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Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και
τη βελτίωση όλων των τύπων και μοντέλων συσκευών.
Επομένως παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι πρέπει να
διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχήμα, τον
εξοπλισμό και την τεχνολογία της συσκευής.
Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής
σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις
οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.
Οι οδηγίες αφορούν διάφορα μοντέλα, είναι πιθανό να
παρουσιάζονται αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο
συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
Οι οδηγίες χειρισμού επισημαίνονται με
σματα χειρισμών με ένα .

, τα αποτελέ-

1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
- Εντοιχίζετε,

συνδέετε και διαθέτετε τη
συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα
με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη
ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να
αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το
ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω
πλευράς της συσκευής.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

2

επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία έχει ως
συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς
τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να
έχει ως συνέπεια το θάνατο ή
σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν
αποτραπεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να
έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή
μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν
αποτραπεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν
έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν
δεν αποτραπεί.

Υπόδειξη

επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις
και συμβουλές.

2 Μεταφορά συσκευής
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω λανθασμένης μεταφοράς!
u Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.
u Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
u Μη μεταφέρετε τη συσκευή μόνη της.

3 Τοποθέτηση συσκευής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος!
Αν το καλώδιο ρεύματος/το φις ρευματοληψίας της συσκευής
ή μιας άλλης συσκευής έρχεται σε επαφή με την πίσω
πλευρά της συσκευής, το καλώδιο ρεύματος/το φις μπορεί να
υποστεί ζημιά από τους κραδασμούς της συσκευής με αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλώματος.
u Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή
με κανένα φις ή καλώδιο ρεύματος.
u Μη συνδέετε ούτε την ίδια τη συσκευή ούτε άλλες
συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται στην περιοχή του πίσω
μέρους της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!
Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο,
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
u Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς
χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς
χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.
u Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο τοποθετημένη
στη θέση της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ψυκτικού υγρού!
Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να
αναφλεγεί.
u Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος
ψύξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!
u Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που
εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων,
τοστιέρα, κλπ.!

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Διαστάσεις συσκευής
Υπόδειξη
Οι σακούλες στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι σημαντικές για την αξιοπιστία λειτουργίας. Το περιεχόμενο τους
είναι μη δηλητηριώδες και ακίνδυνο.*
u Μην αφαιρείτε τις σακούλες!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από συμπύκνωση νερού!*
Αν το όνομα της συσκευής σας αρχίζει με S... ή η συσκευή
σας είναι συσκευή Side-by-Side (SBS):
u Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετηθεί δίπλα σε άλλον
ψυγειοκαταψύκτη.
Αν το όνομα της συσκευής σας δεν αρχίζει με S...:
u Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε άλλον ψυγειοκαταψύκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από συμπύκνωση νερού!*
Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερων συσκευών τη
μία πάνω από την άλλη ενδέχεται να υποστούν ζημιά από
σχηματισμό συμπυκνωμένου νερού.
Το (S)IG.. ή (S)IB.. μέχρι ενός ύψους 880 mm είναι εξοπλισμένο με σύστημα θέρμανσης οροφής.
u Μην τοποθετείτε ψυγεία ή καταψύκτες το ένα πάνω από
το άλλο, εκτός αν η κάτω συσκευή είναι (S)IG.. ή (S)IB..
ύψους έως 880 mm.

την
κόκκινη
u Ξεβιδώστε
ασφάλεια
μεταφοράς.
Κλείστε με πώμα (60) την
ανοιχτή οπή στερέωσης.

Μετά τον εντοιχισμό:
u Αφαιρέστε προστατευτικές μεμβράνες, κολλητικές ταινίες
και μέρη της ασφάλειας μεταφοράς κλπ.
Υπόδειξη
u Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε Οδηγίες χειρισμού,
κεφάλαιο "Καθαρισμός συσκευής").

4 Διαστάσεις συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιάς λόγω μπλοκαρισμένων ανοιγμάτων αερισμού!
u Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού.
Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός!

q Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

q Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.

q Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση

ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό
σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή.
q Μην τοποθετείτε τη συσκευή μόνος σας, το καλύτερο είναι
μαζί με δύο ακόμα ή περισσότερα άτομα.
q Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο
μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να
σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση
διαρροής. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης
να είναι τουλάχιστον 1 m3. Στοιχεία για το περιεχόμενο
ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της
συσκευής.
q Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ
υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην
εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο
τοποθέτησης της συσκευής.
Αν στις πόρτες είναι τοποθετημένη η ασφάλεια μεταφοράς:
την
κόκκινη
u Αφαιρέστε
ασφάλεια μεταφοράς.

