
 

Installasjonen må kun utføres av fagpersonell.
Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig, i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde
Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

63001 (DIPQ130, byggebredde 130 cm)

63002 (DIPQ10, byggebredde 100 cm)

H4.2608 (motorhus avtrekk standard)

H4.2609 (motorhus avtrekk kort)

H4.2604 (motorhus omluft standard, frittstående hette og vegghette)

H4.2604 (motorhus omluft kort, frittstående hette og vegghette)

Generell informasjon

 
Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke
overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert. 
Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsbare åpninger i dører eller vinduer og i forbin-
delse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.

 

Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må
overholdes.

 Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt
Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør
Alle festeelementene er inkludert i leveransen.

Avtrekksdrift

 Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer.
Overhold lokale brannforskrifter.
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Elektriske tilkoblinger

 

Elektriske koblinger skal utføres av fagfolk iht. direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene
fra lokale elverk.
Et apparat som er klart for tilkobling, skal kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt. I husinstallasjonen skal
det installeres en nettskilleinnretning med 3 mm kontaktåpning som bryter alle fasene. Brytere, plugginnretninger, LS-auto-
mater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelige etter at apparatet er installert og som kobler alle polledere, er godkjente
skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og beskyttelsesledere som er lagt separat, sørger for sikker og feilfri drift. Etter monte-
ringen må spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger ikke kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

Innsettingshøyde for apparatene: inntil maks. 2000 moh.

Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.

Alternativ tilkobling

 Alternativet må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.

Snitt X

Alternativ tilkobling    

N

L1

L

 N (blå) = Nøytralleder

L1 (brun) = Styreledning (koblet polleder)

L (hvit) = Polleder

(gul/grønn) = Jordledning

X

Vindustilkobling   

L

N

 L (sort) = Polleder

N (rød) = Nøytralleder
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Teleskopforskaling  Avstand over kokefelt

(leveres i forskjellige høyder)  Minimumsavstand B:

Høyde A: se planleggingshjelp for kjøkkenapparater  Ved elektrisk kokefelt: min. 500 mm

  Ved gasskokefelt: min. 750 mm

Installasjon

Innstallasjonshenvisninger
• I tillegg til riktig utforming av avtrekksledningen må det i tillegg garanteres at det strømmer luft inn igjen. 

Luft ut krever luft inn.

• Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinskledningen.

• Planleggingspunkter for feilfri demontering og vedlikehold av apparatet.
– Ikke før teleskopforskalingen inn i det opphengte dekselet.
– Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekselet og apparatet.
– Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malearbeider må utføres før apparatet monteres.
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Montering

1. Sett motorhus A på hetteramme B. Pass på at ingen
kabler ligger i klem.

2. Skru inn 2 skruer S1 (M4 × 15 mm) på forsiden og 2
på baksiden av motorhuset A.

3. Legg hetten på baksiden.

4. Ta ut fettfilteret.

5. Skru inn 6 skruer S2 (ø 3,5 × 6 mm) i hettekroppen.

6. Fjern teipen.

7. Koble begge kontaktene fra motorhuset og hette-
kroppen.

8. Monter kontaktdeksel E med 4 skruer
(ø 3,5 × 6 mm).

9. Sett på hetten igjen og finn hettehøyden G.

10. Fest struktur F med 12-16 skruer S3 (ø 3,5 × 6 mm).
Ta hensyn til hettehøyden G og innrettingen av
struktur F; utsnittene må ligge på siden. Monter
tverrstagring Q i strukturen F om mulig.

11. Legg kaminforskalingen H over strukturen F. Pass
på at utløpsåpningen er i riktig posisjon.

Ved omluftsdrift:

Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs
oppover.

Ved avtrekksdrift:

Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs
nedover.

12. Skjær til avtrekksslangen og fest den i plateringen.

13. Kun ved omluftsdrift:

Forbind vendestykke l med avtrekksslangen, og legg
i strukturen.

BS

BS

 

A

B

S1

S1

E

S2

G

Q

F

I

H

S3
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14. Fest papirmalen, som er rettet inn midt på kokefeltet,
til taket. Pass på rett innretting. Bor hull for egnet
festing av skruer iht. opplysninger fra produsenten. Se
pakningsvedlegget.

 
K

S3

KM

S2

S2

S2

S2

S2

S2

15. Fest platestøtten K i de 4 skruene S6, og sikre med
mutterne.

 

16. Fest hetten i de to krokene M for platestøtte K (pass
på at innrettingen er korrekt).

 

17. Sving hetten opp og fest den med 8 skruer S8
(ø 3,5 × 6 mm).

 

18. Ved omluftsdrift:

Fest vendestykke l med 4 skruer S9 (ø 3,5 × 6 mm).

Ved avtrekksdrift:

Forbind avtrekksslangen med avtrekksrøret.

 

19. Utfør elektriske tilkoblinger (se avsnittet 'Elektriske
tilkoblinger').

 

20. Trekk opp øvre kaminforskaling, og fest den med
2 skruer S10 (ø 3,5 × 6 mm).

 

21. Sett inn fettfilteret.  

22. Gjennomfør en funksjonstest.  
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