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De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling
van alle typen en modellen. Daarom vragen wij om uw begrip
voor het feit dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek
moeten voorbehouden.
Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, de
instructies in deze handleiding aandachtig doorlezen a.u.b.
De handleiding geldt voor meerdere modellen, afwijkingen zijn
mogelijk. Paragrafen die alleen voor bepaalde apparaten van
toepassing zijn, zijn gekenmerkt met een sterretje (*).
Handelingsinstructies zijn gemarkeerd met een , hande-
lingsresultaten met een .

1 Algemene veiligheidsvoor-
schriften
- Het apparaat alleen conform de beschrijving

in de handleiding inbouwen, aansluiten en
afvoeren.

- Het stopcontact moet gemakkelijk toeganke-
lijk zijn, zodat de stroomvoorziening van het
apparaat in geval van nood snel kan worden
onderbroken. Het mag zich niet achter het
apparaat bevinden.

GEVAAR duidt een direct gevaar aan, die
de dood of ernstig lichamelijk letsel
tot gevolg kan hebben wanneer dit
gevaar niet vermeden wordt.

WAAR-
SCHUWING

duidt een gevaarlijke situatie aan,
die de dood of ernstig lichame-
lijk letsel tot gevolg kan hebben
wanneer dit gevaar niet vermeden
wordt.

VOORZICH
TIG

duidt een gevaarlijke situatie aan,
die lichamelijk letsel tot gevolg kan
hebben wanneer dit gevaar niet
vermeden wordt.

LET OP duidt een gevaarlijke situatie aan,
die materiële schade tot gevolg kan
hebben wanneer dit gevaar niet
vermeden wordt.

Aanwijzing geeft aan dat praktische aanwij-
zingen en tips gegeven worden.

2 Plaatsingsvoorwaarden

WAARSCHUWING
Brandgevaar door vocht!
Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting
vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.
u Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten

ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving
of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften
- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en

gebruiken.
- Apparaat alleen in ingebouwde toestand gebruiken.

2.1 Ruimte

WAARSCHUWING
Vrijkomend koudemiddel en olie!
Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel
brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend
koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie
en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.
u Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor

niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt
neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat
condenswater vormen.
Neem altijd de be- en ontluchting op de locatie in acht .

- Des te meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, des
te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat staat.
In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gas-
lucht-mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de ruimte
minimaal 1 m3 groot zijn. Gegevens over het gebruikte koel-
middel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat.

Algemene veiligheidsvoorschriften
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2.1.1 Ondergrond in de ruimte
- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- Als de bodem van het keukenmeubel, waarin het apparaat

moet worden ingebouwd, niet volledig vlak is, moet er iets
onder het apparaat worden gelegd om het waterpas te
zetten.

2.1.2 Positionering in de ruimte
- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of

dergelijke, en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het apparaat alleen in een vast meubel inbouwen.

2.2 Plaatsen van meerdere apparaten
LET OP
Gevaar voor beschadiging door condenswater!
u het apparaat niet strak naast een ander koel-/vriesapparaat

zetten.

LET OP
Beschadigingsgevaar door condenswater!
u het apparaat niet direct boven een ander koel-/vriesapparaat

plaatsen.
De apparaten zijn voor verschillende type locaties ontwikkeld.
Apparaten uitsluitend combineren wanneer de apparaten daar-
voor zijn ontwikkeld. De volgende tabel toont, afhankelijk van
het model, de mogelijke locatie:
Type locatie Model
enkel alle modellen
Side-by-Side
(SBS)

Modellen waarvan de modelaanduiding met
S... beginnen.
De positionering staat op de bijgevoegde
SBS-plaatsing.

Boven elkaar Modellen tot een maximale nishoogte van
880 mm en met verwarmd plafond kunnen
„boven elkaar” worden opgesteld.
Bovenste apparaat: tot maximale nishoogte
140 mm

Fig. 1 
Ieder apparaat in een afzonderlijke meubelnis inbouwen.

2.3 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING
Ondeskundig gebruik!
Brand. Als een netkabel/-stekker het achterpaneel van het
apparaat raakt, kunnen de netkabel/-stekker beschadigd raken
door de trillingen van het apparaat, waardoor kortsluiting kan
ontstaan.
u Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het

apparaat liggen.
u Op contactdozen in het apparaatacchterpaneel geen appa-

raten aansluiten.
u Meervoudige contactdozen/verdeeldozen en andere elektro-

nische apparaten (bijv. halogeen trafo’s) mogen niet aan
het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en
gebruikt.

