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                     Köszönjük, hogy termékünket választotta, biztosak vagyunk benne,  
hogy megfelel majd elvárásainak. 

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és kövesse gondosan a
telepítésre és a működtetésre vonatkozó utasításokat, valamint a biztonsági előírásokat.

Tartsa meg ezt a tájékoztató füzetet későbbi használatra.

*A fényképek és diagramok tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Thank you for choosing this device, we are sure it will meet your expectations. 

Before using your device, read this manual and carefully follow the installation and operation 
instructions, as well as the safety rules. 

Keep this information booklet for future consultation. 

* Photographs and diagrams are indicative and may differ from actual product.



HU

Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések 

 Szigorúan kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat. Nem vállalunk felelősséget az
okozott problémákért, károkért vagy tűzért, amelyek a jelen kézikönyvben szereplő
utasítások be nem tartásából származnak. Ezt a terméket háztartási használatra tervezték.
Megjegyzés: A "(*)" szimbólummal ellátott speciális bejegyzések opcionális kiegészítők,
amelyek csak bizonyos modellekhez, vagy egyáltalán nem járnak, és külön kell azokat
beszerezni. Bármely, illetéktelen személy általi készülékbe való beavatkozás
garanciavesztéssel jár

Vigyázat! Ne csatlakoztassa az elszívót a hálózathoz, ha a telepítés még nem fejeződött be.

 Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt válassza le az elszívót a hálózatról a
villásdugó kihúzásával vagy a főáram megszakításával.

 Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.
 Jogosulatlan személyek általi beszerelés gyenge teljesítményt, a termék károsodását és

baleseteket okozhat.
 Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik az elszívó típusjelző címkéjén

megadott feszültséggel.
 A tápkábelt tilos megtörni vagy összepréselni a beszerelés során. A tápkábelt nem szabad a

főzőkészülék közelében elhelyezni, mert tüzet vagy olvadást okozhat.
 Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális

képességű, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet
alatt használhatják, vagy amennyiben útmutatást kaptak a készülék biztonságos
használatával kapcsolatban, és megértették a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem
végezhetik szülői felügyelet nélkül. Ezt a készüléket felnőttek számára tervezték; a
gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak ezzel a készülékkel. Ezt a
készüléket felnőttek számára tervezték. Gyermekeknek tilos a vezérlőrendszerrel és
magával az eszközzel játszani.

 Ne használja az elszívót, ha a zsírszűrő nincs megfelelően felszerelve!

 Egyértelmű jelzés hiányában az elszívót TILOS támasztófelületként használni.

 Az eszköz telepítési helyének megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie, amennyiben a
konyhai páraelszívót más gázégető eszközökkel vagy maró anyagokkal együtt használják.
Ennek a készüléknek a légcsatornarendszerét nem szabad összekapcsolni olyan
szellőzőrendszerrel, amelyet más célra, például gázégető készülékek vagy más maró
hatású anyagok füstjének elvezetésére használnak.

 Az elszívót szokványos otthoni főzéshez való használatra tervezték. Más célokra történő
használat esetén fennáll a sérülés veszélye, amelyre a garancia nem terjed ki.

 A lánggal történő főzés szigorúan tilos az elszívó alatt. A szabad láng használata károsítja a
szűrőket és tüzet okozhat, ezért mindenképpen el kell kerülni. Az olajban történő sütést
folyamatos figyelemmel kell kísérni a forró olaj meggyulladásának megakadályozása
érdekében. Az elszívó hozzáférhető felületei jelentősen túlmelegedhetnek, ha a
főzőkészülékekkel egyszerre használják.



Az elszívót rendszeresen meg kell tisztítani belülről és kívülről (LEGALÁBB HAVONTA). Ezt 
a jelen kézikönyvben található karbantartási utasításoknak megfelelően kell megtenni. Az 
elszívó tisztítási előírásainak be nem tartása, valamint a szűrők cseréjének és tisztításának 
elhanyagolása tűzveszélyt okoz.

 Ne használja a burkolatot anélkül, hogy a lámpákat megfelelően beszerelték volna, mert
áramütés veszélye áll fenn. Nem vállalunk felelősséget a készülék sérüléseiért, károkért
vagy tüzekért, amelyeket az utasítások be nem tartása okozott.

