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KIT UNIÃO DE ADMISSÃO, MODELOS DE AIR INLET FITTING KIT FOR BUILT-IN
EMBUTIR
MODELS
1. Avisos preliminares

1. Preliminary instructions

Estas instruções são parte integrante do manual do aparelho
no qual o KIT é instalado. Consulte este manual para as
ADVERTÊNCIAS GERAIS e REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

The following symbols are used in this publication:

ATENÇÃO = para ações que exigem cautela especial
e preparação adequada.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

PROIBIDO = para ações que
absolutamente ser executadas.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.
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2. Versões

2. Versions

Códigos

Codes

4013491

KIT união de admissão, modelos de embutir para mod.11

4013491

Air inlet fitting kit for built-in models 11

4013492

KIT união de admissão, modelos de embutir para mod.21

4013492

Air inlet fitting kit for built-in models 21

4013493

KIT união de admissão, modelos de embutir para mod.33

4013493

Air inlet fitting kit for built-in models 33

4013494

KIT união de admissão, modelos de embutir para mod.40

4013494

Air inlet fitting kit for built-in models 40

4013495

KIT união de admissão, modelos de embutir para mod.46

4013495

Air inlet fitting kit for built-in models 46

3. Composição do kit
1 Plenum de admissão
2 Parafusos de fixação
3 Instruções de montagem

3. Kit composition
1
4
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1 Air inlet plenum 	
2 Fixing screws 	
3 Assembly Instructions
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4. Aspiration kit

Transportador de entrada de ar apenas para versões IN.
Apoie a parte traseira da máquina numa superfície horizontal
coloque o transportador de admissão até ao batente da
estrutura;
fixe o transportador de admissão com os parafusos fornecidos.

Air inlet conveyor only for IN versions.
Rest the machine with the back on a flat surface;
position the aspiration conveyor up against the structure;
fix the aspiration conveyor with the supplied screws.

Para a admissão do ar do ambiente, estão disponíveis,
mediante pedido, grelhas de alumínio.

Aluminium grills are available on request for sucking air
from the room.
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4. Kit de admissão
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Sendo a nossa empresa orientada por uma política de melhoria contínua de toda a produção, as características
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