3 Afmetingen apparaat

Fig. 2 
A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

ICB/b/c/i/d/ 51..
559 546 1770

549
15IC/e/d51.. /

S/ICN/f/d/e/i51.. /
ICBN/c/e/I/d/51..

695

Afmetingen apparaat
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Fig. 3 
A (mm) B (mm) C (mm)

IFNe 35..

559 546

712
IR/f/e/d/c39..
SIBa 39../IFN/e/
d39..

872

IRe40../
IRBd40.. 1022

IR/e/
d41../IRB/b/d/
i41../SIFNd 41..

1213

IRe45../
IRBd45../SIFNd
45..

1395

IRBe48.. 1572
IR/f/e51../
IRD/c/e/d/i/51.. /
IRBPdi51../
SIFn/f/h/e/i 51..

1770

4 Nismaten
4.1 Binnenmaten

Fig. 4 *
M1): Alleen bij IRBdi 5180/5190 , ICNdi 5173, ICBNd/i
5163/73/83, ICBdi 5182*

Nismaten
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F
(mm)*

G
(mm)*

H (mm)* J
(mm)*

L
(mm)*

IFNe 35.. 714
-730

560 —
570

min. 550,
aanbe-
volen
560

min.
500 max. 19

IR/f/e/d/
c39..
SIBa39../
IF/Se39../
IFNe/d 39..

874 —
890

IRe 40../
IRBd 40..

1024 —
1040

IR/e/d
41../IRB/b/
d/i 41.. /
SIFNd 41.

1216 —
1236

IRe 45../
IRBd 45.. /
SIFNd 45..

1397 —
1413

IRBe 48.. 1574 —
1590

IR/f/e 51../
IRD/c/e/d/i/
51.. /
IC/e/d
51.. /
S/ICN/f/d/e
/i 51.. /
ICB/N/c/e/I
/d/ 51.. /
IRBPdi
51../
SIFN/Sf/e/
ei/h/hi/

1772 —
1788

Het vermelde energieverbruik is berekend bij een diepte van
het keukenmeubel van 560 mm. Het apparaat is bij een diepte
van het keukenmeubel van 550 mm volledig functioneel, maar
het energieverbruik is een beetje hoger.
u De wandsterkte van het meubel ernaast controleren: Deze

moet min. 16 mm bedragen.
u Het apparaat alleen in stabiele, vaste keukenmeubels

inbouwen. Meubels beveiligen tegen kantelen.
u Lijn het keukenmeubel met een waterpas en winkelhaak uit

en indien nodig met vulplaatjes compenseren.
u Zorg ervoor dat de vloer en de zijwanden van het meubel in

een rechte hoek t.o.v. elkaar staan.

5 Ventilatievereisten
LET OP
Afgedekte ventilatieopeningen!
Beschadigingen. Het apparaat kan oververhit raken, wat de
levensduur van diverse onderdelen van het toestel kan vermin-
deren en kan leiden tot functiebeperkingen.
u Let altijd op de be- en ontluchting.
u Ventilatieopeningen of - roosters in de apparaatbehuizing

en in het keukenmeubel (inbouwapparaat) moeten altijd vrij
worden gehouden.

u Ventilatieluchtopeningen altijd vrij houden.
De ontluchtingsopeningen per se in acht nemen:
- De diepte van de ontluchtingsschacht op de achterkant van

het meubel moet min. 38 mm bedragen.
- Voor de be- en ontluchtingsopeningen in de meubelpoot en

ombouw boven zijn min. 200 cm2 vereist.
- In principe geldt: hoe groter de ontluchtingsdiameter hoe

zuiniger het apparaat werkt.

Voor een goede werking van het apparaat is een toereikende
ventilatie vereist. De op locatie aanwezige ventilatieroosters
zorgen voor een effectieve ventilatiedoorsnede op het appa-
raat van 200 cm2. Als u het ventilatierooster door een afdek-
plaat vervangt, moet deze minstens een even grote of grotere
ventilatiedoorsnede dan het ventilatierooster van de fabrikant
hebben.

6 Apparaat transporteren
u Het apparaat verpakt transporteren.
u Het apparaat rechtop transporteren.
u Het apparaat niet in uw eentje transporteren.

