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Instalação
Indicações de segurança para encastrar
 Danos devido a instalação incorreta.
A placa pode ficar danificada com uma instalação incorreta.
A placa deve apenas ser instalada por um técnico qualificado.

 Perigo de choque elétrico devido a alta tensão da rede.
A ligação incorreta à rede elétrica pode resultar em choque elétrico.
A placa deve apenas ser ligada à rede elétrica por um técnico qualificado.

 Danos causados por objectos leves que possam cair.
Ao instalar armários superiores ou um exaustor, a placa pode ser danificada.
Instale a placa apenas após os móveis superiores e o exaustor serem montados.

 Se o tampo de trabalho for folheado, a folha deve estar colada
com cola resistente a temperaturas elevadas (100 °C) para evitar que
se solte ou deforme. As réguas de acabamento também devem ser
resistentes a temperaturas elevadas.

 A placa não pode ser montada sobre um frigorífico, máquina de
lavar louça, máquina de lavar roupa e secador de roupa.

 Não deve ser instalado nenhuma placa a gás junto à placa.
 Esta placa só pode ser encastrada sobre um fogão ou forno que
esteja equipado com um sistema de arrefecimento.

 Após encastrar a placa verifique se o cabo elétrico está montado
corretamente e não fica encostado à placa.

 Depois da montagem o cabo elétrico não pode ficar em contacto
com peças móveis da cozinha (por ex. uma gaveta) nem ficar submetido a desgaste mecânico.

 Mantenha as distâncias de segurança indicadas nas páginas seguintes.
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 Só devem ser utilizados tubos de evacuação do ar de material
não inflamável. Em lojas da especialidade ou nos serviços Miele pode obter tubos de saída de ar adequados.

 O tubo de evacuação do ar não deve ser conduzido para uma
chaminé por onde sejam evacuados fumos ou gases.

 Se o ar for conduzido através de uma chaminé, de evacuação de
fumos ou gases fora de serviço, devem ser seguidas as normas em
vigor.

 A saída de ar aspirado não pode ser conduzida para o armário inferior, uma vez que tal iria danificar o armário. A saída de ar deve ser
conduzida através de um tubo de saída do ar para fora (funcionamento por saída de ar) ou de volta para o compartimento (funcionamento por circulação de ar) através de uma caixa de circulação de
ar.
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Distâncias de segurança
Distância de segurança acima da
placa

Entre a placa e o exaustor, que possa
estar montado por cima, deve existir a
distância de segurança indicada pelo
fabricante do exaustor.
Caso não exista qualquer referência e,
no caso de materiais de inflamação fácil, deve deixar pelo menos 600 mm de
distância.
Ao encastrar vários aparelhos por
baixo de um exaustor, para os quais
sejam indicadas distâncias de segurança diferentes, deve manter a distância de segurança maior indicada.
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Distâncias de segurança laterais /
atrás
De preferência, a placa deve ser instalada com muito espaço à esquerda e à
direita.
Na traseira da placa deve ser mantido
um painel ou uma parede de grande altura à distância mínima indicada .
Numa das laterais (direita ou esquerda)
da placa deve ser mantido um painel ou
parede de grande altura à distância mínima indicada de , , no lado contrário deve ser mantida uma distância
mínima de 300 mm.
Distância mínima atrás desde o recorte do tampo até ao canto posterior
do tampo de trabalho:
50 mm

Não permitido

Recomendado

Distância mínima desde o recorte do
tampo até ao móvel à direita ou até à
parede traseira:
50mm.
Distância mínima à esquerda desde
o recorte do tampo até ao móvel alto situado ao lado ou até à parede:
50 mm.
Não recomendável

Não recomendável

*INSTALLATION*

11837890-00

Instalação
Distância de segurança em relação ao revestimento do nicho
Caso o nicho seja revestido, será necessário manter uma distância mínima entre o
recorte do tampo de trabalho e o revestimento porque as temperaturas elevadas
alteram ou danificam os materiais.
Caso o revestimento seja de material inflamável (por ex. madeira) a distância mínima  entre o recorte do tampo de trabalho e o revestimento do nicho terá de ser
50 mm.
Caso o revestimento seja de material não inflamável (por ex. metal, azulejos, mármore) a distância mínima  entre o recorte do tampo de trabalho e o revestimento
do nicho é de 50 mm, menos a espessura do revestimento.
Exemplo: Espessura do revestimento do nicho 15 mm
50 mm - 15 mm = Distância mínima 35 mm
Placa montada à face do tampo

Placa com moldura facetada

a Parede
b Revestimento do nicho Dimensão x = Espessura do revestimento do nicho
c Tampo de trabalho
d Recorte no tampo
e Distância mínima no caso de materiais
inflamáveis 50 mm
materiais não inflamáveis 50 mm - dimensão x
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Indicações para encastrar

Bancadas em azulejo

As dimensões indicadas são em mm.
Instalação à superfície
Vedante entre a placa e a bancada

As ranhuras  e a zona tracejada situada por baixo da superfície de apoio da
moldura da placa devem estar lisas e
planas, para que a placa fique uniformemente assente e o vedante por baixo
do rebordo do aparelho garanta a vedação adequada da bancada.

