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Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid
In de handleiding gebruikte symbolen
Opmerking
Tips voor een correct gebruik van de apparatuur
Belangrijk
aanwijzingen om schade aan de apparatuur te voorkomen
Attentie
aanwijzingen om letsel aan personen te voorkomen

Voor de veiligheid van kinderen
Als deze apparatuur reeds bestaande apparatuur vervangt die afgedankt of verwerkt moet worden,
controleer dan of deze geen gevaar voor kinderen kan opleveren, door het netsnoer af te snijden en het
sluiten van de deur onmogelijk te maken door deze te demonteren.
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Kenmerken van het apparaat en vereisten voor de installatie
AfmetingenapparatuurBuilt-in/Integrated
60 cm : l : 587 mm (23 1/8” in)/ h : 2050 mm (80 3/4” in)/ p : 575 mm (22 5/8” in)
75 cm : l : 737 mm (29” in)/ h : 2050 mm (80 3/4” in)/ p : 575 mm (22 5/8” in)
90 cm : l : 887 mm (35” in)/ h : 2050 mm (80 3/4” in)/ p : 575 mm (22 5/8” in)
AfmetingenverpakkingBuilt-in/Integrated
60 cm : l : 650 mm (25 5/8” in) / h : 2210 mm (87” in)/ p : 800 mm (31 1/2” in)
75 cm : l : 800 mm (31 1/2” in) / h : 2210 mm (87” in)/ p : 800 mm (31 1/2” in)
90 cm : l : 950 mm (37,4 in)/ h : 2210 mm (87” in)/ p : 800 mm (31 1/2” in)
Gewichtmetverpakking
60cm: maximaal 230 kg (507 lb)
75cm: maximaal 275 kg (606 lb)
90cm: maximaal 295 kg (650 lb)
Voedingsspanning
AC 220 - 240V 50 Hz
Voedingskabel
Geleverd zonder stekker
Voedingsdrukdrinkwater
van 0.05 MPa tot 0.5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)
Toevoerleidingwater
bijgeleverd, vrouwelijke aansluiting 3/4”, geschikt voor levensmiddelen
Bijgeleverdeaccessoiresvoordeinstallatie
bevestigingsset gepersonaliseerde panelen
set ter voorkoming van omkanteling
set aansluiting aan de zijkant
inbussleutel van 4 mm (1/8” in)
Noodzakelijkegereedschappen
kruiskopschroevendraaier
boor voor hout en klopboor
boorbit voor hout van 2.5 mm (1/8” in)
boorbit voor muur van 8 mm (3/8” in)
moersleutel van 17 mm (3/4” in)
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Kenmerken van de installatieruimte: built-in
A: ruimte bestemd voor hoekverbindingen om
kantelen te voorkomen

75cm: 1285 mm (50 5/8" in)
60cm: 1135 mm ( 44 3/4" in)
Openingshoekdeur
105°
Breedte
90cm: 899 mm (35 3/8" in)
75cm: 749 mm (29 1/2" in)
60cm: 599 mm (23 5/8" in)
Hoogteapparatuur
2050 mm (80 3/4" in) ± 25 mm (1" in)
Dieptemetdeur(zonderpaneel)
575 mm (22 5/8” in)

E: vrij te houden ruimte voor doorvoeren
W: voedingskabel en watertoevoerslang
Minimumhoogtenis
2064 mm (81 1/4” in)
Minimumbreedtenis
90cm: 900 mm (35 1/2” in)
75cm: 750 mm (29 5/8" in)
60cm: 600 mm (23 3/4” in)
Ingenomenruimtemetopendeur
90cm: 1435 mm (56 1/2" in)

Belangrijk:De deuren hebben een maximale opening van 105°; men adviseert om een openingsruimte van
90° of meer over te laten om de laden van het schuiflade te kunnen uittrekken. Ook in geval van installaties
naast een wand die dieper is dan de diepte van de Koelkast, staat de beweging van de Equilance scharnier
met variabel draaipunt sowieso het openen van de deur tot 90° toe.

