
NO  Installasjonveiledning

5913 Panorama

1821_110128_MC1

Scan QR-kode for installasjonsvideo

1821_110128_MC1.indd   1 10/09/19   15:21

SV      Bruks- och monteringsanvisning 



1821_110128_MC1.indd   2 10/09/19   15:21



3

GENERELL INFORMASJON

Generelt
Dette er monteringsanvisninger for Novy Røros-kjøk-
kenviften som er oppgitt på forsiden. Bruksanvisningen 
er et separat hefte som leveres sammen med appara-
tet. Les nøye gjennom disse anvisningene før dette ap-
paratet installeres og tas i bruk. 
I disse monteringsanvisningene brukes det en rekke 
symboler. Nedenfor finner du betydningen av disse 
symbolene.

Symbol Betydning Handling
Indikasjon Informasjon om en 

indikasjon på viften.
Advarsel Dette symbolet angir et 

viktig tips eller en farlig 
situasjon.

Sikkerhet
Tenk på følgende monterings- og sikkerhetstips under 
monteringen:
• Installasjonen og den elektriske tilkoblingen av appa-

ratet bør aller helst overlates til en anerkjent fagmann.
• Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle 

skader som skyldes feil innbygning eller tilkobling.
• Kontroller med utgangspunkt i tegningen på side 4 at 

alt nødvendig installasjonsmateriell er levert.
• Apparatet skal kun brukes til husholdningsbruk (til-

bereding av næringsmidler), og all annen hushold-
nings-, kommersiell eller industriell bruk utelukkes.

• Sikkerheten er kun garantert når apparatet kobles til 
jord i samsvar med de påkrevde reglene.

• Ikke bruk skjøteledninger for tilkoblingen til strømnet-
tet.

• Defekte eller skadde deler skal kun byttes ut med ori-
ginale Novy-deler.

Viktige punkter før monteringen
På side 4 i disse monteringsanvisningene finner du 
monteringstegningene. Viktige punkter før monteringen:
• For at monteringen skal gå enklere anbefales det at 

minst 2 autoriserte personer utfører monteringen.
• Skapet der apparatet skal bygges inn må ha korrekte 

mål. 

ALLMÄN INFORMATION

Det är är monteringsanvisningarna för Novy enheten som 
visas på framsidan. Manualen levereras separat med den 
här enheten. Läs instruktionerna noggrant före installation 
och användande av enheten. 

I den här manualen används en mängd olika symboler. 
Beskrivningen av dessa symboler finns här nedan.

Vänligen läs noggrant den följande säkerhets och monte-
ringsinformationen:
• Installation och koppling till ström måste utföras av behörig 

fackman. 
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador orsakade av 

felaktig inbäddning eller anslutning.
• Jämför med ritningarna på sidan 4 så att alla installations-

komponenter är levererade.
• Enheten är endast avsedd för bruk i hemmet (matlagning), 

den är ej avsedd för annat bruk i hemmet, eller för kom-
mersiellt eller industriellt bruk.

• Säkerhet kan endast garanteras om enheten är kopplad till 
jordning i enlighet med relevanta förordningar. 

• Använd inte en förlängningssladd för att koppla till elnätet.
• Defekta eller skadade delar skall endast endast bytas ut 

mot originaldelar från Novy.

Viktiga punkter före monteringen: 
På sidan 4 i den här monteringsanvisningen hittar du 
ritningarna.Viktiga punkter före monteringen: 
• .För att underlätta monteringen så rekommenderas det att 

minst två fackmän utför monteringen.
• Skåpet som apparaten monteras i måste ha korrekta mått.

