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!  VARNING!

Varning för elektrisk stöt
Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera 
i elstötar eller dödsfall.
• Läs och följ de säkerhets- och varningstexterna 

innan enheten används.

!  VARNING!

Fara för vassa kanter och klämpunkter
Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera 
i skador.
• Var försiktig: panelkanterna kan vara vassa.
• För inte in fingrarna i lådorna när de stängs.

!  VARNING!

Vältrisk
Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i 
personskador eller skador på enheten.
• Denna produkt kan välta om den inte installeras 

helt. Håll barn på avstånd och var försiktig. 
• Den här apparaten är tung upptill och måste 

förankras för att förhindra att den välter framåt.

För att säkerställa att apparaten står stabilt 
under alla belastningsförhållanden: 
• Förankringsfästet och fästdonen som medföljer 

måste monteras av en professionell installatör enligt 
monteringsstegen i den här användarmanualen.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

!  VARNING!

420-630 lb
190-285 kg

Fara för tung enhet
Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera 
i personskador eller skador på enheten.
• Denna apparat är tung. Var försiktig när 

apparaten installeras. 

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!
För att undvika fara måste dessa instruktioner följas noga innan du installerar eller använder 
denna apparat.

 z Vänligen gör denna information tillgänglig för de personer som installerar apparaten.
 z Anta att alla delar är strömförande.
 z Koppla bort strömförsörjningen före service och installation.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Modellerna som visas i denna installationsguide är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och 
kan när som helst komma att ändras. För aktuell information om vilken modell och specifikation som 
finns i ditt land kan du besöka vår webbplats www.fisherpaykel.com eller kontakta din lokala Fisher & 
Paykel-återförsäljare.

https://www.fisherpaykel.com/
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INNAN INSTALLATION INSTALLATIONSMILSTOLPAR

UNDER INSTALLATIONEN

	z Apparaten har rullar i fram och bak så att du enkelt kan flytta den framåt och bakåt. 
Du får inte flytta apparaten i sidled, eftersom det kan skada rullarna eller golvytan. 

	z Se till att din apparat inte utsätts för någon värmegenererande apparat, t.ex. spishäll, 
ugn eller diskmaskin.

	z För att undvika felaktiga el- och röranslutningar måste apparaten installeras av 
en kvalificerad installatör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av 
Fisher & Paykel.

	z Alla anslutningar till elektricitet och jordning måste följa lokala regler och förordningar 
och måste göras av licensierad personal när så krävs.

	z All rördraning måste också utföras enligt lokala regler. 
	z Undvik att installera apparaten under en jordfelsbrytare. 
	z Se till att apparaten är korrekt installerad. Felaktig installation som resulterar i fel på 

apparaten täcks inte av garantin.

EL/VVS
	z El- och vattenanslutningar för dessa apparater kan placeras i ett intilliggande område 

eller enhet (skåp eller låda) som är lättillgängligt vid reparation eller frånkoppling.
	z Se till att en säkringsbrytare är tillgänglig om den elektrisk anslutningen inte är lättillgänglig. 
	z Se till att en säkringsventil är tillgänglig om vattenanslutningen inte är lättillgänglig.
	z Kontakta en el- och/eller VVS-installatör om du är osäker på villkoren för installation  

av el- och/eller VVS.

	z Se till att apparatens dörr är stängd när du rullar in den i omgivande skåp. 
	z För en plan installation bör du se till att dörrpanelerna installeras plant med skåpets främre 

yta. Se till att apparaten är korrekt centrerad.
	z Se till att golvet är skyddat för att förhindra skador.
	z För att förhindra att skåpet rör sig är det är viktigt att apparaten står stadigt på golvet. 

Installation av apparaten på ett mjukt och ojämnt golv kan resultera i att skåpet vrider sig 
och att dörrarna tätas dåligt.

	z Använd låg hastighet, lågt vridmoment när du använder en skruvdragare för fastsättning av 
skruvarna eller inriktning av produkten. 

Dessa milstolpar representerar områden 
som är avgörande för ett optimalt 
installationsresultat. Dessa steg kräver 
ytterligare uppmärksamhet vid installation 
och bör kvalitetskontrolleras när de är klara.

Kontrollera att förankringsfästet är korrekt monterat.

Ta bort locket från ventilen innan du ansluter slangen och drar åt.

Anslut till ingående rör och utför läckagekontroll.

Tryck in i hålutrymmet. Se till att djupmätarna vidrör hålutrymmets främre del.

Justera produktens höjd. Se till att alla fötter står stabilt på golvet och att det övre fästet 
vidrör hålutrymmets övre del.

Expandera distanserna. Se till att det inte finns några mellanrum.

Milstolpsindikator

SNABBLÄNKAR FÖR MILSTOLPAR

Kontrollera alla mellanrum och eventuella kollideringar. 

Se checklistan för installatören och slutför proceduren.



