
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Προσεκτικά! 

 

 

 

 



1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και 
άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, 
συναισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή που 
στερούνται εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν 
τύχει επίβλεψης ή έχουν λάβει οδηγίες 
αναφορικά με την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς 
κινδύνους. 
■ Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί για 
οικιακή χρήση. 
■ Η τάση του ρεύματος για την χρήση 
του προϊόντος σας είναι 220-240 Volt~50-60 
Hz. 
■ Το καλώδιο τροφοδοσίας του 
προϊόντος σας διαθέτει ένα γειωμένο φις. 
Αυτό το καλώδιο θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένο με μία γειωμένη πρίζα. 
■ Το σύνολο της ηλεκτρολογικής 
καλωδίωσης θα πρέπει να εγκαθίσταται από 
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
■ Η εγκατάσταση από μη εγκεκριμένα 
άτομα μπορεί να οδηγήσει σε κακή απόδοση 
κατά την λειτουργία, βλάβη στο προϊόν και 
ατυχήματα. 
■ Το καλώδιο τροφοδοσίας της 
συσκευής δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε 
σφήνωμα ή σπάσιμο κατά την διάρκεια της 
συναρμολόγησης. Το καλώδιο τροφοδοσίας 
δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στην 
συσκευή της κουζίνας. Σε περιπτώσεις τέτοιου 
είδους, υπάρχει κίνδυνος να λιώσει και να 
προκαλέσει φωτιά.  
■ Μην βάζετε την συσκευή στην πρίζα 
πριν την εγκατάσταση. 
■ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος της 
εγκατάστασης επιτρέπει στον χρήστη να 
αποσυνδέσει εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας 
από την πρίζα σε περίπτωση οιουδήποτε 
κινδύνου. 
■ Μην ακουμπάτε τους λαμπτήρες του 
προϊόντος σας όταν αυτοί δουλεύουν για 
αρκετό χρόνο. Από την στιγμή που έχουν 
θερμανθεί μπορούν να 

προκαλέσουν έγκαυμα στο χέρι σας. 
■ Οι απορροφητήρες του συσκευής της 
κουζίνας έχουν σχεδιαστεί για κανονική 
μαγειρική και οικιακή χρήση. Σε περιπτώσεις 
χρήσεων πέραν των προσδιοριζόμενων, 
υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας και η συσκευή 
εκπίπτει της εγγύησης. 
■ Συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς 
και τις οδηγίες αναφορικά με την 
αποδέσμευση του εξερχόμενου αέρα, όπως 
αυτές ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές. (Αυτή 
η προειδοποίηση δεν ισχύει για χρήσεις χωρίς 
καμινάδα.) 
■ Δεν θα πρέπει να μαγειρεύονται 
εύφλεκτα τρόφιμα κάτω από την συσκευή. 
■ Ενεργοποιήστε την συσκευή αφού 
πρώτα έχετε τοποθετήσει μία κατσαρόλα, ένα 
τηγάνι κλπ. πάνω στην κουζίνα. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η μεγάλη 
θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε 
παραμόρφωση ορισμένων εξαρτημάτων του 
προϊόντος σας. 
■ Κλείστε τον διακόπτη ελέγχου 
θερμοκρασίας της κουζίνας προτού αφαιρέστε 
την κατσαρόλα, το τηγάνι κλπ. από την 
κουζίνα. 
■ Μην αφήνετε ζεστό λάδι πάνω στην 
κουζίνα σας. Τα σκεύη που περιέχουν ζεστό 
λάδι μπορούν να οδηγήσουν σε ανάφλεξη. 
■ Από την στιγμή που τα έλαια μπορούν 
να αρπάξουν φωτιά, ιδιαίτερα όταν 
μαγειρεύετε φαγητά που χρειάζονται 
τηγάνισμα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε 
ό,τι αφορά τις κουρτίνες σας και τα 
τραπεζομάντιλά σας. 
■ Εξασφαλίστε την έγκαιρη 
αντικατάσταση των φίλτρων. Τα φίλτρα που 
δεν αντικαθίστανται έγκαιρα δημιουργούν 
κίνδυνο φωτιάς ως αποτέλεσμα των 
συσσωρευμένων υπολειμμάτων λιπών επάνω 
τους. 
■ Μην χρησιμοποιείτε υλικά 
φιλτραρίσματος που δεν είναι ανθεκτικά στην 
φωτιά αντί φίλτρου. 
■ Μην λειτουργείτε το προϊόν σας χωρίς 
φίλτρο 

 



και μην αφαιρείτε τα φίλτρα όταν 
χρησιμοποιείται το προϊόν. 
■ Σε περίπτωση οιασδήποτε ανάφλεξης, 
απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα της 
κουζίνας και τις συσκευές μαγειρέματος. 
(Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα ή κλείστε 
τον βασικό διακόπτη). 
■ Σε περίπτωση που ο περιοδικός 
καθαρισμός του προϊόντος σας δεν 
πραγματοποιηθεί έγκαιρα, κάτι τέτοιο μπορεί 
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς. 
■ Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν 
οιεσδήποτε ενέργειες συντήρησης. (Βγάλτε 
την συσκευή από την πρίζα ή κλείστε τον 
βασικό διακόπτη.) 
■ Όταν ο απορροφητήρας της 
ηλεκτρικής κουζίνας και οι συσκευές που 
τροφοδοτούνται με πηγές ενέργειας 
διαφορετικές από τον ηλεκτρισμό 
λειτουργούν ταυτόχρονα, η αρνητική πίεση 
στο δωμάτιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
4 Pa ( 4 X 10 bar ). 
■ Οι συσκευές που καταναλώνουν 
φωταέριο ή καύσιμο πετρέλαιο, όπως οι 
θερμάστρες δωματίου, οι οποίες μοιράζονται 
το ίδιο περιβάλλον με το προϊόν σας, θα 
πρέπει να είναι πλήρως μονωμένα από την 
εξάτμιση του παρόντος προϊόντος ή θα πρέπει 
να είναι ερμητικά κλειστές. 
■ Όταν συνδέετε το προϊόν σας με μία 
καμινάδα, χρησιμοποιήστε σωλήνες με 
διάμετρο 150mm ή 120 mm. 
■ Το μήκος του σωλήνα σύνδεσης 
καθώς και ο αριθμός των συνδέσεων θα 
πρέπει να είναι οι μικρότεροι δυνατοί. 
■ Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν 
με την συσκευή. 
■ Για την ασφάλειά σας, 
χρησιμοποιήστε την θέση ασφαλείας "MAX 6 
A" στο σύστημα του απορροφητήρα της 
κουζίνας. 
■ Από την στιγμή που τα υλικά της 
συσκευασίας αποτελούν πηγή πιθανών 
κινδύνων, διατηρείτε τα μακριά από παιδιά. 
■ Σε περίπτωση που το καλώδιο 
τροφοδοσίας υποστεί κάποια βλάβη, θα 
πρέπει να επισκευαστεί από τον 
κατασκευαστή 
ή τον εγκεκριμένο φορέα τεχνικής συντήρησης 
ή οιοδήποτε άλλο αρμόδιο προσωπικό του να 
μην ισχύει για συσκευές που επιστρέφουν τον 
αέρα στο δωμάτιο). 
■ Η ταυτόχρονη χρήση περισσότερων 
της μίας κουζινών που δουλεύουν με 

