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GENERELL INFORMASJON

Generelt
Dette er monteringsanvisninger for kjøkkenviften fra Novy som vist på forsiden. Håndboken er et eget hefte som er levert 
sammen med denne kjøkkenviften. Les nøye gjennom disse instruksjonene før du installerer og tar i bruk kjøkkenviften. 
Det anbefales at en eller flere kvalifiserte personer utfører installasjonen.

Ta kjøkkenviften forsiktig ut av emballasjen. Sjekk at alt festemateriell i henhold til tegningene på side 2 følger med.

Kjøkkenviften er beregnet for bruk over en koketopp og/eller Domino-platetopp, og er beregnet for husholdningsbruk.

Sikkerhet
Vær oppmerksom på følgende informasjon for sikkerhet og montering:
• Installasjon og tilkobling til strøm skal utføres av autorisert personell.
• Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle skader som skyldes feil innbygging eller tilkobling.
• Ta enheten forsiktig ut av emballasjen og sjekk den for skader før montering.
• Ikke monter enheten hvis den er skadet.
• Sjekk at alt festemateriell i henhold til tegningene på side 2 følger med.
• Enheten er beregnet for husholdningsbruk (tilberedning av mat), og ikke noen annen form for husholdningsbruk, eller 

kommersiell eller industriell bruk.
• Sikkerheten kan kun garanteres hvis enheten er koblet til jord i samsvar med relevante forskrifter.
• Ikke bruk skjøteledning for tilkobling til strømnettet.
• Defekte eller skadde deler skal kun skiftes ut med originale deler fra Novy.
• En defekt strømkabel må skiftes ut med en original strømkabel fra Novy.

Viktig før montering
Side 2 i denne monteringsanvisningen inneholder monteringstegninger. Vær oppmerksom på følgende før du starter 
monteringen:
• For enklere montering av takenheten, anbefales det at minst 2 personer er involvert.
• Sjekk at taket har tilstrekkelig bæreevne til å tåle vekten av enheten.
• Plasser vegguttaket slik at det befinner seg bak takenheten.

Avtrekk eller resirkulasjon
Før du starter monteringen, må avgjøre om det skal legges en kanalgjennomføring til utsiden av veggen eller om kjøk-
kenviften skal brukes med resirkulasjonsfunksjonen. Dersom det skal legges en kanalgjennomføring til utsiden, lese nøye 
gjennom den relevante delen i denne monteringsanvisningen for å installere avtrekkskanalen. Dersom det skal anvendes 
resirkulasjon, må resirkulasjonssett bestilles separat.

INSTALLASJON

 Følg monteringstegningene på side 2.

   VÆR OPPMERKSOM PÅ HVA SOM ER FORAN OG BAK PÅ KJØKKENVIFTEN.
Den justerbare glassklaffen åpnes fremover. Belysningen er montert i bakkant.  
Sjekk monteringstegningene nøye!

1  Forberedelser til montering
  Modell 680 er beregnet for innfelling i skap med 60 cm bredde, og modell 686 er beregnet for innfelling i skap med 

90 cm bredde.

  Monteringshøyden ved bruk av induksjons, elektrisk eller keramisk kokeplate er minst 500 mm og maksimalt  
750 mm.

 Monteringshøyden ved bruk av gass kokeplate er minst 650 mm og maksimalt 750 mm.

 Utskjæring:
• Type 680: 505 mm x 265 mm.
• Type 686: 805 mm x 265 mm.
• Plasser kjøkkenviften så langt frem som mulig, minst 16 mm.
• Kjøkkenviften er laget for montering i kjøkkenskap (platetykkelse på minst 16 mm og maks 35 mm).
• Sørg for at det er en stikkontakt i nærheten av kjøkkenviften. Stikkontakten må til enhver tid være tilgjengelig slik 

at kjøkkenviften kan kobles fra strømmen.
• Pass på at skapdøren ikke er lavere enn bunnen av kjøkkenviften.

ALLMÄN INFORMATION

Allmänt
Det är är monteringsanvisningarna för Novy enheten som visas på framsidan. Manualen levereras separat med den här enhe-
ten. Läs instruktionerna noggrant före installation och användande av enheten. För att underlätta monteringen så rekommen-
deras det att minst två fackmän utför monteringen.

