Εγχειρίδιο οδηγιών
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Για τη δική σας ασφάλεια και για τη σωστή λειτουργία της συσκευής,
παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή τις παρούσες οδηγίες πριν την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. Φυλάσσετε αυτές τις οδηγίες
πάντα µαζί µε τη συσκευή, ακόµα και σε περίπτωση µεταβίβασης σε
τρίτους. Είναι σηµαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά
λειτουργίας και ασφάλειας της συσκευής.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να γίνει από έναν αρµόδιο τεχνικό.
Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόµενες
ζηµιές που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση.
Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας µεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του
απορροφητήρα είναι 650 mm (Ορισµένα µοντέλα µπορούν να
εγκατασταθούν σε µικρότερο ύψος. Ανατρέξτε στην παράγραφο µε τις
διαστάσεις λειτουργίας και εγκατάστασης).
Αν οι οδηγίες εγκατάστασης της µονάδας εστιών µε υγραέριο
υποδεικνύουν ότι απαιτείται απόσταση µεγαλύτερη από εκείνη που
αναφέρεται παραπάνω, είναι απαραίτητο να τις λάβετε υπόψη.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιµή που αναγράφεται
στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό του απορροφητήρα.
Τα συστήµατα διακοπής πρέπει να εγκατασταθούν στη µόνιµη
εγκατάσταση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις εγκαταστάσεις
καλωδίωσης.
Για τις συσκευές Κλάσης Ι, βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας
είναι κατάλληλα γειωµένο.
Συνδέστε τον απορροφητήρα στην καπνοδόχο µε ένα σωλήνα µε ελάχιστη
διάµετρο 120 mm. Η διαδροµή των ατµών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
συντοµότερη.
Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισµοί αναφορικά µε την εκκένωση του
αέρα.
Μη συνδέετε τον απορροφητήρα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που
παράγονται από καύση (π.χ. λέβητες, τζάκια κλπ.).
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• Αν χρησιµοποιείτε τον απορροφητήρα σε συνδυασµό µε άλλες µη ηλεκτρικές
συσκευές (π.χ. συσκευές υγραερίου), θα πρέπει να εξασφαλίσετε τον επαρκή
αερισµό του χώρου ώστε να εµποδίσετε την επιστροφή των καπναερίων.
Όταν ο απορροφητήρας της κουζίνας χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε µη
ηλεκτρικές συσκευές, η αρνητική πίεση του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 0,04 mbar έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή των καπναερίων στο
χώρο και η αναρρόφησή τους από τον απορροφητήρα.
• Ο αέρας δεν πρέπει να απάγεται µέσω ενός αγωγού που χρησιµοποιείται για
την απαγωγή των καπναερίων από συσκευές καύσης που τροφοδοτούνται
µε αέριο ή άλλα καύσιµα.
• Το ηλεκτρικό καλώδιο, αν πάθει ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή από έναν τεχνικό του σέρβις.
• Συνδέετε το φις σε µια πρίζα που συµµορφούται µε τους ισχύοντες
κανονισµούς και σε σηµείο µε εύκολη πρόσβαση.
• Όσον αφορά τα τεχνικά µέτρα και τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να
εφαρµοστούν για την απαγωγή των καπναερίων, είναι σηµαντικό να
τηρούνται σχολαστικά οι κανονισµοί των τοπικών φορέων.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, αφαιρέστε τις
προστατευτικές µεµβράνες.
• Χρησιµοποιείτε µόνο βίδες και εξαρτήµατα κατάλληλου τύπου για τον
απορροφητήρα.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: η µη τοποθέτηση των βιδών και των συστηµάτων
στερέωσης σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
• Μην κοιτάζετε απευθείας µε οπτικά όργανα (κιάλια, µεγεθυντικός φακός...).
• Μην µαγειρεύετε φαγητά φλαµπέ κάτω από τον απορροφητήρα: µπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά.
Αυτή
η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8
•
ετών και από άτοµα µε µειωµένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από
άτοµα χωρίς πείρα και επαρκή γνώση, αρκεί να επιβλέπονται και
εκπαιδεύονται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και στους κινδύνους που
απορρέουν από αυτή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν µε τη συσκευή.
Ο καθαρισµός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός
εάν επιβλέπονται.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε
τη συσκευή.
GR

