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Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδια-
γραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευ-
ής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συ-
σκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν υποδείξεις για την τοποθέτηση,
την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι,
προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη
συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί
να προκληθούν από μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας.

Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περί-
πτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να
του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή
για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.

 Αυτός ο απορροφητήρας δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερι-
κούς χώρους.

 Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα αποκλειστικά και μόνο για
οικιακή χρήση για την απορρόφηση και τον καθαρισμό του χώρου
από τους υδρατμούς που προκύπτουν κατά το μαγείρεμα.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

 Ο απορροφητήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία
με ανακύκλωση αέρα πάνω από μια εστία αερίου για τον εξαερισμό
του χώρου τοποθέτησης. Για το θέμα αυτό συμβουλευτείτε έναν
ειδικό τεχνίτη φυσικού αερίου.
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 Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω
της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας
ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επι-
τρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου
υπεύθυνου ατόμου.
Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρί-
ζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος
χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

 Πρέπει να κρατάτε μακριά από τον απορροφητήρα παιδιά κάτω
των οκτώ ετών, εκτός εάν τα επιτηρείτε συνεχώς.

 Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να
γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το
χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λαν-
θασμένου χειρισμού.

 Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να
κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

 Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και
μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

 Το φως του φωτισμού εστιών είναι πολύ δυνατό. 
Προσέχετε ιδιαίτερα τα μωρά, ώστε να μην κοιτούν απευθείας το
φως.

 Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να
τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π. χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν
στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από
τα υλικά συσκευασίας.
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Τεχνική ασφάλεια

 Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να γίνονται
μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν
σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.

 Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά
σας. Ελέγχετε τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε
λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

 Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδε-
θεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφα-
λείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική
εγκατάσταση από έναν ειδικό.

 Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του απορροφητήρα εξασφα-
λίζεται τότε μόνο, όταν αυτός είναι συνδεδεμένος στο δημόσιο ηλε-
κτρικό δίκτυο.

 Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία
ηλεκτρικής σύνδεσης (τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην
πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα
στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν
βλάβες στη συσκευή. 
Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες
ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

 Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη
ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω
αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

 Στις συσκευές που συνδέονται με εξωτερικό μοτέρ (τύπου …EXT)
πρέπει επιπρόσθετα να συνδέσετε και τις δύο μονάδες στο καλώδιο
σύνδεσης με τους ακροδέκτες σύνδεσης.
Αυτές οι συσκευές μπορούν να συνδυαστούν μόνο με ένα εξωτερικό
μοτέρ της Miele.
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 Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο μετά την τοποθέτησή
του. Μόνο έτσι, θα είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία του.

 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί
σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

 Σε περίπτωση που αγγίξετε ηλεκτροφόρα καλώδια ή γίνουν αλλα-
γές στα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη της συσκευής, αυτό θα είναι επι-
κίνδυνο για εσάς και μπορεί να δημιουργήσει ανωμαλίες στη λειτουρ-
γία της συσκευής. 
Ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής, μόνο όπως περιγράφεται στα
κεφάλαια που αναφέρονται στην εγκατάσταση και τον καθαρισμό
της. Μην ανοίγετε άλλα μέρη της συσκευής.

 Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση
που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του
Miele Service.

 Mόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συ-
σκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με
τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που
έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με τέτοια
ανταλλακτικά.

 Ένα κατεστραμμένο καλώδιο σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατα-
σταθεί μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες.

 Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών
πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συ-
σκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν

– κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή

– ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρι-
κό πίνακα ή

– βγάλετε το φις (αν υπάρχει) από την πρίζα. Για να γίνει αυτό μην
τραβάτε το καλώδιο, αλλά το φις.
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Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρμανση

 Κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια! 
Όταν στο χώρο που λειτουργεί ο απορροφητήρας, υπάρχουν και
εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα,
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας. 
Εστίες θέρμανσης εξαρτώμενες από την ανανέωση του αέρα είναι
π.χ. σόμπες αερίου, πετρελαίου ή κάρβουνου, θερμοσίφωνο ή
θέρμανση αερίου, boiler, εστίες, φούρνοι, οι οποίες συλλέγουν τον
αέρα καύσης τους από τον χώρο τοποθέτησης και των οποίων τα
καυσαέρια οδηγούνται στο ύπαιθρο μέσω, π.χ. μιας καμινάδας. 

Ο απορροφητήρας απορροφά κατά τη λειτουργία του μεγάλη πο-
σότητα αέρα από το χώρο που βρίσκεται, αλλά και από τα διπλα-
νά δωμάτια. Αυτό ισχύει για τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:
- λειτουργία εξαγωγής αέρα, 
- λειτουργία εξαγωγής αέρα με εξωτερικό μοτέρ, 
- λειτουργία με ανακύκλωση αέρα με κουτί κυκλοφορίας αέρα
τοποθετημένο εκτός του δωματίου.
Χωρίς λοιπόν την απαραίτητη τροφοδότηση των εστιών αυτών
θέρμανσης με φρέσκο αέρα, δημιουργείται μια υποπίεση, η οποία
επιδρά αρνητικά στη διαδικασία καύσης. 
Δηλητηριώδη καυσαέρια μπορεί να εισέλθουν από την καμινάδα ή
το μπουρί μέσα στα δωμάτια. 
Κίνδυνος για τη ζωή σας!
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Για να λειτουργεί λοιπόν ο απορροφητήρας ταυτόχρονα με άλλες
εστίες θέρμανσης χωρίς κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να επιτευ-
χθεί μια υποπίεση το ανώτερο 4 Pa (0,04 mbar), ούτως ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος επαναρρόφησης των καυσαερίων που
δημιουργούν οι εστίες θέρμανσης.

Το κατάλληλο επίπεδο υποπίεσης επιτυγχάνεται, όταν έχετε
προβλέψει στο χώρο ένα μόνιμο άνοιγμα (π.χ. σε μια πόρτα ή ένα
παράθυρο), έτσι ώστε να εισέρχεται πάντα φρέσκος αέρας στους
εσωτερικούς χώρους. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη
διάμετρο του ανοίγματος. Το άνοιγμα ενός κοινού τηλεσκοπικού
σωλήνα τοίχου δεν επαρκεί για τη σωστή τροφοδότηση των χώρων
με φρέσκο αέρα.

Κατά τον υπολογισμό περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο,
πρέπει να γίνει μέτρηση όλων των χώρων μιας κατοικίας. Συμβου-
λευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό καμινάδων.

Αν ο απορροφητήρας σας πρόκειται να λειτουργεί μόνο με
ανακύκλωση αέρα, όπου ο αέρας θα επανέρχεται στον χώρο τοπο-
θέτησης, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν.
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Σωστή χρήση

 Από την ανοιχτή φωτιά μπορεί να προκύψει πυρκαγιά! Μην επιχει-
ρήσετε να μαγειρέψετε ή να ψήσετε σε ανοιχτή φωτιά κάτω από τον
απορροφητήρα. Φλαμπέ, ψητά σε γκριλ κ.λπ. απαγορεύονται.
Ο απορροφητήρας που βρίσκεται σε λειτουργία τραβάει τις φλόγες
στο φίλτρο. Τα σταγονίδια λίπους που υπάρχουν μπορεί να
αρπάξουν φωτιά!

 Η ισχυρή επίδραση της θερμότητας κατά το μαγείρεμα σε μια
εστία αερίου μπορεί να βλάψει τον απορροφητήρα.

– Όταν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα πάνω από εστίες
αερίου, πρέπει να προσέχετε, οι εστίες που βρίσκονται σε λει-
τουργία να είναι συνέχεια καλυμμένες με σκεύη. Διακόπτετε τη
λειτουργία της εστίας αερίου ακόμα και όταν αφαιρείτε έστω και
για λίγο τα σκεύη.

– Επιλέγετε σκεύη που αντιστοιχούν στο μέγεθος της εστίας.

– Κανονίζετε τη φλόγα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή σε καμιά πε-
ρίπτωση να μην βγαίνει έξω από το σκεύος.

– Αποφεύγετε το υπερβολικό ζέσταμα των σκευών (π.χ. κατά το μα-
γείρεμα σε σκεύος Wok).

 Το νερό συμπύκνωσης μπορεί να προκαλέσει σκουριές στον
απορροφητήρα. 
Θέτετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα πάντα, όταν μια εστία είναι
σε χρήση, για να μη μπορεί να συγκεντρωθεί νερό συμπύκνωσης.

 Έλαια και λίπη που έχουν υπερθερμανθεί μπορεί να αναφλεγούν
και έτσι να πιάσει φωτιά ο απορροφητήρας.
Όταν μαγειρεύετε με λάδια και λίπη σε κατσαρόλες, τηγάνια ή
φριτέζες, δεν πρέπει να αφήνετε τα σκεύη χωρίς επίβλεψη. Επίσης
και όταν ψήνετε σε ηλεκτρικό γκριλ, δεν πρέπει ποτέ να απομακρύ-
νεστε από τη συσκευή του γκριλ.
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  Η συσσώρευση λίπους και βρωμιάς εμποδίζουν τη σωστή λειτουρ-
γία του απορροφητήρα. 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς φίλτρα λίπους,
για να είναι εγγυημένη η καθαρότητα των υδρατμών.