Säkerhet
Vänligen läs noggrant den följande säkerhets och monteringsinformationen:

Installation och koppling till ström måste utföras av behörig fackman.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador orsakade av felaktig inbäddning eller anslutning.
Avlägsna varsamt enheten från paketeringen och kontrollera så att den är oskadad före montering. 
Montera inte enheten om den är skadad. 
Kontrollera så att alla installationskomponenter som finns på ritningarna i sektion 2.2 är inkluderade.
Enheten är endast avsedd för bruk i hemmet (matlagning), den är ej avsedd för annat bruk i hemmet,
eller för kommersiellt 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 får bara bytas ut med originaldelar från Novy
Felaktig strömkabel får endast bytas ut mot original strömkabeln från Novy

Viktigt innan montering

Sidan 2 i den här installationshandboken innehåller monteringsritningar. Observera följande innan du börjar monteringen
För enklare montering av takenheten rekommenderas att minst 2 personer är inblandade
Kontrollera att taket har tillräcklig bärkapacitet för att motstå enhetens vikt
Placera vägguttaget så att det ligger bakom takenheten

Frånluft eller recirkulation
Före installation, besluta er för om frånluftskanalen skall kopplas till utsidan eller om köksfläkten ska användas med recirkulations-
funktionen. Om ett kanalmatning ska läggas till utsidan, läs noggrant avsnittet i denna installationsguide för att installera kanalen. 
Om det ska användas recirkulation måste resirkulasjonskit beställs separat.

Följ monteringsritningarna på sidan 2

Den justerbara glasfliken öppnas framåt. Belysningen är monterad bakom. 
Kontrollera monteringsritningarna noggrant 

Förberedelser före montering
Modell 680 är designad för montering i skåp med 60 cm bredd och modell 680 är designad för 90 cm bredd, och 
modell 680 är designad för 90 cm bredd

Monteringshöjden vid användning av en induktions-, elektrisk eller keramisk spilshäll är minst 500 mm och högst 
750 mm. 
Monteringshöjden vid användning av en gasshäll är minst 650 mm, högst 750 mm

Utskärning:
Typ 680: 505 mm x 265 mm
Typ 686: 805 mm x 265 mm
Placera kökfläkten så långt fram som möjligt, minst 16 mm
Köksfläkten är konstruerad för installation i köksskåp. (platttjocklek på minst 16 mm, max 35 mm
Se till att det finns ett uttag nära köksfläkten. Uttaget måste alltid vara tillgängligt så att kökfläkten kan kopp-
las bort från strömförsörjningen.
Skåpdörren får inte vara lägre än köksfläktens botten.
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Ta försiktigt bort kökfläkten från förpackningen. Kontrollera att alla fästelement enligt ritningarna på sidan 2 är inkluderade.

Köksfläkten är avsedd för användning över en spishäll och / eller Domino-häll och är avsedd för hushållsbruk.
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2  Endring av avtrekksretning på motoren (topp/bak).
• Endre posisjon på motordekselet før du installerer ventilatoren.
• Løsne de 8 skruene på motordekselet.
• Drei motordekselet en kvart omdreining.
• Skru motordekselet på igjen.

3  Montering av kjøkkenviften i skap
• Monter kjøkkenviften slik at betjeningspanelet er til høyre for brukeren.
• Skyv deretter kjøkkenviften oppover i innfellingen etter kantene til du hører et klikk.

4  Montering av kjøkkenviften
• Koble avtrekkskanalen til motorutløpet ved hjelp av en slangeklemme eller aluminiumstape.
• Sett støpslet i stikkontakten.
• Åpne dekselet og skru inn de 4 festeskruene for hånd. Påse at du ikke strammer for hardt til. Lukk dekselet.

5  Tilpasninger
• Forsiden av skapet kan forsterkes etter behov. Påse at kjøkkenviften er innrettet med den nedre delen av skapet. 

Installasjon av avtrekkskanalen

Motorutløpet har en diameter på 150 mm. Det anbefales å bruke en avtrekkskanal med en diameter på 150 mm for dette.

Runde kanaler:
• Bruke glatte, ikke-brennbare rør med en innvendig diameter som er lik den utvendige diameteren av tilkoblingsstussen 

på avtrekksviften. Fleksible rør utvides maksimalt og skjæres til riktig størrelse.
• Ikke reduser diameteren på avtrekket. Dette vil redusere kapasiteten og øke støynivået.
• Ved tilkobling til en kort avtrekkskanal kan det være nødvendig å montere en tilbakeslagsventil i kanalen for å hindre 

at vinden blåser inn.
• Bruk slangeklemmer eller aluminiumstape for å gjøre alle tilkoblinger lufttette.
• Ved kanalgjennomføring gjennom veggen, må det monteres en veggventil.

Flat kanal:
• Bruk flat kanal med avrundede hjørner og med luftdeflektorer. Tilgjengelig fra Novy.

