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  1. INFORMACIÓN GENERAL

Generalidades

Estas son las instrucciones de montaje de la campana 
extractora Novy que se indica en la portada. Las instruc-
ciones de uso fi guran en un manual aparte entregado 
también con esta campana. Lea atentamente estas in-
strucciones antes de la instalación y puesta en servicio 
de la campana de mueble alto. Se recomienda que la in-
stalación sea efectuada exclusivamente por una o varias 
personas cualifi cadas.

Saque con cuidado la campana del embalaje. No monte 
la unidad si está dañada.

Tenga en cuenta los siguientes consejos de instalación y 
seguridad antes de proceder a la instalación:
• La instalación y la conexión eléctrica del aparato deben 

ser realizadas por un profesional cualifi cado.
• El fabricante no se responsabilizará de los eventuales 

daños derivados de una instalación o conexión defectuo-
sas.

• El aparato está destinado exclusivamente al uso domés-
tico (preparación de alimentos), quedando excluido cual-
quier otro uso doméstico, comercial o industrial.

• La seguridad solo se garantiza si el aparato se conecta a 
tierra conforme a las normas exigidas.

• No utilice un cable de extensión para la conexión a la red 
eléctrica. 

• Los componentes defectuosos o dañados solo
• deben ser reemplazados por piezas originales de Novy. 
• Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, deberá 

ser reemplazado por un cable de conexión original de 
Novy.

Importante antes de iniciar el montaje
• Compruebe con ayuda del dibujo de la página 2 si ha 

recibido todos los materiales de montaje.
• Para un montaje más sencillo de la unidad de techo, 

se recomienda que lo realice un mínimo de 2 personas.
• La unidad encastrable debe instalarse en una placa 

de montaje resistente.
• Debe existir una toma de corriente cerca de la unidad 

encastrable.

Extracción o recirculación

Antes de proceder al montaje, debe elegir si va a instalar 
un conducto de extracción hacia el exterior o si va a in-
stalar la campana como una campana de recirculación. 
En caso de conducto de extracción, lea con atención el 
apartado de estas instrucciones de montaje dedicado a 
la instalación del conducto de extracción. Para la recir-
culación necesitará encargar por separado el equipo de 
recirculación.

Instalación del conducto de extracción

La salida del motor tiene un diámetro de 150 mm. Se 
recomienda conectar a ella un conducto de extracción 
con un diámetro de 150 mm.

Para un funcionamiento óptimo de la campana, es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos
durante la instalación.

  1. INFORMACIÓN GENERAL En caso de uso de un conducto de extracción redondo:
• Utilice tubos lisos e ignífugos con un diámetro interior igual 

al diámetro exterior de la salida de conexión de la cam-
pana.

• Estire del todo los conductos fl exibles y córtelos a medida.
• No reduzca el diámetro de extracción. Ello reduciría la ca-

pacidad y aumentaría el nivel de ruido.
• En caso de conexión a un conducto de extracción corto, 

puede ser preferible instalar en el conducto una válvula de
• retención para evitar la entrada de aire.
• Utilice una abrazadera para tubos o cinta de aluminio para 

conseguir una conexión estanca.
• Para la extracción a través de la fachada exterior, utilice la 

rejilla de pared exterior.

En caso de uso de un conducto de extracción plano:
• Utilice conductos planos con las esquinas redondeadas y 

conductores de aire en las curvas. Estos conductos están
disponibles en Novy.

Generalidades:
• Instale el conducto lo más corto posible y con el menor 

número posible de curvas hacia el exterior.
• Evite las curvas en ángulo recto. Utilice curvas redon-

deadas para una buena conducción del aire.
• En caso de extracción por la fachada exterior a través de 

una pared doble, procure que el conducto de extracción
• atraviese por completo la cámara aislante, saliendo un 

poco hacia el exterior.
• En caso de extracción a través del tejado, utilice una tu-

bería de tejado de doble pared con una sección sufi ciente.
• No conecte nunca a un conducto de salida de humos.
• Asegúrese de que exista ventilación sufi ciente. La entrada 

de aire fresco se puede conseguir abriendo un poco una 
ventana o una puerta exterior o instalando una rejilla de 
ventilación.

Accesorios

Recirculatie

Si opta por la recirculación, Novy le ofrece un mono-
bloque fi ltro de recirculación en el que se coloca en la 
campana es. En el manual que viene con el kit de recir-
culación encontrará las instrucciones de montaje y uso. 
Kit de recirculación del número de artículo: 8740400.

Otros accesorios

• Números de artículo de varios accesorios:
• 906291 Abrazadera para tubos ajustable a Ø60-215 mm
• 906292 Cinta de aluminio de 50 m
• 906178 Rejilla de lamas de aluminio pared exterior
• 906432 Válvula de retención Ø150 mm
• 990030 Kit para control de válvulas o iluminación externa
• 8740100 Chimenea decorativa fi ja
• 8740150 Chimenea ornamental telescópica
• 8740400 Kit de recirculación



5

  1. AVVERTENZE GENERALI

Informazioni generali

Le presenti istruzioni di montaggio sono riferite alla cap-
pa aspirante indicata sul frontespizio. Il manuale d’uso 
è un libretto separato, anch’esso incluso nella fornitura 
della cappa aspirante. Leggere attentamente e per in-
tero le presenti istruzioni prima di eseguire l’installazione 
e la messa in servizio della cappa piatta. Si raccomanda 
di far eseguire l’installazione esclusivamente a una o più 
persone qualifi cate.

