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Bilderna är i illustrativt syfte. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

I satsen:
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1 – Takkonsol
2 – Elkabelgenomföring 
3 – Upphängningsvajer
4 – LED-spotlight 
5 – Filter
6 – Elkabelgenomföring
7 – Justeringspunkt för upphängning
8 – Frånluftsanslutning (160mm)

A – Takmonteringsbox + 4 skruvar 
B – Fettfilter
C – Upphängningsvajer + 4 × vajertakfäste

A B C
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1. Säkerhet
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Det är förbjudet att placera ytterligare objekt på kåpans ovansida.
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Bilderna är i illustrativt syfte. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

2. Installation av kåpa

Relativa lägen för takfästets och elledningens genomföringshål

2.1 Fäst takfästena i taket

17
5

225

450

225

6 x M4

OBS! Välj lämpliga fästanordningar beroende på taktyp.
Diametern hos monteringshålen i takfästet är 4,5 mm.
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2.2 Placering av upphängningsvajrar

4x
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Bilderna är i illustrativt syfte. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

2.3 Upphängning av kåpan

2.4 Nivellering av kåpan 

När kåpan har nivellerats och är i korrekt slutligt läge kan du klippa av oanvänd vajer.

4x
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3. Belysningsanslutning

4x
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Bilderna är i illustrativt syfte. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

4. Underhåll av kökskåpan

4.1 Borttagning av fettfilter

4.2 LED-spotlightbelysning

LED-spotlightmodulerna är fästa med fjäderklämmor i kåpans tak. För att byta en armatur, dra armaturen 
nedåt från sin plats i kåpans tak.
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4.3 Underhåll av kökskåpan

Alla inre och yttre ytor av kökskåpan, inklusive belysningsarmaturer, rengörs med neutrala rengöringsmedel. 
Skölj noggrant ytorna efter rengöring för att undvika ogynnsamma reaktioner hos rengöringsmedel vid höga 
temperaturer.

Bör utföras dagligen:
Rengör aldrig kökskåpan om någon av dess ytor är varm. För att rengöra fettfiltret måste man ta av det från 
kökskåpan. Det kan rengöras för hand, i diskmaskin eller med ångtvätt. Flytande fett måste alltid bortskaffas 
med metoder som är godkända enligt lokala föreskrifter.

OBS! Använd inte hårda eller slipande rengöringsmedel, 
klorhaltiga produkter eller blekmedel vid rengöring av kåpan!
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