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GUIA DE INSTALAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO



NOTA DE SEGURANÇA

• A instalação neste manual destina-se a instaladores qualificados, técnicos de serviço ou pessoas 
com formação qualificada semelhante. A instalação e a fiação elétrica devem ser feitas por 
profissionais qualificados e de acordo com todos os códigos e normas aplicáveis, incluindo a 
construção com classificação de incêndio.
• NÃO tente instalar este aparelho você mesmo. A lesão pode resultar da instalação da unidade 
devido à falta de conhecimento e técnica adequadas.
• A coifa pode ter bordas muito afiadas; utilizar luvas de proteção se for necessário remover 
quaisquer peças para instalação, limpeza ou manutenção.
• Ligar qualquer interruptor antes de concluir a instalação pode causar ignição ou explosão.
• Devido ao tamanho e peso desta coifa, recomenda-se a instalação de duas pessoas.
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos às pessoas:
• Apenas para uso geral de ventilação. NÃO use para extrair materiais e vapores perigosos ou 
explosivos.
• O fluxo de ar de combustão necessário para uma operação segura de equipamentos de queima 
de combustível pode ser afetado pela operação desta unidade. Siga as diretrizes e normas de 
segurança do fabricante de equipamentos de aquecimento, como as publicadas pela National Fire 
Protection Association(NFPA), e pela American Society of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE), e pelas normas locais.
•Antes de instalar ou limpar a unidade, desligue a alimentação no painel de serviço e no painel de 
serviço de bloqueio para a energia de pré-ventilação de ser ligado acidentalmente.
• Superfícies carregadas de graxa limpas com frequência. Para reduzir o risco de incêndio e 
dispersar o ar corretamente, certifique-se de liberar ar para fora. NÃO elimine os gases em espaços 
entre paredes, espaços confinados, teto, sótãos ou garagens.
• Exaustores canalizados devem ser sempre ventilados para o ar livre.
• Use apenas dutos metálicos e esta unidade DEVE ser aterrada.
• É necessário ar suficiente para combustão adequada e exaustão de gases através do duto para 
evitar o retorno dos mesmos.
• Deve haver ventilação adequada da sala quando o exaustor for usado ao mesmo tempo que 
aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis (não aplicável a aparelhos que apenas 
descarregam o ar de volta para a sala)
• Ao cortar ou perfurar a parede ou o teto, tenha cuidado para não danificar a fiação elétrica ou 
outras
utilidades escondidas.
• Toda a fiação elétrica deve ser instalada corretamente, isolada e aterrada.
• O trabalho antigo do duto deve ser limpo ou substituído, se necessário, para evitar a possibilidade 
de um incêndio de gordura.
• Verifique todas as juntas no trabalho de dutos para garantir a conexão adequada e todas as 
juntas devem ser devidamente coladas.
• Use esta unidade apenas da maneira determinada pelo fabricante. Se você tiver dúvidas, entre 
em contato com o fornecedor.



• ATENÇÃO! Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos.
• ATENÇÃO! O ar não deve ser descarregado em uma chaminé que é usada para exaustão de 
vapores de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis
• ATENÇÃO! Partes acessíveis podem ficar quentes quando usadas com aparelhos de cozinha.
• ATENÇÃO! Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou 
estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• ATENÇÃO! Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não    estejam 
brincando com o aparelho.

Para reduzir o risco de um fogo na gordura superior do fogão:
• Mantenha todos os ventiladores, defletores, espaços, filtro, túnel de gordura, recipiente de óleo 
e superfícies carregadas de gordura. A gordura não deve ser permitida a acumular no ventilador, 
defletor, espaços, filtro, túnel de gordura e recipiente de óleo.
• Sempre ligue a coifa ao cozinhar em fogo alto ou ao cozinhar alimentos em chamas.
• Use configurações altas para cozimento somente quando necessário.
• Nunca deixe unidades de superfície desacompanhadas em configurações altas. Chamas causam 
fumaça e derramamentos gordurosos que podem inflamar. Aqueça os óleos lentamente em 
configurações baixas ou médias.
incluindo toalhas ou toalhas molhadas — uma violenta explosão de vapor   resultará.
• Use um extintor SOMENTE se:
• Você sabe que tem um extintor classe A, B, C, e já sabe como operá-lo.
• O fogo é pequeno e contido na área onde é iniciado.
• Os bombeiros estão sendo chamados.
• Você pode combater o fogo de costas para uma saída.

