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Symboler anvendt i håndbogen

Bemærk

Tips til korrekt brug af apparatet

Vigtigt

Anvisninger på undgåelse af skader på apparatet

Advarsel

Anvisninger på undgåelse af personskader

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed

Hvis apparatet skal erstatte et eksisterende apparat, der skal fjernes eller skrottes, skal man klippe

strømkablet over og ødelægge dørlåsen, for at sikre, at det ikke ender som en farlig fælde for børn, der kan

blive lukket inde i apparatet.

Vær lige så forsigtig ved enden på det nye apparats levetid.

Børnesikring
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Mål�på�det�indbyggede/integrerede�apparat

60 cm: l: 587 mm (23 1/8” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ b: 575 mm (22 5/8” in)

75 cm: l: 737 mm (29” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ b: 575 mm (22 5/8” in)

90 cm: l: 887 mm (35” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ b: 575 mm (22 5/8” in)

Anordningens�mål�med�rustfrit�stål/klassisk�forside

60cm: l: 599 mm (23 5/8” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ p: 600 mm (23 3/4” in)

75cm: l: 749 mm (29 1/2” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ p: 600 mm (23 3/4” in)

90cm: l: 899 mm (35 3/8” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ p: 600 mm (23 3/4” in)

Mål�på�det�indbyggede�apparat�inklusive�emballage

60 cm: l: 650 mm (25 5/8” in) / h: 2210 mm (87” in)/ b: 800 mm (31 1/2” in)

75 cm: l: 800 mm (31 1/2” in)/ h: 2210 mm (87” in)/ b: 800 mm (31 1/2” in)

90 cm: l: 950 mm (37,4 in)/ h: 2210 mm (87” in)/ b: 800 mm (31 1/2” in)

Vægt�inklusive�emballage

60 cm: maksimum 230 kg (507 lb)

75 cm: maksimum 275 kg (606 lb)

90 cm: maksimum 295 kg (650 lb)

Forsyningsspænding

AC 220-240 V 50 Hz

Elledning

Leveres uden ledning

Forsyningstrykket�i�drikkevandet

fra 0,05 MPa til 0,5 MPa (0,5 Bar - 5 Bar)

Vandforsyningsledning

medfølger, 3/4” hunsamling, madvarekvalitet

Udstyr�til�installation�medfølger

fastgørelsessæt til individuelle paneler

tippesikringssæt

sidesamlingssæt

4 mm (1/8” in) unbraconøgle

Nødvendigt�værktøj

Stjerneskruetrækker

træ og slagboremaskine 

2,5 mm (1/8” in) borehoved til træ 

8 mm (3/8” in) borehoved til mursten 

17 mm (3/4” in) gaffelnøgle

Apparatets egenskaber og installationskrav
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A: område der skal lades frit til brug for

tippesikringsbeslagene

E: område der skal lades frit til brug for

strømforsyningsledningen

W: og vandforsyningsslange

Minimum�nichehøjde

2064 mm (81 1/4” in)

Minimum�nichebredde

90 cm: 900 mm (35 1/2” in)

75 cm: 750 mm (29 5/8” in)

60 cm: 600 mm (23 3/4” in)

Dørens�åbningsafstand

90 cm: 1435 mm (56 1/2” in)

75 cm: 1285 mm (50 5/8” in)

60 cm: 1135 mm ( 44 3/4” in)

Dørens�åbningsvinkel

105°

Bredde

90 cm: 899 mm (35 3/8” in)

75 cm: 749 mm (29 1/2” in)

60 cm: 599 mm (23 5/8” in)

Højde

2050 mm (80 3/4” in) ± 25 mm (1” in)

Dybde�med�dør�(uden�panel)

575 mm (22 5/8” in)