 Ne érintse meg a már egy ideje égő lámpákat. A magas hőmérséklet miatt megégethetik a 
kezét.

 Az elszívót akkor kapcsolja be, miután az edényt a főzőlapra helyezte. Ellenkező esetben a 
magas hőmérséklet az elszívó egyes részeinek deformációjához vezethet.

 Kapcsolja ki a tűzhelyet mielőtt levenné az edényeket a főzőlapról.
 Ne hagyjon forró olajat tartalmazó edényeket a főzőlapon. Forró olajat tartalmazó edények 

tüzet okozhatnak.
 Legyen óvatos főzéskor, mivel a konyharuhára, függönyre stb. fröccsenő forró olaj tüzet 

okozhat.
 A szűrő helyett ne használjon nem tűzálló szűrőanyagokat.
 Szűrő nélkül ne használja a terméket, és ne távolítsa el a szűrőt a termék működése 

közben.
 Tűz esetén kapcsolja ki az elszívót és a főzőkészülékeket.

 Karbantartás előtt szakítsa meg áramellátást. (Húzza ki)
 Ha az elszívóval azonos helyen található gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő eszköz 

(pl.: gáz-, fa-, vagy olajtüzelésű kályha vagy kandalló), akkor megfelelő szellőztetést kell 
biztosítani (nyitott ablak - ajtó).

 Ha kémény van csatlakoztatva az elszívóhoz, 120 mm-es levegőcsatornát használnak. A 
levegőcsatornák csatlakoztatásának a lehető legrövidebbnek kell lennie, kevés kanyarral.

 Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak az elszívóval. Ne hagyja, hogy gyermekek 
használják az elszívót.

 A csomagolóanyagokat gyermekektől távol tartsa; veszélyesek lehetnek számukra.
 Ha a tápkábel sérült, akkor azt a gyártónak, a szolgáltatónak vagy képzett szakembernek 

kell kicserélnie, a csatlakozót szétszerelni tilos.
 Tűz esetén kapcsolja ki a elszívót és a főzőkészülékeket. Takarja le a tüzet. Ne használjon 

vizet az oltáshoz.
 A készülék hozzáférhető részei felmelegedhetnek a főzőlap működése közben.

 A felszerelést követően a burkolatnak legalább 65 cm-re kell lennie az elektromos főzőlaptól 
és 75 cm-re a gáztól vagy más éghető energiaforrástól.

 Az elszívó levegőkiömlését nem szabad csatlakoztatni olyan kéményekhez, amelyek füst 
elvezetésére szolgálnak.

 Legyen óvatos, ha a készülék égési berendezésekkel (gáz, dízel, szén stb.) egy helyiségben 
működik. Az elszívó levegő elvezetésére szolgál és befolyásolhatja az égési folyamatot.





SZABADON ÁLLÓ ELSZÍVÓ

1. Burkolat
2. Zsírszűrő
3. Elülső ellenző (* nem minden verzióhoz tartozik)
4. Sebesség- és világításkapcsoló
5. Lámpaburkolat

ESZKÖZTELEPÍTÉS
A telepítést követően az elszívónak legalább 65 cm-re kell lennie az elektromos főzőlaptól és 75 
cm-re a gáztól vagy más éghető energiaforrástól.

1. ábra

Helyezzen kettő 2 W-os lámpát a foglalatokba. Ne használjon 40 W-nál nagyobb teljesítményű 
lámpákat, mert azok helyi túlmelegedést okozhatnak. A zajok és rezgések elkerülése érdekében 
javasoljuk, hogy helyezzen habszalagot az elszívó és a fal közé, vagy az elszívó teteje és a 
szekrény közé, attól függően, hogy hogyan rögzíti a burkolatot.



Az elszívó rögzíthető a burkolat hátulján lévő furatokon keresztül (2. ábra) a falhoz, vagy úgy, 
hogy az elszívó tetejét egy szekrényhez rögzítjük (3. ábra).

2. ábra                                                             3. ábra 

A rögzítőcsavarok maximális hossza 40 mm lehet.

Vigyázat! Ha nem tartják be a készülék és a csavarok használatáról szóló útmutatásait, 
akkor fennáll az elektromos veszély kockázata.

