood has a gradual speed motor.
• For optimum performance, we recommend 
using low speeds under normal operating 
conditions and high speeds when strong odours 

Cleaning Intervals for the Filters:
The filter should be cleaned when the display 
indicates the “   “ signal or once 2-3 weeks 
(depending on use). After cleaning and 
reinstalling the filters press and hold the     button 
for more than 3 sec to clear the  “   “ signal (the 
appliance should be turned off). The display will 
indicate the letter “E” and normal operation 
will resume.  If you want to resume operation 
without clearing the signal press the       button 
for 1 sec, the active rotation speed will be 
indicated, “   “ signal will reappear and the motor 
will resume running.



or vapors are present.

• You can turn the appliance on by pressing any 
of the speed setting buttons. (B,C,D)

• Press the lamp to illuminate the cooking area. 
(B)
Cleaning and Maintenance
MAINTENANCE
*Disconnect the appliance from the mains or 
switch off before performing maintenance of 
cleaning.
*The aluminum cartridge catches the airborne 
dust particles and oils.
The metal filter should be cleaned with a mild 
soap and warm water or in the dishwasher 
whenever possible (60 degrees)
*Press the spring loaded latches on the edge to 
release the aluminum cartridge. Make sure you 
dry the filter appropriately before reinstalling.
*The outer surface of the appliance should be 
cleaned with soap and water or a piece of cloth 
damped with alcohol.
*Do not allow electronic or electrical parts to 
contact with water or similar substances.
*Commercially available inox cleaners and 
maintenance products will prolong the useful life 
of your appliance.

Warning: Aluminum filters may be washed in 
dishwashers. After a few washing cycles the 
aluminum filters may change color. This is normal 
and does not indicate that the filters should be 
replaced.

Replacing the Bulbs
Disconnect the hood from power.
Remove the aluminum cartridge filter.
Remove the faulty bulb and replace with another 
bulb with the same rating. (The bulbs may  be 
hot and burn your hands, let them allow to cool.) 
Fig. 6

Fig. 6

Replacing the Halogen Lamp
To replace the halogen lamp press on the back 
of the lamp socket to pull the lamp downwards 
and slightly turn counter clockwise and remove 
downwards. Fig. 7

1W Changing the Led Lamp
*Remove the tampered glass from its place.
*Disconnect the led lamp from power.
*Press on the lamp with tour hand to remove.
*Remove the sticky tape around the lamp from 
the body plate.
* Before fitting the replacement led lamp remove 
the protective foil on the frame and stick it on its 
place on the appliance body. Fig. 8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feeding Voltage 220-2 0 V 50Hz4

Motor Isolation Class

Isolation Class

F

CLASS I

Fig. 7

Fig. 8



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1140-1141-1144-1150 1151-1190-1350-1390



Εγκατάσταση της συσκευής
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Μοντέλα με διακόπτη Rocker
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Μοντέλα με ψηφιακό διακόπτη