Installationsnichen specifikationer: indbygget

Vigtigt:�En døråbning på 90° er tilstrækkelig til at muliggøre dørens åbning og fuld udtrækning af de indre

skuffer, selv om apparatet er installeret direkte op ad en væg. Hvis der ønskes en døråbning på 105°, skal

apparatet placeres i en afstand fra væggen som angivet på figuren.
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A: område der skal lades frit til brug for

tippesikringsbeslagene

E: område der skal lades frit til brug for

strømforsyningsledningen

W: og vandforsyningsslange

Minimum�nichehøjde

2064 mm (81 1/4” in)

Minimum�nichebredde

90 cm: 900 mm (35 1/2” in)

75 cm: 750 mm (29 5/8” in)

60 cm: 600 mm (23 3/4” in)

Dørens�åbningsafstand

90 cm: 1435 mm (56 1/2” in)

75 cm: 1285 mm (50 5/8” in)

60 cm: 1135 mm ( 44 3/4” in)

Dørens�åbningsvinkel

105°

Bredde

90 cm: 899 mm (35 3/8” in)

75 cm: 749 mm (29 1/2” in)

60 cm: 599 mm (23 5/8” in)

Højde

2050 mm (80 3/4” in) ± 25 mm (1” in)

Dybde�med�dør

600 mm (23 3/4” in)

Installationsnichen specifikationer: integreret

Vigtigt:�En døråbning på 90° er tilstrækkelig til at muliggøre dørens åbning og fuld udtrækning af de indre

skuffer, selv om apparatet er installeret direkte op ad en væg. Hvis der ønskes en døråbning på 105°, skal

apparatet placeres i en afstand fra væggen som angivet på figuren.

Målene i parenteser er i tommer.
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Transport til installationsstedet og udpakning
Da det er et stort og tung apparat, skal man inden transporten kontrollere adgangen til det sted, hvor det

skal installeres (dørens størrelse, manøvreringsplads i trappeopgange osv.).

Apparatet er fastgjort til bunden af emballagen (palle) med fire bolte, der kan fjernes med en 17 mm (3/4”

in) nøgle.

Det anbefales at anvende en manuel transportenhed til flytningen af apparatet til installationsstedet, og først

der tages bunden af emballagen.

Apparatet skal altid transporteres i opretstående stilling.

Hvis dette ikke er muligt, skal apparatet transporteres liggende med bagsiden nedad.

Efter ankomst til installationsstedet, kan apparatet, der har 4 hjul, tages af pallen og anbringes i

installationsområdet.

Gå frem som følger:
• Tag de fire bolte af 1, der fastgør apparatet til pallen,

ved hjælp af en 17 mm (3/4” in) topnøgle.

Fjern fastgørelsesbeslagene 3 og 4.

• For at fjerne det forreste fastgørelsesbeslag 3 skrues

den bagerste hjulreguleringsbolt en eller to omgange

ud 2 med en 13 mm (1/2” in) topnøgle, uden

anvendelse af for stor kraft ved spændingen af

møtrikken, da det kunne beskadige

nivelleringsfodsystemet.

• Apparatet tages af pallen med en velegnet kraftig

trækkevogn fra bagsiden af enheden og placeres på

gulvet.

Pas på ikke at beskadige gulvet.

Sarte gulve skal beskyttes med plader af krydsfiner,

karton eller lignende materialer.

Apparatet�er�meget�tungt.

Vær�yderst�forsigtig�under�håndteringen�for�at�undgå�personskade.

Apparatet�skal�altid�transporteres�i�opretstående�stilling.

Undgå�for�enhver�pris�at�læne�det�ned�på�forsiden.

Forberedelse af installationen
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Eltilslutningen kræver brug af en europæisk 16A

Schukostikkontakt eller en britisk 13A stikkontakt med

jordforbindelse, der styres af en lettilgængelig, flerpolet

kontakt.

Til tilslutning af vandforsyningen (for apparater med

isterningemaskiner) skal der være en hane med en 3/4”

hanforbindelse, der ligeledes skal være lettilgængelig,

når apparatet er installeret.