44

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα
(συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες ψυχικές ή
διανοητικές ικανότητες, ή από άτοµα χωρίς πείρα και επαρκή γνώση,
εκτός εάν ελέγχονται και εκπαιδεύονται.
Τα προσβάσιµα µέρη µπορεί να έχουν υψηλή θερµοκρασία κατά τη
χρήση των συσκευών µαγειρέµατος.
• Καθαρίζετε ή/και αντικαθιστάτε τα φίλτρα µετά την καθορισµένη
χρονική περίοδο (κίνδυνος πυρκαγιάς). Βλέπε παράγραφο
Συντήρηση και καθαρισµός.
• Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισµός στο χώρο όταν ο
απορροφητήρας χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε συσκευές που
χρησιµοποιούν αέριο ή άλλα καύσιµα (δεν ισχύει για συσκευές που
απάγουν αποκλειστικά τον αέρα στο χώρο).
πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία του
• Το σύµβολο
υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται σαν ένα
συνηθισµένο οικιακό απόρριµµα. Το προϊόν προς διάθεση πρέπει να
παραδίδεται σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζοντας για τη
σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος, συµβάλλετε στην αποφυγή
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, που
µπορεί να οφείλονται στην ακατάλληλη διάθεσή του. Για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, απευθυνθείτε στο ∆ήµο, στην τοπική υπηρεσία συλλογής
απορριµµάτων ή στο κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξαρτήµατα (Μοντέλο Zoom)
Αναφ. Ποσ.
1
1
2
1
4
1
14
1
Αναφ. Ποσ.
11
4
12h
4
12g
1
Ποσ.
1

GR

Εξαρτήµατα της συσκευής
Σώµα απορροφητήρα µε: Χειριστήρια, Φωτισµό, Φίλτρα, Μοτέρ.
Πλάκα στήριξης απορροφητήρα.
Στυπειοθλίπτης
Πείρος τερµατισµού
Εξαρτήµατα για την εγκατάσταση
Ούπα Φ 10
Βίδες M5 x 70
Βίδα για πείρο
Έντυπα
Εγχειρίδιο οδηγιών
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ZOOM (15 Kg)
2
4

12g
14

11
12h

1
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Εξαρτήµατα (Μοντέλα Chic-Vanilla)
Αναφ. Ποσ.
1
1
2
1
4
1
5
3
6
3
14
1
Αναφ. Ποσ.
11
4
12h
4
12d
6
12e
6
12g
1
22
12
Ποσ.
1
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Εξαρτήµατα της συσκευής
Σώµα απορροφητήρα µε: Χειριστήρια, Φωτισµό, Φίλτρα, Μοτέρ.
Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (µε ντουί).
Στυπειοθλίπτης
Τζάµια
Στηρίγµατα τζαµιού
Πείρος τερµατισµού
Εξαρτήµατα για την εγκατάσταση
Ούπα Φ 10
Βίδες M5 x 70
Βίδες M4 x 20
Βίδες M4 x 10
Βίδα για πείρο
Λαστιχένιες ροδέλες
Έντυπα
Εγχειρίδιο οδηγιών
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CHIC / VANILLA (30 Kg)
11
12h

2

5

12d
22

12d

12g
22

14
22
12e

22

12d
22

6

12e

6

12d

22
22

12d

12d
22

4

5

5
12e
22

6
22
12e

12e
22

1
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Εξαρτήµατα (Μοντέλα Nest)
Αναφ. Ποσ.
1
1
2
1
2.1
2
4
1
5
4
14
1
Αναφ. Ποσ.
7.1
8
11
10
12h
10
12d
24
12e
8
12f
8
12g
1
12h
8
Ποσ.
1
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Εξαρτήµατα της συσκευής
Σώµα απορροφητήρα µε: Χειριστήρια, Φωτισµό, Φίλτρα, Μοτέρ.
Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (µε ντουί)
Προέκταση πλάκας στήριξης απορροφητήρα
Στυπειοθλίπτης
Τζάµια (Γυαλί προϊόντα χειροκίνητα)
Πείρος τερµατισµού
Εξαρτήµατα για την εγκατάσταση
Στηρίγµατα στερέωσης τζαµιού µε δακτύλιο
Ούπα Φ 10
Βίδες M5 x 70
Παξιµάδι M4 (στερέωση στηριγµάτων προέκτασης πλάκας)
Πόµολα στερέωσης τζαµιού
Φλάντζες προστασίας τζαµιού
Βίδα για πείρο
Φλάντζες προστασίας τζαµιού
Έντυπα
Εγχειρίδιο οδηγιών

101
0

NEST (39 Kg)
11

11
12h

12h

11

11
12h

11

12h

2.1

12h

2
7.1
7.1

7.1
7.1

11

11
12h

12h
2.1

12d
12g
14

12e

12e

12f

7.1

7.1

12f

7.1
12e

4

12h

12f
12e

12d

5

12f
5

12d

12d

12e

12h

12h

12f
12e

12f
12f
12e

12f
12e

5
5

1
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Εξαρτήµατα (Μοντέλο Vertigo)
Αναφ. Ποσ.
1
1
2
1
4
1
5
1
14
1
Αναφ. Ποσ.
11
4
12h
4
12d
4
12g
1
Ποσ.
1
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Εξαρτήµατα της συσκευής
Σώµα απορροφητήρα µε: Χειριστήρια, Φωτισµό, Φίλτρα, Μοτέρ.
Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (µε ντουί)
Στυπειοθλίπτης
Τζάµια ή πάνελ από άλλο υλικό
Πείρος τερµατισµού
Εξαρτήµατα για την εγκατάσταση
Ούπα Φ 10
Βίδες M5 x 70
Χρωµιωµένος πείρος/βίδα για στερέωση τζαµιού
Βίδα για πείρο
Έντυπα
Εγχειρίδιο οδηγιών