1) Εμπρόσθιο Πάνελ
2) Πίνακας Ελέγχου
3) Αλουμίνια Κασέτα Φίλτρου
4) Φωτισμόç
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Προειδοποιήσεις και μέτρα ασφαλείας
*Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή 
χρήση.
* Η τάση χρήσης του προϊόντος είναι 220-240 
Volts ~ 50Hz.
* Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του προϊόντος σας 
χρησιμοποιείται καλώδιο γείωσης. Αυτό το 
καλώδιο θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί 
σε γειωμένη πρίζα.
* Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να 
εγκαθίστανται από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
* Η εγκατάσταση από αναρμόδια άτομα μπορεί 
να προκαλέσει χαμηλή απόδοση του προϊόντος, 
ζημιά στο προϊόν και ατυχήματα. 
*Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να 
πιέζεται ή να συνθλίβεται τη διάρκεια του 
μονταρίσματος. Το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει 
να τοποθετείται κοντά στην κουζίνα, μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά, αν λιώσει.
* Μην συνδέετε στο ρεύμα πριν ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση του προϊόντος. 
* Κρατήστε το βύσμα σε θέση με εύκολη 
πρόσβαση, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε 
σε περίπτωση κινδύνου.
* Μην αγγίζετε τις λάμπες όταν είναι αναμμένες 
για αρκετή ώρα. Μπορούν να βλάψουν το χέρι 
σας, καθώς θα καίνε. 
* Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί για 
χρήση κατά τη διάρκεια κανονικού, οικιακού 
μαγειρέματος. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους 
σκοπούς, υπάρχει κίνδυνος βλάβης που δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση. 
* Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανόνες και 
κατευθύνσεις για τη διοχέτευση του αέρα εκτός 
του χώρου. (Η προειδοποίηση αυτή δεν ισχύει 
για χρήση χωρίς καμινάδα). 
*Φαγητά φλαμπέ δεν θα πρέπει να 
μαγειρεύονται κάτω από τον απορροφητήρα.
* Εκκινήστε τον απορροφητήρα αφού 
τοποθετήσετε το σκεύος στην εστία. 
Διαφορετικά, η υψηλή θερμοκρασία μπορεί 
να προκαλέσει την παραμόρφωση ορισμένων 
μερών του απορροφητήρα.
* Πριν απομακρύνετε το σκεύος από την εστία, 
τοποθετήστε το καπάκι του.
* Μην αφήνετε καυτό λάδι στην εστία. Σκεύη 
με καυτό λάδι μπορούν να προκαλέσουν 
αυτανάφλεξη. 
* Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αντικαθίστανται 
εγκαίρως. Τα φίλτρα που δεν αντικαθίστανται 
εγκαίρως μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά 
λόγω των λιπών που συσσωρεύονται σε αυτά.
* Μη χρησιμοποιείτε αντί του φίλτρου υλικά 
φιλτραρίσματος που δεν είναι πυρίμαχα.
* Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς αλουμίνιο 
φίλτρο και μην αφαιρείτε τα φίλτρα όταν το 

προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
* Σε περίπτωση φλόγας, διακόψτε την παροχή 
ρεύματος στο προϊόν και τις συσκευές 
μαγειρέματος. (Αποσυνδέστε από την πρίζα).
* Ο απορροφητήρας μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο πυρκαγιάς, εάν δεν εφαρμόζετε 
καθαρισμό τακτά χρονικά διαστήματα. 
* Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από τη 
διαδικασία συντήρησης. (Αποσυνδέστε από 
την πρίζα).
* Όταν απορροφητήρας με καμινάδα και 
συσκευές που δουλεύουν με ενέργεια εκτός της 
ηλεκτρικής λειτουργούν συγχρόνως, η αρνητική 
πίεση στο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 
Pa (4 x 10 bar).
*Αν στον ίδιο χώρο με τον απορροφητήρα 
υπάρχει συσκευή που λειτουργεί με αέριο ή 
άλλο καύσιμο, η εξάτμιση αυτής της συσκευής 
θα πρέπει να είναι εντελώς μονωμένη και η 
συσκευή στεγανού τύπου.
* Όταν στον απορροφητήρα συνδέεται 
καμινάδα, χρησιμοποιούνται αεραγωγοί 
διαμέτρου 150 ή 120 mm. Η σύνδεση 
αεραγωγών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
μικρότερη, με ελάχιστες κάμψεις.
* Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από 
παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνα για αυτά.
* Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν παίζει με 
τον απορροφητήρα. Μην αφήνετε τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν τον απορροφητήρα. 
* Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον παραγωγό ή τον πάροχο σέρβις ή από 
εξειδικευμένο προσωπικό του ιδίου επιπέδου 
για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
* Σε περίπτωση φλόγας, διακόψτε την παροχή 
ρεύματος στον απορροφητήρα και τις συσκευές 
μαγειρέματος. Σκεπάστε τη φλόγα. Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε νερό για να τη σβήσετε.
Χρησιμοποιήστε ασφάλεια “MAX 6 Α” στην 
εγκατάσταση του απορροφητήρα για την 
ασφάλειά σας.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Ο απορροφητήρας εγκαθίσταται κάτω από 
το ντουλάπι. Για τη σωστή εγκατάστασή του, 
θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 65 cm από 
ηλεκτρικές εστίες και 75 cm από εστίες αερίου 
ή άλλης καύσιμης πηγής ενέργειας.