Para reduzir o risco de lesões a pessoas em caso de vazamento de gás:
• Apague qualquer chama.
• NÃO ligue o ventilador da coifa ou qualquer tipo de ventilador.
• NÃO acenda as luzes ou qualquer tipo de aparelho.
• Abra todas as portas e janelas para dispersar o gás. Se ainda sentir cheiro de gás, ligue para a 
companhia de gás e os bombeiros, ou disque imediatamente para o serviço de emergência local.
Sua segurança e a segurança dos outros são muito importantes. Nós fornecemos muitas 
mensagens de segurança importantes neste manual e em seu aparelho. Leia e obedeça sempre a 
todas as mensagens de segurança. Todas as mensagens de segurança lhe dirão o que o potencial 
perigo é, dizer-lhe como para reduzir a chance de lesão.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta você para potenciais perigos
que podem machucar você e outros. Todas as mensagens de segurança seguirão o 
símbolo de alerta de segurança e a palavra "AVISO".

O fabricante e/ou distribuidor/revendedor declina toda a responsabilidade em caso de não cumprimento das instruções aqui dadas para instalação, 
manutenção e uso adequado do produto. O fabricante e/ou distribuidor/revendedor diminui ainda mais toda a responsabilidade por danos causados 
por negligência e a garantia da unidade expira automaticamente devido à manutenção inadequada. O fabricante e/ou distribuidor/revendedor não 
será responsabilizado por quaisquer danos a bens pessoais ou imóveis ou quaisquer danos corporais causados direta ou indiretamente pela coifa.



• O sistema de ventilação deve terminar por fora 
(telhado ou parede lateral).
• NÃO termine o sistema de ventilação em uma área 
fechada.
• NÃO use buchas de parede de 4" (10,2 cm).
• Use apenas ventoinha de metal/alumínio. 
Recomenda-se a ventoinha rígida de metal/alumínio.
• NÃO use ventoinha de plástico.
• Mantenha sempre o duto limpo para garantir o fluxo 
de ar adequado.
• Calcule os seguintes números antes da instalação:
1. Distância do chão para o teto.
2. Distância entre o chão até a bancada/fogão 
(recomendo* 60cm a 82cm).
3. Distância entre a bancada/ fogão até a coifa.
4. Altura da coifa e chaminé. Para a operação mais 
eficiente e silenciosa:
• Recomenda-se uma distância de 60cm a 82cm entre 
a parte superior do fogão e a parte inferior da coifa.
• Recomenda-se que a coifa seja ventilado 
verticalmente através do teto através de duto metálico 
de diâmetro de 6” ou maior.
• O tamanho da ventilação deve constante.
• Não use mais do que três cotovelos de 90°.
• Certifique-se de que há um mínimo de 61 cm de 
ventilação reta entre os cotovelos se for usado mais 
de um cotovelo.
• NÃO instale dois cotovelos juntos.
• O comprimento do sistema de ventilação e o número 
de cotovelos devem ser mantidos ao mínimo para 
proporcionar um desempenho eficiente.
• O sistema de ventilação deve ter um amortecedor. Se 
o teto ou tampa da parede tiver um amortecedor, 
NÃO use amortecedor (se fornecido) em cima da coifa.
• Use seladora térmica ou fita adesiva prateada para 
selar todas as juntas do sistema de ventilação.
• Use calefação para selar a parede externa ou a 
abertura do telhado ao redor da chaminé.
* Devido a diferentes configurações de altura do teto,
a altura recomendada pode não ser aplicável.

*Tetos altos necessitam de
extensor de chaminé.

COIFA

Min*:60cm

Max*:82cm
Max*:274cm

CHAMINÉ
INFERIOR

DISPONÍVEL

CHAMINÉ
SUPERIOR

DISPONÍVEL

SUPOR TE DE
MONTAGEM

*A altura  máxima entre  o
teto,  coi fa  é  o  fogão,  de
274cm a 76cm,  pode var iar
conforme modelo.

Cooktop / Churrasqueira



Importante:
• Um mínimo de 6" redondo (padrão para esta coifa) deve ser usado para manter a máxima eficiência do 
fluxo de ar.
• Use sempre dutos rígidos de metal/alumínio, se disponíveis para maximizar o fluxo de ar ao se conectar 
ao duto fornecido.
• Por favor, use o cálculo de execução do ducto abaixo para calcular a carga total do duto disponível ao usar 
cotovelos, transições e tampas.
• SEMPRE, quando possível, reduza o número de transições e voltas. Se for necessário um duto longo, 
aumente o tamanho do duto de 6" para 7" ou 8". Se um redutor for usado, instale um redutor longo em vez 
de um redutor de aba. A redução do tamanho do duto restringirá o fluxo de ar, reduzindo assim o tamanho 
do duto o mais longe possível da abertura.
• Se forem necessárias curvas ou transições: Instale o mais longe possível da abertura e o mais 
distante possível, entre 2, o mais possível.
• A altura mínima do montagem entre o fogão superior ao fundo da coifa deve ser de nada menos que 60 
cm*.
• A altura máxima do montagem entre o fogão superior ao fundo da coifa não deve ser superior a 82 cm*.
• É importante instalar a coifa na altura adequada da montagem. Coifas montados muito baixos podem 
resultar em danos térmicos e risco de incêndio; enquanto as coifas montadas muito alto serão difíceis de 
alcançar e perderão seu desempenho  e eficiência.
• Se disponível, consulte também os requisitos de ajuste de altura do fabricante do fogão e a altura 
recomendada de montagem da coifa.
* Devido a diferentes configurações de altura do teto, a altura recomendada pode não ser aplicável.
Tamanho mínimo do duto:
• Circular - 6" mínimo

