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Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů.
Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit
právo na změny tvaru, vybavení a technické části.
Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče,
přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné
odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých
přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ,
výsledky těchto činností jsou označeny pomocí .

1 všeobecné bezpečnostní
pokyny
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze

podle údajů v návodu. Dodržujte zvláště
„Rozměry výklenku“ (viz 5) a „Přívod a odvod
vzduchu v kuchyňském nábytku“ (viz 6) .

- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se
spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit
od proudu. Musí být mimo zadní stranu
spotřebiče.

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebez-
pečnou situaci, která může mít za
následek úmrtí nebo vážná tělesná
zranění, pokud se jí nezamezí.

VÝSTRAHA označuje nebezpečnou situaci, která
může mít za následek úmrtí nebo
vážné tělesné zranění, pokud se jí
nezamezí.

UPOZOR-
NĚNÍ

označuje nebezpečnou situaci, která
může mít za následek lehká nebo
střední tělesná zranění, pokud se jí
nezamezí.

POZOR označuje nebezpečnou situaci, která
může mít za následek věcné škody,
pokud se jí nezamezí.

Poznámka označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Přeprava přístroje

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění a poškození při špatné přepravě!
u Přístroj přepravujte zabalený.
u Přístroj přepravujte ve stojaté poloze.
u Přístroj nepřepravujte sami.

3 Ustavení přístroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!
Pokud se síťový kabel/zástrčka přístroje nebo jiného přístroje
dotýká zadní strany přístroje, může dojít k poškození síťového
kabelu/zástrčky z důvodu vibrací přístroje a může vzniknout
zkrat.
u Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťo-

vých kabelů.
u Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte

přístroj, ani jiné přístroje.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický
kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.
u Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru.

Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v
místech se stříkající vodou.

u Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru z chladiva!
Chladicí prostředek R 600a obsažený v přístroji není nebez-
pečný životnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se
může vznítit.
u Nepoškoďte potrubí chladicího okruhu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru a poškození!
u Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např.

mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

POZOR
Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!
u Zařízení neinstalujte v bezprostřední blízkosti jiného chladi-

cího nebo mrazicího zařízení.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru a poškození při zakrytí větracích otvorů!
u Větrací otvory musí být vždy volné. Je třeba stále dbát na

správný přívod vzduchu a odvětrání!

q Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - infor-
mujte dodavatele.

q Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
q Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky,

vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
q Přístroj neustavujte sami, nejlépe společně se dvěma nebo

více osobami.

všeobecné bezpečnostní pokyny

2 * podle modelu a vybavení



q Čím víc chladiva R 600a ve spotřebiči je, tím větší musí být
prostor, ve kterém je spotřebič nainstalován. V příliš malých
prostorech může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi
plynu a vzduchu. Podle normy EN 378 musí být pro 11 g
chladiva R 600a prostor pro instalaci velký minimálně 1 m3.
Množství chladiva vašeho spotřebiče je uvedeno na
typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.

q Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se
na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. Je třeba dbát na
správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

Po montáži:
u Odstraňte ochranné fólie, lepicí pásky a přepravní pojistky

atd.
Poznámka
u Přístroj očistěte (viz návod k obsluze, kapitola "Čištění

přístroje").

4 Rozměry

Fig. 1 
A

(mm)
B

(mm)
C
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D

(mm)
E

(mm)
ICUS 29.. 540 544 1572 523 67
ICUS 32..,
ICS 32..,
ICBS 32..

540 544 1770 523 67

ICUS 33..,
ICUNS 33..,
ICS 33.., ICBS
33.. , ICNS
33..

540 544 1770 669 67

5 Rozměry výklenku
Přístroj je vestavný přístroj a proto je zcela obklopen kuchyň-
ským nábytkem. Příslušná kuchyňská skříňka musí být vyro-
bena přesně podle daných montážních rozměrů a musí
umožňovat dostatečný přívod a odvod vzduchu, aby zaručil
řádný provoz přístroje.