 Υπάρχει περίπτωση κατά το μαγείρεμα εξαιτίας της αναδυόμενης
θερμότητας να θερμανθεί αρκετά ο απορροφητήρας. 
Αγγίζετε το περίβλημα και τα φίλτρα λίπους, μόνο όταν έχει κρυώσει
ο απορροφητήρας.

Σωστή τοποθέτηση

 Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εστιών
που χρησιμοποιείτε, για να γνωρίζετε αν είναι δυνατή η λειτουργία
απορροφητήρα πάνω από τις εστίες.

 Η τοποθέτηση του απορροφητήρα πάνω από εστίες καύσης
στερεών καυσίμων δεν επιτρέπεται.

 Μια πολύ περιορισμένη απόσταση ανάμεσα στην εστία και τον
απορροφητήρα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον απορροφητήρα.
Αν δεν έχουν οριστεί μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας από τον
κατασκευαστή των εστιών, θα πρέπει να τηρούνται μεταξύ των
εστιών και της κάτω γωνίας του απορροφητήρα οι αποστάσεις α-
σφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση".
Αν λειτουργούν διάφορες εστίες κάτω από τον απορροφητήρα, για
τις οποίες ισχύουν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας, τότε πρέπει
να λάβετε υπόψη σας τη μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας που δίνε-
ται.

 Για την στερέωση του απορροφητήρα λάβετε υπόψη σας τα στοι-
χεία στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση".

 Μέρη λαμαρίνας μπορεί να έχουν μυτερές άκρες οι οποίες μπορεί
να προκαλέσουν τραυματισμό.
Κατά την τοποθέτηση φοράτε γάντια που προστατεύουν από τα
κοψίματα.
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 Χρησιμοποιείτε για τον αεραγωγό μόνο σωλήνες ή αγωγούς από
άφλεκτο υλικό, όπως τους διαθέτει το κατάστημα από το οποίο αγο-
ράσατε τη συσκευή ή το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.

 Ο αέρας που βγαίνει από τον απορροφητήρα δεν επιτρέπεται να
περνά ούτε από μια χρησιμοποιημένη καμινάδα καλοριφέρ
πετρελαίου ή αερίου ούτε από φρεάτιο που χρησιμεύει για τον
εξαερισμό χώρων, όπου λειτουργεί τζάκι.

 Σε περίπτωση που ο εξαγόμενος αέρας οδηγείται μέσα από
καμινάδα ή φρεάτιο, εκτός λειτουργίας, τότε θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για αυτό σε κάθε
χώρα.

Καθαρισμός και περιποίηση

 Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αν ο καθαρισμός δεν διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δίνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

 Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε
ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού
για τον καθαρισμό της συσκευής.

Εξαρτήματα

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Miele. Αν χρη-
σιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να
απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται
μέσα στην εγγύηση.
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Αξιοποίηση της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή
από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά
της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλε-
γεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρί-
ζουν τον οικολογικό παράγοντα και την
τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμά-
των.

Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκου-
πίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο
συγκέντρωσης απορριμμάτων προς
ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συ-
σκευής
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ-
ές περιέχουν συχνά πολύτιμα υλικά. Πε-
ριέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά,
μείγματα και συστατικά στοιχεία τα
οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουρ-
γία και την ασφάλειά τους. Στα οικιακά
απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη
μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το πε-
ριβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην
πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα.

Αντ' αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδι-
κούς χώρους αποκομιδής για την
παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών που
διατίθενται από τον δήμο ή την
κοινότητα, από τα εμπορικά καταστή-
ματα ή από την εταιρεία Miele. Για το
σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών
σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην
παλιά συσκευή που θα παραδώσετε,
είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι
υπεύθυνοι. Φροντίστε, ώστε μέχρι την
αποκομιδή της συσκευής, να φυλάσσε-
ται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.
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a Στόμιο εξαγωγής, εξαγωγή αέρα/ανακύκλωση αέρα

b Όργανα χειρισμού

c Φίλτρο λίπους

d Συρόμενος οδηγός υδρατμών

e Φωτισμός εστιών

f Φίλτρο οσμών
Πρόσθετα εξαρτήματα για τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα

g Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής για το μοτέρ

h Πλήκτρα για τη ρύθμιση της ισχύος του μοτέρ

i Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής για τον φωτισμό εστιών

j Πτυσσόμενη μετώπη
Η μετώπη του οδηγού υδρατμών μπορεί να λάβει τη μετώπη του προγράμμα-
τος στο οποίο ανήκουν τα έπιπλα κουζίνας σας (πρόσθετο εξάρτημα, απαραί-
τητο το σετ εντοιχισμού DML 400).
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Οι παρακάτω λειτουργίες είναι δυνατές
εξαρτώμενες από τον τύπο του απορ-
ροφητήρα:

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα

Ο αέρας που απορροφάται, καθαρίζε-
ται από το φίλτρο λίπους και οδηγείται
έξω από το κτίριο.

Προστατευτικό διάφραγμα

Το προστατευτικό διάφραγμα στο σύ-
στημα εξαερισμού φροντίζει, ώστε να
μη γίνεται ανταλλαγή αέρα ανάμεσα στο
χώρο εγκατάστασης και στον εξωτερικό
αέρα, όταν ο απορροφητήρας είναι
εκτός λειτουργίας. 
Έτσι, όταν ο απορροφητήρας είναι
εκτός λειτουργίας, το διάφραγμα είναι
κλειστό. 
Όταν θέτετε τον απορροφητήρα σε λει-
τουργία, τότε ανοίγει το διάφραγμα και
οι υδρατμοί της κουζίνας μπορούν,
χωρίς κανένα εμπόδιο, να διοχετεύονται
προς τα έξω.

Σε περίπτωση που το δικό σας σύστημα
εξαερισμού δεν είναι κατάλληλα
εξοπλισμένο, η συσκευή συνοδεύεται
από ένα προστατευτικό διάφραγμα.
Αυτό τοποθετείται στο στόμιο εξαερι-
σμού του μοτέρ.

Λειτουργία με ανακύκλωση
αέρα
(μόνο με σετ μετατροπής και φίλτρο
ενεργού άνθρακα ως πρόσθετο εξάρτη-
μα, βλέπε "Τεχνικά χαρακτηριστικά")

Ο αέρας που απορροφάται καθαρίζεται
από το φίλτρο λίπους και επιπρόσθετα
από ένα φίλτρο οσμών. Στη συνέχεια
οδηγείται πάλι πίσω στην κουζίνα.

Λειτουργία με εξωτερικό μοτέρ
(απορροφητήρες τύπου ...EXT)

Οι απορροφητήρες τύπου …EXT, είναι
ειδικά κατασκευασμένοι για τη σύνδεση
με εξωτερικό μοτέρ, δηλαδή το μοτέρ
απορρόφησης τοποθετείται σε έναν
εξωτερικό χώρο της δικής σας επιλο-
γής. Το εξωτερικό μοτέρ συνδέεται με
τον απορροφητήρα μέσω ενός ειδικού
ηλεκτρικού καλωδίου και η λειτουργία
του κατευθύνεται από τον πίνακα
χειρισμού του απορροφητήρα.
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Ενεργοποίηση μοτέρ
 Τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό

υδρατμών. Για τη βέλτιστη
απορρόφηση και ένα περιορισμένο
επίπεδο θορύβου θα πρέπει ο οδηγός
υδρατμών να έχει τραβηχτεί εντελώς
προς τα έξω.

Το μοτέρ μεταβαίνει στη βαθμίδα 2. Το
σύμβολο  και ο αριθμός 2 της ένδει-
ξης βαθμίδας μοτέρ ανάβουν.

Επιλογή βαθμίδας ισχύος
Για λίγους έως πολλούς υδρατμούς και
οσμές έχετε στη διάθεσή σας τις βαθμί-
δες ισχύος 1 έως 3.

Αν προσωρινά δημιουργηθούν πολύ
ισχυροί υδρατμοί και οσμές, π.χ. κατά
το τσιγάρισμα, επιλέγετε τη βαθμίδα Β
ως βαθμίδα λειτουργίας Booster.

 Πιέζοντας το πλήκτρο "" επιλέγετε
μια χαμηλότερη ή το πλήκτρο "" μια
υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.

Μείωση από τη βαθμίδα λειτουργίας
Booster

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Powermanagement (προρυθμισμένη), το
μοτέρ μετά από 5 λεπτά μειώνει αυ-
τόματα την ισχύ στη βαθμίδα 3.

