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Pokyny pre montáž
Side-by-Side
Mrazničky FNS 35402 i a FNS 37402 i
majú dve zapenené vyhrievania bočných stien a môžu byť vstavané so všetkými prístrojmi, vždy v osobitnej skrini
pre zabudovanie spôsobom „side-byside“.
Informujte sa prosím u Vášho špecializovaného predajcu, aké kombinácie
sú možné s Vašim prístrojom.
Miesto inštalácie

 Nebezpečenstvo poškodenia a
poranenia prevracajúcim sa prístrojom.
Chladnička je veľmi ťažká a pri otvorených dvierkach má sklon k prevráteniu.
Nechajte zatvorené dvierka prístroja,
pokým nebude prístroj v zabudovanom stave a zistený podľa návodu na
obsluhu a montáž vo výklenku.

 Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia exotermnými prístrojmi.
Exotermné prístroje sa môžu vznietiť
a spôsobiť požiar chladničky.
Chladnička sa nesmie umiestniť pod
varnú dosku.
Vhodná je suchá, dobre vetrateľná
miestnosť.
Pri voľbe miesta inštalácie myslite
prosím na to, že ak prístroj postavíte v
bezprostrednej blízkosti kúrenia, sporáka alebo iného zdroja tepla, stúpne jeho
spotreba energie. Zabráňte aj priamemu
slnečnému žiareniu.

O čo vyššia je teplota v miestnosti, o to
dlhšie beží kompresor a tým je vyššia
spotreba energie.
Pri zabudovaní prístroja dbajte okrem
iného na nasledovné:
- Zásuvka musí byť umiestnená mimo
zadnej steny a musí byť v prípade núdze ľahko prístupná.
- Zástrčka a sieťový kábel prístroja sa
nesmú dotýkať zadnej strany chladničky, pretože by sa vibráciami prístroja tieto mohli poškodiť.
- Ani iné prístroje by nemali byť pripojené do zásuviek v oblasti zadnej
strany chladničky.

 Nebezpečenstvo poškodenia vysokou vlhkosťou vzduchu.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa môže
kondenzát zrážať na vonkajších stenách prístroja a spôsobiť koróziu.
Umiestnite prístroj v suchej a/alebo
klimatizovanej miestnosti s dostatočným vetraním.
Po zabudovaní prístroja sa presvedčte, či sa dvierka správne zatvárajú, či
sú dodržané uvedené vetracie a odvetrávacie profily a či bol prístroj zabudovaný podľa návodu na použite a
montáž.
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Vetranie a odvetrávanie

Klimatická trieda
Chladnička je určená len pre určitú
klimatickú triedu (rozsah teploty v
miestnosti), ktorej hranice musia byť dodržané.
Nižšia teplota v miestnosti spôsobuje
dlhší prestoj kompresora. To môže spôsobiť vyššie teploty v chladničke a tým
aj následné škody.
Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku vo vnútri prístroja.
Klimatická trieda

Teplota v miestnosti

SN

+10 až +32 °C

N

+16 až +32 °C

ST

+16 až +38 °C

T

+16 až +43 °C

Ak je mraziaci prístroj klimatickej triedy
SN prevádzkovaný pri nižších teplotách (do +5 °C), je jeho bezchybná
funkcia zaručená.

 Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia nedostatočným vetraním.
Ak nemá prístroj dostatočné vetranie,
spúšťa sa častejšie kompresor a beží
dlhšiu dobu. Toto spôsobuje zvýšenú
spotrebu energie a vyššiu prevádzkovú teplotu kompresora, následkom
toho môže byť poškodenie kompresora.
Dbajte na dostatočné vetranie a odvetrávanie prístroja.
Bezpodmienečne dodržujte uvedené
vetracie a odvetrávacie profily.
Vetracie a odvetrávacie profily nesmú
byť prikryté alebo zastavené.
Okrem toho musia byť pravidelne
čistené od prachu.
Vzduch na zadnej stene chladničky sa
ohrieva. Preto musí byť skriňa na zabudovanie tak prispôsobená, že bude zabezpečené bezchybné vetranie a odvetrávane (viď kapitola „Rozmery pre zabudovanie“):
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- Vzduch vstupuje  cez sokel a vystupuje  hore v zadnej časti kuchynského nábytku.