Az elszívó a szagok kivezetésére vagy a levegő szűrésére és újrahasznosítására is 
felhasználható. A telepítést ennek megfelelően kell elvégezni. A levegőújrahasznosítási 
lehetőség akkor megfelelő, ha nincs lehetőség külső kivezetőcső felszerelésére.

Kéménycsatlakozás a levegő kivezetéséhez.
Helyezze a műanyag csatlakozót az eszköz felső kimenetére. A műanyag csatlakozó az elszívó 
tetejéhez csatlakozik.

4. ábra                                           5. ábra 

Az elszívót 120 mm-es csőhöz kell csatlakoztatni. A csővel való összekötés az eszköz belsejében 
található műanyag csatlakozóval történik.
A hosszú és kanyargós csövek negatívan befolyásolják az elszívó teljesítményét, ezért ezeket el 
kell kerülni. A vízszintesen elhelyezett csövek enyhén a kimenet felé lejtsenek.
A spirálcsövek használata nem ajánlott, mert csökkentik az elszívó teljesítményét.

6. ábra 



A kimenő levegőt nem szabad elvezetni olyan csőben, amelyet más célra használnak,
például füst elszívására; A szellőztetésről és levegőelvezetésről szóló helyi szabályozást  

be kell tartani.
Levegőújrahasznosítás
Az elszívót szénszűrővel kell felszerelni, amelyet a csomagolás nem tartalmaz, külön kapható. 
Kérjen egy megfelelő típusút a beszerzési boltban vagy a viszonteladói szolgáltató központokban.
Az olyan változatok esetén, amelyeken a szénszűrőt a motorbemenetre lehet szerelni, helyezze fel 
a szűrőt az elszívó motorbemenetére (7. ábra) Szénszűrőlemez esetén rögzítse a szűrőlemezt a 
zsírszűrő felső részére az erre a célra szolgáló drótokkal (8. ábra).

* Elülső légkivezetéses változatok esetén távolítsa el a speciális burkolatot. (9. ábra)

7. ábra 8. ábra 

9. ábra 

* A levegő-újrahasznosítás és a kivezetés mód változatonként eltérhet

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS  
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápellátás megfelel az elszívó címkéjén megadottaknak. 
Az elektromos bekötést engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell elvégeznie.  

Helyhez kötött készülékek, amelyeknél nem lehetséges a hálózatról való leválasztás 
szeparált érintkezőkkel (minden pólus) vannak felszerelve a III-as 
túlfeszültségkategóriának megfelelően, mivel a leválasztást be kell építeni a 
huzalozásba, a huzalozási szabályoknak megfelelően. A rögzített kábelek és a 
fényelemek közötti potenciális érintkezés esetén a kábeleket védeni kell.



MŰKÖDTETÉS 

Csúszókapcsoló:

Csúszókapcsoló- eco:

Nyomógombos kapcsoló:

A hatékony működés érdekében az elszívót akkor kell elindítani, amikor bekapcsolja a tűzhelyet. A főzés befejezése 
után várjon további tíz percet, mielőtt leállítja a műveletet. Főzés közben hagyja nyitva a beltérre nyíló konyhaajtót. Ne 
hagyja nyitva az ablakot vagy a konyha kültérre nyíló ajtaját, mert a légáramlatok a főzéskor keletkező párát 
szétoszlatják és elfújják az elszívó elől.

 FIGYELEM!
Ha az elszívó egy térben üzemel kandallóval vagy olaj-, gáz-, fa- vagy egyéb tüzelésű 
kályhával, akkor egy kültérre nyíló ablakot vagy ajtót nyitva kell tartani. 

KARBANTARTÁS
Az eszközt meleg szappanos vízzel és egy jól kifacsart szivaccsal mossa. A rendszeres karbantartás növeli az 
elszívó teljesítményét.

A karbantartás / tisztítás és a szűrő cseréje előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Víz vagy más folyadék 
ne érje az elektromos alkatrészeket.
Az elszívó külső felületét szappanos vízzel megnedvesített ronggyal kell megtisztítani.

