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SBS(es/bs) 7353

1852
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Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh
tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo
pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.
Prosimo, pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste
spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča.
Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z
zvezdico (*).
Navodila za ravnanje so označena z
pa z .

, rezultati ravnanja

1 Splošna varnostna navodila
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko

aparat v skrajnem primeru hitro odklopite
iz električnega omrežja. Biti mora izven
območja zadnjega dela naprave.
NEVARNOST

označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt
ali težke telesne poškodbe, če je ne
preprečite.

OPOZORILO

označuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko smrt ali težke
telesne poškodbe, če je ne preprečite.

POZOR

označuje nevarno situacijo, katere
posledica so lahko lažje ali srednje
telesne poškodbe, če je ne preprečite.

OBVESTILO označuje nevarno situacijo, katere
posledica je lahko materialna škoda,
če je ne preprečite.
Nasvet

označuje
nasvete.

koristna

navodila

Fig. 1
Pri napravah s stenskimi distančniki se mere povečajo za
35 mm .
x

4 Montaža Side-by-Side
Zamrzovalnik oz. aparat z zamrzovalnikom postavite levo,
gledano s sprednje strani. Ti aparati imajo na desni strani ogrevanje stranic, da ne nastaja kondenzacijska voda.
Vsi deli za pritrjevanje so priloženi aparatu.

in

2 Transportiranje aparata
u Transportirajte zapakiran aparat.
u Aparat transportirajte stoje.
u Aparata ne transportirajte sami.

3 Dimenzije postavitve
Oznaka naprave

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

Fig. 3

SBS(es) 7252

1852

630

SBS(es/bs) 7253

1852

630

Prepričajte se, da imate naslednje orodje:
q vodno tehtnico

2

Fig. 2

* v odvisnosti od modela in opreme

Montaža Side-by-Side
q akumulatorski izvijač
q izvijač tipa Torx® 25
q viličasti ključ SW 10 (priložen)
Navodila za premikanje kombinacije:
q Aparate pred montažo postavite čim bližje predvidenemu
mestu postavitve.
q Aparate pri premikanju držite vedno za sprednje zunanje
kote. Nikoli s kolenom ne pritiskajte na stranske stene ali
vrata.
q Kombinacijo najlažje premikate v diagonalni smeri, če izmenično pomikate levi in desni vogal.
Ko kombinacija stoji neposredno pred nišo, jo potisnite
naravnost.

q Če

morate kombinacijo
znova povleči iz niše, jo
primite na spodnji tretjini
in jo povlecite naravnost
naprej.

u Namestite povezovalno ploščo Fig. 5 (3) in jo z dvema vijakoma ohlapno privijte Fig. 5 (4) na en aparat.
u Povezovalno ploščo bočno premaknite, tako da sredina
plošče nalega na stransko steno aparata. Vijake dobro
privijte.
u Povezovalno ploščo privijte tudi na drugem aparatu. Aparata
v ta namen po potrebi potisnite nekoliko skupaj ali narazen.

Fig. 6

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije!
Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.
u Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).
u Vso zaščitno folijo snemite z zunanje strani aparata.
Spredaj na napravi:

u Če ima vaš aparat že predhodno nameščen vijak Fig. 6 (7):
Odvijte vijak.
S povezovalno ploščo se aparata samodejno izravnata po
globini. Če en aparat sega nekoliko bolj navzven kot drugi,
začnite z njim. V nasprotnem primeru začnite z levim aparatom.
u Povezovalno ploščo Fig. 6 (5) z dvema vijakoma ohlapno
privijte Fig. 6 (6) na en aparat.
u Povezovalno ploščo bočno premaknite, tako da sredina
plošče nalega na stransko steno aparata. Vijake dobro
privijte.
u Povezovalno ploščo privijte tudi na drugem aparatu. Aparata
v ta namen po potrebi potisnite nekoliko skupaj ali narazen.
Zadaj na napravi:

