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Εάν εργάζεστε υψηλότερα από το δάπεδο, πρέπει να λαμβάνετε 
ορισμένες προφυλάξεις για την ασφάλεια.  Οπως περιγράφεται 
παρακάτω, η συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης χρησιμοποιεί τις 
παρεχόμενες κλίμακες.  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα στερέωσης 
τόσο του κιβωτίου τοποθέτησης βεντιλατέρ όσο και της εξωτερικής 
γρίλιας (δεν παρέχεται).
1.  Εάν δεν απαιτείται τοποθέτηση πρόσθετων βιδών, τοποθετήστε τα 
τέσσερα καλύμματα βιδών με αντίστοιχα χρώματα (συσκευάζονται 
ξεχωριστά) στις οπές στερέωσης της εξωτερικής γρίλιας. Εάν 
απαιτείται πρόσθετη στερέωση βιδών, τοποθετήστε τα τέσσερα 
καλύμματα βιδών με αντιστοίχιση χρωμάτων μετά από την 
τοποθέτηση της εξωτερικής γρίλιας.
2.  Στερεώστε τις τέσσερις κλίμακες στην Εξωτερική γρίλια, 
τοποθετώντας τις επάνω από τα χυτά άγκιστρα (συσκευάζονται 
ξεχωριστά) και «κουμπώνοντάς” τις στη θέση τους (Εικ. 2).
3.  Τοποθετήστε το μεγαλύτερο από τα δύο μισά της τηλεσκοπικής 
Επένδυσης τοίχου στην οπή από το εσωτερικό του κτιρίου και το 
άλλο μισό από το εξωτερικό, διασφαλίζοντας ότι αυτό το τμήμα 
θα ολισθήσει μέσα στο άλλο και ότι το κάθε μισό θα είναι σωστά 
προσανατολισμένο με την φλάντζα με την ένδειξη “TOP” (επάνω) στη 
σωστή θέση.
4.  Τοποθετήστε την Εξωτερική γρίλια επάνω στο εξωτερικό μέρος 
του τοίχου, διασφαλίζοντας ώστε οι κλίμακες να προεξέχουν στο 
εσωτερικό. Αυτό μπορεί να γίνει από το εσωτερικό του δωματίου.
5.  Περάστε δύο από τις κλίμακες μέσα από τα εξαρτήματα 
συγκράτησης (συσκευάζονται ξεχωριστά) διαγωνίως απέναντι μεταξύ 
τους και στερεώστε τις με σφιγκτήρες στον εσωτερικό τοίχο (Εικ. 3a 
και Εικ. 3b).
6.  Περάστε το Κιβώτιο τοποθέτησης βεντιλατέρ στην εσωτερική 
επιφάνεια του τοίχου και στερεώστε τις κλίμακες στα σημεία 
τοποθέτησής τους (Εικ. 4a και Εικ. 4b).
7.  Τραβήξτε από μέσα τις κλίμακες και τοποθετήστε το Κιβώτιο 
τοποθέτησης βεντιλατέρ στον τοίχο.
8.  Βιδώστε τις βίδες με οπή (συσκευάζονται ξεχωριστά) στις θήκες 
του Κιβωτίου τοποθέτησης βεντιλατέρ (Εικ. 4a και Εικ. 4b). Μην 
σφίξετε υπερβολικά.
9.  Προσαρμόστε τις κλίμακες στο απαιτούμενο μήκος, αφαιρέστε 
τυχόν αιχμηρά άκρα. Αν είναι απαραίτητο, απλώστε γόμα 
στεγανοποίησης (δεν παρέχεται) στα στεγανωτικά του Κιβωτίου 
τοποθέτησης βεντιλατέρ και την εξωτερική γρίλια. Ετσι θα επιτευχθεί 
μεγαλύτερη στεγανοποίηση και οι δύο επιφάνειες του τοίχου θα 
είναι ομοιογενείς.
10.  Τοποθετήστε και πάλι το συγκρότημα του βεντιλατέρ στο Κιβώτιο 
τοποθέτησης βεντιλατέρ. Μην σφίξετε υπερβολικά.



