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ES  

1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y 
MONTAJE

Si desea más información sobre productos, acceso-
rios y servicios Novy, consulte nuestra página web en:  
www.novy.es
Estas son las instrucciones de montaje para el equipo que 
se indica en la portada. 
En este manual de montaje se usan una serie de símbolos. 
Este es el significado de estos símbolos:

Símbolo Significado Acción


Indicación Explicación de una indica-

ción en el dispositivo.


Advertencia Este símbolo indica un 

aviso importante o una 
situación peligrosa.

	 Advertencias antes del montaje 

 − Lea atentamente el manual de instrucciones y de montaje 
antes de instalar y poner en marcha este equipo. Aquí 
encontrará información importante sobre el montaje y 
puesta en marcha del equipo.

 − Compruebe que se le hayan entregado todos los ma-
teriales de montaje en base a la figura A.

 − El equipo solo sirve para uso doméstico (preparación de 
alimentos), excluyendo cualquier otro uso doméstico, 
comercial o industrial. No use el equipo en exteriores.

 − Guarde bien este manual y páselo a la persona que vaya 
a usar el equipo después de usted.

 − Este equipo cumple las directivas vigentes sobre seguri-
dad. El montaje no profesional puede provocar lesiones 
personales y daños materiales al equipo.

 − Compruebe el estado del equipo y el material de montaje 
en cuanto lo saque del paquete. Saque cuidadosamente 
el equipo del embalaje. No utilice cuchillas afiladas para 
abrir el embalaje.

 − No instale el equipo si está dañado. En ese caso, pón-
gase en contacto con Novy.

 − Novy no se responsabiliza de cualquier daño como con-
secuencia de un montaje, conexión, uso o accionamiento 
incorrectos.

 − No transforme o modifique el equipo.
 − Las piezas de metal pueden estar afiladas y se puede 

lesionar. Por eso, cuando haga el montaje, lleve guantes 
de protección.

IT

1 NORME DI SICUREZZA E DI 
MONTAGGIO

Ulteriori informazioni sui prodotti, gli accessori e i servizi 
di Novy sono disponibili su internet: www.novy.it
Le presenti istruzioni per l’uso sono riferite all’apparecchio 
Novy indicato sul frontespizio.
In questo manuale sono stati utilizzati alcuni simboli. Di 
seguito è indicato il significato di questi simboli.

Simbolo Significato Azione


Indicatore Spiegazione di 

un’indicazione sull’apparec-
chio.


Avvertenza Questo simbolo indica un 

suggerimento importante o 
una situazione pericolosa

	 Avvertenze da osservare prima del  
montaggio

 − Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l’uso 
e il montaggio prima dell’installazione e della messa in 
funzione dell’apparecchio. Esse contengono informazioni 
importanti per l’installazione e l’utilizzo dell’apparecchio.

 − Controllare sulla base del disegno A che tutti i materiali 
di montaggio siano stati consegnati.

 − L’apparecchio è destinato esclusivamente all’utilizzo 
domestico (preparazione dei cibi), con esclusione di ogni 
altro uso domestico, commerciale o industriale. Non 
utilizzare l’apparecchio all’aperto.

 − Conservare con cura le istruzioni e se necessario conse-
gnarle alla persona che utilizzerà l’unità successivamente.

 − Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza 
applicabili. Tuttavia un’installazione impropria può causare 
lesioni personali e danni all’apparecchio.

 − Controllare lo stato dell’apparecchio e del materiale di 
montaggio al momento dell’estrazione dall’imballaggio. 
Usare cautela nell’estrarre l’apparecchio dall’imballag-
gio. Non utilizzare lame appuntite o taglienti per aprire 
l’imballaggio.

 − Non installare l’apparecchio se risulta danneggiato; in 
tal caso rivolgersi a Novy.

 − Novy non si assume alcuna responsabilità per danni 
derivanti da installazione impropria, collegamento im-
proprio, uso improprio o azionamento improprio.

 − Non apportare modifiche o trasformazioni sull’apparecchio.
 − I componenti in metallo possono avere bordi e spigoli 

taglienti che potrebbero causare ferite. Pertanto indossare 
guanti di protezione durante il montaggio.
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1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I 
MONTAŻU

Więcej informacji o produktach, akcesoriach i usługach 
Novy znajdziesz na stronie internetowej: www.novy.com
Jest to instrukcja montażu urządzenia, zgodnie z informacją 
podaną na pierwszej stronie. 
W niniejszej instrukcji montażu zastosowanych zostało
kilka symboli. Poniżej podajemy ich znaczenie.

