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Proizvajalec si nenehno prizadeva za nadaljnji razvoj vseh vrst 
in modelov izdelkov. Zato vas prosimo, da razumete, da si 
moramo pridržati pravico do spremembe zasnove, opreme in 
tehničnih lastnosti
Da bi se seznanili z vsemi prednostmi vašega novega 
gospodinjskega aparata, natančno preberite informacije v teh 
navodilih.
Navodila se nanašajo na več modelov. Zato lahko prihaja do 
razlik. Besedilo, ki se nanaša na določeni gospodinjski aparat, 
je označeno z zvezdico (*).
Navodila za ukrepe so označena z znakom    , rezultati ukrepa 
so označeni z znakom     .

1 Splošna varnostna navodila
- Napravo postavite, priključite in odstranite

izključno v skladu z navodili. Posebej
pozorno preberite poglavje "Mere
vdolbine" (glejte 5) in "Prezračevanje
kuhinjskega elementa« (glejte 6).

- Električna stenska vtičnica mora biti
enostavno dostopna, tako da lahko v sili
napravo hitro izklopite iz električnega
omrežja. Nahajati se mora zunaj
neposrednega območja za napravo.

NEVARNOST označuje okoliščino z neposredno 
nevarnostjo, ki lahko, če je ne 
preprečite, povzroči smrt ali hude 
telesne poškodbe

POZOR označuje nevarno okoliščino, ki 
lahko, če je ne preprečite, povzroči 
smrt ali hude telesne poškodbe.

PREVIDNO označuje nevarno okoliščino, ki lahko, če 
je ne preprečite, povzroči manjše ali 
srednje hude telesne poškodbe.

OPOZORILO označuje nevarno okoliščino, ki 
lahko, če je ne preprečite, 
povzroči materialno škodo.

Opomba 

2 Transport naprave

OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode pri 
nepravilnem transportu!
u Napravo prevažajte v embalaži.
u Napravo prevažajte v pokončnem položaju.
u Ne prevažajte naprave brez pomoči druge osebe.

3 Postavitev naprave

POZOR
Nevarnost požara zaradi kratkega stika!
Če se električni kabel/konektor naprave ali druge naprave 
dotakneta zadnje stene naprave, se lahko zaradi vibracij 
naprave električni kabel/konektor poškodujeta in lahko 
povzročita kratek stik.
u Postavite napravo tako, da se je električni kabel ali

konektorji ne morejo dotikati.
u Ne priključujte te ali katerekoli druge naprave na električno

vtičnico, ki se nahaja v bližini zadnje stene naprave.

POZOR
Nevarnost požara zaradi vlage!
Če so sestavni deli, ki so pod napetostjo, ali električni kabel 
vlažni, lahko to povzroči kratek stik.
u Naprava je namenjena uporabi v zaprtih prostorih. Ne

uporabljajte naprave na prostem ali na območjih, kjer je
izpostavljena pljuskanju vode ali vlagi.

u Napravo uporabljajte samo, ko je nameščena.

POZOR
Nevarnost požara zaradi hladilnega sredstva!
Hladilno sredstvo R 600a je okolju prijazno, vendar je 
vnetljivo. Uhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
u Ne poškodujte cevne napeljave v krogotoku hladilnega sredstva.

POZOR
Nevarnost požara in materialne škode!
u Na napravo ne postavljajte aparatov, ki oddajajo toploto,

na primer mikrovalovnih pečic, opekačev kruha itd.! 

Opomba*
Vrečke zadaj na napravi so pomembne za njeno pravilno 
delovanje. Njihova vsebina ni toksična in ni nevarna.
u Ne odstranite vrečk!

OPOZORILO
Nevarnost okvare zaradi kondenzacije!
u Ne postavite naprave neposredno poleg drugega hladilnika/

zamrzovalnika.

OPOZORILO
Nevarnost materialne škode zaradi kondenzacije!

označuje koristne informacije in nasvete. Če postavljate več naprav eno na drugo, obstaja nevarnost 
okvar zaradi tvorjenja kondenza. Naprav IG.. ali IB.. do višine 
880 mm je opremljena z grelnim sistemom zgoraj.
u Ne postavljajte hladilnikov ali zamrzovalnikov enega na

drugega, razen če je spodnja naprava model IG.. ali IB.. Do
višine 880 mm.