7 Apparaat uitpakken
Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten
contact met de leverancier opnemen.
u Controleer of het apparaat en de verpakking op transport-

schade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op
als u een beschadiging opmerkt.

u Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden
van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie
kunnen belemmeren.

u Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij
geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

u De aansluitkabel van de achterkant van het apparaat verwij-
deren. Verwijder daarbij de kabelhouder, anders ontstaan
trillingsgeluiden!

8 Apparaat plaatsen

VOORZICHTIG
Verwondingsgevaar!
u Het apparaat moet door twee personen naar de standplaats

worden getransporteerd.

WAARSCHUWING
Niet-stabiel apparaat!
Verwondings- en beschadigingsgevaar. Het apparaat kan
kantelen.
u Apparaat overeenkomstig de gebruiksaanwijzing beves-

tigen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor brand en beschadiging!
u Plaats geen warmte afgevende apparaten, bijv. magnetron,

toaster enz. op het apparaat!
Laat het apparaat bij voorkeur door een vakman in het keuken-
meubel inbouwen.
Het apparaat niet zonder hulp plaatsen.

8.1 Na het plaatsen
u Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.

Ventilatievereisten
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Fig. 5 

u Rode transportbeveiliging
eraf trekken.

u Apparaat reinigen (zie gebruiksaanwijzing, apparaat
reinigen).

9 Afvalverwerking van de verpak-
king

WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
u Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.
De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:
- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethy-

leen*
u Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamel-

punt.

10 Uitleg gebruikte symbolen
Bij deze handeling bestaat verwon-
dingsgevaar! Neem de veiligheids-
voorschriften in acht!

De handleiding kan voor meerdere
modellen worden gebruikt. Deze stap
alleen uitvoeren wanneer dit op uw
apparaat van toepassing is.

Voor de montage a.u.b. de uitvoerige
beschrijving in het tekstgedeelte van
de handleiding in acht nemen.

 

De paragraaf kan gebruikt worden
voor een apparaat met één of twee
deuren.

 

Kies tussen de alternatieven: Apparaat
met deuraanslag rechts of apparaat
met deuraanslag links.

Montagestap bij IceMaker en / of Infini-
tySpring nodig.

Schroeven losjes of licht aandraaien.

Schroeven vast aandraaien.

Controleer of de volgende stap voor
uw model nodig is.

Controleer de correcte montage / de
correcte passing van de gebruikte
onderdelen.

Meet of de gespecificeerde afmeting
klopt en corrigeer deze, indien nood-
zakelijk.
Gereedschap voor de montage: Duim-
stok

 

Vereist gereedschap voor de montage:
accuschroevendraaier en bit

Vereist gereedschap voor de montage:
waterpas

Vereist gereedschap voor de montage:
steeksleutel met SW 7 en SW 10

Voor deze werkstap zijn twee
personen nodig.

 

De werkstap vindt zich op de gemar-
keerde plaats van het apparaat plaats.

Afvalverwerking van de verpakking
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Hulpmiddelen voor de montage: een
stukje touw

Hulpmiddelen voor de montage:
winkelhaak

Hulpmiddelen voor de montage:
schroevendraaier

Hulpmiddelen voor de montage:
schaar

Hulpmiddelen voor de montage:
marker, uitwisbaar

Bijgevoegd pakket: Neem de compo-
nenten uit

Niet meer benodigde onderdelen
deskundig afvoeren.

11 ****- vriesvakdeur
De **** - vriesvakdeur kan bij een deuraanslagwissel met een
eenvoudige handbeweging worden omgezet. Als de apparaat-
deur van het koelapparaat meer dan 115° open (1) is, kan het
vriesvak ook zonder aanslagwissel worden geopend. Bij een
kleinere openingshoek (2) van de apparaatdeur is het omzetten
van de deuraanslag nodig.

Fig. 6 

11.1 Deuraanslag omzetten
De schuif voor het omzetten van de deuraanslag bevindt zich
onder aan de achterzijde van de **** - vriesvakdeur.

Fig. 7 
u **** - vriesvakdeur (1) sluiten.
u Van onder de **** - vriesvakdeur vasthouden.
u De schuif (2) naar rechts of naar links schuiven.

12 Deurscharniering veranderen
Gereedschap

Fig. 8 
LET OP
Stroomvoerende delen
Beschadigde elektrische onderdelen
u Voor het vervangen van de deuraanslag moet de netstekker

eruit worden gehaald.