L

LF

NF

L3

LR

N

Controller

N

2
1

L3

In Wall
Box

Fan
Terminal

Socket

Fuse

L

N

Double
Pole

Isolating
Switch To

Other
Fans

EC6H

Αν ο εξαεριστήρας εγκατασταθεί σε χώρο όπου υπάρχει μια 
συσκευή που καίει καύσιμο, πρέπει να ληφθούν κατάλληλες 
προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί η αντίστροφη ροή αερίων 
στο χώρο από τον ανοικτό καπναγωγό της συσκευής που 
καίει καύσιμο.

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να εγκαθίσταται στην  
περιοχή 0.

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(μεταξύ άλλων παιδιά και άτομα με κλονισμένη υγεία) 
με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές δεξιότητες 
ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν επιτηρούνται ή 
καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομο 
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα 
πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή σαν παιχνίδι.

Ένα μέσο αποσύνδεσης σε όλους τους πόλους πρέπει να 
ενσωματώνεται στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους 
κανόνες καλωδίωσης.
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Se si lavora a un livello superiore al pianterreno, è necessario 
applicare le dovute misure di sicurezza.
Come descritto di seguito, il metodo di installazione consigliato prevede 
l’utilizzo dei connettori forniti.
È anche possibile bloccare la scatola di montaggio della ventola e la griglia 
esterna tramite gli appositi fissaggi (non compresi nella confezione).
1.  Se non sono necessari ulteriori fissaggi a vite, inserire i quattro 
coprivite dai colori abbinati (confezionati separatamente) nei fori di 
fissaggio della griglia esterna. Se sono necessari ulteriori fissaggi a vite, 
posizionare i quattro coprivite dai colori abbinati dopo aver inserito la 
griglia esterna.
2.  Fissare i quattro connettori alla griglia esterna posizionandoli sopra i 
ganci (confezionati separatamente) e facendoli scattare in posizione  
(fig. 2).
3.  Fissare nel foro la metà più grande del rivestimento telescopico per 
pareti dall’interno dell’edificio e l’altra metà dall’esterno, assicurandosi 
che i due pezzi scivolino l’uno dentro l’altro e che ognuna delle due parti 
sia orientata correttamente, con la flangia contrassegnata come “TOP” 
(“ALTO”) nella posizione corretta.
4.  Posizionare in alto la griglia dall’esterno del muro, assicurandosi che 
i connettori si prolunghino fino all’interno. È possibile eseguire questa 
operazione dall’interno della stanza.
5.  Fissare due dei connettori tramite i “dadi” (confezionati separatamente) 
diagonalmente, ponendoli l’uno di fronte all’altro, e ancorarli alla parete 
interna (fig. 3° e 3b).
6.  Posizionare la scatola di montaggio della ventola sulla superficie 
interna del muro e sistemare i connettori nelle rispettive posizioni di 
fissaggio (fig. 4a e fig. 4b).
7.  Far uscire i connettori e posizionare la scatola di montaggio della 
ventola sul muro.
8.  Avvitare le viti a taglio (confezionate separatamente) negli appositi spazi 
della scatola di montaggio della ventola (fig. 4a e fig. 4b).  
Non stringere eccessivamente.
9.  Accorciare i connettori fino a raggiungere la lunghezza richiesta e 
rimuovere tutti gli eventuali bordi affilati. Se necessario, applicare del 
mastice sigillante (non compreso nella confezione) alle flange della 
scatola di montaggio della ventola e alla griglia esterna. In questo modo 
il dispositivo sarà sigillato in modo migliore e sarà possibile eliminare le 
eventuali irregolarità presenti su entrambi i lati del muro.
10.  Reinserire il gruppo ventola nella scatola di montaggio.  
Non stringere eccessivamente.