Apparatet leveres med en vandforsyningsslange og et

forseglingssæt, der er egnet til højt vandtryk og er i

overensstemmelse med bestemmelserne på

fødevareområdet.

Vandfilterpatronen, der følger med apparatet, skal

installeres i henhold til de medfølgende anvisninger.

Brug kun den nye slange og de nye pakninger, der

følger med apparatet. Kasser en eventuel slange og

pakning, der allerede er installeret.

Elledningens længde: 2,0 m (78 3/4” in)

Vandslangens længde: 2,5 m (98 3/8” in)

Energi: Alternativer og automatisering i
hjemmet
Hvis der leveres energi fra alternative energikilder

(solenergi, geotermisk energi mv.), eller hvis der er

installeret et automatiseringssystem i hjemmet, skal man

installere sættet til alternativ energi for at integrere

enheden

i forsyningsnettet.

Filteret�kan�ikke�gøre�det�sikkert�at�drikke�vand,

der�ikke�er�egnet�som�drikkevand�for�mennesker.

Apparatet�må�udelukkende�sluttes�til�en

drikkevandsforsyning.

Brug�ikke�forlængere�eller�adaptere.

Når�først�apparatet�er�sluttet�til

vandforsyningen,�skal�der�slukkes�for

isterningemaskinen�(berør�knappen� på

kontrolpanelet�for�at�slukke�den),�før

hovedvandforsyningen�afbrydes.

El- og vandtilslutning

E

W
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Gå frem som følger:
• Rul elkablet ud, og slut det direkte til stikkontakten i

væggen.

• Sørg for, at apparatet står i Standby, og at alle lamper

er slukket. Er det ikke tilfældet, trykkes der på

enhedens knap for at slukke for den.

• Sæt den ene ende af vandslangen i konnektoren på

apparatets bagside 1.

• Sæt den anden ende af slangen på vandhanen, og brug

pakningen leveret i sættet til ejeren 2.

El- og vandtilslutning

Reguler apparatets nivellering ved hjælp af de forreste

nivelleringsfødder og de bagerste justerbare hjul.

Gå frem som følger:
• Efter at have fjernet nederste sokkel eller rist (den

holdes på plads af magneter) justeres højden på

nivelleringsfødderne 1 ved hjælp af en 17 mm (3/4”

in) topnøgle.

• Juster derefter højden på de bagerste hjul ved at dreje

de forreste justeringsbolte 2 med eller mod uret efter

behov.

• Sæt soklen eller risten på igen.

Bagsiden af apparatet

Bagsiden af apparatet

Tilslutning til

vandforsyningen

Nivellering
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Målene på panelerne er anført i tabellen og på tegningerne på side 18-21.

Men afhængigt at kravene til indstilling på linje med andre køkkenmoduler kan dørpanelet være højere end

den øverste kant på køleskabsdøren, og skuffepanelet kan være lavere end kanten på skuffen.

Panelerne skal monteres med specielle beslag, der hægter sig fast i justerbare anordninger på døren og

skuffen, og med beslag der forankrer og justerer panelets lodrette retning.

Beslag, anordninger og fastgørelsesskruer leveres med apparatet, og skal sættes på panelet som angivet.

Gå frem som følger:
For at forberede panelerne til montering på apparatet skal man følge disse trin og arbejde på bagsiden af

panelet.

Dørpanel

• Træk en linje, der deler panelets bredde halvt over 1.

• Med start fra panelets nedre kant markeres positionen

for beslagene 2.

• Følg den tilhørende tabel og marker det udvendige og

derefter det indvendige hul 3.

Pyntepaneler forneden på dør og skuffe - indbygget



12

• Placer beslagene på hvert sæt markeringer for at

sikre, at de flugter 4, bor derefter huller gennem

panelet (vær opmærksom på panelets tykkelse) 5.

• Skru beslagene på plads 6.

