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TELESCOPIC COOKER HOOD



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας 

πριν τη χρήση

EN IMPORTANT - Please read carefully the  safety guide 

before use. 



Οδηγίες Ασφαλείας

Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Διαβάστε 
προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες προτού προχωρήσετε στην 
εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να 
εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό, ακολουθώντας 
αυστηρά τους τοπικούς κανονισμούς κτιρίων και τις οδηγίες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους που υπάρχουν πάντα όταν 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή, είναι σημαντικό να τοποθετήσετε 
σωστά τον απορροφητήρα κουζίνας και να διαβάσετε προσεκτικά τις 
οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε την κακή χρήση και τους 
κινδύνους. Αφού αποσυσκευάσετε τον απορροφητήρα, βεβαιωθείτε 
ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή αλλά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών.

Ελέγξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα ανταλλακτικά 
τα οποία αναφέρονται και αποφασίστε σχετικά με την κατάλληλη 
τοποθεσία για το προϊόν σας. Εάν αυτό το προϊόν περιέχει γυαλί, 
προσέξτε κατά την τοποθέτηση για να αποφύγετε τραυματισμό ή 
βλάβη στο προϊόν. Η πινακίδα προδιαγραφών που υπάρχει σε αυτήν 
τη συσκευή εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναγνώρισης 
για την παραγγελία ανταλλακτικών. Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την 
δώσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίσετε, βεβαιωθείτε ότι 
παρέχετε αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με 
τη συσκευή και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας της.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν 
επιβλέπονται ή τους δοθούν οδηγίες, σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που 
ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από 
παιδιά χωρίς επίβλεψη. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο 
τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν όταν
χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρικής. Αποφεύγετε να  αγγίζετε τη
συσκευή κατά την χρήση της.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην  ανάβετε φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της εστίας
και του απορροφητήρα είναι: για εστίες αερίου 650mm και για
ηλεκτρική εστία ακολουθήστε το πρότυπο Εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν οι
οδηγίες εγκατάστασης για την εστία αερίου καθορίζουν μεγαλύτερη
απόσταση, αυτό πρέπει να τηρείται.

Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο το ίδιο μέγεθος εξαρτημάτων 
και βιδών στερέωσης όπως συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμό.
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- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να 
περιλαμβάνεται διακόπτης, ο οποίος να επιτρέπει την διακοπή της 
παροχής, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα.  Χρησιμοποιήστε έναν 
διακόπτη τύπου αποσύνδεσης όλων των πόλων με απόσταση 
τουλάχιστον 3 χιλιοστά μεταξύ των σημείων επαφής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά
με την εξαγωγή αερίων  και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται. Μην συνδέετε 
τον απορροφητήρα σε αεραγωγό ή αγωγό ζεστού αέρα που περιέχει 
αναθυμιάσεις από καύση αερίου ή άλλα καύσιμα. Επιβεβαιώστε ότι ο 
εξαερισμός δωματίου είναι κατάλληλος με τις τοπικές αρχές.

- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες. Ανατρέξτε στις ενότητες Φροντίδα και
Συντήρηση προσεκτικά για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό και
την αντικατάσταση των φίλτρων αλουμινίου και άνθρακα (εάν υπάρχουν).

- Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και συντήρηση για λεπτομέρειες
σχετικά με τον τύπο των λαμπτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και τον τρόπο αντικατάστασής τους.

- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για φροντίδα και συντήρηση.

- Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου όταν χρησιμοποιείται
τον απορροφητήρα ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα
καύσιμα. Βεβαιωθείτε ότι η αρνητική πίεση του χώρου εγκατάστασης
δεν υπερβαίνει τα 4 Pa (0,04 mbar) για να διασφαλίσετε ότι οι
αναθυμιάσεις καύσης δεν επιστρέφονται στο δωμάτιο.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν εμφανίζει σημάδια βλάβης ή
ατέλειας. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες πελατών για βοήθεια.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο ως απορροφητήρας.
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Εγκατάσταση

- Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο άτομο ή
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού,
βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας.

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο
χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη τύπου αποσύνδεσης όλων των πόλων
με απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιοστά μεταξύ των σημείων επαφής..

Κατά την εγκατάσταση πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει γίνει η σωστή 
ηλεκτρική σύνδεση και ότι συμμορφώνεται με το διάγραμμα 
καλωδίωσης. Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίσει ή να συμπιεστεί.

