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Navodila za postavitev  
Kabinet za vino z nastavitvijo temperature
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Priložen pribor Vgradnja filtra za prah
Priloženi filter za prah preprečuje v predel 
motorja vstop prahu in umazanije, ki znižujeta 
učinkovitost hlajenja. Zato vedno vgradite filter 
za prah.

Prezračevanje naprave
Zahtevani zračni tok teče skozi podnožje.

Pomembno je, da za prezračevalno odprtino uporabite priloženo 
prezračevalno rešetko.

Izrezani predel v plošči podnožja

Prezračevalna rešetka

Letve

Filter za prah

Vstavek iz pene za prezrače-
valni jašek v podnožju naprave 

Spremljajoči dokumenti

Zadrževalni vijaki za postavitev

Ključ za nastavitev višine naprave

Odstranite zaščitno folijo s filtra za 
prah.

Vstavite filter s spodnje strani in kliknite 
na vrhu, da se zaskoči v ležišče.

Pomembno
Izrezani predel v plošči 
podnožja mora biti centriran 
glede na napravo.



SI

3

Mere naprave

Pogled s strani

Višina pri do konca privitih nastavljivih 
nožnih podstavkih.

Največja prilagoditev višine = 50 mm

Mere vrat naprave

Mere za postavitev

Pomembno
Da bi se izognili težavam pri postavitvi naprave in preprečili 
poškodbe naprave, morate upoštevati naslednje zahteve.

Tla, na katerih stoji naprava, morajo biti vodoravna 
in ravna.

Kuhinjska enota mora biti poravnana vodoravno in 
navpično.

A	Na tem mestu izstopi električni kabel iz zadnje strani 
naprave.

Uporabna dolžina električnega kabla = 2000 mm

Položaj omrežne vtičnice izberite z upoštevanjem zgornjih 
podatkov.

Omrežna vtičnica ne sme biti za napravo in 
mora biti enostavno dostopna.

Pogled od 
zgoraj

Največji kot 
odpiranja vrat



4

Postavitev naprave

2.
Z vrtenjem nastavljivih nožnih podstavkov v smeri gibanja 
urinega kazalca prilagodite višino naprave na 4 mm nižje od 
višine vdolbine.

Zavrtite ključ v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da 
dvignete sprednji del naprave oz. v smeri gibanja urinega 
kazalca. da spustite napravo navzdol.

Ključ namestite v skladu s tem.

Pomembno
Naprava mora biti poravnana vodoravno in navpično. Če 
naprava ni ravna, se lahko osrednji del naprave deformira 
in vrata se ne bodo več zapirala pravilno.

2.

1.

3.
Potisnite napravo navznoter, dokler ni sprednja površina vrat 
naprave poravnana s sprednjimi deli kuhinjskih enot.

Ko potiskate napravo navznoter, pazite, da ne boste poš-
kodovali električnega kabla!

3.

 

 

4.

1.
Odstranite pokrov A.

Namestite letve na vodilni rob ohišja naprave 
na levi in desni strani.

4.
 • Privijte napravo na okrov 
enote zgoraj na levi strani.

 • Ponovno namestite pokrov.
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Pomembno
Če vstavek iz pene ni vložen, naprava med delovanjem ne 
bo mogla doseči polne zmogljivosti hlajenja.

5.

6.

8.
Vstavite ploščo podnožja. Pri tem je vstavek iz pene potisnjen 
nazaj v svoj končni položaj.

Pomembno
Vstavek iz pene se mora dotikati prezračevalne rešetke.

7.

8.

5.
Privijte napravo na okrov enote 
spodaj na levi in na desni 
strani.

6.
Vstavite vstavek iz pene pribl. 
10 mm v odprtino v podnožju 
naprave, kot kaže slika.

7.
Vstavite prezračevalno rešetko v ploščo 
podnožja.
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Zamenjava položaja tečajev vrat
Tečaja vrat sme premestiti samo ustrezno usposobljen 
strokovnjak.

Premestitev tečajev vrat morata opraviti dva človeka.

2. Odvijte in odstranite vijake iz spodnjega tečaja.

1.

2.
5. Stisnite pokrova na prikazanih mestih, sprostite ju in ju 

odstranite.

3.

4.

5.

1. Odstranite pokrova.

Pomembno
Vrata mora zdaj nekdo varno 
pridržati.

3. Odvijte in odstranite vijake iz 
zgornjega tečaja.

4. Odstranite vrata.
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6. Odvijte vijake in jih ponovno privijte na nasprotni strani 
diagonalno od originalnega položaja.

7. Namestite pokrova, tako da se s klikom zaskočita.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

8. Odstranite pokrova.

9. Odstranite zgornji zadrževalni nosilec 
in ga premestite na nasprotno stran.

10. Odstranite spodnji zadrževalni 
nosilec in ga premestite na 
nasprotno stran.

11. Pritrdite vrata na napravo.

Pomembno
Vrata mora zdaj nekdo varno pridržati.
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15.

Prilagoditev bočnega nagiba vrat

Če se vrata nahajajo pod kotom, prilagodite kot.

16.

12.

13.

14.

12. Privijte tečaj zgoraj levo. 
 
Privijte vijake.

13. Privijte tečaj spodaj levo. 
 
Privijte vijake.

14. Odstranite distančnik. 
 
Obrnite distančnik za 180° in ga ponovno 
vstavite na nasprotni strani.

15. Zaprite vrata in preverite, 
ali so poravnana s stran-
skima stenama naprave.

16. Odvijte vijake. 
 
Poravnajte vrata na strani. 
 
Privijte vijake.
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17.

17. Pritrdite pokrove.







Zaradi stalnih izboljšav izdelkov se lahko njihovi tehnični podatki spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Ta navodila 
smo sestavili z veliko truda in z največjo možno pazljivostjo, vendar so napake med izdelavo in/ali prevodom navodil 
vedno mogoče. Zato proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne napačne navedbe, napake v 
prevodu ali tiskarske napake v teh navodilih.
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