5

DELAR SOM KRÄVS

INSTALLATIONSSATS (INVÄNDIG LÅDA)

Skruv ST 8X5/8 CSK PH 
AB ZP

Djupmätare utan gångjärn 

Blockering, luftbypass, 
fotlist

Bultbegränsade gångjärn 
K08

Skruv MC M5X12 MSH 
PH ZP

Skruv, distanshållare för 
gångjärn

Installationssats H - UI-listsats

Förankringsfäste

Skruv WS #10X35 T17 
WFR PH ZP

Murverksplugg 
SP630#10X30MM

Installationssats A -  
Förankringsfäste

Diverse delar

Installationssats D – Sats med flödesdelare

List UI RS60 utan 
gångjärn höger 

List UI RS60 gångjärn 
vänster

List UI RS60 utan 
gångjärn vänster

List UI RS60 gångjärn 
höger

Distanshållare för 
gångjärn A

Hölje, distanshållare för 
gångjärn A

Installationssats B – Sats med distanshållare för gångjärn och djupmätare

Distanshållare för 
gångjärn B 

Hölje, distanshållare för 
gångjärn B

Skruv SD #7X13 PAN PH ZP Lock, flödesdelare, dörr Kulsexnyckel M4Dörrtätning, flödesdelare

Skiftnyckel, dörr L-kombinyckel PH2 T25

Installationssats C -  
Sats för dörrfästning

Plant dörrfäste DR 60cm

Fäste med sidodörr 
60 cm

Installationssats F -  
Sats för panelmontering

Distansfäste sida DR 
60cm

Installationssats G - Sats 
för skruvpanelsmontering

Skruv med dubbla gängor 
8GX19

Installationssats E – Sats 
med alkovinfästning
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DELAR SOM KRÄVS

VATTENFILTERSATS

KOPPLINGSSATS

PAKET MED DIVERSE FÖREMÅL (MI)

Säkerhetshäfte Service och garanti Isfack och islock

(endast RS6019F2L) 

Registreringskort

Beställs separat för flera installationer. 

LISTSATS

MTG-PLATTA, FOTLIST 
RS60

KANTSIDA DR 60CM KANTSIDA, GÅNGJÄRN 
DR 60 CM

Mall, paneldörr 60 cm

Vattenfilter 
(är monterat på produkten)

Fäste med dubbel 
anslutning upptill

Skruv M5X12 CSKPH NPFäste för dubbelsockel 
FNT (1X) 

Skruv M5X12 PH MT 
STL ZN 

Skruv 8GX16 bricka HD Kantcenter, dubbel 
installation 60 cm

Kopplingssats A  
kopplingsfäste, sockel

Kopplingssats B  
kopplingsfäste, ovandel

Kopplingssats C  
kopplingsfäste, bakdel

Fäste för dubbelsockel 
FNT (X1) 

Fäste för dubbelsockel 
FNT (2X) 

Diverse

Flätad slang, 7/16 tum x 24 
UNS till 3/4 tum BSP
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MODELL BESKRIVNING

RD6019 Dörrpanelsats 
med vänster eller 
höger gångjärn

MODELL BESKRIVNING

AKRS06010 Montera en sockel

AKRS12010 Montera två socklar

AKRS18010 Montera tre socklar

TILLBEHÖR

DÖRRPANELERHANDTAG

Runt handtag (1) M5x25 sexkantsskruv (2)

Fyrkantigt polerat handtag (1) M5x25 sexkantsskruv (2)

Fyrkantigt infällt handtag (1) M5x25 sexkantsskruv (2)

MODELL BESKRIVNING

AHSRDSF Sats med 
runt handtag

Runt handtagsset

Sants med fyrkantigt polerat handtag

Sats med professionellt runt och infällt handtag

MODELL BESKRIVNING

AHD5RDSF Fyrkantigt polerat 
handtag Alu

AHD5RDSFB Fyrkantigt polerat 
handtag BLK

MODELL BESKRIVNING

AHP3RDSF Sats med 
professionellt runt 
och infällt handtag

SOCKEL
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VERKTYG SOM KRÄVS

L-kombinyckel 
PH2 T25

Skiftnyckel

Verktyg som medföljerVerktyg som krävs
Levereras inte och måste tillhandahållas av installatören.

M4-insexnyckel
Skruvdragare

Handvagn

KryssmejselSpårmejsel

Avbitartång Uttag 8 mm

Måttband

Bågfil

Muttermejsel
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RS6019S2R1/RS6019S3RH1 Kylskåp med rostfria paneler RD6019, 
handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010 

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. 
Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna.

RS6019F2L1/RS6019F3LJ1 Frys med paneler i rostfritt stål RD6019, 
handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

Produktmått mm

a Produktens totala höjd 1880

B Produktens totala bredd 592

C Produktens totala djup (exkl. frontdörrpaneler) 579

D Höjd mellan dörrpanelens övre del och golvet 1877

E Minsta avstånd till skåpet från dörrpanelens sida 4

F Minsta avstånd till skåpet från dörrpanelens ovansida 3

G Dörrpanelens höjd 1775

H Dörrpanelens djup 19

I Höjd mellan golvet och dörrpanelens nedre del 102

J Fotlistdjup (exkl. frontdörr och fotlistpaneler) 50–100

Invändiga mått mm

K Utrymmets totala höjd 1880

L Utrymmets totala bredd 600

M Utrymmets minsta totala djup: 
 • När tjänsterna är placerade utanför hålrummet (ytligt)
 • När tjänsterna är placerade i skåpet ovanför hålrummet
 • När tjänsterna är placerade på baksidan av hålrummet (djupt)

600
610
650

Obs! Produkten visas installerad på golvet. Skjut in i skåpsläge. Alternativt 

kan den installeras på en sockel. Anpassa höjden på hålrummet i enlighet 

med detta.