Fig. 9 
u Sluitdempers verwijderen: Sluitdempers van de kogeltappen

trekken (1) en houder verwijderen (2). De kogeltappen met
de schroevendraaier demonteren (3).

****- vriesvakdeur
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Fig. 10 
u Afdekkingen verwijderen.

Fig. 11 
u Draai de schroeven bij alle scharnieren los, maar niet eruit

draaien.

Fig. 12 
u Deur eruit halen: Schuif de deur naar voren en dan naar

achter, afhangen en aan beide zijden afstellen.

Fig. 13 
u Alle scharnieren eraf schroeven en samen met de

schroeven aan de kant leggen.

Fig. 14 
u Hoek boven en onder uit de deur losmaken en omzetten.

De hoek moet voor het vastschroeven van de scharnieren
worden omgezet.

Fig. 15 
u De schroeven voor de scharnierbevestiging omzetten. Na

het omzetten niet vastschroeven, de scharnieren moeten
later worden aangebracht.

Fig. 16 

Deurscharniering veranderen
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u De bevestigingshoek aan de tegenovergestelde kant
aanbrengen.

Fig. 17 
u Alle scharnieren 180° gedraaid op de andere kant omzetten

en vastdraaien.

Fig. 18 
u Deur weer monteren: De deur met scharnieren aanbrengen

en de schroeven vastdraaien.

Fig. 19 
u De sluitdempers weer monteren: De kogeltappen erin

schroeven (1), houder vastschroeven (2) en de sluitdempers
in de kogeltappen aanbrengen.

u Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

Fig. 20 
u De afdekking onder en in het midden weer monteren. De

overige afdekkingen pas na de inbouw in het meubel weer
monteren.

13 Wateraansluiting*

WAARSCHUWING
Stroom in contact met water!
Elektrische schok.
u Vóór de aansluiting op de waterleiding: Apparaat van het

stopcontact los koppelen.
u Vóór de aansluiting op watertoevoerleidingen: Watertoevoer

afsluiten.
u De aansluiting op het drinkwaternet mag alleen door

een gekwalificeerde gas- en waterinstallateur worden uitge-
voerd.

WAARSCHUWING
Verontreinigd water!
Vergiftigingen.
u Alleen op de drinkwatertoevoer aansluiten.

Fig. 21 

Fig. 21 
a b c M
~ 1200 mm ~ 1200 mm ~ 55 mm Magneetventiel

De wateraansluitleiding en het ingangsmagneetventiel van het
apparaat zijn geschikt voor een waterdruk tot 1 MPa (10 bar).

Wateraansluiting*
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Voor een probleemloze werking (doorstroomhoeveelheid, grote
ijsblokje, geluidsniveau) de volgende gegevens volgen:

Waterdruk:
bar MPa
1,5 tot 6,2 0,15 tot 0,62

Waterdruk bij gebruik van een waterfilter:
bar MPa
2,8 tot 6,2 0,28 tot 0,62

Is de druk hoger dan 0,62 MPa (6,2 bar): Drukverminderaar
voorschakelen.
Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
qWaterdruk is in acht genomen.
q De watertoevoer naar het apparaat vindt via een koudwater-

leiding plaats die bestand is tegen de bedrijfsdruk en aan de
hygiënevoorschriften voldoet.

q De bijgevoegde slang wordt gebruikt. Oude slangen worden
weggegooid.

q In het aansluitstuk van de slang bevindt zich een opvangzeef
met afdichting.

q Tussen de slangleiding en de kraanwateraansluiting bevindt
zich een afsluitkraan, om indien nodig de watertoevoer te
kunnen onderbreken.

q De afsluitkraan bevindt zich in een gebied buiten de achter-
kant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk, zodat
het apparaat zo diep mogelijk erin geschoven kan worden
en de kraan snel kan worden dichtgedraaid. Afstandsmaten
zijn in acht genomen.

q Alle apparaten en voorzieningen die voor de toevoer van
water worden gebruikt, moeten aan de geldige voorschriften
van het desbetreffende land voldoen.

q De achterzijde van het apparaat is toegankelijk.
q De slang bij het plaatsen niet beschadigen of knikken.

