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Skåp & inbyggnadsmodeller





Innehållsförteckning

Modell

Accent Sid 4

Diskret Sid 10

Emir Sid 8

Enigma Sid 8

Form Sid 6

Front Sid 6

Initial Sid 6

Retro Sid6

Stil Sid 6

Solid Sid 8

Subtil Sid 14

Tema Sid 10

Övrigt

InHouse Sid 18



Översikt:

1. Trumsats, (tillval).
2. Reduktion 150–125 mm.
3. Anslutningsstos med kallrasskydd.
4. Fettfilter 
5. Plåtinklädnad

Att tänka på!
Kanaler genom inner- och yttertaksbjälklag samt i                            
kallutrymmen skall vara isolerade. 

Vi rekommenderar 160mm ventilationsrör till                    
spiskåpor med separat kanal.  

Till centralventilation används 125mm kanal. 

Drag alltid ventilationskanaler med så få och så 
mjuka böjar som möjligt. 

Montering
Börja med att såga upp ett hål för spiskåpans 
fläkthus i skåpets botten, (fig. 1).

Drag fram och placera ett jordat vägguttag, 
förskjutet åt ena sidan enligt skiss, (fig. 2).

Drag fram ventilationskanalen i centrum av 
skåpet för att undvika onödiga böjar.                                                                                        

Monteringsanvisning Accent

(2)

(1). 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Tag ur fettfilterna ur spiskåpans undersida.

Lyft sedan upp den i skåpets botten.

Och skruva fast den genom infästningshålen 
på undersidan.

Trä på slangen på ventilationskanalen och 
skruva fast den med slangklämman, (fig. B).

Tryck fast anslutningsstosen med 
kallrasskyddet på spiskåpans stos.

Se till så att trumsatsen har rätt längd för att 
kunna monteras utan onödiga böjar på 
anslutningsstosen.

Trä på trumsatsen på stosen och drag försiktigt 
fast med slangklämman.

Kontrollera att slangen är väl sträckt och att 
kallrasskyddet kan öppna obehindrat.

Anslut stickkontakten i vägguttaget.

Gör en funktionskontroll 
(Starta motorn och tänd ljuset).
Högt ljud kan tyda på att kallrasskyddet är 
blockerat.  

Lyft upp plåtinklädnaden, (fig. C) och kräng 
runt fläktkåpans fläkthus. 

Kupan är nu monterad och färdig att tas i bruk.

Se mer teknisk info i Bruksanvisningen som 
medlevererats separat.

(B)

(C)
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Översikt:

1. Trumsats, (tillval).

2. Kallrasskydd

3. Reduktion 150 – 125 mm

4. Plåtinklädnad

5. Fettfilter

6. Fläkthus

Att tänka på!

Kanaler genom inner- och yttertaksbjälklag samt i kallutrymmen skall vara isolerade                

Vi rekommenderar 160 millimeters ventilationsrör till spiskåpor med separat kanal.

Till centralventilation används 125 millimeters kanal.                                        

Drag alltid ventilationskanaler med så få och så mjuka böjar som möjligt.   

Monteringsanvisning Skåpsmodeller

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Förbered monteringen genom att märka              
ut hålbilden för spisfläkten i skåpets 
undersida, såga ur för kupans fläkthus, 
D.245xB.275 mm.

Drag fram el och installera ett jordat        
vägguttag i skåpet.

OBS! Eluttaget får inte placeras bakom     
kupans fläkthus.

Placera det gärna i mitten snett bakom 
kommande trumsats. 

Drag fram ventilationskanalen i centrum            
av skåpet för att undvika onödiga böjar.                                                                                     

(6)

6



Ta ur fettfiltren ur spiskåpans undersida.

Lyft upp den mot skåpets botten.

Skruva fast kupan genom hålen på 
undersidan.

Montera fast trumsatsen (A) på 
ventilationskanalen med slangklämman.

Tryck fast kallrasskyddet på spiskåpans stos.

Se till att trumsatsen har rätt längd för att      
kunna monteras utan onödiga böjar.

Montera fast trumsatsen på kallrasskyddet        
och drag försiktigt fast den med en
slangklämma.

Kontrollera att slangen är väl sträckt och att 
kallrasskyddet kan öppna obehindrat.

Anslut elkontakten, (B).