Estrarre con cautela la cappa dall’imballaggio. Non in-
stallare la cappa se è danneggiata.

Osservare i seguenti consigli e di sicurezza per il mon-
taggio:
• Le operazioni di installazione e collegamento elettrico del-

l’apparecchio devono essere affi  date ad un professionista.
• Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali dan-

ni derivanti da errori di installazione o di collegamento.
• L’apparecchio è destinato esclusivamente all’utilizzo do-

mestico (preparazione dei cibi), con esclusione di ogni 
altro uso, commerciale o industriale.

• La sicurezza è garantita soltanto quando l’apparecchio è 
collegato ad un impianto con messa a terra come previsto-
dalle normative.

• Non utilizzare alcun cavo di prolunga per il collegamento 
alla rete elettrica. 

• I componenti difettosi o danneggiati possono essere sosti-
tuiti esclusivamente con componenti originali Novy. 

• In caso di danneggiamento del cavo di collegamento elet-
trico, esso dovrà essere sostituito con un cavo di colle-
gamento originale Novy.

Importante - prima di iniziare il montaggio
• Controllare sulla base del disegno a pagina 2 che tutti i 

materiali di montaggio siano stati consegnati.
• Per facilitare il montaggio della cappa a soffi  tto è consig-

liabile che esso venga eseguito da almeno 2 persone.
• Assicurarsi che il soffi  tto off ra un suffi  ciente supporto.
• Posizionare la presa di corrente in modo che questa venga 

a trovarsi dietro l’unità.

Espulsione o ricircolo

Prima di iniziare l’installazione bisogna avere deciso se 
si intende eseguire un canale di espulsione verso l’es-
terno o si vuole utilizzare la cappa come dispositivo di 
ricircolo. Per l’esecuzione di una canalizzazione verso 
l’esterno leggere attentamente il relativo paragrafo di 
queste istruzioni prima di eseguire l’installazione del 
canale di scarico. Per il ricircolo è necessario ordinare il 
kit di ricircolo separato.

Installazione del condotto di scarico

Il diametro del raccordo di uscita del motore misura 150 
mm. Si raccomanda di utilizzare qui un canale di scarico 
con diametro di 150mm.

Per un funzionamento ottimale della cappa aspirante è 
importante prestare attenzione ai punti seguenti durante 
l’installazione.

  1. AVVERTENZE GENERALI
Se si utilizza un canale di scarico tondo:
• Utilizzare tubi lisci non infi ammabili con diametro interno 

pari al diametro esterno del raccordo di connessione della 
cappa. Estendere al massimo i canali fl essibili e tagliarli a 
misura.

• Non ridurre il diametro dello scarico. Ciò ne ridurrebbe la 
capacità causando un incremento del livello di rumorosità.

• In caso di raccordo con un condotto di scarico corto può 
essere opportuno montare una valvola di non ritorno nel 
condotto per impedire l’ingresso del vento.

• Utilizzare una fascetta o un nastro d’alluminio per eseguire 
collegamenti a tenuta.

• In caso di scarico attraverso la facciata utilizzare un’appo-
sita griglia da parete esterna.

Se si utilizza un canale di scarico piatto:
• Utilizzare canali piatti con angoli arrotondati e convogliatori 

dell’aria nelle curve. Questi canali sono disponibili presso 
Novy.

Considerazioni generali:
• Realizzare il condotto quanto più possibile corto e privo di 

curvature.
• Evitare le curve ad angolo retto. Utilizzare curve arrotonda-

te per un buono scorrimento del fl usso d’aria.
• Se si usa uno scarico su facciata esterna che attraversa 

un’intercapedine nel muro, accertarsi che il condotto di 
scarico attraversi per intero l’intercapedine e sporga leg-
germente verso l’esterno.

• In caso di scarico attraverso il tetto, utilizzare un elemento 
di attraversamento a doppia parete con diametro di pas-
saggio suffi  ciente.

• Non collegare mai lo scarico ad una canna fumaria.
• Fornire una ventilazione d’ingresso adeguata. L’ammissi-

one dell’aria fresca può essere realizzata socchiudendo 
una fi nestra o una porta esterna o installando una griglia 
d’immissione.

Accessori

Ricircolo
Se si opta per il ricircolo, Novy off re un monoblocco
fi ltro di ricircolo che si trova nella cappa.
Nel manuale in dotazione con il kit di ricircolo
troverete le istruzioni per il montaggio e per l’uso.
Codice articolo kit di ricircolo: 8740400.

