Navodila za postavitev
Omarica za shranjevanje vina

SL

7084 157-00
WKEgb 582, WKEgw 582

Mere naprave

Priložen pribor

Pogled od zgoraj

4 kosi

4 kosi
Pokrov

Pogled s strani

Pokrov

Sesalna kupa

Mere vrat naprave
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Mere za postavitev

Prezračevanje naprave

SL

Pomembno

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

Kuhinjska enota mora biti poravnana vodoravno in
navpično.
Najmanjša debelina stene ohišja naprave = 16 mm.

Pomembno
Prečni
prerez
praznega
prostora za prezračevanje
nad napravo mora biti
najmanj 200 cm2.
Dovajani zrak teče pod vrati
naprave.

Vrste izpusta zraka

1Neposredno nad napravo
2 Nad zgornjo enoto
3 Od sprednje strani zgornje enote prek
okrasne rešetke

Na tem mestu izstopi električni kabel iz zadnje strani naprave.
Prosta dolžina električnega kabla = 2300 mm
Položaj omrežne vtičnice izberite z upoštevanjem zgornjih
podatkov.

Omrežna vtičnica ne sme biti za napravo in
mora biti enostavno dostopna.
Pomembno
Pri uporabi okrasnih rešetk je potrebno upoštevati, da
prazen prečni prerez za prezračevanje ustreza vsoti
posameznih odprtin v rešetki.
Zato izsek s površino samo 200 cm2 za namestitev
prezračevalne rešetke ni dovolj.
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Postavitev naprave
OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in okvar, če se naprava prevrne.

3. Preverite višinsko poravnavo naprave.

Ne nameščajte naprave brez pomoči druge osebe.
Za nameščanje in odstranjevanje naprave sta potrebna dva
človeka.

3.

Opomba

Za prilagoditev podstavkov pod napravo
morate napravo odstraniti iz iz vdolbine.

Opomba

Pri prenašanju naprave uporabite ročaja pod napravo.

1. Napeljite električni kabel proti stenski omrežni vtičnici.

4.
4. Po potrebi prilagodite podstavke na ustrezno višino.

2.

2. Potisnite napravo do konca v vdolbino. Ko
potiskate napravo navznoter, pazite, da ne
boste poškodovali električnega kabla.
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Podstavke lahko vrtite z roko; če se ne vrtijo zlahka,
uporabite priloženi viličasti ključ.
Potisnite napravo v vdolbino. Ko potiskate napravo
navznoter, pazite, da ne boste poškodovali
električnega kabla.
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5.
7.

5. Poravnajte napravo s strani.
7. Položite sesalno kupo na stekleno sprednjo
ploskev in z njeno pomočjo odprite vrata naprave.

Pomembno

Vstavite vijake v stransko ploščo kuhinjskega
elementa pod rahlim kotom (približno 15°).

6.

8.
6. Položite sesalno kupo na stekleno sprednjo
ploskev in z njeno pomočjo odprite vrata naprave.

8. Pritrdite pokrove.

Postopek postavitve naprave je zdaj zaključen.
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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.