Symbol Znaczenie Akcja


Wskaźnik Objaśnienie wskazania na 

urządzeniu


Ostrzeżenie Istotna wskazówka lub nie-

bezpieczna sytuacja

	 Uwagi przed montażem

 − Przed instalacją i użyciem urządzenia należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu. Znajdziesz 
w nich istotne informacje odnośnie instalacji i wykorzy-
stywania urządzenia.

 − Podle kresby A zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré 
montážní materiály.

 − Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku do-
mowego (przygotowanie żywności), za wyjątkiem innego 
użytku domowego, komercyjnego czy przemysłowego. 
Z urządzenia nie należy korzystać poza domem.

 − Instrukcję należy przechowywać i przekazać osobie, która 
będzie po Tobie korzystać z tego urządzenia.

 − Niniejsze urządzenie spełnia obowiązujące przepisy bez-
pieczeństwa. Niekompetentny montaż może prowadzić 
do uszkodzeń ciała lub urządzenia.

 − Skontroluj stan urządzenia i materiału montażowego tuż 
po wyciągnięciu go z opakowania. Urządzenie należy 
ostrożnie rozpakować. Do otwarcia opakowania nie należy 
wykorzystywać ostrych noży.

 − Nie należy instalować urządzenia jeśli jest ono uszko-
dzone. Taką sytuację należy zgłosić firmie Novy.

 − Firma Novy nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, podłączenia, 
użytkowania lub obsługi.

 − Nie należy przebudowywać ani zmieniać urządzenia.
 − Części metalowe mogą mieć ostre brzegi, którymi można 

się skaleczyć. Dlatego podczas montażu należy nosić 
rękawice ochronne.

CZ 

1 BEZPEČNOSTNÍ A MONTÁŽNÍ 
PŘEDPISY

Více informací o výrobcích, příslušenství a službách spo-
lečnosti Novy najdete na internetu: www.novy-odsavace.cz
Toto je návod k montáži pro zařízení, které je uvedené na 
přední straně. 
V těchto pokynech k montáži se používá několik symbolů. 
Níže naleznete jejich význam.

Symbol Význam Akce


Indikace Vysvětlení symbolů na 

zařízení


Varování Důležitý tip nebo nebezpečná 

situace

	 Varování před zahájením montáže 

 − Před instalací a zahájením používání tohoto zařízení si 
pozorně přečtěte návod k použití a pokyny pro montáž. 
Obsahují důležité informace pro montáž a používání zařízení.

 − Na podstawie ilustracji A sprawdź, czy dostarczone zo-
stały wszystkie materiały montażowe.

 − Zařízení je určeno výhradně k použití v domácnosti (k 
přípravě potravin) s výjimkou jakéhokoli jiného použití v 
domácnosti, použití ke komerčním účelům či průmys-
lového využití. Zařízení nepoužívejte venku.

 − Tuto příručku pečlivě uschovejte a předejte ji osobě, 
která bude zařízení případně používat po vás.

 − Toto zařízení splňuje platné bezpečnostní předpisy. 
Neodborná montáž však může vést ke zranění osob a 
poškození zařízení.

 − Po vyjmutí z obalu zkontrolujte stav zařízení a montážních 
materiálů. Vyjměte zařízení opatrně z obalu. K otevření 
obalu nepoužívejte ostré nože.

 − Zařízení neinstalujte, pokud je poškozené. V takovém 
případě se obraťte na společnost Novy.

 − Společnost Novy neodpovídá za škody způsobené ne-
správnou montáží, nesprávným připojením, nesprávným 
použitím nebo obsluhou.

 − Nie należy przebudowywać ani zmieniać urządzenia.
 − Kovové části mohou mít ostré hrany a můžete se o ně 

poranit. Proto při montáži používejte rukavice, které vás 
před zraněním ochrání.
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ES

Este kit le permite desmontar 
la unidad del motor para la 
instalación remota en inte-
riores.

	 Lea atentamente las 
instrucciones de seguridad 
e instalación de este kit y de 
la unidad de techo antes de 
instalarlo y usarlo.

	 Asegúrese de que el 
muro contra el que se instale 
la unidad del motor tenga su-
ficiente capacidad de carga.

	 La unidad de motor se 
tiene que instalar in situ.

	 La instalación y la 
conexión eléctrica del electro-
doméstico únicamente debe 
realizarlas un profesional 
autorizado.

PL

Zestaw ten umożliwia demon-
taż zespołu silnika do samo-
dzielnego montażu w po-
mieszczeniach zamkniętych.