De afmetingen tussen haakjes zijn in duimen (inches).
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Kenmerken van de installatieruimte: integrated
A: ruimte bestemd voor hoekverbindingen om
kantelen te voorkomen

75cm: 1285 mm (50 5/8" in)
60cm: 1135 mm ( 44 3/4" in)
Openingshoekdeur
105°
Breedte
90cm: 899 mm (35 3/8" in)
75cm: 749 mm (29 1/2" in)
60cm: 599 mm (23 5/8" in)
Hoogteapparatuur
2050 mm (80 3/4" in) ± 25 mm (1" in)
Dieptemetdeur
600 mm (23 3/4” in)

E: vrij te houden ruimte voor doorvoeren
W: voedingskabel en watertoevoerslang
Minimumhoogtenis
2064 mm (81 1/4” in)
Minimumbreedtenis
90cm: 900 mm (35 1/2” in)
75cm: 750 mm (29 5/8" in)
60cm: 600 mm (23 3/4” in)
Ingenomenruimtemetopendeur
90cm: 1435 mm (56 1/2" in)

Belangrijk:De deuren hebben een maximale opening van 105°; men adviseert om een openingsruimte van
90° of meer over te laten om de laden van het schuiflade te kunnen uittrekken. Ook in geval van installaties
naast een wand die dieper is dan de diepte van de Koelkast, staat de beweging van de Equilance scharnier
met variabel draaipunt sowieso het openen van de deur tot 90° toe.

De afmetingen tussen haakjes zijn in duimen (inches).
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Voorbereiding van de installatie
Transport naar de installatieplek en uitpakken
Aangezien het om zware en grote apparatuur gaat, dient informatie ingewonnen te worden over de toegang
tot de installatieplek (afmetingen van deuren, bewegingsruimte op trappen, enz.) voordat de apparatuur
vervoerd wordt.
De apparatuur is aan de bodem van de verpakking (pallet) bevestigd met vier bouten die met een sleutel
van 17 mm (3/4” in) verwijderd kunnen worden.
Het wordt aangeraden om de apparatuur met een handbediende transportinrichting naar de installatiezone te
verplaatsen en alleen op dat moment de bodem van de verpakking te verwijderen.
De apparatuur moet altijd rechtop vervoerd worden.
Als dat niet mogelijk is, mag de apparatuur op de achterkant steunend vervoerd worden.
Wanneer het apparaat nabij de plek van installatie staat, kan deze van het pallet af worden gehaald en op de
juiste plek worden geplaatst.
Het apparaat is voorzien van vier wielen om deze gemakkelijk op de juiste plek te kunnen plaatsen.
Ga als volgt te werk:
• Draai de vier bouten 1 los waarmee het apparaat op de
pallet vast is gezet d.m.v. een 17 mm steeksleutel.
Verwijder de bevestigingsbeugels 3 en 4.
• Om de voorste beugel 3 te verwijderen, dient u de
stelbout 2 voor het achterste wiel los te draaien met
een 13mm ringsleutel.
• Haal het apparaat via de achterkant met een
steekwagen van de pallet, en zet deze op de vloer
Deapparatuurisbijzonderzwaar.
Weesbijzondervoorzichtigtijdensde
verplaatsingomschadeaanzakenenletselaan
personentevermijden.
Vervoerdeapparatuurinverticalepositie.
Vervoerdeapparatuurnooitopdevoorkant.

