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GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Εγκατάσταση 
 
Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών 
εστιών της κουζίνας σας ή  75cm εάν πρόκειται για εστίες αερίου. Ο απορροφητήρας µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί είτε για την εξαγωγή των οσµών προς τα έξω, είτε για φιλτράρισµα του αέρα και 
ανακύκλωση µέσα στον ίδιο χώρο. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει ανάλογα. Η λύση της ανακύκλωσης 
ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σωληνώσεων προς την 
ύπαιθρο. Τοποθετήστε δύο λάµπες των 40W, γιατί προκαλούν υπερθέρµανση τοπικά. Για να αποφύγετε 
τυχόν θορύβους από κραδασµούς συνιστούµε να τοποθετήσετε µια ταινία αφρολέξ στο πίσω µέρος 
µεταξύ απορροφητήρα και τοίχου, ή στο επάνω µέρος µεταξύ απορροφητήρα και ντουλαπιού, ανάλογα 
µε το πώς στερεώνετε τον απορροφητήρα σας.   
 
Ανακύκλωση του αέρα 
 
Ο απορροφητήρας πρέπει να ανεφοδιαστεί µε φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο πωλείται χωριστά. 
Ζητήστε τον τύπο D211 στο κατάστηµα όπου αγοράσατε τον απορροφητήρα (βλέπε εικόνα 1) και βάλτε 
το φίλτρο πάνω στο στόµιο (βλέπε εικόνα 3). Ο βραχίων (βλέπε εικόνα 3) πρέπει να είναι στης θέση.  
Στον απορροφητήρα µε δύο κινητήρες υπάρχουν δύο πλαστικά εξαρτήµατα διαφορετικού ύψους (µεγάλο 
και µικρό), τα οποία τοποθετούνται σε δύο υποδοχές. Η θέση τους στην περίπτωση που θέλουµε να 
έχουµε ανακύκλωση (χρήση ενεργού άνθρακα) είναι στο επάνω µέρος (a) το µικρό (d) και στην κάτω (b) 
το µεγάλο (c).(εικόνα 4). 
 
Εξαγωγή του αέρα προς τα έξω 
 
Ο απορροφητήρας πρέπει να συνδεθεί µε σωλήνα διαµέτρου 120mm από το πάνω µέρος του. Η 
σύνδεση µε το σωλήνα γίνεται µε το πλαστικό λαιµό που θα βρείτε µέσα στη συσκευή. Ο λαιµός 
κουµπώνει µέσα στο άνοιγµα στο πάνω µέρος του απορροφητήρα. Οι µακρές σωληνώσεις και πολλές 
καµπύλες πρέπει να αποφεύγονται. Το οριζόντια τµήµατα πρέπει να έχουν µια ελαφρά κλήση προς την 
έξοδο. Μην χρησιµοποιείτε σωλήνα σπιράλ αλουµινίου γιατί µειώνει την απόδοση. Ο βραχίων (βλέπε 
εικόνα 3) πρέπει να είναι στη θέση.  
Στην περίπτωση του απορροφητήρα µε δύο κινητήρες η θέση των πλαστικών κοµµατιών αντιστρέφεται 
σε σχέση µε την περίπτωση της ανακύκλωσης. ∆ηλαδή στην επάνω θέση (a) είναι το µεγάλο κοµµάτι (c) 
και στην κάτω (b) το µικρό (d) (εικόνα 4). Ο εξερχόµενος αέρας δεν πρέπει να απάγεται σε καπναγωγό 
που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή καπνών από συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο ή άλλο καύσιµο. 
Οι κανονισµοί που αφορούν την απαγωγή του εξαγόµενου αέρα πρέπει να πληρούνται.  
 
Ηλεκτρική σύνδεση 
 
Βεβαιωθείται ότι η τάση του δικτύου συµφωνεί µε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του 
απορροφητήρα. Η ηλεκτρική του σύνδεση πρέπει να γίνεται µόνο από αδειούχο εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγο. Η ηλεκτρική γραµµή του απορροφητήρα πρέπει να περιλαµβάνει διπολικό διακόπτη µε 
απόσταση διαχωρισµού των επαφών µεγαλύτερη ή ίση µε 3mm. Πρέπει η συσκευή να µπορεί να 
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Λειτουργία 
 
Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο απορροφητήρας πρέπει να τον θέσετε σε λειτουργία µόλις 
ανάβεται την κουζίνα σας. Όταν τελειώνεται το µαγείρεµα, περιµένετε άλλα 10 min πριν το σταµατήσετε. 
Στη διάρκεια του µαγειρέµατος αφήνετε µια πόρτα που επικοινωνεί µε το εσωτερικό του σπιτιού σας 
µισάνοιχτη. Μην αφήνεται το παράθυρο ή την εξωτερική πόρτα της κουζίνας ανοιχτή διότι 
δηµιουργούνται ρεύµατα που παρασύρουν τους ατµούς µακριά από τον απορροφητήρα και έτσι 
διαχέονται στο χώρο. Ο διακόπτης του απορροφητήρα είναι συρταρωτού τύπου µε δύο ανεξάρτητα 
χειριστήρια ή πατητού τύπου µε πιεζόµενα κουµπιά. Η ρύθµιση της ταχύτητας και συνεπώς της 
απορροφητικής δύναµης στο συρταρωτό διακόπτη γίνεται ως εξής: 
Αριστερός διακόπτης ταχύτητας 
 