	 Przed przystąpieniem 
do instalacji i użytkowania 
należy dokładnie zapoznać się 
z instrukcjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i instalacji 
tego zestawu oraz urządzenia 
sufitowego.

	 Upewnij się, że ściana, 
na której silnik jest zainsta-
lowany, ma odpowiednią 
nośność.

	 Silnik należy zainstalo-
wać wewnątrz pomieszcze-
nia.

	 Instalację i podłączenie 
elektryczne urządzeniamoże 
wykonać tylko autoryzowany 
specjalista.

IT

Questo kit consente di smon-
tare l’unità motore per l’instal-
lazione da remoto in casa. 

	 Leggere attentamente 
le istruzioni di sicurezza e di 
installazione di questo kit e  
dell’unità a soffitto prima di 
installarli e utilizzarli.

	 Assicurarsi che la pare-
te contro la quale è installata 
l’unità motore abbia una suffi-
ciente capacità di carico.

	 L’unità motore deve 
essere installata in interni. 

	 L’installazione e il col-
legamento elettrico dell’ap-
parecchio devono essere 
eseguiti da esperti autorizzati.

CZ

Tato sada umožňuje demon-
tovat jednotku motoru pro 
vzdálenou instalaci v interiéru.

	 Před instalací a po-
užitím této sady a stropní 
jednotky si pečlivě přečtěte 
bezpečnostní pokyny a poky-
ny k instalaci.

	 Ujistěte se, že stěna, 
na které je jednotka elektro-
motoru nainstalována, má 
dostatečnou nosnost.

	 Jednotka elektromo-
toru musí být nainstalována 
interně.

	 Instalaci a elektrické 
zapojení zařízení smí provádět 
pouze oprávněný odborník.

2 31

1x 6830828

1x 830822

1x 864006

4x 906055

1x 990396

8x 7903180

1x 6830045

2x 6830181

1x 6830044

4x 906143

2x 68300461x 6830829

4x 906192

1x 801006

12x 906116

A



ES 2 INSTALACIÓN

	 Precaución: no realice ninguna de las sigui-
entes operaciones mientras la unidad esté 
conectada a la red eléctrica. Asegúrese de 
desconectar la alimentación o desenchufar la 
campana.

	 Las siguientes modificaciones de la conexión 
eléctrica de la unidad debe realizarlas única-
mente un profesional autorizado.

1  Asegúrese de que la campana esté desenchufada 
de la alimentación eléctrica.

2  El cable del motor se encuentra entre la unidad de 
techo y la unidad del motor. Corte este cable a la 
altura del adhesivo.

3  Retire 37 mm del aislamiento del cable de los dos 
extremos del cable del motor que ha cortado.

PL 2 INSTALACJA

	 Ostrożnie, nie należy wykonywać żadnej z 
poniższych czynności, gdy urządzenie znajduje 
się pod napięciem. Upewnić się, że zasila-
nie jest wyłączone lub że wtyczka okapu jest 
odłączona od zasilania.

	 Poniższe zmiany w przyłączu elektrycznym 
urządzenia może wykonywać tylko autoryzo-
wany specjalista.

1  Należy upewnić się, że okap kuchenny jest odłączony 
od zasilania.

2  Kabel silnika znajduje się pomiędzy urządzenia 
sufitowego a zespołem silnika. Przeciąć ten przewód 
na wysokości naklejki.

3  Zdjąć 37 mm izolacji kablowej z obu końców 
przeciętego kabla silnika.

IT 2 INSTALLAZIONE

	 Attenzione, non eseguire le seguenti operazioni 
mentre l’unità è elettrificata. Assicurarsi che 
l’alimentazione elettrica sia disconnessa o che 
la spina della cappa sia scollegata.

	 Le seguenti modifiche dei collegamenti elettrici 
dell’apparecchio devono essere eseguite da 
esperti autorizzati.

1  Assicurarsi che la cappa sia scollegata dall’ 
alimentazione di corrente.

2  Il cavo motore è localizzato fra  dell’unità a soffitto  e 
l’unità motore. Tagliare il cavo al livello dell’adesivo.

3  Rimuovere 37 mm di isolante del cavo da entrambe 
le estremità del cavo motore tagliato.

CZ 2 INSTALACE

	 Pozor, neprovádějte žádnou z následujících 
operací, pokud je přístroj pod napětím. Ujistěte 
se, že je vypnutý proud nebo že je zástrčka 
digestoře odpojena ze zásuvky.

	 Následující úpravy elektrického zapojení jednot-
ky smí provádět pouze oprávněný odborník.