8

Elektrische en hydraulische aansluitingen
Voor de elektrische aansluiting moet gezorgd worden voor
een Schuko contactdoos van 16A of VK-contactdoos van
13A voorzien van aarde-aansluiting en geregeld door een
gemakkelijk toegankelijke meerpolige schakelaar.
Voor de elektrische aansluiting moet gezorgd worden voor
een Schuko stopcontact van 16A met aardaansluiting dat
gecontroleerd wordt door een meerpolige schakelaar die
makkelijk toegankelijk is.
Voor de hydraulische aansluiting (in geval van apparatuur
voorzien van een ijsmaker) moet gezorgd worden voor een
kraan met mannelijk 3/4” koppelstuk, die makkelijk te
bereiken is, ook wanneer de apparatuur geïnstalleerd is.
Gebruik voor de aansluiting op de kraan uitsluitend de
slang in de Owner’s Kit die bij de apparatuur wordt
geleverd.
De apparatuur moet op de drinkwaterleiding aangesloten
worden door rekening te houden met de bepalingen die
gelden in het land waar de apparatuur geïnstalleerd wordt
en door te zorgen voor installatie van het
waterfilterelement dat bij de apparatuur wordt geleverd,
volgens de bijgevoegde aanwijzingen.
Elektrische kabel lengte: 2,0 meter (78 3/4” in)
Wateraansluiting lijn lengte: 2,5 meter (98 3/8” in)
Energie: Alternatieven en Home Automation
In aanwezigheid van elektrische netwerken aangedreven
alternatieve energie (zonne-energie, geothermische
energie, enz..) Of in de aanwezigheid van domoticasystemen, is nodig om de Alternative Energy Kit te
installeren om de apparatuur te integreren in het
elektriciteitsnet.
Hetfilterkannietdedrinkbaarheidvanwatergaranderendatnietvoorconsumptieisbestemd.
Sluitalleenophetdrinkwaternetaan.
Gebruikgeenverloop-ofverlengstukken.
Alshetnodigmochtzijnomdehoofdkraantesluiten,schakeldaneerstdeIceMaker
hetmenu(ziedeGebruikershandleiding).
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uitvia

Elektrische en hydraulische aansluitingen

Achterkant van de apparatuur
Elektrische aansluiting
Hydraulische aansluiting

Ga als volgt te werk:
• Ontrol het netsnoer en sluit het rechtstreeks op het
wandstopcontact aan.
• Controleer of de apparatuur in Stand-by staat en de
lichten uit zijn; druk in tegengesteld geval op de Unit
toets om de apparatuur uit te schakelen.
• Sluit de waterslang aan op de koelkast in de achterste
zone 1.
• Sluit de slang op de kraan aan met behulp van de
pakkingen geleverd in de Owner’s Kit 2.

Waterpas zetten
Zet de apparatuur waterpas met behulp van de pootjes
en de achterste wieltjes aan de onderkant van de
apparatuur.
Ga als volgt te werk:
• Na het verwijderen van de plint (deze zit op zijn
plaats d.m.v. magneten) kunt u de hoogte van de
stelpoten 1 aanpassen d.m.v. een 17mm steeksleutel.
• Daarna kunt u de hoogte van de achterste wielen
aanpassen door de stelbouten 2 met de klok mee of
tegen de klok in te draaien.
• Plaats de plint weer terug.
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Voorbereiding van de decoratiepanelen voor deur en schuifl aden - built-in
De maten van de panelen zijn aangegeven in de tabel en de tekeningen die hierna zijn afgebeeld.
Toch kan, in verband met de vereisten van uitlijning met andere keukenmeubels, het deurpaneel van de
koelkast hoger zijn dan de bovenste rand van de deur en het onderste paneel kan lager zijn dan de onderste
rand van de schuifl ade.
De panelen worden met behulp van speciale beugels gemonteerd, die vastgehaakt worden aan verstelbare
bevestigingselementen die reeds op deur en schuifl ade zijn gemonteerd en met behulp van
hoekverbindingen die het paneel in verticale richting bevestigen en afstellen.
Beugels, hoekverbindingen en bijbehorende bevestigingsschroeven worden bij de apparatuur geleverd en
moeten op het paneel worden aangebracht volgens het hierna afgebeelde boorschema of door het
bijgevoegde boorsjabloon te gebruiken.
Ga als volgt te werk:
Ga als volgt te werk om de beugels op de panelen aan te
brengen.
Men adviseert om de hoekverbindingen eerder dan de
handgreep te monteren.
Deurpaneel
• Trek een lijn die het paneel in verticale richting in twee
gelijke delen verdeelt 1.