A. Lámpakapcsoló
    0 Pozíció: lámpák ki
    1 pozíció: lámpák be
B. Sebességkapcsoló
    0 Pozíció: Motor(ok) áll(nak)
    1 Pozíció: alacsony sebesség  
    2 Pozíció: közepes sebesség
    3 Pozíció: nagy sebesség
C. Működési lámpa (*nem minden modellhez tartozik)

A. Lámpakapcsoló
    0 pozíció: lámpák ki- Motor(ok) áll(nak)     Pozíció: lámpák be
    1 Pozíció: alacsony sebesség
    2 Pozíció: nagy sebesség

Pozíció: lámpák be 0/1 Pozíció: Motor(ok) 
alacsony sebesség
2 Pozíció: közepes sebesség
3 Pozíció: nagy sebesség



Ne hanyagolja el a szűrő rendszeres tisztítását.

A rendszeresen nem tisztított vagy cserélt szűrő tüzet okozhat

Aktívszén-szűrő Csere
Karbantartás előtt szakítsa meg áramellátást.
Az aktívszén-szűrő beszereléséhez igazítsa a motort a horonyhoz és forgassa az óramutató járásával 
megegyező irányba (7. ábra). Az eltávolításához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. 
Szénszűrőlemez esetén rögzítse a szűrőlemezt a zsírszűrő felső részére az erre a célra szolgáló drótokkal (8. 
ábra).

Az aktívszén-szűrőt ki kell cserélni egy újra, ha az elszívó hatékonysága csökken, a felhasználástól függően 3-5 
havonta. A szénszűrőt tilos mosni vagy újrahasználni. A zsírszűrőt akkor is fel kell helyezni a termékre, ha az 
aktívszén-szűrő nincs használatban. Zsírszűrő nélkül ne használja a terméket.

Tisztítás vagy szűrőcsere
Az elszívó zsírszűrőjének cseréjéhez vagy tisztításához először válassza le az elszívót a hálózatról, majd:
Doboz típusú szűrők esetén a szűrő gombjának mozgatásával távolítsa el a szűrőt a 11. ábrán látható módon.

A szűrő langyos mosogatószerrel mosható a mosogatógépben.
A szűrőnek száraznak kell lennie, mielőtt a készülékbe helyezné. Normál használat során a zsírszűrőt 
rendszeresen tisztítsa 30 naponta. Cserélje ki, ha a sérülés jelei észlelhetők.

Belső zsírszűrő esetén
 Nyissa fel az eszközt a szűrőgombok mozgatásával, ahogy azt a nyíl jelzi (12. ábra)
 Távolítsa el a szűrőt tartó vezetékeket.

Most már cserélheti vagy tisztíthatja a szűrőt az alkalmazott szűrő típusától függően.

 Akrilszűrők: rendszeres időközönként és legalább négyhetente a szűrőt meleg szappanos vízzel kell 
mosni.

 Speciális papírszűrő: cserélje ki a szűrőt, amikor a piros vonalak megjelennek az alján.
 Speciális papírszűrő telítési vonalak nélkül: Cserélje ki a szűrőt kéthavonta az eszköz normál használata esetén.

 Fémszűrő: A szűrőt mosogatógépben vagy meleg mosogatószerrel lehet mosni.
 A szűrőnek száraznak kell lennie, mielőtt a készülékbe helyezné. Normál használat során a zsírszűrőt 

rendszeresen tisztítsa 30 naponta. Cserélje ki, ha a sérülés jelei észlelhetők.

11. ábra 12. ábra 



Lámpacsere

Válassza le az eszközt a hálózatról
Távolítsa el a leszerelhető szűrőt, óvatosan távolítsa el a lámpák műanyag burkolatait. Távolítsa el a hibás izzót, és 
cserélje ki ugyanolyan erősségű és típusú izzóra. (Várjon, amíg a lámpák lehűlnek, mert megégethetik a kezét). A 
készülékhez használandó izzó: 220/240 3 W-os halogén (LED) E14 (ILCOS D: DRBB/F-3-230-E14-35/97,5 az EN 
61231:2010+A1:2013) szabványnak megfelelően A^aipeoTE TO anoonwpevo ^rpo, a^aipeoTE npooexTiKa Ta 
nAaoTiKa KaAuppaTa TWV Aaprnqpwv

FIGYELEM:  A jótállás nem terjed ki a készülék nem megfelelő használatából, a használati utasítás be nem 
tartásából, a karbantartás hiányából, a rendeltetésszerű használat során történő kopásból, valamint a telepítésből 
adódó károkra. Továbbá az eszköz vagy alkatrészeinek törésére a jótállás nem vonatkozik.