Mått kan variera med ±2 mm

L

M

E

F C

A
G

L

K

FRONTVY
M

PROFILVY

4

DATUM: FRAMSIDAN AV CHASSIT

I

D

H

J

GOLV

B

PLANVY DATUM: 
FRAMSIDAN AV CHASSIT

579

1880

592

VERTIKALT AVSTÅND 

FRÅN DÖRRPANELENS 

SIDA

PRODUKT- OCH UTRYMMESMÅTT

ANGER UTRYMMESSPEL
ANGER PRODUKTENS DATUM
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PRODUKT- OCH UTRYMMESMÅTT

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. 
Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna.

Produktmått mm

a Produktens totala höjd 1880

B Produktens totala bredd 592

C Produktens totala djup 579

D Minsta skåpsavstånd från dörrpanelens sida* 4

E Minsta skåpsavstånd från dörrpanelens ovansida* 3

F Dörrpanelens djup* 16–19

G Fotlistpanelens höjd* 100

H Fotlistens djup (exkl. frontdörr och fotlistpaneler) 50–100

Invändiga mått mm

I Utrymmets totala höjd 1880

J Utrymmets totala bredd 600

K Utrymmets minsta totala djup: 
 • När tjänsterna är placerade utanför hålrummet (ytligt)
 • När tjänsterna är placerade i skåpet ovanför hålrummet
 • När tjänsterna är placerade på baksidan av hålrummet (djupt)

600
610
650

Obs! Produkten visas installerad på golvet. Skjut in i skåpsläge. Alternativt 

kan den installeras på en sockel. Anpassa höjden på hålrummet i enlighet 

med detta. 

 

Se sidan 13 för mått på anpassade paneler

* Anpassad dörrpanel och fotlistpanel som ska tillverkas och monteras av 

skåptillverkaren.

Mått kan variera med ±2 mm

VERTIKALT AVSTÅND 

FRÅN DÖRRPANELENS 

SIDA

J

K

D

C

A

J

I

FRONTVY

K

PROFILVY

4

DATUM: FRAMSIDAN AV CHASSIT

G

F

H

GOLV

E

B

PLANVY DATUM: 
FRAMSIDAN AV CHASSIT

579

1880

592

ANGER UTRYMMESSPEL
ANGER PRODUKTENS DATUM
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FÖRBEREDELSE AV INSTALLATIONSUTRYMMET

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden.

För enklare montering ska du säkerställa att utrymmets dimensioner är 
densamma uppifrån och ned och att höjden är densamma från vänster 
till höger.

Minsta dimensioner för utrymmet mm

a Utrymmets totala höjd 1880

B Utrymmets totala bredd 600

c Utrymmets minsta totala djup: 
 • När tjänsterna är placerade utanför hålrummet (ytligt)
 • När tjänsterna är placerade i skåpet ovanför hålrummet
 • När tjänsterna är placerade på baksidan av hålrummet (djupt)

600
610
650

Minsta nödvändiga färdiga vinkel 100

Dimensioner för el- och VVS-försörjning mm

d Total höjd av försörjningsområdet på baksidan av utrymmet 37

Total bredd på försörjningsområdet på baksidan av hålrummet 600

E Totalt djup på försörjningsområdet på baksidan av utrymmet 20

F Höjden på skåran på baksidan av utrymmet där ledningar dras 
in i det intilliggande skåpet (på endera sidan)

100

G Djup av skåran på baksidan av utrymmet där ledningar dras in 
i det intilliggande skåpet (på endera sidan)

55

H Minsta djup ovanför utrymmet för att ledningar ska kunna 
dras igenom

55

Vi rekommenderar att ledningarna dras till det intilliggande skåpet eller till 

endera sidan av produkten.

Mått kan variera med ±2 mm

FÄRDIGSTÄLLDA 

RETURTURYMME, SIDOR 

OCH OVANDEL

ALTERNATIVT OMRÅDE 

OVANFÖR UTRYMMET FÖR EL- 

OCH VATTENANSLUTNING

B

C

100

A

D

E

ISO-VY

G

F

H
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LEDNINGAR

Specifikationer

Elanslutning

Matning 230 VAC, 50 Hz

Wattal Krets på 10 A

VVS

Matning Vattenfilter 
Flätad slang, 7/16 tum x 24 UNS till 3/4 tum BSP

Tryck min. 275 kPa (40 psi) 
max. 827 kPa (120 psi)

Rekommenderar att tjänsterna leds till det intilliggande skåpet.