• Vertrek vanuit de onderkant van het paneel en teken de
hoogte af waarop de gaten geboord moeten worden 2.

• Volg de gegevens van de tabel van het gekozen model
en teken eerst het buitenste gat en vervolgens het
binnenste gat af 3.
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Voorbereiding van de decoratiepanelen voor deur en schuifl aden - built-in

• Controleer de correcte positie van de gaten door de
hoekverbindingen op de tekens 4 te leggen en boor
vervolgens de gaten en let daarbij op de dikte van het
paneel 5.

• Draai de hoekverbindingen vast 6.

Schuifladepaneel
• Zie, voor de montage van het schuifl adepaneel, de
montage van het deurpaneel, met het verschil dat de
maten vanaf de bovenzijde en niet vanaf de
onderzijde zoals bij de deur 7 worden genomen, en de
beugelpositie gespiegeld is ten opzichte van die van
de deur 8.
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Voorbereiding sierpanelen voor built-in Koelkast
90cm

A

75cm

60cm

Scharnier
links

Scharnier
rechts

Scharnier
links

Scharnier
rechts

Scharnier
links

Scharnier
rechts

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”)

Positievandegaten
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Voorbereiding sierpanelen voor Koelkast met glazen deur - built-in
90cm

60cm

Scharnier
links

Scharnier
rechts

Scharnier
links

Scharnier
rechts

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”)

Afmetingengatindeur

Positievandegaten

14

Afmetingen panelen - built-in

Serie

Deur/LadeBreedte
A

DeurBreedteuitsnijding
B

90cm

897 (35 1/4”)

627 (24 3/4”)

75cm

747 (29 3/8")

60cm

597 (23 1/2”)

327 (12 7/8”)

Voorbeeldenvanberekening
Integratie in een keuken kolom met een totale hoogte van 2160 mm (85” in) en 150 mm (6” in) voetplint.
(OPMERKING. bij de berekening van de aanpassing wordt beschouwd als te voet naar 0).
Ladeberekening:
Voetplaat 187 - 150 = 37 mm (1 1/2” in)
Bovenpaneelberekening:
2160 - 2050 = 110 mm (4 3/8” in)

g

g

540 + 37 = 577 mm (223/4” in)

1320 + 110 = 1430 mm (561/4” in)

Totalehoogteberekening:
150 + 577 + 3 + 1430 = 2160 mm (85” in)
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Bevestiging van de panelen op de deur en de schuifl ade - built-in
Zodra u de beugels en hoekverbindingen op de panelen
heeft bevestigd begint u met de installatie van de
onderste lade.
Ga als volgt te werk:
• Draai de onderste schroeven slechts gedeeltelijk vast
op de bevestigingspunten 1.

• Bevesting het deurpanneel op de koelkast, te
beginnen met de stelbeugels onderin 2.

• Op dit punt kan de hoogte van het deurpaneel worden
ingesteld en aan de onderkant worden uitgeijnd ten
opzichte van aangrenzende keukenmeubels, 3 via de
onderste stelbeugels door het vastdraaien of
losdraaien van de schroef op de console. Deze naar
links of naar rechts om het deurpaneel te centraliseren
en/of uit te lijnen met de overige keukenmeubles.

• Diepte uitlijning: werk vanuit de binnenkant van de
lade nadat u eerst de magnetische afduchting heeft
opgetild. Beweeg het paneel van de deur af en naar de
deur toe door de openingen 4 en blokkeer het paneel
door de openingen 5.
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Bevestiging van de panelen op de deur en de schuifl ade - built-in

• Bevestig het deurpaneel op de bevestigingspunten
door eerst met de bovenste stelbeugels de uitlijning
aan de bovenkant te regelen 6.