Min.65 cm

Min.75 cm

Εγκατάσταση της συσκευής
Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης αφορούν όλα τα 
μοντέλα σε αυτό το εγχειρίδιο.Διάνοιξη οπών 
ανάρτησηςΑνοίξτε τρύπες Ø4 mm στα σημεία Α, 
Β, C, D στο πρότυπο εγκατάστασης. Σχ. 2.
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Σχήμα 2
Στερεώστε τη συσκευή στο ντουλάπι στα 
σημεία A, B, C, D, χρησιμοποιώντας τις βίδες 4 
x 40, που συμπεριλαμβάνονται. Το εμπρόσθιο 
πάνελ δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
την πόρτα του ντουλαπιού, όταν τραβάτε το 
συρόμενο μέρος. Σχ. 3.
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Τοποθετήστε την πλαστική καμινάδα στην έξοδο 
της συσκευής. Γυρίστε την πλαστική καμινάδα 
δεξιόστροφα. Σχ. 4.

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο αλουμίνιο 
αεραγωγό στην πλαστική έξοδο. Στερεώστε 
το άλλο άκρο του στην τρύπα της καπνοδόχου 
στον τοίχο. Σχ. 5.

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Σχήμα 5



Γωνίες και κάμψεις του αλουμίνιου 
αεραγωγού επηρεάζουν αρνητικά την 
απορρόφηση του αέρα και θα πρέπει 
όσο το δυνατόν να αποφεύγονται.

Λειτουργίες της συσκευής
Ο απορροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κουζίνες με ή χωρίς καπνοδόχο.
Χρήση με καμινάδα:
Για τη χρήση με καμινάδα, η συσκευή πρέπει 
να συνδεθεί σε καπνοδόχο εξαγωγής του αέρα. 
Για την καλύτερη απόδοση του απορροφητήρα, 
βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με την καπνοδόχο 
είναι η συντομότερη δυνατή. Η συσκευή έχει 
παραχθεί για να είναι κατάλληλη για χρήση με 
καμινάδα.

Η έξοδος αέρα του απορροφητήρα δεν 
πρέπει να συνδέεται σε καπνοδόχους 
που διοχετεύουν εκτός του χώρου καπνό 
και από άλλες πηγές

Χρήση και συντήρηση του Φίλτρου Ενεργού 
Άνθρακα
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
Για το φιλτράρισμα του αέρα, όταν η  συσκευή 
δεν μπορεί να συνδεθεί σε καπνοδόχο, 
είναι απαραίτητη η χρήση Φίλτρου Ενεργού 
Άνθρακα. Μπορείτε να το προμηθευτείτε 
από εξουσιοδοτημένους πωλητές και κέντρα 
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Χρήση του Φίλτρου Ενεργού Άνθρακα
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Φίλτρο 
Ενεργού Άνθρακα, όταν δεν υπάρχει σύνδεση 
με καπνοδόχο. Το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα 
πρέπει να αντικαθίσταται με καινούργιο κάθε 
3-5 μήνες, ανάλογα με τη χρήση. Το Φίλτρο 
Άνθρακα δεν πρέπει ποτέ να πλένεται ή να 
χρησιμοποιείται ξανά. Φίλτρο για τα λίπη θα 
πρέπει να τοποθετείται στο προϊόν ακόμα και 
όταν το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα δεν είναι σε 
χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς 
φίλτρο για λίπη.
Αντικατάσταση Φίλτρου Ενεργού Άνθρακα

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος πριν την αντικατάσταση.
Για να εγκαταστήσετε το Φίλτρο Ενεργού 

Άνθρακα, ευθυγραμμίστε με τις αυλακώσεις 
στο μοτέρ και γυρίστε δεξιόστροφα. Για να το 
αφαιρέσετε, γυρίστε αριστερόστροφα

Οι αποσπώμενες αλουμίνιες κασέτες 
του φίλτρου μπορούν να πλυθούν 
στο πλυντήριο πιάτων και μπορεί να 

αλλάξουν χρώμα μετά από μερικά πλυσίματα. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να αλλαχθούν.