Ez a készülék megfelel a következő európai irányelvek követelményeinek:
2014/35/EK Kisfeszültségű villamossági termékekről szóló irányelv
2014/30/EK EMC (elektromágneses kompatibilitás) irányelv

Ez a termék megfelel a 2011/65/ EK európai irányelvnek.

A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelv (WEEE) 
szerint van jelölve. A termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a hulladék helytelen kezeléséből adódó 
emberre és környezetre kiható negatív következményeket.
A terméken található szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a 
megfelelő gyűjtőhelyen kell hagyni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához. A 
hulladékeltávolításnak meg kell felelnie a hulladék hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírásoknak.
A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információért kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a háztartási hulladékkezelő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket 
vásárolta.
A termék gyártása és csomagolása újrahasznosítható. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal ezen anyagok 
legmegfelelőbb eltávolítási módjáról, ha azok már nem használhatók.



Warnings and safety precaution 

Strictly follow the instructions mentioned in this manual. We take no responsibility for any 

problems, damage or fire caused and come from the failure to follow instructions mentioned in this 

manual. The hood has been designed exclusively for domestic use. Note: The special entries with 

the symbol "(*)" are optional accessories supplied only on some models or not provided at all and 

must be obtained. Any intervention by an unauthorized person in the device makes except factory 

warranty.  

Warning! Do not connect the hood to the mains if the installation is not finished. 

 Before any cleaning or maintenance operations disconnect the hood from the mains by
removing the plug or by interrupting the mains.

 All electrical connections must be made by a certified technician.
 Installation by unauthorized persons can cause poor product performance, damage in product

and accidents.
 Ensure that the mains’ voltage agrees with that specified in hood type label.
 The power cable must not be squeezed or pinched during installation. The power cord must

not be placed near cooking appliance there may be cause of fire or melt.
 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision. This device is designed
for use by adults; children should be supervised to ensure they do not play with this device.
This device is designed for use by adults. It should not allow children to tamper with the
control system or to play with the device.

 Never use the hood if the grease filter  is not properly installed!
 The hood must NEVER be used as a support surface unless it is explicitly indicated.
 The space in which the device is installed must have sufficient ventilation when the kitchen

hood is used together with other gas combustion devices or other caustic materials. The air
duct system of this device should not be connected with any other existing ventilation system
which is used for any other purpose such as the evacuation of fumes generated by gas
combustion appliances or other caustic materials.

 The hood is designed for use during normal, home cooking. If used for other purposes, there
is a risk of damage which is not covered under warranty.

 Cooking with flames is strictly prohibited under the hood. The use of free flame damages  the
filters and may cause fire, so it should be avoided in any case. Frying should be under
continuous control to prevent the ignition of heated oil. Accessible hood surfaces may
overheat significantly if used simultaneously with cooking appliances.

 The hood should be cleaned regularly, both inside and outside (AT LEAST ONCE A MONTH).
This should be done in accordance with the maintenance instructions provided in this
booklet). Failure to observe the hood cleaning standards and the replacement and cleaning
of filters causes fire hazards.

 Do not use or leave the hood without the lamps properly installed because there is danger of
electric shock We take no responsibility for any injury, damage or fires caused to the
appliance as a result of non-compliance.

 Do not touch the lamps when they are on for some time. They may hurt your hand, as they
burn.

 Start the hood after placing the pan on the burner. Otherwise, the high temperature may
cause distortion of certain parts of the hood.



 Before removing pans from the burners, turn off the kitchen stove. 
 Do not leave utensils with hot oil on the burner. Utensils with hot oil can catch fire. 
 Be careful when preparing food in the pan, there is danger of oil ignition and fire, if splattered 

on tablecloths, curtains etc.   
 Do not use filtering materials instead of the filter, which are not fireproof.  
 Do not use the product without filter and do not remove the filters when the product is in 

operation.  
 In case of flame, turn off the power to the product and cooking appliances. 
 Disconnect the power supply before maintenance procedure. (Unplug). 
 If in the same space with the hood there is a device operating on gas or other fuels (eg gas 

heater, wood heater, oil heater- fireplace), there should be adequate ventilation (open window 
- door).  