Symbol Menande Åtgärd

Läs

Varning

Läs anvisningarna 
noggrant

Denna symbol 
indikerar en farlig 
situation
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NO - MONTERING

1    Sørg for at den strømkursen som appara-
tet skal kobles til er frakoblet.

2  Kontroller at alt tilbehøret til kjøkkenviften finnes 
i emballasjen.

3    Løft opp hetten etter framsiden for å unngå 
skade av glassplaten

4  Kontroller at alle delene til platetoppen finnes i 
emballasjen.

5  G < 760mm 
 Når høyden fra bunnen av skroget og opp på 

toppen av benkeplaten er mindre enn 760 mm. 
må det taes ut et stykke av skrogets bunnplate 
for å kunne montere enheten. For å installere 
enheten anbefaler vi å bestille monteringskit art.
nr. 1821.400

6  Mål dybden venstre (V1) og høyre (V2) fra bunn-
platen til overflaten der platetoppen skal ligge.

 Liggested liggende oppe på benken = Overkan-
ten av benkeplaten.

 Liggested nedsenket i benken = Fresekanten i 
benkeplaten.

SV - MONTERING

Se till så att strömkällan som apparaten skall 
anslutas till är frånkopplad.

Kontrollera så att alla delarna till köksfläkten 
finns med i förpackningen.

Kontrollera så att alla delar till spishällen är med i
förpackningen. 

När höjden från skrovets botten och upp till 
toppen av bänkskivan är mindre än 760 mm 
måste en del av skrovets bottenplatta tas bort för 
att montera enheten. För att installera enheten 
rekommenderar vi att du beställer monteringskit 
Nr 1821.400

Mät djupet vänster (V1) och Höger (V2) från 
bottenplattan till ytan där spishällen ska ligga. 
Liggande läge som ligger på bänken = Över 
kanten på bänkskivan.
Liggande läge i bänken = Fräsytan i bänkskivan.
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NO

7  Fjern begge justeringsbeina ut av hetten

8  Monter støtteplaten, forlengelsen og utjevning 
av føttene tilbake i hetten

9   Still inn dybden (Y) med justeringsbeina og mål 
fra kjøkkenviftens overside til undersiden av jus-
teringsbeina.

 Må dybden (V) fra kjøkkenviftens underside til 
undersiden av justeringsbeina.

10  Lås posisjonen til justeringsbeina med fastnøk-
kel 17.

11  Sag til svingdelen etter mål X = V.

12  Skyv svingdelen inn i utblåsningsdelen nede på 
kjøkkenviften.

SV 

Ta bort de båda justeringsbenen ur locket

Montera stödplattan, förlängningen och nivån av 
fötterna tillbaka i locket

Justera djupet (Y) med justeringsben och mät 
dimensioner från toppen av köksfläkten till 
undersidan av inställningsbenen. Mät djupet 
(V) från botten av köksfläkten till undersidan av 
justeringsbenen.

Lås inställningsbenens position med en skiftnyc-
kel 17.

Såga till den svängbara delen efter måtten X = V.

För den svängbara delen in i utblåsdelen ner på 
köksfläkten.
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NO

13  Sørg for at kjøkkenviftens ledere står helt inne 
og lås fast denne posisjonen.

14  Løft kjøkkenviften inn i skapet via slissen i ben-
keplaten.

   Advarsel: Løft viften kun utvendig for å 
unngå skade på glass.

   Advarsel: Denne handlingen utføres best 
av 2 personer.

15  Plasser posisjoneringshjelpestykkene (1821135) 
mellom slissen i benkeplaten og viften.

 Posisjoner viftens side- og bakkant mot begge 
disse hjelpestykkene.

16   Skru bolten, som er utstyrt med en låsemutter, 
inn i begge lederne. Skru bolten bare halvveis 
slik at finjusteringen av viften blir enklere senere.

17  Skyv viftens ledere helt mot skapets sidevegg.
  Skyv festebøylene mellom bolten og lederens 

låsemutter til denne befinner seg i sentrum av 
slissen.

 Skrue fast denne posisjon med de vedlagte 
skruene n° 1821153.

 Utfør denne handlingen både til venstre og  
høyre. 

SV 

Se till så att köksfläkten ledare är helt instängda 
och lås sedan fast denna position ordentligt.

Lyft spishällen in i skåpet via spåret i bänkskivan. 

Varning: Lyft endast fläkten utvändigt för att 
undvika skador på glaset.
 