1  Ujistěte se, že je digestoř odpojena od napájení.
2  Kabel motoru se nachází mezi stropní jednotkou a 

jednotkou motoru. Tento kabel odřízněte na úrovni 
nálepky.

3  Z obou konců odříznutého kabelu motoru odstraňte 
37 mm izolace.
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Motor unit Ceiling unit

Male
6830045

Extension cable 
990396

Female
6830044

Strain relief 
6830046

Strain relief 
6830046

Female
6830044

Male
6830045

Strain relief 
6830046

BL

WT

GE/GN

GS

ZW

990396

BL
WT
GE/GN
GS
ZW

blauw
wit
geel/groen
grijs
zwart

bleu
blanc
jaune/vert
gris
noir

blau
weiss
gelb/grün
grau
schwarz

blue
white
yellow/green
grey
black

4

6

9

5

7

8

Motor unit Ceiling unit

Male
6830045

Extension cable 
990396

Female
6830044

Strain relief 
6830046

Strain relief 
6830046

Motor unit Ceiling unit

Male
6830045

Extension cable 
990396

Female
6830044

Strain relief 
6830046

Strain relief 
6830046



ES 

4  Corte el cable rojo y los 2 alambres de relleno 
blancos (= SIN NÚCLEO) en los extremos sueltos 
del cable hasta el aislamiento.

5  Con un alicate pelacables, pele 8 mm del aislamiento 
de los cables restantes.

6  Coloque los casquillos de extremo de cable 
(8x7903180 y 2x6830181) en todos los cables 
y fíjelos con un alicate. Tenga en cuenta que el 
casquillo más grande (6830181) es para el cable 
amarillo/verde.

7  Conecte los conectores suministrados (6830044 y 
6830045) a los cables.

      Coloque el conector hembra (6830044) en el cable 
que sale de la unidad encastrada. 

      Coloque el conector macho (6830045) en el cable 
que se dirige a la unidad del motor.

      Sitúe los cables y atorníllelos como se indica en el 
dibujo 7. 

      Este paso es necesario para garantizar un 
funcionamiento adecuado y evitar daños en la 
campana.

8  Cierre las cubiertas de los conectores y atorníllelas. 
Esto también sirve como aliviador de tensión para 
los cables.

9  Ya está todo listo para conectar el cable extensor 
990396 a los conectores de la unidad de techo y 
la unidad del motor (consulte el paso 18).

PL 

4  Z luźnych końcówek przewodów odciąć czerwony 
przewód i 2 białe przewody wypełniające (= BEZ 
ŻYŁ) aż do izolacji kabla.

5  Zdjąć izolację z pozostałych przewodów na długości 
8 mm za pomocą narzędzia do zdejmowania izolacji.

6  Nałożyć końcówki przewodów (8 x7903180 i 
2x6830181) na wszystkie przewody i zamocować 
za pomocą szczypiec. Należy pamiętać, że większa 
końcówka (6830181) jest zarezerwowana dla 
przewodu żółto-zielonego.

7  Podłączyć dostarczone złącza (6830044 i 6830045) 
do przewodów.

      Założyć złącze żeńskie (6830044) na kabel wychodzący 
z jednostki wbudowanej. 

      Założyć złącze męskie (6830045) na kabel prowadzący 
do jednostki silnikowej.

      Rozmieścić przewody i przykręcić je zgodnie z 
rysunkiem 7. 

      Jest to konieczne dla prawidłowego działania i 
uniknięcia uszkodzeń okapu kuchennego.

8  Zamknąć pokrywy złączy i je przykręcić. Jest to 
również odciążenie dla przewodów.

9  Teraz wszystko jest gotowe do podłączenia kabla 
przedłużającego 990396 do złączy urządzenia 
sufitowego i zespołu silnika (patrz krok 18).

IT 

4  Dalle estremità aperte, tagliare il filo rosso e i 2 fili 
d’apporto bianchi (= SENZA NUCLEO) fino all’isolante 
del cavo.

5  Spelare l’isolante dei fili restanti per 8 mm con uno 
spelafili.

6  Applicare i terminali dei fili (8 x7903180 e 2x6830181) 
su tutti i fili e chiuderli con una pinza. Si ricorda che 
il terminale più grande (6830181) va fissato sul filo 
giallo/verde.

7  Collegare i connettori forniti (6830044 e 6830045) 
ai fili.

      Inserire il connettore femmina (6830044) sul cavo 
proveniente dall’unità integrata. 

      Inserire il connettore maschio (6830045) sul cavo 
che conduce all’unità motore.