CALCULANDO O COMPRIMENTO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Cálculo da utilização do duto: 
Fluxo máximo Recomendado 

Duto 6" ou 15cm 15m 
 

Dedução de peça de 
ventilação 

Para cada cotovelo de 90º usar 2,7m 
Para cada cotovelo de 45º usar 1,5m 
Para cada transição de 6" ou 15cm usar 2,1m 
Chaminé lateral de parede 2,7m 
Chaminé de teto 2,7m 

 

EXEMPLO DO CÁLCULO DE FLUXO:

UMA CHAMINÉ, DOIS COTOVELOS DE 90º E UM COTOVELO

DE 45º: 2,7M +2,7M + 2,7M + 1,5M = 9,6M USADO.

DEDUZA 9,6M DE 15M, 5,4M MÁXIMOS DISPONÍVEIS

PARA A CORRIDA DO DUTO RETO.



Métodos de ventilação
• Esta coifa é configurado de fábrica para ventilação através do telhado ou parede. Para instalações não 
ventiladas (re-circulando), consulte Conversão sem dutos na página 7.
• O trabalho de ventilação pode terminar através do telhado ou da parede. Para ventilar através de uma 
parede, é necessário um  cotovelo de 90°.
Importante:
• NUNCA extraia o ar ou termine o trabalho de dutos em espaços entre paredes, espaços confinados, teto, 
sótãos ou garagens. Todo o escapamento deve ser canalizado para o exterior.
• Use apenas duto de metal/ alumínio.
• Fixar todas as conexões com parafusos metálicos e todas as juntas com fita prateada certificada ou fita
adesiva.
•  Usar calafetação para selar parede exterior ou abertura do telhado ao redor da chaminé

CONVERSÃO SEM DUTOS
• A conversão sem dutos destina-se a aplicações onde um duto de escape não é possível ser instalado. 
Quando convertido, a coifa funciona como uma coifa purificadora em vez de uma coifa de ventilação. A 
fumaça e o escapamento do cozimento são desenhados e filtrados por um conjunto de filtros de carvão. O 
ar é então purificado é re-circulado de volta para dentro de casa.
• Recomendamos sempre retirar o ar para fora de casa utilizando o duto existente ou instalando novos 
dutos, se possível. Somente quando a opção de escape não for possível deve utilizar o recurso para 
converter a coifa em uma unidade purificadora.
• Quando convertido para ser uma unidade de "purificação", um conjunto de filtros de carvão e um desvio 
de ar são necessários, além do conjunto padrão do filtro de alumínio. Disponível em seus revendedores 
locais. Os filtros de alumínio padrão destinam-se a capturar resíduos do cozimento, os filtros de carvão 
opcionais ajudam a purificar os vapores retirados do cozimento, e o desvio de ar opcional redireciona o ar 
limpo filtrado de volta para a casa.



Requisitos Elétricos

IMPORTANTE: Observe todos os códigos e portarias de governo.
(ESTA COIFA REQUER ENERGIA DE 120V PARA OPERAR 
CORRETAMENTE)
É responsabilidade do cliente:

• Se as normas permitirem e um fio terra for usado 
separadamente, recomenda-se que um eletricista qualificado 
que determine o caminho adequado até o solo.
• Somente AC 120 volts, 60 Hz,
• Não aterrar em uma tubulação de gás.
• Não utilize um fusível no neutro ou no aterramento.
• RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Esta coifa deve estar 
devidamente aterrado. Verifique com um eletricista qualificado 
se você não tem certeza se a coifa está devidamente aterrado.
• A coifa deve ser conectada diretamente à caixa de força (ou 
disjuntor) através de cabo de cobre blindado flexível. Não use 
cabo de extensão ou plugue adaptador com este aparelho.
• A coifa deve ser conectada apenas com fio/plugue de cobre.
• Use sempre o plugue fornecido. Se não for possível, conecte 
três fios de acordo com sua cor (preto a fase, branco a neutro e 
verde a terra):

Preparação

Preparações Avançadas:
1. Leia o guia de instalação completo e os usuários manualmente, entenda as instruções e avisos.
2. Esteja familiarizado com os controles da coifa lendo através de Operações da Coifa, Página 12.
3. Coloque a coifa em uma superfície plana e estável. Conecte a coifa a uma tomada padrão designada 
(consulte a etiqueta do produto para a tensão adequada desta unidade) e verifique se nenhum detrito 
entrou nas aberturas de ventilação e, em seguida, ligue a coifa. Verifique todas as operações da coifa, 
referindo-se às Operações da Coifa , Página 12.
4. Coloque todas as peças fornecidas e o hardware necessário em uma superfície plana e estável e verifique 
a existência  de todas as peças fornecidas listadas na Página 4.
5. Remova cuidadosamente o revestimento de plástico branco das tampas  da  chaminé e da coifa,  se 
houver.