ιδίου επιπέδου ούτως ώστε να αποφεύγονται 
οιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις.  
■ Σε περίπτωση οιασδήποτε ανάφλεξης, 
απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα της 
κουζίνας και τις συσκευές της κουζίνας και 
καλύψτε την φλόγα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
νερό για να σβήσετε την φωτιά. 
■ Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των 
συσκευών της κουζίνας, ενδέχεται να καίνε τα 
εξαρτήματα με τα οποία τις χειρίζεστε. 
■ Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί προς 
χρήση από άτομα με φυσικές, συναισθητικές 
ή διανοητικές υστερήσεις (περιλαμβανομένων 
των παιδιών) ή από άτομα που δεν διαθέτουν 
επαρκή εμπειρία και γνώση αναφορικά με την 
χρήση της, εκτός από όπου αυτά βρίσκονται 
υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που θα είναι 
σε θέση να αναλαμβάνει την ευθύνη 
αναφορικά με την ασφαλή χρήση της 
συσκευής. 
■ Μετά την εγκατάσταση του 
απορροφητήρα της κουζίνας, η ελάχιστη 
απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και οιαδήποτε 
ηλεκτρική κουζίνα οφείλει να είναι 65 cm; και 
μεταξύ αυτού και οιωνδήποτε κλιμάκων 
φυσικού αερίου ή συσκευών κουζίνας που 
λειτουργούν με άλλα καύσιμα 75 cm. 
■ Η απόληξη του απορροφητήρα της 
κουζίνας δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη 
με αεραγωγούς στις περιπτώσεις όπου 
υφίστανται άλλες διέξοδοι για τον καπνό. 
■ Θα πρέπει να προσέχετε όταν 
χρησιμοποιείτε την συσκευή ταυτόχρονα με 
άλλες συσκευές (λ.χ. θερμάστρες φωταερίου, 
καυσίμων diesel, θερμάστρες που δουλεύουν 
με κάρβουνο ή ξυλεία, θερμοσίφωνες κλπ.) 
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τις 
χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα. Ο λόγος έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι ο απορροφητήρας της 
κουζίνας μπορεί να έχει αντίστροφη επίδραση 
στην καύση αφαιρώντας τον περιβάλλοντα 
αέρα. 
■ Η εν λόγω προειδοποίηση δεν έχει 
ισχύ για χρήσεις χωρίς καμινάδα . 
■ Όταν ο απορροφητήρας της 
ηλεκτρικής κουζίνας χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα με συσκευές που χρησιμοποιούν 
φωταέριο ή άλλα καύσιμα, θα πρέπει να 
παρέχεται επαρκής εξαερισμός στο δωμάτιο 
(ενδέχεται  
 



φωταέριο οδηγεί στην παραγωγή μεγάλης 
ζέστης. Συνεπώς, η τοποθέτηση ενός 
συστήματος εξαερισμού πάνω στην επιφάνεια 
των συσκευών της κουζίνας μπορεί να 
οδηγήσει σε βλάβες ή εγκαύματα. Μην 
λειτουργείτε δύο κουζίνες που δουλεύουν με 
φωταέριο σε συνθήκες που παράγουν μεγάλη 
ζέστη για μεγαλύτερο διάστημα από 15 λεπτά. 
Ένας μεγάλος καυστήρας με ισχύ (Έργου) 
μεγαλύτερη από 5kW παράγει ίση ισχύ 
ρεύματος με αυτήν δύο καυστήρων 
φωταερίου. 

 



3.1 Κίνδυνος Ανθρώπινης Απώλειας, 
Κίνδυνος Δηλητηρίασης 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ   
 
Υφίστανται κίνδυνοι ανθρώπινης απώλειας 
και κίνδυνοι δηλητηρίασης εξαιτίας των εκ 
νέου απορροφώμενων αερίων της καύσης. 
Κατά την διάρκεια της χρήσης του εξοπλισμού 
αποδέσμευσης του αέρα, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκής παροχή 

αέρα, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή 
ταυτόχρονα με συσκευές οι οποίες 
αποδεσμεύουν τοξικά αέρια μέσω της 
καμινάδας όπως οι θερμάστρες εξαερισμού ή 
οι θερμάστρες που λειτουργούν με φωταέριο, 
πετρέλαιο, ξυλεία ή κάρβουνο, οι 
θερμοσίφωνες, οι θερμάστρες ύδατος κλπ. 
Οι συσκευές εξαερισμού (λ.χ. οι  θερμάστρες 
που λειτουργούν με φωταέριο, πετρέλαιο, 
ξυλεία ή κάρβουνο, οι θερμοσίφωνες, οι 
θερμάστρες ύδατος) παίρνουν τον αέρα της 
καύσης από την τοποθεσία της εγκατάστασης 

και αποδεσμεύουν το απόβλητο αέριο μέσα 
από ένα σύστημα για απόβλητα αέρια (λ.χ. 
καμινάδα). Όταν ο απορροφητήρας της 
κουζίνας είναι ενεργός, απορροφά αέρα από 
τον χώρο της κουζίνας και τα γειτονικά 
δωμάτια. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται 
επαρκής εισροή αέρα, δημιουργείται κενό. Σε 
μία τέτοια περίπτωση, τα τοξικά αέρια 
απορροφούνται από την καμινάδα και τον 
δίαυλο απόβλητων αερίων και επιστρέφουν 
εκ νέου στην θύρα. Εικ. 2 Επομένως, θα 
πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται επαρκής 
εισροή φρέσκου αέρα. Εικ. 3 
 
 
 
 
 
  

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
Κίνδυνος Φωτιάς! 
 