      Posizionare i fili e le viti come mostrato in figura 7. 
      Questo passaggio è necessario per garantire il 

funzionamento corretto ed evitare danni alla cappa.
8  Chiudere i coperchi dei connettori e avvitarli. Ciò 

funge anche da scarico della tensione dei cavi.
9  Tutto è pronto per collegare il cavo prolunga 990396 

ai connettori dell’unità a soffitto e dell’unità motore 
(vedi passaggio 18).

CZ 

4  Z volných konců vodičů odřízněte červený vodič 
a 2 bílé výplňové vodiče (= BEZ ŽÍLY) až k izolaci 
kabelu.

5  Odstraňte 8 mm izolace zbývajících vodičů pomocí 
odizolovacího nástroje.

6  Na všechny vodiče nasaďte koncovky (8 x 7903180 
a 2 x 6830181) a upevněte je kleštěmi. Mějte na 
paměti, že větší koncovka (6830181) je vyhrazena 
pro žlutý/zelený vodič.

7  Připojte dodané konektory (6830044 a 6830045) k 
vodičům.

      Nasaďte konektor typu samice (6830044) na kabel 
vycházející z vestavěné jednotky. 

      Na kabel vedoucí k jednotce motoru nasaďte 
konektor typu samec (6830045).

      Umístěte vodiče a přišroubujte je podle obrázku 7. 
      To je nezbytné pro správnou funkci a pro zabránění 

poškození digestoře.
8  Uzavřete kryty konektorů a přišroubujte je. Tímto 

také odlehčíte tah kabelů.
9  Nyní je vše připraveno k připojení prodlužovacího 

kabelu 990396 ke konektorům stropní jednotky a 
jednotky motoru (viz krok 18).
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10 

(*) 906417 
(*) 906416
no suministrada / non fornito /  
nie jest dostarczany wraz z urządzeniem / 
není součástí dodávky

Art.nr: 906417 (*)

Art.nr: 6830028

Art.nr: 906217

1

2

3

4

Art.nr: 6830028

Art.nr: 906416 (*) Art.nr: 906217

1

2

3

4

 Pureline Cubic

 Pureline Cubic Pro

ES

	 El kit del sensor 
Novy Sense debe montarse 
directamente en la abertura 
de escape de la campana de 
cocina.

PL

	 Zestaw czujnika Novy 
Sense należy zamontować 
bezpośrednio przy otworze 
wylotowym okapu.

IT

	 Il kit del sensore Novy 
Sense deve essere montato 
direttamente sull’apertura di 
scarico della cappa.

CZ

	 Sadu senzoru Novy 
Sense je nutné namontovat 
přímo na odsávací otvor 
digestoře.

11

1

5

2

6

3

7

4

8



ES 
10  Desmontar el motor de la unidad de techo
 •  Abra la placa inferior y saque los filtros de la 

unidad de techo.
 •  Afloje los 4 tornillos que se encuentran junto a 

la rejilla protectora. Guarde los 4 tornillos que 
ha retirado por separado. Los necesitara mas 
adelante. 

 •  La unidad de motor está ahora desconectada de 
la campana.

 •   Aplique la cinta en la parte inferior del adaptador 
del tubo (6830828).

 •  Fije adaptador de tubo (6830828) con los cuatro 
tornillos (906116), los cuales se sujetan de forma 
independiente.

 •  Fije el conducto de extracción (Ø150mm) a la 
brida en la unidad de techo con una abrazadera 
para tubos o cinta de aluminio (tenga en cuenta la 
longitud del conducto de extracción con relación 
a un eventual desmontaje).

 •  Conecte el enchufe a la toma de corriente.
 •  Instale la campana en el hueco y apriete los 

tornillos de sujecion de la campana segun las 
instrucciones ofrecidas en las instrucciones de 
montaje de la campana correspondiente.

11  Instalación de la unidad de motor a distancia 
 Estas son las posibles posiciones de colocación 

de la unidad de motor.

PL 
10  Zdemontuj silnik z urządzenia sufitowego  
 •  Otwórz dolną płytę i wyjmij filtry z urządzenia 

sufitowego.
 •  Wykręć 4 śrub umieszczonych obok siatki ochronnej. 

Odłożyć na bok 4 wyjęte śruby. Będą potrzebne 
poźniej. 