14 Wateraansluiting aansluiting
Slang op het apparaat aansluiten
Het magneetventiel bevindt zich onder aan de achterkant van
het apparaat. Deze heeft een aansluitdraad van R 3/4.

Fig. 22 

Fig. 23 
u Afgewikkeld slangeinde Fig. 23 (2) horizontaal op de houder

Fig. 23 (3) positioneren en vasthouden.
u Moer Fig. 23 (1) met de hand op de schroefdraad draaien tot

een veilige vaste bevestiging is bereikt.
Slang op de afsluitkraan aansluiten
u Rechte uiteinde van de slang Fig. 22 (4) op de afsluitkraan

Fig. 22 (5) aansluiten.
Watersysteem controleren
u Afsluitkraan van de watertoevoer langzaam openen.

Vóór de montage in de meubelnis:
u Totale watersysteem op dichtheid controleren.

Na de montage in de meubelnis:
u IceMaker reinigen (zie gebruiksaanwijzing, onderhoud).
Watersysteem ontluchten
De ontluchting moet uitgevoerd worden bij:
- Eerste inbedrijfname
- Vervanging van de InfinitySpring watertank
Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:
- Het apparaat is volledig ingebouwd en aangesloten.
- De watertank is geplaatst (zie handleiding, onderhoud).
- Het waterfilter is geplaatst (zie handleiding, onderhoud).
- Het apparaat is ingeschakeld.
u Apparaatdeur openen.
u Drinkglas tegen het onderste deel van de InfinitySpring-

dispenser drukken.
w Bovenste deel beweegt eruit en lucht of water stroomt in het

glas.
u Proces voortzetten tot het water als een gelijkmatige straal

in glas stroomt.
w Er is geen lucht meer in het systeem aanwezig.
u InfinitySpring reinigen (zie gebruiksaanwijzing, onderhoud).

15 Apparaat in uitsparing
inbouwen
Gereedschap

Wateraansluiting aansluiting
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Fig. 24 
Bijgevoegde montageonderdelen

Fig. 25 

Apparaat in uitsparing inbouwen
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Fig. 26 

Fig. 27 
u Montagehoek bodem bij de perforering scheiden.

Fig. 28 
LET OP
Correcte inbouwdiepte van het apparaat.
u Het gebruik van de montagehoek waarborgt de correcte

inbouwdiepte van het apparaat.
u De montagehoek van de bodem telkens rechts en links, vlak

t.o.v. de zijwand op de bodem van de meubelnis schroeven.

Fig. 29 
u Netkabel uit het bijgeleverde pakket halen en op de achter-

kant van het apparaat aanbrengen. De netstekker met
behulp van een snoer naar het vrij toegankelijke stopcontact
leggen.

Fig. 30 
u Installeer nu indien nodig de wateraansluiting volgens de

handleiding.

Fig. 31 
u De opvulstroken op de bovenkant van het apparaat

aanbrengen. De plaat kan naar beide zijden worden
gebogen.

Fig. 32 
u Het apparaat 2/3 deel in de meubelnis schuiven.

Apparaat in uitsparing inbouwen
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Fig. 33 
u Bevestigingshoek monteren. De bevestigingshoek op de

hoogte van de handgreep van de meubeldeur brengen. Bij
een grote deur in totaal vier bevestigingshoeken gebruiken.
De afdekkingen na de montage op de hoek aanbrengen.

Fig. 34 
u Controleer of het zijpaneel van het meubel 16 mm of 19 mm

dik is.

Fig. 35 
u Voor 16 mm dikke meubelpanelen: Klem de afstandhouder

op alle scharnieren vast. Voor de 19 mm dikke meubelpa-
nelen is geen afstandhouder nodig.

Fig. 36 

u Draai met een schroevendraaier de afdekplaat linksboven
los en verwijder deze.

Fig. 37 
u Bevestigingshoek losjes vastdraaien. De hoek moet niet

gemakkelijk verschoven kunnen worden.

Fig. 38 

Fig. 39 
u Schuif het apparaat volledig in de opening voor het meubel.

De stelpoten moeten aan beide zijden in de uitsparingen
van de aanslaghoeken zitten.

Fig. 40 

Apparaat in uitsparing inbouwen
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u De aanslag van de montagehoek van de bodem verwij-
deren. De aanslag door bewegen losmaken en zo nodig met
behulp van een tang afbreken.

Fig. 41 
u Controleer of het apparaat vlak in de meubelnis zit. De

bevestigingshoek moet tegen de zijwand van de meubelnis
zitten.