Preparações

NOTA: Para evitar danos a coifa, evite que os detritos
entrem na abertura da ventilação.
1. Determine e marque a linha central  no teto onde a coifa será 
instalado. Certifique-se de que há uma abertura no teto ou 
parede para ventilação de escape.
2. Devido ao peso e tamanho desta unidade, certifique-se de que 
o sistema de suporte ou estrutura que está sendo usada esteja 
estável e seguro no teto.
3. Coloque uma cobertura grossa e protetora sobre o balcão, 
fogão ou cooktop para proteger contra danos ou sujeira. 
Remova quaisquer objetos perigosos ao redor da área ao 
instalar.
4. Marque os locais dos furos do suporte de suporte, o recorte 
de ventilação (se usado) e o recorte do cabo de alimentação no 
teto. Use broca e vejaa serra ou a serra de fechadura para cortar 
a abertura para cabo de alimentação e ventilação (consulte 
Métodos de Ventilação e Requisitos Elétricos, Páginas 7-8).
5. Se ventilar para o sistema de ventilação de instalação externa 
(ver Métodos de Ventilação , Página 7). Use caldeirão para selar 
aberturas externas de parede ou telhado.
6. Desconecte a alimentação elétrica principal, prepare a fiação 
elétrica através do teto. Deixe aproximadamente 12" de cabo 
elétrico pendurado no teto. Não restaure a energia até que a 
fiação esteja concluída.
7. Desconectar o cabo de alimentação, remover o filtro defletor 
de aço inoxidável (ver Figura 9, Página 11) e túnel de gordura.
8. Se a coifa vier com uma cobertura de vidro e não estiver 
montado na coifa, afrouxar os quatro parafusos e arruelas da 
tampa da coifa, cuidadosamente colocar o cobertura na tampa 
da coifa, e parafusar cuidadosamente o vidro. NÃO coloque 
pressão excessiva contra o vidro.



Instalações

NOTA: Para evitar danos a coifa, evite que os detritos
entrem na abertura da ventilação.
1. Determine e marque a linha central  no teto onde a 
coifa será instalado. Certifique-se de que há uma 
abertura no teto ou parede para ventilação de escape.
2. Devido ao peso e tamanho desta unidade, 
certifique-se de que o sistema de suporte ou estrutura 
que está sendo usada esteja estável e seguro no teto.
3. Coloque uma cobertura grossa e protetora sobre o 
balcão, fogão ou cooktop para proteger contra danos ou 
sujeira. Remova quaisquer objetos perigosos ao redor da 
área ao instalar.
4. Marque os locais dos furos do suporte de suporte, o 
recorte de ventilação (se usado) e o recorte do cabo de 
alimentação no teto. Use broca e vejaa serra ou a serra 
de fechadura para cortar a abertura para cabo de 
alimentação e ventilação (consulte Métodos de 
Ventilação e Requisitos Elétricos, Páginas 7-8).

5. Se ventilar para o sistema de ventilação de instalação externa (ver Métodos de Ventilação , Página 7). Use 
caldeirão para selar aberturas externas de parede ou telhado.
6. Desconecte a alimentação elétrica principal, prepare a fiação elétrica através do teto. Deixe 
aproximadamente 12" de cabo elétrico pendurado no teto. Não restaure a energia até que a fiação esteja 
concluída.
7. Desconectar o cabo de alimentação, remover o filtro defletor de aço inoxidável (ver Figura 9, Página 11) 
e túnel de gordura.
8. Se a coifa vier com uma cobertura de vidro e não estiver montado na coifa, afrouxar os quatro parafusos 
e arruelas da tampa da coifa, cuidadosamente colocar o cobertura na tampa da coifa, e parafusar 
cuidadosamente o vidro. NÃO coloque pressão excessiva contra o vidro.



