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Popis
Tento nákr e mír e mr y, kterou jste zakoupili.

PIZZA BOX

FROZEN-FOOD

CALENDAR

LID

ICE MAKER

(option)
DRAWER

SMALL D RAWER

SUPER STORE

ADJUST FEET

(trasport grips at front, trasport castors at back)

mr y.

V KO

BOX NA PIZZU

AVINY

A LED
(voliteln )

Z SUVKA

HLA

MAL  Z SUVKA

NASTA
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A. Pomocí klíčů nebo kleští demontujte hřídel závěsu a 
zafixujte jej v levém otvoru závěsu.
B. Pomocí křížového šroubováku odstraňte šrouby nalevo 
od těla skříně a připevněte šrouby na pravé straně skříně. 
Namontujte spodní závěs na levé straně.
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FUNKCE 

(obr.) 

 

A. Otevřete dveře. 

B. Zatlačením dolů odstraňte dva malé kryty vlevo a vpravo 

C. Vysuňte přední kryt směrem ven 

 

A. Pro odstranění malého krytu na pravé straně těla dveří 
použijte šroubovák 

B. Pro odstranění ozdobných lišt použijte šroubovák k 
vypáčení směrem dovnitř 

 

A. Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby závěsů, 
odstraňte horní závěs 
POZOR! Při vyjímání dveří podepřete dveře, dbejte na to, 
abyste nepoškodili elektrické vedení spojující dveře s 
hlavním tělem mrazáku. 

B. Odpojte kabelovou svorku 

 

A. Posuňte tělo dveří nahoru a vyjměte jej 
B. Pro odstranění spodního závěsu použijte křížový 
šroubovák 

 

A. Pro demontáž hřídele závěsu použijte klíče nebo kleště a 
upevněte ji do levého otvoru závěsu. 

B. Pomocí křížového šroubováku demontujte šrouby na levé 
straně těla skříně a namontujte šrouby na pravé straně 
skříně. Namontujte spodní závěs na levou stranu. 

 

A. Pomocí plochého šroubováku odstraňte šroubovací 
zátku na pravé straně těla dveří. 

B. Demontujte hřídel horního závěsu a upevněte ji zpětně 
na závěs. Přesuňte šroubovou zátku na levou stranu a 
uzavřete otvor pro šroub. 

 

A. Připojte elektrické vedení v ozdobné liště dveří ke 
svorkovnici v závěsu. Pečlivě vložte elektrické vedení do 
dekorativního krytu lišty. 

B. Dekorativní lištu a její malý kryt upevněte na pravé 
straně. 

C. Zavřete horní přední kryt skříně. Vložte levý a pravý 
malý kryt do drážky. 
 

II 
Pokyny pro výměnu rukojeti: podle 
různých konfigurací (obrázek je odlišný). 
 
Asistenční rukojeť: (obr. 1 a 2)  

A. Pomocí plochého šroubováku odšroubujte horní kryt 
rukojeti. Vyšroubujte dva šrouby a vyjměte rukojeť. 

B. Pomocí plochého šroubováku odstraňte šroubovací 
zátku na pravé straně těla dveří. Přesuňte šroubovou zátku 
na levou stranu a uzavřete otvor pro šroub. Upevněte 
rukojeť na pravé straně a nechte ji zakrýt. 

Běžná rukojeť: (obr. 3) 

A. Pomocí plochého šroubováku odšroubujte horní kryt 
rukojeti. Vyšroubujte dva šrouby a vyjměte rukojeť. 

B. Pomocí plochého šroubováku odstraňte šroubovací 
zátku na pravé straně těla dveří. Přesuňte šroubovou zátku 
na levou stranu a uzavřete otvor pro šroub. 

C. Upevněte rukojeť na pravé straně a nechte ji zakrýt. 







16

ODSTR VÁNÍ PR

PROBLÉMY Y

V ek mr y je 
ý

Vnit ek mrazni ky je pot eba
vy .

aviny.

Vy ek mr y. (V

 Zkontrolujte, jestli potraviny nejsou zk ené.
V e zk aviny

Pokud sly�íte

Pípání

Dv e mr y jsou 
ot ené.

vysoká.
er ýt

po�kozené.

Za ete dv e nebo výstrahu ztlumt .

i prvním ulo ení potravin. Výstrahu je 
mo .
 Obra e se na personál poprodejního servisu.

Nezvyklý zvuk

Mr a není umíst
na vodorovném míst .

 Mr a se dotýká
e svém

okolí.

Nastavte nohy tak, aby mr a stála 
vodoro .

Slabý zvuku podobný
tekoucí v systému.

To je normální.

ívání sk Chladicí systém pracuje.

Typový �títek

íslu�ným normám.

SN + 10°C~+32°C

+ 16°C~+32°C

+ 16°C~+38°C

+ 16°C~+43°C

N

ST

T
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