Slang- och kabellängder mm

Elanslutning

a Längd på nätsladden (från produktens vänstra kant)* 1800

B Längd på nätsladden (från produktens högra kant)* 2000

C Längd på nätsladden (från produktens ovansida)* 380

Vatten

D Vatteninloppsslangens längd (från produktens vänstra kant) 2450

E Vatteninloppsslangens längd (från produktens högra kant) 2000

F Vatteninloppsslangens längd (från produktens ovansida) 700

* Exklusive kontakt.
Mått kan variera med ±2 mm

VÄNSTERSIDA HÖGERSIDA

A
D

B
E

C F

FRONTVY
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MÅTT FÖR ANPASSAD PANEL

OBS! Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. 
Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna. 

Mått för anpassad panel mm

a Höjd på dörrpanel 1727 
– 1862

B Dörrpanelens bredd:
 • Enkel installation
 • Dubbel installation*
 • Trippelinstallation*

592
594

594,5

C Djup på den anpassade panelen**  16–19

D Höjd mellan golvet och dörrpanelens övre del 1877

E Höjd mellan golvet och dörrpanelens nedre del*** 15–150

F Fotlistpanelens höjd 100

G Fotlistpanelens bredd**** 597

 Maximal vikt för dörrpanel***** 19 kg

Anpassad dörrpanel, handtag och fotlistpanel som ska tillverkas och monteras 

av skåptillverkaren.

* Mer information om multipla installationer finns i planeringsguiden.

** Vid 19 mm tjocklek rekommenderar vi en kantradie på 1 mm eller mer för att 

undvika att panelkollision när den öppnas

*** Gallret syns på höjder över 100 mm 

**** Kan vara kontinuerligt

***** Inkluderar handtagets vikt

PROFILVYISO-VY

A

B

C

D

EF

G

GOLV
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FÖRBEREDELSE AV ANPASSADE PANELER

Förberedelse av anpassade paneler

Mått anges i millimeter (mm).
Måtten gäller för förberedelse och montering av anpassade paneler

Handtag

Se till att handtagets skruvhuvuden är försänkta i panelens baksida för 
att det kommer i vägen för hängfästet, och att de är fria från sidofästena 
enligt anvisningarna.

Dwg- och Dxf-filer

Dwg- och Dxf-filer av panelberedningen kan laddas ner från Trade Resources 
www.fisherpaykel.com

Mall

En mall för märkning och borrning av hålen medföljer produkten 

BAKRE VY

Placera inte handtagshålen på 
dessa ställen

Ø2.5mm
Endast pilothål

Se till att inte göra 
hål i frontytan

För 150 mm, gör 50 mm kortare

BROTTLINJE 
FRÅN GOLVET TILL 
PANELENS BOTTEN

För 50 mm, gör 50 mm längre
För 15 mm, gör 85 mm längre

50

50

50

40

60

592

50

88
54

125
121

242

256

296

20 90

574

1023

1473

1777

36

236
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DÖRRSPEL

RS6019S2R1/RS6019S3RH1 Kylskåp med rostfria paneler RD6019, 
handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

Det vänstra gångjärnet är en speglad version av den visade bilden. 
Vänster gångjärn kan uppnås med de medföljande delarna. 

RS6019F2L1/RS6019F3LJ1 Frys med paneler i rostfritt stål RD6019, 
handtagssats AHD5RDSF och fotlistpanel i rostfritt stål AKRS06010

Mått för fri höjd mm

a Dörrens djup (90° öppen, mätt från dörrens front) 600

B Minsta dörrspel till intilliggande vägg (90 ° – minskad 
inre åtkomst)* **

80

C Minsta dörrspel till intilliggande vägg (115 ° – fullständig 
inre åtkomst)* **

273

D Minsta skåpspel från dörrpanelens sida till den intilliggande 
väggen (ej gångjärnssida)

4

E Minsta spel mellan produkterna när man öppnar gångjärn till 
gångjärn. Tillåter att båda dörrarna öppnas samtidigt**

100

Minsta dörrspel (vertikalt avstånd) mm

F Dubbel installation:

	• Dörrpaneler i rostfritt stål (luckor utjämnas 
under installationen)

5

	• Anpassade paneler (bredden på den anpassade 
panelen ökas för att bibehålla 4 mm mellanrum 
mellan flera produkter)***

4

G Tredubbel installation:

	• Dörrpaneler i rostfritt stål (luckor utjämnas 
under installationen)

6

	• Anpassade paneler (bredden på den anpassade 
panelen ökas för att bibehålla 4 mm mellanrum 
mellan flera produkter)***

4

* Använd gångjärnsbegränsande stift för att begränsa dörrens öppning till 

90° vid behov

** Minimimått som visas gäller för den moderna handtagssatsen AHD5RDSF. 

Detaljer om anpassade paneler och handtag måste beaktas.

*** Se sidorna Anpassade paneldimensioner och Flera installationer för 

mer information.

D

A

B

VÄGGVÄGGVÄGG

C

FF F FF F

GG G GG GG G

E

GÅNGJÄRN TILL GÅNGJÄRN 
Båda dörrarna öppnas samtidigt 

- kräver utrymme mellan modellerna

GÅNGJÄRN TILL GÅNGJÄRN 
Endast en dörr kan öppnas åt gången

MELLANRUM ÖVERVÄGANDEN

DUBBEL INSTALLATION

TREDUBBEL INSTALLATION

ANGER UTRYMMESSPEL
ANGER PRODUKTENS DATUM
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INNAN INSTALLATION

Kontrollera att alkoven är fyrkantig 
och att den sitter fast i väggen. Se till 
att alkovens framsida är vinkelrät mot 
alkovens överkant och att golvet är plant. 