Αν η ασφάλεια μεταφοράς είναι βιδωμένη στις πόρτες:

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές
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5 Διαστάσεις εντοιχισμού
Η συσκευή είναι εντοιχιζόμενη και συνεπώς περιβάλλεται
πλήρως από ένα έπιπλο κουζίνας. Το σχετικό έπιπλο κουζίνας
πρέπει να κατασκευασθεί ακριβώς με τις προβλεπόμενες
διαστάσεις εντοιχισμού και να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό
και εξαερισμό, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία
της συσκευής.
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Fig. 2

Η δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας υπολογίστηκε με βάθος
εντοιχισμού επίπλων 560 mm. Η συσκευή είναι πλήρως
λειτουργική με βάθος εντοιχισμού επίπλων 550 mm, έχει
όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
u Για εντοιχισμό Side-by-Side δύο
συσκευών η μια δίπλα στην άλλη,
εντοιχίζετε κάθε συσκευή σε ξεχωριστό έπιπλο εντοιχισμού.*

*

u Ελέγξτε το πάχος τοιχώματος των παρακείμενων
επίπλων: πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 mm.
u Η συσκευή πρέπει να εντοιχίζεται μόνο σε σταθερά,
ευσταθή έπιπλα κουζίνας. Ασφαλίζετε το έπιπλο ώστε να
μην μπορεί να ανατραπεί.
u Ευθυγραμμίζετε το έπιπλο κουζίνας με αεροστάθμη και
γωνία ευθυγράμμισης και το οριζοντιώνετε κατά περίπτωση με σφήνες.
u Βεβαιώνεστε ότι το δάπεδο και τα πλευρικά τοιχώματα του
επίπλου βρίσκονται υπό ορθή γωνία μεταξύ τους.

6 Πόρτα επίπλου
- Για το έπιπλο κουζίνας χρειάζεται πόρτα.
- Η πόρτα πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 16 mm και μέγιστο
πάχος 19 mm.

- Πρέπει να διατηρείται διάκενο τουλάχιστον 3 mm μεταξύ
της πόρτας και της πόρτας του ντουλαπιού που βρίσκεται
επάνω από αυτήν (εάν υπάρχει).

4

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Αερισμός και εξαερισμός στο έπιπλο κουζίνας
- Το πλάτος της πόρτας του επίπλου εξαρτάται από το στιλ

και το μέγεθος του διακένου μεταξύ των νταμπλάδων της
πόρτας του ντουλαπιού. Μεταξύ των πορτών των επίπλων
πρέπει γενικά να διατηρείται ένα κατακόρυφο διάκενο
3 mm.
- Εάν υπάρχουν και άλλα ντουλάπια, η επάνω ακμή της
πόρτας του επίπλου θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος
με τις πόρτες των παρακείμενων επίπλων.
- Η πόρτα του επίπλου πρέπει να εγκατασταθεί επίπεδα και
χωρίς μηχανικές τάσεις.

7 Αερισμός και εξαερισμός στο
έπιπλο κουζίνας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τη βαριά πόρτα του
επίπλου!
Εάν η πόρτα του επίπλου είναι πολύ βαριά, δεν μπορούν να
αποκλεισθούν ζημίες στους μεντεσέδες και προβλήματα
λειτουργίας που οφείλονται σε αυτές.
u Βεβαιωθείτε πριν από τη συναρμολόγηση της πόρτας του
επίπλου, ότι δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος της
πόρτας του επίπλου.
Τύπος συσκευής

Μέγιστο
βάρος
πόρτας επίπλου (kg)

IK 19.., IKP 19.., IKB 19..

13

IG 10.., IGN 10..

14

IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., 16
(S)IB 16..
IKB 23.., IKBP 23.., IK 23.., 19
IKP 23..
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 21
27.., SIGN 27..
IKBP 29..

22

IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 26
35.., IKBP 35.., IGN 35..,
SIGN 35..

Fig. 3

- Πρέπει να υπάρχει μια αποδοτική διατομή αερισμού τουλά-

χιστον 200 cm2 ανά συσκευή στην είσοδο αέρα Fig. 3 (A)
και στην έξοδο αέρα Fig. 3 (B).
- Κατά κανόνα ισχύει: όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή, τόσο
πιο οικονομική θα είναι η λειτουργία της συσκευής.

Fig. 4
- Η επάνω διατομή αερισμού μπορεί να βρίσκεται απευθείας
επάνω από τη συσκευή με μια προαιρετική σχάρα αερισμού Fig. 4 (C), κοντά στην οροφή επάνω από το έπιπλο
Fig. 4 (D) ή ως άνοιγμα εξαερισμού σε μια ενδιάμεση
οροφή Fig. 4 (E).