Skuffepanel

• Ved forberedelsen af skuffepanelet følges de samme

anvisninger som for dørpanelet, men sørg for, at

målene tages med start fra øverste kant 7.

Støttebeslaget vender den modsatte vej 8 (bemærk

fig. 4 og 8).

Pyntepaneler forneden på dør og skuffe - indbygget
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Forberedelse af pyntepaneler til indbygget køleskab

Hullernes�placering

90�cm 75�cm 60�cm

Hængsel�til

venstre
Hængsel�til�højre

Hængsel�til

venstre
Hængsel�til�højre

Hængsel�til

venstre
Hængsel�til�højre

A 897 (35 1⁄4”) 897 (35 1⁄4”) 747 (29 3/8”) 747 (29 3/8”) 597 (23 1/2”) 597 (23 1/2”)

B 355,5 (14”) 261 (10 1/4”) 279 (11”) 187 (7 3⁄8”) 205 (8 1⁄8”) 111 (4 3⁄8”)

C 261 (10 1/4”) 355,5 (14”) 187 (7 3⁄8”) 279 (11”) 111 (4 3⁄8”) 205 (8 1⁄8”)

D 418 (16 1/2”) 386 (15 1/4”) 343 (13 1⁄2”) 311 (12 1⁄4”) 276,5 (10 7⁄8”) 236,5 (9 3⁄8”)

E 386 (15 1/4”) 418 (16 1/2”) 311 (12 1⁄4”) 343 (13 1⁄2”) 236,5 (9 3⁄8”) 276,5 (10 7⁄8”)

F/G 354,5 (14”) 354,5 (14”) 279,5 (11”) 279,5 (11”) 203,5 (8”) 203,5 (8”)
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Dørrudens�mål� Hullernes�placering

Forberedelse af pyntepaneler til indbygget køleskab med glasdør

90�cm 60�cm

Hængsel�til

venstre
Hængsel�til�højre

Hængsel�til

venstre
Hængsel�til�højre

A 897 (35 3⁄8”) 897 (35 3⁄8”) 597 (23 1/2”) 597 (23 1/2”)

D 418 (16 1/2”) 386 (15 1/4”) 276,5 (10 7⁄8”) 236,5 (9 3⁄8”)

E 386 (15 1/4”) 418 (16 1/2”) 236,5 (9 3⁄8”) 276,5 (10 7⁄8”)

F/G 354,5 (14”) 354,5 (14”) 203,5 (8”) 203,5 (8”)

H 417 (16 3/8”) 384 (15 1/8”) 275 (10 7⁄8”) 235 (9 1⁄4”)

I 384 (15 1/8”) 417 (16 3/8”) 235 (9 1⁄4”) 275 (10 7⁄8”)
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Mål på indbygningspaneler

Serier Dørbredde/Skuffebredde�A Dørens�udskæringsbredde�B

90�cm 897 (35 1/4”) 627 (24 3/4”)

75�cm 747 (29 3/8”)

60�cm 597 (23 1/2”) 327 (12 7/8”)

Eksempler�på�beregning

Integration i en køkkensøjle med en samlet højde på 2160 mm (85” in) og 150 mm (6” in) dørskåner.

(BEMÆRK: Ved beregningen regnes nivelleringsfoden som 0).

Beregning�af�skuffen:

Dørskåner 187 - 150 = 37 mm (1 1/2” in)     g 540 + 37 = 577 mm (22�3/4” in)

Beregning�af�øverste�panel:

2160 - 2050 = 110 mm (4 3/8” in)     g 1320 + 110 = 1430 mm (56�1/4” in)

Beregning�af�samlet�højde:

150 + 577 + 3 + 1430 = 2160 mm (85” in)
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Når alle store og små beslag er sat på panelerne, kan man begynde at montere den nederste skuffe.

Gå frem som følger:
• Spænd skruen delvist til fastgørelsen 1.