Mät alkovens mått. Se till att alla 
minimispecifikationer har uppfyllts. 

Om alkovdjupet är större än 610 mm 
måste en distans installeras vid sidan 
av förankringsfästet. Se sidan 18 för 
mer information.

Se till att en färdig retur har skapats.

1

2

3

4
Se till att ledningarna är tillgängliga och 
korrekt installerade. Se ”Ledningar” för 
mer information.

Se till att alla hål för fästen och handtag 
har förborrats. Se ”Förberedelser för 
anpassade paneler” för mer information.

Se till att alla dörr- och fotlistpaneler 
är fyrkantiga och monterade enligt rätt 
specifikationer. Se ”Förberedelser för 
anpassade paneler” för mer information.

1

2

KONTROLLERA UTRYMMET KONTROLLPANELER
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PACKA UPP PRODUKTEN

Ta bort alla färdigförpackade delar och 
lägg dem åt sidan. Bortskaffa ej. 

Klipp av banden, lyft av topplocket  
och skär ner sidan av kartongen  
för att ta bort den. Bortskaffa  
förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.

Skjut gallerluckan för att öppna den och 
skruva loss de 2 skruvarna bakom luckan 
och 5 på gallret. Lägg skruvarna åt sidan. 
Öppna dörren och dra gallret utåt 
från produkten. 

1

2

3

4
Skruva loss transitfästena på ena 
sidan av produkten med hjälp av en 
stjärnskruvmejsel och lägg dem åt sidan. 

Ta bort de två återstående transitfästena.

Kontrollera att nivelleringsfötterna 
har höjts, luta produkten och sätt 
en handtruck. 

Håll fast produkten på en handtruck. 
Vi rekommenderar att du använder 
hörnstolparna för att skydda produkten 
när du använder fästen.

5

6

Luta upp produkten på en handtruck och 
ta bort lastpallen. Flytta produkten till 
installationsplatsen. 

Ta bort och släng hörnstolparna.

7

	z Behåll allt förpackningsmaterial tills enheten har inspekterats.
	z Kontrollera så att det inte finns några transportskador på produkten. Om du upptäcker 

skador ska du kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av för att rapportera 
om skadan. 

	z Fisher & Paykel ansvarar inte för transportskador.
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INSTALLERA FÖRANKRINGSFÄSTE

Mät alkovens djupområde och se till att 
det minsta djupområdet är uppfyllt.

Kontrollera om det finns en väggbult.

Montera vid behov en distans på 
baksidan av utrymmet för att öka 
djupet till 600 mm.

1

2

3

För installationer på fasta väggar:

Använd fästet som en guide och förborra 
fyra hål i väggen eller distanshållaren. 
Fäst fästet med krysspårskruvar. 

5

Mät höjden mellan golvet och den främre 
utskjutande delen och markera den 
på bakväggen.

4

6

För installationer på murverksväggar:

Förborra fyra hål i väggen med hjälp 
av fästet som guide. Hamra in fyra 
murverkspluggar i väggen tills de är i 
nivå med väggen innan du säkrar fästet 
med krysspårskruvar. 

7
Se till att förankringsfästet monteras 
korrekt för att förhindra att apparaten 
välter framåt när dörren öppnas.

Installationssats A 

Installationssats A 
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BYTE AV GÅNGJÄRN (VALFRITT)

Ta försiktigt bort gångjärnen från dörren 
och lägg dem åt sidan. 

Ta bort det övre locket och lägg det 
åt sidan.

Öppna dörren och ta bort dörrhyllorna. 
Lossa gångjärnsskruvarna med den 
medföljande Torx T25-mejseln. Skjut ut 
dörren och ställ den på en skyddad yta. 

Tryck på kanten av de yttre plattorna, lyft 
ut dem och byt till den andra sidan. 

1

2

3

4
Använd en skruvmejsel med platt huvud 
för att ta bort de inre plattorna. Flytta 
till den andra sidan så att de rundade 
hörnen vetter mot insidan. 

Byt gångjärn enligt bilden. Se till att 
gångjärnets bas är parallellt och att 
det är ordentligt åtdraget.

Montera tillbaka det övre locket.

Kontrollera att plattorna är 
korrekt placerade.5

6

7

Sätt tillbaka dörren på skruvarna och 
dra åt med hjälp av en torxmejsel 
för att säkra den ordentligt. Montera 
tillbaka dörrhyllorna.

8

Installationssats D 

Byt ut alkovfästet mot gångjärnsfästet. 
Fäst den med 3 skruvar på 
skåpets ovansida.
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KOPPLA SAMMAN PRODUKTER (ENDAST VID INSTALLATION AV FLERA PRODUKTER)

Rulla in produkterna på plats. 1

2

3

Upprepa processen för ytterligare 
produkter.

4

Säkra fästet på den främre basen med 
fyra skruvar.

Säkra fästet på framsidan med 
fyra skruvar.

Kopplingssats A

Säkra fästet på den bakre basen med 
fyra skruvar.