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

5

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας
8 Αλλαγή φοράς ανοίγματος
πόρτας
ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιών από συμπυκνώματα και σύγκρουση των
πορτών μεταξύ τους!
Όταν τοποθετείτε μια συσκευή Side-by-Side (SBS):
u Μην αλλάζετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας και τοποθετήστε τις συσκευές έτσι, ώστε οι πόρτες να ανοίγουν προς
τα έξω.
Όταν τοποθετείτε μία συσκευή με όνομα συσκευής S...
δίπλα από μια άλλη συσκευή:
u Τοποθετήστε τις συσκευές έτσι, ώστε οι πόρτες να ανοίγουν προς τα έξω. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη φοράς
ανοίγματος πόρτας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη σύσφιξη του αποσβεστήρα
κλεισίματος!
u Αφαιρέστε προσεκτικά τον αποσβεστήρα κλεισίματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αναδίπλωση των μεντεσέδων!
u Αφήστε ανοιχτούς τους μεντεσέδες!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κλίσης της πόρτας προς τα
έξω!
Εάν τα εξαρτήματα στερέωσης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά
σφιχτά, η πόρτα μπορεί να γέρνει προς τα έξω. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Επίσης, η πόρτα
ενδεχομένως δεν κλείνει και δεν ψύχει σωστά η συσκευή.
u Βιδώστε καλά τους μεντεσέδες καθώς και τον σφαιρικό
πείρο του αποσβεστήρα κραδασμών με 4 Nm.
u Βιδώστε καλά την υποδοχή του αποσβεστήρα κραδασμών
με 3 Nm.
u Ελέγξτε και ενδεχομένως συσφίξτε όλες τις βίδες.
Υπόδειξη
Η φορά της πόρτας μπορεί να αλλάξει μόνο, όταν υπάρχει
επαρκής χώρος προς τα επάνω για να τραβήξετε έξω τη
γωνία στερέωσης μεντεσέδων και να την τοποθετήσετε ξανά
στην απέναντι πλευρά. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα μετά
την τοποθέτηση στην εσοχή.
u Αλλάξτε τη φοράς ανοίγματος πόρτας πριν τοποθετήσετε
τη συσκευή στην εσοχή.

u Προσέξτε κατά την αλλαγή της φοράς ανοίγματος της
πόρτας τις προαναφερόμενες υποδείξεις ασφαλείας
καθώς και την επεξήγηση συμβόλων.
Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος όπως απεικονίζεται στο τέλος του βιβλίου.

9 Σύνδεση νερού*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
u Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού τη συνδέσετε στο σωλήνα νερού.
u Απομονώστε την παροχή νερού προτού συνδέσετε τους
σωλήνες παροχής νερού της συσκευής για παγάκια.
u Η σύνδεση στο δίκτυο πόσιμου νερού επιτρέπεται να
αποκατασταθεί αποκλειστικά από εκπαιδευμένο υδραυλικό
εγκαταστάτη αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης!
u Η ποιότητα νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό πόσιμου νερού της αντίστοιχης χώρας (π.χ. 98/83/
ΕΕ), στην οποία θα τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.
u Συνδέετε τη συσκευή αποκλειστικά στην παροχή πόσιμου
νερού.
u Το IceMaker χρησιμεύει αποκλειστικά για τη δημιουργία
πάγου σε ποσότητες οικιακής χρήσης και συνεπώς πρέπει
να λειτουργεί με κατάλληλο νερό.

-

Σε αυτό το βήμα ενέργειας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας!
Οι οδηγίες αφορούν περισσότερα μοντέλα. Εκτελέστε αυτό το βήμα μόνο, εφόσον αφορά το δικό
σας μοντέλο.
Επιλέξτε ανάμεσα στις εικονιζόμενες εναλλακτικές
λύσεις.

-

Λασκάρετε μόνο τις βίδες, μην τις ξεβιδώνετε.
Ελέγξτε την κοχλιοσύνδεση και ενδεχ. σφίξτε ξανά
τις βίδες.
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Fig. 5
Η πίεση νερού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 0,15 MPa και
0,6 MPa (1,5 bar - 6 bar).
Η παροχή νερού προς τη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μέσω σωλήνα κρύου νερού ανθεκτικού στην πίεση
λειτουργίας που πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.
Χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό ανοξείδωτο εύκαμπτο
σωλήνα (μήκος 1,5 m). Μην χρησιμοποιείτε ξανά παλιούς
εύκαμπτους σωλήνες. Ως αξεσουάρ διατίθεται ένας
εύκαμπτος σωλήνας 3 m. Πρέπει να τοποθετείται από
ειδικό.
Στο εξάρτημα σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει
μια σήτα φίλτρου με στεγανοποίηση.
Ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα και στην σύνδεση νερού
του σπιτιού πρέπει να προβλέπεται μια βάνα απομόνωσης
ώστε να μπορεί να διακοπεί η παροχή νερού εάν χρειαστεί.
Η βάνα απομόνωσης πρέπει να μην βρίσκεται στην
περιοχή της πίσω πλευράς της συσκευής και να είναι
εύκολα προσβάσιμη, ώστε να μπορείτε να πλησιάσετε τη
συσκευή όσο το δυνατό πιο βαθιά στον τοίχο και να
μπορείτε να κλείνετε γρήγορα τη βάνα εάν χρειαστεί.
Τηρείτε τις αποστάσεις.
Όλες οι συσκευές και οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται
για την παροχή του νερού, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
Μην προκαλείτε ζημίες και μην τσακίζετε το σωλήνα
παροχής νερού κατά την τοποθέτηση.