• Hægt det nederste skuffepanel på begyndende fra

fastgørelserne forneden 2.

• Nu er det muligt at få panelerne til at flugte med

sidestående kabinetter i højden ved hjælp af de

nederste beslag, 3 og ved at stramme eller løsne

skruerne på plads efter behov. Med skruen kun lidt

spændt flyttes panelet til siden for at få det til at

flugte med de andre paneler på enheden eller

sidestående strukturer.

• At flugte i dybden: der arbejdes indvendigt fra i

skuffen, og efter at have løftet den magnetiske

forsegling, justeres panelpositionen, så den er tættere

på eller længere fra døren ved hjælp af hullerne 4, og

derefter fastgøres panelet via hullerne 5.

Når�frontpanelet�er�fastgjort,�kontrolleres�det,�at�pakningen�er�placeret�korrekt,�så�døren/skuffen

lukker�korrekt�og�det�undgås,�at�enheden�oplever�driftsfejl.

Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget
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• Hægt panelet til fastgørelsesanordningen med start fra

de øverste flugtende beslag 6.

• Nu kan indretningen mellem panelet og de

sidestående kabinetter justeres ved hjælp af de

flugtende beslag og de små beslag 7 og 8.

• At flugte lodret: spænd eller løsn skruen i beslagene

for at hæve eller sænke panelet 9. 

• At flugte i dybden: der arbejdes fra indersiden af

døren, og efter at have løftet den magnetiske

forsegling, justeres panelpositionen, så den er tættere

på eller længere fra døren ved hjælp af hullerne 10, og

derefter fastgøres panelet via hullerne 11.

Når�frontpanelet�er�fastgjort,�kontrolleres�det,�at

pakningen�er�placeret�korrekt,�så�døren/skuffen

lukker�korrekt�og�det�undgås,�at�enheden�oplever

driftsfejl.

Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget
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Opstilling

Indbygget installation af enkelt apparat
Til en indbygget installation leveres særlige sideprofiler og dækrammer i aluminium for at dække

mellemrum mellem apparatet og de sidestående kabinetter.

Gå frem som følger:
• Skub apparatet ind i installationsnichen 1.

• Hvis enheden skal installeres i en niche eller i en

lukket struktur, er det nødvendigt at designe en

ventilationsskakt bag ved nichen for at sikre korrekt

ventilation på bagsiden af enheden. En afstand på 5

mm er tilstrækkeligt til at hindre overophedning.

Monter altid frontpaneler på døren og skuffen, før

enheden skubbes ind til sin slutstilling i nichen eller

strukturen.

• Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at

fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på

apparatet 2.

For at føre denne operation lettere, skal døren og

skuffen holdes åbne.

• Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at

fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på

apparatet 2 .

For at føre denne operation lettere, skal døren og

skuffen holdes åbne.

Kontrollér nivelleringen af apparatet, og juster

fødderne og hjulene for at korrigere den.

• Monter dækrammerne på profilerne: først indsættes

de lateralt, og derefter skubbes de fast ind, til de

klikker på plads 3.

Montering af sideprofiler

Apparat

A Forbindelseselement B Aluminiumsramme

Væg

eller

sidemøbe

l

Væg

eller

sidemøbe

l
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Opstilling

Indbygget installation af to eller flere apparater
Påkrævet udstyr med separat bestilling: 

• Midtersamlingssæt

Der leveres specielle sideprofiler og aluminiumsdækrammer til lukning af mellemrum mellem apparatet og

de sidestående kabinetter.

Gå frem som følger:
• Placer apparaterne foran installationsområdet, og

efterlad nok plads til at kunne arbejde fra bagsiden 1.

• Gå om bag apparaterne, og monter

samlingsbeslagene: fastgør den ene side af det

øverste og det nederste beslag til det ene apparat og

derefter modsatte side til det andet 2.

• Placer de to enheder side om side, og saml dem på

forsiden ved at fastgøre de to profiler med de

medfølgende skruer 3.