Altri accessori
• 906291 Fascetta regolabile Ø60-215 mm
• 906292 Nastro d’alluminio da 50 m
• 906178 Griglia murale esterna a persiana in alluminio
• 906432 Valvola di non ritorno Ø150 mm
• 990030 Kit per comando valvole o illuminazione esterna
• 8740100 Camino ornamentale fi sso
• 8740150 Canna fumaria ornamentale telescopica
• 8740400 Kit di ricircolo
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  1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje ogólne

Jest to instrukcja obsługi okapu Novy, ukazanego na 
okładce. Instrukcja jest oddzielną broszurą, dostarczaną 
wraz z okapem. Przed instalacją i uruchomieniem okapu 
należy uważnie zapoznać się z instrukcjami. Zaleca się, 
aby instalacja przeprowadzona została przez co najm-
niej jedną wykwalifi kowaną osobę.

Należy ostrożnie wyjąć okap z opakowania i sprawdzić 
go pod kątem uszkodzeń. Nie należy instalować okapu, 
jeśli jest uszkodzony.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczą-
cych instalacji i bezpieczeństwa w trakcie montażu:
• Urządzenie powinno zostać zainstalowane i podłączone 

do sieci elektrycznej przez upoważnionego specjalistę.
• Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne us-

zkodzenia wynikające z wadliwej zabudowy lub podłąc-
zenia.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania 
w gospodarstwach domowych (przygotowywanie poży-
wienia) i nie może być wykorzystywane w innych zasto-
sowaniach domowych, komercyjnych ani przemysłowych.

• Bezpieczeństwo jest zapewnione wyłącznie wtedy, gdy 
urządzenie podłączone jest do przewodu uziemiającego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Nie należy podłączać urządzenia do sieci elektrycznej 
poprzez przedłużacz.

• Wadliwe lub uszkodzone części należy wymieniać wyłąc-
znie na oryginalne części fi rmy Novy.

• Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na orygi-
nalny przewód zasilający fi rmy Novy.

Ważne przed instalacją:
• Posługując się stroną 2 dostarczonych rysunków, sprawd-

zić, czy dostarczone zostały wszystkie materiały montażo-
we.

• Aby ułatwić instalację jednostki sufi towej, zaleca się, aby 
czynności przeprowadzone zostały przez co najmniej 2 
osoby.

• Upewnić się, że konstrukcja ma odpowiednią nośność.
• Umieścić gniazdko ścienne w taki sposób, aby znajdo-

wało się za jednostką sufi tową.

Wyciąg lub recyrkulacja

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związa-
nych z instalacją należy zadecydować, czy kanał wy-
ciągowy ma zostać wyprowadzony na zewnątrz, czy 
okap będzie stosowany do recyrkulacji powietrza. W pr-
zypadku przewodu wyciągowego wyprowadzonego na 
zewnątrz należy dokładnie przeczytać część niniejszej 
instrukcji instalacji dotyczącą montażu przewodu wy-
ciągowego. Jeżeli urządzenie ma być stosowane do re-
cyrkulacji powietrza, należy oddzielnie zamówić zestaw 
do recyrkulacji. 

Instalacja kanału wyciągowego

Średnica wylotu silnika wynosi 150 mm. Zaleca się 
podłączenie do niego kanału wyciągowego o średni-
cy 150 mm. Wraz z okapem dostarczana jest zwężka. 
Zwężkę należy stosować jedynie w przypadku ka-
nałów wyciągowych o średnicy 125 mm. Aby zapewnić 
optymalną pracę okapu, należy przestrzegać 
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poniższych wytycznych.

Kanały okrągłe:
• Należy stosować gładkie, niepalne rury o średnicy we-

wnętrznej równej średnicy zewnętrznej króćca przyłączeni-
owego okapu. Maksymalnie rozciągnąć kanały elastyczne 
i przyciąć je do odpowiedniej długości.

• Nie zmniejszać średnicy wyciągu. To ograniczy wydajność 
i zwiększy poziom hałasu.

• W przypadku podłączania do krótkiego przewodu wy-
ciągowego konieczne może być zainstalowanie zaworu 
jednokierunkowego w przewodzie, aby uniemożliwić nad-
much powietrza do środka.

• Do wykonania szczelnych połączeń należy wykorzystać 
obejmy do węży lub taśmę aluminiową.

• Jeśli kanał wyciągowy ma zostać przeprowadzony przez 
ścianę, należy zastosować wylot ścienny.

Kanał płaski:
• Należy wykorzystać kanał płaski z zaokrąglonymi rogami i 

owiewkami. Dostępne od Novy.

Informacje ogólne:
• Kanał powinien być tak krótki, jak to możliwe, i mieć możli-

wie jak najmniej zagięć do zewnątrz.
• Unikać zagięć pod kątem prostym. Należy stosować za-

gięcia zaokrąglone, aby zapewnić odpowiedni przepływ 
powietrza.

• Jeżeli kanał wyciągowy przeprowadzony przez ścianę ze-
wnętrzną przechodzi przez mur szczelinowy, należy zad-
bać o to, aby kanał wyciągowy był w pełni przeprowadzony 
przez szczelinę i lekko opadał po stronie zewnętrznej.