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή
Για τον εντοιχισμό στην εσοχή, μπορείτε να προμηθευτείτε
από την Εξυπηρέτηση πελατών τα παρακάτω αξεσουάρ:
Σετ για εγκατάσταση διαιρούμενων
προσόψεων επίπλου

Σετ με καλύμματα για κρυφούς
μεντεσέδες

Fig. 6
Η μαγνητική βαλβίδα βρίσκεται στο κάτω μέρος στην πίσω
πλευρά της συσκευής. Διαθέτει μετρικό σπείρωμα σύνδεσης
R3/4.
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα:
u Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης χωρίς την ενσωματωμένη σήτα στη βάνα απομόνωσης.
u Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης με την ενσωματωμένη
σήτα στη βάνα απομόνωσης.
u Στερεώστε τον ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα με το
έλασμα ασφάλισης στο περίβλημα.
u Ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης της παροχής
νερού και ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα νερού
ως προς τη στεγανότητα.
Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία:
u Αναθέστε στον αρμόδιο ειδικό την εξαέρωση
του σωλήνα νερού του σπιτιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο IceMaker!*
Εάν απενεργοποιηθεί η παροχή νερού στη διάρκεια της
λειτουργίας, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί το IceMaker, μπορεί
να παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
u Απενεργοποιήστε το IceMaker όταν διακόπτεται η παροχή
νερού (π.χ. διακοπές).

10 Εντοιχισμός της συσκευής
στην εσοχή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!
u Κατά την εισαγωγή της συσκευής στην εσοχή μην συνθλίβετε, μην παγιδεύετε και μην προκαλείτε ζημιά στο
καλώδιο τροφοδοσίας.
u Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο
τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς για τους μεντεσέδες!
Αν κατά τη μετακίνηση της συσκευής πιάσετε τη συσκευή
από τη πόρτα, μπορεί να υποστούν ζημιά οι μεντεσέδες.
u Κατά τη μετακίνηση και κίνηση της συσκευής πιάνετέ την
πάντα από τον κορμό.
Για τον εντοιχισμό στην εσοχή, μπορείτε να προμηθευτείτε
από την Εξυπηρέτηση πελατών τα παρακάτω αξεσουάρ:
Σετ για περιορισμό της γωνίας
ανοίγματος πόρτας σε 90°

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Σε αυτό το βήμα ενέργειας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας!
Οι οδηγίες αφορούν περισσότερα μοντέλα. Εκτελέστε αυτό το βήμα μόνο εφόσον η συσκευή
διαθέτει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό.
Επιλέξτε ανάμεσα στις εικονιζόμενες εναλλακτικές
λύσεις.
Λασκάρετε μόνο τις βίδες, μην τις ξεβιδώνετε.
Ελέγξτε την κοχλιοσύνδεση και ενδεχ. σφίξτε ξανά
τις βίδες.
u Κατά τη διαδικασία εντοιχισμού λαμβάνετε προσέξτε την
επεξήγηση συμβόλων.
Εντοιχίστε τη συσκευή στην εσοχή όπως
απεικονίζεται στο τέλος του βιβλίου.
Φιλμ εντοιχισμού

11 Απορρίψτε τη συσκευασία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις
μεμβράνες!
u Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:
- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
u Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής.
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Σύνδεση συσκευής
12 Σύνδεση συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλη σύνδεση!
Ζημιά στο ηλεκτρονικό σύστημα.
u Μην χρησιμοποιείτε μετατροπέα αυτόνομου δικτύου.
u Μην χρησιμοποιείτε φις εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη σύνδεση!
Κίνδυνος πυρκαγιάς.
u Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
u Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.
Το είδος του ρεύματος (εναλλασσόμενο) και η τάση στο
σημείο εγκατάστασης πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων .
Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και να προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια. Το
ρεύμα απελευθέρωσης της ασφάλειας πρέπει να βρίσκεται
μεταξύ 10 A και 16 A.
Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η
συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω
πλευράς της συσκευής.
u Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση.
u Βάλτε το φις ρευματοληψίας στην πρίζα.
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