Παράταση λειτουργίας
 Συνιστάται να αφήνετε το μοτέρ μετά

το μαγείρεμα να λειτουργεί για ακόμη
μερικά λεπτά. Έτσι καθαρίζεται ο
αέρας της κουζίνας από υδρατμούς
και οσμές που τυχόν υπάρχουν
ακόμη.

Διακοπή λειτουργίας του μοτέρ
 Θέτετε εκτός λειτουργίας το μοτέρ

κλείνοντας τον οδηγό υδρατμών. Την
επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον
οδηγό υδρατμών το μοτέρ τίθεται
πάλι σε λειτουργία στη βαθμίδα 2, ή

 θέτετε εκτός λειτουργίας το μοτέρ με
το πλήκτρο λειτουργία / διακοπή .

Το σύμβολο  σβήνει.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίη-
ση φωτισμού εστιών
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απε-
νεργοποιήσετε τον φωτισμό εστιών
ανεξάρτητα από το μοτέρ.

 Τραβώντας προς τα έξω και σύροντας
προς τα μέσα τον οδηγό υδρατμών ή
πιέζοντας το πλήκτρο φωτισμού 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τον φωτισμό
εστιών.

Όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιη-
μένος ανάβει το σύμβολο .



Χειρισμός

18

Powermanagement
Ο απορροφητήρας διαθέτει ένα
Powermanagement. Αυτό βοηθά στην
οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος, φρο-
ντίζοντας ώστε το μοτέρ να μειώνει αυ-
τόματα τη βαθμίδα του και ο φωτισμός
να απενεργοποιείται.

– Αν έχει επιλεγεί η βαθμίδα λειτουργί-
ας Booster του μοτέρ, μετά από 5 λε-
πτά μειώνει αυτόματα στη βαθμίδα 3,

– Από τις βαθμίδες μοτέρ 3, 2 ή 1 μετά
από 2 ώρες μειώνεται μια βαθμίδα
και στη συνέχεια με βηματισμό 30
λεπτών απενεργοποιείται.

– Ο ενεργοποιημένος φωτισμός εστιών
τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα
μετά από 12 ώρες.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του
Powermanagement

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
Powermanagement.
Σκεφθείτε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.

 Το μοτέρ και ο φωτισμός εστιών
πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας.

 Πιέζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ""
και "" για περίπου 10 δευτερόλε-
πτα, μέχρι να ανάψει η ένδειξη 1.

 Πιέζετε στη συνέχεια το ένα μετά το
άλλο

– το πλήκτρο φωτισμού ,

– το πλήκτρο "" και πάλι

– το πλήκτρο φωτισμού .

Αν το Powermanagement είναι
ενεργοποιημένο, ανάβουν οι ενδείξεις 1
και B συνεχώς.
Αν είναι απενεργοποιημένο, αναβοσβή-
νουν οι ενδείξεις 1 και B.

 Για να απενεργοποιήσετε το
Powermanagement πιέζετε το
πλήκτρο "".

Οι ενδείξεις 1 και Β αναβοσβήνουν.

 Για ενεργοποίηση πιέζετε το πλήκτρο
.

Οι ενδείξεις 1 και Β ανάβουν συνεχώς.

 Επιβεβαιώνετε τη διαδικασία με το
πλήκτρο λειτουργία / διακοπή .

Όλες οι λυχνίες ελέγχου σβήνουν.

Αν η επιβεβαίωση δεν γίνει μέσα σε 4
λεπτά, διατηρείται η παλιά ρύθμιση.

Αυτόματη απενεργοποίηση συ-
σκευής
Αν το Powermanagement είναι
απενεργοποιημένο, ο απορροφητήρας
που έχει τεθεί σε λειτουργία τίθεται
εκτός λειτουργίας μετά από 12 ώρες
αυτόματα (μοτέρ και φωτισμός εστιών).

 Για εκ νέου ενεργοποίηση πιέζετε το
πλήκτρο λειτουργία / διακοπή  του
μοτέρ το πλήκτρο φωτισμού .
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Αυτός ο απορροφητήρας λειτουργεί
αποτελεσματικά και πολύ οικονομικά.
Τα μέτρα που ακολουθούν σας υποστη-
ρίζουν ως προς την οικονομική χρήση:

– Κατά το μαγείρεμα φροντίζετε, ώστε
να υπάρχει καλός εξαερισμός στην
κουζίνα. Αν κατά τη λειτουργία με
εξαγωγή αέρα δεν εισρέει επαρκής
αέρας, ο απορροφητήρας δεν λει-
τουργεί αποτελεσματικά και δημιουρ-
γούνται αυξημένοι θόρυβοι λειτουργί-
ας.

– Μαγειρεύετε στη μικρότερη δυνατή
βαθμίδα ισχύος. Όταν δημιουργούνται
λίγοι ατμοί αυτό σημαίνει χαμηλή
βαθμίδα ισχύος στον απορροφητήρα
και συνεπώς χαμηλότερη
κατανάλωση ρεύματος.

– Ελέγχετε στον απορροφητήρα την
επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Τις πε-
ρισσότερες φορές επαρκεί μια
χαμηλή βαθμίδα ισχύος. Χρησιμο-
ποιείτε τη βαθμίδα της λειτουργίας
Booster, μόνο όταν αυτό είναι απα-
ραίτητο.

– Όταν υπάρχει πολύς ατμός αλλάξτε
έγκαιρα σε μια υψηλή βαθμίδα λει-
τουργίας. Αυτό είναι πιο αποτελεσμα-
τικό, από το να προσπαθείτε, να
απορροφήσετε τους ατμούς από το
μαγείρεμα που έχουν διασκορπιστεί
στην κουζίνα, αφήνοντας τον απορ-
ροφητήρα να λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

– Προσέχετε, ώστε να απενεργοποιείτε
τον απορροφητήρα μετά το μαγείρε-
μα.

– Καθαρίζετε ή αλλάζετε τα φίλτρα σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Τα πολύ
λερωμένα φίλτρα μειώνουν την

απόδοση, αυξάνουν τον κίνδυνο πυρ-
καγιάς και σημαίνουν κίνδυνο για την
υγεία.
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 Αποσυνδέετε τον απορροφητή-
ρα από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν
από κάθε εργασία συντήρησης και
περιποίησης (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις
ασφαλείας").

Περίβλημα

Γενικά

Οι επιφάνειες και τα όργανα
χειρισμού έχουν ευαισθησία σε γρα-
τσουνιές και χαράγματα.
Για τον λόγο αυτόν λάβετε υπόψη
σας τις υποδείξεις καθαρισμού που
ακολουθούν.

 Καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες και τα
όργανα χειρισμού μόνο με ένα
απορροφητικό πανί και ζεστό σαπου-
νόνερο.

Προσέχετε, ώστε να μην εισχωρήσει
υγρασία στον απορροφητήρα.
Καθαρίζετε ιδιαίτερα στην περιοχή
των οργάνων χειρισμού μόνο με
νωπό πανί.

 Στεγνώνετε τις επιφάνειες στη συ-
νέχεια με ένα μαλακό πανί.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε:

– καθαριστικά που περιέχουν σόδα,
οξέα, χλώριο ή χημικούς διαλύτες,

– δυνατά καθαριστικά, όπως π.χ.
σκόνες ή γαλάκτωμα, σκληρά σφουγ-
γάρια, όπως π.χ. αυτά για κατσα-
ρόλες ή χρησιμοποιημένα σφουγ-
γάρια με υπολείμματα από κάποιο
δυνατό καθαριστικό.

Ειδικές υποδείξεις για ανοξείδωτες
επιφάνειες

(δεν ισχύουν για τα πλήκτρα χειρισμού!)

 Για τον καθαρισμό τους μπορείτε επί-
σης, εκτός από ζεστό σαπουνόνερο,
να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαρι-
στικό υλικό ανοξείδωτων επιφανειών.

 Για να μη λερωθούν πάλι γρήγορα,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μετά
τον καθαρισμό τους, ένα υλικό περι-
ποίησης ανοξείδωτων επιφανειών
(διατίθεται από το τμήμα ανταλλακτι-
κών της Miele). 
Απλώνετε μικρή ποσότητα από το
υλικό αυτό με ένα μαλακό πανί σε
όλη την επιφάνεια.

Ιδιαίτερες υποδείξεις για τα όργανα
χειρισμού

Μην αφήνετε τη βρωμιά να παραμεί-
νει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το χρώμα των οργάνων χειρισμού
μπορεί να αλλοιωθεί.
Γι' αυτό αφαιρείτε τη βρωμιά
αμέσως.

 Λάβετε υπόψη σας για τον καθαρισμό
τις γενικές υποδείξεις σε αυτό το κε-
φάλαιο.