Fig. 42 
u Voor 16 mm dikke meubelzijpanelen zitten de afstandhou-

ders aan de scharnierzijde van de meubelnis.

Fig. 43 
u Voor 19 mm dikke van zijpanelen worden de voorkanten van

de scharnieren verzonken met de voorkant van het zijpaneel
uitgelijnd.

Fig. 44 
u Zo nodig de neiging van het apparaat met de stelvoeten

uitlijnen.

Fig. 45 
u Schroef het apparaat vast aan de scharnierzijde.

Fig. 46 
u De hoek zo verplaatsen dat deze vlak tegen de zijwand van

de meubelnis zit. Alle schroeven vast aandraaien.

Fig. 47 
u Aan de zijde van de greep de aanslag van de hoek afbreken

en afvoeren.

Apparaat in uitsparing inbouwen
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Fig. 48 
u Afdekkingen aanbrengen.

Fig. 49 
u De plaat zo verplaatsen dat deze vlak tegen de kant van de

wand van het meubel zit.

Fig. 50 
u Het boordsel is magnetisch. Boordsel onder de bovenste

afdekking aanbrengen en aandrukken. Het boordsel, zo
nodig, met een scherpe schaar tot de benodigde lengte
inkorten.

Fig. 51 

De hoogteverstelling wordt pas vanaf een meubelnishoogte
van 140 cm meegeleverd. Deze wordt gebruikt om het
geluid te optimaliseren. Beide delen van de hoogteverstel-
ling zitten in het bijgevoegde pakket.

u Om de onderkant van het apparaat aan de achterzijde te
stabiliseren: Bevestig de handgreep aan de rail voor de
hoogteverstelling en schuif de rail in de bodem van het
apparaat. Trek de handgreep eraf en doe hetzelfde met de
2e rail.

Fig. 52 
u Sluit de deur en controleer de voorinstelling van 8 mm vanaf

de bovenzijde van de deur van het apparaat tot de steun van
de dwarsbalk.

Fig. 53 
u Montagehulp op de deurhoogte van het meubel omhoog

schuiven. Onderste aanslagkant van de montagehulp =
bovenkant van de te monteren deur.

Fig. 54 
u Contramoeren losdraaien en bevestigingstravese verwij-

deren.

Apparaat in uitsparing inbouwen
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Fig. 55 
u Bevestigingstraverse aan de binnenkant van de meubeldeur

hangen en in het midden uitlijnen.

Fig. 56 
u Monteer de bevestigingsdwarsbalk met minstens 6

schroeven voor spaanplaatdeuren en met minstens 4
schroeven voor cassettedeuren.

Fig. 57 
u Montagehulpen eruit trekken en in de ernaast liggende

opnameopening gedraaid erin schuiven.

Fig. 58 
u De afdekking aan de zijde van de greep op de bevestigings-

traverse klemmen.

Fig. 59 
u Meubeldeur erin hangen en contramoeren weer los op de

stelbout draaien.

Fig. 60 
u Meubeldeur via de stelbout in X- en Y-richting uitlijnen.

Fig. 61 
u Contramoeren aandraaien en instelhoogte controleren.

Fig. 62 
u Controleer de afstand tussen de deur en de omliggende

meubelfronten. Houd bij meubelfronten, die dikker zijn dan
19 mm, rekening met de afmetingen en aanwijzingen in het
hoofdstuk Meubelfronten.

Apparaat in uitsparing inbouwen
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Fig. 63 
u Open de afdekking voor het monteren van bevestigings-

hoeken aan het meubelfront. Plaats de voorzijde van de
bevestigingshoek parallel aan de deurrand van het meubel
en schroef de hoek vast. Klap de afdekking omhoog.

Fig. 64 
u Plaats het meubelfront in de Z-richting: Draai de stelschroef

op de bevestigingsdwarsbalk en de schroef van de bevesti-
gingshoek los, verschuif de deur.

Fig. 65 
u Afstand tussen de meubeldeur en de behuizing van het

meubel controleren. Alle schroeven controleren en even-
tueel aandraaien.

Fig. 66 
u Bovenste afdekking openklikken.