• Nu is het mogelijk de uitlijning van het paneel t.o.v.
da naastliggende meubles te regelen d.m.v. de beugels
en de hoekbeugels 7 en 8.

• Verticale uitlijning: verhoog of verlaag net paneel 9
door de schroeven van de beugel los of vast te
draaien.

• Diepte uitlijning: werk vanuit de binnenkant van de
deur nadat u eerst de magnetische afdichting heeft
opgetild. Beweeg het paneel van deur af en naar de
deur toe door de openingen 10 en blokker het paneel
door de openingen 11.
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Installatie in de ruimte
Inbouw afzonderlijke apparatuur
Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen de apparatuur en aangrenzende
meubels of andere apparatuur af te sluiten.
Ga als volgt te werk:
• Duw de apparatuur in de installatieruimte 1.
• Als de eenheid moet worden geïnstalleerd in een nis
of in een ingesloten structuur, is het noodzakelijk een
ventilatieschacht te voorzien achterin de nis, voor een
toereikende ventilatie van de achterkant van de
eenheid. Een tussenruimte van 5 mm volstaat om
oververhitting te voorkomen. Monteer de
frontpanelen altijd eerst op de deur en de lade
alvorens de eenheid in zijn uiteindelijke positie
binnenin de nis of de structuur te duwen.
• Controleer of de pootjes en achterste wieltjes
waterpas zijn alvorens de apparatuur in te bouwen.
• Bevestig de apparatuur aan de aangrenzende meubels
door beide zijprofielen die reeds op de apparatuur 2
zijn gemonteerd, aan deze meubels vast te schroeven.
Houd de deur en de schuifl ade open om de
werkzaamheden te vereenvoudigen.
• Monteer de afdeklijsten op de profielen door ze van
opzij 3 in te brengen en vervolgens krachtig aan te
drukken tot ze vastklikken.

Montageschema zijprofielen

Apparatuur
Wand
of
meubel

A Zijdelings verbindingsprofiel

Wand
of
meubel

B Zijdelingse afdeklijst
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Installatie in de ruimte
Inbouw combinatie
Benodigde accessoires die apart besteld moeten worden:
• Kit voor centrale verbinding
Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen de apparatuur en aangrenzende
meubels of andere apparatuur af te sluiten.
Ga als volgt te werk:
• Plaats de apparatuur vóór de ruimte en laat
voldoende ruimte vrij om aan de achterkant van de
apparatuur te kunnen werken 1.

1

• Ga naar de achterkant van de apparaten voor de
montage van de verbindingselementen.
Bevestig een zijde van het bovenste en onderste
verbindingselement eerst op één van beide apparaten
en vervolgens op het andere apparaat 2.

2

3

• Schroef de twee profielen op elkaar met de
bijgevoegde klinknagels 3. Bevestig het bovenste 4
en het onderste 5 verbindingselement eerst aan het
ene en vervolgens aan het andere apparaat.
Houd de deur en de schuifl ade open om de
werkzaamheden te vereenvoudigen.

5

• Monteer de centrale afdeklijst en bevestig deze in
het bovenste en onderste gedeelte aan de centrale
profielen m.b.v. de bijgevoegde schroeven 6

19

4

Installatie in de ruimte
• Na voltooiing van de vorige stappen duwt u de
eenheden in hun uiteindelijke positie 6.
Als de eenheden moeten worden geïnstalleerd in een
nis of in een ingesloten structuur, is het noodzakelijk
een ventilatieschacht te voorzien achterin de nis, voor
een toereikende ventilatie van de achterkant van de
eenheid. Een tussenruimte van 5 mm volstaat om
oververhitting te voorkomen. Monteer de
frontpanelen altijd eerst op de deur en de lade
alvorens de eenheid in zijn uiteindelijke positie
binnenin de nis of de structuur te duwen.