Για τον καθαρισμό των οργάνων
χειρισμού δεν επιτρέπεται να χρησι-
μοποιήσετε υλικά καθαρισμού ανο-
ξείδωτων επιφανειών.
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Φίλτρο λίπους
Το μεταλλικό φίλτρο λίπους του απορ-
ροφητήρα συγκρατεί διάφορα στέρεα
συστατικά από τους υδρατμούς του μα-
γειρέματος (λίπος, σκόνη κ.λπ.),
εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση βρω-
μιάς μέσα στη συσκευή.

 Ένα φίλτρο με πολλά υπολείμ-
ματα λίπους περικλείει κίνδυνο
φωτιάς!

Διάστημα καθαρισμού

Το λίπος που συγκεντρώνεται στο
φίλτρο σκληραίνει μετά από μεγάλο
χρονικό διάστημα και δυσχεραίνει έτσι
τον καθαρισμό. Για τον λόγο αυτόν συνι-
στάται να καθαρίζετε το φίλτρο λίπους
κάθε 3–4 εβδομάδες.

Αφαίρεση των φίλτρων λίπους

Κατά τον χειρισμό μπορεί το φίλτρο
να πέσει κάτω.
Από αυτό μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο φίλτρο και στην εστία.
Κατά τον χειρισμό κρατάτε καλά στο
χέρι σας το φίλτρο.

Κατά την αφαίρεση μη διπλώνετε το
φίλτρο λίπους προς τα κάτω!
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές
στους πείρους στήριξης.

 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο λίπους,
πιάνετε τον οδηγό υδρατμών που
είναι μέσα και κρατάτε ταυτόχρονα το
φίλτρο, το οποίο τραβάτε προς τα
έξω μαζί με τον οδηγό υδρατμών.

 Αφαιρείτε το φίλτρο λίπους προς τα
κάτω.

 Διακόπτετε τη λειτουργία του μοτέρ.
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Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο
χέρι

 Καθαρίζετε το φίλτρο λίπους με τη
βοήθεια μιας βούρτσας σε ζεστό νερό
με αραιωμένο υγρό απορρυπαντικό.
Μην χρησιμοποιείτε αδιάλυτο υγρό
απορρυπαντικό.

Ακατάλληλα καθαριστικά

Ακατάλληλα απορρυπαντικά μπορεί με
τακτική χρήση να δημιουργήσουν ζημιά
στις επιφάνειες των φίλτρων.
Τα παρακάτω απορρυπαντικά δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται:

– απορρυπαντικά που διαλύουν τα άλατα

– δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γα-
λάκτωμα

– δυνατά καθαριστικά για όλες τις χρή-
σεις και σπρέι που διαλύουν τα λίπη

– σπρέι φούρνου

Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο
πλυντήριο πιάτων

 Τοποθετείτε το φίλτρο κατά το
δυνατό όρθιο ή με κάποια κλίση στο
κάτω κάνιστρο. Προσέχετε, ώστε ο
βραχίονας εκτόξευσης νερού να
μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.

 Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό
πιάτων οικιακής χρήσης.

 Επιλέγετε ένα πρόγραμμα με θερμο-
κρασία όχι λιγότερο από 50°C και όχι
περισσότερο από 65°C.

Κατά το πλύσιμο του φίλτρου λίπους
σε πλυντήριο πιάτων, ανάλογα με το
απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε,
μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα στην
εσωτερική επιφάνειά του. Αυτό δεν
επηρεάζει τη λειτουργία του φίλτρου.

Μετά τον καθαρισμό

 Μετά τον καθαρισμό, τοποθετείτε το
φίλτρο, για να στεγνώσει πάνω σε μια
απορροφητική πετσέτα.

 Καθαρίζετε τα προσιτά μέρη του πε-
ριβλήματος από τα υπολείμματα
λίπους, αφού αφαιρεθεί το φίλτρο
λίπους. Έτσι, προλαμβάνετε πιθανή
πυρκαγιά.

Τοποθέτηση του φίλτρου λίπους

 Για να το τοποθετήσετε, στρέφετε το
φίλτρο έτσι, ώστε οι κόκκινοι
πλαστικοί οδηγοί να δείχνουν μπρο-
στά και προς τα πάνω.

 Τοποθετείτε το φίλτρο μπροστά μέσα
στον οδηγό υδρατμών, το πιέζετε
προς τα πάνω και το σπρώχνετε μαζί
με τον οδηγό υδρατμών προς τα
μέσα. Το φίλτρο γλιστράει και εφαρ-
μόζει στα στηρίγματα. Στο τέλος
πιέζετε ελαφρά το φίλτρο προς τα
πίσω.
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Φίλτρα ενεργού άνθρακα
Κατά τη λειτουργία με ανακύκλωση
αέρα πρέπει να τοποθετηθεί εκτός από
το φίλτρο λίπους ένα φίλτρο οσμών.
Αυτό απορροφά όλες τις υπόλοιπες
οσμές από το μαγείρεμα. 
Τοποθετείται στον οδηγό υδρατμών
πάνω από το φίλτρο λίπους.

Μπορείτε να αποκτήσετε το φίλτρο
λίπους μέσω της διεύθυνσης
www.miele-shop.gr, από το τμήμα
ανταλλακτικών της Miele (βλέπε στο
τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) ή
από το κατάστημα πώλησης προϊόντων
Miele, από το οποίο αγοράσατε τη συ-
σκευή.

Τον τύπο της συσκευής θα βρείτε στο
κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

Τοποθέτηση / Αλλαγή φίλτρου οσμών

 Για την τοποθέτηση ή την αλλαγή του
φίλτρου οσμών πρέπει να αφαιρέσετε
το φίλτρο λίπους, όπως περιγράφηκε
πριν.

 Αφαιρείτε τη συσκευασία από το
φίλτρο οσμών.

 Τοποθετείτε το φίλτρο οσμών στο
ειδικό πλαίσιο.

 Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο λίπους.

Χρονικό διάστημα αλλαγής

 Αλλάζετε πάντα το φίλτρο οσμών,
όταν οι οσμές δεν εξουδετερώνονται
πλέον ικανοποιητικά.
Θα πρέπει να το αλλάζετε το
αργότερο κάθε 6 μήνες.

Που να πετάξετε το φίλτρο οσμών

 Το χρησιμοποιημένο φίλτρο οσμών
μπορείτε να πετάξετε μαζί με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα.
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Αλλαγή λυχνίας
Αντικαθιστάτε τις λυχνίες μέσω λυχνιών
ίδιου τύπου:

κατασκευαστής............................  EGLO
τύπος λυχνίας............................... GU10
ονομασία......................................  11427
ισχύς ................................................ 3 W

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις λυχνίες
από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele
ή από τα καταστήματα πώλησης προϊ-
όντων Miele.

 Τραβάτε προς τα έξω τον οδηγό
υδρατμών και αφαιρείτε το φίλτρο
λίπους, όπως περιγράφεται στις
προηγούμενες παραγράφους.

 Απενεργοποίηση μοτέρ και φωτι-
σμού.

Οι λυχνίες θερμαίνονται πολύ κατά
τη λειτουργία της συσκευής.
Έτσι, ακόμη και όταν τις σβήσετε,
υπάρχει για αρκετό διάστημα κίνδυ-
νος εγκαύματος.
Περιμένετε μερικά λεπτά, πριν προ-
χωρήσετε στην αλλαγή των λυχνιών.

 Στη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
αφαιρείτε το φίλτρο οσμών.

 Αποσυνδέετε τον απορροφητήρα
από το ηλεκτρικό δίκτυο (βλέπε κεφ.
"Υποδείξεις ασφαλείας").

 Μέσω της εσοχής στο προστατευτικό
πλέγμα πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω
την λυχνία.

 Στρέφετε τη λυχνία προς τα αριστερά
και την αφαιρείτε τραβώντας την
προς τα κάτω.

 Περιστρέφετε την καινούρια λυχνία
στο ντουί και πιέζετε προς τα πάνω.
Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του
κατασκευαστή.

 Τοποθετείτε πάλι το φίλτρο λίπους
και σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα
το φίλτρο οσμών.
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Πριν από την τοποθέτηση

 Λάβετε υπόψη σας πριν από την
τοποθέτηση όλες τις πληροφορίες
σε αυτό το κεφάλαιο και το κεφάλαιο
"Υποδείξεις ασφαλείας".
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Εξαρτήματα τοποθέτησης
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a 1 στόμιο εξαερισμού
για έναν αγωγό εξαγωγής αέρα 
150 χιλστ.

b 1 στόμιο μείωσης
για έναν αγωγό εξαγωγής αέρα 
125 χιλστ.

c 1 προστατευτικό διάφραγμα
για τοποθέτηση στο στόμιο εξαερι-
σμού του μοτέρ (όχι στη λειτουργία
με ανακύκλωση αέρα)

d 2 γωνίες εντοιχισμού
για τη στερέωση του απορροφητήρα
στο ντουλάπι τοίχου.

e 1 πήχης απόστασης
για την κάλυψη της σχισμής ανάμεσα
στην πλάτη της συσκευής και στον
τοίχο.

f Σετ εντοιχισμού DML 400 για την
τοποθέτηση μιας πτυσσόμενης
μετώπης
(δεν παραδίδεται μαζί με τη συ-
σκευή, είναι πρόσθετο εξάρτημα) πε-
ριέχει πτυσσόμενη γωνία και βίδες
στήριξης για την τοποθέτηση μιας
μετώπης επίπλων κουζίνας.

g Σετ μετατροπής για τη λειτουργία
με ανακύκλωση αέρα
(δεν παραδίδεται μαζί με τη συ-
σκευή, είναι πρόσθετο εξάρτημα,
βλέπε κεφ. "Τεχνικά χαρακτηριστι-
κά") Το σετ μετατροπής περιέχει
σχάρα εξαερισμού, σωλήνα αλουμινί-
ου και σφιγκτήρες σωλήνα.

