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Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a
modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradiť
právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.
Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia,
prečítajte si prosím pozorne pokyny v tomto návode.
Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú
možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia,
sú označené hviezdičkou (*).
Pokyny k manipulácii sú označené
lácie sú označené .

, výsledky manipu-

1 Všeobecné bezpečnostné
pokyny
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo

byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo
zadnej strany zariadenia.
NEBEZPEČENSTVO

označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za
následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.

VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorá
by mohla mať za následok smrť
alebo ťažké poranenie, ak sa jej
nezabráni.
UPOZORNENIE

označuje nebezpečnú situáciu, ktorá
by mohla mať za následok ľahké
alebo stredné poranenia, ak sa jej
nezabráni.

POZOR

označuje nebezpečnú situáciu, ktorá
by mohla mať za následok vecné
škody, ak sa jej nezabráni.

Poznámka

označuje potrebné upozornenia a
tipy.

2 Preprava zariadenia

Fig. 1
Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu
sa rozmer zväčší o 35 mm .
x
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Mraziace zariadenie príp. zariadenie s mrazničkou postavte
vľavo pri pohľade spredu. Tieto zariadenia sú na prednej
strane vybavené ohrevom bočnej steny, aby sa zabránilo
tvoreniu kondenzátu.
Všetky upevňovacie súčasti sú priložené k zariadeniu.

u Zariadenie prepravujte zabalené.
u Zariadenie prepravujte v stojatej polohe.
u Zariadenie neprepravujte sami.

3 Vonkajšie rozmery zariadenia
Označenie zariadenia

A (mm) B (mm)

SBSes 7155

1852

630

SBSes 7165

1852

630

SBS(esf) 7212

1852

630x

SBS(esf) 7222

1852

630x

SBS(ef) 7242

1852

623x
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Fig. 2

* podľa modelu a vybavenia
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Fig. 3
Zabezpečte, aby bolo pripravené nasledovné náradie:
q vodováha
q akumulátorový skrutkovač
q skrutkovač Torx® 25
q vidlicový kľúč veľ. 10 (priložený)
Upozornenia pre presúvanie kombinácie:
q Zariadenia pred zmontovaním postavte podľa možností do
pozície podobnej konečnému umiestneniu.
q Zariadenia pri posúvaní chytajte vždy za vonkajšie predné
hrany. V žiadnom prípade netlačte kolenom proti bočným
stenám alebo dverám.
q Kombináciou sa ľahšie pohybuje v diagonálnom smere,
pričom striedavo posúvate ľavý a pravý roh.
Ak je kombinácia umiestnená presne pred výklenkom,
zatlačte ju smerom vpred.

Fig. 5

u Kryty Fig. 5 (2) vylúpnite a odoberte.
Pomocou spojovacej dosky sa zariadenia automaticky výškovo
zrovnajú. Ak je niektoré zariadenie vyššie ako druhé, tak
začnite s týmto zariadením.
u Spojovaciu dosku Fig. 5 (3) priložte a na jednom zariadení ju
voľne pripevnite dvomi skrutkami Fig. 5 (4).
u Spojovaciu dosku posuňte na bok tak, aby stredová
prepážka dosky priliehala na bočnú stenu zariadenia.
Skrutky utiahnite.
u Spojovaciu dosku priskrutkujte aj na druhom zariadení.
Pritom zariadenia prípadne trochu prisuňte alebo odtiahnite
od seba.

q Ak potrebujete kombináciu z

výklenku vybrať, chyťte ju v
spodnej tretine a ťahajte ju
priamo vpred.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia pri posúvaní kombinácie SBS!
Zmontovaná kombinácia SBS je ťažká. Neodborným zaobchádzaním môže na zariadení vzniknúť prieliačenina.
u Dbajte na upozornenia pre presúvanie (pozri hore).

u Stiahnite všetky ochranné fólie z vonkajšej strany zariadenia.
Vpredu na zariadení:

Fig. 6

u V prípade, že vaše zariadenie je vybavené predmontovanou
skrutkou Fig. 6 (7): Vyskrutkujte skrutku.
Spojovacím plechom sa automaticky vyrovná hĺbka zariadení.
Ak niektoré zariadenie prečnieva viac ako druhé, začnite s ním.
V opačnom prípade začnite ľavým zariadením.
u Spojovací plech Fig. 6 (5) priložte a na jednom zariadení ho
dvomi skrutkami Fig. 6 (6) voľne pripevnite.
u Spojovací plech posuňte na bok tak, aby stredová prepážka
plechu priliehala na bočnú stenu zariadenia. Skrutky utiahnite.
u Spojovací plech priskrutkujte aj na druhom zariadení. Pritom
zariadenia prípadne trochu prisuňte alebo odtiahnite od
seba.
Vzadu na zariadení:

