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Denne installasjonsveiledningen gjelder for modellene:

991 (DW-M9, byggebredde 90 cm)
992 (DW-M12, byggebredde 120 cm)
993 (DW-B9, byggebredde 90 cm)
62008 (DW-B12, byggebredde 120 cm)
994 (DW-B14, byggebredde 140 cm)

 
Merkeskilt
? Ta ut fettfiltret. Merkeskiltet er plassert på innsiden av apparatet.

Medfølgende installasjonstilbehør
Alle festeelementer er inkludert i leveransen.

Avtrekksluftdrift

 

? Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring står på merkeskiltet.

? Apparatets brukshøyde: inntil maks. 2000 m.o.h.
 

Tilkobling for ekstrautstyr

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

Gyldighetsområde

Generelle råd
Ved samtidig drift av fyringssteder (f. eks. tre-, gass-, olje- oder eller kullvarmeapparater) er sikker drift kun mulig når 
romundertrykket på 4 Pa (0,04 mbar) ikke overskrides der apparatet står. Fare for forgiftning! Man sørge for tilstrekkelig tilførsel 
av frisk luft, f. eks. gjennom ikke åpninger i dører eller vinduer som ikke kan stenges, og i forbindelse med tilførselsluft-/
avtrekksventiler eller gjennom andre tekniske tiltak.
Hvis apparatet monteres over gasskoketopper, må hver kokesone være utstyrt med tenningssikring og  minimumsavstandene 
(se MÅL) må overholdes.

Feilfri reparasjon kan kun garanteres hvis feilfri avinstallasjon av hele apparatet er mulig til enhver tid.

Avtrekksluften må ikke føres inn i en skorstein som brukes til avgasser fra gassdrevne apparater eller fra apparater med annet 
drivstoff.
Lokale brannforskrifter må følges.

Elektriske tilkoblinger
Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. 
bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.
Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. I husinstallasjonen må 
det være en flerpolet nett-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og 
smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og 
nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift. Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og 
driftsisolerte ledninger kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

Tilkoblingen for ekstrautstyr må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.
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Mål

DW-M9, DW-M12, DW-B9, DW-B12 (uten glass)
Den nedre avslutningslisten til apparatet 
har en bredde på 25 mm. En skråkant er 
dermed ikke absolutt nødvendig, men av 
estetiske grunner kan den være fornuftig.

Bruk av dekkplater i stein

Veggplate (granitt, marmor) med 20 mm 
tykkelse er mulig.

DW-B14 (uten glass)

Teleskopdekkplate
(fås i forskjellige høyder)
Høyde A: ? se planleggingsdokumenter for kjøkkenapparater

Avstand over koketopp
Minimumsavstand B:
Ved elektrisk koketopp:
Ved koketopp med gass:

min. 600 mm
min. 750 mm
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Tips
• Unngå sideveis ventilasjon gjennom peiskledningen.
• Planleggingspunkter for feilfri demontering og vedlikehold av apparatet:

– Ikke før teleskopkapslingen inn i falske himlinger.
– Silikonfuger på teleskopdekkplaten og apparatet frarådes.
– Alt pusse-, gips- tapetser- eller malerarbeid må utføres før apparatet 

installeres.

Montering

1. Bor 2 hull (ø 10 mm) for skruer S1 og sett inn plugger.

2. Fest festeplate C med 2 skruer S1 (ø 7 × 60 mm).

3. Bor 2 hull (ø 6 mm) for skruer S2 – innrettet på apparatet – under 
avdekkingen i veggen og sett inn plugger.

4. Fest festevinkelen D på vegg med 2 skruer S2 (ø 5 × 40 mm).

5. Sett inn kontramuttere M1, underlagsskiver U (ø 30 mm) og muttere M2 på 
festeplaten C.

6. Heng inn hette og festeplate C.

7. Ta ut fettfilter.

8. Tegn på hull for skrue S3, heng ut hette, bor hull (ø 8 mm) og sett inn 
plugg.

9. Heng inn hette og for modell DW-B14 fester du med muttere M2 og skrue 
S3 (ø 6 × 48 mm) hhv. 2 skruer S3 (ø 6 × 48 mm).

10. Still inn horisontalstilling med kontramuttere M1 og muttere M2.

11. Sett inn fettfiltrene igjen.

12. Kun med omluftsdrift: Bor 4 hull (ø 6 mm) – innrettet på ventilasjonsslissen 
– og fest ledeplaten E på veggen med 4 skruer S4 (ø 5 × 40 mm).

13. Installer avtrekksluftslange. Påse at det ikke er knekk på slangen og at den 
er utstrakt.

14. Koble til strømmen (se avsnittet ELEKTRISKE TILKOBLINGER).

15. Bøy festesporet F på den øvre dekkplaten V1 ca. 1 mm utover.

16. Skyv øvre dekkplate V1 nedenfra og inn i klaffene på festevinkelen D til den 
går i lås.

17. Utvid den nedre dekkplaten V2 utover og sett den på over øvre dekkplate 
V1 (bruk sugekopper til å holde fast).

18. Sett nedre dekkplate V2 i flukt på hetten.

Installasjon
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