Kontrollera spiskåpans funktioner.
(starta motorn och tänd ljuset)

Lyft sedan dit plåtbeklädnaden och kräng         
den runt kupans fläkthus.

Spiskåpan är nu färdig att användas.
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Översikt:

1. Kontrollpanel (Ej Solid)

2. Trumsats - slang och 
slangklämmor, (tillval).

3. Anslutningsstos med 
kallrasskydd.

4. Reduktion 150-125 mm.

5. Elektronikbox

6. Fettfilter

Monteringsanvisning  Inbyggnadsprodukter

Att tänka på!

Kanaler genom inner- och yttertaksbjälklag samt i kallutrymmen skall vara isolerade.                                            

Vi rekommenderar 160mm ventilationskanal till produkter med separat fläktmotor.                                              

Till centralventilation rekommenderas 125mm kanal..                                                                          

Drag alltid ventilationskanaler med så få och så mjuka böjar som möjligt.

Börja med att ta upp ett hål i botten på spiskåpan där 
inbyggnadsprodukten skall monteras.       

Du finner inbyggnadsmåtten i tabellen till nedanför. 

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

Bredd: 50 cm 72 cm 94 cm 116 cm

Emir A: 450 mm
B: 334 mm 

A: 680 mm
B: 334 mm

A: 900 mm
B: 334 mm

-

Enigma - A: 690 mm
B: 338 mm

A: 910 mm
B: 338 mm

A: 1130 mm
B: 338 mm

Bredd: 59 cm 69cm 79 cm 89 cm

Solid A: 568 mm
B: 290 mm 

A: 668 mm
B: 290 mm

A: 768 mm
B: 290 mm

A: 868 mm
B: 290 mm
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*

Förbered trumsatsen så att slangen har rätt längd. 
Slangen bör nå ner till kupans undersida.

Skruva sedan fast slangen på ventilationskanalen.

Montera anslutningsstosen med kallrasskyddet på 
ventilationsslangen.

Anslut elkontakten.

Drag fram bandkabeln för kontrollpanelen genom 
hålet för panelen.                                                         

Lyft upp inbyggnadsfläkten/filtret och tryck fast 
anslutningsstosen på produktens stos.

Skruva fast inbyggnadsprodukten i kupans botten.

Koppla fast kontrollpanelen på bandkabeln och gör 
en funktionskontroll. Om produkten inte fungerar 
så skall bandkabeln vändas ett halvt varv.
(starta motorn och tänd ljuset)

Tag bort skyddsplatsen på panelens självhäftande 
baksida och limma fast kontrollpanelen på 
spiskåpan.

Produkten är nu monterad och färdig att tas i bruk.

Tag upp ett hål på 20 x 10 mm för panelens kabel 
på den plats där panelen skall placeras
(detta gäller ej Solid).

Om hålet görs i plåt så var extra noga med att se 
till att inte lödningarna på kontrollpanelens 
baksida vidrör plåten.
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Översikt
1. Skorstensinklädnad
2. Fläkthus
3. Kontrollpanel
4. Kallrasskydd
5. Reduktion (vid standard motor)
6. Trumsats (extra tillbehör)
7. Upphängningskonsol
8. Glasskiva utfällbar

Att tänka på!
Kanaler genom inner- och ytterbjälkslag samt i kallutrymmen skall vara isolerade med minst 
30 mm isolering runt om.

Till spiskåpor med separat ventilationskanal rekommenderar vi en kanalstorlek på 160mm. 

Till centralventilation används kanalstorlek på125 mm. 

Förbered ett jordat eluttag på väggen bakom kupans skorstensdel, förskjut det några 
centimeter åt ena sidan.

Ventilationskanalen skall helst vara rak med så få böjar som möjligt.

Modellerna Diskret och Tema har infästningen på baksidan. 

Konsolerna är skjutbara bakåt för att klara olika skåpsdjup.

Måttskissen nedan visar infästningsmåtten för de olika storlekarna.

Monteringsanvisning Diskret/Tema
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Tag upp ett hål i botten av skåpet.

Drag fram ett eluttag och placera det 2-4cm vid sidan om centrum.

Förbered kupans infästning med att mäta ut var de båda fästpunkterna skall vara, (A). 

Skruva dit två skruvar för nyckelhålsinfästningen. Drag inte fast dom helt.

Tag fram spiskåpan och lossa de båda 
skruvarna som håller konsolen. 