Varning: Denna uppgift görs bäst av 2 personer.

Placera positionerings hjälpdelarna (1821135) 
mellan spåren i bänkskivan och köksfläkten. 
Positionera köksfläktens sidor och bakkant mot 
dessa två positionerings hjälpdelarna.

Skruva bulten, som är utrustad med en låsmut-
ter, in i de båda ledarna. Skruva bulten bara 
halvvägs så att finjusteringen av fläkten blir 
enklare senare.

Skjut fläktens ledare helt mot skåpets sidovägg. 
Skjut monteringsfästena mellan bulten och 
ledarens låsmutter tills den ligger mitt i spåret. 
Skruva fast den i den här positionen med skru-
varna n ° 1821153. Utför denna åtgärd både till 
vänster och höger.



10

21 22

18b

19 20

18a

1821_110128_MC1.indd   10 10/09/19   15:21



11

NO

18a Alternativ skap 90-100 cm: Lås posisjonen til 
skinnene.

18b  Alternativ skap 120 cm: Flytt skruene til den 
ytterste posisjonen og lås posisjonen til lederne. 

19  Juster viften så den er i vater både på venstre og 
høyre side ved å flytte den forover eller bakover 
på undersiden.

 Bruk et kort vater (<= 30 cm).

20  Sett fast posisjonen til begge justeringsbeina  
i skapet med de vedlagte platene n° 1821043 og 
skruene. n° 1821153.

21  Juster om nødvendig posisjonen med de still-
bare boltene på skinnene. 

  Posisjoneringshjelpestykkene må befinne seg 
med minimal bevegelse mellom slissen i benke-
platen og viften.

22  Fjern posisjoneringshjelpestykkene.

SV 

Alternativt skåp 90-100 cm: Lås positionen till 
skenorna.

Alternativt skåp 120 cm: flytta skruvarna till den 
yttersta positionen och lås till ledarna. 

Justera fläkten så att den är jämn på både vän-
ster och höger sida genom att flytta  den framåt 
eller bakåt på undersidan. Använd ett vattenpass 
(<= 30 cm).

Fäst positionen på de båda justeringsbenen i 
skåpet med medföljande plattor nr 1821043 och 
skruvarna. nr 1821153.

Vid behov justera positionen med de justerbara 
skruvarna på skenorna. Positionerings hjälpme-
del måste placeras med minimal rörelse mellan 
spåret i bänkskivan och fläkten.

Avlägsna positionerings hjälpdelarna. 
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NO

23     Utfør følgende forsiktig for å unngå skade 
av glassplaten.

 Sjekk høyden på hetten med et vater. Den må 
flukte med overflaten av benkeplaten, hvis den 
ikke skal monteres ned i benkeplaten.

24  Fest den vanntette tapen på undersiden av glas-
set til induksjonstoppen, 2 mm fra ytterkanten. 

 
25    Advarsel: Ikke bruk fugemasse/tetnings-

middel mellom platetoppen og kjøkken-
benken, den vanntette stripsen sørger for 
tilstrekkelig tetning.

 Plasser induksjonstoppen på hetten. Forsi-
kre deg om at hjørnet på utsparringen i induk-
sjonstopppens glass er på linje med sideprofile-
ne på tårnet.

26  Plasser det øverste glasset med pinnene forsik-
tig i slissene i viften.

   Advarsel: utfør handlingen over forsiktig 
for å unngå glasskade og riper.

27   Montering på toppen av benkeplaten: Juster 
plasseringen av induksjonstoppen slik at den 
kommer midt i det utskjærte området i benkepla-
ten. 

 Montering ned i benkeplaten: Juster induk-
sjonstoppen slik at det er en jevn åpning mellom 
benkeplaten og toppen hele veien rundt.  (punkt 
18, 21) 

28  Sett platetoppens posisjon fast på viften med de 
4 boltene n° 906258. 

   Advarsel: Skru kun fast disse boltene for 
hånd, ikke bruk motorisert skrutrekker.