• Jeżeli kanał wyciągowy przeprowadzony ma zostać przez 
dach, należy wykorzystać dwuściankowe przejście przez 
dach o odpowiedniej szerokości.

• Nie podłączać do przewodu kominowego.
• Zapewnić odpowiedni dopływ powietrza. Świeże powietr-

ze można dostarczyć poprzez delikatne otwarcie okna lub 
drzwi zewnętrznych, lub poprzez zainstalowanie kratki wlo-
towej.

Akcesoria

Recyrkulacja

Jeśli okap ma być stosowany do recyrkulacji, należy w 
nim umieścić monoblokowy fi ltr recyrkulacji oferowany 
przez fi rmę Novy.
Instrukcje montażu i użytkowania dla zestawu do recyr-
kulacji zostaną dostarczone wraz z zestawem.
Numer artykułu zestawu do recyrkulacji: 8740400.

Inne akcesoria
• 906291 Obejma o zakresie regulacji Ø60-215 mm
• 906292 Rolka taśmy aluminiowej 50 m
• 906178 Aluminiowe zasłony zewnętrznej kratki ściennej
• 906432 Zawór jednokierunkowy TSKE150 Ø150 mm
• 990030 Zestaw do sterowania zaworem lub oświetleniem 

zewnętrznym
• 8740100 Stały kominek ozdobny
• 8740150 Teleskopowy kominek ozdobny
• 8740400 Zestaw do recyrkulacji
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  1. OBECNÉ INFORMACE

Obecné

Toto je návod k montáži digestoře Novy zobrazené na 
obálce. Tento návod je samostatnou příručkou, kterou 
jste obdrželi s vaší digestoří. Pečlivě si pročtěte tyto 
pokyny, než přistoupíte k montáži digestoře a jejímu uve-
dení do provozu. Doporučujeme, aby montáž
prováděla nejméně jedna kvalifi kovaná osoba.

Opatrně vyjměte digestoř z obalu a zkontrolujte, že je 
nepoškozená. Nemontujte digestoř, která je poškozená.

Během práce dodržujte následující tipy k montáži a bez-
pečnosti:
• Instalaci a elektrické zapojení jednotky musí provést auto-

rizovaný odborník.
• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v 

důsledku vadné vestavby nebo zapojení.
• Jednotka je určena pouze pro domácí použití (příprava jíd-

la); jakékoli jiné domácí, komerční nebo průmyslové využití 
je vyloučeno.

• Bezpečnost lze zaručit pouze v případě, že je jednotka 
připojena k zemnicímu vodiči v souladu s požadovanými 
předpisy.

• K připojení k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací 
šňůru.

• Vadné nebo poškozené díly nahraďte originálními díly od 
společnosti Novy.

• Poškozený napájecí kabel nahraďte originálním napájecím 
kabelem od společnosti Novy.

Důležité upozornění před montáží:
• S využitím strany 2 v přiložených výkresech zkontrolujte, 

že jste obdrželi veškerý montážní materiál.
• Pro snazší montáž stropní jednotky se doporučuje, aby 

práce prováděly nejméně 2 osoby.
• Ujistěte se, že konstrukce budovy má dostatečnou nos-

nost.
• Nástěnnou zásuvku umístěte tak, aby se nacházela za 

stropní jednotkou.

Odtah, nebo recirkulace

Než zahájíte montáž, musíte se rozhodnout, zda použije-
te odtahové potrubí do venkovního prostředí, nebo zda 
budete digestoř používat jako recirkulační. V případě 
odtahového potrubí do venkovního prostředí si v tomto 
návodu pozorně pročtěte oddíl týkající se instalace od-
tahového potrubí. V případě recirkulace si samostatně 
objednejte recirkulační sadu. 

Install the exhaust duct

Motorový vývod má průměr 150 mm. Doporučujeme 
připojit k němu odtahové potrubí o průměru 150 mm. S 
digestoří se dodává redukce. Redukci namontujte pouze 
v případě, že používáte odtahové potrubí o průměru 125 
mm. Pro optimální fungování digestoře je důležité, abys-
te věnovali pozornost následujícím bodům.

  1. OBECNÉ INFORMACE
Kruhová potrubí:
• Použijte hladké, nehořlavé trubky s vnitřním průměrem, 

který se rovná vnějšímu průměru připojovací hubice di-
gestoře. Maximálně roztáhněte pružná potrubí a přiřízněte 
je na správný rozměr.

• Nezmenšujte průměr odtahu. Tím se sníží výkon a zvýší 
hlučnost.

• Při připojování ke krátkému odtahovému potrubí bude 
možná potřeba namontovat do potrubí klapkový uzávěr, 
aby dovnitř nepronikal vítr.

• Na vzduchotěsná připojení použijte hadicovou svorku 
nebo hliníkovou pásku.

• V případě prostupu odtahového potrubí skrz zeď použijte 
větrák dutiny

Ploché potrubí:
• Použijte ploché potrubí se zaoblenými rohy a defl ektory vz-

duchu. K dispozici u společnosti Novy.