 •  Silnik jest teraz odłączony od okapu kuchennego
 •  Nałóż taśmę na dno adaptera (6830828).
 •  Zabezpieczyć adapter (6830828)za pomocą 4 

wcześniej odłożonych śrub (906116).
 •  Zamocuj kanał wyciągowy (Ø150mm) do płyty 

kołnierzowej na urządzenia sufitowego za pomocą 
zacisku lub taśmy aluminiowej (pamiętaj o długości 
kanału wyciągowego na wypadek demontażu w 
razie potrzeby).

 •  Włóż wtyczkę do gniazda ściennego.
 •  Następnie zamontuj okap kuchenny w wyciętym 

otworze i dokręć śruby mocujące okap kuchenny 
zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji 
montażu odpowiedniego okapu kuchennego.

10  Montaz osobny silnika 
 Tutaj przedstawiono możliwe pozycje, w których 

można umieścić silnik.

IT 
10  Smontare il motore  dell’unità a soffitto
 •  Aprire la piastra inferiore e rimuovere i filtri dall’unità 

a soffitto. 
 •  Svitare le 4 viti che si trovano accanto la griglia 

di protezione. Tenere separate le 4 viti rimosse. 
Saranno necessarie piu tardi.

 •  L’unità motore è ora scollegata dalla cappa.
 •  Applicare il nastro adesivo sul fondo dell’adattatore 

per tubo (6830828).
 •  Fissare l’adattatore del tubo (6830828)con le 4 

viti (906116) rimosse in precedenza.
 •  Collegare lo scarico (Ø150mm) alla flangia sull’unità 

a soffitto con una fascetta o un nastro di alluminio 
(tenere conto della lunghezza del condotto di scarico 
in considerazione dell’eventuale smontaggio).

 •  Inserire la spina nella presa elettrica.
 •  Quindi, installare la cappa nell’apertura sagomata 

e stringere le viti della cappa in conformita alle 
istruzioni fornite nel manuale della cappa.

11  Posizionamento remoto dell’unità motore
 Queste sono le possibili posizioni di montaggio del 

blocco motore.

CZ 
10  Demontujte jednotku elektromotoru stropní 

jednotky 
 •  Otevřete spodní desku a vyjměte ze stropní 

jednotky filtry.
 •  Uvolněte 4 šroubů umístěných vedle ochranné 

mřížky. Čtyři vyjmute šrouby si odložte zvlašť. 
Budete je později potřebovat.

 •  Motorová jednotka je nyní odpojená od digestoře.
 •  Nalepit pásku na spodní část adaptéru (6830828).
 •  Pomoci čtyř zvlašť odloženych šroubů (906116) 

adapter (6830828) zajistěte.
 •  Připevněte výfukové potrubí (Ø150mm) k přírubové 

desce na stropní jednotce  pomocí hadicové 
svorky nebo hliníkové pásky (v případě potřeby si 
pamatujte délku výfukového potrubí při odstranění).

 •  Vložte zástrčku do zásuvky.
 •  Pote nainstalujte digestoř do vyřiznuteho otvoru 

a utahněte upinaci šrouby digestoře v souladu s 
pokyny uvedenymi v navodu k montaži přislušne 
digestoře.

11  Vzdálená instalace motorové jednotky
 Toto jsou možné polohy, kde může být motorová 

jednotka umístěna.

– 9 –



10

A

B

A

B

1

2

3
4

13 12

14



ES
12  A  Determine el lugar donde va a instalar/colgar la 

unidad de motor. En caso necesario, es posible 
modificar la dirección de extracción de la unidad 
de motor retirando 8 tornillos de la tapa del motor 
y girar la tapa un cuarto de vuelta.

  B  Atornille el adaptador de tubo (6830829) a la parte 
inferior del motor por medio de los tornillos (4 x 
906116).

13  Fije el estribo de suspensión a la carcasa (830822) 
del motor. Para ello es necesario aflojar antes los 
tornillos de la carcasa del motor. A continuación, 
coloque el estribo de suspensión sobre la unidad 
de motor y vuelva a atornillarlo con los mismos 
tornillos. Puede elegir entre la posición A o B.

14  Para fijar la unidad del motor a la pared, marque 
primero los 4 orificios para taladrar.

 Atención: no instale el motor en el techo.

PL
12  A  Wyznacz miejsce ustawienia/zawieszenia silnika. 

W razie potrzeby kierunek wyciągu silnika można 
zmienić, wykręcając osiem śrub z pokrywy silnika 
i obracając pokrywę silnika o ćwierć obrotu.

 B  Przykręć adapter (6830829) do spodu silnika za 
pomocą śrub (4 śrub 906116).