Horný odvetrávací profil
Horný odvetrávací profil môže byť prevedený rôznymi spôsobmi:

- Pre vetranie a odvetrávanie je na zadnej stene prístroja nutné zaistiť odťahový kanál s hĺbkou minimálne 40
mm.
- Vetracie a odvetrávacie profily v
nábytkovom sokli, v skrinke pre zabudovanie a pod stropom miestnosti
musia mať po celej dĺžke voľný
priechod najmenej 200 cm², aby
mohol byť ohriaty vzduch bez prekážok odvádzaný.
Ak by ste chceli vsadiť vetracie
mriežky do vetracích a odvetrávacích
otvorov, potom musia byť otvory
väčšie ako 200 cm². Voľný priechod
200 cm² vyplýva zo súčtu prierezu
otvorov v mriežke.
- Dôležité! Chladnička pracuje o to
energeticky úspornejšie, o čo väčšie
sú vetracie a odvetrávacie profily.
Vetracie a odvetrávacie profily nesmú
byť prikryté alebo zastavené. Okrem
toho musia byť pravidelne čistené od
prachu.

a priamo nad prístrojom s vetracou
mriežkou (voľný priechod min.
200 cm²)
b medzi kuchynským nábytkom a
stropom
c v medzistrope
Nábytkové dvierka
Rozmer horizontálnej a vertikálnej
medzery
Podľa designu kuchyne sa určuje hrúbka nábytkových dvierok a polomer ich
hrán, ako aj obvodové medzery (horizontálna a vertikálna medzera).
Bezpodmienečne dbajte preto na:
- veľ kosť horizontálnej medzery
Medzera medzi nábytkovými dvierkami
a nad nimi prípadne pod nimi nachádzajúcimi sa dvierkami skrinky musí byť
najmenej 3 mm.
- veľ kosť vertikálnej medzery
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Ak je príliš malá medzera medzi
nábytkovými dvierkami prístroja a
čelom vedľajšieho kuchynského
nábytku na strane pántov, príp. koncovej bočnice, môže pri otváraní
dvierok chladničky dôjsť ku kolízii s
čelom kuchynského nábytku alebo
bočnicou.
Podľa hrúbky a polomeru hrany
nábytkových dvierok je nutné určiť
individuálne veľkosť medzery.
Pri plánovaní kuchyne prípadne pri výmene prístroja to zohľadnite zvolením si
vhodného riešenia zabudovania.

hrúbka
nábytkových
dvierok
A [mm]

rozmer medzery X [mm]
pre rôzne
polomery hrán B

R0

R1,2

≥16–19

R2

R3

min. 3

20

5

4

4

3,5

21

5,5

5

4,5

4

22

6,5

6

5,5

5

čelo vedľajšieho kuchynského nábytku
A = hrúbka čela nábytku
B = polomer hrany
X = rozmer medzery

koncová bočnica
A = hrúbka čela nábytku
B = polomer hrany
X = rozmer medzery

Tip: Namontujte dištančnú vrstvu medzi
teleso nábytku a bočnicu. Takto získate
medzeru zodpovedajúcej šírky.
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Hmotnosť nábytkových dvierok

 Nebezpečenstvo poškodenia
príliš ťažkými nábytkovými dvierkami.
Namontované nábytkové dvierka,
ktoré prekračujú povolenú hmotnosť
môžu spôsobiť poškodenie pántov,
čo okrem iného môže viesť k obmedzeniu funkcie.
Pred montážou nábytkových dvierok
sa uistite, či nie je povolená hmotnosť montovaných nábytkových
dvierok prekročená.
Pred montážou nábytkových dvierok sa
uistite, či nie je povolená hmotnosť
montovaných nábytkových dvierok prekročená.
Chladnička

max.
prípustná hmotnosť
nábytkových dvierok
v kg

FN 37402 i,
FNS 35402 i,
FNS 37402 i,
FNS 37405 i,

26

U servisnej služby alebo v špecializovaných obchodoch je možné objednať
montážnu sadu, prípadne ďalší pár
upevňovacích uholníkov pre montáž
veľkých alebo delených nábytkových
dvierok.
Pred zabudovaním chladničky
 Pred zabudovaním vyberte z prístroja
vrecká s montážnymi dielmi a iné príslušenstvo a odstráňte zaisťovaciu
pásku z vonkajších dvierok.
 V žiadnom prípade neodstraňujte
zo zadnej strany prístroja