Všeobecné informace:
• Potrubí proveďte co nejkratší a s co nejméně ohyby smě-

rem do venkovního prostředí.
• Nepoužívejte pravoúhlé ohyby. Pro správné vedení vz-

duchu používejte obloukové ohyby.
• V případě, že odtahové potrubí prochází směrem ven du-

tou zdí, dbejte na to, aby potrubí zcela překlenovalo dutinu 
a mírně klesalo směrem k venkovnímu prostoru.

• V případě, že odtahové potrubí prochází střechou, použijte 
dostatečně široký střešní prostup se dvěma stěnami.

• Nikdy nepřipojujte ke kouřovodům.
• Dbejte na dostatečný přívod vzduchu. Čerstvý vzduch 

můžete dodávat tak, že mírně otevřete okno nebo venkovní 
dveře či namontujete vstupní mřížku.

Příslušenství

Recirkulace

Pokud se rozhodnete pro recirkulaci, společnost Novy 
nabízí monoblokový recirkulační fi ltr, který se umístí do 
digestoře.
V příručce, která se dodává s recirkulační sadou, najdete 
návod k jeho montáži a použití.
Číslo zboží recirkulační sady: 8740400.

Další příslušenství
• 906291 hadicová svorka, rozsah nastavení Ø 60–215 mm
• 906292 hliníková páska, role 50 m
• 906178 mřížka do venkovní zdi s hliníkovými lamelami
• 906432 klapkový uzávěr TSKE150 Ø 150 mm
• 990030 sada pro regulaci pomocí ventilu nebo externí os-

větlení
• 8740100 ozdobný komín pevný
• 8740150 ozdobný komín teleskopický
• 8740400 recirkulační sada
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3. DIMENSIONES3. DIMENSIONES

 DIMENSIONI / WYMIARY / ROZMĚRY
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Model 8770
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4. INSTALACIÓN

4.1 Preparación para el montaje / Preparazione al montaggio 
/ Przygotowanie do montażu / Příprava na montáž

4.1.1 

ES
La campana extractora es para empotrarla en un armario de 
cocina de 60 cm de ancho, el modelo 8740 es para empotrarla 
en un armario de cocina de 90 cm de ancho y el modelo 8770 
para empotrarla en un armario de cocina de 120 cm de ancho.
La profundidad máxima del armario no debe superar los 351 
mm y el grosor de la pared del armario debe ser de entre 16 y 
19 mm.

Se recomienda instalarla, en el caso de una hornilla eléctrica o 
cerámica, a una altura de 500 mm como mínimo y 750 como 
máximo. Se recomienda instalarla, en el caso de una hornilla de 
gas o inducción, a una altura de 650 mm como mínimo y 750 
como máximo.

PO
Kaptur wyciągu został zaprojektowany do zabudowy w szafce 
kuchennej o szerokości 60 cm. Model 8740 został zaprojekto-
wany do zabudowy w szafce kuchennej o szerokości 90 cm, a 
model 8770 – do zabudowy w szafce kuchennej o szerokości 
120 cm.

Maksymalna głębokość szafki wynosi 351 mm a grubość ścia-
nek szafki mieści się w zakresie 16–19 mm.
Zalecana minimalna wysokość montażowa płyty elektrycznej 
lub ceramicznej wynosi 500 mm i nie więcej niż 750 mm. Wyso-
kość montażowa płyty gazowej lub indukcyjnej wynosi 650 mm 
i nie więcej niż 750 mm.

4. INSTALACIÓN

IT
La cappa aspirante è adatta a essere integrata in un mobile da 
cucina largo 60 cm; il modello 8740 è adatto a essere integrato 
in un mobile da cucina largo 90 cm, mentre il modello 8770 è 
adatto a un mobile largo 120 mm.
Il mobile ha una profondità massima di 351 mm, mentre lo spes-
sore della parete del mobile è compresa fra i 16 e i 19 mm.

Per il montaggio con un piano di cottura elettrico o in ceramica 
si consiglia un’altezza che va da un minimo di 500 mm a un 
massimo di 750 mm. Per il montaggio con un piano di cottura a 
gas o a induzione si consiglia un’altezza che va da un minimo 
di 650 mm a un massimo di 750 mm.

CZ
Kuchyňský odsavač par je určen k zabudování do kuchyňské 
skříňky široké 60 cm. Model 8740 je určen k zabudování do 
kuchyňské skříňky široké 90 cm a model 8770 je určen k zabu-
dování do kuchyňské skříňky široké 120 cm.

Maximální hloubka kuchyňské skříňky je 351 mm a tloušťka stě-
ny musí být mezi 16 a 19 mm.
Doporučená montážní výška nad elektrickou nebo sklokerami-
ckou varnou desku je alespoň 500 mm a ne více než 750 mm. 
Doporučená montážní výška nad plynový sporák nebo indukční 
varnou desku je alespoň 650 mm a ne více než 750 mm.

