Instalaãní instrukce
Vestavné chladniãky a mrazniãky
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Instalaãní instrukce
Návod k pouÏití po pfieãtení peãlivû uschovejte a v pfiípadû
potfieby pfiedejte novému majiteli.
Návod je pouÏiteln˘ pro více modelÛ. Mohou se zde tedy
vyskytovat odli‰nosti.
Pfied pfieãtením, prosím obraÈte a seznamte se s ilustrovanou
pfiední stranou

V˘mûna dvefií oddûlení





Pro zmûnu smûru otevírání dvefií budete potfiebovat následující
náfiadí: ‰roubovák Torx 15,20,25 a klíã 13.

Instalaãní informace

Zmûna smûru otevírání dvefií
Obr. A1: V pfiípadû potfieby mÛÏete zmûnit stranu zavû‰ení
dvefií. Jinak pokraãujte kapitolou „Instalaãní informace“, obr. B.


Pro usnadnûní instalace, vysuÀte pfiístroj ze tfií ãtvrtin
z umístûní. Otevfiete dvefie.

Pro modely vybavené mûkkou zaráÏkou (2)* postupujte dle
obr. A (v opaãném pfiípadû postupujte dle obr. A1):
(Pro pfiístroje v˘‰ky 870 mm: pro snadnûj‰í instalaci vyjmûte
spodní skladovací polici.)
 Obr. A: Sejmûte západku dvefií.
DÛleÏité: Po sejmutí se západka dvefií sama s klapnutím zavfie.
 Vy‰roubujte uzávûr (1).
 Vy‰roubujte kulov˘ ãep (3) spoleãnû se západkou dvefií
z dvefií a dejte je na stranu.








Obr. A1: Nadzdvihnûte souãásti krytu (5), (6) a (7) smûrem
dopfiedu pomocí plochého ‰roubováku.
Detailní obr. A1.1: Uvolnûte pfiipevÀovací ‰rouby (8) na
spodní a horní stranû tûla pfiístroje.
Sejmûte dvefie a dejte je pryã.
Pfiemístûte pfiipevÀovací ‰rouby (8) na druhou stranu a trochu je za‰roubujte.
Obr. A1: Vy‰roubujte pfiipevÀovací ‰rouby dvefií (9) a pfiemístûte závûsy dvefií diagonálnû na druh˘ roh.
Poznámka: NepfiemisÈujte závûsy najednou – nebezpeãí
zranûní!
Pomocí akumulátorového ‰roubováku pfii‰roubujte závûsy
dvefií – ‰rouby jsou samofiezné.
Zaslepte otvory na druhé stranû dvefií záslepkami.
PfiidrÏte dvefie v jiÏ vloÏen˘ch ‰roubech (8) a ‰rouby upevnûte.

Pro modely vybavené mûkkou zaráÏkou (2)*:
 Obr. A2: Znovu vloÏte západku dvefií (2)*:
 Pfii‰roubujte uzávûr (1).
 Pfii‰roubujte kulov˘ ãep (2) s uzávûrem do nového montáÏního otvoru.
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Obr. A3: Sejmûte krytku ze závûsu dvefií (1).
Vy‰roubujte závûs (1) a vyjmete dvefie oddûlení i se závûsem.
Vy‰roubujte uzávûr (2).
Zaslepte otvory záslepkami (3).
Otoãte dvefie a uzávûr o 180 a vloÏte na druhou stranu:
NasuÀte dvefie oddûlení nahoru, spodní ãást pfii‰roubujte
zespoda i se závûsem (1) do správné polohy a uzavfiete
uzávûrem.









Tento pfiístroj mÛÏe b˘t dále vyuÏit k v˘mûnû stávajícího
pfiístroje.
V tomto pfiípadû sejmûte závûsy z dvefií kuchyÀské linky
a z v˘klenku. Není jich více tfieba, jelikoÏ dvefie kuchyÀské
linky jsou pfiipevnûny ke dvefiím pfiístroje.
Obr. B: Pomocí vodováhy a úhlomûru vyrovnejte kuchyÀskou linku. V pfiípadû potfieby ji vyrovnejte podloÏením.
Police a boãní stûny musí b˘t vzájemnû kolmé.
Chladniãku/mrazniãku umístûte jen do stálé kuchyÀské
linky.
Následující ventilaãní rozmûry musí b˘t dodrÏeny:
V zadní ãásti kuchyÀské linky musí b˘t mezera minimálnû
38 mm hluboká.
V podstavci a na vrchu kuchyÀské linky musí b˘t ventilaãní otvor minimálnû 200 cm2.
Platí, Ïe ãím vût‰í plocha, tím ekonomiãtûj‰í chod pfiístroje.
Zkontrolujte instalaãní rozmûry podle obrázku B: v˘‰ka pfiístroje a, v˘‰ka otvoru b.