121
2

VERTIGO (20 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d

12d

5

1
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Εξαρτήµατα (Μοντέλο Kaleidos)
Αναφ. Ποσ.
1
1
2
1
4
1
5
1
14
1
Αναφ. Ποσ.
11
4
12h
4
12d
4
12g
1
Ποσ.
1
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Εξαρτήµατα της συσκευής
Σώµα απορροφητήρα µε: Χειριστήρια, Φωτισµό, Φίλτρα, Μοτέρ.
Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (µε ντουί)
Στυπειοθλίπτης
Τζάµια ή πάνελ από άλλο υλικό
Πείρος τερµατισµού
Εξαρτήµατα για την εγκατάσταση
Ούπα Φ 10
Βίδες M5 x 70
Χρωµιωµένος πείρος/βίδα για στερέωση τζαµιού
Βίδα για πείρο
Έντυπα
Εγχειρίδιο οδηγιών

141
4

KALEIDOS (18 Kg)
2

4

11

12g
14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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Εξαρτήµατα (Μοντέλο Luxia)
Αναφ. Ποσ.
1
1
2
1
4
1
5
1
14
1
Αναφ. Ποσ.
11
4
12h
4
12d
4
12g
1
Ποσ.
1

GR

Εξαρτήµατα της συσκευής
Σώµα απορροφητήρα µε: Χειριστήρια, Φωτισµό, Φίλτρα, Μοτέρ.
Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (µε ντουί)
Στυπειοθλίπτης
Τζάµια
Πείρος τερµατισµού
Εξαρτήµατα για την εγκατάσταση
Ούπα Φ 10
Βίδες M5 x 70
Χρωµιωµένος πείρος/βίδα για στερέωση τζαµιού
Βίδα για πείρο
Έντυπα
Εγχειρίδιο οδηγιών

161
6

LUXIA (30 Kg)
2

11
12g

4

14

12h

12d
12d
12d
12d

5

1
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∆ιαστάσεις
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8
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να τοποθετηθεί σε οροφή/ράφι, πάνω (ελάχ. 650 mm) από µια
επιφάνεια εστιών µε νησίδα σε:
• Μοντέλο Απαγωγής: Εξωτερική εκκένωση.
• Μοντέλο Ανακύκλωσης: Εσωτερική ανακύκλωση.
Προσοχή:

Ο απορροφητήρας F-Light είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από απορροφητήρα +
φωτιστικό, εποµένως πρέπει να προβλέψετε δύο χωριστές ηλεκτρικές καλωδιώσεις, µία
για τον απορροφητήρα και µία για το φωτιστικό.
Το µοντέλο Zoom δεν διαθέτει φωτιστικό.

Σειρά ενεργειών για την εγκατάσταση
•
•
•
•
•
•

Προετοιµασία για την εγκατάσταση
∆ιάτρηση οροφής/ραφιού και στερέωση πλάκας στήριξης
Συνδέσεις
Τοποθέτηση σώµατος απορροφητήρα
Έλεγχος λειτουργίας
∆ιάθεση συσκευασίας

Τοποθέτηση πείρου τερµατισµού

• Ξεβιδώστε τις 3 βίδες που ενώνουν τα τµήµατα της πλάκας (µε διαφορετικά σχήµατα και/ή
διαστάσεις) µε το κλειδί του εξοπλισµού.
• Πάρτε τον πείρο και στερεώστε τον στην πλάκα πάνω στο στήριγµα µε τη βίδα του
εξοπλισµού στη θέση που δείχνει η εικόνα.
• Πάρτε τα ντουί, αν υπάρχουν, και
στερεώστε τα στα στηρίγµατα που
αναγνωρίζονται από το σχήµα φουρκέτας
στο άκρο.
Προσοχή: τα δεµατικά που στερεώνουν
τα καλώδια δεν πρέπει να κοπούν.
• Σφίξτε τη βίδα στερέωσης των ντουί στο
στήριγµα έτσι ώστε να πιάσετε το
στήριγµα ανάµεσα στις 2 ροδέλες.
• Το µοντέλο Zoom δεν διαθέτει φωτιστικό.