Λόγω των κινδύνων ανάφλεξης. Η 
εγκατάσταση του εξοπλισμού πάνω σε μία 
συσκευή θέρμανσης η οποία θερμαίνεται με 
την χρήση στερεών καυσίμων (λ.χ. ξυλεία ή 
κάρβουνο) επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει μη 
αφαιρούμενο κάλυμμα. Για την διαδικασία 
της εγκατάστασης, θα πρέπει να είστε 
προσεκτικοί ως προς τους τρέχοντες 
εφαρμοστέους κανονισμούς κατασκευών και 
τους κανονισμούς των τοπικών εταιριών 
ηλεκτρισμού και φωταερίου. Ο εξοπλισμός 
ενδέχεται να προξενήσει φωτιά εκτός εάν έχει 
παραχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
καθαρισμού. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
3.2 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Μην λυγίζετε ή σφηνώνετε το καλώδιο 
σύνδεσης κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης λόγω της ύπαρξης κινδύνου 
βλάβης του καλωδίου σύνδεσης. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
3.3 Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού! 
 
■ Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, 
υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού 
λόγω αιχμηρών άκρων. Χρησιμοποιήστε 
προστατευτικά γάντια καθ’ όλη την διάρκεια 
της διαδικασίας εγκατάστασης της συσκευής. 
■ Λόγω του κινδύνου πτώσης της 
συσκευής, η συναρμολόγηση όλων των πίρων 
και των καλυμμάτων ασφαλείας θα πρέπει να 
πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στις 
οδηγίες χρήσης. 

 
Εικ. 2: Κίνδυνος Δηλητηρίασης 

 
Εικ. 3 



ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
 
3.4 Κίνδυνος εγκαύματος, κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας! 
■ Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν 
την έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού ή 
συντήρησης. Κλείστε τον διακόπτη ασφαλείας  
ή αποσυνδέστε το κεντρικό φις από την πρίζα. 
■ Υπάρχει κίνδυνος βλάβης λόγω 
διείσδυσης υγρασίας στα ηλεκτρονικά 
στοιχεία. Μην καθαρίζετε τα εξαρτήματα 
ελέγχου με βρεγμένο πανί. 
■ Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά 
ως αποτέλεσμα λανθασμένης διαδικασίας  
καθαρισμού. Καθαρίστε τις επιφάνειες 
ανοξείδωτου ατσαλιού μόνο κατά την 
διεύθυνση του τριψίματός τους. Μην 
χρησιμοποιείτε καθαριστικό για ανοξείδωτο 
ατσάλι για τα στοιχεία ελέγχου. 
■ Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά 
ως αποτέλεσμα επιθετικών και λειαντικών 
καθαριστικών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
επιθετικά και λειαντικά καθαριστικά. 
■ Υπάρχει κίνδυνος βλάβης λόγω 
αντίστροφης ροής των συμπυκνωμάτων. 
Τοποθετήστε την δίαυλο εξόδου του αέρα 
προς τα κάτω από την συσκευή (κλίση 1°). 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
3.5 Κίνδυνος φωτιάς και σωματικού 
τραυματισμού! 
Σε περίπτωση επισκευής η οποία δεν 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες 
ή όπως απαιτείται, κλείστε τον διακόπτη 
ασφαλείας ή βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής σας. Η επισκευή 
θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την 
εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή 
από εντεταλμένους ειδικούς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
 
Εάν η συσκευή εμφανίζει ελαττώματα ή 
βλάβες, κλείστε τον διακόπτη ασφαλείας ή 
βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής σας και καλέστε 
την αρμόδια υπηρεσία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, 
θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον 
κατασκευαστή του ή από την εγκεκριμένη από 
αυτόν υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή από 
οιοδήποτε άλλο αρμόδιο προσωπικό του ιδίου 
επιπέδου ούτως ώστε να αποφεύγονται 
οιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Εάν οι γλόμποι της συσκευής σας είναι 
ελαττωματικοί, κλείστε τον διακόπτη 
ασφαλείας ή βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής σας. 
Αντικαταστήστε τους γλόμπους αμέσως ούτως 
ώστε να αποφύγετε υπερφόρτωση των άλλων 
γλόμπων (περιμένετε για τους γλόμπους να 
κρυώσουν πρώτα) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
 
Τα προσβάσιμα εξαρτήματα ενδέχεται να 
θερμανθούν όταν αυτά χρησιμοποιούνται με 
συσκευές μαγειρικής. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
Ο αγωγός εξόδου του αέρα της παρούσας 
συσκευής δεν θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένος στην καμινάδα που 
χρησιμοποιείται για την αποδέσμευση του 
καπνού που έχει παραχθεί από συσκευές οι 
οποίες χρησιμοποιούν φωταέριο ή άλλα 
καύσιμα. 

