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* afhankelijk van model en uitvoering

Inbouwvoorschrift  Bewaar de inbouwvoorschriften  zorgvuldig en geef deze eventueel 
door aan de volgende eigenaar.
De gebruiksaanwijzing is geldig voor meerdere modellen; afwij-
kingen zijn dus mogelijk.
Voor het inbouwen heeft u het volgende aanvullende gereed-
schap nodig: Schroevendraaier Torx®15, 20, 25, 30, schaar, 
accuschroevendraaier

Deurdraairichting veranderen
Als dat nodig is kunt u de deurscharnieren verzetten, indien dit niet 
nodig is kunt u de handleiding verder volgen die gegeven worden 
na Bevestiging in de keukenkast 

W Voor het vereenvoudigen van de montage het apparaat 3/4 in 
de inbouwnis schuiven 

W Afdekdelen 1, 2 34en 5 verwijderen.
W Bovenste scharnierpen 6uit de deur van het koelgedeelte 7 

schroeven. Let op: Zet de deur van het koelgedeelte vast zodat 
deze er niet uitvalt.

W Deur van koelgedeelte 7licht naar voren laten kantelen en 
naar boven toe eruit tillen.

W Middelste scharnierpen 8losschroeven. 
 Let op: Zet de deur van het vriesgedeelte vast zodat deze er 

niet uitvalt
W Deur van vriesgedeelte 9eruit tillen
W Bovenste scharnierblok bl en middelste bm losschroeven en 

op de tegenoverliggende zijde weer vastschroeven met dezelfde 
schroeven.

W Onderste scharnierpen bn met onderlegring bo overzetten.
W Deur van vriesgedeelte 9weer monteren: 
 aan de onderzijde op scharnierpen bn en onderlegring bo plaat-

sen, detail Z. De middelste scharnierpen 8 door het middelste 
scharnierblok bm in de deurlagering steken en vastschroeven, 
detail Y

W Deur van koelgedeelte 7weer monteren: 
 in het midden op de scharnierpen 8 plaatsen, detail Y.
 De bovenste scharnierpen 6 door het buitenste gat in het 

scharnierblok bl in het deurlager van de deur van het koelge-
deelte 7 steken en vastschroeven, detail X

W Afdekdelen weer op de tegenovergestelde zijde 180° gedraaid 
aanbrengen 

Inbouwvoorschriften en maten

W Inbouwmaten controleren: 
A C D
1769,5 523 1772-1788

W Keukenmeubel en eventueel kastdeuren met waterpas en 
winkelhaak stellen. Indien nodig door ondervullen stellen. De 
tussenvloer en zijwanden van het keukenmeubel moeten haaks 
op elkaar staan. 

W Het koel-/vriesapparaat inbouwen in stabiele keukenmeubels .
W De oppervlaktemaat voor de ventilatieopeningen beslist aan-

houden:
- De diepte van de ventilatieschacht aan de achterzijde van het 

keukenmeubel moet ten minste 38 mm zijn.
- Als oppervlaktemaat voor de ventilatieopeningen in de keu-

kenplint en bovenin de keukenmeubelombouw is min. 200 cm2 
noodzakelijk.Principieel geldt: hoe groter de oppervlaktemaat 
van de ventilatieopeningen, hoe zuiniger het apparaat werkt.
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Vóór aanvang van de montage:

W Netsnoerhouder van de achterkant verwijderen.

W Netsnoer met behulp van een touw 
doorvoeren. 