GR
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∆ιάτρηση οροφής/ραφιού και στερέωση πλάκας
∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ/ΡΑΦΙΟΥ
• Με τη βοήθεια ενός νήµατος στάθµης σηµειώστε πάνω στην οροφή/ράφι στήριξης το κέντρο της
επιφάνειας των εστιών.
• Ακουµπήστε στην οροφή/ράφι την πλάκα προσέχοντας ώστε ο πείρος τερµατισµού, που βάλατε
προηγουµένως, να βρίσκεται µπροστά προς το µέρος του εγκαταστάτη και προς τη µονάδα εστιών (µην
µπερδέψετε τον πείρο τερµατισµού µε τους άλλους 4 για τη στερέωση των συρµατόσχοινων για τη
µετακίνηση του απορροφητήρα).
• Σηµειώστε τα κέντρα των οπών της πλάκας.
• Τρυπήστε τα ακόλουθα σηµεία:
• Οροφή από συµπαγές σκυρόδεµα: ανάλογα µε τα ούπα για σκυρόδεµα που χρησιµοποιούνται.
• Οροφή από τούβλα µε αεροθάλαµο, πάχους 20 mm: Ανοίξτε οπές Φ 10 mm (τοποθετήστε αµέσως τα
ούπα του εξοπλισµού 11).
• Οροφή από ξύλινα δοκάρια: ανάλογα µε τις ξυλόβιδες που χρησιµοποιούνται (δεν διατίθενται).
• Ξύλινο ράφι, πάχους 15 mm: τρυπήστε µε ένα τρυπάνι Φ 7 mm.
• ∆ιέλευση του ηλεκτρικού καλωδίου τροφοδοσίας: τρυπήστε µε ένα τρυπάνι Φ 10 mm.
(Προσοχή: στην περίπτωση απορροφητήρα µε φωτιστικό, θα υπάρχει µία ηλεκτρική γραµµή για την
τροφοδοσία του απορροφητήρα και µία άλλη γραµµή µε διακόπτη για το φωτιστικό).
• Έξοδος αέρα (µοντέλο απαγωγής): ανάλογα µε τη διάµετρο της σύνδεσης στο σωλήνα εξωτερικής
εκκένωσης.
• Βιδώστε σταυρωτά δύο βίδες αφήνοντας 4-5 mm από την οροφή:
• για συµπαγές σκυρόδεµα, ούπα για σκυρόδεµα, δεν παρέχονται.
• για κατασκευή από τούβλα µε αεροθάλαµο, πάχους 20 mm περίπου, βίδες 12h, που παρέχονται.
• για ξύλινα δοκάρια, ξυλόβιδες, δεν παρέχονται.
• για ξύλινο ράφι, βίδες µε ροδέλες και παξιµάδια δεν παρέχονται.
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ
• Σηκώστε την πλάκα στερέωσης προσέχοντας ώστε ο πείρος
τερµατισµού να βρίσκεται µπροστά.
• Προσαρµόστε τα ανοίγµατα στις δύο βίδες που τοποθετήσατε
προηγουµένως στην οροφή και γυρίστε έως το κέντρο του
ανοίγµατος ρύθµισης.
• Σφίξτε τις δύο βίδες και βιδώστε τις άλλες δύο βίδες του
εξοπλισµού. Πριν σφίξετε οριστικά τις βίδες, µπορείτε να
κάνετε ρυθµίσεις γυρνώντας το εξάρτηµα, έτσι ώστε οι βίδες
να µην εξέλθουν από την έδρα του ανοίγµατος ρύθµισης.
• Η στερέωση πρέπει να είναι ασφαλής σε σχέση τόσο µε το
βάρος του απορροφητήρα όσο και στις καταπονήσεις που
οφείλονται στην ενδεχόµενη πλευρική µετατόπιση της
συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση της στερέωσης βεβαιωθείτε
ότι η πλάκα είναι σταθερή.
• Σε περίπτωση που η οροφή δεν είναι αρκετά ανθεκτική στο
σηµείο ανάρτησης, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να την ενισχύσει
µε κατάλληλα αγκυρωµένα ελάσµατα σε ανθεκτικά δοµικά
σηµεία.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ NEST)
• Πάρτε τις 2 προεκτάσεις 2.1 και συνδέστε τις στα ειδικά
ανοίγµατα της πλάκας 2 που έχετε ήδη τοποθετήσει.
• Σηµειώστε τα κέντρα των οπών των πλακών.
• Αφαιρέστε τις προεκτάσεις.
• Ανοίξτε οπές Φ 10 mm (τοποθετήστε αµέσως τα ούπα του
εξοπλισµού 11).
• Συνδέστε και πάλι τις προεκτάσεις και στερεώστε τις µε τις
βίδες 12h του εξοπλισµού.
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1

2

2

11
2.1

11

2.1
12h

12h

2
2.1
2.1
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ-ΠΛΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνεχίσετε µε την εγκατάσταση, πρέπει να µετακινήσετε τον
απορροφητήρα σε ύψος τουλάχιστον 650 mm από την επιφάνεια των εστιών µε ένα
υποστήριγµα ή µε τη βοήθεια δεύτερου ατόµου.
Το µετρό αυτό είναι απαραίτητο, καθώς για να συνδεθούν τα συρµατόσχοινα του
απορροφητήρα στην πλάκα που είναι τοποθετηµένη στην οροφή είναι αναγκαίο το
βάρος του απορροφητήρα να µην πέφτει στο σκελετό.