Instalação (continuação)
6. Armazene os fios em excesso na caixa de fiação.
7. Instale as duas chaminés e aperte os parafusos para fixar a 
chaminé inferior a coifa, conforme Figura 5.
8. Para evitar arranhar a chaminé, estenda a chaminé superior 
lentamente e cuidadosamente ao suporte de montagem da 
chaminé e aperte os parafusos conforme na Figura 6.
9. Coloque o túnel de gordura no suporte de recesso perto da 
parte traseira da coifa. Consulte a Figura 7.
10. Para instalar filtros de defletor de aço inoxidável, consulte a 
Figura 8 para as seguintes cinco etapas: (para RXN-W12-30 & 
RXN-W14-30)
  Colocar em ângulo o filtro defletor à parte de trás da coifa. 
Empurre o filtro de defletor para cima até quase nivelar. Deslize 
para a frente dentro da coifa.
Deslize para trás até que se encaixe em posições de descanso.
11. Repita o passo 12 para instalar todos os filtros de defletor de 
aço inoxidável.
12. Ligue a alimentação no painel de controle.
13. Verifique todas as luzes e operações de ventiladores.
14. Certifique-se de deixar este Guia de Instalação para o 
proprietário.



Botão de Alimentação:
Tocar no botão de energia ativa somente o relógio  de tempo.  Não liga o  motor.

Ativando a função normal do soprador:
• Enquanto a energia estiver ligado, pressione UP ou Down o botão para ligar o soprador. Pressione UP o 
botão para aumentar a velocidade do soprador (F1 para F4) como indicado painel LCD. O botão UP ciclos 
de ajustes do soprador de off (Relógio de Tempo), velocidade silenciosa (F1), baixa velocidade (F2), 
velocidade média (F3) para alta velocidade (F4).
Nota - RXN-W15-30 tem apenas 3 níveis de velocidade (F1, F2 e F3)
• Enquanto a coifa estiver ligado e o soprador estiver ligado, pressione diminuir o botão para diminuir a 
velocidade do soprador (F4 para F1) conforme indicado no painel LCD. As configurações do soprador de 
ciclo de botão Diminuir de alta velocidade (F4), velocidade média (F3), baixa velocidade (F2), velocidade 
silenciosa (F1) para off (Novamente para o Relógio)).

Controle de luz:
Pressione o botão Luz uma vez para acender as luzes, e mais uma vez para desligar as luzes. O botão 
controle de luz opera independentemente a partir do botão de energia (Ligar/Desligar). Pressionar o botão 
energia (Ligar/Desligar) não acenderá ou desligará as luzes LED. Ativar a função de atraso desligará as luzes 
LED imediatamente.

Ativando a função de atraso de desligamento de energia:
• Enquanto a coifa estiver ligado e o soprador estiver funcionando no modo normal, pressione o botão do 
relógio para ativar o temporizador de atraso. Ajuste ao período desejado de temporizador de atraso 
pressionando Botão Aumentar ou Diminuir (mínimo de 1 minuto a no máximo 15 minutos). O 
temporizador começa a contagem regressiva imediatamente. Quando chegar a 0, tanto o soprador quanto 
a luz se desligarão imediatamente. O soprador é controlado pelo botão de energia.

Controle remoto:
• Sensor de controle remoto recebe sinal infravermelho (IR) do controle remoto. A distância máxima para 
transmissão de dados é de 3 metros e requer linha de visão direta. A distância de transmissão pode variar 
dependendo da temperatura e condição da bateria do controlador remoto.
Nota: As configurações da luz são independentes de outras configurações (incluindo atraso de 
desligamento) e as luzes devem ser ligadas ou desligadas manualmente.
Configuração do relógio:
• Enquanto a coifa estiver DESLIGADO, pressione o botão do relógio para ajustar a hora pressionando + ou 
– botão. Em seguida, pressione novamente o botão do relógio e faça o mesmo pressionando + ou – botão 
para ajustar o minuto. Uma vez feita a configuração, pressione novamente o botão do relógio.



 RXN-W16
Layout do painel de controle e botões de configurações:

Configuração : Para definir a hora Timer : Para definir o tempo de atraso Luz: Para acender/ desligar a 
luz LED
“-“ : Para trabalhar em baixa velocidade “+” : Para  trabalhar em alta velocidade
On-off :Para controlar a energia um e desligado

• Esta coifa foi projetada para remover fumaça, vapor de cozimento e odor da área superior do 
cozinheiro. Para obter melhores resultados, ligue a coifa alguns minutos antes de cozinhar e também 
deixe-o funcionar por vários minutos após o cozimento estar completo, a fim de limpar os vapores de 
cozimento restantes e odor da sala da cozinha (por favor, pressione o botão Timer para esta função).

Luz: O usuário pode ativar a iluminação da coifa pressionando o botão 'Luz'. Pressione uma vez para 
ligá-lo e mais uma vez para desligá-lo. A função de luz é independente de outra função que não será 
afetada por outras funções ou ajuste.

