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ALGEMENE INFORMATIE

Algemeen
Dit is de montage-instructie voor de op de voorzijde aangegeven Novy afzuigkap. De gebruiksaanwijzing is een apart 
boekje dat ook bij deze afzuigkap is meegeleverd. Lees deze instructies goed door voor de installatie en ingebruikname 
van de afzuigkap. Het is aan te bevelen om de installatie uitsluitend te laten uitvoeren door één of meerdere bevoegde 
personen.

In deze montage instructie wordt gewerkt met een aantal symbolen. Hieronder vind u de betekenis van deze symbolen.
 

Symbool Betekenis Actie

Indicatie Toelichting van een indicatie op de 
afzuigkap.

Waarschuwing Dit symbool duidt op een belangrijke 
tip of een gevaarlijke situatie

Veiligheid
Neem volgende montage- en veiligheidstips in acht voor montage:
• De installatie en de elektrische aansluiting van het toestel dienen aan een erkende vakman toevertrouwd te worden.
• De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit een foutieve inbouw
• of aansluiting.
• Haal de afzuigkap NIET uit de verpakking. De afzuigkap wordt met doos en al gemonteerd. Als  eenmaal de kap volle-

dig op optimale hoogte hangt mag de doos volledig van de kap worden gehaald.
• Controleer aan de hand van tekening op pagina 2 of alle montagematerialen meegeleverd zijn.
• Het toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik (bereiding van voedingsmiddelen) met uitsluiting van alle 

ander huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik.
• Positioneer de elektrische aansluiting zodanig dat deze achter de plafondplaat valt.
• Op de afzuigkap bevindt zich geen aan/ uit schakelaar. Om deze reden dient de vast bedrading te worden voorzien 

van een afschakeleenheid (dubbelpolige schakelaar of beveiligingsschakelaar, met minimum 3mm contact afstand)
• De veiligheid wordt enkel verzekerd wanneer het apparaat volgens de vereiste voorschriften op een aardleiding is 

aangesloten.
• Gebruik geen verlengkabel voor de aansluiting op het elektrische net.
• Defecte of beschadigde onderdelen mogen alleen door originele Novy onderdelen worden vervangen.
• Indien het elektrische aansluitsnoer beschadigd is dient dit vervangen te worden door een origineel Novy aansluitsnoer.

Belangrijk voordat u gaat monteren
Op pagina 2 van deze montage-instructie vindt u de montage tekeningen. Voordat u gaat monteren, neem de volgende 
montage tips in acht:
• Voor het eenvoudiger monteren van de afzuigkap wordt aangeraden dit met minimaal 2 personen uit te voeren.
• Zorg dat het plafond over voldoende draagkracht beschikt.

InTouch
InTouch biedt de mogelijkheid om de Novy-afzuigkap te bedienen vanaf de Novy InTouch inductiekookplaat. De afzuigkap 
kan standaard gecombineerd worden met InTouch inductiekookplaten. Kijk op de website voor de verschillende modellen 
van inductiekookplaten met InTouch.

INSTALLATIE

Volg de montage tekeningen op pagina 2.

1.
 Haal de afzuigkap NIET uit de verpakking. De afzuigkap wordt met doos en al gemonteerd. 

 Als  eenmaal de kap volledig op optimale hoogte hangt mag de doos volledig van de kap worden gehaald.

2. Bevestigen van de ophangplaten:
-  Neem de boormal uit deze montage instructie (zie de midden pagina van dit boekje)
-  Knip de boormal volgens de aanduiding door midden
-  Teken de centerlijn van de boormallen af. Let hierbij op dat de afzuigkap gecentreerd boven de kookplaat gemonteerd 

dient te worden
-  De tussenafstand tussen de midden van beide ophangplaten is 840mm (of vanaf de centerlijn gemeten 420mm).
-  Teken per ophangplaat de 4 boorgaten af

  Door het aanzienlijke eigen gewicht van de afzuigkap dient het plafond over voldoende draagkracht te bezitten
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  De elektrische aansluiting valt achter de rechter ophangplaat.

3.
Schroef de ophangplaten ieder met 4 schroeven vast aan het plafond. Let hierbij op de positie van de elektrische
aansluiting.

4.
-  Til de verpakking inclusief de afzuigkap met minimaal 2 personen op. Let op dat het aansluitsnoer aan de rechterzijde 

gepositioneerd wordt. 
-  Positioneer de verpakking/ afzuigkap op een bepaalde hoogte, zodat eenvoudig de ophangkabels in de ophangplaten 

geplaatst kunnen worden. 
-  Neem de uiteinden van de 4 ophangkabels en plaats deze in de gaten van de ophangplaten en trek deze door de sleuf 

naar beneden zoals op de afbeelding wordt weergegeven

De afstelling van de juiste hoogte komt nog aan bod (afbeelding 6)

5. Elektrische aansluiting:
Schuif de afsluitplaat over de ophangkabels tot bijna tegen de ophangplaat. Sluit de voedingskabel aan op de lusterklem.
Het vervangen van het aansluitsnoer dient te gebeuren door een erkende installateur. De stroomsterkte en verbruik zijn
aangegeven op de specificatiesticker die zich aan de binnenzijde van de afzuigkap bevindt.

  Op de afzuigkap bevindt zich geen aan/ uit schakelaar. Om deze reden dient de vast bedrading te worden voorzien  
 van een afschakeleenheid (dubbelpolige schakelaar of beveiligingsschakelaar, met minimum 3mm contact afstand).

6. 
Schuif de beide afsluitplaten over de kabels tot aan de ophangplaten. Schroef de afsluitplaten ieder met 2 schroeven
vast in de ophangplaat.

7. Afstellen van de hoogte:
De hoogte van de afzuigkap t.o.v. het plafond kan worden afgesteld van 250 tot 1500mm. De advies montagehoogte met
een elektrische of keramische kookplaat is minimaal 600 mm en maximaal 850mm.
De montagehoogte met een gas of inductiekookplaat is minimaal 650mm en maximaal 850mm. 

Op de plaats waar de kabels de afzuigkap in gaan zitten de kabelklemmen. Als deze kabelklem wordt ingedrukt kan de
kabel uitgeschoven worden. Zodra de kabelklem niet meer ingedrukt is zal de kabel vergrendeld zijn. Op dat moment kan
de kabel nog wel ingeschoven worden.
De zichtbare lengte van de voedingskabel kan geregeld worden door deze in de afzuigkap te schuiven.

 
LET OP:
• Tijdens het stellen van de kabels moet de afzuigkap ondersteund worden om het naar beneden vallen te voorkomen.
• De maximum hoogte tot het plafond (1500 mm) niet overschrijden.

Na het stellen van de ophanghoogte kunt de verpakking zorgvuldig van de kap afhalen door met minimaal 2 personen de 
doos naar beneden te nemen.

Optioneel kan een accessoire met 4 langere kabels besteld worden met een lengte van 3,5 meter (artikelnummer 7550100).
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BOORMAL RECHTS
GABARIT DROITE

SCHABLONE RECHTS
TEMPLATE RIGHT

Elektrischer anschluss
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aansluiting
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électrique

Gabarit gauche
Gabarit droite
Zone raccordement électrique
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NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax  056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110 M7550 B