Generell informasjon:
• Gjør kanalen så kort som mulig og med færrest mulig bend på utsiden.
• Ikke bruk kantede bend. Bruk avrundede bend for riktig luftavledning.
• Hvis kanalgjennomføringen gjennom ytterveggen passerer en hulvegg, sørg for at avtrekkskanalen går gjennom begge 

lagene og skrår litt ned på utsiden.
• Dersom kanalgjennomføringen går gjennom taket, bruk en dobbeltvegget takgjennomføring med tilstrekkelig bredde.
• Koble aldri avtrekket til en røykkanal.
• Sørg for at det tilføres nok luft. Friskluft kan tilføres ved å åpne et vindu eller en ytterdør på gløtt, eller ved å installere 

en ventilrist.

TILBEHØR

Resirkulasjon
Dersom det skal anvendes resirkulasjon, kan det kjøpes kullfiltre fra Novy. Håndboken som følger med resirkulasjons-
settet inneholder instruksjoner for montering og bruk. 

Diverse tilbehør
• Klemme Ø60-215 mm     906291
• Aluminiumstape (per 50 m)    906292
• Veggventil i aluminium for utløp Ø150mm   906178
• Enveisventil Ø150mm     906269
• Rengjøringsmiddel for rustfritt stål    906060

Produktegenskaper under forutsetning av endringer eller trykkfeil, juni 2019

Ändra utdragningsriktningen på motorn (topp/bak)
Byta posisjon på motorhuven innan fläkten installeras
Lossa de 8 skruvarna på motorkåpan
Vrid motorhuven ett kvarts varv
Sätt tillbaka motorkåpan

Installation av kökfläkten i skåp
Installera köksfläkten så att kontrollpanelen är till höger om användaren
Tryck sedan kökfläkten uppåt i infälningen i kanterna tills du hör ett klick

Installation av köksfläkten
Anslut frånluftkanalen till motoruttaget med en slangklämma eller aluminiumtejp
Anslut nätsladden till vägguttaget
Öppna locket och dra åt de fyra skruvarna för hand. Se till att inte dra åt för hårt. Stäng locket

Anpassningar
Fronten på skåpet kan förstärkas efter behov. Se till att köksfläkten är inställd på den nedre delen av skåpet.

Installation av frånluftkanalen
Motorns utlopp har en diameter på 150 mm. Det rekommenderas att använda en frånluftskanal med samma dimensioner.

Runda kanaler:

Vid kanalöverföring via ytterväggen måste det yttre väggalleret monteras.
Använd slangklämmor eller aluminiumtejp för att göra alla anslutningar lufttäta

Allmänt:
• Gör kanalen så kort som möjligt och med de minsta möjliga antal böjningar på utsidan.
• Använd inte vinkelböjningar. Använd avrundade böjningar för korrekt luftledning.
• Om kanalen som går genom ytterväggen passerar en ihålig vägg, se till att frånluftskanalen passerar genom båda skikten 

och skär ner lite på utsidan.
• Om kanalen går genom taket, använd en dubbelväggig takkanal med tillräcklig bredd.
• Koppla aldrig kanalen till en rökkanal. 
• Se till att sörja för god lufttillförsel. Friskluft kan tillföras genom att öppna ett fönster eller genom att ställa en ytterdörr på 

glänt, eller genom att installera ett ventilgaller. 

Platt kanal:

Vid anslutning till en kort frånluftskanal kan det vara nödvändigt att installera en backventil för att förhindra att 
vinden blåser in.

Redusera inte diametern på kanalen. Detta kommer att reducera kapaciteten och öka ljudnivån.

Använd släta, icke-brandfarliga rör med en innerdiameter som motsvarar ytterdiametern hos tilluftsfläktens an-
slutningsmunstycke. Flexibla rör expanderas maximalt och skärs till rätt storlek.

Använd platta kanaler med rundade hörn och luftavledare i böjarna. Dessa kanaler kan beställas från Novy.

TILLBEHÖR 
Recirkulation. 
Om recirkulation ska användas kan kolfilter köpas från Novy. Manualen som medföljer recirkulationspaketet inne-
håller instruktioner för montering och användning.

Olika tillbehör
Slangklämma Ø60-215 mm
Aluminiumtejp (rulle 50 m)
Utvändigt väggaller i i aluminium för Ø150mm
Backventil Ø150 mm
Rengöringsmedel i rostfritt stål
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Produktfunktioner med förbehåll för ändringar eller feltryck, juli 2019









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