- distančné držiaky (podľa modelu). Zaručujú potrebnú vzdialenosť medzi
zadnou stranou prístroja a stenou.
- vrecká, ktoré sa nachádzajú v kovovej mriežke (výmenník tepla) (podľa
modelu).
Sú dôležité pre funkciu chladničky.
Ich obsah nie je jedovatý ani nebezpečný.
 Odstráňte držiak kábla zo zadnej
strany prístroja.
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Mala stará chladnička ináč technicky
vyhotovené pánty?
Ak aj mala Vaša stará chladnička ináč
vyhotovené pánty, môžete použiť
nábytkvé dvierka. Demontujte v takom
prípade zo skrine na zabudovanie staré
kovanie; už nebude potrebné, pretože
sa budú nábytkové dvierka montovať na
dvierka prístroja. Všetky potrebné časti
sú súčaťou dodávky, alebo si ich môžete vyžiadať od servisnej služby.
Čelná nerezová stena
 Otvorte dvierka prístroja a vytiahnite
červenú prepravnú poistku  (podľa
modelu).

(podľa modelu)
Ak mala stará chladnička inú techniku
pántov a už nemôžete, alebo nechcete
použiť staré nábytkové dvierka, alebo
ak sa vaše nábytkové dvierka už nedajú
použiť z iných dôvodov, môžete ich nahradiť čelenou nerezovou stenou.
U servisnej služby sa môžete opýtať
kde je možné získať čelné nerezové
dvierka.
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Rozmery pre zabudovanie

* Deklarovaná spotreba energie bola meraná s hĺbkou výklenku 560 mm. Pri hĺbke
výklenku 550 mm je prístroj plne funkčný, má ale zanedbateľne vyššiu spotrebu
energie.
Pred zabudovaním dajte pozor na to, aby skriňa na zabudovanie zodpovedala
presne predpísaným rozmerom pre zabudovanie. Na zabezpečenie správnej funkcie prístroja musia byť bezpodmienečne dodržané uvedené vetracie a odvetrávacie profily.
Výška výklenku v [mm]
A
FN 35402 i

1 397–1 413

FN 37402 i

1 772–1 788

FNS 35402 i

1 397–1 413

FNS 37402 i

1 772–1 788
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Obmedzenie uhla otvárania
dvierok prístroja

Zmena smeru otvárania
dvierok

Pánty dvierok sú z výroby nastavené
tak, aby bolo možné dvierka prístroja
úplne otvoriť.

Ak Vaša chladnička nemá v prednej
časti označenie modelu „S“, bude dodaná s pravými dvierkami. Ak sú potrebné ľavé dvierka, musíte zmeniť ich
otváranie:

Ak by z nejakého dôvodu mal byť uhol
otvárania dvierok obmedzený, je to
možné nastaviť na pánte.
Ak by napríklad dvierka prístroja pri otváraní narážali na susednú stenu, mali
by ste uhol otvárania obmedziť na
cca 90°:
Vymedzovacie kolíky dvierok musíte
namontovať pred zabudovaním prístroja.

Ak má Vaša chladnička v prednej časti
označenie modelu „S“, bude dodaná s
ľavými dvierkami.
Nemeňte dvierka ak sa bude tento prístroj umiestňovať s chladničkou „sideby-side“. Mraznička musí stáť vľavo
vedľa chladničky v osobitnom výklenku.
Ak sú potrebné pravé dvierka, je možné
zmeniť ich otváranie.

 Zmenu smeru otvárania dvierok
realizujte bezpodmienečne s pomocou ďalšej osoby.