13  Zamocuj wspornik (830822) do obudowy silnika. Można 
to zrobić, najpierw odkręcając śruby dostarczone 
z obudową silnika. Potem umieszcza się wspornik 
na silniku i mocuje go za pomocą tych samych 
śrub. Można wybrać pozycję A lub pozycję B.

14  Aby zamocować silnik na ścianie, najpierw zaznacz 
cztery otwory do wywiercenia.

 Uwaga! Nie mocuj silnika do sufitu.

IT
12  A  Individuare dove si desidera posizionare/

sospendere l’unità motore. Se necessario, è 
possibile modificare la direzione del flusso dell’aria 
del motore rimuovendo le 8 viti del coperchio del 
motore e ruotando il coperchio di un quarto di 
giro.

 B  Avvitare l’adattatore del tubo (6830829) alla parte 
inferiore del motore con le viti (4 x 906116).

13  Per fissare la staffa di sostegno (830822) al carter 
del motore, rimuovere anzitutto le apposite viti dal 
carter del motore. Quindi posizionare la staffa sul 
carter del motore e fissarlo riavvitando le stesse 
viti. È possibile scegliere la posizione A o B.

14  Per fissare l’unità motore alla parete, segnare la 
posizione dei 4 fori.

 Attenzione: non assicurare il motore al soffitto.

CZ
12  A  Určete místo, kam chcete umístit/zavěsit jednotku 

elektromotoru. V případě potřeby je možné změnit 
směr výfuku jednotky elektromotoru odstraněním 
8 šroubů ze skříně elektromotoru a otočením 
skříně elektromotoru o čtvrt otáčky.

 B  Pomocí šroubů (4× 906116) našroubujte adaptér 
potrubí (6830829) ke spodní části motoru.

13  Namontujte závěsný (830822) držák ke krytu motoru. 
K tomu se nejprve odšroubují šrouby z krytu motoru. 
Poté umístěte závěsný držák na motorovou jednotku 
a stejnými šrouby ji přišroubujte zpátky. Můžete si 
vybrat polohu A nebo polohu B.

14  Před montáží motorové jednotky na zeď si nejprve 
vyznačte 4 vrtané otvory.

 Pozor! Nepřipevňujte elektromotor ke stropu.

– 11 –



12

16

15

1

2

3
4



ES
15  Montaje sobre pared de piedra: utilice los tornillos 

906143 y los tacos 906155.
 •  Taladre los 4 puntos marcados e introduzca en 

ellos los tacos.
 •  Apriete parcialmente los 2 tornillos en las posiciones 

1 y 2.
 •  Cuelgue la unidad de motor sobre esos 2 tornillos. 

A continuación, apriete los tornillos.
 •  Instale también los tornillos en las posiciones 3 

y 4.

 Montaje sobre pared de madera: utilice los tornillos 
906192.

 •  Apriete parcialmente los 2 tornillos en las posiciones 
1 y 2.

 •  Cuelgue la unidad de motor sobre esos 2 tornillos. 
A continuación, apriete los tornillos.

 •  Instale también los tornillos en las posiciones 3 
y 4.

16  Conecte la salida de plástico (864006) al adaptador 
de tubo por medio de 4 tornillos (906116).

PL
15  Aby zamocować na ścianie kamiennej: użyj śrub 

906143 i kołków 906155.
 •  Wywierć cztery otwory w zaznaczonych miejscach 

i włóż kołki w otwory.
 •  Częściowo wkręć dwie śruby w pozycji 1 i pozycji 

2.
 •  Zawieś silnik na tych dwóch śrubach. Potem 

dokręć te śruby.
 •  Wkręć dwie śruby w pozycji 3 i pozycji 4.

 Aby zamocować na ścianie drewnianej: użyj śrub 
906192.

 •  Częściowo wkręć dwie śruby w pozycji 1 i pozycji 
2.

 •  Zawieś silnik na tych dwóch śrubach. Potem 
dokręć te śruby.

 •  Wkręć dwie śruby w pozycji 3 i pozycji 4.
16  Podłącz wyciąg z tworzywa sztucznego (864006) 

do adaptera, używając czterech śrub (906116).

IT
15  Montaggio su un muro di mattoni: utilizzare le viti 

906143 e i tasselli 906155.
 •  Praticare i fori nei 4 punti segnati e inserire i tasselli.
 •  Avvitare parzialmente 2 viti nelle posizioni 1 e 2.
 •  Agganciare l’unità motore a queste 2 viti, quindi 

avvitare le viti.
 •  Avvitare parzialmente anche le viti nelle posizioni 

3 e 4.

 Installazione su una parete di legno: utilizzare le viti 
906192.