4.1.2

ES
Indien uw kast dieper is dan 330,50mm, moet de verstellat (A.) 
Si su armario tiene una profundidad de más de 330,50 mm, 
hay que sustituir el listón regulador (A) por el otro listón que se 
entrega aparte (B).

Para quitar el listón regulador del equipo, deslícelo hacia atrás.
Siga los mismos pasos, pero en orden contrario para colocar el 
listón más grande y fíjelo con tornillos.

PO
Jeżeli głębokość twojej szafki przekracza 330,5 mm, listwę re-
gulacyjną (A) należy zastąpić dostarczoną osobno listwą regu-
lacyjną (B).

Aby wyjąc listwę regulacyjną z urządzenia, przesuń ją do tyłu.
Postępując w odwrotnej kolejności zamontuj większą listwę na 
miejscu i przykręć ją śrubami.

IT
Se il mobile ha una profondità superiore a 330,50 mm, si deve 
sostituire il listello di regolazione (A.) con il listello separato (B.), 
fornito a corredo.

Spostare all’indietro il listello di regolazione per rimuoverlo dal-
l’apparecchio.
Ripetere le operazioni in ordine inverso per montare e avvitare il 
listello più grande fornito a corredo.

CZ
Pokud je vaše skříňka hlubší než 330,50 mm, pak musí být na-
stavovací lišta (A.) vyměněna za samostatně dodávanou nast-
avovací lištu (B.).

Posuňte nastavovací lištu dozadu a sejměte ji ze spotřebiče.
Opačně postupujte při nasazování větší nastavovací lišty a 
přišroubujte ji na místo.

INSTALLAZIONE / INSTALACJA / INSTALACE
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4.1.3 

ES
Cómo retirar los filtros de grasa.
El modelo 8710 cuenta con 2 filtros de grasa.
El modelo 8740 cuenta con 3 filtros de grasa.
El modelo 8770 cuenta con 4 filtros de grasa.

PO
Demontowanie filtrów tłuszczu.
Model 8710 zawiera 2 filtry tłuszczu.
Model 8740 zawiera 3 filtry tłuszczu.
Model 8770 zawiera 4 filtry tłuszczu.

IT
Rimozione dei filtri anti-grasso
Nel modello 8710 vi sono 2 filtri anti-grasso.
Nel modello 8740 vi sono 3 filtri anti-grasso.
Nel modello 8770 vi sono 4 filtri anti-grasso.

CZ
Odstranění tukových filtrů.
Model 8710 obsahuje 2 tukové filtry.
Model 8740 obsahuje 3 tukové filtry.
Model 8770 obsahuje 4 tukové filtry.
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4.2 Montaje de los soportes / Montaggio delle staffe /  
         Przygotowanie do montażu / Příprava na montáž

4.2.1 

ES
Procure que el armario de cocina no tenga fondo en la base. La 
puerta del armario no puede estar más baja que la parte inferior 
de la campana extractora.

Procure que haya un enchufe cerca de la campana extractora. 
Se tiene que poder quitar la corriente de la campana extractora 
en todo momento.

Monte los 2 soportes de montaje que vienen con la campana 
extractora sobre los laterales interiores del armario con ayuda 
de los 10 tornillos.

La parte inferior del soporte tiene que estar a la misma altura 
que la parte inferior del armario.
El frontal del soporte tiene que coincidir con el frontal del ar-
mario.

PO
Montaż szafki kuchennej bez ścianki dennej. Dolna krawędź dr-
zwi szafki w żadnym wypadku nie może znajdować się niżej niż 
dolna część kaptura wyciągu.

W pobliżu kaptura wyciągu zamontuj gniazdo zasilania. Należy 
zapewnić stałą możliwość odłączenia kaptura wyciągu.

Przymocuj dwa dostarczone wsporniki montażowe do wewnętr-
znych powierzchni ścianek szafki za pomocą dostarczonych 10 
śrub.

Dolna część wspornika musi być ustawiona równo z dolną 
częścią panela bocznego szafki.
Przednia część wspornika musi być ustawiona równo z przed-
nią częścią panela bocznego szafki.

IT
Assicurarsi che il mobile da cucina non abbia fondo. Lo spor-
tello del mobile non deve mai essere più basso del lato inferiore 
della cappa aspirante.

Verificare che vi sia una presa di corrente vicino alla cappa 
aspirante. Si deve sempre poter scollegare la cappa aspirante 
dalla presa di corrente.

Montare le 2 staffe fornite a corredo sui lati dell’interno della 
parete del mobile, utilizzando le 10 viti, anch’esse fornite a cor-
redo.

Il lato inferiore della staffa deve essere posto alla stessa altezza 
del lato inferiore della parete del mobile.
Il lato anteriore della staffa deve essere alla stessa altezza del 
lato anteriore della parete del mobile.

CZ
Zajistěte kuchyňskou skříňku bez dna. Dvířka kuchyňské skříňky 
nesmí být v žádném případě níže než je spodní část odsavače 
par.

Zajistěte elektrickou zásuvku v blízkosti odsavače par. Za všech 
okolností musí být možné odsavač par vypojit ze zásuvky.

