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Balcoane superioare

Rezervor pentru apă

Balcoane inferioare

Termostat şi bec

Rafturi din sticlă

Capac sertar legume

Sertar legume

Sertar congelator

Picioruşe reglabile
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Schimbarea sensului de deschidere al ușilor

Instrumente necesare: Șurubelniță in cruce, șurubelniță cu cap plat, cheie hexagonală.

·  Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și golit.

·  Pentru a scoate ușa, trebuie să rabatați unitatea spre spate. Rezemați aparatul de 

  ceva solid, astfel încât să nu alunece în timpul operațiunii de inversare a ușii.

·  Toate piesele demontate trebuie puse deoparte pentru a le putea folosi la reinstalarea ușii.

·  Nu lăsați aparatul complet culcat pe spate pentru a nu avaria sistemul de răcire.

·  Este indicat ca două persoane să manevreze unitatea la asamblare.

1. Scoateți cu atenție capacul balamalei superioare 

    folosind o șurubelniță cu cap plat.

2. Deșurubați balamaua superioară folosind 

   o șurubelniță in cruce.

3. Deșurubați balamaua din mijloc.Apoi ridicati usa inferioară

    și așezati-o pe un suport moale evitând astfel ca aceasta 

    să se zgârâie
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4. Mutați protecțiile orificiilor de la mijloc din 

    partea stângă în dreapta.

5. Lăsați combina pe spate pe o suprafață moale. 

    Deșurubați balamaua inferioară și piciorușele de echilibrare.

6. Deșurubați și scoateți cuiul balamalei inferioare, întoarceți elementul de fixare și remontați-l.

deșurubați înșurubați
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7. Reaşezaţi şurubul de fixare al balamalei inferioare.Aşezaţi 

    la loc cele două picioruşe ajustabile.Mutaţi uşa inferioară 

    în poziţia corespunzătoare. 

8. Detasaţi garniturile ambelor uşi şi apoi aşezaţi-le din nou

    la loc după ce rotiţi uşile. 

9. Răsuciţi balamaua din mijloc la 180º, apoi transferaţi-o

    în poziţia corespunzătoare din partea stângă. Aşezaţi pinul

    balamalei de mijloc în gaura superioară a uşii inferioare,

    apoi strângeţi şuruburile.

10. Aşezaţi uşa superioară pe spate. 

      Asiguraţi-vă că garnitura este aliniată orizontal şi vertical în 

      aşa fel încât aceasta să se aşeze perfect pe toată suprafaţa

      uşii înainte de a strânge balamaua superioară.

      Apoi introduceţi balamaua şi strângeţi şuruburile de partea 

      superioara a aparatului.

11. Deşurubaţi pinul balamalei şi întoarceţi balamaua apoi

      reinstalaţi pinul balamalei
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12. Montaţi capacul orificiului gol lăsat de balama.

13. Fixaţi balamaua în partea stângă.

14. Montaţi capacul balamalei în stanga şi capacul pe locul gol

      lăsat de balama în partea dreaptă.
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SCX392D

F

292

217

96

12

4,4

N/ST(16-38)

40

600 x 605 x 1858

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru 

echipamente de joasă tensiune.
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