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MODELOS PARA PAREDE - C6PACB / C9PACB

A instalação deve ser realizada somente por instaladores autorizados.

MANUAL DE INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO

Leia cuidadosamante este manual antes de usar este producto.
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* O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da instalação incorreta ou inadequada.

Por favor, leia este manual de instruções antes de instalar e utilizar a coifa. Guarde devidamente este manual em um lugar seguro para futura referência.

* A coifa pode ser utilizada tanto com saída ao exterior, (expelindo a fumaça para o exterior) ou no modo de recirculação sem saída ao exterior 

(reciclagem interna). A escolha do modo de uso é definida geralmente pelas caraterísticas do ambiente onde se instala o produto.

* Apenas um técnico qualificado e treinado pode realizar o trabalho de instalação e manutenção.

* Verifique se a tensão da rede corresponde à indicada na placa fixada no interior do capô.

* Verifique se a fonte de alimentação interna garante o aterramento adequado.

* Não ligue o capo a dutos que transportam gases de combustão (caldeiras, lareiras, etc)

* Não é permitido a utilização do duto de saída da coifa em conjunto com exaustão de gases de outros aparelhos, por exemplo aquecedores a gás.

* A distância mínima é de 770 milímetros a partir da coifa para um fogão a gás, e 650 milímetros a um fogão elétrico. Se as instruções de instalação do 

fogão a gás especificar uma distância maior, isso deve ser levado em conta.

AVISO: Considerando-se o excesso de peso, duas ou mais pessoas são obrigadas a instalar ou movimentar o aparelho. Ao não fazer isso pode resultar 

em lesões físicas.

USO

A coifa foi projetada apenas para o uso doméstico para eliminar os fumos da cozinha.

Nunca use o capô para outros fins que não o que foi projetado.

 Nunca deixe altas chamas sob o capô quando ele está em operação.

Ajuste a intensidade da chama para o centro da panela só, certificando-se que os lados fiquem intactos. 

Uma fritadeira com muito óleo deve ser continuamente monitorada durante o uso, o óleo excessivamente aquecido pode explodir em chamas.

A coifa não deve ser utilizada por crianças ou pessoas não instruídas em seu uso correto.

INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

PARA UTILIZAR ESTA GARANTIA É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO

Orbis Mertig do Brasil Ltda.    
Rodovia PR 506, n.º 300, trevo BR 116 (km 77) - 

CEP 83430-000
Campina Grande do Sul - PR

 Fone/Fax Adm. e Fábrica: 0800.411045
E-mail: sac@orbisdobrasil.com.br

Site: www.orbisdobrasil.com.br

Condições da Garantia

1.O prazo de garantia contra defeitos de fabricação das peças plásticas, borrachas, vidros e peças sujeitas ao desgaste natural 

pelo uso, como: filtro metálico, filtro de carvão ativado, lâmpadas, tubos flexíveis está fixado em 3 (três) meses (garantia legal), 

contados a partir da data de aquisição do produto, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as 

consequências oriundas dessas ocorrências.

2.Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam a Coifa ORBIS serão de inteira responsabilidade do 

consumidor e não serão cobertas pela garantia.

3.Qualquer manutenção ou regulagem na Coifa ORBIS, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este 

motivo, recomendamos recorrer à Rede de ATO's (Assistências Técnicas Orbis).

4.Nas localidades não atendidas pela Rede de ATO's - Assistências Técnicas ORBIS , ou fora do perímetro urbano, a coifa 

ORBIS que necessitar de conserto, dentro do prazo de garantia, deverá ser encaminhada à ATO – Assistência Técnica ORBIS 

mais próxima, sendo que despesas de frete e riscos de acidentes serão de inteira responsabilidade do consumidor.

5.As peças de reposição originais da Coifa ORBIS estão disponíveis na Rede de ATO's – Assistências Técnicas ORBIS.