 Danos devido à instalação incorreta.
Caso seja necessário desmontar a
placa, tanto a placa como a bancada
podem ficar danificadas, se tiver
aplicado produto vedante em volta
da placa.
Não use produto vedante entre a
placa e a bancada.
O vedante, por baixo do rebordo da
placa, garante a vedação adequada
da bancada.
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Instalação à face
Uma placa instalada à face é adequada apenas para encastrar em pedra
natural (granito, mármore), madeira
maciça e bancadas em azulejo. As
placas indicadas com uma nota correspondente também são adequadas
para instalação em bancadas de vidro.
No caso de bancadas de outros materiais, consulte o respetivo fabricante
para saber se estes materiais são indicados para encastrar uma placa de
instalação à face.
A largura livre do armário inferior deve
ser pelo menos igual ao recorte interior da bancada (consulte o capítulo
«Instalação», secção «Dimensões para
encastrar»), para que a placa seja livremente acessível após encastrar e a
caixa inferior possa ser removida para
manutenção. Se, após a instalação, a
placa não estiver acessível a partir de
baixo, o vedante da junta deve ser removido para que a placa possa ser removida.

Bancadas de pedra natural
A placa é inserida diretamente no entalhe.
Bancadas de madeira maciça e ladrilhadas, bancadas em vidro
A placa é fixada no recorte com réguas
de madeira. Estas réguas não fazem
parte do fornecimento e devem ser disponibilizadas no local de instalação.
Altura mínima da base para encastrar
A altura mínima da base para encastrar
deve ser de 100 mm.
Painel traseiro do armário para encastrar
O canal de ar é colocado atrás do painel traseiro do armário para encastrar.
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Tabuleiro de recolha de gordura
A placa deve ser instalada de modo
que o tabuleiro de recolha de gordura
esteja facilmente acessível e possa ser
removido para efetuar a limpeza.
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Exemplos de montagem
Modo de funcionamento por recirculação de ar

Modo de funcionamento por saída de ar
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Dimensões para encastrar: sobre a bancada
KMDA 7476 FR

a à frente
b Tabuleiro de recolha amovível
c Caixa de ligação à corrente elétrica
com cabo de ligação (C = 1440 mm)
d Ligação do canal de ar atrás (estado
de entrega)
e Ligação do canal de ar à direita (requer conversão)
f Ligação do canal de ar à esquerda
(requer conversão)
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KMDA 7476 FL

a à frente
b Tabuleiro de recolha amovível
c Caixa de ligação à corrente elétrica
com cabo de ligação (C = 1440 mm)
d Ligação do canal de ar atrás (estado
de entrega)
e Ligação do canal de ar à direita (requer conversão)
f Ligação do canal de ar à esquerda
(requer conversão)
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Profundidade da bancada 600 mm

KMDA 7476 FL

KMDA 7476 FR

a Painel traseiro
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Para conduzir o canal de ar, deve
ser mantida uma distância mínima
de 110 mm entre o painel traseiro e
uma parede ou um móvel adjacente.
b Tabuleiro de recolha
O tabuleiro de recolha amovível deve estar acessível após montagem.

a Painel traseiro
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Para conduzir o canal de ar, deve
ser mantida uma distância mínima
de 110 mm entre o painel traseiro e
uma parede ou um móvel adjacente.
b Tabuleiro de recolha
O tabuleiro de recolha amovível deve estar acessível após montagem.
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Saída de ar voltada para a zona posterior (fornecido de fábrica).

