219 mm

310 mm

MEMASANG PERANGKAT BARU ANDA
Membuka kemasan
LINGKUNGAN

Front face of bench
aligned to front corner
edge of cabinet.

Sebagian besar bahan pengepakan dapat didaur ulang.
Silahkan buang bahan-bahan tersebut melalui depot daur
ulang lokal Anda atau tempatkan di wadah pengumpulan
yang tepat.
Penting - periksa kerusakan atau tanda apa pun. Jika
Anda menemukan kulkas rusak atau ditandai, Anda
harus melaporkannya dalam waktu 7 hari jika Anda ingin
mengklaim kerusakan / tanda di bawah garansi pabrik. Ini
tidak mempengaruhi hak hukum Anda.

CATATAN: Pintu dirancang sebagai tempat kabinet
(tidak menyiram). Jarak bebas yang ditunjukkan di
atas adalah minimal jarak bersih yang disarankan.
Memasang kulkas Anda

Bersihkan kulkas Anda dengan saksama dengan mengikuti
petunjuk di bagian "Membersihkan" dan bersihkan semua
debu yang terakumulasi selama pengiriman.

Berilah jarak berikut untuk kemudahan pemasangan,
sirkulasi udara yang tepat, dan pipa dan sambungan
listrik:

Menempatkan Kulkas

913

746

HATI-HATI
Sistem aerosol otomatis (seperti kontrol serangga)
tidak boleh terletak berdekatan dengan produk karena
semprotan dapat menyebabkan kerusakan jangka
panjang pada plastik eksternal dari perangkat.
1782

Jangan meletakkan kulkas di lokasi yang terlalu dingin
atau tidak terlindungi, misalnya di garasi atau di beranda.
Suhu sekitar harus di atas 10°C.
Letakkan lemari es di tempat yang kering, hindari area
dengan kelembapan tinggi.
Pastikan kulkas berada di permukaan yang rata.
Ventilasi yang memadai di sekitar kulkas Anda
Diagram di bawah menunjukkan ruang udara yang
disarankan untuk memungkinkan ventilasi kulkas Anda.

10 mm

35 mm

RECOMMENDED
CLEARANCES

CATATAN: Jika kulkas Anda ditempatkan dengan
engsel pintu sisi terhadap dinding, Anda mungkin
harus menyediakan ruang tambahan sehingga pintu
bisa dibuka lebar.
25 mm

25
mm

Bukaan Pintu
Kulkas Anda harus diposisikan sedemikian rupa agar
mudah mengakses ke counter saat mengeluarkan
makanan. Untuk penggunaan terbaik laci kulkas dan
keranjang freezer, kulkas harus berada dalam posisi di
mana keduanya dapat dibuka sepenuhnya.

10 mm

Ketika dtempatkan di area sudut, buat jarak sisi kanan
setidaknya 219 mm dan sisi kiri setidaknya 310 mm dari
sisi engsel untuk memungkinkan pintu cukup terbuka untuk
mengambil wadah dan rak.

HATI-HATI
Lampu LED
Perangkat Anda dilengkapi dengan lampu LED yang
tahan lama. Jika lampu LED tidak berfungsi, lampu LED
harus diservis oleh agen servis, untuk menghindari bahaya
keamanan. Lihat halaman garansi untuk rincian kontak.
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Mengatur Kerataan Kabinet & Pengaturan Pintu Kulkas
(Jika diperlukan)
Pedoman untuk posisi akhir kulkas Anda:
•

Keempat sudut kabinet harus diletakkan dengan
kokoh di lantai.

•

Bagian depan harus sedikit lebih tinggi untuk memastikan
bahwa pintu-pintu tertutup dan menutup dengan benar.

•

Pintu harus sejajar satu sama lain dan sejajar.

Flipper Mullion
Sesuaikan Flipper Mullion untuk koneksi yang tepat
dengan panduan mullion dengan memastikan ﬂipper
mullion terlipat dan tegak lurus dengan pintu makanan
segar. Jika panduan mullion tidak dalam posisi yang
benar, itu bisamencegah pintu menutup sepenuhnya.

Sebagian besar kondisi ini dapat dipenuhi dengan menaikkan
atau menurunkan roda depan yang dapat disesuaikan.
Untuk menyejajarkan kabinet menggunakan rol depan:
1. Laci freezer sedikit terbuka jika panggangan kaki
dipasang. Angkat panggangan kaki dan puli lembut ke
depan.

WRONG

2. Buat penyesuaian kabinet awal dengan menggunakan
sekrup penyetel tinggi rol depan. Gunakan kunci soket
3/8 inci untuk memutar sekrup penyetel (1 per sisi).
Untuk menaikkan: putar sekrup pengatur searah jarum jam.
Untuk menurunkan: putar sekrup pengatur berlawanan
arah jarum jam.
3. Pastikan kedua pintu bebas ikatan dengan segelnya
menyentuh kabinet pada keempat sisinya dan
kabinetnya stabil.

Pemasanan Filter Udara (model pilihan)
Filter udara terletak di bagian atas pusat kompartemen
makanan segar.

4. Setelah unit diratakan, turunkan kaki anti-ujung
menggunakan kunci soket 3/8 inci hingga secara
kokoh menyentuh lantai.

Untuk memastikan penyaringan bau kulkas optimal, Anda
harus mengganti ﬁlter udara setiap enam bulan. Filter
udara pengganti pertama Anda dapat ditemukan di
crisper.
1.

Lepaskan penutup filter udara dengan menekan sisisisi penutup bersama-sama dan lepaskan dari liner

2. Lepaskan filter lama dan buang.

Door

3. Buka kemasan filter baru dan geser ke dalam rumahan.
Bukaan harus menghadap ke atas (media karbon)
dari filter harus dipasang menghadap lubang udara
(lubang) di multiflow.

Door

4. Pasang kembali penutup filter udara dengan menekan
sisi-sisinya dan jepitkan kembali ke tempatnya.

Membuat pengaturan akhir tinggi pintu:
1. Buka laci freezer untuk membuat engsel bawah terlihat.
2. Masukkan kunci Allen 6 mm ke dalam poros engsel
bawah.
3. Sesuaikan tinggi dengan memutar searah jarum
jam atau berlawanan arah jarum jam. Berputar
searah jarum jam akan menurunkan pintu. Berputar
berlawanan arah jarum jam akan menaikkan pintu.
Pengaturan standar adalah ke ketinggian terendah
saat Anda menerima alat Anda.

Filter Udara
Raise
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