6.A garantia legal e especial é válida somente para Coifas ORBIS vendidas e utilizadas no território brasileiro.

7.A Orbis Mertig do Brasil Ltda., devido a evolução contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar características 

gerais, técnicas e estéticas da Coifa ORBIS sem prévio aviso.

ATENÇÃO:

Mantenha o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto sempre a mão. Antes de 

contactar uma ATO – Assistência Técnica ORBIS, para solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos os seguintes dados:

1.Nome da loja onde adquiriu o produto;

2. Número e data da Nota Fiscal de compra do produto .

Para preenchimento do instalador:

Modelo do Produto:

___________________________

Número de Série da sua Coifa ORBIS:

___________________________

CERTIFICADO DE GARANTIA

A manutenção adequada da coifa vai garantir o desempenho adequado da unidade.

Desligue o aparelho da rede principal antes de realizar qualquer trabalho de manutenção.

Limpe e / ou substitua os filtros de alumínio de graxa e filtros de carvão após o período de tempo especificado.

Limpe a coifa com um pano úmido e detergente líquido neutro.

ELIMINAÇÃO: Não descarte este produto como lixo comum. Recolha os resíduos de maneira separada para tratamento especial.
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ATENÇÃO

. 

Em certas circunstâncias os aparelhos elétricos podem ser um perigo.

Não verifique o estado dos filtros, enquanto a coifa estiver em funcionamento.

Não toque nas lâmpadas após o uso do aparelho.

Não desligue o aparelho com as mãos molhadas.

Evite chama livre, como é prejudicial para os filtros e um perigo de incêndio.

Verifique constantemente a fritura de alimentos para evitar que o óleo superaquecido posa se tornar um perigo de 

incêndio.

Desligue da tomada elétrica antes de qualquer manutenção.

As crianças não reconhecem os riscos do uso de aparelhos elétricos. Portanto utilize ou guarde o aparelho apenas sob 

supervisão de adultos e fora do alcance das crianças.

Não utilize este produto ao ar livre.

Este aparelho não e indicado para pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 

reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à 

utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para 

garantir que não brincam com o aparelho.

Deve haver uma ventilação adequada na sala quando estiver em uso a coifa como aparelhos a gás ou outros 

combustíveis.

Existe um risco de incêndio, se a limpeza não é levada a cabo em conformidade com as instruções.

Não flambe debaixo da coifa.

O ar da descarga não deve ser descarregado em um conduto que é usado para soltar os fumos de aparelhos a gás ou 

outros combustíveis.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES (mm)

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARA UTILIZAR ESTA GARANTIA É IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO

A ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA. garante a construção de seus produtos com materiais de primeira qualidade. Suas 

condições de segurança e funcionamento são frutos de testes a que são constantemente submetidos no Departamento de 

Controle de Qualidade de nossas fábricas.

O prazo de garantia da Coifa ORBIS, contra defeitos de fabricação, está fixado em UM ANO, a contar da data de aquisição do 

produto, sendo:

 3 (três) primeiros meses : garantia legal, de acordo com a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

 9 (nove) meses restantes: garantia especial, concedida pela Orbis Mertig do Brasil Ltda.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos de fabricação constatados pela Orbis 

Mertig do Brasil Ltda., e efetivados por uma ATO – Assistência Técnica ORBIS.

VALIDADE: A garantia  do produto perderá automaticamente a validade caso:

1.A Coifa ORBIS não for instalada ou utilizada de acordo com o recomendado neste Manual de Instalação, Uso e Manutenção.

2.A Coifa ORBIS for ligada em tensão diferente da especificada.

3.Os danos na Coifa ORBIS forem provocados por uso indevido, golpes, maus tratos, dano intencional ou fortuito, riscos, 

deformações ou similares em consequência da utilização, bem como da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou 

similares que prejudiquem a qualidade do material ou componentes do produto.