Ajuste de velocidade do ventilador: A coifa possui 3 velocidades de ventiladores. O usuário pode 
ajustar a configuração da velocidade do ventilador pressionando os botões "para cima, para baixo" 
para diferentes velocidades do ventilador. A velocidade fixa anterior do ventilador será salva na 
memória e a coifa se ajustará à velocidade do ventilador previamente fixada na próxima operação.

Temporizador de atraso: quando o motor estiver funcionando (em qualquer velocidade), pressione o 
botão "Timer" para ligar o temporizador de atraso. A coifa pode parar de funcionar após 1~15mins na 
velocidade atual. por exemplo, quando a coifa funcionar em velocidade 3, pressione o botão Timer, a 
coifa irá para a função do temporizador, pressione o Timer novamente. Na função de atraso, você 
pode alterar a velocidade do motor de velocidade 3 para 1 ou 2, o que significa que a velocidade é 
mutável na função de atraso. Mas o tempo de atraso (1~15mins) não pode ser alterado. E uma vez que 
a coifa atinja os 1~9mins, a coifa será desligada automaticamente.
Você pode desligar a coifa por pressionar timer a qualquer momento se não for necessário trabalhar 
mais. O temporizador de configuração é de 1~15minuto.
Nota: As configurações da luz são independentes de outras configurações (incluindo atraso) e as luzes 
devem ser ligadas ou desligadas manualmente.
Nota: A coifa salvará as configurações do usuário, configurando como a velocidade do ventilador e 
permanecerão as mesmas até o próximo uso.



Filtros de malha e defletor podem ser limpos com detergente doméstico lavando com sabão e água quente. 
Por favor, use luvas enquanto limpa filtros para proteger contra arranhões ou cortes. Tenha cuidado em 
torno de bordas e cantos metálicos afiados. Exemplo:
Água muito quente ou fervente Sabão ou detergente líquido Bicarbonato de  sódio
Escova não abrasiva ou bucha Pano de prato ou toalhas de papel

Instruções
1. Remova os filtros da coifa: Usando a trava incluída (apenas nos filtros de malha), remova-os de baixo da 
coifa.
2. Encha sua pia quente ou água fervente: A água quente ajudará a dissolver a graxa dura e o óleo 
acumulado nos filtros.
3. Adicionar Sabão ou Detergente: Despeje uma quantidade generosa de solução de limpeza e certifique-se 
de que está completamente dissolvido na água.
4. Adicionar Bicarbonato de sódio: Despeje em bicarbonato de sódio a mistura com sabão,
5. Filtro de malhas: Coloque seus filtros na solução e deixe-o descansar por até 30 minutos.
6. Esfregue os filtros: Depois de ensaboar, pegue uma escova de esfregar ou uma bucha para remover 
ainda mais a gordura e óleo.
7. Enxágue e Deixe Secar: Enxágue completamente com água limpa e deixe secá-las com um pano ou 
toalhas de papel.
8. Reinstalar os Filtros: Reinstale cuidadosamente os filtros metálicos uma vez totalmente secos.

Medições e Diagrama

Limpeza e Manutenção



Verifique se a coifa foi conectada, certifique-se 
de que toda a energia foi ligada e toda a fiação 
elétrica está devidamente conectada.
• Troque a lâmpada da luz para verificar se ela é 
uma lâmpadas defeituosas. Ver Substituindo as 
lâmpadas na página 19.
• A coifa pode não ter sido fixado corretamente 
no teto ou parede. Verifique com o seu 
instalador
• Verifique se o tamanho do duto utilizado é de 
pelo menos 6". A coifa NÃO funcionará de forma 
eficiente com tamanho de duto menor. Por 
exemplo: duto de 8" sobre orifício de 6" e fixado 
indevidamente.
• Verifique se o duto está entupido ou se a 
alheta da chaminé (flapper meio circular) não 
está instalada corretamente ou abrindo 
corretamente. Uma malha apertada em uma 
unidade de tampa de parede lateral também 
pode causar restrição ao fluxo de ar.
• A ventoinha pode estar emperrado ou 
raspando no topo devido a danos no 
transporte. Por favor, entre em contato conosco 
imediatamente.
• Certifique-se de que a distância entre a parte 
superior do fogão e a parte inferior da coifa 
esteja dentro de* 28" e 31" de distância. 
*Devido a diferentes configurações de altura do 
teto, a altura recomendada pode não ser 
aplicável.
• Reduza o número de cotovelos e o 
comprimento do duto. Verifique se todas as 
juntas estão conectadas corretamente, lacradas 
e seladas.
• Certifique-se de que a coifa está em alta 
velocidade para cozinhar em fogo alto
• Estes slots/furos/aberturas são usados para 
eliminar o ar limpo com kit de re-circulação 
opcional. Se você não instalou um, você não 
precisa deles.