• Το σύστηµα στερέωσης των 4 συρµατόσχοινων περιλαµβάνει 3 µέρη:
• Βιδωτός πείρος (a) τοποθετηµένος στην πλάκα οροφής.
• Βίδα ασφάλισης συρµατόσχοινου (b) του εξοπλισµού.
• Πόµολο ασφαλείας (c) του εξοπλισµού.

a

b

c

• Περάστε τα 4 συρµατόσχοινα (που ίναι
στερεωµένα στο σώµα απορροφητήρα)
στις αντίστοιχες οπές του καλύµµατος
πλάκας που αφαιρέσατε ροηγουµένως.

• Τοποθετήστε το στυπειοθλίπτη 4
στην οπή πάνω στο καπάκι πλάκας
και περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο
του απορροφητήρα.

Προσοχή: Μην κόψετε ή αφαιρέσετε
το δεµατικό που στερεώνει το
ηλεκτρικό καλώδιο στον
απορροφητήρα
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• Προσέξτε τη φορά της πλάκας που
στερεώνεται στην οροφή (ο πείρος
τερµατισµού της πλάκας έχει άνοιγµα
που προσαρµόζει στο καπάκι πλάκας
και στο σώµα του απορροφητήρα).

b

c

• Περάστε τα πόµολα ασφαλείας (c) στα
αντίστοιχα συρµατόσχοινα µε το
σπείρωµα προς τα πάνω.
• Περάστε
τις
βίδες
ασφάλισης
συρµατόσχοινου (b) στα αντίστοιχα
συρµατόσχοινα.
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• Περάστε τα συρµατόσχοινα στα ανοίγµατα των βιδωτών
πείρων (a) και βιδώστε τις βίδες ασφάλισης
συρµατόσχοινων (b) στους πείρους.

• Όταν τελειώσετε, το αποτέλεσµα
πρέπει να είναι όπως της εικόνας
και µε τα 4 συρµατόσχοινα.

• Στο σηµείο αυτό και τα 4
συρµατόσχοινα είναι συνδεδεµένα
στην πλάκα.
Τεντώστε τα συρµατόσχοινα πιέζοντας
προς τα πάνω έτσι ώστε να κινηθούν
µέσα στη βίδα ασφάλισης
συρµατόσχοινου και έξω από το άνοιγµα
του βιδωτού πείρου.
Αυτό επιτρέπεται γιατί η βίδα
ασφάλισης συρµατόσχοινου διαθέτει ένα
σύστηµα που επιτρέπει την κίνηση του
συρµατόσχοινου στο εσωτερικό της
προς µία µόνο κατεύθυνση,
µπλοκάροντας την κίνηση προς την
αντίθετη φορά.
Προσέξτε ώστε τα συρµατόσχοινα να έχουν
το ίδιο µήκος για να διευκολύνεται η
διαδικασία του τελικού αλφαδιάσµατος.
Το εµπρός αριστερό συρµατόσχοινο δεν
πρέπει να είναι πιο λασκαρισµένο από τα
άλλα.

GR
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ΑΛΦΑ∆ΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
• Το κινητό σώµα του απορροφητήρα πρέπει να
είναι αλφαδιασµένο για να επιτρέπεται η σωστή
λειτουργία της µετακίνησης.
• Ο απορροφητήρας αλφαδιάζεται µε τους πείρους
ασφαλείας.

• Ακουµπήστε ένα αλφάδι στον απορροφητήρα.

• Πιέστε προς τα πάνω τα πόµολα ασφαλείας για να
ξεµπλοκάρει η κίνηση του συρµατόσχοινου.
Εισάγοντας ή αφαιρώντας το συρµατόσχοινο από
τη βίδα ασφάλισης συρµατόσχοινου µπορείτε να
κάνετε τις ρυθµίσεις που επιτρέπουν το
αλφάδιασµα του κινητού σώµατος του
απορροφητήρα.
• Μετά το αλφάδιασµα του απορροφητήρα θα
πρέπει να σφίξετε τα πόµολα ασφαλείας.

