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INSTALLATION SHEET

Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis,
gasolspis och koleldad spis). Följ numreringen och givna anvisningar nedan för
monteringen: (1Ö2Ö3Ö.....). Slå inte på strömmen till anordningen förrän
installationen är helt avslutad.
Minimumsavstand til komfyrtopp: 43 cm (elektriske kokeplater), 65 cm (gass-,
parafin- eller kullkomfyr). Følg nummereringen ved montering (1Ö2Ö3Ö.....),
samt monteringsanvisningene. Apparatet må ikke tilkobles strømnettet før
installasjonen er helt avsluttet.

Minimumafstand fra kogezoner: 43 cm (elkogezoner), 65 cm (gas-, olie- eller
kulfyrede kogezoner). Ved montering skal man følge vejledningens
nummerrækkefølge (1Ö2Ö3Ö.....) og de tilhørende instruktioner. Apparatet
må ikke tilsluttes elforsyningen, før installationen er fuldført.
Vähimmäisetäisyys liedestä: 43 cm (sähkölevyt), 65 cm (kaasu-, öljy- tai
hiililiedet). Suorita kokoonpano numerojärjestyksessä (1Ö2Ö3Ö.....) ja
noudata ohjeita. Älä kytke laitetta sähköverkkoon ennen kuin kokoonpano on
kokonaan suoritettu.
Minimum height above cooker: 43 cm (electric cookers), 65 cm (gas, gas oil or
coal cookers). To assemble follow the numbers (1Ö2Ö3Ö.....) and relative
instructions. Do not connect the appliance to the electrical power supply until
installation is completed.

5019 318 33040

31833040.fm5 Page 2 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

AKR 638

5019 318 33040



Fig. 1
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Fig. 3
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Fig. 6
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Fig. 7
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INSTALLATION - MONTERINGSANVISNINGAR

Inledande information för montering av fläktkåpan:



Skilj fläktkåpan från elnätet genom att slå av huvudströmbrytaren i ditt hem innan den elektriska anslutningen
påbörjas.
Fläktkåpan är avsedd att monteras inuti ett väggskåp.
Den enda typ av installation som rekommenderas för fläktkåpan är inuti ett väggskåp av lämplig storlek.
På bild 1 finns information som behövs för att fläktkåpan skall kunna monteras på säkert sätt. Av bild 1
framgår vilka öppningar som måste tas ut i väggskåpets botten för fläktkåpans stomme och på väggskåpets
ovansida för luftutsläppet och elsladden. Behöriga servicetekniker skall även använda denna öppning för att
komma åt det elektroniska kortet som styr fläktkåpans funktioner (ENDAST FÖR BEHÖRIGA SERVICETEKNIKER).
Observera!
Tillsammans med fläktkåpan levereras 4 distansstycken (2 stycken för höger sida och 2 stycken för vänster
sida). Dessa distansstycken måste användas när utrymmet inuti väggskåpet där fläktkåpan skall placeras är
6 mm bredare än fläktkåpans stomme.
När så är fallet skall distansstyckena monteras på utsidan av fläktkåpans stomme, vid hålen avsedda för
skruvarna som används för att fästa fläktkåpan vid väggskåpet (Fig. 2-A).
1. Mät väggskåpets djup (inklusive skåpluckan). Om det uppmätta djupet är 315 mm eller mindre skall höljet
på 37 mm monteras. Om djupet däremot överstiger 315 mm måste höljet på 75 mm monteras. Höljet C
skall sättas fast vid fästjärnen på fläktkåpans stomme med 4 skruvar (Fig. 2).
2. Sätt fast luftutsläppets kopplingsstycke B ovanpå fläktkåpans stomme (Fig. 2).
Endast för filterfläkt:
Sätt fast skärmen F (Fig. 2) på luftutsläppets kopplingsstycke.
3. Placera den medföljande schablonen, först på höger sida och sedan på vänster sida (Fig. 3) och borra hål
enligt anvisningarna (3 blindhål, 2 Ø 2 mm hål och 1 Ø 5 mm hål).
OBSERVERA!
Schablonens underkant och överkant måste sammanfalla med väggskåpets underkant och överkant.
4. Sätt in fläktkåpans stomme inuti väggskåpet (Fig. 4) och se till att den tillfälligt hålls på plats med hjälp
av sidofjädrarna D (Fig. 5) som skall sättas in i blindhålen, Ø 5 mm. För att göra detta trycker du
sidofjädrarna inåt med hjälp av en skruvmejsel.
OBSERVERA!
Kontrollera att det går att komma åt elsladden och rökutsläppet så att det sedan går att göra nödvändiga
anslutningar (och teknisk service och underhåll).
5. Kontrollera att skenorna G (Fig. 6) är helt parallella med väggskåpets underkant. Sätt sedan fast
fläktkåpans stomme vid väggskåpets sidoväggar med hjälp av 4 skruvar (E - Fig. 4 - två per sida). Skruvarna
skall skruvas in i väggskåpet från insidan av kåpans stommes, i de 4 borrade Ø 2 mm blindhålen (se
punkt 3).
6. Sätt lådan på fästjärnens skenor G. Gör därefter elanslutningen mellan lådan och fläktkåpans stomme
(Fig. 6).
7. Justera läget på lådan så att frontpartiet avpassas efter väggskåpet (H - Fig. 7). Gör därefter fast lådan
med 2 skruvar (en på varje sida - L - Fig. 7 - För att sätta i dessa två skruvar måste du ta bort filtergallret
och skruva i skruvarna på insatserna som är fästa på höljets skenor).
8. Sätt fast lådan vid väggskåpet med 2 skruvar M (Fig. 7). Använd två av de 4 befintliga hålen och
kontrollera att skruvarna verkligen kommer in i väggskåpet.
9. Ta av fettfiltret, anslut fläktkåpan till elnätet och till rökröret och kontrollera slutligen att fläktkåpan
fungerar som den skall.
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PRODUKTBLAD