6

• Controleer of de pootjes en achterste wieltjes
waterpas zijn alvorens de apparatuur in te bouwen.
• Bevestig elk apparaat aan de aangrenzende meubels
door de zijprofielen die reeds op de apparatuur 7 zijn
gemonteerd, aan deze meubels vast te schroeven.
Houd de deur en de schuifl ade open om de
werkzaamheden te vereenvoudigen.

7
8

• Monteer de afdeklijsten op de profielen door ze van
opzij 8 in te brengen en vervolgens krachtig aan te
drukken tot ze vastklikken (zoals inbouw
afzonderlijke apparatuur).

Montageschema centrale profielen en zijprofielen

Apparatuur

Apparatuur

Wand
of
meubel

A Zijdelings verbindingsprofiel
B Zijdelingse afdeklijst

Wand
of
meubel

D Centraal verbindingsprofiel
E Centrale afdeklijst
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Installatie in de ruimte
Vrijstaande installatie combinatie
Benodigde accessoires die apart besteld moeten worden:
• Kit voor centrale verbinding
• Freestanding Kit
Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen de apparatuur en aangrenzende
meubels of andere apparatuur af te sluiten.
Ga als volgt te werk:
• Plaats de apparatuur vóór de ruimte en laat
voldoende ruimte vrij om aan de achterkant van de
apparatuur te kunnen werken.

1

• Verwijder de bescherming van de tweezijdige
kleefstrook en breng het anti-condenspaneel op de
zijkant van een van beide apparaten aan 1.
2

• Ga naar de achterkant van de apparaten voor de
montage van de verbindingselementen. Bevestig een
zijde van het bovenste en onderste
verbindingselement op één van beide apparaten en
vervolgens op het andere apparaat 2.
3

• Plaats de beide eenheden naast elkaar en verbind ze
vooraan door de beide profielen met de bijgeleverde
schroeven 3 te bevestigen.
Bevestig de beugel bovenop de eenheden, zoals
getoond in figuur 4.

5

• Monteer de centrale afdeklijst en bevestig deze in het
bovenste en onderste gedeelte aan de centrale
profielen m.b.v. de bijgevoegde schroeven 5.
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Installatie in de ruimte

7

• Bevestig de zijpanelen aan de eenheid door ze te
monteren op de vooraf op de eenheid gemonteerde
zijprofielen

• Bevestig de aluminium afdekking 8 op ieder zijprofiel
door ze erop vast te ‘klikken’.
8

• Monteer het bovenpaneel 9 op bovenkant van de
eenheid met behulp van de bij de kit geleverde
schroeven.

• Regel de hoogte van de eenheid met behulp van de
stelvoetjes en de achterwielen.

9

Montageschema fl anken en centrale verbindingskit

Apparatuur

A Zijdelings verbindingsprofiel
B Zijdelingse afdeklijst

Apparatuur

D Centraal verbindingsprofiel
E Centrale afdeklijst
H Roestvrijstalen afdekpaneel
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Montage van de kantelbeveiliging
Om te voorkomen dat de apparatuur omkantelt indien de deur geopend wordt bij volle schuifl aden, moeten
er twee beugels geïnstalleerd worden die het bovenste deel van de apparatuur aan de muur bevestigen.
Ga als volgt te werk:

55

75

• De beugels moeten aangebracht worden zoals
afgebeeld in de figuur, m.b.v. de bijgevoegde
schroeven en pluggen.
Plaats een beugel op het bovenste gedeelte van de
apparatuur ter hoogte van de bevestigingsgaten en
houd hem tegen de muur 1.

85

1

2

• Teken de positie van de gaten af met een potlood 2.

• Boor de muur met een boorpunt van 8 mm (3/8” in)
en breng de expansieplug in 3.