Fig. 4

u Prípadne nastaviteľné nohy Fig. 4 (A) vpredu na oboch
zariadeniach úplne zatočte tak, aby sa nedotýkali podlahy.
u Uzávery Fig. 4 (1) nasuňte na štyri predné nastaviteľné
nohy.
u Obe zariadenia prisuňte k sebe na cca 10 mm tak, aby
smerom dopredu lícovali.

Fig. 7

u Spojovaciu svorku Fig. 7 (8) nasuňte hore na stredové
bočné steny.
u Spojovací uholník Fig. 7 (9) nasaďte dolu do vhodnej priehlbiny.
u V prípade, že je spojovací uholník trochu voľný, namontujte
Fig. 7 (10) skrutku.

* podľa modelu a vybavenia
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Poznámka
u Kvôli predchádzaniu hluku z vibrácií nesmú prísť do styku so
zadným potrubím svorky ani skrutky!
Vpredu na zariadení:

u Na hornej strane krátku lištu Fig. 10 (13) zatlačte do
medzery. Lišta musí na prednej hrane lícovať so spojovacou
doskou Fig. 10 (3).
u Kryt Fig. 10 (14) priklapnite na ešte otvorený medzipriestor
oboch záslepiek ovládacej časti. Dbajte pri tom na to, aby
vonkajšie strany krytu lícovali so záslepkami ovládacej časti.
Na tento účel je možné kryt vytiahnuť.

Fig. 8

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia podstavca!
u Pri vyrovnaní zariadenia prostredníctvom zadných nastaviteľných nôh nepoužívajte akumulátorový skrutkovač, inak
sa môže mechanizmus na nastavenie výšky poškodiť alebo
sa môže uvoľniť regulačná tyč. Nastaviteľné nohy prestavte
rukou.
Predné nastaviteľné nohy môžete nastavovať priloženým vidlicovým kľúčom Fig. 8 (11), zadné nastaviteľné nohy* skrutkovačom Torx® 25.
u Stredné nastaviteľné nohy Fig. 4 (C) zaskrutkujte tak, aby sa
nedotýkali podlahy.
u Kombináciu vyrovnajte pomocou vonkajších nastaviteľných
nôh Fig. 4 (B).

Fig. 11

u Spodný kryt Fig. 11 (15) zhora nasaďte na spojovací plech
Fig. 11 (5) a dole zaklapnite.
u Kombináciu elektricky pripojte v súlade s návodom na
obsluhu.
Zariadenie so zariadením IceMaker:
u Zariadenie pripojte na pevnú vodovodnú prípojku v súlade s
návodom na obsluhu.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia pri posúvaní kombinácie SBS!
Zmontovaná kombinácia SBS je ťažká. Neodborným zaobchádzaním môže na zariadení vzniknúť prieliačenina.
u Dbajte na upozornenia pre presúvanie (pozri hore).

u Kombináciu opatrne posuňte do plánovanej polohy.
u Kombináciu prípadne opäť vyrovnajte pomocou nastaviteľných nôh.
u Stredné nastaviteľné nohy Fig. 4 (C) opäť vytočte tak, aby
sa dotýkali podlahy.
u Potom podoprite dvere: Nastaviteľné nohy Fig. 4 (A) na
ložiskovej konzole vytočte, pokiaľ nedosadajú na podlahu,
potom ich otočte ďalej o 90°.

Fig. 9

Pred nasadením krycej lišty Fig. 9 (12) obe prepážky spolu
pritlačte po celej dĺžke. Lištu je možné ľahšie zaviesť do
medzery. Na pritlačenie lišty použite mäkkú látku, aby ste
zabránili preliačeninám na povrchu krycej lišty. Lištu starostlivo
a rovno zatlačte do medzery tak, aby ste dosiahli optimálne
spojenie.
u Na prednej strane zatlačte do vertikálnej medzery dlhú
kryciu lištu Fig. 9 (12). Dbajte na to, aby lišta spočívala na
spojovacom plechu Fig. 9 (5).
u Z krycej lišty stiahnite ochrannú fóliu.*

Fig. 10

4

* podľa modelu a vybavenia
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