Fig. 2 
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ICUS 29.. 1574
—

1590

560
—

570

min. 550,
doporučuje

se 560
min.
500

min.
40

max.
19

ICUS 32..,
ICS 32..,
ICBS 32..,
ICUS 33..,
ICUNS 33..,
ICS 33..,
ICBS 33..,
ICNS 33..

1772
—

1788

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce
kuchyňského nábytku 560 mm. Přístroj je při hloubce kuchyň-
ského nábytku 550 mm zcela funkční, má však nepatrně vyšší
spotřebu energie.
u Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být

min. 16 mm.
u Chladničku instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyň-

ského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
u Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy montá-

žního úhloměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
u Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně

v pravém úhlu.

Rozměry
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6 Přívod a odvod vzduchu v
kuchyňském nábytku

Fig. 3 
- Pro každou chladničku musí mít větrací otvor průřez mini-

málně 200 cm2 na vstupu Fig. 3 (A) a výstupu vzduchu
Fig. 3 (B).

- V zásadě platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji zaří-
zení funguje.

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být
minimálně 40 mm.

Fig. 4 
- Horní větrací otvor může být vyveden buď přímo nad

přístrojem s volitelnými větracími mřížkami Fig. 4 (C), u
stropu nad nábytkem Fig. 4 (D) nebo jako odvětrávací otvor
do stropního podhledu Fig. 4 (E).

7 Změna strany otevírání dveří

VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou upevňovací díly pevně přišroubovány, mohou
dvířka vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se
navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.
u Stojany ložiska dole a nahoře pevně přišroubujte (utahovací

moment 4 Nm).

V tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění!
Dodržujte bezpečnostní pokyny!
Tento návod je určen pro více modelů. Tento krok
provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš
přístroj.
Vyberte si z předložených alternativ.

Šrouby pouze povolte, nevyšroubujte.

Šroubový spoj zkontrolujte a šrouby případně dotáh-
něte.

u Během změny strany otvírání dveří dodržujte výše uvedené
bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů.

Stranu otevírání dveří změňte, jak je zobra-
zeno na konci tohoto návodu.

8 Montáž přístroje do výklenku

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!
u Při zasouvání přístroje do výklenku dávejte pozor, aby se

přívodní kabel nezmáčkl, nesevřel ani nepoškodil.
u Přístroj neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

V tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění!
Dodržujte bezpečnostní pokyny!
Tento návod je určen pro více modelů. Tento krok
proveďte pouze v případě, že je přístroj vybaven
odpovídající funkcí.
Vyberte si z předložených alternativ.

Šrouby pouze povolte, nevyšroubujte.

Šroubový spoj zkontrolujte a šrouby případně dotáh-
něte.

u Během instalace dodržujte vysvětlení symbolů.
Přístroj zabudujte do výklenku, jak je znázor-
něno na konci tohoto návodu.

Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku

4 * podle modelu a vybavení



9 Likvidace obalu

VÝSTRAHA
Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
u Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.
Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:
- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylénu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
u Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

10 Připojení spotřebiče
POZOR
Nesprávné připojení!
Poškození elektroniky.
u Nepoužívejte samostatný střídač.
u Nepoužívejte energeticky úspornou zástrčku.

VÝSTRAHA
Nesprávné připojení!
Požár.
u Nepoužívejte prodlužovací kabely.
u Nepoužívejte rozvodné lišty.
Druh proudu (střídavý proud) a napětí v místě instalace musí
souhlasit s údaji na typovém štítku (viz Celkový pohled na
přístroj).
Zásuvka musí mít řádné uzemnění a elektrické jištění. Vypínací
proud pojistky musí být v rozmezí 10 A a 16 A.
Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v
nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní
stranu spotřebiče.
u Zkontrolujte elektrické připojení.
u Zasuňte síťovou zástrčku.

Likvidace obalu
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