Επαρκής εξαερισμός
Για καλύτερη απορρόφηση, τα παράθυρα που 
βλέπουν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να 
παραμένουν κλειστά. Ο απορροφητήρας και 
οι εστίες πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως 
για καλύτερη ροή και απορρόφηση. 
Συνιστάται η λειτουργία της συσκευής και 
μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος 
για να διασφαλίσετε την απορρόφηση των 

υπολειμμάτων ατμού και οσμών.
Προσέξτε ιδιαίτερα όταν η συσκευή 
λειτουργεί παράλληλα με συσκευές 

καύσης (αερίου, ντίζελ, κτλ). Ο απορροφητήρας 
εκβάλλει αέρα εκτός του χώρου και μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία της καύσης. 
Αυτό δεν ισχύει για χρήση χωρίς καμινάδα.

Χρήση της συσκευής
Η συσκευή διαθέτει διακόπτη πολλαπλών 
επιλογών για τον έλεγχο της ταχύτητας. 
Συνιστάται η επιλογή υψηλής ταχύτητας 
όταν  υπάρχει πολύς καπνός και έντονη οσμή. 
Το μοτέρ λειτουργεί όταν ενεργοποιείται το 
συρόμενο πλαίσιο και σταματάει όταν αυτό 
απενεργοποιείται (προαιρετικό).
Θέστε σε λειτουργία τον απορροφητήρα λίγα 
λεπτά πριν την έναρξη μαγειρέματος και μέχρι 
ο χώρος να καθαρίσει από ατμούς και μυρωδιές.
Διακόπτης Rocker 3 ταχυτήτων

Διακόπτης φωτισμού
Για να ανάψετε τη λάμπα της 
συσκευής, φέρτε το διακόπτη 
φωτισμού στη θέση φωτισμού. Το 
συρόμενο πλαίσιο πρέπει να είναι 
τραβηγμένο για να ενεργοποιηθεί ο 
φωτισμός.

Διακόπτης ταχυτήτων 1 και 2 
Για να επιλέξετε την ταχύτητα 
1 πατήστε το πάνω μέρος του 
διακόπτη, για να επιλέξετε την 
ταχύτητα 2 πατήστε το κάτω μέρος 
του.
Διακόπτης ταχύτητας 3
Για να επιλέξετε την ταχύτητα 
3, πατήστε το κάτω μέρος του 
διακόπτη.

Ο απορροφητήρας διαθέτει έναν 
διακόπτη για τον έλεγχο του 
φωτισμού. Το συρόμενο πλαίσιο 
πρέπει να είναι τραβηγμένο για 
να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός.

Διακόπτης Rocker 2 ταχυτήτων



Ψηφιακός διακόπτης 3 ταχυτήτων

1 2 3 4 5

1-  Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την  
1η ταχύτητα.
2-  Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη 
2η ταχύτητα.
3-  Oθόνη
4-  4. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να 
επιλέξετε την 3η ταχύτητα.
5-5. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να 
θέσετε σε λειτουργία το φωτισμό της συσκευής.
Επιλογή ταχύτητας
Η συσκευή διαθέτει 3 ταχύτητες απορρόφησης. 
Επιλέξτε τη χαμηλή, τη μέση ή την υψηλή 
ταχύτητα ανάλογα με τρόπο μαγειρέματος και 
την ποσότητα του ατμού. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα ελέγχου του μοτέρ στο εμπρόσθιο 
πάνελ για τη λειτουργία της συσκευής. Τα 
μοντέλα με ψηφιακό χειρισμό διαθέτουν 
αυτόματο χρονοδιακόπτη (TIMER).
Χρονοδιακόπτης
Πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από 
τα πλήκτρα ελέγχου του μοτέρ για  περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκινήσει η 
λειτουργία του χρονοδιακόπτη για 15 λεπτά. 
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη έναρξης 
λειτουργίας του χρονοδιακόπτη και το μοτέρ θα 
σταματήσει αυτόματα μετά από 15 λεπτά.
Διαστήματα καθαρισμού των μεταλλικών 
φίλτρων
Το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί όταν στην οθόνη 
εμφανιστεί η ένδειξη “     “ ή κάθε 2-3 εβδομάδες 
(ανάλογα με τη χρήση). Μετά τον καθαρισμό 
και την επανεγκατάσταση των φίλτρων πιέστε 
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα (η συσκευή πρέπει 
να είναι απενεργοποιημένη). Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “E” και θα συνεχιστεί η 
κανονική λειτουργία. Αν θέλετε να συνεχιστεί 
η λειτουργία χωρίς να διαγράψετε την ένδειξη 
“     “, πιέστε το πλήκτρο   για 1 δευτερόλεπτο, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη της 
επιλεγμένης ταχύτητας, κατόπιν η ένδειξη “    “ 
θα επανεμφανιστεί και το μοτέρ θα συνεχίσει να 
λειτουργεί.