4.A Coifa ORBIS for alterada, modificada ou consertada por pessoas ou empresas não autorizadas pela Orbis Mertig do Brasil 

Ltda.

5.O defeito apresentado pela Coifa ORBIS tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

6.A Coifa ORBIS não for utilizada exclusivamente para uso doméstico.

7.A etiqueta de identificação da Coifa ORBIS tiver sido retirada ou o nº de série do produto retirado e/ou alterado.

A garantia do produto não cobre:

1. Transporte da Coifa ORBIS até o local definitivo da instalação.

2.Despesas com a adequação do local da instalação da Coifa ORBIS.

3.Peças, materiais e mão-de-obra necessários para a instalação da Coifa ORBIS, tais como: rede elétrica, aterramento, 

alvenaria, móveis, etc. Todas as despesas com a instalação do produto serão de inteira responsabilidade do consumidor.

4.Peças danificadas devido a acidentes durante o transporte ou manuseio da Coifa ORBIS; quedas, amassamentos, riscos, 

má acomodação ou armazenagem em local inapropriado; danos causados por intempéries, tais como: descargas 

atmosféricas, chuvas, inundação, etc.

5.Não funcionamento ou falhas na Coifa ORBIS decorrentes de interrupções de fornecimento de energia elétrica, no local 

onde está instalada ou devido a oscilações de tensão superiores ao estabelecido neste Manual de Instalação, Uso e 

Manutenção.

6.Danos ou funcionamento anormal da Coifa ORBIS decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, 

decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

7.Despesas com o atendimento técnico onde não for constatado nenhum defeito na Coifa ORBIS ou relacionadas a orientação 

de uso constantes neste Manual de Instalação, Uso e Manutenção ou no próprio produto.

8.Coifas ORBIS vendidas e instaladas fora do território brasileiro.

Figura 01
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Figura 02

LÂMPADAS  NORMAIS

A coifa pode exigir duas lâmpadas normais (tipo E14, Max 15W).

ATENÇÃO: Sempre desligue a rede elétrica antes de efetuar qualquer operação sobre o aparelho.

Para trocar as lâmpadas:

1. Tire as lâmpadas velhas 

2. Substitua por E14, lâmpada 15W Max normal. Não toque a lâmpada de reposição com as mãos!

CUIDADO:

As LÂMPADAS podem estar quentes. Tome cuidado ao substituí-las  .

ACUMULADOR DE OLEO

1. Para instalar a xícara de óleo, ajuste a no motor do ventilador.

2.A xícara de óleo devem ser limpada com freqüência. O óleo acumulado no interior deste não pode ser superior a 

metade. Use uma solução de detergente quente.

3. Secar antes da remontagem.

LIMPEZA DA COIFA

O aço inoxidável é um material fácil de manter limpo. Um cuidado ocasional vai ajudar a preservar sua aparência fina.

Dicas de limpeza:

* Água quente com sabão ou detergente é tudo o que é normalmente necessário.

* Lave com água limpa. Seque com um pano limpo e macio para evitar marcas d'água.

* Para descolorações ou depósitos que persistem, use um limpador doméstico ou pó de polimento para aço inoxidável 

com um pouco de água e um pano macio.

* Para os casos mais difíceis use uma esponja de plástico ou escova de cerdas macias com detergente e água.

Esfregue levemente em direção das linhas de polimento ou "grãos" do acabamento inoxidável. Evite usar muita pressão 

que possa danificar a superfície

* Não permitia que depósitos permanecessem durante longos períodos de tempo.

* Não use palha de aço comum ou escovas de aço. Pequenos pedaços de aço podem aderir à superfície, causando a 

ferrugem.

* Não permita que soluções salinas, desinfetantes, alvejantes, ou compostos de limpeza permaneçam em contato

com o aço inoxidável por períodos prolongados. Muitos destes compostos contêm produtos químicos que podem

ser prejudiciais. Enxágüe com água após a exposição e seque com um pano limpo.

