
 

De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik
Deze installatiehandleiding geldt voor:

996 (DI-M10, inbouwbreedte 100 cm)

997 (DI-M12, inbouwbreedte 120 cm)

816 (DI-B10, inbouwbreedte 100 cm)

63008 (DI-B12, inbouwbreedte 120 cm)

821 (DI-B14, inbouwbreedte 140 cm)

Algemene aanwijzingen

 

Bij gelijktijdig gebruik van andere vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is gebruik
zonder gevaar uitsluitend mogelijk als een onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. 
Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in
deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door
andere technische maatregelen.

 

Als een toestel boven een gaskookveld wordt ingebouwd, moet elke kookzone uitgerust zijn met een ontstekingsveiligheid
en moeten de minimumafstanden worden aangehouden (zie 'Afmetingen').

 

Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te
allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje
Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal
Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie

 
Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van
toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt. 
De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.

Speciaal gereedschap
Bij een totale afzuigkaphoogte > 1250 mm:

Verlengstuk voor zeskant-steeksleutel: Art.-nr. H4.1891

Elektrische aansluitingen

 

Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en
volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.
Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aange-
sloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening.
Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk
zijn en alle fasedraden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd
geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoe-
rende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aanraakbaar zijn. Oude installaties controleren.

Hoogte waarop de toestellen mogen worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel.
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Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.

De stekkers mogen niet worden afgesneden.

Aansluiting opties

 De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Afmetingen

DI-M10, DI-M12, DI-B10, DI-B12 (zonder glas)
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DI-B14 (zonder glas)
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Telescoopbeschot

(in verschillende hoogten leverbaar)

Hoogte A: zie planningsdocumenten voor
keukenapparatuur

 

 

Afstand boven kookveld

Minimumafstand B:

Bij elektrisch kookveld: min. 600 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm
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Installatie

Aanwijzingen
• Voorkom zijdelings wegleiden van de afzuigluchtleiding door het schoorsteenbeschot.

• Planningsdetails voor uitbouwen zonder beschadigingen en onderhoud van het apparaat.
– Leid het telescoopbeschot niet door verlaagde plafonds.
– Toepassing van siliconenvoegen aan het telescoopbeschot en aan het apparaat wordt afgeraden.
– Alle pleister-, gips-, behang- en schilderwerkzaamheden moeten voor de installatie van het apparaat uitgevoerd worden.

Inbouw

1. Bevestig de papieren sjabloon C aan het plafond. Voer de
boringen voor passende schroefbevestigingen volgens de
aanwijzingen van de fabrikant uit. Zie bijsluiter.

2. Uitsluitend bij afzuigfunctie: Afzuigslang aan afzuigbuis (min. ø
150 mm) in plafond bevestigen.

3. Bovenste beschotplaat V1 met schroeven S1 aan plafond
bevestigen. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de
schroefbevestigingen in acht. Zie bijsluiter.

4. Uitsluitend bij recirculatiefunctie: Omkeerstuk E van onderaf
door beschotplaat V1 aanbrengen (wordt met 2 magneten op
zijn plaats gehouden).

5. Onderste beschotplaat V2 over bovenste beschotplaat V1
schuiven en met tape D bevestigen.

6. Afzuigslang op aansluitstuk bevestigen. Controleer of de slang
niet geknikt is en recht verloopt.

7. Elektrische aansluitingen uitvoeren (zie 'Elektrische aanslui-
tingen').

8. Kap met 4 schroeven S3 (M5 x 12 mm) aan bovenste beschot-
plaat V1 bevestigen.

9. Tape D verwijderen en onderste beschotplaat V2 in positie
brengen.

C

S1

D

V2

V1

S3

E
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