Fig. 67 
u Het boordsel aanpassen, uitsnijden en tussen de voorkant

van de meubeldeur en de apparaatdeur aanbrengen.
De volgende punten controleren en waarborgen dat het appa-
raat correct is ingebouwd. Anders kan er ijsvorming, condens-
watervorming en functiestoringen ontstaan:
w De deur moet correct sluiten.
w De meubeldeur mag niet tegen de behuizing van het meubel

zitten.
w De afdichting op de greepzijdige bovenhoek moet dicht zijn.

16 Voorkanten van het meubel
16.1 Afmetingen
Afhankelijk van de uitvoering van het apparaat heeft u één
of twee meubeldeuren nodig. De maat van de betreffende
meubeldeur(en) is afhankelijk van de nisgrootte en de dikte van
de behuizing van het meubel.
Aanwijzing
Neem de betreffende afmetingen van de apparaten en de
nismaten in acht en het installatieschema (zie 3 Afmetingen
apparaat) (zie 4 Nismaten) . Het installatieschema stellen we in
de betreffende catalogus ter beschikking.
Algemene gegevens:
- Neem onze apparaatspecifieke aanbevelingen t.a.v. de

grootte en het gewicht van de te monteren deur in onze
catalogi in acht.

- De dikte van de behuizing van het meubel moet minimaal
16 mm en maximaal 19 mm bedragen.

- Neem voor montage van een tweedeurs meubeldeur de
positie van de naad in acht.

Voorkanten van het meubel
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Fig. 68 Positie van de naad van
de voorkant van het meubel (tweedeurs)
Nishoogte Hoogte

apparaat (A)
(mm)

Afstand (B)
(mm)

Positie van de
naad (C) van de
vaste deur (mm)

178-2 Schuif-
laden

1770 15 549+15

178-3 Schuif-
laden

1770 15 695+15

Overige meubeldeur erboven, eronder of ernaast:
- De verticale opening tussen meubeldeuren moet 4 mm

bedragen.
- De horizontale opening tussen meubeldeuren moet

4 mm bedragen. Controleer hier de contacteigenschappen
(zie 16.3 Opening zonder contact instellen) .

Gewicht en scharnieren:
- Bij zware voorkanten van het meubel is de belasting op het

scharnier zeer groot. Het scharnier wordt misschien bescha-
digd. Neem hiervoor het maximale gewicht voor uw appa-
raat in acht dat in de catalogus staat aangegeven.

- Wanneer de voorkant van het meubel het maximale toege-
stane gewicht overschrijdt, kan een apparaat met sleepdeur-
techniek uitkomst bieden, omdat het gewicht over meerdere
topscharnieren van het meubel wordt verdeeld.

- Gebruikt u lange voorkanten van het meubel, die ver
voorbij de apparaten uitsteken, adviseren wij een extra deur-
scharnier (bijv. Kamat), dat over hetzelfde draaipunt moet
beschikken als het bij Liebherr apparaten gebruikte schar-
nier voor een vaste deur. Door het gebruik van nog een
scharnier (Kamat) wordt het gewicht over meerdere punten
verdeeld. Bij hoge voorkanten van het meubel wordt het
gebruik van een ingefreesd beslag aanbevolen om krom-
trekking (convex/concaaf) tegen te gaan.

16.2 Voorkant(en) van het meubel
monteren
Bij de inbouw erop letten dat:
- De voorkant van het meubel moet symmetrisch t.o.v. de

koelkastdeur zijn ingebouwd.

- De voorkant van het naburige meubel ligt op exact hetzelfde
niveau.

- De voorkant van het naburige meubel heeft dezelfde kantra-
dius als de voorkant van het apparaat.

- De voorkant van het meubel is vlak en spanningsvrij.
- De voorkant van het meubel heeft een minimale diepte-

instelling van ca. 2 mm tot de behuizing.
u Apparaat in uitsparing inbouwen (zie 15 Apparaat in uitspa-

ring inbouwen) .
u Bevestig de voorkant van het meubel op de deur van het

apparaat (zie 15 Apparaat in uitsparing inbouwen) .
u De voorkant van het meubel op contact controleren

(zie 16.3 Opening zonder contact instellen) .

16.3 Opening zonder contact instellen
Nadat u de voorkant(en) van het meubel heeft gemonteerd,
moet u controleren of de voorkanten van het meubel elkaar niet
raken.

