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Dansk 

Recirkulering 
Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. 

Kulfiltre bestilles separat. 

El-tilslutning 
Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet. 

Kontrolpanel 

Timerfunktion 
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   Suomi 

Yleistä 
Liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan vähintään 50 – 60 cm sähkölieden päällä tai 60–70 cm kaasulieden 
päällä. 

Asentaminen: 

Asennus kaappiin. Kupu voidaan asentaa kahdella tavalla. 
1. Aseta liesikupu kaappiin ja kiinnitä se neljällä ruuvilla 

vääntämällä ne kaapin sisäpuolelta kuvun ulkopintaa kohti. 
2. Aseta liesikupu kaappiin ja kiinnitä se neljällä ruuvilla 

vääntämällä ne kuvun alapuolelta ylös kaappiin. 

Molemmissa tapauksessa kupuun on tehtävä neljä reikää mukana 
toimitetuille kiinnitystarvikkeille. 

Asennus seinään 
Kiinnitä kaksi kiinnikettä 
neljällä mukana toimitetulla 
ruuvilla. Aseta ne oikeaan 
asentoon. Poraa seinään 
kaksi reikää kuvassa 
määriteltyihin paikkoihin. 
Laita reikiin sopivat 
ruuvitulpat. Ruuvaa ruuvit 
kahteen ruuvitulppaan ja 
ripusta kupu kiinnikkeineen 
ruuvien varaan. Säädä kupua 
kiinnikkeiden varassa 
kaappiin sopivaksi. 

Ulosvievä tuuletuskanava 
Kanava voidaan viedä ulos joko katon, seinän tai poistoilmakanavan kautta. 

HUOM!   Kanavaliitännän PITÄÄ olla vähintään 150 mm leveä. 
Liesikupu on lisäsuojattava voimavirtasäädösten mukaisesti. 

Huomautus: 
Älä koskaan liitä kupua olemassa olevaan lämminilmajärjestelmään tai savupiippuun. 



Suomi 

Kierrättäminen 
Ilma puhdistetaan aktiivihiilisuodattimen avulla, jonka jälkeen ilma palautetaan 
huonetilaan. Suodatin tilataan erikseen. 

Sähköliitäntä 
Kupu liitetään 230 V:n liitäntään voimavirtaohjeiden mukaisesti. 

Ohjauspaneeli 
Ajastintoiminto 

Ajastin aktivoi 15 minuutin jälkikäytön yhdellä kolmesta valittavasta nopeudesta. Kupu sammu automaattisesti 
15 minuutin käytön jälkeen. 

HUOMAUTUS: Ajastin nollautuu mitä tahansa painiketta painettaessa. 
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   English 

General 
It is recommended that the installation height of the hood is less than 50-60 cm above the electric cooker and 
60-70 cm above the gas cooker. 

Installation: 

Cupboard installation The hood can be installed in 2 ways. 
1. Place the hood on the cupboard and secure it with 4 screws 

by rotating them from the inside of the cupboard against the
surface of the hood. 

2. Place the hood on the cupboard and secure it with 4 screws 
by rotating them from the underneath of the hood and up 
into the cabinet. 

In both cases, cover the 4 holes in the hood with the enclosed 
stick pins. 

Wall installation 
Secure the 2 brackets with 
the enclosed 4 screws. Place 
them in the correct position. 
Drill 2 holes in the wall with 
the same distance as the 
figure. Push the appropriate 
rawlplugs into the holes. 
Screw the screws into the 2 
rawlplugs and hang the 
hood with the brackets on 
the screws. Adjust the 
brackets until the hood is 
correctly installed on the 
cupboard. 

Exhaust to the outside 
Access to the outside is established through the ceiling, wall or exhaust ventilation duct. 

CAUTION!   The duct connection MUST be at least 150 mm. 
The hood must have extra protection, cf. the regulations for high voltage current. 

NOTE: 
Never connect the exhaust hood to an existing hot-air system or chimney. 



    English 

Recirculation 
The air is purified using active carbon filters, after which it is returned to the room. 
Carbon filters are ordered separately. 

Connection to electricity 
The hood must be connected to 230 V in accordance with the regulations for high voltage current. 

Control panel 
Timer function 

The timer activates 15 minutes after-running at one of the three speeds. The hood turns off automatically after 
the 15 minutes have elapsed. 

NOTE: The timer is cancelled by touching any button. 
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