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Montare filtru de praf
Filtrul de praf livrat previne murdărirea com-
partimentului motorului şi reducerea capacităţii 
de răcire. De aceea, este obligatorie montarea 
filtrului de praf.

Îndepărtaţi folia de protecţie de pe filtrul 
de praf. 

Introduceţi filtrul în partea de jos şi fixaţi-l 
în partea de sus.

Ventilare aparat
Schimbul necesar de aer are loc în 
zona soclului. 

Este important, să utilizaţi grilajul de 
ventilaţie pentru orificiul de ventilare. 

Decupaj în brida soclului

Accesorii livrate

Grilajul de ventilaţie

Documente însoţitoare

Şuruburi de prindere pentru montare

Cheie pentru reglarea înălţimii aparatului

Indicaţie importantă
Decupajul din brida soclului tre-
buie să fie centrat cu aparatul.Piesă fasonată din spumă 

pentru ghidarea aerului în 
soclul aparatului

Filtru de praf

Bride de acoperire
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Dimensiuni aparat

Vedere de 
sus

Unghi maxim 
de deschidere a 

uşii

(1) În această zonă ajunge cablul electric din partea posterioară 
a aparatului.

Lungime liberă a cablului electric = 2000 mm

Alegeţi poziţia prizei luând în considerare aceste informaţii.

Priza nu se va afla în spatele aparatului şi trebuie 
să fie uşor accesibilă.

Dimensiuni de montare

Indicaţie importantă
Pentru a preveni problemele la montarea aparatului şi defecţiu-
nile la aparat, respectaţi în mod obligatoriu următoarele condiţii!

Podeaua de la locul aparatului trebuie să fie plană şi 
netedă!

Mobila de bucătărie trebuie să fie dispusă orizontal 
şi vertical!

Vedere laterală

Date despre înălţime cu picioarele 
reglabile complet retrase.

Reglare maximă a înălţimii = 50 mm

Dimensiunile uşii aparatului
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Montarea aparatului

2.
Reglaţi înălţimea aparatului prin rotirea picioarelor reglabile în 
sens orar, până la 4 mm sub înălţimea nişei.

Rotiţi cheia în sens orar, pentru a ridica aparatul, şi în sens anti-
orar, pentru a îl coborî.
 
Aplicaţi cheia în mod corespunzător.

Indicaţie importantă
Aparatul trebuie să fie dispus orizontal şi vertical. Dacă 
aparatul stă oblic, corpul acestuia se poate deforma şi uşa 
nu se va mai închide corect.

3.
Împingeţi aparatul, până când suprafaţa frontală a uşii acestuia 
este în linie cu fronturile mobilei. 

La împingerea aparatului aveţi grijă să nu avariaţi cablul 
electric!

1.
Îndepărtaţi capacul (1).
Lipiţi bridele de acoperire în dreapta şi stânga 
pe cantul din faţă al carcasei aparatului.

4.
• Înşurubaţi aparatul în partea 

superioară din stânga de cor-
pul mobilei.

• Fixaţi din nou capacul.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

7.
Introduceţi grilajul de ventilaţie în brida soclului.

5.
Înşurubaţi aparatul în partea 
inferioară din dreapta şi stânga 
de corpul mobilei. 

6.
Aşezaţi piesa fasonată din 
spumă la cca. 10 mm în orificiul 
indicat din soclul aparatului. 

Indicaţie importantă
Dacă nu se utilizează piesa fasonată din spumă, aparatul 
nu va atinge capacitatea sa maximă de răcire în timpul 
funcţionării.

8.
Aşezaţi brida soclului. Piesa fasonată din spumă se împinge 
astfel în spate, în poziţia finală.

Indicaţie importantă
Piesa fasonată din spumă trebuie să se lipească de grilajul 
de ventilaţie.

8.
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Schimbarea balamalei uşii
Schimbarea balamalei uşii se va efectua numai de către personalul 
de specialitate.
Pentru remontare sunt necesare două persoane.

1.

2.

3.

4.

Atenţie
Uşa trebuie ţinută de o persoană.

2. Deşurubaţi şuruburile din ba-
lamaua de jos.

5. Presaţi capacele în punctele indicate şi 
deblocaţi-le şi demontaţi-le.

1. Îndepărtaţi capacele. 

3. Deşurubaţi şuruburile din bala-
maua de sus.

4. Scoateţi uşa.

5.
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6.

8. Îndepărtaţi capacele. 

6. Deşurubaţi balamalele şi înşurubaţi-le la loc în 
poziţia lor respectivă diagonal opusă.

7. Aşezaţi şi fixaţi capacele.

7.

8.

10.
10. Scoateţi colierul de fixare inferior 

şi mutaţi-l în partea opusă.

9.

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

11. Aşezaţi uşa pe aparat.

Atenţie
Uşa trebuie ţinută de o persoană.

11.
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16.

15. Închideţi uşa şi verificaţi, 
dacă este aliniată cu pereţii 
laterali ai aparatului.

Reglaţi înclinaţia laterală a uşii.
Dacă uşa este înclinată, îndreptaţi-o.

16. Deşurubaţi şuruburile.

 Ajustaţi uşa pe partea laterală.

 Strângeţi şuruburile.

12. Deşurubaţi balamaua din stânga sus. 

 Strângeţi şuruburile.

13. Deşurubaţi balamaua din 
stânga jos. 

 Strângeţi şuruburile.

12.

13.

15.

14. Scoateţi distanţierul.

 Rotiţi distanţierul cu 180° şi fixaţi-
l din nou pe partea opusă.

14.
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17. Aşezaţi capacele.

17.
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