SV 

         Utför följande steg noggrant för att undvika            
         skador på glaset.
Kontrollera höjden på locket med ett vattenpass. 
Den måste gå längsmed bänkskivans yta om den 
inte ska monteras i bänkskivan.

Fäst den vattentäta tejpen undersidan av glaset 
till induktionshällen, 2 mm från ytterkanten.

Varning: Använd inte fogmassa/tätning mel-
lan spishällen och bänken. Den vattentäta 
remsan är tillräcklig för god tätning.

Placera induktionshällen på locket. Se till så att 
hörnet på induktionshällen är i linje med fläkttor-
nets sidoprofiler.

Varning: Utför de ovanstående stegen 
försiktigt för att undvika repor och skador 
på glaset.

Montering på toppen av bänkskivan: Justera 
induktionshällens läge så att den hamnar mitt i 
det utskuren området i bänkskivan.
Montering i bänkskivan: Justera induktions-
hällen så att det finns en jämn öppning mellan 
bänkskivan och hällen hela vägen. (punkterna 
18, 21)

Fäst hällens position på fläkten med 4 bultar n ° 
906258.

Varning: Skruva endast fast dessa bultar 
för hand, använd inte en skruvdragare.
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NO

29 30  Juster om nødvendig tårnets høyde i forhold til 
platetoppens overflate. 

 Skru til bolten bak vanntankene mot klokken 
med fastnøkkel 10 for å heve tårnet og med klok-
ken for å senke det.

31  Koble den flate kabelen fra kokeplaten til viften.
 Koble strømtilførselen fra kokeplaten til viften.

32  Utfør den elektriske tilkoblingen i viftens tilko-
blingsboks.

33a  Alternativ resirkulasjon innbyggingsboks: 
koble innbyggingsboksen på vifteutgangen, bruk 
ved behov de tilgjengelige hjelpestykkene.

33b   Alternativ uttrekk med veggutblåsningsgit-
ter: bruk de tilgjengelige hjelpestykkene for å 
muliggjøre tilkoblingen med kanalene som fører 
ut.

SV 

Om nödvändigt, justera fläkttornets höjd i förhål-
lande till hällens yta. Dra åt bulten bakom vatten-
tanken moturs med en skiftnyckel 10 för att höja 
fläkttornet och medurs för att sänka det.

Anslut den platta kabeln från hällen till fläkten. 
Anslut strömförsörjningen från hällen till fläkten.

Utför den elektriska anslutningen i fläktens kopp-
lingsdosa.

Alternativ recirkulation inbyggnadslåda: 
Anslut den inbyggda lådan till fläktuttaget, an-
vänd vid behov de tillgängliga hjälpdelarna. 

Alternativ utsug med väggutsugsgaller: 
Använd de tillgängligt hjälpdelarna för att möj-
liggöra anslutning till kanalerna som leder ut.
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NO
34  Koble til apparatets strømkurs.

35  Hold  knappen inntrykket i 3 sekunder.

36  Tårnet beveger seg nå til den høyeste posisjo-
nen (30 cm).

37  Fjern sikkerhetsklistremerket fra tårnet. De 
4-ledlampene på betjeningspanelet blinker.

38  Skyv de nedre vanntankene inn i hetten 1821039

39   Plasser sikkerhetsoppsamleren 1821159 inn i 
hetten. Den korte siden skal peke fremover og 
plasseres mot senteret av tårnet.

SV 

Fläkttornet kommer nu att resa sig till den högsta 
positionen.

Anslut till ström

Tryck            knappen i 3 sekunder

Avlägsna säkerhetsklistermärket från fläkttornet. 
De 4 LED-lamporna på kontrollpanelen blinkar.

För in de båda övre uppsamlingskärlen nr. 
1821107 in i fläkten

Placera det främre glaset på fläkttornet. Placera 
glaset i tornens fåror och vänd glaset mot mag-
neterna tills glaset dras fast.
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NO
40  Skyv begge de øverste oppsamlingsbeholderne 

n° 1821107 inn i viften.