 

 

 

 



5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΟΧΗ  
■ Πριν κάθε συντήρηση και κάθε 
καθαρισμό, ο απορροφητήρας της κουζίνας θα 
πρέπει να αποσυνδέεται από την κουζίνα, και η 
συσκευή θα πρέπει να είναι αδρανής  
■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση της 
συσκευής από την πλευρά του χρήστη δεν θα 
πραγματοποιείται από παιδιά που δεν 
τυγχάνουν επίβλεψης. 
■ Η επιφάνεια ενδέχεται να υποστεί ζημιά 
ως αποτέλεσμα επιθετικών και λειαντικών 
καθαριστικών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
επιθετικά και λειαντικά καθαριστικά. 
Προμηθευτείτε μέσα καθαρισμού και 
προληπτικής αγωγής τα οποία να είναι 
κατάλληλα για την συσκευή σας από την 
εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Η 
επιφάνεια της συσκευής και οι μονάδες ελέγχου 
είναι ευαίσθητες σε γρατζουνιές. 
■ Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα 
καθαρό και υγρό πανί, με υγρό πιάτων ή με 
ήπιο καθαριστικό υαλικών. Αμβλύνετε τους 
στεγνούς κολλώδεις λεκέδες με ένα υγρό πανί. 
Μην κάνετε απόξεση! 
■ Δεν ενδείκνυται η χρήση στεγνών 
πανιών ή σπόγγων που μπορεί να προκαλέσουν 
γρατζουνιές, υλικών που απαιτούν τρίψιμο και 
άλλα επιθετικά καθαριστικά που περιέχουν 
άμμο, σόδα, οξύ ή χλώριο. 
■ Καθαρίστε τις επιφάνειες ανοξείδωτου 
ατσαλιού μόνο κατά την διεύθυνση του 
τριψίματός τους. 
■ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για 
ανοξείδωτο ατσάλι και βρεγμένα πανιά για τις 
μονάδες ελέγχου. Καθαρισμός των μεταλλικών 
φίλτρων για τα λίπη. Τα χρησιμοποιούμενα 
μεταλλικά φίλτρα για τα λίπη διατηρούν τα 
σωματίδια του λίπους στην υγρασία και τους 
υδρατμούς που δημιουργούνται στον χώρο της 
κουζίνας. Καθαρίζετε τα μεταλλικά φίλτρα για 
τα λίπη περίπου κάθε τρεις μήνες, υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης (1 με 2 ώρες την 
ημέρα). 

■ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά 
δραστικά, όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά. 
■ Για τον καθαρισμό των μεταλλικών 
φίλτρων για τα λίπη, καθαρίστε τις λαβές των 
μεταλλικών φίλτρων για τα λίπη της συσκευής, 
χρησιμοποιώντας επίσης ένα υγρό πανί. 
■ Μπορείτε να καθαρίσετε τα μεταλλικά 
φίλτρα για τα λίπη στο πλυντήριο πιάτων ή στο 
χέρι. 
5.1 Πλύσιμο σε Πλυντήριο Πιάτων  
■ Στην περίπτωση του καθαρισμού σε 
πλυντήριο πιάτων, ενδέχεται να σημειωθεί μία 
μικρή αλλαγή στο χρώμα. Κάτι τέτοιο δεν 
επηρεάζει την λειτουργία του μεταλλικού 
φίλτρου για τα λίπη. 
■ Μην πλένετε τα υπερβολικά βρώμικα 
μεταλλικά φίλτρα για τα λίπη μαζί με τα πιάτα. 
■ Τοποθετείτε τα μεταλλικά φίλτρα για τα 
λίπη χαλαρά και ελεύθερα στο πλυντήριο 
πιάτων. Τα μεταλλικά φίλτρα για τα λίπη θα 
πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο πιάτων 
χωρίς να σφηνώνουν κάπου. 
5.2 Πλύσιμο στο Χέρι  
Για επίμονους λεκέδες, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό διάλυμα για τα 
λίπη. Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα μέσο 
αυτού του είδους από το ειδικευμένο κέντρο 
πωλήσεων. 
■ Μαλακώστε τα μεταλλικά φίλτρα για τα 
λίπη σε ζεστό νερό που περιέχει υγρό πιάτων. 
■ Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα 
καθαρισμού και περιμένετε μέχρι το υγρό να 
τρέξει ολοκληρωτικά μέσα από τα μεταλλικά 
φίλτρα για τα λίπη. 
■ Ξεβγάλετε τα φίλτρα ενδελεχώς μετά 
τον καθαρισμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Χάρις στον έγκαιρο καθαρισμό του μεταλλικού 
φίλτρου για τα λίπη, προλαμβάνεται ο κίνδυνος 
φωτιάς που προκαλείται από την υπερβολική 
ζέστη η οποία δημιουργείται κατά την διάρκεια 
του τηγανίσματος. 
5.3 Αφαίρεση/Εγκατάσταση του Φίλτρου 
Αλουμινίου  
Έλξατε το φίλτρο αλουμινίου προς την πλευρά 
σας πιέζοντας τον λοβό του. Αντιστρέψτε την 
διαδικασία προκειμένου να εγκαταστήσετε το 
προϊόν. 

 

 

 

 



6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Αφότου ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του απορροφητήρα, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του 
φίλτρου και οιασδήποτε ηλεκτρικής κουζίνας θα πρέπει να είναι 650 mm; και μεταξύ αυτού και 
οιωνδήποτε κλιμάκων φυσικού αερίου ή κουζινών που λειτουργούν με άλλα καύσιμα 750 mm. Εικ. 7 

6.1 Εγκατάσταση και Αποσυσκευασία της 
Συσκευής  
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν είναι 
παραμορφωμένη. 
■ Αναφέρετε αμέσως όσα ζητήματα 
σχετίζονται με την μεταφορά στον κομιστή της 
μεταφοράς. 
■ Οιαδήποτε ελαττώματα 
παρατηρούνται θα πρέπει να αναφέρονται 
επίσης και στον εμπορικό αντιπρόσωπο. 
■ Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν 
με τα υλικά της συσκευασίας !!! 