Fastgør beslaget oven på enhederne som vist på figur

4.

• Færdiggør samlingen ved at montere den midterste

dækramme på de midterste profiler ved at skubbe, til

de klikker på plads 5.

1

2

3
4

5
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• Når ovenstående trin er udført, skubbes enhederne ind

til deres endelige placering 6.

Hvis enhederne skal installeres i en niche eller i en

lukket struktur, er det nødvendigt at designe en

ventilationsskakt bag ved nichen for at sikre korrekt

ventilation på bagsiden af enheden. En afstand på 5

mm er tilstrækkeligt til at hindre overophedning.

Monter altid frontpaneler på døren og skuffen, før

enheden skubbes ind til sin slutstilling i nichen eller

strukturen.

• Kontrollér nivelleringen af apparatet, og juster

fødderne og hjulene for at korrigere den.

• Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at

fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på

apparatet 7.

For at føre denne operation lettere, skal døren og

skuffen holdes åbne.

• Monter dækrammerne på profilerne: først indsættes

de lateralt, og derefter skubbes de fast ind, til de

klikker på plads 8.

Montering af side- og midterprofiler

6

8

7

Apparat Apparat

A�Forbindelseselement

B�Aluminiumsramme

D�Forbindelseselement

E�Aluminiumsramme

Væg

eller

sidemøbel

Væg

eller

sidemøbel

Opstilling
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Opstilling

Fritstående installation af to eller flere apparater
Påkrævet udstyr med separat bestilling:

• Midtersamlingssæt

• Fritstående sæt

Aluminiumsprofiler kan anvendes til at lukke mellemrum mellem apparatet og sidestående strukturer.

Gå frem som følger:

• Placer apparaterne foran installationsområdet, og

efterlad nok plads til at kunne arbejde fra bagsiden.

• Fjern den selvklæbende beskyttelsestape, og fastgør

det isolerede antikondenspanel på den ene side af

apparatet 1.

• Gå om bag apparaterne, og monter

samlingsbeslagene:

fastgør den ene side af det øverste og det nederste

beslag til det ene apparat og derefter modsatte side til

det andet 2.

• Placer de to enheder side om side, og saml dem på

forsiden ved at fastgøre de to profiler med de

medfølgende skruer 3.

Fastgør beslaget oven på enhederne som vist på figur

4.

• Færdiggør samlingen ved at montere den midterste

dækramme på de midterste profiler ved at skubbe, til

de klikker på plads 5.

1

2

3
4

5
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• Fastgør sidepanelerne til enheden ved at montere dem

på sideprofilerne 7, der er formonteret på enheden.

• Fastgør aluminiumsdækpladen 8 på hver sideprofil, og

tryk dem på, til de klikker på plads.

• Monter toppanelet 9 øverst på enheden ved hjælp af

de medfølgende skruer.

• Juster højden på enheden med nivelleringsfødderne og

de bagerste hjul.

Sidepaneler og montering af midterprofil

Apparat Apparat

Opstilling

A�Forbindelseselement

B�Aluminiumsramme

D�Midterforbindelse

E�Midterdæknings- og forbindelsessystem

H Sidepanel

9

8

7
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For at hindre apparatet i at tippe fås et ekstralangt sæt på bestilling, hvis apparatet skal vedblive med at

have afstand til væggen. Det er obligatorisk at montere to beslag på den øverste del af apparatet, så det

kan fastgøres sikkert til væggen.

Gå frem som følger:

• Beslagene skal påsættes som vist ved hjælp af de

medfølgende skruer og rawlplugs.

Placer et beslag øverst på apparatet i

overensstemmelse med fastgørelseshullerne og op

imod væggen 1.

• Marker hullernes positioner på væggen 2.

• Bor i væggen med et 8 mm (3/8” in) bor, og indsæt

rawlpluggen 3.

• Sæt beslaget på igen, og fastgør det først til kabinettet

og derefter til væggen 4.