1. Se a coifa ou a luz alógena não funcionar 
após a instalação:

2. A coifa vibra quando o ventilador está ligado:

3.O exaustor ou ventilação parece fraco:

4. As luzes funcionam, mas o exaustor não está 
girando, está preso ou está chacoalhando.

5. A coifa não está funcionando corretamente:

6. Situações de rachaduras/furos/aberturas 
perto do topo da chaminé:

Resolvendo problemas



Informações de uso e cuidado

Operações:
• Leia e compreenda todas as instruções e avisos neste manual antes de operar o aparelho. Guarde estas 
instruções para referência futura.
• Deixe sempre grades de segurança e filtros no lugar. Sem esses componentes, exaustores e ventiladores 
poderiam pegar em cabelos, dedos e roupas soltas.
• NUNCA descartem cinzas de cigarro, substâncias inflamáveis ou objetos estranhos nas coifas.
• NUNCA deixe o fogão cozinhando sozinho. Ao fritar, o óleo na panela pode facilmente superaquecer e 
pegar fogo. O risco de autocombustão é maior quando o óleo tem sido usado várias vezes.
• NUNCA deixe em chamas "abertas" sob a coifa. Verifique as fritadeiras durante o uso: Óleo superaquecido 
pode ser inflamável.

Limpeza:
• A saturação de resíduos gordurosos no soprador e filtros pode causar aumento da inflamabilidade. 
Mantenha a unidade limpa e livre de gorduras e acúmulo de resíduos o tempo todo para evitar possíveis 
incêndios.
• Os filtros devem ser limpos periodicamente e livres do acúmulo de resíduos de cozimento (consulte as 
instruções de limpeza na página 19). Filtros antigos e usados devem ser substituídos imediatamente.
• Não ligue a coifa quando os filtros forem removidos. Nunca desmonte as peças para limpar sem 
instruções adequadas. Recomenda-se que a desmontagem seja realizada apenas por pessoal qualificado. 
Leia e entenda todas as instruções e avisos neste manual antes de prosseguir
• Há risco de incêndio caso a limpeza não seja feita de acordo com as instruções. 

Especificações

* Sujeito a alteração sem aviso prévio, entre em contato com seu revendedor local para obter detalhes.



Manutenção

ATENÇÃO À SEGURANÇA: Nunca coloque a mão na área que abriga o ventilador enquanto o ventilador 
estiver operando!
Para uma operação ideal, a coifa deve estar limpa e todas as peças espaçador/filtro/túnel de gordura/óleo 
regularmente. Os cuidados regulares ajudarão a preservar a aparência da coifa.

Limpeza de superfícies externas:

• Limpe periodicamente com água quente e sabão e pano de algodão limpo. Não use detergente corrosivo 
ou abrasivo, ou almofadas de lã de aço, que arranharão e danificarão a superfície de aço inoxidável. Para o 
limpeza mais pesada use desengordurantes líquidos.
• Se a coifa parecer manchado (aço inoxidável), use um limpador de aço inoxidável para limpar a superfície 
da coifa. Evite colocar a solução de limpeza no painel de controle. Siga as instruções do limpador de aço 
inoxidável. ATENÇÃO: Não deixe agindo por muito tempo, pois isso pode causar danos ao acabamento da 
coifa. Use toalha macia para limpar a solução de limpeza, esfregue suavemente qualquer mancha teimosa. 
Use toalha macia seca para secar a coifa.
• Após a limpeza, você pode usar polimento de aço inoxidável não abrasivo, para polir o brilho inoxidável e 
os grãos. Esfregue sempre levemente, com pano de algodão limpo.
• NÃO permita que os depósitos se acumulem ou permaneçam na coifa.
• NÃO use lã de aço comum ou escovas de aço. Pequenos pedaços de aço podem aderir à superfície e 
causar enferrujamento.
• NÃO permita que soluções de sal, desinfetantes, alvejantes ou compostos de limpeza permaneçam em 
contato com o aço inoxidável por longos períodos. Muitos desses compostos contêm produtos químicos, 
que podem ser prejudiciais. Enxágue com água após a exposição e limpe com um pano limpo.
• Filtro de gordura de alumínio de limpeza / filtro de aço inoxidável menos grade: IMPORTANTE: Escorra o 
óleo dos recipientes de óleo antes do derramamento de óleo e resíduos!
• Os filtros metálicos instalados pela fábrica destinam-se a filtrar resíduos e gorduras do cozimento. Não 
precisa ser substituído regularmente, mas é necessário manter-se limpo.
• Os filtros devem  ser limpos após cada 30 horas de uso.
• Remova e limpe à mão. Pulverizar detergente desengordurante equivalente e deixar de molho se estiver 
fortemente sujo. Seque filtros e reinstale antes de usar a coifa.