Skruva upp skruvarna ca: 1cm men utan 
att spänna fast dem helt. 

Skruva sedan upp justerskruven så att                     
konsolen höjs ca: 1cm.
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Lyft upp spiskåpan i skåpet. 

Skjut konsolerna bakåt och häng upp kåpan på skruvarna.

Lossa justerskruvarna i konsolerna igen. 

Justera sedan upp spiskåpan mot skåpets undersida med hjälp av skruvarna i konsolerna.
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Anslut elkontakten i vägguttaget.

Kontrollera spiskåpans funktioner.
(starta motorn och tänd ljuset)

Spiskåpan är nu färdig att tas i bruk.        

Placera Skorstensinklädnaden, (B) på sin 
plats.               

Skruva fast luftslangen på 
ventilationskanalen, och på spiskåpans stos.
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Översikt:

1. Trumsats, (tillval).

2. Kallrasskydd

3. Utvikbar Glasskärm

4. Nedre skorsten

5. Övre skorsten

6. Vinkelbeslag

7. Skorstensbleck

Att tänka på!

Subtil är utvecklad för montering i överskåp som inte har något bottenstycke.                                                
Kåpan ersätter bottenskivan i skåpet.   

Kanaler genom inner- och yttertaksbjälklag samt i kallutrymmen skall vara isolerade                

Vi rekommenderar 160mm ventilationsrör till spiskåpor med separat kanal.                                 
Till centralventilation används 125mm kanal.                                        

Drag alltid ventilationskanaler med så få och så mjuka böjar som möjligt.   

Monteringsanvisning Subtil

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Drag fram ett jordat vägguttag          
förskjutet några centimeter åt ena
sidan enligt skiss.

Uttaget måste få plats inom markerat 
område.

Drag fram ventilationskanalen i centrum 
av skåpet för att undvika onödiga böjar..                                                                                    
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Mät upp en centrumlinje i skåpet.

Skruva fast skorstensblecket centrerat, ett 
par millimeter från skåpets innertak.

Lyft försiktigt upp köksfläkten i skåpet

Se till att kåpans underkant ligger i nivå med 
skåpets underkant.

Märk upp hålen för vinkelbeslagen i 
skåpssidorna.

OBS! Om skåpen är hantagslösa, med    
luckor som sticker ner i framkant måste 
kåpan sänkas så att glasskivan går fritt.

Skruva fast vinkelbeslagen i skåpssidorna.
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Skruva fast kåpan i vinkelbeslagen.

Anslut köksfläkten till ventilationskanalen (A).

Anslut sedan den jordade stickkontakten (B).

Gör en funktionskontroll av köksfläkten
(starta motorn och tänd ljuset).

Skruva fast den övre skorstenen (5) i 
skorstensblecket.
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Ställ den undre skorstenen på plats.
Skorstenen skall häkta in bakom den övre 
skorstenens bakkant.

Köksfläkten är nu färdig att användas.
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Skruva fast avluftsgallret ovanpå skåpet.                         Lossa fingerskruvarna på luftspridaren och 
lyft av locket..                         

InHouse skåpsmodell

Såga/borra ett runt hål i skåpets lock ovanför 
InHouse luftspridaren, (Diameter ca 154 mm).

Montera fast luftspridaren högst upp i skåpet så 
att stosen sticker upp i hålet.

Anslut luftslangen mellan spiskåpan och 
luftspridaren.                         

Uppåt blåsande montage

Stoppa in kolfilterkasetten i luftspridaren. Haka fast locket i underkant och skruva 
sedan fast med fingerskruvarna.

Grundprincipen när man monterar sitt InHouse system är att försöka montera kolfilterkasetten 
så högt upp som möjligt. Då kolfiltret fungerar bättre med kall luft.

Lämplig placering i ett överskåp varierar dock beroende på:

• Skåpets invändiga höjd.

• Om luften skall ledas ur skåpets tak, sida eller front. 
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Frontblåsande/sidoblåsande montage..

Ställ skyddskåpan på plats.

Om luften skall ledas ut genom skåpets front eller sida måste luftspridaren monteras lägre för 
att lämna plats åt luftslangen. 

Vid invändiga skåpshöjder lägre än 700mm måste den monteras så nära spiskåpans fläktstos 
som möjligt. 

Kontrollera elkontaktens placering. Vid montering med låga skåpshöjder måste den placeras 
ovanför luftspridaren.
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