 Do pántov vložte zhora priložené kolíky pre obmedzenie otvárania dvierok.
Uhol otvárania dvierok prístroja je teraz
obmedzený asi na 90°.

Ak je tesnenie dvierok poškodené,
alebo vysunuté z drážky, môžu sa
dvierka prístroja zle zatvárať a výkon
chladenia klesá. Vo vnútri sa tvorí
kondenzát a môže dôjsť k zamŕzaniu.
Nepoškoďte tesnenie dvierok, alebo
dbajte na to, aby tesnenie nevykĺzlo z
drážky.
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Príprava výmeny dorazu dvierok
Pre zmenu smeru otvárania dvierok
budete potrebovať nasledujúce náradie:

 Aby ste zabránili počas výmeny dorazu dvierok poškodeniu dvierok a Vašej podlahy, rozložte vhodnú podložku na podlahu pred prístroj.
 Otvorte dvierka prístroja.

 Mierne uvoľnite skrutky  a  na
pántoch.
 Posuňte dvierka prístroja  smerom
von, zveste ich postavte stranou.

 Zložte krytky ,  a .
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Uvoľnenie tlmiča zatvárania dvierok

 Pozor! Tlmič zatvárania dvierok
sa v demontovanom stave stiahne!
Nebezpečenstvo poranenia!
 Položte demontované dvierka prístroja vonkajším čelom dole na pevnú
podložku.

 Skrutky  úplne vyskrutkujte.
 Nasaďte upevňovací prvok  na
protiľahlú stranu a zaskrutkujte voľne
skrutky .
 Skrutky  úplne vyskrutkujte a zaskrutkujte ich voľne na druhú stranu.

 Stiahnite tlmič zatvárania dvierok  z
guľového čapu.
 Odskrutkujte držiak  a zložte tlmič
zatvárania dvierok .

 Ak ste do závesov zasunuli kolíky pre
obmedzenie uhla otvárania dvierok,
vytiahnite kolíky smerom hore zo
závesov.
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Upevnenie tlmiča zatvárania dvierok
 Teraz obráťte dvierka prístroja tak,
aby ležali vonkajším čelom smerom
dole.

 Skrutkovačom uvoľnite guľový čap 
a priskrutkujte ho na inom mieste.
 Teraz obráťte dvierka prístroja tak,
aby ležali vonkajším čelom smerom
hore (pánty zostávajú otvorené).
Nebezpečenstvo poranenia!
Pánty nezaklápajte.

 Pevne priskrutkujte držiak  na pánt.
 Roztiahnite tlmič zatvárania dvierok
 a zaháknite ho do guľového čapu.

 Skrutky  vyskrutkujte.
 Premiestnite pánty diagonálne .
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Zabudovanie chladničky
Pomocou druhej osoby postavte
chladničku.
 Chladničku zabudujte len do pevného, stabilného kuchynského nábytku,
ktorý stojí rovno na podlahe.
 Skrinky na zabudovanie zaistite proti
prevráteniu.

 Nasuňte dvierka prístroja  na predmontované skrutky  a , skrutky 
a  pevne dotiahnite.
 Naklapnite krytky ,  a .

 Vložte do pántov zhora kolíky pre obmedzenie uhla otvárania dvierok.

 Kuchynský nábytok vyrovnajte vodováhou. Rohy skríň musia navzájom
zvierať 90°uhol, pretože inak nebudú
dvierka dosadať vo všetkých 4
rohoch skrine.
 Bezpodmienečne dodržte vetracie a
odvetrávacie profily (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Montážne pokyny“).
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Na zabudovanie chladničky potrebujete nasledovné náradie:

Potrebujete nasledovné montážne
časti:
Všetky montážne časti sú označené
číslami. Toto označenie montážnych
častí nájdete aj v príslušnom kroku
montáže.
- pre zabudovanie chladničky do výklenku:

* Časti sú priložené len k prístorjom určeným pre výklenky od výšky 140 cm.
** Počet podľa výšky výklenku; maximálny počet od výšky výklenku 140 cm
(obsahuje aj ďalšie montážne časti pre
montáž veľkých alebo delených nábytkových dvierok)
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- pre montáž nábytkových dvierok:

Príprava prístroja
 Prístroj postavte bezprostredne pred
výklenok kuchynského nábytku.

