S För att kunna installera kylskåpet på korrekt och
säkert sätt, rekommenderas att noggrant läsa den här
handboken och det medföljande pappersmaterial (se kapitlet "Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag").

PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV
KYLSKÅPET
Om kylskåpet verkar ostadigt eller om du vill att dörrarna
stängs lättare, kan du justera lutningen på apparaten
genom att följa anvisningarna
nedan (beroende på modell, som
visas på figurerna härintill).
Kylskåpet har två främre och två
bakre hjul vid basen på vardera
sida och två justerbara fötter
placerade i den främre delen
A
(se figur A).
1. Kontrollera att platsen där kylskåpet ska stå är
tillräckligt stor så att det går att lämna ett tomrum på
minst 1 cm runtom kylskåpet, även på skåpets
ovansida.
2. Anslutning till elnätet.
3. Placera kylskåpet på önskad plats.
4. Öppna båda dörrarna och ta
bort sockeln för att lokalisera
fötterna och justerskruvarna till
vänster och höger på
kylskåpets botten (om sådana
finns). Den övre skruven (1)
reglerar det bakre hjulet , om
B
sådant finns, medan den undre
skruven (2) reglerar det främre hjulet (se figur B).
5. Använd den medföljande nyckeln när du ska reglera
höjden på justeringsskruvarna. Vrid medurs för att höja
och moturs för att sänka. Det kan vara nödvändigt att
skruva flera varv på justeringsskruvarna eller fötterna
för att få rätt lutning på kylskåpet.
6. Efter att ha höjdjusterat produkten se till att båda
fötterna vidrör golvet för säker drift.
Anmärkning: skruva inte för mycket på
justeringsskruvarna och fötterna så att det glider ur
led.

Specifikationer, tekniska data, bilder och
medlevererade delar kan ändras utan föregående
meddelande.
ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGEN
Påbörja enbart momentet efter att ha kopplat från
produkten från elnätet.
• Vi rekommenderar under alla
omständigheter att du följer
bestämmelserna om
vattenanslutning som gäller i ditt
land.
• Apparaten levereras med en 1,8 m
lång vattenslang ansluten till
apparatens baksida.
• Vattenslangen uppfyller normen
IEC 61770.
• Ta bort tejpen från den grå vattenslangen som är
hoprullad på kylskåpets baksida.
• Anslut förbindelsekopplingen (1) till vattenledningen i
ditt hem (2).
• Öppna vattenkranen och kontrollera om det läcker
någonstans. Åtgärda eventuella läckor.
• Det är inte nödvändigt att göra några inställningar på
detta kylskåp. Vattnet behöver heller inte tömmas.
ELEKTRISK ANSLUTNING
Anslutning till elnätet.
Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när
apparaten är korrekt ansluten till ett verksamt
jordningssystem som uppfyller kraven i gällande
lagstiftning.
MONTERING AV FRYSDÖRREN
Viktigt: under monteringsfasen av dörrarna om din
produkt är utrustad med två vattenledningar (se figur), är
det nödvändigt att ansluta dem med motsvarande i
närheten av produkten nedre del, och se till att
respektera färgerna:
- vit-vit: vatten
- blå-blå: is.

Justering i sid- och höjdled av kyl- och frysdörrar
Om du efter drifttagandet av apparaten och den
efterföljande monteringen av kyl- och frysdörrar stöter på
en snedställning av båda, koppla från apparaten från
elnätet och justera båda dörrarna som visas i schemat i
slutet av denna bruksanvisning.
Alla skador som orsakats av att installationsarbeten
INTE HAR UTFÖRTS ENLIGT ANVISNINGARNA
täcks inte av garantin.
DEMONTERING AV FRYSDÖRREN (A)
DEMONTERING AV KYLDÖRREN (B)
MONTERING AV FRYSDÖRREN (C)
MONTERING AV KYLDÖRREN (D)
HORISONTAL JUSTERING AV
FRYS- OCH KYLSKÅPSDÖRR (E)
VERTIKAL JUSTERING AV
FRYS- OCH KYLSKÅPSDÖRR (F)
MÅTT OCH KRAV
FÖR INSTALLATION AV PRODUKTEN (G)

- Kontrollera eventuella vattenläckage efter anslutningen
av vattenledningarna.
- Ta bort eventuella spår av vatten på golvet.
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