Pfiipojení k síti
Proud (stfiídav˘) a napûtí v místû pouÏití musí odpovídat údajÛm na typovém ‰títku pfiístroje, kter˘ je umístûn uvnitfi pfiístroje
na levé stranû.
 Pfiístroj musí b˘t pfiipojen do uzemnûné zásuvky s
ochrann˘m kolíkem.
 Zásuvka musí b˘t ji‰tûna minimálnû 10 A pojistkou (jistiãem), musí b˘t mimo zadní stranu pfiístroje a b˘t dobfie pfiístupná.



Nedûlejte:
nepropojujte pomocí samostatného mûniãe
nepouÏívejte takzvanou úspornou zásuvku – mÛÏe po‰kodit
elektrick˘ systém pfiístroje
nepropojujte pfiístroj s jin˘mi pfiístroji pomocí prodluÏovacího kabelu – mÛÏe dojít k pfiehfiátí
Pfii vyjímání pfiívodního kabelu ze zadní strany pfiístroje odstraÀte jeho drÏák, aby pfii provozu nevibroval a nezpÛsoboval tak hluk.

Pfiipevnûte v‰echny ãásti krytky na místo.
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Instalace a umístûní


Instalace a umístûní
Obr.: C1-3: V‰echny instalaãní komponenty jsou pfiiloÏené.
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Obr. D: Upevnûte vyrovnávací pás (11) na stfied pfiístroje:
zasuÀte jej do r˘hy a pfiipevnûte jej do otvorÛ.
Kusem provázku pfiipevnûte pfiívodní kabel tak, aby byl pfiístroj po instalaci snadno zapojiteln˘.
ZasuÀte pfiístroj ze do v˘klen
ku.
Zkontrolujte tlou‰Èku stûn kuchyÀské linky:
Pro linku s ‰ífikou stûny 16 mm (568 mm v˘klenek):
Obr. D: Pfiilepte krycí pás (14) ze strany pfiístroje u madla
tak, aby byl vyrovnán s pfiední ãástí pfiístroje: OdstraÀte
ochrannou fólii a pás pfiipevnûte; pfiípadnû zkraÈte na poÏadovanou v˘‰ku.
Pfiipevnûte rozpûrky (13) a (15) na závûsy.
Obr. E: ZasuÀte pfiístroj do v˘klenku tak, aby se vloÏky
dot˘kali stran kuchyÀské linky, obr. E1.
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Pro linku s ‰ífikou stûny 19 mm (562 mm v˘klenek):
Obr. E2: ZasuÀte pfiístroj do v˘klenku tak, aby pfiední hrany
závûsÛ byly vyrovnané s boãními stûnami pfiístroje; uvûdomte si, Ïe je tfieba vymezit prostor na madla kuchyÀské
linky (knoflíky, tûsnûní aj.). Nechte závûsy dle potfieby
vyãnívat do pfiídavného prostoru. Umístûte pfiístroj tak, aby
se s linkou dot˘kal na stranû závûsÛ.

-

Obr. E3: Vyrovnejte pfiístroj pomocí v˘‰kovû nastaviteln˘ch noÏek pomocí pfiiloÏeného klíãe (22). Vyrovnejte tûlo
pfiístroje soubûÏnû s pfiedními hranami boãních stûn kuchyÀské linky.

-

Na‰roubujte plastovou konzoly (16) na pfiístroj na stranu
madla pomocí ‰roubÛ M5 (17).
Ujistûte se, Ïe pfiední hrana plastové konzole (16) je vyrovnaná s pfiední hranou podlahy linky. Uvûdomte si, Ïe je
tfieba vymezit prostor na madla kuchyÀské linky (knoflíky,
tûsnûní aj.) a rovnobûÏnû vyrovnejte s pfiedním rohem
závûsu.
Obr. F: Na‰roubujte pfiístroj do v˘klenku:
Obr. F1/2: Na‰roubujte jej pomocí dlouh˘ch ‰roubÛ do
dfieva (19) skrz úchytné desky nahofie a dole.
Obr. F3: Na‰roubujte jej doãasnû pomocí dlouh˘ch ‰roubÛ
(19) skrz stfied dlouhého otvoru na plastové konzoly (16).
Odkryjte kryt na plastové konzoly a zavfiete dvefie pfiístroje.