0 Θέση: κινητήρας / ες σταµατηµένος / οι 
1 Θέση: χαµηλή ταχύτητα 
2 Θέση: µεσαία ταχύτητα 
3 Θέση: υψηλή ταχύτητα 
 
∆εξιός διακόπτης λάµπας 
 
0 Θέση: λάµπες σβηστές 
1 Θέση: λάµπες αναµµένες 
 
Στον πατήτό διακόπτη η ταχύτητα ρυθµίζεται πιέζοντας τα ανάλογα κουµπιά µε τις ενδείξεις 1,2,3 και η 
λάµπα µε το κουµπί µε την ένδειξη της.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Εάν η λειτουργούν ταυτόχρονα ο απορροφητήρας και τζάκι ή µια θερµάστρα πετρελαίου ή κάρβουνου ή 
ξύλων πρέπει να αφήνετε ελαφρώς ανοιχτό ένα εξωτερικό παράθυρο 
 
Συντήρησ 
 
Η συσκευή πλένεται µε χλιαρή σαπουνάδα και σφουγγαράκι καλά στραγγισµένο. Μια τακτική συντήρηση 
αυξάνει την απόδοση του απορροφητήρα σας. Μην παραµελείτε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο (κάθε 2 
µήνες π.χ.) Η συσκευή ανοίγει µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1). 
Φίλτρο που δεν καθαρίζεται τακτικά είναι επικίνδυνο και µπορεί να γίνει αίτιο πυρκαγιάς.  
 
Καθαρισµός ή αλλαγή φίλτρων 
 
Για να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο πρέπει: 
 

• Να ανοίξετε τη συσκευή µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1) 
 

• Να αφαιρέσετε τα σύρµατα που συγκρατούν το φίλτρο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τώρα είστε σε θέση να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο ανάλογα µε το είδος φίλτρου που 
χρησιµοποιείτε.  
 
1. Φίλτρα Ακρυλικά: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε 4 εβδοµάδες το φίλτρο πρέπει 

να πλένεται σε χλιαρό νερό µε σαπουνάδα.  
 
2. Φίλτρο από ειδικό χαρτί: Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν οι κόκκινες γραµµές φαίνονται από την κάτω 

πλευρά.  
 

3. Φίλτρο από ειδικό χαρτί χωρίς γραµµές κορεσµού: Αντικαταστήστε το φίλτρο κάθε 2 µήνες σε 
κανονική χρήση της συσκευής.  

  
4.  Μεταλλικό φίλτρο: Σε κανονική χρήση της συσκευής κάθε 30 ηµέρες τα φίλτρα πρέπει να πλένονται 

σε πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι σε χλιαρό νερό. Πριν τοποθετηθούν τα φίλτρα στη συσκευή πρέπει 
να έχουν στεγνώσει.  

 
Αλλαγή λαµπών 
 
Κατά την διαδικασία αλλαγής των λαµπών ο απορροφητήρας πρέπει να είναι κλειστός. 
Η αλλαγή των λαµπών γίνεται εάν ανοίξετε τη συσκευή µετακινώντας τα κουµπιά του φίλτρου όπως 
δείχνει το βέλος (εικόνα 1). Από τη στιγµή που θα γίνει η αλλαγή των λαµπών δεν έχετε τίποτε άλλο να 
κάνετε από το να επανατοποθετήσετε το φίλτρο στον απορροφητήρα µετακινώντας τα κουµπιά του 
φίλτρου όπως δείχνει το βέλος (εικόνα 1). 
Η αλλαγή των λαµπών επίσης µπορεί να γίνει αφαιρώντας προσεκτικά τα πλαστικά καλύµµατα των 
λαµπών. Η αφαίρεση των καλυµµάτων πρέπει να γίνει προσεκτικά για την αποφυγή του κινδύνου 
θραύσης. 
  
Ασφάλεια 
 
Οι πιο πάνω οδηγίες συµφωνούν µε την παράγραφο 7.12 των προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 60 335-1 και  
EN 60 335-2-31 “Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών και παρόµοιας χρήσης”. 
 
Προσοχή: 
 
Σε περίπτωση που ο απορροφητήρας έχει δύο εξόδους, να καλυφθεί αυτή που δεν θα χρησιµοποιηθεί, 
µε το ανάλογο κάλυµµα που υπάρχει στη συσκευασία. 
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