- Ελέγχετε τακτικά το φις και το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή εξάρτημα που διατίθεται από
τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για να αποφευχθεί
κίνδυνος ασφάλειας.

- Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για προσωπική ή υλική
ζημιά ως αποτέλεσμα κακής χρήσης ή εσφαλμένης εγκατάστασης
αυτής της συσκευής.
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόκειται για συσκευή κλάσης II και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να 
γειωθεί.

Αυτή η συσκευή παρέχεται με καλώδιο 2 αγωγών με χρώμα ως εξής: 
Καφέ= L ή Φλαση

Μπλέ = N ή Ουδέτερο

EUR

N (Μπλε)
L (Καφέ)

N

L

N
OFF

L

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόκειται για συσκευή κλάσης Ι και ΠΡΕΠΕΙ να 
γειωθεί
Αυτή η συσκευή παρέχεται με καλώδιο 3 πυρήνων με χρώμα ως εξής: 
Καφέ = L ή Φλαση
Μπλε= N ή Ουδέτερο

Πράσινο και Κίτρινο = E ή Γείωση 

EUR

N (Μπλε) L 
(Καφε)

(Πράσινο/Κίτρινο)

N

L

N

L
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Checking instructions

These instructions are for your safety. Please read the following 
instructions carefully before proceeding with the installation and 
use of this appliance.

WARNING: All installation work must be carried out by a suitably qua-
lified person, strictly following local building regulations and these ins-
tructions.

To avoid the risks that are always present when you use an electrical 
appliance it is important that this cooker hood is installed correctly 
and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and 
hazards. After unpacking the cooker hood please check that it is not 
damaged. If in doubt, do not use the appliance but contact Customer 
Services.

Check the package and make sure you have all of the parts listed and 
decide upon the appropriate location for your product. If this product 
contains glass please take care with fitting or handling to prevent per-
sonal injury or damage to the product. The specification plate shown 
on this appliance displays all the necessary identification information 
for ordering replacement parts. If you sell the appliance, give it away, 
or leave it behind when you move house, please ensure that you pass 
on this manual so that the new owner can become familiar with the 
appliance and its safety warnings.

Safety

WARNING: Use only the same size of fittings and mounting screws as 
recommended in this instruction manual.

- ARNING: Switch off the appliance at the mains supply before carr-
ying out any maintenance work or cleaning.

- WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years
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and above and persons with reduced physical, sensory or mental ca-
pabilities 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 chil-
dren without supervision. Keep the appliance and its supply cord out of 
the reach of children less than 8 years old.

- WARNING: Accessible parts may become hot when used with coo-
king appliances.Care should be taken to avoid touching the appliance.

- WARNING: Do not flambé under the hood.

- WARNING: The minimum safety distance between the cooker top
and the extractor hood is: for gas hob 650mm and for electrical hob
follow Instruction Manual template.If the instructions for installation for
the gas hob specify a greater distance, this must be respected.

- WARNING: Means for full disconnection must be incorporated in the
fixed wiring in accordance with the local wiring installation rules for your
country. An all-pole disconnection switch having a contact separation of
at least 3mm in all poles should be connected during installation.

WARNING: Consult local regulations regarding extraction outlets and 
ensure these are complied with. Do not connect the hood to a ventila-
tion or hot air duct containing combustion fumes from burning gas or 
other fuels. Confirm that room ventilation is appropriate with the local 
authorities.

- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the ins-
tructions. Refer to the Care and Maintenance sections carefully for details
on how to clean and replace the aluminium and carbon filters (if fitted).

- Refer to the Care and Maintenance section for details on the type of
lamps that can be used and how to replace them.
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- Do not use a steam cleaner for care and maintenance.

- There shall be adequate ventilation of the room when the hood is used
at the same time as appliances burning gas or other fuels. Ensure that the
negative pressure of the installation site does not exceed 4 Pa (0.04 mbar)
to ensure combustion fumes are not drawn back into the room.

- Do not use the hood if it shows signs of damage or imperfection. Con-
tact customer services for assistance.

- The appliance is for domestic use only as an extractor hood.

Installation

- All installation must be carried out by a competent person or qualified
electrician. Before connecting the mains supply ensure that the mains
voltage corresponds to voltage on the rating plate.

- The appliance must be connected directly to the mains using an om-
nipolar circuit breaker with a minimum opening of 3mm between the
contacts.

The installer must ensure that the correct electrical connection has been 
made and that it complies with the wiring diagram. The cable must not 
be bent or compressed.

- Regularly check the power plug and power cord for damage. If the su-
pply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly
available from the manufacturer or its service agent in order to avoid a
safety hazard.