3

4

• Plaats de beugel en bevestig hem eerst aan de
bovenkant van de koelkast en vervolgens aan de
muur 4.

Controleerofdebeugelsgoedbevestigdzijnalvorensdeladenendedeurteopenen,vooralalsde
panelenreedsgemonteerdzijn.
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Luchtcirculatie
Een systeem met gestuwde lucht zorgt voor ventilatie via
een rooster in het onderste gedeelte van de eenheid. Als
het keukenontwerp een schopplaat omvat, moet die
worden geperforeerd om een toereikende luchtstroom te
handhaven, zoals beschreven in de tekening.
De gaten mogen om het even welke maat en vorm
hebben, zolang de totale oppervlakte van het
geperforeerde gedeelte maar gelijk is aan 50 % van de
oppervlakte van de schopplaat.
In een dergelijk geval is het raadzaam het bij de eenheid
geleverde rooster te verwijderen om een betere
luchtstroom te garanderen. Het rooster is met magnetische
plaatjes aan de eenheid bevestigd en kan gemakkelijk
worden verwijderd, zelfs door de eindgebruiker, voor een
regelmatige reiniging en het verwijderen van stof.
Als het rooster gedeeltelijk bedekt wordt door de
keukenschopplaat is het raadzaam het rooster te
verwijderen om een betere luchtstroom te verkrijgen.

A

90cm

75cm

60cm

860 (33 7⁄8”)

740 (29 1⁄8”)

560 (22”)

B

> 100 (4”)

C

10 (3⁄8”)
50%

C
B
A
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C

Controle aan einde installatie
• Controleer of de pootjes correct geïnstalleerd zijn.
• Controleer of de aansluiting op de waterleiding niet lekt en of het kraantje makkelijk toegankelijk is.
• Controleer of de elektrische aansluiting correct gerealiseerd is en of de stekker en de speciale meerpolige
schakelaar makkelijk toegankelijk zijn.
• Controleer of de apparatuur perfect met de aangrenzende meubels is uitgelijnd.
• Controleer of elk stuk tape of tijdelijke bescherming aan binnen- en buitenkant verwijderd is.
• Controleer of de deuren perfect afdichten en de laden en leggers goed schuiven.

Inwerkingstelling
• Als de deur wordt geopend, wordt gewoonlijk op
het bedieningspaneel de melding “Stand-by”
weergegeven, terwijl alle toetsen van het paneel
uit zijn.
• Druk, om de apparatuur in te schakelen, 3
seconden op de toets Unit
. Op het display
verschijnt ongeveer twee minuten het opschrift
“Initial test”, waarna de compressoren in werking
treden en actief blijven totdat de
standaardtemperatuur die in de fabriek is ingesteld
bereikt wordt. Houd er rekening mee dat die
periode diverse uren kan duren. Indien de
apparatuur van een ijsmaker is voorzien, moet
vóór inschakeling gecontroleerd worden of het
waterfilterelement geïnstalleerd is en moet het
hydraulische circuit met water gevuld worden.
Bedien gelijktijdig de toetsen Enter
en Ice
Maker
om deze fase te activeren, die enkele
minuten zal duren. Schakel vervolgens de
ijsmaker in door de toets Ice Maker
te
bedienen.
• Voor meer informatie over de werking van de
apparatuur wordt verwezen naar de
Gebruikershandleiding.
Alsbijdeeersteinschakelingniethetopschrift“Stand-by”,maaropschriftenzoals“Fridgetoo
warm”,“Frescotoowarm”,“Freezertoowarm”en/ofgeluidssignalenverschijnen/optreden,
betekentditdatdeapparatuurreedsdeafkoelproceduregestartheeft.
InditgevalmoeteneventuelegeluidssignalenafgezetwordendoordeAlarm-toetsaanteraken.
Sluitdedeurenwachttotdegeprogrammeerdetemperaturenbereiktworden.
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