Fig. 7

Fig. 4

u Nastavitvene noge Fig. 4 (A) spredaj ja obeh aparatih po
potrebi popolnoma privijte, da ne bo stika s tlemi.
u Na sprednje štiri nastavitvene noge nataknite pokrovčke
Fig. 4 (1).
u Oba aparata potisnite do pribl. 10 mm skupaj, tako da sta
sprednji strani vzporedni.

u Povezovalne sponke Fig. 7 (8) nataknite zgoraj na sredinske
stranske stene.
u Povezovalni kotnik Fig. 7 (9) spodaj vstavite v ustrezno vdolbino.
u Če je povezovalni kotnik nameščen ohlapno, namestite vijak
Fig. 7 (10).
Nasvet
u Da pri vibracijah ne bi prihajalo do šumov, niti sponke niti
vijaki ne smejo priti v stik z cevmi na zadnji strani!
Spredaj na napravi:

Fig. 5

u Snemite in odstranite pokrove Fig. 5 (2).
S povezovalno ploščo se aparata samodejno izravnata po
višini. Če je en aparat nekoliko višji od drugega, začnite z njim.

* v odvisnosti od modela in opreme

Fig. 8
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OBVESTILO

Nevarnost poškodb nastavkov za kolesca!
u Če aparat izravnavate prek zadnjih nožic, ne uporabljajte
baterijskega izvijača, saj lahko sicer poškodujete nastavitev
višine ali pa palica za prilagajanje odstopi. Nožice nastavite
ročno.

S priloženim viličastim ključem Fig. 8 (11) lahko prestavite
sprednje nastavitvene noge, zadnje pa z izvijačem tipa Torx®
25.
u Srednje nastavitvene noge Fig. 4 (C) privijte tako, da ne bo
stika s tlemi.
u Kombinacijo naravnajte s pomočjo zunanjih nastavitvenih
nog Fig. 4 (B).

u Kombinacijo priključite na elektriko skladno z navodili za
uporabo.
Aparati z napravo IceMaker.
u Aparat priključite na vodovod skladno z navodili za uporabo.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije!
Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.
u Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).
u Kombinacijo previdno potisnite na za njo predvideno mesto.
u Kombinacijo po potrebni znova poravnajte s pomočjo nastavitvenih nog.
u Srednje nastavitvene noge Fig. 4 (C) znova spustite, da se
dotaknejo tal.
u Podpora vrat: Spustite nastavitveno nogo Fig. 4 (A) na
ležajnem podstavku, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo
odvijte še za 90°.

Fig. 9

Preden zaključno letev Fig. 9 (12) vstavite, stisnite po vsej
dolžini oba njena robova skupaj. Tako boste laže vstavili letev
v režo. Da med pritiskanjem na površini zaključne letve ne bi
prišlo do vdrtin, si pomagajte z mehko krpo. Letev potisnite
skrbno in naravnost v režo, tako da bo spoj optimalen.
u Na sprednji strani potisnite dolgo zaključno letev Fig. 9 (12)
v navpično režo: Pazite pri tem, da bo letev stala na povezovalni plošči Fig. 9 (5).
u Z zaključne letve potegnite zaščitno folijo.*

Fig. 10

u Na zgornji strani potisnite kratko letev Fig. 10 (13) v režo.
Na sprednjem robu se mora letev poravnati s povezovalno
ploščo Fig. 10 (3).
u Pokrov Fig. 10 (14) zapnite na še odprt vmesni prostor obeh
obrob elementa za upravljanje. Pazite pri tem, da se bodo
zunanje strani pokrova lepo zlile z obema stranema. Pokrov
lahko v ta namen izvlečete.

Fig. 11

u Spodnji pokrov Fig. 11 (15) z zgornje strani namestite na
povezovalno ploščo Fig. 11 (5) in ga zavarujte na spodnji
strani.
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* v odvisnosti od modela in opreme
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* v odvisnosti od modela in opreme
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