** Počet podľa výšky výklenku. Obsahuje aj ďalšie montážne časti pre montáž
veľkých alebo delených nábytkových
dvierok.
Všetky montážne kroky sú zobrazené
na prístroji s pravými dvierkami. Ak
ste dvierka zmenili na ľavé, zohľadnite
to pri jednotlivých montážnych krokoch.

 Zasuňte príložky vyrovnávacieho panela  spredu do držiakov.
Ak má chladnička ľavý doraz dvierok,
posuňte príložky do pravého otvoru
držiaku.
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 Nebezpečenstvo poškodenie
upevňovacieho uhla s krytom.
Kryt upevňovacieho uholníka je možné ľahko zložiť.
Kryt upevňovacieho uholníka vždy
ihneď zaklopte.

 Zaklopte kryty.
 Naskrutkujte upevňovacie uholníky 
pomocou šesťhranných skrutiek  na
predvŕtané diery v dvierkach prístroja.

 Chladničku zasuňte do dvoch tretín
do výklenku. Pri zasúvaní dbajte na
to, aby ste nepricvikli sieťový kábel.

Tip: Naskrutkuje druhý pár upevňovacích uholníkov v oblasti uchopenia
dvierok.

Tip: K zástrčke pripevnite kúsok šnúry a
„predĺžte“ tak prívodný sieťový kábel,
aby ste si uľahčili zasúvanie.
Prívodný sieťový kábel potom vytiahnite
za druhý koniec šnúry cez kuchynský
nábytok tak, aby ste chladničku po zabudovaní mohli ľahko pripojiť.
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Len pri stenách nábytku s hrúbkou 16
mm:

 Nasuňte distančné časti  a  vpravo na pánty.
 Otvorte dvierka prístroja.

 Zložte krytku .
 Naskrutkujte voľne upevňovaciu
časť  pomocou skrutiek .
Tip: Skrutky neuťahujte pevne, tak, aby
sa upevňovacia časť dala posúvať.
 Zasuňte dorazovú časť  na upevňovací uholník .
 Dole na prístroji voľne priskrutkujte
upevňovací uholník  pomocou
skrutiek .
Tip: Skrutky neuťahujte pevne, tak, aby
sa upevňovacia časť dala posúvať.
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Zabudovanie chladničky
Ak prístroj zasuniete príliš hlboko do
výklenku na zabudovanie, môže sa
stať, že po montáži nábytkových
dvierok nebude možné správne zatvoriť dvierka prístroja. To môže spôsobiť namŕzanie, vytváranie kondenzátu a iné funkčné poruchy, ktoré
majú za následok zvýšenú spotrebu
energie.
Prístroj zasuňte do výklenku na zabudovanie tak, aby bola po celom
obvode dodržaná vzdialenosť 42 mm
od telesa prístroja k prednej strane
bočných stien nábytku.
 Stiahnite ochrannú fóliu zo zasiťovacej pásky .
 Prilepte zaisťovaciu pásku  čelne
zarovnane na stranu prístroja, na
ktorej sa otvárajú dvierka.
1. Nasaďte pritom zaisťovaciu pásku na
spodnú hranu horného upevňovacieho dielu.
2. Po dĺžke ju pevne prilepte.
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Dôležité pri nábytku s dorazmi
dvierok (ako výstupky, tesniace manžety atď).
Zohľadnite montážny rozmer častí
vybavenia dvierok.
Ešte raz skontrolujte, či je po celom
obvode dodržaná vzdialenosť 42 mm
k prednému okraju súčastí dvierok.
 Povytiahnite prístroj o príslušný zväčšený rozmer.
Tip: Ak je to možné, odstráňte dorazové
súčasti dvierok a prístroj zasuňte tak, že
budú všetky upevňovacie uholníky navrchu aj dole dorazené k prednému
okraju bočnej steny nábytku.