- The manufacturer declines all liability for personal or material damage
as a result of misuse or incorrect installation of this appliance.
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 WARNING: This is a Class II appliance and MUST NOT be earthed.

This appliance is supplied with a 2 core mains cable coloured as follows: 
Brown = L or Live

Blue = N or Neutral.

EUR UK

N (Blue)
L (Brown)

FUSE ON

DOUBLE POLE SWITCHED
FUSED SPUR OUTLET

USE A 3AMP FUSE

N

L

N
OFF

L

 WARNING: This is a Class I appliance and MUST be earthed

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows: 
Brown = L or Live

Blue = N or Neutral

Green and Yellow = E or Earth 

EUR UK

N (Blue)
L (Brown)

(Green/Yellow)

FUSE ON

DOUBLE POLE SWITCHED
FUSED SPUR OUTLET

USE A 3AMP FUSE

N

L

N

L
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02

a7

a8

x4

x4
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05

2

3  ΜΗΝΕΣ

仓

3  MONTHS



1)

2)

Φως Ανοιχτό/Κλειστό

Ανεμιστήρας Ανοιχτός/ Κλειστός και 
μείωση ταχύτητας

LED οθόνη

Ενισχυμένη λειτουργία και αύξηση 
ταχύτητας

Χρονοδιακόπτης

8

1) Τραβήξτε το πάνελ. Η μέγιστη
ικανότητα απορρόφισης επιτυγχάνεται
στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση του
πάνελ από την αρχική του θέση.

2) Ακολουθούν οι επεξηγήσεις των ενδείξεων/
πλήκτρων.

ΧΡΗΣΗ
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποίηση: Κλείνετε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε εργασία 
συντήρησης. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους: Χρησιμοποιήστε υγρό, μη διαβρωτικό 
απορρυπαντικό και αποφύγετε τη χρήση λειαντικών προϊόντων καθαρισμού και 
διαλυτών. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές.

Σημαντικό: Αυξήστε τη συχνότητα καθαρισμού / αντικατάστασης φίλτρου εάν ο 
απορροφητήρας χρησιμοποιείται για περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα. Να 
χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια φίλτρα από τον κατασκευαστή.
Καθαρισμός λιπαρών ουσιών
Για να αποφύγετε τις πυρκαγιές, καθαρίστε σχολαστικά μία φορά τ ο μήνα ή όποτε 
τ ο υποδεικνύει η ένδειξη στην οθόνη.  Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τα φίλτρα 
και πλύνετε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο 
πιάτων (τα μεταλλικά μέρη μπορεί να γίνουν μαύρα χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 
λειτουργία τους, τοποθετήστε τα φίλτρα κάθετα για να αποφύγετε την εναπόθεση 
στερεών υπολειμμάτων.

1 ΜΗΝΑΣ

仓

65ºC
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Συχνες  Ερωτήσεις

Ο απορροφητήρας 
δεν λειτουργεί

Εάν, αφού ελέγξετε τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω, το πρόβλημά σας δεν έχει 
ακόμη επιλυθεί, επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία ή τον διανομέα σας.

Ο απορροφητήρας 
συνεχίζει να μην 
λειτουργεί

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση

Υπερβολικές δονήσεις. Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στα 
στηρίγματα.

Απεγκαταστήστε τη συσκευή και 
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένη.

Τα πτερύγια του ανεμιστήρα έχουν κάποια βλάβη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Η 
επισκευή πραγματοποιείται μόνο 
από εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις.

Το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν είναι σωστά στερεωμένο

Οι ενδείξεις ενεργοποιούνται 
αλλά ο απορροφητήρας δεν 
λειτουργεί

Η λεπίδα ανεμιστήρα έχει μπλοκαριστεί.
Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά.

Το φως και οι 
ενδείξεις 
δεν λειτουργούν 

Ο λαμπτήρας έχει καεί.
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις.

Χαμηλή Τάση. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος

Μειωμένη απόδοση 
απορρόφησης 

Χαμηλή ταχύτητα. Επιλέξτε υψηλότερη ταχύτητα.

Τα φίλτρα αλουμινίου είναι λερωμένα. Καθαρίστε τα φίλτρα αλουμινίου. 
(Βλ. Καθαριότητα και συντήρηση).

Ο εξαερισμός εμποδίζεται Καθαρίστε οτιδήποτε που πιθανά εμποδίζει τον 
εξαερισμό.