41  Sett begge fettfiltrene i viften på fallsikringen.

42  Verifiser den korrekte plasseringen av fettfiltrene 
ved hjelp av posisjoneringsleppen.

43  Plasser det fremste glasset på viftens tårn.
  Posisjoner glassleppene i tårnets slisser og vipp 

glasset mot magnetene til glasset trekkes fast.

44  Trykk på  knappen for å reinitialisere tårnet 
tilbake.

45  Tårnet beveger seg nå til den lukkede posisjo-
nen og er klart til bruk.

46  Resirkulasjon: Utstyret står i resirkulasjonsmo-
dus som standard fra fabrikk. 

 For å programmere enheten til avtrekksmo-
dus: ut må man holde inne [+] og  [-] og  i 
3 sekunder. LED indikatoren ved siden av  
vil blinke 3 kganger for å bekrefte innstillingen. 
Gjør denne innstillingen på nytt for å skifte til re-
sirkulasjonsmodus. Ledindikatoren vil blinke i tre 
sekunder.  

47  Tilleggstutstyr: Innstallering av  I/O modulen 
990034.

 Åpne forseglingsplaten i framkant av kontakten.

48  Plugg kabelen til I/O modulen inn i kontakten. 
(Se manual  990034 for I/O modulen)

För in de båda övre uppsamlingskärlen nr. 
1821107 in i fläkten

Placera de båda fettfiltren på fallskyddsmeka-
nismen 

Säkerställ den korrekta positionen för fettfiltren 
med positionsläppen.

Placera det främre glaset på fläkttornet. Placera 
glaset i tornens fåror och vänd glaset mot mag-
neterna tills glaset dras fast.

Tryck på             knappen för att initiera fläkttornet igen.

Fläkttornet kommer nu att flytta sig till den stängda positionen och 
den är redo att användas

Gör samma inställning en gång till för att växla 
till recirkulationsläge. LED-lampan blinkar i 3 
sekunder.

Alternativ: Installation av I / O-modul 990034
Öppna förseglingsplattan i kontaktens framsida.

Anslut I / O-modulens kabel till kontakten.
(Se manual 990034 för I / O-modul)



NOVY nv forbeholder seg retten til å endre oppbygging og priser på produktene sine når som helst, og uten ytterligere varsel.

NOVY nv

Noordlaan 6

B - 8520 KUURNE

Tlf. 056 36 51 00 - Faks  056 35 32 51

E-post: novy@novy.be

http://www.novy.be

RM Roros metall AS

Stamphusveien 11, NO-7374 Roros

Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no

www.rorosmetall.no

SERVICE OG REKLAMASJONER

For forbrukerkjøp innrømmer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år påhviler det kjøper å 

påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet. 

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller 

andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget 
serviceskjema som finnes på http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har henvisning fra Røros 

Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.

SERVICE OCH REKLAMATIONER 

För konsumentköp ger Røros Metall 2 års garanti, och ytterligare 3 års tidsgräns för klagomål för alla produkter. Efter 2 år är köparen 
skyldig att upptäcka ursprungliga defekter på produkten. Dvs att felet var närvarande vid tidpunkten för leveransen.

Ingen garanti ges för fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av felaktig hantering, montering/elektrisk anslutning, använd-
ning, underhåll eller andra externa faktorer som skadat produkten. Normal slitage måste förväntas. Ex. ljuskällor och filter.

Røros Metall erbjuder service via auktoriserade serviceföretag över hela landet. Alla serviceuppdrag och klagomål måste lämnas in i 
en separat serviceformulär på http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema

Dokumentation av datum för inköp och serienummer på produkten måste tillhandahållas. Servicekostnader för uppdrag som inte 
har hänvisats från Røros Metall avvisas och kostnader i samband med serviceuppdrag / inspektioner där klagomål inte godkänns 
faktureras till konsumenten.

Vi reserverar oss för tryckfel, prisändringar och  ändringar av produktdetaljer eller tekniska specifikationer. 

Novy nv förbehåller sig rätten att ändra specifikationen och priserna på sina produkter utan ytterligare meddelande


