
Marque a distância/altura entre o cooktop ou fogão e o nível inferior 
da coifa (figura 1).
Marque o centro do cooktop ou fogão e faça uma linha vertical até o 
móvel de instalação da coifa.
Faça um recorte da parte inferior do móvel utilizando a dimensão 
deste gabarito ou faça um corte de 725 x 250 mm . É opcional que o 
móvel onde será instalada a coifa tenha portas ou qualquer outra 
abertura frontal.
Observação: Recomenda-se passar fita de borda no recorte feito no 
móvel onde a coifa será instalada.

Para encaixar a coifa no móvel, siga os passos a seguir:
1 - Verifique a correta posição dos fixadores, que devem estar como 
mostra a figura 2.
2 - Passe o cabo de alimentação pelo recorte do móvel.
3 - Encaixe a coifa no móvel, verificando se os fixadores estão 
apoiando no móvel (figura 3).
4 - Retire os filtros metálicos da coifa e posteriormente desencaixe as 
duas lâmpadas LED da coifa, pressionando com a mão a parte interna 
dela (a lâmpada desencaixa para fora da coifa).
5 - Através da abertura da lâmpada, será possível visualizar um 
parafuso (detalhe da figura 4). Aperte esse parafuso aos poucos e 
simultaneamente nos dois lados da coifa, sempre verificando o 
alinhamento do produto no móvel. Cuide para não apertar 
demasiadamente os parafusos, para não danificar a coifa.
6 - Após constatar que a coifa está devidamente fixada no móvel, 
encaixe as lâmpadas LED em seus devidos lugares e coloque os filtros 
metálicos na coifa.
7 - Encaixe o tubo flexível da saída do motor até o difusor (instalação 
no modo Depuração) ou saída externa (instalação no modo Exaustão).
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