6.2 Εγκατάσταση και Αποσυσκευασία της 
Συσκευής  
■ Αντικαθιστάτε τα φίλτρα άνθρακα ανά 
τακτικά διαστήματα. 
■ Καθαρίζετε τα φίλτρα αλουμινίου σας 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από την 
στιγμή που τα βρώμικα φίλτρα θα μπορούσαν 
να μπλοκάρουν την διέλευση του αέρα, 
ενδεχομένως να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε 
την συσκευή σε μεγαλύτερη ταχύτητα. 
■ Χρησιμοποιήστε το προϊόν σας 
σύμφωνα με τις κανονικές του ταχύτητες. 
■ Η χρήση σε μεγαλύτερη ταχύτητα 
συνεπάγεται  αύξηση στην κατανάλωση 
ενέργειας. 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 Exhaust Air Mode ■ Χρησιμοποιείτε μαγνητοταινίες για 



 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κίνδυνος Ανθρώπινης Απώλειας! 
Τα αέρια της εξάτμισης που απορροφούνται 
εκ νέου ενδέχεται να επιφέρουν δηλητηρίαση. 
Ο αέρας της εξάτμισης δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται σε μία ενεργή καμινάδα καπνού 
ή απόβλητων αερίων ή σε μία καμινάδα που 
χρησιμοποιείται για τον εξαερισμό των χώρων 
όπου εγκαθίστανται πηγές θερμότητας. Εάν 
επιθυμείτε να μεταφέρετε τον αέρα της 
εξάτμισης σε μία ανενεργή καμινάδα καπνού 
ή αποβλήτων αερίων, θα πρέπει να έχετε 
εξασφαλίσει άδεια από εγκεκριμένο 
καπνοδοχοκαθαριστή. 
Εάν ο αέρας της εξάτμισης αποδεσμεύεται 
πάνω από τον εξωτερικό τοίχο, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μία τηλεσκοπική περίπτωση 
τοίχου. 
5.4 Πληροφορίες για την Γραμμή 
Αποδέσμευσης του Αέρα:   
Ο κατασκευαστής της συσκευής δεν φέρει 
ευθύνη για ελαττώματα που προκαλούνται 
από ήδη εγκατεστημένους αγωγούς. 
■ Η συσκευή παρουσιάζει βέλτιστη 
απόδοση όταν χρησιμοποιούνται ένας κοντός 
και επίπεδος αγωγός εξόδου του αέρα και όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη διάμετρος του 
αγωγού. 
■ Δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη 
απόδοση του εξαερισμού και ο θόρυβος του 
ανεμιστήρα αυξάνεται όταν χρησιμοποιούνται 
μακριοί και τραχείς αγωγοί εξόδου του αέρα 
και πολλαπλοί σύνδεσμοι αγωγών ή διάμετροι 
αγωγών μικρότεροι από 150mm. 
■ Οι αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες 
που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της 
γραμμής εξόδου του αέρα θα πρέπει να 
κατασκευάζονται από πυρίμαχα υλικά. 
Κυκλικοί Αγωγοί  
Συστήνεται η εσωτερική διάμετρος να είναι 
150 mm ή τουλάχιστον 120 mm. 
Επίπεδοι Δίαυλοι  
Το Εσωτερικό Τμήμα θα πρέπει να αναλογεί 
στην διάμετρο των κυκλικών αγωγών. 
0150 mm περίπου 177 cm2  
0120 mm περίπου 173 cm2 
■ Οι επίπεδοι δίαυλοι δεν θα πρέπει να 
έχουν αιχμηρούς συνδέσμους. 

αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων. 
5.5 Έλεγχος του Τοίχου  
■ Ο τοίχος θα πρέπει να είναι επίπεδος, 
ίσιος και να διαθέτει την απαιτούμενη 
ικανότητα αντοχής. 
■ Το βάθος των οπών διάνοιξης θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το μήκος των 
προκών. Οι πίροι θα πρέπει να ταιριάζουν 
κατάλληλα. 
■ Οι πρόκες και οι πίροι που 
χρησιμοποιούνται για τον εγκλεισμό είναι 
κατάλληλοι για χρήση σε αυστηρά 
μονολιθικούς τοίχους. Χρησιμοποιείτε 
κατάλληλα υλικά στερέωσης για διαφορετικές 
κατασκευές (λ.χ. γυψοσανίδα, πορομπετόν, 
τούβλα proton). 
5.6 Ηλεκτρική Σύνδεση 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας! 
Τα εξαρτήματα της συσκευής ενδέχεται να 
έχουν αιχμηρά άκρα. Το καλώδιο σύνδεσης 
ενδέχεται να υποστεί βλάβη. Μην λυγίζετε ή 
σφηνώνετε το καλώδιο σύνδεσης κατά την 
εγκατάσταση. 
Οι απαραίτητες πληροφορίες για την σύνδεση 
παρέχονται στην ταμπέλα στοιχείων η οποία 
βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής σας; 
Τα μεταλλικά φίλτρα για τα λίπη θα πρέπει να 
αφαιρούνται προκειμένου να δείτε την 
ταμπέλα. 
Μήκος της γραμμής σύνδεσης: περίπου 
1.3 m 
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της 
ΕΕ αναφορικά με την εξάλειψη παρεμβολών 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
5.7 Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας! 
Θα πρέπει να είναι πάντοτε δυνατό να 
αποσυνδέσετε την συσκευή από το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης. Η συσκευή θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμένη σε ένα προστατευμένο 
εξωτερικό σημείο επαφής το οποίο έχει 
εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Σε περίπτωση που η πρίζα δεν μπορεί να 
προσεγγιστεί μετά την εγκατάσταση ή κατά 
την διάρκεια της απαιτούμενης επισκευής της 
σύνδεσης, θα πρέπει να διατίθενται αρκετοί 
σύνδεσμοι πολικού διαχωρισμού με 
απόσταση τουλάχιστον 3 mm από την 
εγκατάσταση. Η απαιτούμενη επισκευή της 
σύνδεσης θα πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο. 

 

 



7. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Βίδωμα του πλαστικού αεραγωγού. 
Προτού εγκαταστήστε τον απορροφητήρα μέσα 
στο ερμάριο, βιδώστε τον πλαστικό αεραγωγό 
(Εικόνα 7). 
 