Προσοχή:
• Βεβαιωθείτε ότι και τα 4 συρµατόσχοινα στήριξης είναι τεντωµένα.
• Βεβαιωθείτε ότι και τα 4 συρµατόσχοινα στήριξης δεν έχουν υποστεί φθορά κατά την
εγκατάσταση.
• Υπενθυµίζουµε ότι η ελάχιστη απόσταση µεταξύ απορροφητήρα και επιφάνειας των
εστιών της κουζίνας είναι 650 mm.
• Το κινητό σώµα (σώµα απορροφητήρα) πρέπει να έχει µέγιστη διαδροµή 900 mm σε
λειτουργία ανακύκλωσης και 750 mm µε την εγκατάσταση του κιτ αναρρόφησης.
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Συνδέσεις
ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
Για την εγκατάσταση του µοντέλου απαγωγής του
απορροφητήρα, συµβουλευθείτε τις οδηγίες του ειδικού κιτ
αναρρόφησης του απορροφητήρα.

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
• Ανοίξτε το φωτιστικό τραβώντας το στην ειδική εγκοπή.
• Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
• Βεβαιωθείτε για την παρουσία των φίλτρων ενεργού άνθρακα.
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ
• Τεντώστε το ηλεκτρικό καλώδιο και στερεώστε το στο στήριγµα
πάνω στην πλάκα οροφής χρησιµοποιώντας την ήδη τοποθετηµένη
προεξοχή µε 2 βίδες.
• Προσαρµόστε το λαστιχένιο στυπειοθλίπτη, που
είναι ήδη περασµένος στο ηλεκτρικό καλώδιο,
στο άνοιγµα για να αποφύγετε µελλοντικές
ζηµιές.
• Συνδέστε τον
απορροφητήρα στο
δίκτυο παρεµβάλλοντας
διπολικό διακόπτη µε
άνοιγµα επαφών
τουλάχιστον 3 mm.
• Βγάλτε τα φίλτρα για
λίπη (βλ. παρ.
"Συντήρηση") και
βεβαιωθείτε ότι ο
συνδετήρας του
ηλεκτρικού καλωδίου
έχει συνδεθεί σωστά
στην υποδοχή της
µονάδα αναρρόφησης.
• Στο σηµείο αυτό
µπορείτε να κόψετε το
δεµατικό που στερεώνει
το ηλεκτρικό καλώδιο
στο σώµα
απορροφητήρα.
• Στο σηµείο αυτό µπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο του απορροφητήρα και, εάν υπάρχει,
του φωτιστικού µε τις αντίστοιχες γραµµές ρεύµατος.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ
• Κλείστε την πλάκα µε το καπάκι πλάκας
χρησιµοποιώντας τις 3 βίδες που
αφαιρέσατε προηγουµένως και το κλειδί
του εξοπλισµού.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ CHIC-VANILLA
• Πάρτε τους λαµπτήρες και τοποθετήστε τους στα ντουί.
• ∆εν πρέπει να βιδωθούν αλλά µόνο να τοποθετηθούν µέσα
µέχρι τέρµα.

12d

12d
22

22

5

• Στερεώστε τα τζάµια 5 στην πλάκα µε τις βίδες 12d και τις
ροδέλες 22 στο πάνω µέρος.
• Στερεώστε µεταξύ τους τα τζάµια στο κάτω µέρος
χρησιµοποιώντας τα στηρίγµατα τζαµιού 6 µε τις βίδες 12e και
τις ροδέλες 22.

6

12e

12e
22

22

2.1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ NEST

2 2.1

7.1
12d

• Πάρτε τους λαµπτήρες και τοποθετήστε τους στα ντουί.
• ∆εν πρέπει να βιδωθούν αλλά µόνο να τοποθετηθούν µέσα
µέχρι τέρµα.
• Στερεώστε τους γνώµονες 7.1 στην πλάκα µε τα παξιµάδια
12d.
• Τοποθετήστε τη φλάντζα 12f στο πόµολο 12e, περάστε στη
συνέχεια το τζάµι 5 και την άλλη φλάντζα 12h στερεώνοντας
όλα µε ένα παξιµάδι 12d.
• Περάστε την άκρη του πόµολου 12e στη σχισµή του γνώµονα
7.1 και στερεώστε όλα µε το δεύτερο παξιµάδι 12d.

12e

12e

12f

5
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12e

4

12f

3
12e

12c

12d

12f
5

12d
12e

12d
12h

12h

12f
12e

12f
12f
12e

12f
12e

5
5

7.1
12h

• Λασκάροντας τα παξιµάδια 12d που σφίγγουν στο στήριγµα,
µπορείτε να κάνετε µικρές ρυθµίσεις στο τζάµι.

12f

12h

12f

12e

5
12d
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA
• Πάρτε τους λαµπτήρες και τοποθετήστε τους στα ντουί.
• ∆εν πρέπει να βιδωθούν αλλά µόνο να τοποθετηθούν µέσα
µέχρι τέρµα.