Kopplingssats A

Kopplingssats B

6

5
Säkra fästet på baksidan med 
fyra skruvar. 

Kopplingssats C
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DJUPMÄTARE OCH DISTANSBRICKOR SÄTT I GÅNGJÄRNSBEGRÄNSANDE STIFT (TILLVAL)

Begränsa dörröppningen till 90°, 
sänk ned gångjärnsbegränsningsstiftet 
i de övre och nedre gångjärnen.

1

Fäst de båda distanserna för gångjärn 
på produkten.

Se till att distansbrickan A är monterad 
på produktens överdel och distansbrickan 
B på produktens undersida för 
installationer med gångjärn på höger 
sida och vice versa för installationer 
med gångjärn på vänster sida.

Använd de medföljande 
krysspårskruvarna och montera 
djupmätarna på dörrens över- och 
undersida enligt bilden.

Installation av flera produkter:

Montera antingen djupmätarna eller 
distanserna i produktens övre eller 
nedre del beroende på din installation 
enligt bilden.

1

2

3

Installationssatser B och C

Installationssats B Installationssats H
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LEDNINGSANSLUTNINGAR

Dra slangen från produktens baksida till 
det främre hörnet. 

Ta bort locket från ventilen innan du 
ansluter slangen och dra åt.

1

2

3
Vid behov lindar du en tråd runt slangen 
och nätsladden för att skapa slack i 
sockeln och minska risken för att de 
trasslar in sig bakom produkten.

Skjut in produkten i alkoven samtidigt 
som du drar i slangen och nätsladden. 
Se till att mätarna rör vid alkovändan, att 
slangen inte knycks och att nätsladden är 
fri och inte trasslad.

4

5

UTANFÖR ALKOV

Anslut till kranen och slå på den. 
Om vattnet rinner ska du kontrollera 
om det finns några läckor.

Anslut till ett eluttag och slå 
på strömmen.



23

Dra slangen från produktens baksida till 
det främre hörnet. 

Ta bort locket från ventilen innan du 
ansluter slangen och dra åt.

1

2

3
Anslut till kranen och slå på den. Om 
vattnet rinner ska du kontrollera om det 
finns några läckor.

Skjut in produkten i alkoven. Skjut in den 
tills mätarna rör vid alkovänden. Se till 
att slangen inte böjs eller knycks och att 
nätsladden inte fastnar. 

Vid behov lindar du en tråd runt slangen 
och nätsladden för att skapa slack i 
sockeln och minska risken för att de 
trasslar in sig bakom produkten.

4

5
Anslut till ett eluttag och slå på 
strömmen. Om den är installerad.

6

LEDNINGSANSLUTNINGAR

INVÄNDIGT I ALKOV
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JUSTERA HÖJDEN I UTRYMMET SÄKER PRODUKT

*med en skivtjocklek  

på 19 mm.

2

Installation av flera produkter:

Börja med de yttre fötterna och vrid den 
högra skruven för att justera produktens 
baksida och därefter den vänstra skruven 
för att justera framsidan. När produkten 
är placerad i utrymmet justerar du de 
centrala fötterna. 

Se till att fötterna står stabilt på 
golvet och att det övre fästet vidrör 
hålutrymmets övre del.

Snäpp av ändarna från båda distanserna. 2

4
Öppna dörren och använd den 
medföljande insexnyckeln för att 
expandera distanserna. Se till att det inte 
finns några mellanrum.

Installationssats D 

4
Skruva loss krysspårskruvarna för att 
ta bort djupmätarna. Ställ åt sidan.

1

Vrid den högra skruven för att justera 
produktens baksida och därefter den 
vänstra skruven för att justera framsidan. 
Vrid medurs för att höja och moturs för 
att sänka.

Se till att fötterna står stabilt på 
golvet och att det övre fästet vidrör 
hålutrymmets övre del.

Profilvy – alkovjusteringFramifrån

Öppna dörren och fäst den i den ordning 
som visas. De längre skruvarna ska 
användas där de visas i blått och de 
mindre skruvarna där de visas i rött. 
Se till att det finns ett avstånd mellan 
borren och produkten för att undvika 
kosmetiska skador. 

1

Installationssats B och H

3 3

Fäst skyddskåporna på distanserna.  

Se till att skydd A är monterat på 
distansbrickan A och skydd B på 
distansbrickan B.

Installationssats B Planritning

Se till att alla djupmätare ligger i nivå 
med alkovens framsida. 

Om detta inte är möjligt:

Mät avståndet mellan chassiets framsida 
och alkovens framsida enligt bilden och 
se till att det är 62 mm.*
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FÖRBEREDELSE AV DÖRRPANEL

ANPASSAD PANEL

Ta bort det övre locket med en 
skruvdragare. Ställ åt sidan.

Kontrollera dörrpanelens storlek och 
specifikationer igen och se till att alla 
fästen har markerats. Se sidan 14 för 
mer information. 

Ta bort båda brickorna och muttrarna 
och lägg dem åt sidan. Lyft panelfästena 
utåt för att ta bort dem. 