 
 
Εγκατάσταση του αγωγού αλουμινίου  
Συνδέστε το ένα άκρο του αλουμινένιου 
αεραγωγού στον προηγουμένως στερεωμένο 
πλαστικό αεραγωγό. Συνδέστε το άλλο άκρο του 
αλουμινένιου αεραγωγού στην καπνοδόχο του 
χώρου της κουζίνας. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο 
προαναφερθείσες συνδέσεις δεν αποσυνδέονται 
υπό τις συνθήκες της μέγιστης ταχύτητας του 
απορροφητήρα Εικόνα 8). 
Διάνοιξη οπών ανάρτησης                     
Για το Μοντέλο 1170 60 
Με την χρήση ενός τρυπανιού 03mm, διανοίξτε 
σημεία που θα ονομαστούν A, B, Γ, Δ στο 
σχεδιάγραμμα της τοποθέτησης. Για το Μοντέλο 
1170 - 1171 - 1173 / 90 Με την χρήση ενός 
τρυπανιού 03mm, διανοίξτε σημεία που θα 
ονομαστούν A, B, Γ, Δ, E, Ζ στο σχεδιάγραμμα της 
τοποθέτησης (Εικόνα 9). 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κατά την διάρκεια της διάνοιξης των οπών 
ανάρτησης , παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί 
ως προς την διάμετρο των οπών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση του 
απορροφητήρα. 
Εάν οι διάμετροι των οπών ανάρτησης δεν είναι οι 
ενδεδειγμένες, ο απορροφητήρας δεν μπορεί να 
συναρμολογηθεί σωστά 
Τοποθέτηση μέσα στο ερμάριο 
Τοποθετήστε τον απορροφητήρα μέσα στο 
ερμάριο (Εικόνα 5). Ευθυγραμμίστε τις οπές που 
έχουν διανοιχτεί σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 
της στερέωσης και τις οπές πάνω στον πίνακα 
ελέγχου του προϊόντος και στερεώστε το προϊόν 
(Εικόνα 10). 
 

 

 

 

 

 



9 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
Δίεδρος Διακόπτης 3spd 

 
1- Πιέστε αυτό το κουμπί όποτε 
επιθυμείτε να λειτουργήσετε το προϊόν στην 
ταχύτητα 1. 
2- Πιέστε αυτό το κουμπί όποτε 
επιθυμείτε να λειτουργήσετε το προϊόν στην 
ταχύτητα 2. 
3- Πιέστε αυτό το κουμπί όποτε 
επιθυμείτε να λειτουργήσετε το προϊόν στην 
ταχύτητα 3. 
4- Πιέστε αυτό το κουμπί όποτε 
επιθυμείτε να ανάψετε τα φώτα του 
προϊόντος. 
Επιλογή Ταχύτητας  
Η συσκευή είναι ένα μέσο εξαερισμού με 3 
επίπεδα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 
τρία επίπεδα εξαερισμού (χαμηλό-μεσαίο-
υψηλό) ανάλογα με τους ατμούς του 
μαγειρέματος και του τηγανίσματος. Το 
επίπεδο ενεργοποιείται από τα κουμπιά 
ελέγχου του μοτέρ στον μπροστινό πίνακα 
ελέγχου. Τα μοντέλα με ηλεκτρονικούς 
ελεγκτές διαθέτουν αυτόματο χρονοδιακόπτη. 
Χρονοδιακόπτης 
Εάν πιέσετε οιοδήποτε από τα κουμπιά 
έναρξης του μοτέρ για περισσότερα από 2 
δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί μία 
λειτουργία χρονοδιακόπτη διάρκειας 15 
λεπτών. Η οθόνη θα σας παράσχει επίσης 
ειδοποίηση όταν ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης 
και όταν το μοτέρ σταματήσει αυτόματα 
ύστερα από 15 λεπτά.  
Περίοδοι Καθαρισμού του Μεταλλικού 
Φίλτρου: Τα φίλτρα θα πρέπει να 
καθαρίζονται όταν η ένδειξη "C" εμφανίζεται 
στην οθόνη ή (ανάλογα με την χρήση) κάθε 2-
3 εβδομάδες. Όταν τα φίλτρα έχουν 
καθαριστεί και τοποθετηθεί πίσω στην θέση 
τους, πιέστε το κουμπί (O) για περισσότερο 
από 3 δευτερόλεπτα ούτως ώστε να φύγει η 
ένδειξη "C" (όταν το προϊόν δεν είναι 
ενεργοποιημένο). Θα εμφανιστεί στην οθόνη 
το 

γράμμα "E" και το προϊόν θα επιστρέψει στην 
κανονική λειτουργία του. Εάν επιθυμείτε να 
συνεχίσετε την λειτουργία χωρίς να έχει 
σβηστεί η ένδειξη "C", τότε πιέστε το κουμπί ( 
® ), θα παρατηρηθεί ενεργοποίηση της 
λειτουργίας για 1 sec. και στην συνέχεια θα 
επανεμφανιστεί η ένδειξη "C" και το μοτέρ θα 
συνεχίσει να λειτουργεί. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Η ένδειξη "C" θα εμφανιστεί με το πέρας της 
περιόδου χρήσης του προϊόντος για 60 ώρες 
 

 



 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Η ένδειξη "C" θα εμφανιστεί με το πέρας της 
περιόδου χρήσης του προϊόντος για 60 ώρες. 

 

On-Off: Μόλις πιέσετε αυτό το 
κουμπί, η συσκευή θα ξεκινήσει. 

   

 
Decreasing Speed: Εάν πατήσετε 
αυτό το κουμπί, θα μειωθεί η 
ταχύτητα 

 

Increasing Speed: Εάν πατήσετε 
αυτό το κουμπί, θα αυξηθεί η 
ταχύτητα 

 

Timer: Όποτε πατάτε αυτό το 
κουμπί, ενεργοποιείται η 
λειτουργία του χρονοδιακόπτη για 
μία περίοδο 15 λεπτών, και η οθόνη 
παρέχει επίσης ένδειξη κατά την 
στιγμή που θα ξεκινήσει ο 
χρονοδιακόπτης και όταν το μοτέρ 
σταματήσει αυτόματα ύστερα από 
15 λεπτά. 