Ελέγξτε ότι ο σωλήνας εξαγωγής έχει 
τοποθετηθεί σωστά και σύμφωνα με τις 
οδηγίες

Η εγκατάσταση ενδέχεται να μην 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Ο εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού 
πρέπει να έχει σωστή διάμετρο χωρίς να 
μειώνεται ή να περιορίζεται . 
(Βλ. Ενότητα εγκατάστασης).

Κανονική λειτουγία. 
Παραμένουν οι μυρωδιές 
του φαγητού. 

Το φίλτρο άνθρακα δεν έχει τοποθετηθεί 
σε λειτουργία ανακυκλοφορίας ή είναι 
γεμάτο λίπη.

Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα ή 
αντικαταστήστε το φίλτρο άνθρακα (Ανατρέξτε 
στην ενότητα Φροντίδα και συντήρηση).

Ο σωλήνας εξαγωγής μπορεί να  
είναι μπλοκαρισμένος

Βεβαιωθείτε πως ο απορροφητήρας είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα. 
Βεβαιωθείτε οτι δεν έχουν πέσει οι ασφλαλειες αυτόματα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510  
Π.Δ. 117/2004 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά 
υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές

συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς 
χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών 
προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία 
συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  
www.morris.gr

GR



1)

2)

Light On/Off

Fan On/Off and Speed Reduction

LED Display

Boost Function and Speed Increase

Timer

8

1) The front panel has to be pulled to
its maximum extension so as to
optimise the extraction capacity.

2) The indicators/buttons are
explained below

USE

EN



CARE & MAINTENANCE

Warning: always switch off the electricity supply before carrying out maintenance 
work on the hood. In the event of a fault, contact an official distributor or 
authorised service center.
Cleaning the outside: use liquid, non-corrosive detergent and avoid using abrasive 
cleaning products and solvents.Do not use high-pressure or steam cleaning devices.

Important: increase the filter cleaning/replacement frequency if the hood is used for more 
than 2 hours a day. Always use genuine filters  from the manufacturer.

Grease cleaning
To avoid fires, clean thoroughly once a month or whenever the display pilot light indicates 
such. To do so, remove the filters and wash with hot w ater and detergent. If using a 
dishwasher (metal parts may turn black without this affecting their functional capacity), 
load the filters vertically to avoid solid residue from being deposited.

1 MONTH

仓

65ºC
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FAQS

The hood does not 
work

Check that the hood is connected to power. Check that the fuses or automatic have 
not jumped.

The hood still does 
not work

If, after having checked the points mentioned above, your problem has not yet been 
solved, contact the technical service or your distributor.

Problem Possible cause Solution

Excessive vibration. The appliance is not installed 
properly on the brackets.

Take down the appliance and 
check it is properly fixed.

The fan blade is damaged.
Switch off the appliance. Repair 
to be carried out by qualified 
service personnel only.

The fan motor is not fixed tightly.

The light is on, but the 
fan does not work.

The fan blade is jammed.

The motor is damaged.

Both the light and 
motor do not work.

Light bulb blown. Contact Customer Services on. 

Power connection is faulty. Check power supply.

Suction performance 
reduced.

Speed may be too low. Select a higher speed.

Aluminium filters 
are dirty.

Clean the aluminium filters. (See 
Care and maintenance section).

Top vent might be 
obstructed.

Clear any obstruction.

Optional vent kit might be twisted. Ensure that the vent kit 
is fitted according to the 
manufacturer’s 
instructions.

The installation may not comply 
with the manufacturers 
instructions.

The vent hose should be correct 
diameter throughout with no 
reductions or restriction.(See 
installation section).

Works normally but 
cooking smells linger.

Carbon filter is not fitted in 
recirculation mode or is full of grease.

Fit carbon filter or replace the carbon 
filter (See Care and maintenance 
section).

EN
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 should be disposed of separately from your household waste. Please

dispose of this equipment at your local community waste collection/ 

recycling centre. 

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and 

electronic products. 

Please help us to conserve the environment we live in! 

Herewith, we state that this product, complies with the requirements of below 

directives: 

CE EMC-Directive: 14 / 30 I EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

ErP Directive 09 / 125 / EC 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863 

The detailed declaration of conformity can be found at 

www.morris.qr 

NOTICE ABOUT RECYCLING

DECLARATON OF CONFORMITY
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IMPORTER: 
Kalliopi Karyda & Co, LP 
87 A, 17th November sir. 
55535, Pylea, Thessaloniki 
Tel. 2316 006600 
Fax. 2316 006650 
www.morris.gr 
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