Splošna varnostna navodila
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 POZOR
Zamašene ali zaprte prezračevalne odprtine predstavljajo 
nevarnost požara in materialne škode!
u Prezračevalne odprtine morajo biti vedno čiste. Vedno

zagotovite pravilno prezračevanje naprave!

q Če se naprava poškoduje, kontaktirajte dobavitelja prej,
preden priključite napravo na omrežje.

q Tla, na katerih stoji naprava, morajo biti vodoravna in ravna.
q Ne postavite naprave na mesto, kjer je izpostavljena sončni

svetlobi, poleg kuhalnika, grelnika in podobne opreme.
q Ne postavljajte naprave sami: bolje je, da vam pomagata

dva ali več ljudi.
q Čim več R 600a hladilnega sredstva je v napravi, tem večji

mora biti prostor, v katerem se naprava nahaja. V prostorih,
ki so majhni, lahko pri morebitnem puščanju pride do
nastanka vnetljive mešanice plina in zraka. V skladu s
standardom EN 378 je na vsakih 11 g hladilnega sredstva R
600a zahtevanega najmanj 1 m3 prostora v sobi, kjer stoji
naprava. Količina hladilnega sredstva v napravi je navedena
na tipski ploščici znotraj naprave.

q Če napravo postavite v zelo vlažno okolje, se na zunanjih
stenah naprave lahko nabira voda v obliki kondenza. V
prostoru z napravo vedno poskrbite za ustrezno
prezračevanje - na vstopu in na izstopu zraka.

Po namestitvi:
u Odstranite vso zaščitno folijo, lepilne trakove in transportne

zaščitne elemente itd.

Opomba
u Očistite napravo (glejte Navodila za uporabo, poglavje

"Čiščenje naprave").

4 Mere naprave

Fig. 1 
A (mm) B (mm) C (mm)

IKS 16..,
IGS 16..

540 544 872

IKS 23.. 540 544 1218

5 Mere vdolbine
Naprava je vgradna in je zato popolnoma zaprta v kuhinjskem 
elementu. Ustrezni kuhinjski element mora biti izdelan 
natančno v skladu s predpisanimi merami in mora zagotavljati 
ustrezno prezračevanje, tako na vstopu kot na izstopu zraka, 
tako da je omogočeno pravilno delovanje naprave.

Fig. 2 
D

(mm)
E

(mm)
F (mm) G

(mm)
H

(mm)
J

(mm)
IKS 16..,
IGS 16..

874
—

890 560
—

570

min. 550,
560

priporočeno -
min.
500

min.
40

max.
19IKS 23.. 1220

—
1236

Navedena poraba energije velja za enoto z globino 560 mm. 
Naprava bo delovala pravilno pri globini enote 550 mm, 
vendar bo poraba energije rahlo večja.
u Preverite debelino sten sosednjih omaric: stene morajo biti

najmanj 16 mm debele.
u Napravo vgradite samo v robusten, stabilen kuhinjski

element. Zaščitite enote pred prevrnitvijo.
u Poravnajte kuhinjski element s pomočjo vodne tehtnice in

kotnika in če je potrebno, uporabite podložke.
u Med tlemi in stenami enote morajo biti pravi koti.

Mere naprave
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6 Prezračevanje kuhinjskega elementa

Fig. 3 
- Na vstopu zraka (A) in izstopu zraka (B) mora biti učinkovit 
prezračevalni jašek s površino najmanj 200 cm2 po 
posamezni napravi.

-
-

Velja pravilo, da čim večji je prezračevalni jašek, tem večje 
bo varčevanje z energijo po napravi.
Globina prezračevalnega jaška na zadnji strani omarice 
mora biti najmanj 40 mm.

sl. 4 
- Zgornji prezračevalni jašek se lahko nahaja bodisi 
neposredno nad napravo z izbirno prezračevalno rešetko Sl. 
4 (C), blizu stropa nad enoto Sl. 4 (D) ali kot izhodna odprtina 
za zrak v spuščenem stropu Sl. 4 (E).