14 βίδες 4 x 15 χιλστ.
για τη στερέωση του απορροφητήρα
στο ντουλάπι τοίχου.

8 βίδες M4 x 12 χιλστ.
για τη στερέωση του απορροφητήρα
στις γωνίες εντοιχισμού.
Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιή-
σετε 4 βίδες αντί για τα πλαστικά
πριτσίνια που προορίζονται για τη
στερέωση του πήχη απόστασης.

4 πλαστικά πιρτσίνια
για τη στερέωση του πήχη απόστασης.
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Διαστάσεις συσκευής
Εικόνα 1: Ο DA 3466 σε ένα ντουλάπι πλάτους 600 χιλστ.

Το σχέδιο δεν έχει γίνει βάσει κλίμακας
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Εικόνα 2: Ο DA 3496 σε ένα ντουλάπι πλάτους 900 χιλστ.

Το σχέδιο δεν έχει γίνει βάσει κλίμακας

Για την όψη πλαϊνής επιφάνειας λάβετε υπόψη σας την εικόνα 1
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Εικόνα 3: Ο DA 3496 σε ένα ντουλάπι πλάτους 600 χιλστ. ή ένα ντουλάπι πλάτους
900 χιλστ. με πλαϊνές επεκτάσεις.

Το σχέδιο δεν έχει γίνει βάσει κλίμακας

Για την όψη πλαϊνής επιφάνειας λάβετε υπόψη σας την εικόνα 1

Υποσημειώσεις για τις εικόνες 1 έως 3:

a Το ντουλάπι πρέπει να διαθέτει στο μπροστινό του μέρος μια βάση δαπέδου για
τη στερέωση του απορροφητήρα.

b Αν προβλέπεται ένα ενδιάμεσο τοίχωμα, πρέπει αυτό να μπορεί να αφαιρεθεί.

c Οι γωνίες στερέωσης είναι κατάλληλες για πλαϊνά τοιχώματα πάχους 16 και 19
χιλστ.

d Γωνία στερέωσης DML 400 (εξάρτημα) για την τοποθέτηση μιας μετώπης.

e Εξάρτημα DSM 400

* Σε αυτόν τον εντοιχισμό ο οδηγός καταλήγει στην μπροστινή άκρη του σώματος.
Αν ο απορροφητήρας τοποθετηθεί μπροστά ή πίσω (π.χ. με χρήση μιας μετώπης),
πρέπει να προσαρμοστούν οι διαστάσεις αντίστοιχα.
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Απόσταση μεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S)

Λάβετε υπόψη σας, όταν επιλέγετε την απόσταση ανάμεσα στις εστίες και την
κάτω άκρη του απορροφητήρα, τα στοιχεία του κατασκευαστή των εστιών.
Αν δεν ορίζονται εκεί μεγαλύτερες αποστάσεις, τότε θα πρέπει να διατηρηθούν
τουλάχιστον οι παρακάτω αποστάσεις ασφαλείας.
Λάβετε υπόψη σας επίσης το κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας".

Εστίες Απόσταση S τουλάχι-
στον

Ηλεκτρική εστία 450 χιλστ.

Ηλεκτρικό γκριλ, φριτέζα (ηλεκτρική) 650 χιλστ.

Εστία αερίου με πολλές φλόγες 
≤ με συνολική ισχύ 12,6 kW, κανείς από τους καυστήρες
> 4,5 kW

650 χιλστ.

Εστία αερίου με πολλές φλόγες 
> με συνολική ισχύ 12,6 kW και ≤ 21,6 kW, 
κανείς από τους καυστήρες > 4,8 kW.

760 χιλστ.

Εστία αερίου με πολλές φλόγες 
> με συνολική ισχύ 21,6 kW, 
κανείς από τους καυστήρες > 4,8 kW.

δεν είναι δυνατό

Μονή εστία αερίου ≤ με ισχύ 6 kW 650 χιλστ.

Μονή εστία αερίου > με ισχύ 6 kW και ≤ 8,1 kW 760 χιλστ.

Μονή εστία αερίου > με ισχύ 8,1 kW δεν είναι δυνατό

Κατά την τοποθέτηση μιας μετώπης κάλυψης επίπλου από ξύλο ή από
πλαστικό στον απορροφητήρα, λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του
κατασκευαστή των εστιών σχετικά με τη χρήση εύφλεκτων υλικών πάνω από τις
εστίες.
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Συστάσεις τοποθέτησης
– Για να απορροφώνται οι υδρατμοί

κατά τον βέλτιστο τρόπο, πρέπει να
προσέξετε, ώστε ο απορροφητήρας
να τοποθετηθεί στο κέντρο ακριβώς
πάνω από τις εστίες και όχι στο πλάι.

– Η εστία θα πρέπει κατά το δυνατόν
να είναι στενότερη από τον απορρο-
φητήρα ή να έχει το πολύ το ίδιο
πλάτος με αυτόν.

– Το μέρος τοποθέτησης θα πρέπει να
είναι ελεύθερα προσβάσιμο. Σε περί-
πτωση που χρειαστεί επισκευή από
το service πρέπει ο απορροφητήρας
να είναι προσβάσιμος και να μπορεί
να ξεμονταριστεί ανεμπόδιστα.
Λάβετέ το υπόψη σας αυτό, π.χ. κατά
την τοποθέτηση ντουλαπιών, ραφιών,
καλυμμάτων ή διακοσμητικών στοιχεί-
ων στον περιβάλλοντα χώρο του
απορροφητήρα.
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a Παράδειγμα: κατάσταση εντοιχισμού
χωρίς μετώπη, η μπροστινή άκρη
του κλειστού οδηγού υδρατμών κα-
ταλήγει στην μπροστινή άκρη του
κασώματος του ντουλαπιού. Είναι
απαραίτητη μια βάση δαπέδου
βάθους τουλάχιστον 95 χιλστ.

b Παράδειγμα: κατάσταση εντοιχισμού
με μια μετώπη του προγράμματος
επίπλων σας. Η θέση εντοιχισμού
μετατίθεται στη διάσταση b της
μετώπης συν 5 χιλστ. για τη γωνία
στερέωσης DML 400. 
Η βάση δαπέδου πρέπει να είναι
αντίστοιχα μεγαλύτερη.

Το άνοιγμα εντοιχισμού που απομένει
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο
από 180 χιλστ. Αν συμβαίνει αυτό, τότε
πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή
ακόμη πιο πίσω και να επιλέξετε αντί-
στοιχα μικρότερη διάσταση T. 
Η θέση του οδηγού υδρατμών μπορεί
αργότερα με τη ρύθμιση βάθους να
διορθωθεί προς τα εμπρός κατά 35
χιλστ. το ανώτερο.

Για την ακριβή τοποθέτηση του απορ-
ροφητήρα αρχικά ο πήχης απόστασης
στην πίσω πλευρά κόβεται στην απα-
ραίτητη διάσταση T και τοποθετείται:
T= βάθος κασώματος K μείον το βάθος
της συσκευής G

 Μικραίνετε τον συνοδευτικό πήχη
απόστασης στη διάσταση T. Τον
χωρίζετε με ένα μαχαίρι στην προβλε-
πόμενη γραμμή της αμέσως
μικρότερης διάστασης.
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 Τέλος βιδώνετε τον κομμένο πήχη
απόστασης με τον τοίχο κάτω από τα
πλαϊνά τοιχώματα του ντουλαπιού.

 Στη μπροστινή άκρη του πήχη
απόστασης σχεδιάζετε μια κάθετη
γραμμή δεξιά κι αριστερά, στις
εσωτερικές πλευρές του ντουλαπιού.

 Οι γωνίες είναι κατάλληλες για ξύλινα
τοιχώματα με πάχος από 16 χιλστ. και
19 χιλστ. Βιδώνετε τις γωνίες με την
πλευρά που φέρει το αντίστοιχο
τύπωμα. 
Βιδώνετε τις γωνίες εντοιχισμού δεξιά
και αριστερά στο ντουλάπι, ώστε η
πίσω γωνία να είναι τοποθετημένη
στη γραμμή, η κάτω γωνία να
ευθυγραμμίζεται με την κάτω γωνία
του ντουλαπιού.
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Για να αποφύγετε γρατζουνιές στον
οδηγό υδρατμών, αφαιρείτε την προ-
στασία μεταξύ του οδηγού και του
περιβλήματος μόνο μετά την
τοποθέτηση στο ντουλάπι τοίχου.

