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Cuprinsul livrării

Etichete de inscripţionare
2 buc. - EWT 1653
4 buc. - EWT 2353
8 buc. - EWT 3553

Capac

Distanţier

Distanţier

Unghi de fixare

Bară de stabilizare
2 buc.

Mâner bară de stabi-
lizare

Capac

Profil de acoperire

Unghi de fixare

2 buc.

2 buc.

Cheie fixă

5 buc.

2 buc.

Capac

Profil de aco-
perire
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Dimensiuni aparat

Vedere laterală Vedere frontală

Vedere de sus

A 510 mm

B
EWT 16.. - 854 mm

EWT 23.. - 1200 mm
EWT 35.. - 1752 mm

C 553 mm

D
EWT 16.. - 872 mm

EWT 23.. - 1218 mm
EWT 35.. - 1770 mm

E
EWT 16.. - 853 mm

EWT 23.. - 1199 mm
EWT 35.. - 1751 mm

F 557 mm
G 228 mm
H 1100 mm
I 115°
J 546 mm
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Dimensiuni de montare
Indicaţie importantă
Pentru a preveni problemele la montarea aparatului şi defec-
ţiunile la aparat, respectaţi în mod obligatoriu următoarele 
condiţii!

Mobila de bucătărie trebuie să fie dispusă orizontal 
şi vertical!

Grosimea minimă a peretelui corpului de mobilă = 
16  mm.

În această zonă ajunge cablul electric din partea posterioară a 
aparatului.
Lungime liberă a cablului electric:
    EWT 16..: 2000 mm
    EWT 23..: 2000 mm
    EWT 35..: 2800 mm

Alegeţi poziţia prizei luând în considerare aceste informaţii.

Priza nu se va afla în spatele aparatului şi trebu-
ie să fie uşor accesibilă.

A 560 mm - 570 mm

B min. 550 mm (recomandat 
560  mm)

C 70 mm
D 30 mm

E
EWT 16.. - 874-890 mm

EWT 23.. - 1220-1236 mm
EWT 35.. - 1772-1788 mm

Ventilare aparat

Indicaţie importantă
Secţiunea de ventilaţie 
liberă trebuie să fie de mi-
nimum 200 cm² constant, 
de la orificiul de ventilaţie 
inferior până la cel superior.

Tipuri ale orificiului de evacuare a aerului
1 Direct deasupra aparatului
2 Deasupra dulapului aşezat deasupra
3 La dulapul aşezat deasupra cu grilaj decorativ frontal

Indicaţie importantă
La utilizarea grilajelor decorative se va lua în conside-
rare că secţiunea de ventilaţie liberă reprezintă suma 
orificiilor individuale ale grilajului.

Nu este suficient un decupaj de doar 200 cm² pentru 
introducerea unui grilaj de ventilaţie.

A min. 200 cm³
B min. 500 mm
C min. 40 mm
D min. 500 mm
E min. 40 mm

Transportare aparat

 PRUDENȚĂ
Pericol de accidentare şi defectare în urma transportului 
incorect!
- Transportaţi aparatul ambalat.
- Transportaţi aparatul vertical.
- Nu transportaţi singur aparatul.
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Schimbarea balamalei uşii

1.

1. Îndepărtaţi capacele.

Schimbarea balamalei uşii se va efectua numai de către personalul 
de specialitate.

Pentru remontare sunt necesare două persoane.

3. Demontaţi uşa.
Uşa trebuie ţinută de o persoană.

3.

  AVERTIZARE! 
Greutate mare a uşii.
Pericol de accidentare şi pagube materiale.
Realizaţi remontarea doar dacă este po-
sibilă ridicarea unei greutăţi de 20 kg.

2. Demontaţi siguranţa de transport.

2.

 PRUDENȚĂ
Pericol de accidentare, dacă se retrag balamalele!
- Lăsaţi balamalele deschise.