1

2

3

4
Rikta in mittdörrpanelens fäste mot 
panelen och se till att V:et i fästet sitter 
på mittlinjen.

Använd de skruvar som medföljer 
installationssatsen och säkra 
dörrpanelens fäste med sju skruvar.

Rikta in sidofästena mot panelen.5

6

Fäst handtaget på panelerna med 
4xM5x25 insexskruvar per handtag. Se 
till att handtagets fästen inte kommer i 
vägen för sidofästena.

8

7
Fäst sidokonsolerna med två skruvar per 
konsol. Se till att sidokonsolerna sitter 
tätt och att fästelementen sitter rakt.

Installationssats F 
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 FÖRBEREDELSE AV DÖRRPANEL

8

PANEL I ROSTFRITT STÅL

Stoppa de oanvända hålen i panelen 
med de återstående skruvarna 
från panelsatsen. 

Ta bort det övre locket med en 
skruvdragare. Ställ åt sidan.

Bestäm panelens orientering utifrån 
gångjärnets och handtagets lägen. Röda 
etiketter anger vänster gångjärn, blå 
etiketter anger höger gångjärn.

Ta bort båda brickorna och muttrarna 
och lägg dem åt sidan. Lyft panelfästena 
utåt för att ta bort dem.

1

2

3

4
Bestäm panelens orientering utifrån 
gångjärnets och handtagets lägen. Röda 
etiketter anger vänster gångjärn, blå 
etiketter anger höger gångjärn.

Avlägsna all blå tejp från panelen.

Rikta sidokonsolerna mot de förborrade 
hålen baserat på gångjärnets orientering. 
Röda etiketter anger vänster gångjärn, 
blå etiketter anger höger gångjärn.

Använd de skruvar som medföljer 
panelsatsen och fäst dörrpanelens 
fäste med sju skruvar.

5

6

7
Fäst sidofästena med två skruvar per 
fäste från den medföljande panelsatsen. 
Se till att sidokonsolerna sitter tätt och 
att fästelementen sitter rakt.



27

JUSTERA DÖRRPANELEN SÄKRA DÖRRPANELEN

Passa in dörrens överdel med de två 
monteringsskruvarna och sänk den.

Se till att de övre monteringsskruvarna 
har lossats och sitter i sitt lägsta läge.

Vi rekommenderar att du belastar 
hyllorna i dörren med 15 kg tunga vikter 
för att säkerställa en korrekt bredd 
på panelerna.

Använd en bit tejp för att fästa en flik på 
dörren för att hjälpa till att öppna dörren 
utan att störa panelens inställningar.

1

2

3

4

Installationssats D

Dra åt sidoskruvarna och de övre 
M8-brickorna löst med skiftnyckeln och 
L-nyckeln som finns i installationssatsen.

Se till att sidokonsolerna är urkopplade 
och att de övre monteringsskruvarna har 
lossats. Vrid monteringsbultarna medurs 
för att sänka panelen och moturs för att 
höja den.

Skjut panelen i sidled för att justera 
den horisontellt. Se till att panelerna 
ligger i nivå med skåpets framsida.

Montera sidoskruvarna på panelen 
med krysspårmejseln som ingår 
i installationssatsen. För installationer 
med 90° dörröppning ska den 
medföljande krysspårmejseln användas 
på gångjärnssidan.

Dra åt alla sidoskruvar och den övre 
M8-brickan och muttern för att säkra.

1

2

3

4

Installationssats D

Installationssats D
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 SÄKRA DÖRRPANELEN

5

6

Öppna dörren och lossa skruven på det 
nedre fästet. Justera fästet tills det vilar 
mot dörrpanelen. Dra åt skruven igen 
och sätt på ytterligare en skruv för att 
säkra panelen. 

Kontrollera alla mellanrum och 
eventuella kollideringar.

Installationssats E

Placera den kortare dörrlisten på 
produktens gångjärnssida och skjut 
nedåt för att fästa den på plats. Om 
det finns en lucka ska du ta bort och 
justera sidofästena.

Montera det övre locket med två skruvar. 
Se till att den platta sidan är utåtriktad 
från panelen. 

Placera den längre dörrlisten på den sida 
av produkten som inte är gångjärnssidan 
och skjut ner den för att fästa den på 
plats. Om det finns en lucka ska du ta 
bort och justera sidofästena. Se till att 
listen inte sticker ut över det övre locket.

1

2

3

4

MONTERA LISTER OCH GALLER

Endast monteringar för byte av gångjärn:

Byt ut de nedre gångjärnen och de som 
inte är gångjärnen på gallret. 
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5

6

Öppna locket och rikta in gallret mot 
produkten. Skjut in den på plats med 
början vid gallrets bas. Dra åt den övre 
vänstra skruven för hand först, följt av 
den övre högra skruven. Montera de 
återstående fem skruvarna på gallret för 
att säkra det. 

Montera den övre UI-listen med hänsyn 
till gångjärnets placering.

Installationssats H

 MONTERA LISTER OCH GALLER

Se till att listens övre del rör vid 
alkoven innan den säkras med det 
medföljande fästet.

Placera list mellan produkterna. Sänk 
listen innan du trycker in den för att se 
till att det nedre kopplingsfästet inte 
kommer i vägen för gallret. Skjut upp 
listen tills den ansluts in i det övre fästet.