 When a chimney is connected to the hood, air ducts are used or 120 mm. The air ducts 
connection must be as short as possible with few bends. 

 Ensure that children do not play with the hood. Do not allow children use the hood. 
 Keep packaging materials away from children; they can be dangerous for them. 
 If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or service provider or 

qualified technician, there should not be interference in the plug.  
 In case of flame, turn off the power to the hood and the cooking appliances. Cover the flame. 

Never use water to extinguish it. 
 The accessible parts of the appliance may become hot enough when the burners are in 

function.  
 Once installed, the hood must be located at least 65 cm from electric hobs and 75 cm from 

gas or other combustible energy source.  
 The air outlet of the hood must not be connected to chimneys which channel smoke out of 

the area and from other sources too.  
 Be careful when the device is operating in the same room with combustion appliances (gas, 

diesel, coal, etc.). The hood flows air out of the area and can adversely affect the combustion 
process. 

EN 
FREESTANDING HOOD 
 

 
 
 
 

6. Hood cover 
7. Grease filter  
8. Front visor (* not available in all versions ) 
9. Speed switch / lighting 
10. Lights cover 

 
 
 



 
DEVICE INSTALLATION 
For its proper installation, it should be at least 65 cm from electric burners and 75 cm from gas or 
other combustible energy source. 
                                                            

 
 
                                                                         Fig. 1  
Place two 2 W led lamps in the lamp holders. Do not use lamps of more than 40 W power, because 
they cause local overheating. To avoid noises and vibrations we recommend placing foam tape on 
the back between the hood and the wall or at the top between the hood and the cabinet, depending 
on how you fix your hood.  
 
The fixing of the hood can be made, either from the holes in the rear of the hood (Fig. 2) to the wall 
or by securing the top in a cabinet (fig. 3).  

 
Fig 2                                                              Fig 3 

        
 
Maximum length of the mounting screws should be 40 mm 
 

Warning ! If the current instructions of mounting the devise and screws usage are not 
followed there will be  risk of electrical hazard .   
 

 
The hood can be used either for the extraction of odors to the outside, or for air Filtering and 
recycling at the same place. The installation should be done accordingly. The recycling option is 
appropriate where there is no possibility of installing exhaust pipes to the outside.  
 
Chimney connection for extracting air out 
Place the plastic connecting in the outlet of the device at the top. The plastic connecting fastens at 
the top of the hood. 
 

 



Fig 4                                            Fig 5 

       
The hood must be connected to Φ120 mm diameter pipe. The connection with the pipe is made with 
the plastic connecting located within the device. 
Long pipes and several curves negatively affect negatively the performance of the hood and should 
be avoided. Horizontal sections must have a slight call to the exit. 
The use of spiral tubes is not recommended because the performance of the hood is reduced.  

 
Fig 6 

 
 
The exhaust air should not be dissipated in a conductor which is used for another use 
such as fume extracting; Local regulations should be adhered which involve ventilation 

and evacuation. 
 
Air recycling operation . 
The hood must be fitted with a carbon filter which is not contained in the package, it is sold 
separately. Ask for the suitable type in the purchase store or in the resale service centers.  
Put the carcon filter in the motor inlet of the hood in case of filter mountable to motor inlet (Fig.7) In 
case of carbon flter in sheet form fasten the carbon filter to upper part of grease filter with the 
special wires (Fig 8).  
*In case of version where air outlet from the front part is supported remove the special cover. (Fig 
9) 
                                  Fig. 7                                                Fig. 8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Fig 9 

       
 

*Recycling mode and outlet mode may vary depending on version 

 
ELECTRICAL CONNECTION 
Ensure that the mains supply agrees with that specified on the hood’s plate.    

The electrical connection must be performed by a licensed electrical installer. Stationary 
appliances not fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact 
separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III, for 
disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. 
In case of potential contact of fixed cabling with the light deflectors the cabling should be 
protected.  