 •  Avvitare parzialmente 2 viti nelle posizioni 1 e 2.
 •  Agganciare l’unità motore a queste 2 viti, quindi 

avvitare le viti.
 •  Avvitare parzialmente anche le viti nelle posizioni 

3 e 4. 
16  Collegare lo scarico in plastica (864006) all’adattatore 

del tubo con 4 viti (906116).

CZ
15  Při montáži na kamennou zeď použijte šrouby 

906143 a hmoždinky 906155.
 •  Vyvrtejte 4 vyznačené otvory a vložte do nich 

hmoždinky.
 •  Do polohy 1 a polohy 2 částečně našroubujte 

2 šrouby.
 •  Zavěste motorovou jednotku na tyto 2 šrouby. 

Poté šrouby utáhněte.
 •  Nyní našroubujte šrouby do polohy 3 a polohy 4.

 Při montáži na dřevěnou zeď použijte šrouby 906192.
 •  Do polohy 1 a polohy 2 částečně našroubujte 

2 šrouby.
 •  Zavěste motorovou jednotku na tyto 2 šrouby. 

Poté šrouby utáhněte.
 •  Nyní našroubujte šrouby do polohy 3 a polohy 4.
16  Pomocí 4 šroubů (906116) připojte plastový výfuk 

(864006) k adaptéru potrubí.
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ES 

17  Fije el conducto de extracción (Ø150mm) a la brida 
en al motor con una abrazadera para tubos o cinta 
de aluminio.

18  Conecte el cable incluido (990396) entre la unidad 
de techo y el motor mediante los conectores. Este 
cable mide 5 m. Opcionalmente se puede encargar 
un cable alargador adicional de 5m (7000094), de 
modo que el cable mida 10m en total.

 Monte los aliviadores de tensión 6830046 en las 
dos conexiones de conectores. 

 Coloque el filtro de grasa en la campana.
 Compruebe que los filtros estén en su sitio y fíjelos 

correctamente. Cierre el panel inferior.
 
 Ahora puede volver a conectar la alimentación y 

usar la campana.

PL 

17  Zamocuj kanał wyciągowy (Ø150mm) do płyty 
kołnierzowej na silniku za pomocą zacisku lub 
taśmy aluminiowej. 

18  Podłącz dołączony kabel (990396 i 6830046) do 
urządzenia sufitowego i silnika, używając złączy. 
Kabel ma 5 m długości. Opcjonalnie można zamówić 
kabel przedłużający (7000094), aby uzyskać łączną 
długość kabla 10 m.

 Zamontować odciążniki 6830046 na dwóch złączach 
wtykowych. 

 Umieścić filtr w okapie kuchennym.
 Sprawdzić, czy filtry są prawidłowo zamontowane 

i zabezpieczone. Zamknąć panel dolny.
 
 Można teraz przywrócić zasilanie i okap kuchenny 

jest gotowy do użyci

IT 

17  Collegare lo scarico (Ø150mm) alla flangia sull 
motore con una fascetta o un nastro di alluminio.

18  Collegare il cavo in dotazione (990396 con fermacavo 
6830046) tra dell’unità a soffitto e il motore tramite 
i connettori. La lunghezza di questo cavo è di 5 
m. È possibile ordinare un cavo di prolunga di 5 m 
(7000094), portando la lunghezza totale del cavo 
a 10 m.

 Montare i dispositivi di rilascio della tensione 6830046 
sui due connettori. 

 Posizionare il filtro del grasso sulla cappa.
 Verificare che i filtri siano inseriti e bloccati 

correttamente. Chiudere il pannello inferiore.
 
 A questo punto è possibile ripristinare il collegamento 

elettrico, la cappa è pronta per l’uso.

CZ 

17  Připevněte výfukové potrubí (Ø150mm) k přírubové 
desce na jednotce elektromotoru pomocí hadicové 
svorky nebo hliníkové pásky.

18  Připojte dodaný kabel (990396 a 6830046) mezi 
stropní jednotku a jednotku elektromotoru pomocí 
konektorů. Délka tohoto kabelu je 5 m. Volitelně si 
můžete objednat další prodlužovací kabel (7000094), 
což povede k celkové délce kabelu 10 m.

 Na oba konektory namontujte odlehčovače tahu 
6830046. 

 Do digestoře vložte tukový filtr.
 Zkontrolujte, zda jsou filtry řádně nasazeny a zajištěny. 

Zavřete spodní panel.
 
 Nyní lze obnovit napájení a digestoř je připravena 

k použití.
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