 Η τοποθέτηση του απορροφητήρα γί-
νεται χωρίς φίλτρα λίπους. Αν τα φίλ-
τρα λίπους είναι τοποθετημένα, θα
πρέπει να αφαιρεθούν για να γίνει η
τοποθέτηση (βλέπε κεφ. "Καθαρι-
σμός και περιποίηση").

 Κατά την τοποθέτηση ενός απορρο-
φητήρα πλάτους 90 εκ. σε ένα
ντουλάπι πλάτους 60 εκ. πρέπει σε
ανοιγμένο οδηγό υδρατμών να
ξεβιδωθούν τα ελατήρια στήριξης του
οδηγού υδρατμών.

 Σηκώνετε τον απορροφητήρα από
κάτω μέσα στο ντουλάπι, τα πλαϊνά
ελατήρια στήριξης πρέπει να πιάσουν
στις γωνίες εντοιχισμού.

 Σπρώχνετε τον απορροφητήρα προς
τα πίσω μπροστά από τον πήχη
απόστασης.

 Υπόδειξη για ξεμοντάρισμα της συ-
σκευής στο μέλλον: όταν ξεβιδωθούν
και αφαιρεθούν οι δύο βίδες στη
δεξιά και αριστερή εσωτερική πλευρά
του περιβλήματος της συσκευής,
χαλαρώνουν τα ελατήρια στήριξης και
μπορείτε να βγάλετε τη συσκευή από
το ντουλάπι τοίχου.
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 Καταρχήν βιδώνετε από κάτω τη συ-
σκευή στις γωνίες εντοιχισμού δεξιά κι
αριστερά με 2 βίδες για κάθε πλευρά.

 Τραβάτε τον οδηγό υδρατμών έξω και
αφαιρείτε την προστασία που υπάρ-
χει ανάμεσα στον οδηγό υδρατμών και
το περίβλημα.

 Ο απορροφητήρας βιδώνεται με 4
βίδες από κάτω στο δάπεδο του επί-
πλου. (6 βίδες σε έναν απορροφητή-
ρα πλάτους 90 εκ.).

Για να αποφύγετε ζημιές, όταν τρα-
βάτε έξω τον οδηγό υδρατμών
πρέπει να προσέξετε ώστε όλες οι
βίδες στερέωσης να βιδωθούν ίσια
και το κεφάλι τους να είναι
βυθισμένο.

 Ο πήχης απόστασης συνδέεται από
πίσω με 4 πλαστικά πιρτσίνια με την
πίσω πλευρά του περιβλήματος.
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Τοποθέτηση μετώπης
Στην μπροστινή πλευρά του οδηγού
υδρατμών είναι δυνατή η τοποθέτηση
μιας μετώπης από το πρόγραμμα επί-
πλων κουζίνας σας. 
Το βάρος της μετώπης επιτρέπεται να
ανέρχεται το ανώτερο στα 1300 γρ.
Αυτό ισχύει για μετώπες με βάθος έως
30 χιλστ. Σε μετώπες με μεγαλύτερο
βάθος ή μεγαλύτερο βάρος πρέπει το
βάρος να ελαττωθεί, π.χ. μέσω
φρεζαρίσματος της πίσω πλευράς.

Για τη στερέωση της μετώπης είναι
απαραίτητο το σετ εντοιχισμού DML
400. Μπορείτε να το προμηθευτείτε ως
πρόσθετο εξάρτημα.

 Για την τοποθέτηση λάβετε υπόψη
σας τις οδηγίες τοποθέτησης του σετ
εντοιχισμού.

Ρύθμιση της θέσης του οδηγού
υδρατμών
Με τις δύο βίδες ρύθμισης δεξιά κι αρι-
στερά στον οδηγό υδρατμών μπορείτε
να μεταθέσετε τη θέση του οδηγού
υδρατμών κατά μέγιστο 35 χιλστ. προς
τα εμπρός. Με αυτές ευθυγραμμίζετε
τον οδηγό υδρατμών π.χ. με τις
προσόψεις των διπλανών ντουλαπιών.

 Ρυθμίζετε με ένα κατσαβίδι τον οδηγό
υδρατμών στην επιθυμητή θέση.
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Τοποθέτηση φίλτρου λίπους

 Αφαιρείτε την προστατευτική
μεμβράνη πλαισίου του φίλτρου
λίπους.

 Για να το τοποθετήσετε, στρέφετε το
φίλτρο έτσι, ώστε οι κόκκινοι
πλαστικοί οδηγοί να δείχνουν μπρο-
στά και προς τα πάνω.

 Τοποθετείτε το φίλτρο μπροστά μέσα
στον οδηγό υδρατμών, το πιέζετε
προς τα πάνω και το σπρώχνετε μαζί
με τον οδηγό υδρατμών προς τα
μέσα. Το φίλτρο γλιστράει και εφαρ-
μόζει στα στηρίγματα. Στο τέλος
πιέζετε ελαφρά το φίλτρο προς τα
πίσω.

Σύνδεση με λειτουργία εξαγω-
γής αέρα

 Αν χρειάζεται, τοποθετείτε το προ-
στατευτικό διάφραγμα. Προσέχετε,
ώστε το διάφραγμα να ανοίγει
ελαφρά και να κλείνει πάλι αυτόνομα.

dai2699

 Στερεώνετε τον σωλήνα εξαγωγής
αέρα στο στόμιο εξαερισμού, για πα-
ράδειγμα έναν εύκαμπτο σωλήνα εξα-
γωγής αέρα με έναν σφιγκτήρα
(πρόσθετο εξάρτημα). Αν χρησιμοποι-
ήσετε έναν σωλήνα εξαγωγής αέρα 
125 χιλιοστών, τοποθετείτε το συνο-
δευτικό στόμιο μείωσης στο στόμιο
εξαερισμού. (βλέπε επίσης σχετικά
στο κεφ. "Αγωγός εξαγωγής αέρα").
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 Τοποθετείτε το σωλήνα εξαγωγής
αέρα στο στόμιο εξαγωγής αέρα του
απορροφητήρα.

 Λάβετε υπόψη σας για την
τοποθέτηση και άλλων σωλήνων εξα-
γωγής αέρα το Κεφάλαιο "Αγωγός
εξαγωγής αέρα".

Σύνδεση ανακύκλωσης αέρα
Εκεί όπου οι συνθήκες του χώρου δεν
επιτρέπουν την εγκατάσταση
αεραγωγού, θα πρέπει ο απορροφητή-
ρας να μετατραπεί για λειτουργία με σύ-
στημα ανακύκλωσης αέρα. Για τη λει-
τουργία με ανακύκλωση αέρα θα χρεια-
στείτε ένα σετ μετατροπής, το οποίο
μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κα-
ταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή
από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.
Εκτός αυτού, χρειάζεστε ένα φίλτρο
ενεργού άνθρακα (βλέπε κεφ. "Τεχνικά
χαρακτηριστικά").

Για την τοποθέτηση σε μη εμφανές ση-
μείο στην πάνω πλευρά του ντουλαπιού
είναι κατάλληλο το σετ μετατροπής
DUU 150 με πλαστικό πλέγμα.
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Σε εμφανές σημείο συστήνεται το σετ
μετατροπής DUU 151 με ανοξείδωτο
πλέγμα.

 Τοποθετείτε το σετ μετατροπής,
όπως ακριβώς περιγράφεται στις
αντίστοιχες οδηγίες τοποθέτησης.
Προσέχετε, ώστε οι γρίλιες της
σχάρας εξαερισμού, να είναι
στραμμένες προς το κέντρο του δω-
ματίου και όχι προς τον τοίχο ή την
οροφή.
Για τη λειτουργία με ανακύκλωση
αέρα δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε
προστατευτικό διάφραγμα.

 Τοποθετείτε το φίλτρο οσμών (βλέπε
κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση").

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση
λάβετε υπόψη σας τα κεφάλαια
"Ηλεκτρική σύνδεση" και "Υποδείξεις
ασφαλείας".

 Σε λειτουργία με ένα εξωτερικό μοτέρ
(συσκευές τύπου ...EXT): 
Συνδέετε τον απορροφητήρα και το
εξωτερικό μοτέρ με τη βοήθεια του
συνδετικού καλωδίου και του φις έξι
πόλων.

 Τοποθετείτε το φις στην πρίζα.
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Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να
γίνει σε πρίζα σούκο AC 230 V ~ 50 Hz
τοποθετημένη σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. 
Οι προδιαγραφές της ηλεκτρικής εγκα-
τάστασης πρέπει να είναι σύμφωνες με
τις οδηγίες του VDE 0100!