 
OPERATION  
 
 Slide switch type: 
 

 
 
Slide switch type- eco  : 
 
 

 
 
 
 
Push button switch  : 
 

 
 
 
 

  

Α. Lamp switch  
    0 Position : lamps off  
    1 Position : lamps on 
Β. Speed Switch 
    0 Position : Motor/s stopped 
    1 Position : low speed 
    2 Position : medium speed 
    3 Position : high speed 

C. Operation lamp (* not available in all models) 
 

Α. Lamp switch  
    0 Position : lamps off- Motor/s stopped 
     Position : lamps on 
     1 Position : low speed 
     2 Position : high speed 
    
 

 

     
     Position : lamps on 
     0/1 Position : Motor/s low speed 
     2    Position : medium speed 
     3    Position : high speed 
    
 

 



 
The hood in order to work effectively must be started up just when you switch on your kitchen. When cooking finishes, 
wait another ten minutes before stopping the operation. During cooking leave one door that communicates with the 
interior of your house ajar. Do not leave the window or exterior kitchen door open because air flows blow away the 
produced by cooking gases far from the hood and spread in space.  
 

 CAUTION 

If hood and fireplace or an oil gas heater or wood or other combustible operate all at once, you 
must leave an open window or door that communicates with an external space. 
 
MAINTENANCE 
The device is washed with warm soapy water and a well drained sponge. Regular maintenance increases the 
performance of your hood.  
 

Disconnect the device from the mains prior to maintenance / cleaning process and filter change.  
          Avoid touching the electrical components with water or other liquids. 
          The outer surface of the hood should be cleaned with a cloth dampened with soapy water. 
 

Do not neglect to regularly clean the filter. Filter that is not cleaned regularly or replaced can be fire cause. 
 

 
Activated Carbon Filter Replacement   

Disconnect the device from the power supply before replacement.  

To install the Active Carbon Filter, align with the grooves on the motor and turn clockwise (fig. 7) To remove it, 
turn counterclockwise. In case of carbon filter in sheet form fasten the carbon filter to upper part of grease filter 

with the special wires (Fig 8). 

 

The Activated Carbon Filter should be replaced with a new one whenever there is a fall in the efficiency of the hood, 
every 3-5 months, depending on usage. Carbon Filter must never be washed or reused. Grease filter should be affixed 
to the product even when the Active Carbon filter is not in use. Do not use the product without filter grease.  

Cleaning or filter change 
To change or clean your hood grease filter you must first disconnect the hood from the mains then : 
In the case of box-type filter remove the filter by moving the filter button as indicated in figure 11, the filter can be 
washed in the dishwasher with lukewarm soap. 
The filter must be dry before placing it in the device. Regular cleaning is recommended of the grease filter every 30 
days during normal use, replace it when signs of damage are observed.  
In case of internal grease filter  

 Open the device by moving the filter buttons as indicated by the arrow (fig 12) 
 Remove the wires that hold the filter. 

Now you are able to change or clean the filter depending on the kind of filter you use.  
 Acrylic Filters: at regular intervals and at least every four weeks the filter should be washed in warm soapy 

water.  
 Filter of special paper: replace the filter when the red lines appear on the underside.  
 Filter on special paper without saturation lines: Replace the filter every two months in normal use of the 

device.   
 Metal filter: The filter can be washed in a dishwasher or with warm soap.  
 The filter must be dry before placing it in the device. Regular cleaning of the grease filter is recommended 

every 30 days during normal use, replace it when signs of damage are observed.  

 Fig 11                                                                             Fig 12 

 



 
 
 

Lamps replacement  

 Disconnect the device from power supply  
 
Remove the detachable filter, carefully remove the plastic covers of lamps Remove the faulty bulb and replace it with 
another of the same strength and type. (Wait for the lamps to cool, otherwise they may hurt your hand). The lamps that 

should be used for this appliance are 220/240 3 W halogen (LED)  E14 (ILCOS D: DRBB/F-3-230-E14-35/97,5  
according to EN 61231:2010+A1:2013) Αφαιρέστε το αποσπώμενο φίλτρο, αφαιρέστε προσεχτικά τα πλαστικά 
καλύμματα των λαμπτήρων   

                                                             

                            

CAUTION: The warranty does not cover damages due to improper use of the device, failure to comply with 
the instructions for use, lack of maintenance or normal wear and problems arising from the installation. 
Also, there cannot be a plea in the event of breakage of the device or its components.                                                                       

 
This device complies with the requirements of the following European Directives: 
 
 

2014/35/EC   Low Voltage Directive  
2014/30/EC  EMC Directive 

 
 
This product complies with the  European Directive 2011/65/EC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This appliance is marked according to the European directive 2012/19 / EC on the electrical and electronic 
equipment (WEEE) waste. By ensuring this product is disposed of correctly, it will help prevent potential 
negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste of handling this product.  
The symbol on the product indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it 
should be left at the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. 
Disposal must be 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 authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.  
The manufacture and packaging of the product is recyclable. Contact local authorities about the most correct 
way to remove these materials when they are no longer useful.  
 