7 Zamenjava položaja tečajev vrat

POZOR
Nevarnost telesnih poškodb, če vrata padejo iz tečajev!
Če pritrdilni elementi niso dovolj trdno priviti na svoja mesta, 
lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne 
poškodbe. Še več, vrata se morda tudi ne bodo več 
popolnoma zapirala, tako da naprava ne bo pravilno delovala.
u Privijte zgornji in spodnji vrtljivi tečaj trdno v ležišče (z 

navorom 4 Nm). 

Med tem obstaja nevarnost poškodb! Upoštevajte 
varnostne napotke!

Navodila se nanašajo na več modelov. Ta korak 
opravite samo, če velja za vašo napravo.

Izberite med danimi možnostmi.

Vijake samo popustite, ne odvijte jih popolnoma.

Preverite vijake in jih po potrebi privijte.

u Pri menjavi tečajev vrat upoštevajte varnostne napotke 
zgoraj in tudi opise v seznamu simbolov. 

Zamenjajte tečaje, kot je prikazano na 
koncu knjižice.

8 Postavitev naprave v vdolbino

 POZOR
Nevarnost požara zaradi kratkega stika!
u Ko potiskate napravo v vdolbino, pazite, da ne zmečkate, 

stisnete ali poškodujete električnega kabla.
u Naprava naj ne deluje z okvarjenim električnim kablom. 

Pri tem obstaja nevarnost poškodb!  Upoštevajte 
varnostne napotke!

Navodila se nanašajo na več modelov. Ta korak 
opravite samo, če je naprava opremljena z ustrezno 
značilnostjo.
Izberite med danimi možnostmi.

Vijake samo popustite, ne odvijte jih popolnoma.

Preverite vijake in jih po potrebi privijte.

u Med potekom namestitve upoštevajte opise posameznih 
simbolov. 

Prezračevanje kuhinjskega elementa
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Vstavite napravo v vdolbino, kot je prikazano 
na koncu knjižice.

9 Ravnanje z embalažo

 POZOR
Nevarnost zadušitve z embalažo in plastično folijo!
u Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažo. 
Embalaža je izdelana iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati:
- valovita plošča/karton
- polnilo iz ekspandiranega polistirena
- polietilenske vrečke in folija
- polipropilenski trakovi
- lesen okvir z žeblji s polietilensko ploščo*  
u Odnesite embalažo na uradno zbirno mesto. 

10 Priključitev naprave
OPOZORILO
Nepravilna priključitev 
Poškodbe elektronike
u Ne uporabljajte samostojnega pretvornika.
u Ne uporabljajte vtikača za varčevanje z energijo. 

POZOR 
Nepravilna priključitev 
Požar.
u Ne uporabljajte podaljška kabla.
u Ne uporabljajte razdelilnikov. 
Vrsta električnega toka (izmenični tok) in napetost na kraju 
postavitve se morata ujemati s podatki na tipski ploščici (glejte 
Naprava na pogled).
Vtičnica mora biti pravilno ozemljena in zaščitena z varovalko. 
Izklopilni tok varovalke mora biti med 10 A in 16 A.
Električna stenska vtičnica mora biti enostavno dostopna, 
tako da lahko v sili napravo hitro izklopite iz električnega 
omrežja. Nahajati se mora zunaj neposrednega območja za 
napravo.
u Preverite električni priključek.
u Priključite električni vtikač. 

Ravnanje z embalažo

* Odvisno od modela in dodatne opreme 5



6 * Odvisno od modela in dodatne opreme



7



8 * Odvisno od modela in dodatne opreme



9




	1 General safety information
	2 Transporting the appliance
	3 Installing the appliance
	4 Appliance dimensions
	5 Recess dimensions
	6 Ventilation of the kitchen unit
	7 Changing over door hinges
	8 Installing the appliance in the recess
	9 Disposing of packaging
	10 Connecting the appliance