Η ένδειξη “ “ εμφανίζεται μετά από 60 
ώρες λειτουργίας.

Χρήση συσκευών με 5 ταχύτητες

5

On/Off: αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί 
τη συσκευή. Πιέστε το ξανά για να την 
απενεργοποιήσετε.
Μείωση ταχύτητας: αυτό το πλήκτρο 
μειώνει την ένταση απορρόφησης.
Αύξηση ταχύτητας: αυτό το πλήκτρο 
αυξάνει την ένταση απορρόφησης.

Χρονοδιακόπτης:  αυτό το πλήκτρο 
ενεργοποιεί τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη για 15 λεπτά. Στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη έναρξης 
λειτουργίας του χρονοδιακόπτη και το 
μοτέρ θα σταματήσει αυτόματα μετά 
από 15 λεπτά.

Φωτισμός: ο φωτισμός ανάβει όταν 
πιέσετε αυτό το πλήκτρο. Πιέστε ξανά για 
να απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ένδειξη “   “ εμφανίζεται μετά 
από 60 ώρες λειτουργίας.

Ενεργειακά αποδοτική χρήση:
•Επιλέξτε ταχύτητα σύμφωνα με την ένταση 
της οσμής και την ποσότητα του ατμού για να 
αποφύγετε την σπατάλη ενέργειας.
•Χρησιμοποιήστε τις χαμηλές ταχύτητες (1-
2) υπό κανονικές συνθήκες και την υψηλή 
ταχύτητα (3) όταν υπάρχουν έντονες οσμές και 
πολύς ατμός.
• Η λειτουργία φωτισμού αφορά 
το φωτισμό της εστίας μαγειρέματος. Η χρήση 
της για το φωτισμό του δωματίου θα έχει ως 
αποτέλεσμα σπατάλη ενέργειας και ανεπαρκείς 
συνθήκες φωτισμού.

Διαστήματα καθαρισμού των μεταλλικών 
φίλτρων
Το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί όταν στην οθόνη 
εμφανιστεί η ένδειξη “     “ ή κάθε 2-3 εβδομάδες 
(ανάλογα με τη χρήση). Μετά τον καθαρισμό 
και την επανεγκατάσταση των φίλτρων πιέστε 
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα (η συσκευή πρέπει 
να είναι απενεργοποιημένη). Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “E” και θα συνεχιστεί η 
κανονική λειτουργία. Αν θέλετε να συνεχιστεί 
η λειτουργία χωρίς να διαγράψετε την ένδειξη 
“    “, πιέστε το πλήκτρο    για 1 δευτερόλεπτο, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη της 
επιλεγμένης ταχύτητας, κατόπιν η ένδειξη “ “ 
θα επανεμφανιστεί και το μοτέρ θα συνεχίσει 
να λειτουργεί.