Saída de ar à direita

Saída de ar à esquerda
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Profundidade da bancada superior a
600 mm

KMDA 7476 FL

KMDA 7476 FR

a Painel traseiro
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Para conduzir o canal de ar, deve
ser mantida uma distância mínima
de 110 mm entre o painel traseiro e
uma parede ou um móvel adjacente.
b Comprimento variável da peça intermédia
c Tabuleiro de recolha
O tabuleiro de recolha amovível deve estar acessível após montagem.
x = medida que excede a profundidade
da bancada de 600 mm.

a Painel traseiro
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Para conduzir o canal de ar, deve
ser mantida uma distância mínima
de 110 mm entre o painel traseiro e
uma parede ou um móvel adjacente.
b Comprimento variável da peça intermédia
c Tabuleiro de recolha
O tabuleiro de recolha amovível deve estar acessível após montagem.
x = medida que excede a profundidade
da bancada de 600 mm.
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Saída de ar voltada para a zona posterior (fornecido de fábrica).

Saída de ar à direita

Saída de ar à esquerda
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Dimensões de instalação: à face
KMDA 7476 FL

a à frente
b Tabuleiro de recolha amovível
c Caixa de ligação à corrente elétrica
com cabo de ligação (C = 1440 mm)
d Perfuração escalonada
e Réguas de madeira (não fazem parte
do fornecimento)
f Ligação do canal de ar atrás (estado
de entrega)
g Ligação do canal de ar à direita (requer conversão)
h Ligação do canal de ar à esquerda
(requer conversão)

*INSTALLATION*

11837890-00

Instalação
Profundidade da bancada 600 mm
KMDA 7476 FL

a Painel traseiro
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Para conduzir o canal de ar, deve
ser mantida uma distância mínima
de 110 mm entre o painel traseiro e
uma parede ou um móvel adjacente.
b Tabuleiro de recolha
O tabuleiro de recolha amovível deve estar acessível após montagem.
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Saída de ar voltada para a zona posterior (fornecido de fábrica).

Saída de ar à direita

Saída de ar à esquerda
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Profundidade da bancada superior a
600 mm
KMDA 7476 FL

a Painel traseiro
O painel traseiro deve poder ser removido para fins de manutenção.
Para conduzir o canal de ar, deve
ser mantida uma distância mínima
de 110 mm entre o painel traseiro e
uma parede ou um móvel adjacente.
b Comprimento variável da peça intermédia
c Tabuleiro de recolha
O tabuleiro de recolha amovível deve estar acessível após montagem.
x = medida que excede a profundidade
da bancada de 600 mm.
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Saída de ar voltada para a zona posterior (fornecido de fábrica).

Saída de ar à direita

Saída de ar à esquerda
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Alterar saída de ar
Se alterar a saída de ar, os ângulos de
fixação originais não serão utilizados.
 Após a conversão, utilize o ângulo de
fixação fornecido em separado.
Guarde o ângulo de fixação original,
no caso de ser novamente necessário alterar a saída de ar.

 Desaperte a peça angular de fixação

Rodar o canhão de saída de ar para a
direita
 Coloque a placa com a superfície vitrocerâmica sobre uma superfície
macia.

 Rode o ventilador 90°.
 Fixe o ventilador (necessitará apenas
de 4 parafusos). Certifique-se de que
o rebordo plástico fica no lado esquerdo.
 Desaperte os 4 fechos e retire o tabuleiro de recolha.

 Fixe o ventilador com a peça angular
de fixação fornecida em separado.
 Desaperte os 5 parafusos do ventilador.

 Volte a colocar o tabuleiro de recolha
e fixe com os 4 fechos.
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Rodar o canhão de saída de ar para a
esquerda
 Coloque a placa com a superfície vitrocerâmica sobre uma superfície
macia.

 Rode o ventilador 90°.
 Fixe o ventilador (necessitará apenas
de 4 parafusos). Certifique-se de que
o rebordo plástico fica no lado esquerdo.
 Desaperte os 4 fechos e retire o tabuleiro de recolha.

 Desaperte os 4 parafusos da estrutura.
 Desaperte os 5 parafusos do ventilador.

 Desaperte a peça angular de fixação
 Desaperte a fixação do cabo.
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 Fixe o ventilador com a peça angular
de fixação fornecida em separado.
 Levante a estrutura e o ventilador e
rode-o 180°.