For�at�undgå�faren�for�at�apparatet�tipper�over,�er�det�obligatorisk�at�fastgøre�apparatet�til

væggen�med�de�to�specielle�beslag.

Tippesikringssamling

85

75

55

1

2

3

4
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Et ventilationssystem sørger for ventilation gennem en rist

nederst på forsiden af enheden. Hvis køkkenets design

foreskriver en dørskåner, skal denne perforeres for at sikre

et tilstrækkeligt luftflow som beskrevet på tegningen.

Hullerne kan have en hvilken som helst form og størrelse,

så længe det samlede areal af huller svarer til 50% af

dørskånerens areal.

I så fald er det bedre at fjerne frontristen, der følger med

enheden, for at sikre et bedre luftflow. Risten er fastgjort

til enheden med magnetiske plader, og den kan let fjernes

af slutbrugeren for at give mulighed for regelmæssig

rengøring og støvfjernelse.

Hvis risten er delvist dækket af køkkenets dørskåner,

anbefales det at fjerne risten for at sikre et bedre luftflow.

Ventilation

A

B

C

C

90�cm 75�cm 60�cm

A 860 (33 7⁄8”) 740 (29 1⁄8”) 560 (22”)

B > 100 (4”)

C 10 (3⁄8”)

50%

10
0 

(4
”)
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• Kontrollér, at de forreste nivelleringsfødder er blevet korrekt monteret.

• Kontrollér, at tilslutningen til vandforsyningssystemet ikke har udslip, og at lukkehanen er lettilgængelig.

• Kontrollér, at elforbindelsen er korrekt installeret, og at den flerpolede kontakt og stikkontakten er

lettilgængelige.

• Kontrollér, at apparatet flugter perfekt med sidestående strukturer.

• Kontrollér, at al tape og indvendig og udvendig beskyttelse er fjernet.

• Kontrollér, at dørene lukker korrekt, og at skuffer og hylder glider perfekt.

Kontrol efter installationen

• For at starte apparatet sluttes stikket til kontakten:

nu vil kontrolpanelet ved døråbning som regel

vise meddelelsen “Standby”, og alle panelets

knapper er slukkede.

• For at tænde for alle apparatets afdelinger skal der

trykkes på enhedens knap i tre sekunder.

Displayet viser meddelelsen “Indledende test” i

ca. 2 minutter. Efter denne fase starter

kompressorerne og vil forblive i gang, til den

fabriksindstillede standardtemperatur er nået.

Husk, at denne tilstand kan vare i flere timer.

Hvis apparatet er udstyret med en

isterningemaskine, skal man, inden den tændes,

sørge for, at vandfilterpatronen er monteret, og

derefter fylde vandsystemet. Til dette formål

slukkes isterningemaskinen. Rør samtidig ved

knapperne Enter og Isterningemaskine for

at starte opfyldningen, som kan tage nogle

minutter.

Bagefter tændes der igen for isterningemaskinen

ved at røre ved knappen .

• For yderligere oplysninger om apparatets drift skal

man se brugerhåndbogen.

Hvis�meddelelsen�Standby�ikke�vises�ved�første�igangsættelse,�men�der�vises�andre�meddelelser

såsom�Køleskabet�er�for�varmt,�Fresco-afdelingen�er�for�varm,�Fryserafdelingen�er�for�varm,

eller�der�høres�lydsignaler,�betyder�det,�at�apparatet�allerede�har�påbegyndt�kølingsprocessen.

Hvis�det�er�tilfældet,�deaktiveres�de�eventuelle�lydsignaler�ved�at�trykke�på�alarmknappen,�lukke

døren�og�vente,�til�den�indstillede�temperatur�er�nået.

Det�er�nødvendigt�for�apparatet�at�nå�den�korrekte�temperatur,�før�der�må�ilægges�madvarer�til

opbevaring.

Igangsætning
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