Pomocí 10 dodaných šroubů připevněte 2 dodávané montážní 
konzoly na vnitřní stěny skříňky.

Spodní část konzoly musí být zarovnána se spodní části boční 
stěny skříňky.
Přední část konzoly by měla být zarovnána s přední částí boční 
stěny.
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4.3 Fijación de las placas de sellado / Fissaggio delle piastre  
         di tenuta / Mocowanie płyt uszczelniających / Připevnění  
         těsnících desek    

4.3.1 

ES
Para sellar la parte de atrás interior del armario:
Mida el interior del armario (desde el frontal hasta la parte de 
atrás). 

PO
Aby uszczelnić panel tylny po wewnętrznej stronie szafki:
Zmierz wewnętrzną stronę szafki (od jej przedniej części do ty-
lnego panela).

4.3.2 

ES
Si la parte de atrás del armario tiene 8 mm o menos:
Coloque los soportes embellecedores hasta que coincidan con 
la medida que acaba de medir. Vuelva a fijar los tornillos.

Si la parte de atrás del armario tiene más de 8 mm o está  
contra el muro:
Fuerce la lengüeta posterior del soporte en U. Empuje el perfil 
cuando el equipo esté en el armario contra la parte de atrás del 
armario y vuelva a fijar los tornillos.

PO
Jeśli tylny panel szafki ma grubość 8 mm lub mniejszą:
Ustaw wsporniki zakrywające zgodnie z wymiarami. Ponownie 
dokręć śruby.

Jeśli tylny panel szafki ma grubość większą niż 8 mm lub opiera 
się o ścianę:
Zatrzaśnij tylny brzeg wspornika w kształcie litery U. Po umies-
zczeniu urządzenia w szafce dociśnij profil do panela tylnego 
szafki i ponownie dokręć śruby.

IT
Per sigillare il retro all’interno del mobile:
Misurare le dimensioni interne del mobile (dal lato anteriore del 
mobile fino alla parete posteriore).

CZ
Postup připevnění zadního panelu na vnitřní část skříňky:
Změřte vnitřní část skříňky (od přední části skříňky k zadní 
stěně).

IT
La parete posteriore del mobile è 8 mm o meno:
Posizionare le staffe di copertura per farle coincidere con le 
dimensioni appena rilevate. Serrare di nuovo le viti.

La parete posteriore del mobile ha uno spessore di più di 8 mm 
oppure poggia contro il muro:
Staccare la linguetta posteriore della staffa a U. Quando l’ap-
parecchio è dentro il mobile, spingere il profilo contro la parete 
posteriore del mobile e serrare di nuovo le viti.

CZ
Zadní stěna skříňky má tloušťku 8 mm nebo méně:
Umístěte krycí konzoly tak, aby odpovídaly provedenému 
měření. Znovu dotáhněte šrouby.

Zadní stěna skříňky má tloušťku větší než 8 mm, nebo je zadní 
stěna na zdi:
Zacvakněte zadní okraj konzoly ve tvaru U. Až bude spotřebič 
ve skříňce, zatlačte profil proti zadní stěně skříňky a znovu utáh-
něte šrouby.
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4.4 Montaje de la campana extractora / Montaggio della  
         cappa di aspirazione / Montaż okapu wyciągowego /  
         Montáž odsavače par

4.4.1 

ES
Empuje la campana extractora hacia arriba verticalmente en 
el armario.Fíjese bien cuál es el frontal y la parte de atrás de 
la campana extractora. La solapa basculante de vidrio se abre 
hacia delante. La iluminación se encuentra en la parte de atrás.

PO
Wciśnij kaptur wyciągu od dołu do szafki kuchennej.
Zwróć uwagę na to, żeby przednia i tylna część wyciągu znaj-
dowały się we właściwym położeniu. Szklana klapa ruchoma 
otwiera się do przodu. Lampka doświetlająca jest umieszczona 
z tyłu.

IT
Dal lato inferiore spingere la cappa aspirante in verticale dentro 
il mobile da cucina. Fare attenzione al lato anteriore e posteriore 
della cappa aspirante. Lo sportello basculante in vetro si apre 
verso il lato anteriore. L’illuminazione si trova sul retro.

CZ
Zatlačte odsavač par zespodu přímo nahoru do kuchyňské 
skříňky.Dávejte dobrý pozor na přední a zadní stranu odsavače 
par. Skleněný výklopný kryt se otevírá dopředu. Osvětlení je 
umístěno vzadu.
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4.5 Conecte el desagüe / Collegare lo scarico /  
         Podłącz kanał odpływowy / Připojte drenážní kanál

4.5.1 

ES
Conecte el conducto de escape a la salida del motor con una 
abrazadera de conducto o cinta de aluminio.

PO
Połącz wyciąg z otworem wentylacyjnym za pomocą zacisku 
węża lub taśmy aluminiowej.

4.6 Colocación de la chimenea / Posizionamento della canna   
          fumaria / Umieszczenie kominka / Umístění krbu

4.6.1 

ES
Ponga la chimenea (E) en la posición correcta deslizándola y 
fíjela con los tornillos del paquete.