 Insira o cabo sob o ventilador.
 Instale a fixação do cabo.
 Enrosque novamente os 4 parafusos
da estrutura

 Volte a colocar o tabuleiro de recolha
e fixe com os 4 fechos.
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Ligação a contacto de janela,
se necessário
 O contacto de janela está ligado
à tensão de rede!
Lesões corporais devido a choque
elétrico!
Desligue a placa da corrente elétrica,
antes de ligar o sistema de comutação à corrente elétrica.
O cabo de ligação do sistema de comutação apenas pode ser ligado por
um eletricista especializado.
 Solte a patilha e remova a ficha.
O cabo de ligação do sistema de comutação deve corresponder ao mo2
delo H03VV-F 2x0,75 mm e deve ter
no máximo 2,0 m de comprimento.
O sistema de comutação deve estar
equipado com um contacto de fecho
livre de potencial, adequado para
230 V, 1 A. No estado de comutação
aberto, o exaustor está fora de funcionamento.
Utilize apenas sistemas de comutação remotos autorizados por DIPT
(por exemplo, interruptor de contacto
de janela, interruptor de baixa pressão) e solicite a sua aprovação por
parte de pessoal especializado autorizado (limpa-chaminés autorizado).
O sistema de comutação deve estar
equipado com um motor BLDC.
Precisa dos documentos pertinentes
do sistema de comutação externo
para efetuar a ligação e o funcionamento em segurança.

 Solte o parafuso  da pinça de fixação e desbloqueie o revestimento exterior de ambos os lados .
 Abra o revestimento exterior.
 Retire o tampão.
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 Substitua a ponte  pelo cabo de ligação do sistema de comutação.
 Feche o revestimento exterior.
 Enrosque novamente o parafuso da
pinça de fixação.
 Volte a inserir a ficha.
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Instalação sobre a bancada
 Efetue o recorte na bancada de trabalho. Respeite as distâncias de segurança (consulte o capítulo «Instalação», secção «Distâncias de segurança»).
 Em bancadas de madeira com verniz especial, borracha de silicone ou
resina de fundição, deve isolar a zona
recortada para evitar danos devido a
infiltrações de humidade. O material
vedante deve ser resistente a temperaturas elevadas.
Certifique-se de que estes produtos
não entram em contacto com a superfície da bancada.
 Cole a tira de vedação fornecida sob
o rebordo da placa.
 Passe o cabo de alimentação da placa para baixo através do recorte da
bancada.
 Coloque a placa centrada sobre o recorte. Certifique-se de que o vedante
fica assente sobre a bancada, para
que fique garantida a vedação em relação à bancada.
Não aplique qualquer produto vedante adicional (p. ex., silicone) para
vedar a placa.
Se o vedante nos cantos não ficar
corretamente assente sobre a bancada, pode corrigir, com cuidado, o raio
de curvatura (≤ R4) utilizando um serrote de ponta.
 Ligue a placa à rede elétrica.

 Efetue um teste de funcionamento da
placa.
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Instalação à face

 Danos devido a vedante de jun-

 Efetue o recorte na bancada de trabalho. Respeite as distâncias de segurança (consulte o capítulo «Instalação», secção «Distâncias de segurança»).

tas inadequado.
Um produto vedante de juntas inadequado pode danificar a pedra natural.
Para bancadas de trabalho em azulejo ou pedra natural, utilize somente
produto vedante à base de silicone
adequado para estes materiais. Siga
as indicações do fabricante.

 Bancadas de madeira maciça/bancadas em azulejo/bancadas em vidro:
fixe as réguas de madeira 5,5 mm
abaixo do canto superior da bancada
(veja a figura no capítulo «Instalação», secção «Dimensões de instalação, à face»).
 Cole a tira de vedação fornecida por
baixo do rebordo da placa.
 Passe o cabo de alimentação da placa para baixo através do recorte da
bancada.
 Coloque a placa sobre o recorte e
centre-a.
A junta entre a placa de vitrocerâmica
e a bancada de trabalho deve ter, pelo
menos, 2 mm de largura. A ranhura é
necessária para que a placa possa ser
vedada.
 Ligue a placa à rede elétrica.
 Efetue um teste de funcionamento da
placa.
 Pulverize um produto vedante à base
de silicone, resistente a temperaturas
elevadas (no mín. 160 °C), na junta
entre a placa e a bancada.
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Tubo de saída de ar
 Se o exaustor funcionar em simultâneo com outros aparelhos que
estejam instalados no mesmo espaço e que na sua combustão consomem ar do espaço onde estão instalados, poderá existir risco de intoxicação.
Consulte o capítulo «Medidas de segurança e precauções».
Em caso de dúvida, contacte um
técnico especialista, limpa-chaminés
por exemplo, para confirmar o funcionamento isento de perigos.
O exaustor dispõe de uma ligação de
saída de ar de 222 x 89 mm.
 Para efetuar a ligação à saída de ar,
utilize somente tubos flexíveis ou lisos de material não inflamável.
 Para atingir o fluxo de ar máximo e o
mínimo de ruído, tome nota do seguinte:
- A secção transversal do tubo de saída de ar não deve ser menor do que
a secção transversal do canhão de
saída de ar (veja as dimensões do
aparelho).
- O tubo de saída de ar deve ser o
mais curto possível e montado em linha reta.
- Utilize somente curvas com um raio
grande.
- O tubo de saída de ar não pode ser
dobrado ou comprimido.
- Verifique se todas as ligações estão
corretas e se não existem fugas.