12d

12d

5

5

• Στερεώστε το τζάµι (ή άλλο υλικό) 5 στην πλάκα µε τα
πόµολα στερέωσης 12d.
12d

5
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ΧΡΗΣΗ
Πίνακας χειριστηρίων

L

Πλήκτρο
L
T1

T1

Λειτουργία

Οθόνη

Ανάβει/Σβήνει τα φώτα.
Απορροφητήρας κάτω

-

Αν το πιέσετε για 2 δευτερόλεπτα ανεβάζει στον απορροφητήρα.

Αναµµένη/Σβηστή

Αν το πιέσετε για λίγο Ανάβει/Σβήνει το µοτέρ.
Απορροφητήρας πάνω
Πρώτη πίεση: Ο απορροφητήρας κατεβαίνει.
∆εύτερη πίεση: Ο απορροφητήρας σταµατά.
Όταν ολοκληρωθεί η µετακίνηση, το µοτέρ ανάβει στη δεύτερη
ταχύτητα.

Σβηστή/Σβηστή

Προσοχή: Τα χειριστήρια του απορροφητήρα ελέγχουν µόνο τις λειτουργίες του
απορροφητήρα. Το φωτιστικό διαθέτει τροφοδοσία και διακόπτη εντελώς ανεξάρτητο από τον
απορροφητήρα.

Το ηλεκτρονικό σύστηµα αναγνωρίζει δύο τύπους βλαβών και φροντίζει να δώσει την
αντίστοιχη σήµανση
Led T1

Αργή αναλαµπή

Γρήγορη αναλαµπή

GR

Υπέρβαση του ορίου απορρόφησης ρεύµατος:
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί υπερφότωση, η βλάβη επισηµαίνεται µε
την αναλαµπή ανά 2 δευτερόλεπτα του Led T1 στον πίνακα χειριστηρίων.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια κατά την κίνηση του
απορροφητήρα.
Αυτή η σήµανση παραµένει ενεργοποιηµένη µέχρι την επόµενη εντολή
ανοίγµατος/κλεισίµατος του απορροφητήρα.
Επέµβαση του µικροδιακόπτη ασφαλείας κατά το άνοιγµα:
Σε περίπτωση επέµβασης του µικροδιακόπτη ασφαλείας, η ανωµαλία
επισηµαίνεται από το Led T1 που αναβοσβήνει γρήγορα (κάθε 250ms)
υποδεικνύοντας ότι ο απορροφητήρας έχει ξεπεράσει το στοπ
τερµατισµού...... Απευθυνθείτε στο Σέρβις!

Κατά τη διάρκεια αυτής της βλάβης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τον απορροφητήρα (φώτα και µοτέρ) και σε περίπτωση που το
µοτέρ είναι αναµµένο το Led T1 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει
επισηµαίνοντας ότι η βλάβη υπάρχει ακόµα.
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η συσκευή ελέγχεται και µε τηλεχειριστήριο που δέχεται µια µπαταρία των
3 V τύπου CR2032 (δεν περιλαµβάνεται).
• Μη βάζετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερµότητας.
• Μην πετάτε τις µπαταρίες στο περιβάλλον, αλλά µόνο στους ειδικούς
κάδους.

Πίνακας χειριστηρίων

Ανάβει/Σβήνει το µοτέρ.

-

Απορροφητήρας κλειστός:
- Πιέζοντας για λίγο το πλήκτρο ο απορροφητήρας αρχίζει και κατεβαίνει
- Στην επόµενη πίεση σταµατά.
Όταν ολοκληρωθεί η µετακίνηση, το µοτέρ ανάβει στη 2η ταχύτητα.
Απορροφητήρας ανοιχτός:
- Αν το πιέσετε για 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η µετακίνηση για την άνοδο και
σταµατά µε το τερµατικό διαδροµής.
- Πιέζοντας (για λίγο) σταµατά η µετακίνηση (πριν από το τερµατικό διαδροµής).
- Πιέζοντας ακόµα για λίγο, ανάβει/σβήνει το µοτέρ.
- Αν πατηθεί για 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί τη µετακίνηση για την άνοδο.
- Αν το µοτέρ είναι αναµµένο, πρώτα σταµατά το µοτέρ και στη συνέχεια αρχίζει τη
µετακίνηση.

-

-

-

Ανάβει/Σβήνει τα φώτα του απορροφητήρα.