1

2

MONTERING AV MITTLIST (ENDAST VID INSTALLATION AV FLERA PRODUKTER)

Kopplingssats A
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Mät avståndet från golvet till gallrets 
botten för att bestämma placeringen 
av monteringsplattan för fotlisten. 

Säkra den medföljande monteringsplattan 
på fotlistpanelen. 

Kontrollera återigen storlek och 
specifikationer för fotlistpanelen.  
Se sidan 13 för mer information.

1

2

FÖRBEREDELSE AV FOTLISTPANEL

Installationssats E

SÄKRA FOTLISTEN

Skjut båda djupjusteringsfästena helt 
framåt och dra åt skruvarna något.

Lossa skruvarna på de båda 
djupjusteringsfästena för fotlisten.

Fäst fotlisten på djupjusteringsfästena. 
Magneterna ska placera sig automatiskt.

1

2

3

4

Skjut tillbaka fotlisten till önskat djup 
innan du tar bort den. Om fotlistens djup 
är mindre än 90 mm ska du fästa det 
extra skumblocket. 

Dra åt djupjusteringsskruvarna för hand 
och sätt tillbaka panelen.

Skruvplaceringar
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Rikta in flödesfördelaren mot skruven 
på dörrens undersida och sätt den på 
plats. Fäst den på dörrpanelen med de 
medföljande skruvarna.

Mät avståndet mellan dörrens 
undersida och dörrpanelens bas. 
Skär till flödesdelaren.

Skär till tätningen och fäst den på 
flödesdelarens framsida. Se till att flikarna 
på tätningen och flödesfördelaren är 
i linje.

5

6

7

8
På användargränssnittet trycker du 
på och håller in  för att avsluta 
installationsläget.

Installationssats D

INSTÄLLNING AV WI-FI

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.
	z Se till att ditt WiFi-nätverk är aktiverat.
	z Du får en steg-för-steg-guide på både din apparat och din mobila enhet.
	z Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.

1

2

3

4

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 för att visa menyn. 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och välj INSTÄLLNINGAR. 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och välj INSTÄLLNING AV WI-FI. Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att bekräfta.

Öppna FISHER & PAYKEL-APPEN på 
din mobila enhet. Följ anvisningarna 
på skärmen.

På din mobila enhet:

1 Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
2 Registrera dig och skapa ett konto.
3 Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

SÄKRA FOTLISTEN
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SPOLA VATTEN GENOM VATTENDISPENSERN SPOLA VATTEN GENOM ISMASKINEN

Tryck på vattendispenseringsblocket och 
fyll på totalt 8 liter vatten.

En ofarlig kolrest kan komma 
att dispenseras med vattnet 
underdenna process.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 för att visa menyn. 

Kontrollera att ström- och 
vattenanslutningar har slagits på.

Kontrollera att ström- och 
vattenanslutningar har slagits på.

Vid långvarig dispensering kan en 
timeout-period inträffa varvid ett larm 
ljuder. Vänta 2 minuter innan du gör 
det igen.

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  eller 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 för att bläddra i listan 
och välj ICE. 

Tryck på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  för att slå på ismaskinen.

Spolningsprocessen är klar när den första 
fulla isbehållaren har producerats. 

Vi rekommenderar att du kastar 
den här isen eftersom den kan vara 
något missfärgad och innehålla en 
ofarlig kolrest. 

1 1

2 2

3 3

4

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Ice

ON
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Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell

Serienr 

Inköpsdatum 

Inköpare 

Återförsäljares adress 

Installatörens namn 

Installatörens underskrift  

Installationsföretag 

Installationsdatum

CHECKLISTA FÖR INSTALLATÖR

Installatörsläget har 
avslutats 

Alla lister har fästs i 
alla fästpunkter

Gångjärnsbegränsningsstift 
har monterats vid behov

Nivelleringsfötterna har 
justerats och fällts ut

Om vattnet är påslaget 
ska du skölja innan 
första användning

Alla panelspalter 
och eventuella 
kollisionspunkter har 
kontrollerats

Alla skydd sitter på plats

Produkten är ordentligt 
fastsatt i skåpet

BYTA VATTENFILTER

Använd filterverktyget för att vrida 
filtret 90° moturs för att låsa upp och ta 
bort det.

Skjut gallerluckan för att komma åt filtret. 
Dra verktyget utåt för att ta bort det.

Ta bort förpackningen. Se till att 
filterhandtaget är sitter vågrätt och tryck 
in det hela vägen. Vrid medurs för att 
låsa fast.

1

2

3

4
Sätt verktyget på plats och tryck på det 
för att stänga gallerluckan.



34

Töm innehåll.

Om du vill ta bort den från alkoven måste 
du vända på installationsprocessen. Se till 
att dörrarna är igentejpade och att säkra 
hanteringsrutiner följs. 

1

2

3

SÄKER BORTTAGNING AV PRODUKTEN

Ta bort flödesdelaren och panelhållaren 
innan du tar bort alla sidoskruvar på 
dörrpanelen samt M8-brickan och 
muttern. Lyft panelen uppåt och utåt för 
att ta bort den.
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