Tenha em conta que cada limitação
do fluxo de ar reduz a potência de
exaustão e aumenta o ruído de funcionamento.

 Se o ar for evacuado através de uma
chaminé, deve montar o canhão de
saída do tubo orientado no sentido
do fluxo.
 Se o tubo for montado em posição
horizontal, deverá ser mantida uma
inclinação. Assim, será impedido que
a eventual formação de água condensada possa entrar para o interior
do exaustor.
 Se o tubo de evacuação do ar for
conduzido através de dependências
frias, como um sótão por exemplo,
poderão existir variações bruscas de
temperaturas. Por este motivo, poderá haver formação de água condensada no tubo. Isso torna necessário o
isolamento do tubo.
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 Coloque a fita de vedação fornecida
no canhão de saída de ar se o tubo
não estiver firmemente encaixado no
canhão de saída de ar.
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Ligação elétrica
 Danos devido a ligação incorreta.
Uma instalação inadequada ou trabalhos de reparação e manutenção
executados indevidamente podem
ter consequências graves para o utilizador.
A Miele não pode ser responsabilizada por danos (por exemplo, choque
elétrico) resultantes de trabalhos de
instalação, manutenção ou reparação efetuados incorretamente ou devido a falta ou interrupção do fio de
ligação à terra no lado da instalação.
A placa deve apenas ser ligada à rede elétrica por um técnico qualificado.
O eletricista tem de conhecer e respeitar as normas nacionais aplicáveis e as normas complementares da
empresa de fornecimento de energia
elétrica local.
A proteção de contacto de peças
isoladas deve ser reposta após a
montagem!

Potência total
Consulte a placa de caraterísticas
Dados de ligação
Os dados necessários para a ligação
estão indicados na placa de caraterísticas. Estes dados devem coincidir com
os da rede.
Consulte as possibilidades de ligação
no esquema de ligação.
Disjuntor diferencial
Para aumentar a segurança, recomenda-se ligar o aparelho a um disjuntor diferencial com uma corrente de disparo
de 30 mA.
Dispositivos separadores
A placa deve poder ser desligada da
corrente elétrica em todos os polos
através de dispositivos separadores. No
estado desligado, deve existir uma distância de contacto mínima de 3 mm. Os
dispositivos separadores são dispositivos de proteção de sobrecorrente e disjuntores.
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Desligar da rede elétrica

 Perigo de choque elétrico devido
a alta tensão da rede.
Durante os trabalhos de reparação e/
ou manutenção, voltar a ligar a tensão da rede pode causar choque
elétrico.
Após efetuar a separação, deverá tomar as precauções necessárias para
evitar a ligação involuntária.
Se for necessário desligar o aparelho
da corrente, proceda do seguinte modo
e de acordo com a instalação:
Fusíveis
 Retire os fusíveis do quadro.
Chaves de fenda dos fusíveis
 Pressionar o botão (encarnado) até
que o botão ao centro (preto) fique
saliente.
Disjuntores da instalação
 (Interruptor de corrente, mín. tipo B
ou C): regular o interruptor de 1 (ligado) para 0 (desligado).
Interruptor de corrente diferencial
 (Interruptor de corrente diferencial):
colocar o interruptor principal de 1 (ligado) em 0 (desligado) ou premir a
tecla de controlo.

Cabo elétrico
A placa só pode ser ligada com um cabo de ligação modelo H 05 VV-F (isolado a PVC) com corte transversal adequado e de acordo com o esquema de
ligação.
Consulte o esquema elétrico.
Consulte a placa de caraterísticas onde
encontra os dados referentes à ligação
elétrica.
Substituição do cabo elétrico

 Perigo de choque elétrico devido
a alta tensão da rede.
A ligação incorreta pode resultar em
choque elétrico.
A caixa de ligação à rede elétrica deve apenas ser substituída por um
técnico qualificado.
Na substituição do cabo de ligação,
use apenas o tipo de cabo H 05 VV-F
com um corte transversal adequado.
No Serviço técnico ou junto do fabricante, pode obter o cabo de ligação.
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Esquema de ligação

a b c d e L1

L2

L3

N

200-240 V~
200-240 V~
200-240 V~

a b c d e L1

L2

N

200-240 V~
200-240 V~

(L3)

a b c d e L1

200-240 V~

N

(L2)