Superfícies pintadas * devem ser limpas com água morna e detergente suave.

Figura 14
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1.Prenda o corpo no suporte de montagem 6.2, como 

mostrado. 

2.Equilibre o corpo da coifa ajustando levemente o 

suporte de montagem. Abaixe cuidadosamente o capô 

até que ele se envolve firmemente com o suporte.

MONTAGEM DO CORPO DA COIFA 

INSTALAÇÃO E USO

Figura 04

cuidado a  película plástica protetora de todas as 

superfícies externas do capô e chaminé antes da instalação 

final.

Perceba  2: Pelo menos duas pessoas serão necessárias 

para montar o capô.

PAREDE DE PERFURAÇÃO E SUPORTES DE FIXAÇÃO 

(X = Y-217)

1.Desenhe uma linha vertical sobre a parede de suporte até 

ao teto, ou uma elevação pratica, no centro da área em que 

a coifa vai ser instalada. 

2.Desenhe uma linha horizontal com 650 milímetros acima 

do fogão elétrico ou 750 milímetros acima do fogão a gás.

3.Posicione os suportes de montagem 6,1 na parede como 

indicado, a 20mm do teto ou do limite superior alinhando o 

seu centro (entalhes) sobre a linha de  referência vertical.

4.Marcar na parede o centro dos furos do suporte.

5.Coloque o suporte de montagem na parede 6,2 

imediatamente alinhando os entalhes centrais com a linha 

de referência vertical.

6.Marcar na parede o centro dos furos do suporte.

7.Fure buracos de 10mm em todos os pontos centrais 

marcado.

8.Fixe os dois suportes com os parafusos de montagem e 

buchas de fixação.

Perceba 1: Em coberturas de aço inoxidável, retire com 

AMORTECEDOR DE FIXAÇÃO (flaps)

1. Fixe o amortecedor (flaps) no adaptador de tomada de ar.

2. Para ter a certeza que o amortecedor (flaps) esteja bem 

instalado no adaptador de saída de ar, ele deve ser flexível 

para abertura e fechamento.

Figura 05

FILTRO DE CARVÃO RECIRCULADO NÃO CANALIZADO 

Este filtro não é lavável, não pode ser regenerado, e deve ser 

substituído aproximadamente a cada 6 meses de operação    

,ou mais freqüentemente, no caso de uso pesado.

1.Para instalar o filtro de carvão, pressione       bloqueando até 

ouvir um clique.

2.Instale um filtro de gordura depois do filtro de carvão é 

instalado.

LÂMPADAS DE HALOGÊNEO

A coifa pode exigir duas lâmpadas halogênas (Tipo JCD, 12V, 

20W Max, G-4 Base)

ATENÇÃO: Sempre desligue a rede elétrica antes de efetuar 

qualquer operação sobre o aparelho.

Para trocar as lâmpadas

1.Tire a cobertura da lâmpada de halogêneo ② usando a chave 

de fenda comum.

2. Retire a lâmpada puxando lateralmente (NÃO GIRE).

3.Substitua por Tipo JCD, 12V, Max 20W, lâmpada de 

halogêneo G-4 Base. Não toque a lâmpada de reposição com 

as mãos!

Figura 12

Figura 13

Figura 03



MONTAGEM DA CHAMINÉ TELESCÒPICA 

Parte inferior da Chaminé decorativa

1 Deslize cuidadosamente o fundo da chaminé 

2.2 do lado de fora do topo da chaminé 

2.1. Coloque cuidadosamente o fundo da chaminé 

2.2 na área rebaixada do topo do corpo da coifa.

2.Fixe o fundo da chaminé 

2.2 com os três parafusos 

9.c fornecidos de dentro do corpo da coifa.