Για μεγαλύτερη ασφάλεια το σωματείο
VDE στη σειρά προδιαγραφών DIN VDE
0100 τμήμα 739, συνιστά να τοποθετεί-
ται στην παροχή ρεύματος των συ-
σκευών ένας διακόπτης προστασίας
από διαρροή ρεύματος (FI), με ανοχή
διέγερσης 30 mA (DIN VDE 0664).

Συνιστάται η σύνδεση να γίνεται σε
πρίζα, γιατί έτσι διευκολύνονται οι εργα-
σίες του Service (σύμφωνα με VDE
0701). Προσέχετε όμως, μετά τον
εντοιχισμό, η πρίζα να είναι σε προσιτό
σημείο.

Αν μετά την τοποθέτηση η πρίζα δεν
είναι πια προσιτή πρέπει να έχετε
προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυν-
δέεται η συσκευή από όλους τους
πόλους από το ηλεκτρικό δίκτυο με τη
βοήθεια συστημάτων διαχωρισμού. (Σε
κατάσταση εκτός λειτουργίας, πρέπει
να υπάρχει στους διακόπτες άνοιγμα
επαφής τουλάχιστον 3 χιλστ.). 
Τα συστήματα διαχωρισμού είναι όργανα
προστασίας από υπερφόρτιση ηλεκτρι-
σμού και διακόπτες προστασίας από
διαρροή ηλεκτρισμού (EN 60335).

Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα
βρείτε στην πινακίδα τύπου της συ-
σκευής (βλέπε κεφ. "Service και
εγγύηση"). Ελέγχετε, αν τα στοιχεία αυτά
συμφωνούν με την τάση του ηλεκτρικού
σας δικτύου.

Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευ-
τικές διατάξεις (επιτηρητές,
σταθεροποιητές τάσης, συστήματα
αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος
κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας
εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η
πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση
ανωμαλιών στη λειτουργία των συ-
σκευών σας.
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 Κατά την ταυτόχρονη λειτουργία
του απορροφητήρα στον ίδιο χώρο
με άλλες εστίες καύσης, πρέπει να
τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις α-
σφαλείας, ώστε να μην υπάρχει κίν-
δυνος δημιουργίας βλαβερών αναθυ-
μιάσεων!
Λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε το
κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας".
Συμβουλευτείτε σε περίπτωση αμφι-
βολίας τον κατάλληλο τεχνικό για την
ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Για σύνδεση με αγωγό εξαγωγής
αέρα χρησιμοποιείτε μόνο ίσιους σω-
λήνες ή εύκαμπτους αεραγωγούς
από άφλεκτο υλικό.

Σε λειτουργία με εξωτερικό μοτέρ
προσέχετε, ώστε ο αγωγός εξαερι-
σμού να έχει σταθερό σχήμα. Το εξω-
τερικό μοτέρ μπορεί να δημιουργήσει
υποπίεση και αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την παραμόρφωση του
σωλήνα εξαερισμού.

Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή
απόδοση εξαερισμού και ελάχιστους θο-
ρύβους, λάβετε υπόψη σας τα παρα-
κάτω:

– Η διάμετρος του αγωγού εξαγωγής
αέρα θα πρέπει να είναι μικρότερη
από 150 χιλστ.

– Αν χρησιμοποιούνται επίπεδα
κανάλια εξαερισμού, δε θα πρέπει η
εγκάρσια τομή να είναι μικρότερη
από την εγκάρσια τομή του στομίου
εξαγωγής αέρα.

– Ο αγωγός εξαγωγής αέρα θα πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντός
και ίσιος.

– Χρησιμοποιείτε τόξα με μεγάλες ακτί-
νες.

– Ο αγωγός εξαγωγής αέρα δεν πρέπει
να τσακίσει ή να πιεστεί.

– Προσέχετε, ώστε όλες οι συνδέσεις
να είναι σταθερές και στεγανές.

Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε
περιορισμός του ρεύματος αέρα
μειώνει την απόδοση εξαερισμού και
αυξάνει τους θορύβους λειτουργίας.

 Αν θέλετε ο εξερχόμενος αέρας να
οδηγείται προς τα έξω, σας
συστήνουμε να εγκαταστήσετε
τηλεσκοπικό σωλήνα τοίχου ή
εξαερισμό οροφής.

 Αν ο εξερχόμενος αέρας οδηγείται σε
ένα φρεάτιο εξαερισμού χώρου, το
στόμιο εισαγωγής πρέπει να είναι
στραμμένο προς την κατεύθυνση του
ρεύματος.

 Σε οριζόντια τοποθέτηση του αγωγού
εξαερισμού πρέπει να τηρηθεί η
ελάχιστη κλίση του 1 εκατοστού ανά
μέτρο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να
αποφευχθεί η είσοδος υδρατμών στον
απορροφητήρα.

 Αν ο αγωγός εξαγωγής αέρα τοποθε-
τηθεί σε ψυχρούς χώρους, για πα-
ράδειγμα στη σοφίτα κ.λπ., μπορεί να
δημιουργηθούν επικίνδυνες αλλαγές
στη θερμοκρασία εντός των μεμονω-
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μένων τμημάτων. Σε αυτή την περί-
πτωση μπορεί να δημιουργηθεί νερό
συμπύκνωσης. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να κάνει την ύπαρξη μόνωσης
στον αγωγό εξαερισμού απαραίτητη.

Ατμοπαγίδα

Πέρα από τη μόνωση του αεραγωγού,
συνιστάται να εφοδιαστείτε και να το-
ποθετήσετε στο σωλήνα μια
ατμοπαγίδα, η οποία θα συλλέγει τους
υδρατμούς. 
Ατμοπαγίδες διατίθενται ως πρόσθετο
εξάρτημα για αγωγούς εξαγωγής αέρα
με διάμετρο 125 χιλστ. ή 150 χιλστ.

 Η ατμοπαγίδα πρέπει να τοποθετηθεί
κάθετα και όσο το δυνατόν πιο κοντά
πάνω από το στόμιο εξαερισμού του
απορροφητήρα. 
Το βέλος στο περίβλημα σηματοδοτεί
την κατεύθυνση εξαγωγής αέρα.

Σε απορροφητήρες οι οποίοι έχουν
υποδοχή σύνδεσης με εξωτερικό μοτέρ
(τύπου ...EXT), η ατμοπαγίδα είναι
ενσωματωμένη στη συσκευή.

Σιγαστήρας

Στον αγωγό εξαγωγής αέρα μπορεί να
τοποθετηθεί ένας σιγαστήρας (πρόσθε-
το εξάρτημα). Με αυτόν επιτυγχάνεται
μια επιπλέον μείωση του θορύβου.

Λειτουργία με εξαγωγή αέρα

Ο σιγαστήρας εξασθενίζει θορύβους του
απορροφητήρα μεταφέροντάς τους έξω
καθώς και εξωτερικούς θορύβους οι
οποίοι εισέρχονται μέσω του αγωγού
εξαγωγής αέρα στην κουζίνα (π.χ. θόρυ-
βοι από τον δρόμο). Γι' αυτόν τον λόγο
ο σιγαστήρας τοποθετείται όσο το δυ-
νατόν πιο κοντά στο σημείο εξαγωγής
του αέρα .
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Λειτουργία με ανακύκλωση αέρα

Ο σιγαστήρας τοποθετείται μεταξύ
στομίου εξαγωγής αέρα και σχάρας εξα-
ερισμού . Ο χώρος τοποθέτησης
πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά.

Λειτουργία εξαγωγής αέρα με εξωτε-
ρικό μοτέρ

Για να ελαχιστοποιήσετε τους θορύβους
του μοτέρ στην κουζίνα, πρέπει να το-
ποθετήσετε τον σιγαστήρα κατά το δυ-
νατόν πριν το εξωτερικό μοτέρ , σε
μακρύ σωλήνα εξαερισμού στο στόμιο
εξαγωγής αέρα του απορροφητήρα .
Σε εξωτερικό μοτέρ, το οποίο έχει εγκα-
τασταθεί στο σπίτι, μπορεί με την
τοποθέτηση ενός σιγαστήρα πίσω από
το εξωτερικό μοτέρ  να επιτευχθεί η
μείωση των θορύβων του μοτέρ προς
τα έξω.
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Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συ-
σκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να
διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε
στο κατάστημα από το οποίο αγοράσα-
τε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βι-
βλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα
οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για
θέματα Service.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να
ειδοποιήσετε το Miele Service,
παρακαλούμε να αναφέρετε τον τύπο
και τον αριθμό της συσκευής σας. 
Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην
πινακίδα τύπου.

Θέση της πινακίδας τύπου
Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν αφαι-
ρέσετε το φίλτρο λίπους.

Όροι εγγύησης και χρόνος εγ-
γύησης
Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι
2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους
όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευ-
τικό έντυπο εγγύησης.
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Μοτέρ* 180 W

Φωτισμός εστιών 2 x 3 W

Τιμή σύνδεσης συνολικά* 186 W

Τάση, συχνότητα AC 230 V, 50 Hz

Ασφάλεια 10 A

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης 1,5 μ.