  AVERTIZARE! 
Pericol de accidentare prin căderea uşii!
Dacă elementele de prindere nu sunt 
înşurubate suficient, poate cădea uşa. Acest 
lucru poate provoca accidente serioase. În 
plus, este posibil ca uşa să nu se închidă, 
astfel încât aparatul să nu poată răci corect.
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4.

6.

6. Deşurubaţi balamalele şi capacele şi reînşurubaţi-le în poziţia 
lor respectivă diagonal opusă.

5. Mutaţi opritorul.

5.

4. Scoateţi colierul de fixare superior şi 
mutaţi-l în partea opusă.
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7.

8.

7. Aşezaţi uşa pe aparat.
Atenţie
Uşa trebuie ţinută de o persoană.

8. Aşezaţi şi fixaţi capacele.

Verificaţi dacă uşa este mon-
tată ferm şi sigur la aparat şi 
dacă se închide corect.



38

FR
2. Mutaţi cablul de reţea în zona prizei.

1. EWT 3553 - Demontaţi siguranţa de transport.

3. Împingeţi aparatul în proporţie de 2/3 în corpul de mobilă.
La împingerea aparatului aveţi grijă să nu avariaţi cablul elec-
tric.

4. Strângeţi complet picioarele reglabile.

Montarea aparatului

Indicaţie
Înaintea montării se vor verifica dimensiunile de montare.
Podeaua intermediară şi peretele lateral al dulapului mobilei 
trebuie să fie în unghi drept între ele. 

3.

Montarea se va efectua doar de către personalul de specialitate.
Pentru montare sunt necesare două persoane.   AVERTIZARE! 

Pericol de incendiu din cauza scurtcircuitului!
- La introducerea aparatului în nişă, nu striviţi, 
prindeţi sau avariaţi cablul de alimentare.
- Nu operaţi aparatul cu cablul de alimentare 
defect.

  AVERTIZARE! 
Pericol de incendiu din cauza umidităţii!
Dacă se umezesc piesele conductoare de cu-
rent sau cablul de alimentare, se poate produ-
ce un scurtcircuit.
- Aparatul este conceput pentru a fi utilizat în 
spaţii închise. Nu utilizaţi aparatul în aer liber, 
în spaţii umede sau în zone unde este posibi-
lă stropirea cu apă.
- Aparatul va fi operat doar când este montat.

1.

4.
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5. Aşezaţi profilul de acoperire.

5.

La aparate cu uşă cu 
balama pe dreapta

La aparate cu uşă cu 
balama pe stânga

6. Demontaţi siguranţa de transport.

6.

7. Doar dacă grosimea peretelui este mai mică de 19 mm:
Montaţi distanţierele.

7.

16 mm

19 mm
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12. Împingeţi aparatul complet în nişă.
Verificaţi dacă dimensiunea este egală de jur împrejur.

12.

• Desfaceţi şurubul 1. 
• Împingeţi în unghi cu peretele 

mobilei.
• Strângeţi şurubul 1.

13.

13. Reglaţi aparatul de la picioarele reglabile.

42 mm

8. Îndepărtaţi capacul.

9. Înşurubaţi unghiul de fixare.

10. Înşurubaţi unghiul de fixare.

10.

11.

9.

11. Aşezaţi profilul de acoperire.

8.
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14.

14. Fixaţi aparatul cu balamalele şi unghiurile de fixare de 
corpul de mobilă.

16.

15.

15. Îndoiţi şi îndepărtaţi partea frontală a cornierului opritor. 

16. Aplicaţi capacele.

17. Sprijiniţi aparatul în spate jos:
Introduceţi mânerul 1 în bara de stabilizare 2 şi împingeţi 
bara de stabilizare în podeaua aparatului.
Trageţi mânerul şi procedaţi la fel cu a doua bară de stabilizare.

Acum montajul este finalizat.

Verificaţi dacă aparatul stă fix şi sigur în corpul de mobilă şi 
dacă uşa se închide bine.

17.

Atenţie
Reglarea dimensiunii spaţiului se face doar de la panou, nu de 
la balamalele uşii!
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