Fig. 69 
(1) Dikte voorkant (DV) (3) Speling (O)
(2) Kantradius (R)

Fig. 70 Tabel grensbereik speling
Gmin = ondergrens van de speling in mm
Gmax = bovengrens van de speling in mm

Aanwijzing
Bij correcties moet u er altijd op letten dat de voorkant van het
meubel aan het algemene uiterlijk van de voorkant is aange-
past.
Contacteigenschappen controleren en overeenkomstig
corrigeren:
u De dikte van de voorkant en de kantradius bepalen.

Voorkanten van het meubel
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u In de tabel de grens voor de speling aflezen.
u De speling met de waarden uit de tabel vergelijken.
u Een van de volgende acties overeenkomstig de beoor-

deelde speling uitvoeren.
Speling Beschrijving
S > Gmax Is de speling groter dan de beide grens-

waarden, hoeft u geen correctie uit te voeren.
S < Gmin Ligt de speling onder de grenswaarden, moet

u de speling vergroten. Een andere mogelijk-
heid biedt het vergroten van de kantradius.

Gmin ≤ S ≤
Gmax

Ligt de speling tussen de beide grens-
waarden, moet u nauwkeurig werken. Er kan
in dergelijke gevallen snel contact worden
gemaakt.

17 Waterreservoir
Het waterreservoir van de InfinitySpring bevindt zich, afhanke-
lijk van het apparaat, achter de onderste schuiflade in het koel-
gedeelte of BioFresh-gedeelte.

17.1 Waterreservoir gebruiken

Fig. 71 
u Schuiflade eruit halen.
u Waterreservoir aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar

rechts draaien.
u Controleer of het waterreservoir dicht is en er geen water uit

loopt.
u Schuiflade aanbrengen.
u Watersysteem ontluchten (zie montagehandleiding, water-

aansluiting)
In plaats van het waterfilter kan een extra waterreservoir
worden gebruikt.
Aanwijzing
Het waterreservoir is als reserveonderdeel verkrijgbaar.

18 Waterfilter
Het waterfilter bevindt zich, afhankelijk van het apparaat, achter
de onderste schuiflade in het koelgedeelte of het BioFresh-
gedeelte.
Deze neemt afzettingen in het water op en vermindert de
chloorsmaak.
q Het waterfilter bij de aangegeven capaciteit uiterlijk iedere

6 maanden of als zich een duidelijke verlaging van de door-
stroomsnelheid voordoet, vervangen.

q Het waterfilter bevat een actiefkoolfilter en kan bij het
normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing
Het waterfilter is verkrijgbaar in de winkel voor huishoudelijke
apparaten van Liebherr (home.liebherr.com).

18.1 Waterfilter aanbrengen

Fig. 72 
u Schuiflade eruit halen.
u Waterfilter aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts

draaien.
u Controleer of het filter dicht is en er geen water uit loopt.
u Schuiflade aanbrengen.

VOORZICHTIG
Nieuwe waterfilters kunnen zwevende stoffen bevatten.
u 3 l Water bij de InfinitySpring aftappen en afvoeren.
w Waterfilter is nu gereed voor gebruik.

19 Apparaat aansluiten

WAARSCHUWING
Verkeerd aansluiten!
Brandgevaar.
u Geen verlengkabel gebruiken.
u Geen verdeeldozen gebruiken.

LET OP
Verkeerd aansluiten!
Beschadiging van de elektronica.
u Geen omvormer gebruiken.
u Geen energiespaarstekker gebruiken.

Aanwijzing
Uitsluitend het meegeleverde netsnoer gebruiken.
u Een langer netsnoer kan bij de klantenservice worden

besteld.
Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:
- Het type stroom en de spanning op de opstelplaats komen

overeen met de gegevens op het typeplaatje .
- De contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard

en elektrisch gezekerd.
- De uitschakelstroom van de zekering ligt tussen de 10 en 16

A.
- De contactdoos is gemakkelijk toegankelijk.
- De contactdoos bevindt zich buiten het bereik van

de achterzijde van het apparaat in het desbetreffende
gedeelte (a, b, c).

u Elektrische aansluiting controleren.
u Breng de apparaatstekker (G) aan de achterzijde van het

apparaat aan. Let op het correct vastklikken.

Waterreservoir
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u De netstekker op de voeding aansluiten.
w Het logo van Liebherr wordt op het beeldscherm weerge-

geven.
w Weergave wisselt naar het stand-bysymbool.

Apparaat aansluiten
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