Βάρος

DA 3466 12 κιλά

DA 3496 14 κιλά

DA 3466 EXT 10 κιλά

DA 3496 EXT 11,5 κιλά

*Συσκευές τύπου ...EXT: Η ισχύς σύνδεσης εξαρτάται από τον τύπο του εξωτερικού μοτέρ
που συνδέεται.
Μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης στο εξωτερικό μοτέρ: 1,9 μ.

Πρόσθετα εξαρτήματα για τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
Σετ μετατροπής για λειτουργία εξαγωγής αέρα και λειτουργία ανακύκλωσης αέρα
DUU 150 ή DUU 151 και φίλτρο οσμών DKF 13-1.

Για τα ινστιτούτα ελέγχου
Μέσα στο φυλλάδιο "Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχων για μετρήσεις θορύ-
βων"υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για μετρήσεις θορύβων. 
Ζητήστε οπωσδήποτε το επίκαιρο φυλλάδιο μέσω e-mail στη διεύθυνση:

– testinfo@miele.de

Κατά την παραγγελία δώστε τη διεύθυνσή σας καθώς και το μοντέλο και τον
αριθμό του απορροφητήρα (βλέπε πινακίδα τύπου).

Υπόδειξη για τους συγκριτικούς ελέγχους

Τα στοιχεία στα συνοδευτικά φύλλα οδηγιών που ακολουθούν υπολογίζονται σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανόνες EN 61501 και EN 60704-3. Η απόσταση ελέγχου
ανάμεσα στο πεδίο/στην εστία και την κάτω άκρη του απορροφητήρα ανέρχεται σε
600 χιλστ., η τάση ελέγχου 230V. Οι έλεγχοι έγιναν χωρίς προστατευτικό διάφρα-
γμα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

47

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE

Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου DA 3466

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AECαπορροφητήρα) 69,5 kWh/έτος

Ενεργειακή κλάση B

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙαπορροφητήρας) 69,5

Υδροδυναμική απόδοση (FDΕαπορροφητήρα) 22,1

Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) C

Απόδοση φωτισμού (LΕαπορροφητήρα) 53,3 lx/W

Ενεργειακή κλάση φωτισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) A

Βαθμός λιποδιαχωρισμού 89,0 %

Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) B

Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο 322,0 m
3
/h

Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα) 150 m
3
/h

Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα) 400 m
3
/h

Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα) 550 m
3
/h

Μέγιστο ρεύμα αέρα (Qmax) 550 m
3
/h

Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο 365 Pa

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα) 45 dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα) 56 dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα) 64 dB

Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο 148,0 W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (Ps) 0,20 W

Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού 6,0 W

Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια
εστιών

320 Ix

Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας 1,2
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Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE

Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου DA 3466 EXT

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AECαπορροφητήρα) 4,4 kWh/έτος

Ενεργειακή κλάση A++

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙαπορροφητήρας) 23,5

Υδροδυναμική απόδοση (FDΕαπορροφητήρα)

Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) -

Απόδοση φωτισμού (LΕαπορροφητήρα) 53,3 lx/W

Ενεργειακή κλάση φωτισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) A

Βαθμός λιποδιαχωρισμού %

Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) -

Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο m
3
/h

Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα) m
3
/h

Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα) m
3
/h

Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα) m
3
/h

Μέγιστο ρεύμα αέρα (Qmax) m
3
/h

Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο Pa

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα) dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα) 0 dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα) dB

Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (Ps) 0,20 W

Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού 6,0 W

Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια
εστιών

320 Ix

Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας
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Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE

Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου DA 3496

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AECαπορροφητήρα) 69,5 kWh/έτος

Ενεργειακή κλάση B

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙαπορροφητήρας) 69,5

Υδροδυναμική απόδοση (FDΕαπορροφητήρα) 22,1

Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) C

Απόδοση φωτισμού (LΕαπορροφητήρα) 50,0 lx/W

Ενεργειακή κλάση φωτισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) A

Βαθμός λιποδιαχωρισμού 89,0 %

Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) B

Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο 322,0 m
3
/h

Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα) 150 m
3
/h

Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα) 400 m
3
/h

Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα) 550 m
3
/h

Μέγιστο ρεύμα αέρα (Qmax) 550 m
3
/h

Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο 365 Pa

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα) 45 dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα) 56 dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα) 64 dB

Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο 148,0 W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (Ps) 0,20 W

Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού 6,0 W

Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια
εστιών

300 Ix

Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας 1,2
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Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

MIELE

Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου DA 3496 EXT

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AECαπορροφητήρα) 4,4 kWh/έτος

Ενεργειακή κλάση A++

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙαπορροφητήρας) 23,5

Υδροδυναμική απόδοση (FDΕαπορροφητήρα)

Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) -

Απόδοση φωτισμού (LΕαπορροφητήρα) 50,0 lx/W

Ενεργειακή κλάση φωτισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) A

Βαθμός λιποδιαχωρισμού %

Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού

Α (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση) -

Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο m
3
/h

Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα) m
3
/h

Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα) m
3
/h

Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα) m
3
/h

Μέγιστο ρεύμα αέρα (Qmax) m
3
/h

Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο Pa

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα) dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα) 0 dB

Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα) dB

Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (Ps) 0,20 W

Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού 6,0 W

Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια
εστιών

300 Ix

Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες,
πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών,
κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, 
φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/µα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Fax: (+357) 22 451 909

801 222 4444 
210 679 4444

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999

(αστική χρέωση πανελλαδικά)

(χωρίς χρέωση)(από κινητό)



M.-Nr. 10 639 300 / 01el-GR

DA 3466
DA 3496
DA 3466 EXT
DA 3496 EXT




	Πίνακας περιεχομένων
	Υποδείξεις ασφαλείας
	Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 
	Προστασία για τα παιδιά
	Τεχνική ασφάλεια
	Ταυτόχρονη λειτουργία σε χώρο που λειτουργεί και άλλου είδους θέρμανση

	Σωστή χρήση
	Σωστή τοποθέτηση
	Καθαρισμός και περιποίηση
	Εξαρτήματα

	Προστασία περιβάλλοντος
	Αξιοποίηση της συσκευασίας
	 Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής

	Άποψη απορροφητήρα
	Περιγραφή λειτουργίας
	 Λειτουργία με εξαγωγή αέρα 
	 Προστατευτικό διάφραγμα 

	 Λειτουργία με ανακύκλωση αέρα 
	Λειτουργία με εξωτερικό μοτέρ

	 Χειρισμός
	Ενεργοποίηση μοτέρ
	Επιλογή βαθμίδας ισχύος
	Μείωση από τη βαθμίδα λειτουργίας Booster

	Παράταση λειτουργίας
	Διακοπή λειτουργίας του μοτέρ
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση φωτισμού εστιών
	Powermanagement
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του Powermanagement

	Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής

	Συμβουλές οικονομίας ρεύματος
	Καθαρισμός και περιποίηση
	Περίβλημα
	Γενικά
	Ειδικές υποδείξεις για ανοξείδωτες επιφάνειες
	Ιδιαίτερες υποδείξεις για τα όργανα χειρισμού

	Φίλτρο λίπους
	
	Διάστημα καθαρισμού
	Αφαίρεση των φίλτρων λίπους
	
	Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο χέρι
	Ακατάλληλα καθαριστικά
	Καθαρισμός του φίλτρου λίπους στο πλυντήριο πιάτων
	Μετά τον καθαρισμό
	Τοποθέτηση του φίλτρου λίπους

	Φίλτρα ενεργού άνθρακα
	Τοποθέτηση / Αλλαγή φίλτρου οσμών
	Χρονικό διάστημα αλλαγής
	Που να πετάξετε το φίλτρο οσμών

	Αλλαγή λυχνίας

	Τοποθέτηση
	Πριν από την τοποθέτηση
	Εξαρτήματα τοποθέτησης
	Διαστάσεις συσκευής
	Απόσταση μεταξύ εστιών και απορροφητήρα (S)
	Συστάσεις τοποθέτησης
	Τοποθέτηση μετώπης
	Ρύθμιση της θέσης του οδηγού υδρατμών
	Τοποθέτηση φίλτρου λίπους
	Σύνδεση με λειτουργία εξαγωγής αέρα
	Σύνδεση ανακύκλωσης αέρα
	Ηλεκτρική σύνδεση

	Ηλεκτρική σύνδεση
	 

	Αγωγός εξαγωγής αέρα
	Ατμοπαγίδα
	Σιγαστήρας
	Λειτουργία με εξαγωγή αέρα
	Λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
	Λειτουργία εξαγωγής αέρα με εξωτερικό μοτέρ


	Service και εγγύηση
	Θέση της πινακίδας τύπου
	Όροι εγγύησης και χρόνος εγγύησης

	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Πρόσθετα εξαρτήματα για τη λειτουργία με ανακύκλωση αέρα
	Για τα ινστιτούτα ελέγχου
	Υπόδειξη για τους συγκριτικούς ελέγχους

	Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
	Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
	Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης
	Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης



