Navodila za postavitev

Hladilniki in zamrzovalniki za integrirano uporabo, vrata-na-vrata
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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" in
"Prezračevanje kuhinjskega elementa".
-- 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.

PREVIDNOST

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

označuje koristne informacije in
nasvete.

2.1 Transport naprave
PREVIDNOST
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.

2.2 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.
Postavite napravo tako, da se je električni kabel ali konektorji
ne morejo dotikati.
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.
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.

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

POZOR
Nevarnost požara in materialne škode!
Na napravo ne postavljajte aparatov, ki oddajajo toploto, na
primer mikrovalovnih pečic, opekačev kruha itd.!
OPOZORILO
Nevarnost materialne škode zaradi kondenzacije!
Ko sestavljate napravo z nazivom s črko S... ali napravo za
postavitev v vrsti (SBS):
Napravo lahko postavite poleg hladilnika ali zamrzovalnika.
Če se naziv vaše naprave ne začne s črko S...:
Ne postavite naprave poleg hladilnika ali zamrzovalnika.

POZOR
Zamašene ali zaprte prezračevalne odprtine predstavljajo
nevarnost požara in materialne škode!
Prezračevalne odprtine morajo biti vedno čiste. Vedno
zagotovite pravilno prezračevanje naprave!
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2.3 Mere vdolbine
POZOR
Nevarnost prevrnitve
Naprava mora biti pritrjena v skladu z navodili, ker tako
preprečite nevarnost zaradi nestabilnosti naprave.

To je osnovna enota in jo je potrebno namestiti pod delovnim
pultom. Kuhinjski elementi morajo biti vgrajeni v skladu s specifikacijo z dovolj prostora za prezračevanje, da je zagotovljeno pravilno delovanje opreme.

 Če se naprava poškoduje, nemudoma prej, preden priključite
napravo na omrežje, kontaktirajte dobavitelja.
 Tla, na katerih stoji naprava, morajo biti vodoravna in ravna.
 Ne postavite naprave na mesto, kjer je izpostavljena sončni
svetlobi, poleg kuhalnika, grelnika in podobne opreme.
 Ne postavljajte naprave sami: bolje je, da vam pomagata
dva ali več ljudi.
 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.
 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:
Odstranite vso zaščitno folijo, lepilne trakove in transportne
zaščitne elemente itd.
Opomba
Očistite napravo (glejte Navodila za uporabo, poglavje
"Čiščenje naprave").

2.2 Mere naprave

Sl. 2
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.
Preverite debelino sten sosednjih omaric: biti mora najmanj
16 mm.
Poravnajte kuhinjski element s pomočjo vodne tehtnice in
kotnika in če je potrebno, uporabite podložke.
Med tlemi in stenami enote morajo biti pravi koti.

2.4 Vrata enote
-- Za kuhinjsko enoto so zahtevana ena vrata.
-- Vrata morajo imeti debelino najmanj 16 mm in največ 19 mm.
-- Med vrati in vrati enote, ki se nahaja nad njo (če ta enota
obstoja), mora biti razmak s širino najmanj 3 mm.
-- Širina vrat enote je odvisna od opreme v kuhinji in širine
razmaka med vratnimi ploščami omarice. Praviloma mora
biti navpični razmak 3 mm med posameznimi vrati enot.
-- Če je omaric več, mora biti zgornji rob vrat omarice na isti
višini kot vrata sosednje omarice.
-- Vrata enote morajo biti vodoravna, ploščata in montirana,
tako da ne prihaja do vibracij in stresa.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi pretežkih vrat enote!
Če so vrata enote pretežka, lahko pride do poškodb tečajev
in posledičnega zmanjšanja učinkovitosti delovanja naprave.
Pred montažo vrat enote preverite, ali teža vrat ne presega
dovoljeno težo vrat.

* Odvisno od modela in dodatne opreme

Model naprave

Največja teža vrat
enote

S/UIK/UIKP/UIG/UIGN/UIB/

10 kg
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2.5 Sprememba usmerjenosti vrat*
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi trčenja vrat!
Če postavljate napravo z nazivom naprave z začetno črko
S... poleg druge naprave:
Postavite napravo, tako da se vrata odpirajo navzven. Po
potrebi zamenjajte položaj tečajev vrat.

PREVIDNOST
Nevarnost telesne poškodbe pri stisku mehanizma za mehko
ustavljanje!
Previdno odstranite mehanizem za mehko ustavljanje.
Odstranite blažilnik za zapiranje. Odstranite blažilnike za
zapiranje s krogelnega nastavka (1), odvijte nosilec (2). Za
odstranitev krogličnih nastavkov (3) uporabite izvijač.

POZOR
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.
Trdno privijte vijake in kroglični zglob mehanizma za mehko
ustavljanje z navorom 4 Nm.
Trdno privijte nosilec mehanizma za mehko ustavljanje z
navorom najmanj 3 Nm.
Preverite vse vijake in jih po potrebi ponovno privijte.
Opomba
Usmerjenost vrat lahko spremenite samo, če je na vrhu dovolj
prostora, da odstranite pritrdilne nosilce tečaja in jih ponovno
namestite na nasprotni strani. To je zelo redko mogoče, potem
ko je enota že postavljena v vdolbino.
Spremenite usmerjenost vrat, preden dokončno postavite
napravo.
Možnost telesnih poškodb! Upoštevajte varnostna
navodila!
Ta navodila veljajo za večje število modelov.
Upoštevajte navodilo samo, če se nanaša na vašo
napravo.
Izberite eno od naslednjih možnosti.

Vijake zgolj odvijte, ne odstranite jih.

Preverite pritrdilne elemente vijakov in jih po potrebi
privijte.
Potrebna orodja:

Sl. 3

Sl. 5
Odstranite pokrova.
Vijake na tečajih samo odvijte, ne odstranite jih.
Vijake odstranite šele, ko odstranite vrata skupaj s tečaji.

Sl. 4
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Sl. 6

PREVIDNOST
Nevarnost telesnih poškodb, če tečaji odpadejo!
Tečaje pustite odprte.

Sl. 7
Premaknite tečaje.

Odstranite vrata: Potisnite vrata proti sebi in ven, nato privzdignite nosilce in jih postavite na stran.

Sl. 8
Premestite pritrdilni nosilec na nasprotno stran.

* Odvisno od modela in dodatne opreme
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2.6 Postavitev naprave v vdolbino
POZOR
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.
OPOZORILO
Nevarnost poškodbe tečajev!
Če medtem ko napravo potiskate, držite napravo za vrata, se
lahko tečaji poškodujejo.
Ko potiskate ali kako drugače premikate napravo, jo vedno
držite za glavno ohišje.
Za postavitev v vdolbino so pri storitvenem servisu za
pomoč kupcem na voljo naslednji pripomočki:
Komplet za omejitev kota odpiranja
vrat na 90°

Možnost telesnih poškodb! Upoštevajte
varnostna navodila!
Med potekom namestitve upoštevajte opise posameznih
simbolov.

Sl. 9
Ponovno pritrdite vrata. Obesite vrata skupaj s tečaji in
privijte vijake.

2.7 Postavitev
Vsi deli, potrebni za namestitev, so priloženi napravi.

Sl. 10
Ponovno namestite blažilnike za zapiranje. Privijte kroglične
nastavke (1), privijte nosilec (2) in obesite blažilnike za
zapiranje v kroglične nastavke.

Sl. 12
Poskrbite, da boste imeli pri roki naslednje orodje:
 Brezžični Torx® izvijač 15, 25
 Ključ 13
 Izvijač Torx® 15
 Ploski izvijač 6
 Imbus ključ 8
 Merilni trak
 Svinčnik
 Vrvica
 Vodna tehtnica

Sl. 11
Preverite vse vijake in jih po potrebi ponovno privijte.
Ponovno pritrdite pokrove.
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Električna vtičnica mora biti enostavno dosegljiva.
Zahteve za prezračevanje

* Odvisno od modela in dodatne opreme
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2.7.1 Postavitev naprave

Sl. 15
Če je podnožna plošča že nameščena, jo povlecite naprej.
Izklopite priključni kabel iz hrbtne stene naprave, tako
da istočasno odstranite nosilec kabla, ker se bo sicer
pojavljal zvok vibriranja!
S pomočjo vrvice položite priključni
kabel tako, da lahko napravo po
namestitvi z lahkoto priključite.

Sl. 16

Sl. 13
Odprtina za pretok zraka mora imeti površino najmanj 200 cm2.
Če je pretok zraka neustrezen, se poraba energije poveča.

OPOZORILO
Nevarnost poškodb občutljivih talnih oblog!
Položite kos kartona v velikosti pribl. 10 cm x 60 cm pod
podstavek za nastavitev višine, po enega na vsako stran.
Kose izrežite iz embalaže. Za višine odprtin manjše od 826 mm
uporabite trakove iz trdega, toda tankega materiala.
Ko napravo potisnete navznoter, odstranite trakove.
Pritrditev zgoraj

Sl. 14
Pritrdite penasti vložek v sredino podložne plošče.
Penasti vložek se uporablja za ločevanje vstopnega in izstopnega zraka in omogoča ustrezno prezračevanje.
Vrsta pritrjevanja na kuhinjski element
Stranska pritrditev
 Podložni okvir pod trdim delovnim pultom, na primer iz
granita.
 Naprava je nižja od delovnega pulta, ko so nastavljivi
podstavki do konca iztegnjeni.
 Predpogoj: Stranska stena enote, ki omogoča pritrditev z
vijaki.
Pritrditev zgoraj
 Naprava je nekoliko naslonjena pod delovnim pultom, ko
so nastavljivi podstavki do konca iztegnjeni.
 Brez granitne plošče.

* Odvisno od modela in dodatne opreme

Sl. 17
Vstavite nosilec v držalo na vrhu enote in ga upognite proti
sprednji strani.
Potisnite enoto v vdolbino in jo poravnajte, glejte Poravnavanje enote.
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Sl. 20
Vstavite penasti vložek v ploščo podnožja - to je ključnega
pomena za ločevanje zračnega pretoka!
Sl. 18
Pred namestitvijo upognite oba nosilca na enem koncu.
Vstavite ravno letev v držalo na vrhu enote in jo upognite
proti sprednji strani.
Potisnite enoto v vdolbino in jo poravnajte, glejte Poravnavanje enote.
Poravnavanje enote

Sl. 21
Vstavite podložno ploščo (2), vendar je ne pritrdite.
Postavite vrata enote in zatem ploščo podnožja za preizkus
lege.
Če je plošča podnožja (2) vidna, jo povlecite naprej, dokler
nista sprednji rob prezračevalne rešetke in plošča podnožja
v isti liniji.
-aliČe je plošča podnožja (2) skrita, jo potisnite naravnost
nazaj.
Preverite, ali so prezračevalne odprtine popolnoma odprte:
Če je potrebno, znižajte višino plošče podnožja (U).
ZZPrilagodite višino letve (V) pod ploščo podnožja (2) vzdolž
širine vdolbine (W).

Sl. 19
Odvijte hrbtna nastavitvena podstavka s pomočjo izvijača
in izmenično odvijajte sprednja nastavitvena podstavka s
pomočjo imbus ključa št. 8, dokler enota ne stoji tik pod
delovnim pultom.
S pomočjo vodne tehtnice poravnajte enoto.
ZZRazmak med sprednjim robom stene omarice do naprave
mora biti 41,5 mm na obeh straneh.
ZZČe ni na voljo stranske stene enote, uporabite za poravnavo
delovni pult.
Enote z elementi za ustavljanje vrat (gumbi, tesnilne
obrobe ipd.):
Odštejte dodatno razdaljo (globino elementov za ustavljanje
vrat) od globine za vstavljanje 41,5 mm.
Odvijte hrbtna nastavitvena podstavka s pomočjo izvijača
in izmenično odvijajte sprednja nastavitvena podstavka s
pomočjo imbus ključa št. 8 (če sta nastavitvena podstavka
pomaknjena navznoter) ali s pomočjo izvijača (če sta
nastavitvena podstavka iztegnjena), dokler se ne ustavita.
Največja nastavitvena razdalja je 60 mm.
ZZNaprava je poravnana v pokončni smeri.
ZZNaprava je nekoliko oprta med tlemi in delovnim pultom.
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Sl. 22
Namestite in pritrdite ploščo podnožja. Pridržite ploščo
podnožja in vstavite zapah.
Pritrdite ploščo podnožja.
Pritrditev naprave v vdolbini:

* Odvisno od modela in dodatne opreme
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Sl. 26

Sl. 23
Če pritrjujete napravo pod delovni pult, uporabite 2 vijaka
za pritrditev nosilca pod delovni pult.

Sl. 24
Če pritrjujete enoto s strani, privijte nosilec v vdolbino z
enim vijakom na vsaki strani.

2.7.2 Namestitev vrat enote
Pritrdite ročaj na vrata enote.

Pritrdite pritrdilni križni nastavek Sl. 26 (11) na notranjo
stran vrat s pomočjo pripomočkov za montažo Sl. 26 (12).
Poravnajte križni nastavek Sl. 26 (11) na sredini vrat.
ZZRazdalji do zunanjega roba sta enaki na levi in na desni
strani.
Za vrata iz iverne plošče:
Pritrdite pritrdilni križni nastavek Sl. 26 (11) z najmanj 6
vijaki Sl. 26 (19).
Za vrata z okvirjem in ploščo:
Pritrdite pritrdilni križni nastavek Sl. 26 (11) s 4 vijaki Sl. 26
(19) na robu.
Dvignite pripomočka za montažo Sl. 26 (12), zavrtite ju in ju
vstavite v sosednji odprtini.

Sl. 27
Vstavite vrata na nastavitvena vijaka Sl. 27 (13) in rahlo
nanju privijte zaporni matici Sl. 27(10).
Zaprite vrata.
Preverite razmak med vrati in vrati enot v okolici.
Za bočno poravnavo vrat: potisnite vrata enote v smer X.
Za navpično poravnavo vrat Y in za bočni naklon: prilagodite
nastavitvena vijaka Sl. 27 (13) z izvijačem.
ZZVrata enote so poravnana s čelnimi ploskvami sosednjih
enot.
Privijte zaporni matici Sl. 27(10).

Sl. 25
Preverite razmak 8 mm. (Razdalja med vrati naprave in
spodnjim robom križnega dela)
Potisnite navzgor pripomočka za montažo Sl. 25 (12) na
višino vrat. Spodnji rob  pripomočka za montažo = zgornji
rob vrat, ki jih montirate.
Odvijte pritrdilni križni del Sl. 25 (11), tako da odvijete zaporni
matici Sl. 25 (10).

* Odvisno od modela in dodatne opreme

Sl. 28
Privijanje vrat enote na vrata naprave:
Izvrtajte pilotne vrtine v vrata enote (če je možno, izdelajte
predhodne vrtine s pomočjo sedlarskega šila).
Privijte vrata naprave na vrata omarice z uporabo pritrdilnega
nosilca.
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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*
Odnesite embalažo na uradno zbirno mesto.

2.9 Priključitev naprave
Sl. 29
Poravnajte vrata omarice na višino, označeno Z: odvijte
vijaka na vrhu in na dnu vrat, nato prilagodite vrata.
Odprite vrata na pribl. 45°, tako da z lahkoto dosežete
vijake pod vrati.
Pazite, da ne bo stika med gumbi in
tesnilnimi obrobami - pomembno za
delovanje naprave!
Med vrati enote in ohišjem enote naj
bo 2 mm zračnosti.

Sl. 30

OPOZORILO
Nepravilna priključitev
Poškodbe elektronike
Ne uporabljajte samostojnega pretvornika.
Ne uporabljajte vtikača za varčevanje z energijo.

POZOR
Nepravilna priključitev
Nevarnost požara.
Ne uporabljajte podaljška kabla.
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.
Preverite električni priključek.
Priključite električni vtikač.

Preverite prileganje vrat in po potrebi prilagodite.
Privijte vse vijake.
Privijte zaporne matice Sl. 30 (10) z imbus ključem št. 13 in
pri tem zadržujte nastavitvene vijake Sl. 30 (13) z izvijačem.

Sl. 31
Namestite zgornji pokrov, tako da se s klikom zaskoči.
Preverite naslednje postavke in tako zagotovite, da je naprava
pravilno nameščena. Če tega ne storite, lahko prihaja do
nastajanja ledu, kondenza in motenj v delovanju.
ZZVrata se morajo pravilno zapirati
ZZVrata enote ne smejo trkati ob telo/ohišje enote

2.8 Ravnanje z embalažo
POZOR
Nevarnost zadušitve z embalažo in plastično folijo!
Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažo.
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* Odvisno od modela in dodatne opreme

Začetek uporabe

* Odvisno od modela in dodatne opreme
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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.