Substituição de filtros:

• Se os filtros se esgotarem devido à idade e uso prolongado, entre em contato com o revendedor local para 
obter filtros de substituição. Nota: Também substitua o filtro danificado que tenha malha perfurada ou 
quebrada, quadro dobrado ou quebrado.
• Certifique-se de que a coifa está desconectada ou desligada no disjuntor.
• Certifique-se de que as luzes estão frias para tocar, alinhe cuidadosamente a seta no anel interno com a 
seta no anel externo onde diz ABERTO. O anel interno se soltará e a lâmpada estará disponível para 
remoção. Instale uma nova lâmpada alógena e reverta as etapas.
• Ligue o disjuntor e a coifa para testar para operação.
 



Substituição da lâmpada:
RXN-W15, RXN-W16, RXN-17 RXN-W18, RXN-W20 & RXN-W21

• Certifique-se de que a coifa está desconectado ou desligue o disjuntor.
• Empurrar a luz pressionando atrás da luminária.
• Instale uma nova lâmpada.
• Coloque a luz novamente pressionando-a.
• Conecte a energia da coifa para testar para operação

2 lâmpadas LED 1,5W - 12v ( 127W )
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Garantia

PARA OBTER A GARANTIA DO SERVIÇO:
Você deve apresentar o comprovante da data de compra original
Por favor, forneça um comprovante original datado de compra (recibo de venda/nota fiscal) a fim de obter 
serviço sob garantia.

Garantia de 1 ano para peças:
Durante um ano a partir da data da compra original, seu revendedor local fornecerá gratuitamente, peças 
de substituição não consumíveis ou componentes que falharam devido a defeitos de fabricação. Sujeito às 
condições e limitações estabelecidas abaixo, o revendedor local irá, a seu critério, reparar ou substituir 
qualquer parte de seus produtos que se mostre defeituoso em razão de mão-de-obra inadequada ou 
materiais. Peças reparadas ou produtos de substituição serão fornecidos pelo seu revendedor local em 
uma base de troca, e serão novos ou remodelados para serem funcionalmente equivalentes a novos. O 
consumidor é responsável por todos os custos de transporte. As peças de consumo não cobertas por esta 
garantia incluem, mas não se limitam a: Lâmpadas, filtros de metal, alumínio e carvão.
Quem está coberto:
Esta garantia é estendida ao comprador original para produtos comprados para uso doméstico comum.
Esta garantia será anulada quando:
Produto danificado por negligência, instalação inadequada, acidente, abuso, mau uso, desastre natural, 
fornecimento elétrico insuficiente ou excessivo, condições mecânicas ou ambientais anormais, ou qualquer 
desmontagem, reparo, modificação ou falha não autorizada para seguir as instruções de instalação. 
Quando o produto é usado comercialmente ou diferente do seu propósito pretendido. Danificado devido 
à conexão inadequada com equipamentos de outros fabricantes. Reparado ou modificado por qualquer 
pessoa que não seja os agentes autorizados do seu revendedor local. Esta garantia limitada também não 
se aplica a nenhum produto no qual as informações originais de identificação foram alteradas, obliteradas 
ou removidas, não foram manuseadas ou embaladas corretamente ou foram vendidas como segunda 
mão.
O que não está coberto:
Peças consumíveis, como lâmpadas, filtros de metal e carvão. O desgaste natural do acabamento e do 
desgaste devido à manutenção inadequada, uso de produtos de limpeza corrosivos e abrasivos, almofadas 
e produtos de limpeza de forno. Chips, amassados ou rachaduras devido a abusos, uso indevido, danos ao 
frete ou instalação inadequada. Danos do produto causados por acidente, incêndio, inundações ou ato de 
Deus. O fabricante e/ou distribuidor/revendedor não é responsável e não cobre sob garantia, qualquer 
perda de propriedades ou quaisquer custos associados à remoção, manutenção, instalação ou 
determinação da fonte de problemas com este produto.
Esta garantia é válida no país da compra original no varejo. É intransferível e se aplica apenas ao comprador 
original e não se estende aos proprietários subsequentes deste produto. Quaisquer garantias implícita 
aplicáveis, incluindo a garantia de comercialização, são limitadas em duração a um período de garantia 
expressa conforme previsto aqui, a partir da data de compra original no varejo e, nenhuma garantia, 
expressa ou implícita, será aplicada a este produto posteriormente.
Para obter o serviço de garantia, você pode entrar em contato com seu revendedor local do qual comprou 
este produto. Por favor, confirme os termos das políticas do revendedor local antes de entrar em contato. 
Normalmente, você deve incluir informações de identificação do produto, incluindo número de modelo e 
número de série com uma descrição detalhada do problema que você está enfrentando. Você também 
deve incluir a prova da data da compra original do varejo como prova de que o produto está dentro do 
período de garantia aplicável.