Parte superior da chaminé decorativa 

Levante a chaminé 

2.1 até a parte inferior da chaminé  

2.2. Assegure a chaminé 

2.1 no suporte  da montagem que está bem fixada na parede com os dois parafusos do 

suporte 

9.b prestados a partir de ambos os lados.
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Figura 06

Figura 07

Figura 09
CONEXÕES

M o d o  d e  s i s t e m a  c a n a l i z a d o  d e  e x a u s t ã o  d e  a r  

Cuidado: Para reduzir o risco de incêndio, e preferível a utilização da 

canalização de metal.

1. Decida onde a canalização será executada entre o capô e o exterior.

2. Uma reta e curta saída permitirá a coifa executar ao seu mais eficiente. 

3. Longas corridas de dutos, cotovelos, e transições vai reduzir o 

desempenho da coifa. Use o mínimo deles possível. Maior diâmetro 

pode ser necessário para manter o desempenho de condutos 

compridos. 

4. Anexar um comprimento adequado de 150 mm ao adaptador de saída 

de ar.

5. O ar não deve ser descarregado em um tubo que é usado para esgotar 

os fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis " regulamentos 

relativos à descarga de ar temque ser cumpridos”.

6. Instale uma tampa teto / parede. Conectar dutos de metal redondo 

para tampar e trabalhar para trás da localização da coifa. Use fita 

adesiva metálica para selar as articulações entre as seções da 

canalização.

FIXAÇÃO DO DUTO

Cuidado: Para reduzir o risco de incêndio, efetue a canalização com dutos 

metálicos preferentemente.

1. Anexar um comprimento adequado de φ 150mm de duto na área rebaixada do 

adaptador de saída de ar.

2. Fixar o duto ligado com o adaptador de saída de ar, utilizando o anel de 

fixação.Ajuste o parafuso do anel de fixação para garantir que o duto fique 

fixado.

Modo de recirculação

Atenção: Não utilize condutos de metal rígido ou de plástico.

1.Determine o comprimento do duto de alumínio flexível comprimido de 

modo que deixe liberada a saída de ar no adaptador decorativo.

2.Instale o filtro de carvão. (opcional)

3.Note que o ar irá fluir para fora a partir das duas grelhas localizada nos 

lados da parte superior da chaminé decorativa.

Figura 08

OPERAÇÃO DOS CONTROLES

A coifa é operada através do botão no painel frontal.

O interruptor da luz transforma as luzes e desligar.

O interruptor do ventilador gira o ventilador para três configurações de velocidade:

0 - DESLIGADO

1 - BAIXA VELOCIDADE

2 – MEDIA VELOCIDADE

3 - ALTA VELOCIDADE

4 - LUZ

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO

FILTRO DE GORDURA 

* Os filtros de gordura devem ser limpados com freqüência (a cada dois meses de 

funcionamento, ou com mais freqüência para o uso pesado). Use uma solução de 

detergente quente.

*Filtros de gordura são laváveis.

1.Retire o filtro de gordura, um por um puxando cada trava. Isto irá desengatar o filtro da 

coifa. Incline o filtro para baixo e remova.

2.Lave os filtros, tomando cuidado para não dobrá-los. secar antes da remontagem.

3. Quando voltar a colocar os filtros, verifique se o identificador é visível do exterior.

4. Para instalar o filtro de gordura alinhe os guias traseiros com as ranhuras  da coifa. 

Puxe a trava, pressione o filtro e solte. Verifique se o filtro está firmemente empenhado 

após a montagem. 
Figura 11

Figura 06

Conexão Elétrica

* A fiação elétrica deve ser feita por uma pessoa (s) qualificada (s) em conformidade com todos os códigos e normas aplicáveis. Desligue a 

energia elétrica na entrada de serviço antes da conexão.

* Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante,seu agente de serviço ou pela

pessoa devidamente qualificada para evitar situações de perigo.

* Não use um plug ou um cabo de extensão que não os inicialmente fornecidos com o coifa.

* O aterramento desta coifa é obrigatória. Não remova o pino de aterramento do plugue

Figura 10

130W

1.030 mc³/h
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