 Prístroj teraz zasuňte do výklenku pre
zabudovanie tak, že budú všetky
upevňovacie uholníky navrchu aj dole
dorazené k prednému okraju bočnej
steny nábytku.
-  Steny nábytku s hrúbkou 16 mm:
Distančné časti dorazia hore aj dole
na predný okraj bočnej steny nábytku.
-  Steny nábytku s hrúbkou 19 mm:
Predné okraje pántov hore aj dole sú
zarovnané s predným okrajom steny
nábytku.
Takto je po celom obvode dodržaná
vzdialenosť 42 mm od predných
okrajov bočných stien nábytku.

 Pomocou priloženého vidlicového
kľúča vyrovnajte prístroj nastavovacími nohami na oboch stranách tak,
aby stál rovno.
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Upevnenie prístroja vo výklenku

 Pritlačte prístroj stranou s pántami ku
stene nábytku.

 Posuňte voľne namontované upevňovacie uholníky až k stene nábytku.

 Pre spojenie prístroja so skriňou pre
zabudovanie zaskrutkujte skrutky upínacích doštičiek  hore aj dole cez
príchytky pántov.

 Pevne priskrutkujte upevňovací
uholník  skrutkou  k stene nábytku.
Tip: Predvŕtajte otvor.
Prístroj sa nesmie zatiahnuť dozadu,
pretože inak nebude dodržaná
vzdialenosť 42 mm po obvode.
Pri uťahovaní skrutiek tlačte odstávajúci uholník palcom k stene nábytku.
 Pevne priskrutkujte upevňovací
uholník  skrutkami  k stene
nábytku.
Tip: Predvŕtajte otvory.
 Dotiahnite opäť pevne skrutky  a
.
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Len pre prístroje určené do výklenku
s výškou 140 cm
Pre dodatočné zaistenie prístroja v
skrini pre zabudovanie zasuňte na
spodnú stranu prístroja priložené tyče
medzi prístroj a dno nábytku:

 Odlomte prečnievajúce konce upevňovacích uholníkov. Nebudú už potrebné a môžete ich vyhodiť.
 Založte príslušné krytky  a  na
upevňovacie uholníky.

 Upevnite najprv držadlo  na jednej
zo stabilizačných líšt .
 Stabilizačnú lištu  zasúvajte do zavádzacieho kanálu pokým to bude
možné. Teraz odstráňte držadlo ,
nasaďte ho na druhú priloženú stabilizačnú lištu a taktiež ju zasuňte.
Tip: Držadlo si ponechajte pre prípad,
že by ste niekedy neskôr chceli vykonávať zabudovanie prístroja.
 Zatvorte dvierka prístroja.
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Montáž nábytkových dvierok
Vrchná hrana nábytkových dvierok by
mala byť v rovnakej výške ako pri
nábytkových dvierkach vedľa umiestnených skríň.

 Montážne pomôcky  posuňte do
výšky nábytkových dvierok: Spodná
dorazová hrana X montážnych pomôcok musí byť v rovnakej výške s
hornou hranou montovaných nábytkových dvierok (značka ).

Nábytkové dvierka musia byť namontované rovno a bez mechanického
pnutia.
V nasledujúcej kapitole je popísaná
montáž nábytkových dvierok s nábytkovým čelom o hrúbke najmenej 16–
19 mm.

Tip: Posuňte s nábytkovým čelom montážne pomôcky do výšky nábytkových
dvierok vedľa umiestených skríň.

 Z výroby je nastavená vzdialenosť
8 mm medzi dvierkami prístroja a
upevňovacou traverzou. Túto
vzdialenosť skontrolujte a prípadne ju
nastavte.

 Odskrutkujte matice  a zložte upevňovaciu traverzu  spolu s montážnymi pomôckami .
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 Položte nábytkové dvierka vonkajším
čelom dole na pevnú podložku.

 Nasuňte bočnú krytku  na upevňovaciu traverzu na strane oproti pántom.
 Otočte nábytkové dvierka a upevnite
rukoväť (ak je to potrebné).
 Tužkou tenko narysujte strednú os na
vnútornú stranu nábytkových dvierok
.

 Otvorte dvierka prístroja.