 

 

 



 

DAVOLINE

0602 MOL (2 MOTOR)

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου του οικιακού απορροφητήρα κουζίνας στο 

σημείο βέλτιστης απόδοσής του / Measured electric power input at 

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς εισόδου του συστήματος φωτισμού του 

οικιακού απορροφητήρα κουζίνας στην επιφάνεια μαγειρέματος / 

Nominal power of the l ighting system (WL)(W)

Μέσος φωτισμός από το σύστημα φωτισμού επί της επιφάνειας 

μαγειρέματος μετρημένος υπό κανονικές συνθήκες/Average 

il lumination of the l ighting system on the cooking surface 

188

104,5

4

88

Διαφορά στατικής πίεσης του οικιακού απορροφητήρα κουζίνας στο 

σημείο βέλτιστης απόδοσής του / Measured air pressure at best 

efficiency point (PBEP)(Pa)

Συντελεστής αυξησης χρόνου/ Time increase factor (f)

Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης / Energy Efficiency (EElhood)
Ρυθμός ροής αέρα στον οικιακό απορροφητήρα κουζίνας στο σημείο 

βέλτιστης απόδοσής του/ Measured air flow rate at best efficiency 

point (QBEP)(m³/h)
178,1

90,9

1,7

8,8

D

Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία off / Power Consuption 

Off Mode  (Po)(W)

Κατανάλωση ενέργιας σε λειτουργία ετοιμότητας / Power Consuption 

in Standby Mode (Ps)(W)
-

0

182

C

75,9

C

18

E

Ενταση ήχου  κατά την λειτουργία boost/Sound Power Level at 

Intensive/Boost Setting (LWA)(dB)
-

61

54

-

308

Δείκτης Απόδοσης Φιλτραρίσματος Λιπών / Grease Fi ltering 

Efficiency Class (GFE)(indice) 

Ελάχιστη Ροη Αέρα κατά τη κανονική λειτουργία  / Minimum Air Flow 

in Normal Use MIN (m³/h)

Μέγιστη ροή αέρα σε κανονική χρήση / Maximum Air Flow in 

Normal Use  (intensive / boost excluded) MAX (m³/h)

Μέγιστη Ροη Αέρα  / Air Flow at Intensive/Boost Setting (m³/h)

Ενταση ήχου κατά την μικρότερη ταχύτητα σε κανονική λειτουργία / 

Sound Power Level at Minimum Speed Avaible in Normal Use MIN 

(LWA)(dB)
Ενταση ήχου κατά την μέγιστη  ταχύτητα σε κανονική λειτουργία / 

Sound Power Level at Maximum Speed Avaible in Normal Use MAX 

(LWA)(dB)

Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης / Energy Efficiency Class (EEI)

 Ρευστοσυναμική Απόδοση / Fluid Dynamic Efficiency(FDE)

Δείκτης Ρευστοσυναμικής Απόδοσης / Fluid Dynamic Efficiency class 

(FDE) (Indice)

Απόδοση Φωτισμού/ Light Efficiency (LE)

Δείκτης Απόδοσης Φωτισμού / Lighting Efficiency Class (LE)(indice)

Απόδοση Φιλτραρίσματος Λιπών / Grease Fi ltering Efficiency (GFE)

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας  / Annual Energy Consumption 

(AEC)(kWh/a) 67,3

Μάρκα / Brand 

Μοντέλο / Model

DAVOLINE

0601 MOL (1 MOTOR)

Directive EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554

E

18

C

128,2

D

8,1

507

-

57

75,9

C

299

-

1,5

99,9

68

-

0

Δελτιο προιόντος σύμφωνα με τον κανονοσμό της Ευρωπαικής Ένωσης 66/2014 ΕΚ / Product Information compliant to commission 

regulation (EU) No 66/2014

4

88

266,8

219

199,5




