Navodila za postavitev
Kabinet za vino z nastavitvijo več različnih temperatur

SI

7085 507-00
EW Tdf 1653 / 2353 / 3553

Obseg dobave
Nalepke
Priključna konzola

2 kosa - EWT 1653
4 kosi - EWT 2353
8 kosov - EWT 3553

Pokrov

Pokrov

Distančnik
Profil pokrova

Distančnik

Priključna konzola
Odprt ključ za vijake

Pokrov

Stabilizacijsko vodilo
2 kosa

Magnet

2 kosa

2 kosa

2 kosa

5 kosov

Ročaj stabilizacijskega vodila
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Mere naprave
Pogled s strani

Pogled od zgoraj

Pogled od spredaj
A

510 mm

B

EWT 16.. - 854 mm
EWT 23.. - 1200 mm
EWT 35.. - 1752 mm

C

553 mm

D

EWT 16.. - 872 mm
EWT 23.. - 1218 mm
EWT 35.. - 1770 mm

E

EWT 16.. - 853 mm
EWT 23.. - 1199 mm
EWT 35.. - 1751 mm

F

557 mm

G

228 mm

H

1100 mm

I

115°

J

546 mm
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Transport naprave

Prezračevanje naprave

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

Mere za postavitev
Pomembna opomba
Da bi se izognili težavam pri postavitvi naprave in preprečili
poškodbe naprave, morate upoštevati naslednje zahteve.

Kuhinjski element mora biti poravnan vodoravno in
navpično!
Najmanjša debelina stene ohišja naprave=16 mm.

Pomembna opomba
Prerez praznega prostora
za prezračevanje mora biti
najmanj 200 cm2 od spodnje
do zgornje prezračevalne
odprtine.

A

min. 200 cm³

B

min. 500 mm

C

40 mm

D

min. 500 mm

E

40 mm

Vrste izpusta zraka
A Neposredno nad napravo
B Nad zgornjo enoto
C Od sprednje strani zgornje enote prek okrasne rešetke

A

560 mm - 570 mm

B

min. 550 mm

C

70 mm

D

30 mm

E

EWT 16.. - 874-890 mm
EWT 23.. - 1220-1236 mm
EWT 35.. - 1772-1788 mm

Na tem mestu izstopi električni kabel iz zadnje strani naprave.
Prosta dolžina električnega kabla:

EWT 16..: 2000 mm
EWT 23..: 2000 mm
EWT 35..: 2800 mm

Položaj omrežne vtičnice izberite z upoštevanjem zgornjih
podatkov.

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

Zamenjava položaja tečajev vrat
Tečaja vrat sme premestiti samo ustrezno usposobljen
strokovnjak.

2. Odstranite varovalni transportni element.

Premestitev tečajev vrat morata opraviti dva človeka.

OPOZORILO!

2.

Teža visokih vrat.
Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.
Postopek modifikacije opravite samo, če lahko
dvignete 20 kg.

OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi padca sestavnih
delov! Če pritrdilni elementi niso dovolj trdno priviti
na svoja mesta, lahko vrata padejo ven. To lahko
povzroči hude telesne poškodbe. Prav tako se
vrata morda ne bodo več trdno zapirala in naprava
ne bo pravilno hladila.

3.

Odstranite vrata.
Vrata mora zdaj nekdo varno pridržati.

POZOR
Nevarnost telesnih poškodb, če tečaji odpadejo!

1. Odstranite pokrove.

-- Tečaje pustite odprte.

3.

1.
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4. Odstranite zgornji zadrževalni nosilec in ga premestite na
nasprotno stran.

6. Odvijte tečaje in pokrove in jih ponovno privijte na nasprotni
strani diagonalno od originalnega položaja.

4.

5. Premestite omejevalnik na nasprotno stran.
6.

5.
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7.

Pritrdite vrata na napravo.
Opomba
Vrata mora zdaj nekdo varno pridržati.

7.

8. Namestite pokrove, tako da se s klikom zaskočijo.

8.

Preverite, ali so vrata trdno
nameščena in ali se pravilno
zapirajo.

7

Postavitev naprave
Postavitev naprave sme opraviti izključno ustrezno usposobljeno
osebje. Postavitev morata opraviti dva človeka.
Opomba
Pred postavitvijo preverite mere za postavitev.
Vmesna plošča in stranska stena kuhinjskega elementa morata
biti pravokotno druga na drugo.

OPOZORILO!
Nevarnost požara zaradi vlage!
Če so sestavni deli električnega kabla, ki so pod
napetostjo, vlažni, lahko to povzroči kratek stik.
- Naprava je namenjena uporabi v zaprtih prostorih.
Ne uporabljajte naprave na prostem ali na območjih,
kjer je izpostavljena pljuskanju vode ali vlagi.
- Napravo uporabljajte samo, ko je nameščena.

1. EWT 3553 - Odstranite varovalni transportni element.

2. Napeljite električni kabel proti stenski omrežni vtičnici.
OPOZORILO!
Nevarnost požara zaradi kratkega stika!
- Ko potiskate napravo v vdolbino, pazite, da ne
zmečkate, stisnete ali poškodujete električnega
kabla.
- Naprava naj ne deluje z okvarjenim električnim
kablom.

3.

Potisnite napravo do dveh tretjin v kuhinjski element.
Ko potiskate napravo navznoter, pazite, da ne boste
poškodovali električnega kabla.

3.

1.
4. Privijte nastavljiva podstavka, dokler se ne ustavita.

4.
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5. Namestite zaključno letev pokrova.

7.

Samo če je debelina stene manj kot 19 mm:
Namestite distančnika.

16 mm

5.

Na napravah s tečaji
na levi strani.

Na napravah s tečaji
na desni strani.

7.
19 mm

6. Odstranite varovalni transportni element.

6.

9

8. Odstranite pokrov.
8.

11.

Potisnite napravo do konca v vdolbino.
Preverite, ali je razmak povsod okoli naprave enakomeren.
77 Odvijte vijake .
77 Potisnite konzolo proti steni kuhinjskega elementa.
77 Privijte vijaka .

42

mm

11.
9. Privijte priključno konzolo.

9.

10. Privijte priključno konzolo.

10.

12. Prilagodite napravo s pomočjo nastavljivih podstavkov.

12.
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13. Pritrdite napravo na kuhinjski element s pomočjo vijakov,
privitih skozi tečaje in priključne konzole.

15. Pritrdite pokrove.

15.

13.
16. Stabilizirajte napravo spodaj na zadnji strani.
Pritrdite ročaj  na stabilizacijsko vodilo  in potisnite stabilizacijsko vodilo v talno ploščo naprave.
Odstranite ročaj in ponovite postopek še z drugim stabilizacijskim
vodilom.

14. Odlomite in odstranite sprednji del omejevalnika.

16.

14.

Preverite, ali so vrata trdno nameščena in ali se pravilno
zapirajo.
Postopek postavitve naprave je zdaj zaključen.
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