-

ΕΝΤΟΝΗ
- Ενεργοποιείται µόνο µε τον απορροφητήρα κατεβασµένο και όταν δεν έχει
ενεργοποιεί το delay ή το 24h.
- Ενεργοποιεί την έντονη ταχύτητα από όλες τις ταχύτητες.
Για την απενεργοποίηση αρκεί να πιέσετε πάλι το πλήκτρο ή να σβήσετε το
µοτέρ.
- Η έντονη ταχύτητα ενεργοποιείται µε χρονοδιακόπτη 10 λεπτών. Με την
πάροδο των 10 λεπτών το σύστηµα επανέρχεται αυτόµατα στην
προηγούµενη ταχύτητα.
Αν το πιέσετε για λίγο λειτουργία Delay:
∆εν επιλέγεται µε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία Έντονη ή 24h.
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία ολικού σβησίµατος του
απορροφητήρα (µοτέρ+φωτισµός) µετά από 30 λεπτά:
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Delay πιέστε το ίδιο πλήκτρο ή σβήστε το
µοτέρ.
Αν το πιέσετε για 2 δευτ. λειτουργία 24H:
∆εν επιλέγεται µε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία Έντονη ή Delay.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία 24 για 10 λεπτά κάθε ώρα, για 24 ώρες.
Στο τέλος απενεργοποιείται.
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Το Led που υπάρχει στο
πλήκτρο
µοτέρ
(στα
χειριστήρια
απορροφητήρα),
αναβοσβήνει 1 φορά το
δευτερόλεπτο.

Το Led που υπάρχει στο
πλήκτρο
µοτέρ
(στα
χειριστήρια
απορροφητήρα),
αναβοσβήνει κάθε 0,5
δευτερόλεπτο.
Το Led που υπάρχει στο
πλήκτρο
µοτέρ
(στα
χειριστήρια
απορροφητήρα),
αναβοσβήνει
κάθε
2
δευτερόλεπτα.

Αυξάνει την ταχύτητα του µοτέρ.

-

Μειώνει την ταχύτητα του µοτέρ.

-
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μεταλλικό φίλτρο για λίπη
Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και απαιτεί καθαρισµό
τουλάχιστον κάθε 2 µήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση
ιδιαίτερα συχνής χρήσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΛΙΠΗ
• Ανοίξτε το φωτιστικό τραβώντας το στην ειδική εγκοπή.
• Βγάλτε το φίλτρο πιέζοντας προς το πίσω µέρος της συσκευής
και τραβώντας ταυτόχρονα προς τα κάτω.
• Πλύνετε το φίλτρο χωρίς να το στραβώσετε και αφήστε το να
στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.
• Τοποθετήστε το έτσι ώστε η λαβή να παραµείνει προς το
εξωτερικό µέρος.
• Κλείστε το φωτιστικό.

Φίλτρα ενεργού άνθρακα για οσµές (Μοντέλο ανακύκλωσης)
∆εν µπορεί να πλυθεί και να αναγεννηθεί και πρέπει να
αντικαθίσταται περίπου κάθε 4 µήνες χρήσης ή συχνότερα σε
περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Ανοίξτε το φωτιστικό.
• Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
• Βγάλτε τα κορεσµένα φίλτρα ενεργού άνθρακα όπως στο
σχέδιο (A).
• Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα όπως στο σχέδιο (B).
• Τοποθετήστε το φίλτρο για λίπη και το φωτιστικό.
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Φωτισµός
• Για την αντικατάσταση απευθυνθείτε στο Σέρβις ("Για την
αγορά απευθυνθείτε στο Σέρβις").

Ισχύς φωτιστικού
Chic

G9 -- Χαµηλή κατανάλωση 9W

Vanilla

G9 -- Χαµηλή κατανάλωση 9W

Luxia

G9 -- Υψηλή κατανάλωση 40W

Kaleidos

G9 -- Χαµηλή κατανάλωση 9W

Nest

G9 -- Υψηλή κατανάλωση 40W

Vertigo

G9 -- Χαµηλή κατανάλωση 9W

προσοχή: οι λαµπτήρες που δεν προβλέπονται.
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Συµπληρωµατικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη
• Ανοίξτε το φωτιστικό τραβώντας το στην ειδική εγκοπή.
• Τοποθετήστε την ετικέτα µε τον τύπο του φωτιστικού στον απορροφητήρα, όπως στην
εικόνα (αναφ. A).

B
A

∆ιαδικασία επέµβασης σε περίπτωση ανωµαλίας στην κίνηση
1.

2.
3.

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι σωστά τοποθετηµένη και δεν έχει
καεί. Για ενδεχόµενη αντικατάσταση, ανοίξτε το φωτιστικό,
ξεβιδώστε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την µε ασφάλεια ίδιων
χαρακτηριστικών (αναφ. B).
Βεβαιωθείτε ότι το σώµα του απορροφητήρα είναι αλφαδιασµένο
(συνιστάται η χρήση ενός αλφαδιού).
Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα συρµατόσχοινα είναι τεντωµένα µε
τον ίδιο τρόπο. Το εµπρός αριστερό συρµατόσχοινο δεν πρέπει να
είναι πιο λασκαρισµένο από τα άλλα.

Εάν οι προηγούµενες ενέργειες δεν λύσουν το πρόβληµα, απευθυνθείτε
στο Σέρβις.
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