Upevnûní dvefií kuchyÀské linky




Obr. G1: Zkontrolujte 8 mm standardní nastavení (vzdálenost
mezi dvefimi pfiístroje a hranou dna upevÀovací v˘ztuhy).
Obr. G: PosuÀte vyrovnávací li‰ty (30) tak, aby byly vyrovnané s dvefimi linky: spodní strana koncové hrany  vyrovnávací li‰ty = horní hrana dvefií linky
Podepfiete v˘ztuhu dvefií (31) na dvefiích linky:
OdstraÀte pojistné matice (32).
Obr. H: Podepfiete v˘ztuhu vyrovnávacími li‰tami na vnitfiní
stranû dvefií linky a vyrovnejte uprostfied (nakreslete krátkou linku ve stfiedu dvefií linky, vyrovnejte ‰ipku na podpûfie
se zachováním stejné vzdálenosti k vnûj‰ím hranám zleva
a zprava).
Upevnûte v˘ztuhu dvefií (31) ve stfiedu:
Obr. H: pomocí minimálnû 6 ‰roubÛ, jsou-li dvefie vyrobeny
ze dfieva.
Pomocí 4 ‰roubÛ kolem hran v pfiípadû, Ïe jsou dvefie v˘plÀové.
VysuÀte vyrovnávací li‰ty (30) nahoru, otoãte a vloÏte zpût.
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-

Obr. J: Podepfiete dvefie linky na dvefiích pfiístroje/ nastavovacích ãepech. Na‰roubujte pojistné matice (32) volnû
na nastavovací ãepy. Zavfiete dvefie.
Obr. J1: Zkontrolujte otvor mezi dvefimi a okolními dvefimi
linky.
Obr. J2: Vyrovnejte dvefie linky tak, aby zpfiedu pfiiléhaly
k okolním dvefiím: Vyrovnejte vodorovnû (X) posunutím
v pfiíslu‰ném smûru, vyrovnejte v˘‰ku (Y) a vodorovné
naklonûní pomocí nastavovacího ãepu (33) za pouÏití ‰roubováku.
Upevnûte pojistné matice (32).
Obr. K: pfiipevnûte pfiipevÀovací konzoly (26) do pfiedvrtan˘ch otvorÛ v dvefiích pfiístroje pomocí hexagonálních
‰roubÛ (27).
Na‰roubujte dvefie pfiístroje na dvefie linky pomocí pfiipevÀovací konzole (26):
Zajistûte, aby obû kovové hrany byly vyrovnané (//).
Vyvrtejte pfiipevÀovací otvory (pomocí nebozízku) a pevnû
pfii‰roubujte.
Vyrovnejte hloubku dvefií linky (Z):
Obr. J2: horní ãást: Uvolnûte ‰rouby (34)
Obr. K: spodní ãást: Uvolnûte ‰estihrann˘ ‰roub (27) pomocí pfiiloÏeného klíãe (23) a vyrovnejte dvefie.
Obr. J1: Nechte vzduchovou mezeru o pfiibliÏné ‰ífice 2 mm
mezi dvefimi linky a tûlem linky. Nenechte knoflíky a tûsnûní dot˘kat se pfiístroje, coÏ by mohlo mít ‰patn˘ vliv na jeho
funkci.
Obr. L: Pokud jsou dvefie linky velké nebo rozdûlené na více
ãástí, upevnûte dal‰í pár pfiipevÀovacích konzolí (26) (pfiíslu‰enství, obr. C3).
PouÏijte pfiedvrtané otvory v místû madla dvefií pfiístroje.
Zkontrolujte zda jsou dvefie správnû umístûny a pfiípadnû je
upravte. Dotáhnûte v‰echny ‰rouby.
Obr. L1: Utáhnûte pojistné matice (32) pomocí pfiiloÏeného
klíãe (23), pfiidrÏujíce nastavovací ãepy (33) na místû pomocí ‰roubováku.
Obr. L2: Pfiípadnû vyrovnejte vyrovnávací pás (11) soubûÏnû s dolní hranou linky a na‰roubujte na místo. Nesmí
vyãnívat.
Obr. L3: Pfii‰roubujte pfiístroj ke kuchyÀské lince v horní
ãásti (18) a upevnûte v oválném otvoru skrze plastovou
konzoly pomocí druhého ‰roubu (19).
Obr. M: Umístûte v‰echny krytky:
Umístûte horní kryt (20) na místo a zaklapnûte.
NasuÀte boãní kryt (21) na místo, maximálnû jej zasuÀte
a poté krytku stisknûte tak, Ïe sly‰itelnû cvakne.
NasuÀte boãní kryt (28) pomocí ‰roubováku zasuÀte krytku
smûrem dopfiedu, jak je zobrazeno na obrázku M, tak Ïe
správnû zapadne na místo.
Obr. N: MÛÏete nastavit odpor dvefií pfii otevfiení. Odpor
nastavte pfiiloÏen˘m klíãem ã. 5:
Ve smûru hodinov˘ch ruãiãek pro vût‰í odpor.
Proti smûru hodinov˘ch ruãiãek pro men‰í odpor (tovární
nastavení).

V‰echny typy a modely v˘robce neustále vyvíjí. Proto dûkujeme
za Va‰e porozumûní, Ïe si vyhrazujeme bez oznámení právo na
zmûnu tvarÛ, vybavení a technologií.
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Poznámky
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Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Láznû Tou‰eÀ
tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz
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