1. Kontrollpanel.
2. Fettfilter.
3. Fettfiltrets handtag.
4. Lysrör (halogenlampor).
5. Matosskärm.
6. Skenor till matosskärmen.
7. Luftutsläpp (filterfläkt).
8. Hölje (levereras i två olika storlekar).
9. Punkter för infästning vid väggskåpet.
10. Inspektionslucka för fläktenheten (ENDAST FÖR BEHÖRIGA SERVICETEKNIKER).

KONTROLLPANEL
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A. Ljusknapp Till/Från.
B. Till/Frånknapp / knapp för inställning av fläkthastighet 1 (små mängder rök och matos).
C. Knapp för inställning av fläkthastighet 2 (medelmåttiga mängder rök och matos).
C+D. Knapp för inställning av fläkthastighet 3 (stora mängder rök och matos).
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Att ta ur fettfiltret för byte eller
rengöring

Rengör fettfiltret minst en gång per månad.
1. Skilj fläktkåpan från elnätet.
2. Ta ut fettfiltren - Fig. 8: dra
fjäderhandtaget nedåt (f1-f2) och dra
sedan ut filtret.
3. När du har rengjort fettfiltret följer du
anvisningarna ovan i omvänd ordning
för att sätta tillbaka det. Försäkra dig
om att filtret täcker hela sugytan.

Fig. 8
Montering av kolfiltret
1. Skilj fläktkåpan från elnätet.
2. Ta ut fettfiltret (f1-f2 - Fig. 8).
3. Sätt fast kolfiltret vid de översta hakarna T
(Fig. 9.1) och fixera filtret med hjälp av de
nedersta hakarna S (Fig. 9.2).
4. Sätt tillbaka fettfiltret.

Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för
att demontera kolfiltret.

Fig. 9.1
Att byta glödlampor



1. Skilj fläktkåpan från elnätet. Vänta tills
glödlamporna har svalnat ordentligt.
2. Använd en liten skruvmejsel eller ett liknande
verktyg för att bända loss glödlampan och ta ut
den.
Använd endast halogenlampa PHILIPS STANDARD
LINE kod 425409, 12 V 20 W 30° Ø 35 12 V GU4.
3. Sätt i den nya lampan och följ därvid
anvisningarna ovan i omvänd ordning.

5019 318 33040

S

N

Fig. 9.2

DK

FIN

GB