PO
Wsuń kaptur (E) we właściwe położenie i przymocuj dołączony-
mi śrubami.

IT
Collegare il canale di scarico al dispositivo di scarico del  
motore, utilizzando un morsetto flessibile o nastro in alluminio.

CZ
Připojte výfuk elektromotoru k průduchu pomocí hadicové 
svorky nebo hliníkové pásky.

IT
Spingere il camino (E) nella posizione corretta e fissarlo con le 
viti a corredo.

CZ
Nasuňte odsavač (E) do správné polohy a upevněte jej pomocí 
poskytnutých šroubů.
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4.7 Asegure el dispositivo / Fissare il dispositivo /  
         Zabezpiecz urządzenie / Zajistěte zařízení 

4.7.1 

ES
En el lateral izquierdo y derecho verá en total 4 tornillos. Para 
fijar el equipo, apriete bien estos tornillos.

PO
Łącznie po lewej i po prawej stronie widoczne są 4 śruby. Aby 
przymocować urządzenie, dokręć te śruby.

IT
Sui lati sinistro e destro si vedono in totale 4 viti. Serrarle per 
fissare l’apparecchio.

CZ
Na levé a pravé straně uvidíte celkem 4 šrouby. Přišroubujte je 
ke spotřebiči.
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4.8 Sellado de la parte inferior / Sigillatura del lato inferiore /  
         Uszczelnianie dna / Těsnění dna

4.8.1 

ES
Para sellar la parte de atrás inferior, puede deslizar hacia delan-
te el listón regulable. Suelte los 2 tornillos de las esquinas al 
mismo tiempo, hasta que se pueda colocar el listón regulable. 
Cuando el listón regulable esté en el lugar correcto, se pueden 
volver a apretar los tornillos.

PO
Aby uszczelnić dolną część panela tylnego, przesuń listwę re-
gulacyjną do tyłu. Poluzuj 2 śruby w rogach tak, aby móc porus-
zyć listwę. Po ustawieniu listwy w prawidłowym położeniu śruby 
można dokręcić.

4.8.2 

ES
Vuelva a colocar los filtros de grasa.

PO
Zamontuj filtry tłuszczu.

IT
Per sigillare il retro sul lato inferiore, si può spostare il lis-
tello di regolazione all’indietro. Allentare parzialmente le 
2 viti sugli angoli, fino a che non si può spostare il listel-
lo di regolazione. Una volta posizionato correttamente il 
listello di regolazione, si possono serrare di nuovo le viti 

CZ
Za účelem utěsnění spodní části zadního panelu lze nastavo-
vací lištu posunout dozadu. Povolte 2 šrouby v rozích, dokud 
nebude možné lištou pohnout. Až bude nastavovací lišta ve 
správné poloze, šrouby bude možné znovu přitáhnout.

IT
Riposizionare i filtri anti-grasso.

CZ
Vraťte tukové filtry na místo.
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4.9 Sellado lateral / Sigillatura laterale /  
         Uszczelnianie z boku / Těsnění ze strany

4.9.1 

ES
Para sellar el hueco entre la campana extractora y el armario, 
empuje las juntas de caucho del paquete en el hueco.

Si el grosor de la pared del armario es de 16 mm, use la junta 
gruesa de caucho (G).

Si el grosor de la pared del armario es superior a 16 mm, use la 
junta fina de caucho (F).

PO
Aby uszczelnić szczelinę między kapturem a szafką, wciśnij 
dostarczone gumowe uszczelki między kaptur pochłaniacza a 
szafkę.

Jeżeli bok szafki ma grubość 16 mm, użyj uszczelki gumowej 
(G).

Jeżeli bok szafki ma grubość powyżej 16 mm, użyj uszczelki 
gumowej (F).

4.9.2

ES
Enchufe el equipo.
La luz empezará a funcionar pasados unos 30 segundos.

DU
Włącz wtyczkę do gniazda zasilania.
Lampka doświetlająca będzie działać po 30 sekundach.

IT
Per sigillare l’apertura fra la cappa e il mobile, premere per ap-
plicare i gommini a corredo fra la cappa e il mobile.

Se la parete del mobile ha uno spessore di 16 mm, usare la 
guarnizione in gomma spessa (G).

Se la parete del mobile ha uno spessore > 16 mm, usare la 
guarnizione in gomma sottile (F).

CZ
Za účelem utěsnění otvoru mezi odsavačem a skříňkou zasuňte 
dodané pryže mezi odsavač a skříňku.

Pokud má boční strana skříňky tloušťku 16 mm, použijte tlusté 
pryžové těsnění (G).

Pokud má boční strana skříňky tloušťku větší než 16 mm, 
použijte tenké pryžové těsnění (F).

IT
Inserire la spina nella presa di corrente.
L’illuminazione inizierà a funzionare solo dopo 30 secondi.

CZ
Vložte zástrčku do zásuvky.
Osvětlení bude fungovat po 30 sekundách.
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