Χρήση του απορροφητήρα:
•Ο απορροφητήρας διαθέτει μοτέρ με βαθμίδες 
ταχύτητας. 
•Για άριστη απόδοση, συνιστάται η χρήση των 
χαμηλών ταχυτήτων υπό κανονικές συνθήκες και 
η χρήση της υψηλής ταχύτητας όταν υπάρχουν 
έντονες οσμές και πολύς ατμός.
•Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή 
πιέζοντας κάποιο από τα πλήκτρα καθορισμού 
ταχύτητας.
•Πιέστε το πλήκτρο φωτισμού για να φωτίσετε 
τις εστίες μαγειρέματος.
Συντήρηση και καθαρισμός
Συντήρηση
* Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό 
ρεύμα πριν από τη διαδικασία συντήρησης και 
καθαρισμού.
* Το αλουμίνιο αποσπώμενο φίλτρο συγκρατεί 
την σκόνη και το λάδι του αέρα. Πρέπει να 
πλένεται μία φορά το μήνα με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή, αν είναι δυνατόν, στο πλυντήριο 
πιάτων (60 °C).
* Αφαιρέστε το αλουμίνιο αποσπώμενο φίλτρο 
πιέζοντας τους ελαστικούς σύρτες στις άκρες. 
Μετά τον καθαρισμό, μην επανατοποθετήσετε 
πριν στεγνώσει.
* Η εξωτερική επιφάνεια του απορροφητήρα 
πρέπει να καθαρίζεται με ένα πανί βρεγμένο με 
σαπουνόνερο ή οινόπνευμα.
* Αποφύγετε την επαφή των ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων με το νερό ή άλλα υγρά.
* Η χρήση προϊόντων καθαρισμού και 
συντήρησης Inox που διατίθενται στην αγορά 
θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Προειδοποίηση: Τα αλουμίνια φίλτρα μπορούν 
να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Το χρώμα 
των αλουμίνιων φίλτρων μπορεί να αλλάξει μετά 
από μερικές πλύσεις. Αυτό είναι φυσιολογικό 
και δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλαχθούν.
Αντικατάσταση λαμπτήρωνΑποσυνδέστε τη 
συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε 
το αποσπώμενο φίλτρο. Αφαιρέστε τον 
ελαττωματικό λαμπτήρα και αντικαταστήστε 
τον με νέο, της ίδιας ισχύος (περιμένετε 
να κρυώσουν οι λάμπες, αλλιώς μπορεί να 
βλάψουν το χέρι σας). Σχ. 6.

Αντικατάσταση λάμπας αλογόνου Πιέστε 
ελαφρά το ντουί προς τα κάτω. Τραβήξτε τη 
λάμπα αλογόνου προς τα κάτω και αφαιρέστε τη 
στρέφοντάς προς τα αριστερά. Σχ. 7.

Αντικατάσταση Led 1W
* Αφαιρέστε το γυαλί ασφαλείας από τη θέση 
του.
* Αποσυνδέστε το λαμπτήρα Led από το ρεύμα.
* Πιέστε το λαμπτήρα Led με το χέρι σας για να 
τον αφαιρέσετε.
* Αφαιρέστε την ταινία γύρω από το λαμπτήρα 
Led. 
* Πριν τοποθετήσετε τον καινούργιο λαμπτήρα 
Led, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη 
από το πλαίσιο και στερεώστε τον στη συσκευή. 
Σχ. 8. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feeding Voltage 220-2 0 V 50Hz4

Motor Isolation Class

Isolation Class

F

CLASS I

Σχήμα 6

Σχήμα 8

Σχήμα 7



UK

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste   Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential      negative 
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. 
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and 
electronic equipment. 
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please 
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you 
purchased the product. 

GR

Στην συσκευή έχει τοποθετηθεί αυτό το σήμα ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96EC για 
τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά απορρίμματα (WEEE).
Με την ορθή ανακύκλωση του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην μείωση των πιθανών αρνητικών 
συνεπειών της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, η οποία μπορεί να 
προκληθεί από την ακατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων.
Το σήμα επάνω στο προϊόν συμβολίζει το γεγονός ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
σαν ένα συνηθισμένο απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο 
συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η διάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για 
την ανακύκλωση απορριμμάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης του 
προϊόντος απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εταιρεία ανακύκλωσης ή στο κατάστημα 
από το οποίο προμηθευτήκατε την συσκευή. 


