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Klucz widełkowy

4 szt.

Dost arczone  e lement y  dodatkowe 
wyposażenia

4 szt.

Wymiary montażowe

Widok z boku

Widok z góry

Wymiary drzwi

Przyssawka

Pokrywka
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Rodzaje otworów wylotowych powietrza
1 Bezpośrednio nad urządzeniem
2 Nad szafką nadstawną
3 Na szafce nadstawnej z ozdobną kratką z przodu

Ważna wskazówka
Podczas korzystania z ozdobnych kratek należy 
pamiętać, że wolny przekrój otworu wentylacyjnego 
wynika z sumy poszczególnych otworów w kratce.

Tylko wycięcie o powierzchni 200 cm² nie jest 
wystarczające do włożenia kratki wentylacyjnej.

Wentylacja urządzeniaWymiary dla zabudowy

W tym miejscu wyprowadzony jest przewód sieciowy z tyłu 
urządzenia..
Użyteczna długość przewodu sieciowego = 2300 mm

Na podstawie powyższych informacji wybrać odpowiednio 
położone gniazdo sieciowe.

Gniazdo sieciowe nie może być położone za 
urządzeniem i musi być łatwo dostępne.

Ważna wskazówka
Aby wykluczyć problemy podczas zabudowywania urządzenia 
i zapobiec jego uszkodzeniu, wymagane jest bezwzględne 
zapewnienie poniższych warunków!

Wymagane jest aby szafka kuchenna była wyregulo-
wana w poziomie i w pionie.

Minimalna grubość ściany korpusu szafki kuchen-
nej = 16 mm.

Ważna wskazówka
Wolny przekrój otworu 
wentylacyjnego musi 
wynosić co najmniej 
200 cm² od dołu do 
górnego otworu wentyl-
acyjnego.

Doprowadzenie powie-
trza odbywa się pod 
drzwiami urządzenia.
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Zabudowanie urządzenia

2.

1. Poprowadzić przewód zasilania sieciowego do strefy gniaz-
da sieciowego.

2. Wsunąć urządzenie do korpusu szafki 
kuchennej. Podczas wsuwania urządzenia, 
zadbać aby nie uległ uszkodzeniu przewód 
zasilania.

3. Sprawdzić wysokość urządzenia.

3.

4.

4. W razie potrzeby dostosować nóżki regulacyjne do 
wymaganej wysokości. 

 Nóżki regulacyjne można obracać ręcznie; w przypadku 
trudności z ich wyregulowaniem, użyć dostarczonego 
klucza widełkowego.

 Wsunąć urządzenie do korpusu szafki kuchennej. 
Podczas wsuwania urządzenia, zadbać aby nie uległ 
uszkodzeniu przewód zasilania.

Wskazówka
Aby transportować urządzenie, chwyć za uchwyty nośne na 
spodzie.

 OSTROŻNIE
Ryzyko uszkodzenia i obrażeń na skutek spadającego 
urządzenia.

Nie zabudowywać urządzenia w pojedynkę.

Osadzanie i wyjmowanie urządzenia wykonywać 
w dwójkę.

Wskazówka
Urządzenie należy wyjąć z wnęki, aby 
móc regulować nóżki regulacyjne spodzie 
urządzenia.
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Zabudowa została teraz zakończona.

5. Wyrównać boczne położenie urządzenia.

5.

7.

8.

7. Przymocować urządzenie do korpusu szafki 
kuchennej za pomocą 4 wkrętów (4 x 29).

Ważna wskazówka
Wkręcić wkręty w boczną ścianę mebla pod niewie-
lkim ukosem (ok. 15°).

8. Nałożyć nakrywki.

6.

6. Nałożyć przyssawkę na szklanym przodzie 
i użyć, aby za jej pomocą otworzyć drzwi 
urządzenia.
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