 Zaveste upevňovaciu traverzu  s
montážnymi pomôckami na vnútornú stranu nábytkových dvierok.
Upevňovaciu traverzu vystreďte.
 Upevňovaciu traverzu naskrutkujte
najmenej so 6 krátkymi drevotrieskovými skrutkami . (Pri kazetových
dvierkach použite len 4 skrutky na
okraji).
Tip: Predvŕtajte otvory.
 Vytiahnite smerom nahor montážne
pomôcky .
Montážne pomôcky otočte a úplne
ich zasuňte (schovajte) do stredových
výrezov upevňovacej traverzy.

 Zaveste nábytkové dvierka na zarovnávacie čapy .
 Matice  voľne zaskrutkujte na zarovnávacie čapy.
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Vyvornanie polohy dvierok
Skontrolujte vzdialenosť nábytkových
dvierok k okolitým dvierkam nábytku.
Vzdialenosť by mala byť rovnaká.

 Pomocou plochého kľúča utiahnite
pevne matice , skrutkovačom zakontrujte pri tom nastavovacie
čapy .
X: Bočné nastavenie
 Posúvajte nábytkové dvierka.
Y: Výškové nastavenie
Vzdialenosť medzi dvierkami prístroja
a upevňovacou traverzou je nastavená
na 8 mm. Túto vzdialenosť prestavujte
len v uvedenom rozsahu.
 Pomocou skrutkovača otáčajte nastavovacie čapy .

 Vyrovnávací panel  nesmie presahovať, musí úplne zapadnúť vo výklenku.
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Z: hĺbkové nastavenie
Skontrolujte vzdialenosť medzi nábytkovými dvierkami a telesom nábytku.
Vzdialenosť by mala byť asi 2 mm.

 Vyklopte kryt.
 Do upevňovacích dier  zaskrutkujte
skrutky .
Tip: Predvŕtajte otvory.

 Nebezpečenstvo poškodenie
upevňovacieho uhla s krytom.
Kryt upevňovacieho uholníka je možné ľahko zložiť.
Kryt upevňovacieho uholníka vždy
ihneď zaklopte.
 Zatvorte dvierka.

 Povoľte skrutky  navrchu na dvierkach prístroja a skrutku  dole na
upevňovacom uholníku.
 Všetky skrutky ešte raz pevne dotiahnite.
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Správne zabudovaná chladnička
musí spĺňať tieto podmienky:
- Dvierka sa správne zatvárajú.
- Dvierka nedosadajú na teleso nábytku.
- Tesnenie na hornom rohu na strane
madla pevne dosadá.
 Pre kontrolu dajte do prístroja zapnutú vreckovú lampu a zatvorte dvierka
prístroja.
Zatemite miestnosť a skontrolujte, či
preniká svetlo po bokoch chladničky.
Ak je to tak, prekontrolujte jednotlivé
montážne kroky.

 Nasaďte kryt  a zaklapnite ho.
 Priklopte krytky na upevňovacích
uholníkoch.
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Elektrické pripojenie
Prístroj je sériovo vybavený „zástrčkou“
na pripojenie do zásuvky s ochranným
kontaktom.
Prístroj umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka
voľne dostupná, zabezpečte, aby v
mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.
Prevádzka prístroja na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích
kábloch môže spôsobiť preťaženie
káblov.
Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.
Elektrická inštalácia musí byť v súlade s
VDE 0100.
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre
elektrické pripojenie prístroja použitie
prúdového chrániča (RCD) typu .
Poškodený prívodný sieťový kábel môže
byť nahradený len špeciálnym káblom
rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov
môže výmenu vykonať len kvalifikovaný
autorizovaný odborník, alebo servisná
služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste
inštalácie.
V prípade pochybností sa spýtajte
kvalifikovaného elektrikára.
Prístroj sa nesmie pripájať na elektrické
striedače, ktoré sa používajú pri autonómnom zásobovaní elektrickou energiou, napr. zo solárneho systému. V inom
prípade môže pri zapnutí prístroja dôjsť
k bezpečnostnému vypnutiu z dôvodu
napäťových špičiek. Môže sa poškodiť
elektronika.