 

Lamp: Όταν πατάτε αυτό το κουμπί, 
ανάβει ο λαμπτήρας. Για να 
κλείσετε τον λαμπτήρα πατήστε 
ξανά το κουμπί. 

 
 
 
 

 
 
 
Περίοδοι Καθαρισμού για τα Φίλτρα: 
Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται όταν 
εμφανίζεται η ένδειξη "c" στην οθόνη ή 
(ανάλογα με την χρήση) κάθε 2-3 εβδομάδες. 
Όταν τα φίλτρα έχουν καθαριστεί και 
τοποθετηθεί πίσω στην θέση τους, πιέστε το 
κουμπί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα 
ούτως ώστε να φύγει η ένδειξη "c" (όταν το 
προϊόν δεν είναι ενεργοποιημένο)*. Θα 
εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα "E" και το 
προϊόν θα επιστρέψει στην κανονική 
λειτουργία του. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε 
την λειτουργία χωρίς να έχει σβηστεί η 
ένδειξη "C", τότε πιέστε το κουμπί   ( ® ), θα 
παρατηρηθεί ενεργοποίηση της λειτουργίας 
για 1 sec. και στην συνέχεια θα 
επανεμφανιστεί η ένδειξη "C" και το μοτέρ θα 
συνεχίσει να λειτουργεί.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη "C" θα εμφανιστεί με 
το πέρας της περιόδου χρήσης του 
προϊόντος για 60 ώρες.  
Αποδοτική Χρήση Ως Προς την Εξοικονόμηση 
Ενέργειας: 
* Όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα 
σας, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της 
ταχύτητας ανάλογα με την ένταση των ατμών 
και των οσμών ούτως ώστε να εξοικονομήσετε 
ενέργεια. 

* Χρησιμοποιείτε μικρές ταχύτητες (1-2) υπό 
κανονικές συνθήκες, and μεγάλες ταχύτητες 
(3) για έντονες οσμές και ατμούς. 

* Οι λαμπτήρες πάνω στον απορροφητήρα 
έχουν τοποθετηθεί με σκοπό να φωτίζουν την 
περιοχή του μαγειρέματος. 
Η χρήση τους για τον φωτισμό του 
περιρρέοντος χώρου θα έχει ως αποτέλεσμα 
περιττή κατανάλωση ενέργειας και ανεπαρκή 
φωτισμό. 

Χρήση του Απορροφητήρα: 
Ο απορροφητήρας σας διαθέτει ένα μοτέρ με 
ποικίλες ταχύτητες. 

 

 

 

 

 



 

10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος από τον απορροφητήρα της 
κουζίνας. Αφήστε τους λαμπτήρες να 
κρυώσουν πρώτα καθώς αυτοί μπορούν να 
προκαλέσουν έγκαυμα στα χέρια σας όσο 
είναι ακόμη ζεστοί. 

10.1 Αντικατάσταση Λαμπτήρα Αλογόνου  
 

 

 
Εικ. 13: Αντικατάσταση Λαμπτήρα LED  
 
Αφαιρέστε το φίλτρο αλουμινένιων 
φυσιγγίων. Αφαιρέστε τον ελαττωματικό 
γλόμπο και αντικαταστήστε τον με έναν 
καινούριο με ίδια απόδοση. Εικ. 13 

 
Εικ. 14: Αντικατάσταση Λαμπτήρα Ανάφλεξης 
 
Αφαιρέστε το φίλτρο αλουμινένιων 
φυσιγγίων. Αφαιρέστε τον ελαττωματικό 
γλόμπο και αντικαταστήστε τον με έναν 
καινούριο με ίδια απόδοση. Εικ. 14 

    

   
 
• Αποσυνδέστε την σύνδεση με το 
ρεύμα του λαμπτήρα LED. 
• Για να αφαιρέσετε τον λαμπτήρα, 
σπρώξτε τον με το χέρι σας. 
• Ξεκολλήστε την αυτοκόλλητη ταινία 
γύρω από τους λαμπτήρες από το σώμα της 
πλάκας. 
• Προτού τοποθετήστε τον νέο 
λαμπτήρα LED, αφαιρέστε το προστατευτικό 
πολύπτυχο από το πλαίσιο και στην συνέχεια 
κολλήστε το στην θέση του πάνω στο σώμα 
του προϊόντος. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Σε περίπτωση που ο Φωτισμός Δεν Λειτουργεί: 

■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι οι διακόπτες ασφαλείας είναι 

στην θέση τους. 

■ Ελέγξτε τους γλόμπους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την συσκευή προτού διενεργήσετε 

αυτόν τον έλεγχο. Σφίξτε τους γλόμπους σε περίπτωση που αυτοί είναι χαλαροί; Μπορείτε να 

αντικαταστήσετε τους γλόμπους εάν αυτοί εξακολουθούν να μην δουλεύουν. 

Πιθανά Προβλήματα και Τι Να Κάνετε Προτού Καλέσετε την Υπηρεσία Τεχνικής 
Υποστήριξης: 

A) Εάν η συσκευή δεν δουλεύει καθόλου: 

■ Ελέγξτε για να διαπιστώσετε εάν ο απορροφητήρας της κουζίνας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα ή 

εάν η πρίζα είναι κατάλληλα τοποθετημένη στην υποδοχή της. 

■ Ελέγξτε τον διακόπτη ασφαλείας με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή, καθώς και τον 

κεντρικό διακόπτη ασφαλείας του σπιτιού σας. 

Εάν η απόδοση της συσκευής είναι ανεπαρκής ή η συσκευή λειτουργεί παράγοντας 

υπερβολικό θόρυβο: 

■ Είναι η διάμετρος του στομίου εξόδου της καμινάδας της συσκευής επαρκής; (ελάχ.120 mm). 

■ Είναι τα μεταλλικά φίλτρα καθαρά; Παρακαλώ ελέγξτε. 

■ Εάν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα της κουζίνας χωρίς καμινάδα, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα 

άνθρακα δεν είναι παλαιότερα από 6 μήνες. 

■ Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό του χώρου της κουζίνας σας ούτως ώστε να διατηρείτε την 

ροή του αέρα. Εάν συνεχίζετε να μην είστε ικανοποιημένος με την απόδοση της συσκευής, 

συμβουλευτείτε την εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 

 

 

 

 

 



 
 
12 Πιθανά Προβλήματα και λύσεις  
 
Περιγραφή του Προβλήματος  Αιτία Συμβουλή 

Η Συσκευή Δεν Δουλεύει. 
Ελέγξτε την 

σύνδεση με το 

  

Η τάση του δικτύου θα πρέπει να είναι 220-240 V, 

και το προϊόν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε 

  Ο Λαμπτήρας Φωτισμού Δεν 

Δουλεύει. 

Ελέγξτε την 

σύνδεση με το 

  

Η τάση του δικτύου θα πρέπει να είναι 220-240 V, 

και το προϊόν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε 

  Ο Λαμπτήρας Φωτισμού Δεν 

Δουλεύει. 

Ελέγξτε την 

σύνδεση με το 

  

Ο διακόπτης του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι στην 

θέση "on".  

Ο Λαμπτήρας Φωτισμού Δεν 

Δουλεύει. 

Ελέγξτε τους 

γλόμπους. 
Οι γλόμποι θα πρέπει να είναι σε θέση λειτουργίας. 

Η Απορρόφηση Αέρα από το 

Προϊόν είναι Ασθενής. 

Ελέγξτε το φίλτρο 

αλουμινίου. 

Το φίλτρο αλουμινένιων φυσιγγίων θα πρέπει να 

καθαρίζεται μία φορά το μήνα υπό κανονικές 

 Η Απορρόφηση Αέρα από το 

Προϊόν είναι Ασθενής. 

Ελέγξτε την 

καμινάδα εξόδου 

  

Η Καμινάδα Εξόδου του Αέρα Θα Πρέπει να Είναι 

Ανοιγμένη. 

Η Απορρόφηση Αέρα από το 

Προϊόν είναι Ασθενής. 

Ελέγξτε το φίλτρο 

άνθρακα. 

Σε προϊόντα που λειτουργούνε με φίλτρα άνθρακα, 

το φίλτρο άνθρακα θα πρέπει να αντικαθίσταται μία 

φορά κάθε 3 μήνες υπό κανονικές συνθήκες. 
Το Προϊόν Δεν Αποδεσμεύει 

Αέρα (για χρήση χωρίς 

 

Ελέγξτε το φίλτρο 

αλουμινίου. 

Το  φίλτρο αλουμινένιων φυσιγγίων θα πρέπει να 

καθαρίζεται μία φορά τον μήνα υπό κανονικές 

 Το Προϊόν Δεν Αποδεσμεύει 

Αέρα (για χρήση χωρίς 

καμινάδα) 

Ελέγξτε το φίλτρο 

άνθρακα.  

Σε προϊόντα που λειτουργούνε με φίλτρα άνθρακα, 

το φίλτρο άνθρακα θα πρέπει να αντικαθίσταται μία 

φορά κάθε 3 μήνες υπό κανονικές συνθήκες. 
 

 
12.1 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών  
 
Τάση Παροχής  220 - 240 V 50Hz 
Κατηγορία Μόνωσης 

  

F 

 Κατηγορία Μόνωσης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 



 

 

DΑVOL ΙΝE 
 
 

Τύπος συσκευής:  ______________________________________  

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Όνομα πελάτου:  _______________________________________  

Διεύθυνση:  ___________________________________________  

Υπογρ. Πωλητού:  ______________________________________  

Ημερομηνία:  _________________________________________  

 

Η εγγύηση αυτή ισχύει σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που αναφέρονται 
στην πίσω πλευρά και μόνο εφ' όσον συνοδεύεται από το δελτίο αγοράς. 

 

ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η Εταιρεία μας εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργία του προϊόντος και την μη 

ελαττωματικότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

1. Η εγγύηση παρέχεται για 24 μήνες προς τον αρχικό αγοραστή. 

2. Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα αγοράς της συσκευής που αναγράφεται στη θεωρημένη 

απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης, τιμολόγιο). 

Στην απόδειξη αυτή αναφέρεται εκτός από την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αγοραστή, η 

μάρκα και το μοντέλο της συσκευής. 

3. Η εταιρεία μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση βλάβης της συσκευής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδιορθώσει τη συσκευή και να αντικαταστήσει κάθε τυχόν 

ελαττωματικό μέρος της, εφ' όσων η ανωμαλία προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την 

κακή χρήση ή κακή μεταχείριση μετά την παράδοση της στον αγοραστή. 

4. Η κανονική λειτουργία της συσκευής κατά τους έξι πρώτους μήνες της χρήσης της, 

επιβεβαιώνει την αρχική μη ελαττωματικότητά της. Το αντίθετο πρέπει να αποδειχθεί από τον 

πελάτη. 

5. Οι επισκευές των επί μέρους εξαρτημάτων δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου 

εγγύησης του προϊόντος. 

6. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση εκτέλεσης επισκευών, ή επεμβάσεων από τα 

πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία μας. 

7. Σε περίπτωση αποστολής της συσκευής στο Συνεργείο για επισκευή, μέσα στο χρόνο 

εγγύησης, πρέπει αυτή να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς. 

8. Η Εταιρεία εγκρίνει την αντικατάσταση της συσκευής, μόνο σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η σωστή αποκατάσταση της βλάβης. 

9. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τα κρύσταλλα, τα κεραμικά (εστιών) και τα αισθητικά μέρη των 

συσκευών. 

10. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Η άσκοπη 

κλήση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού επιβαρύνει τον καταναλωτή. 

11. Για να ισχύσει η εγγύησή σας διατηρείτε πάντα σε καλή κατάσταση την απόδειξη αγοράς 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: 8011147500 ΑΠΟ 
ΚΙΝΗΤΟ: 2310489300 

 

ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Μαρίνου Αντύπα 35 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

SERVICE 
ΑΘΗΝΑ: 2105145030 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310846762 


