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!  ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød
Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre 
elektrisk stød eller dødsfald.
• Læs og følg de skitserede 

sikkerhedsforanstaltninger og advarsler før 
betjening af dette produkt.

!  ADVARSEL!

Fare på grund af skarpe kanter og 
klemmepunkter
Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre 
tilskadekomst.
• Pas på: panelernes kanter kan være skarpe.
• Sæt ikke fingrene ned i skufferne, når du lukker dem.

!  ADVARSEL!

Risiko for at vælte
Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre 
beskadigelse eller tilskadekomst.
• Produktet kan tippe opad, før det er fuldt 

installeret. Hold børn på afstand, og pas på. 
• Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så 

produktet skal fastgøres for at forhindre, at det 
vælter fremover.

Sådan sikrer du, at produktet står stabilt under 
alle belastningsforhold: 
• Det medfølgende væltesikringsbeslag skal 

monteres af en professionel installatør 
i overensstemmelse med monteringstrinnene 
i denne vejledning.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER

!  ADVARSEL!

420-630 lb
190-285 kg

Fare på grund af vægt
Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre 
beskadigelse eller tilskadekomst.
• Produktet er tungt. Vær forsigtig, når produktet 

installeres. 

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL!
Følg disse instruktioner omhyggeligt før installation eller brug af dette produkt, så risici 
undgås.

 z Stil disse oplysninger til rådighed for medarbejdere, der installerer dette produkt.
 z Gå ud fra, at alle dele er strømførende.
 z Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.

GEM DISSE ANVISNINGER
De viste modeller i denne installationsvejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når 
som helst. Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge 
vores hjemmeside www.fisherpaykel.com eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

https://www.fisherpaykel.com/
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FØR INSTALLATION MILEPÆLE FOR INSTALLATION

UNDER INSTALLATION

	z Produktet har ruller for og bag, så det let kan flyttes frem og tilbage. Bevæg ikke produktet 
sidelæns, da det kan beskadige rullerne eller gulvets belægning/overflade. 

	z Kontroller, at produktet ikke udsættes for udstyr, der genererer varme, f.eks. et komfur, 
en ovn eller en opvaskemaskine.

	z Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør eller en autoriseret Fisher & Paykel-
servicetekniker for at undgå defekt elektrisk tilslutning og defekte rørforbindelser.

	z Alle tilslutninger af elektrisk strøm og jordforbindelse skal overholde lokale regler og 
vedtægter og skal foretages af autoriseret personale, når det er nødvendigt.

	z Alle vvs-installationer skal endvidere opfylde de lokale regler. 
	z Undgå installation af produktet/produkterne under en fejlstrømsafbryder (GFCI). 
	z Kontroller, at produktet er installeret korrekt. Forkert installation, der medfører fejl på 

produktet, er ikke dækket af garantien.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER/RØRFØRING
	z El- og vandtilslutninger til disse produkter kan placeres i et tilstødende område eller enhed 

(køkkenelement eller skab), der er let tilgængeligt i tilfælde af reparation eller afbrydelse.
	z Sørg for, at en ledningsafbryder er tilgængelig, hvis eltilslutningen ikke er tilgængelig. 
	z Sørg for, at en isoleringsventil er tilgængelig, hvis vandtilslutningen ikke er tilgængelig.
	z Kontakt en el- og/eller vvs-installatør, hvis du er usikker på el- og/eller vvs-betingelserne 

for installationen.

	z Kontroller, at produktets dør er lukket, når det rulles ind i køkkenelementet. 
	z Kontroller, at dørpanelerne er monteret i plan med køkkenelementets frontplade, 

så produktet installeres plant. Kontroller, at produktet er korrekt centreret.
	z Kontroller, at gulvet er beskyttet, så skader forhindres.
	z Alle fire hjørner af produktet skal understøttes sikkert på gulvet, så bevægelser udelukkes. 

Installation af produktet på et blødt, ujævnt eller ikke nivelleret gulv kan forårsage vridning, 
og at døren ikke lukker tæt.

	z Brug langsom hastighed og et lavt moment ved brug af en elskruetrækker til skruerne ved 
fastgørelse eller justering af produktet. 

Disse milepæle repræsenterer områder, der er 
afgørende for et optimalt installationsresultat. 
Disse trin kræver ekstra opmærksomhed 
fra installatørens side og bør kontrolleres 
kvalitetsmæssigt, når de er udført.

Kontroller, at væltesikringsbeslaget er korrekt monteret.

Fjern hætten fra ventilen, før slangen tilsluttes og spændes.

Tilslut til forsyningerne, og kontrollér for utætheder.

Skub ind i hulrummet. Kontroller, at dybdemåleren rører hulrummets forside.

Juster produktets højde. Kontroller, af alle fødder står på gulvet, og at det øverste beslag 
rører hulrummet.

Udvid afstandsstykker. Kontroller, at der ikke er mellemrum.

Indikator for milepæl

LINKS TIL MILEPÆLE

Kontroller alle mellemrum og eventuelle sammenstød igen. 

Installatørtjekliste.
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NØDVENDIGE DELE

INSTALLATIONSSÆT (INDVENDIG KASSE)

Beklædning UI RS60 
uden hængsel højre 

Skrue ST 8X5/8 CSK PH 
AB ZP

Skrue med dobbeltgevind 
8GX19

Skrue SD nr. 7X13 PAN 
PH ZP

Hætte til flowdeler dør

Dybdemåler uden 
hængsel 

Sparkeplade til spærring 
af luftomløb

Boltbegrænsende hængsel K08

Skrue MC M5X12 MSH 
PH ZP

Skrue til 
hængselafstandsstykke

Installationssæt H - UI beklædningssæt til interface

Væltesikringsbeslag

Skrue WS nr. 10X35 T17 
WFR PH ZP

Rawlplug 
SP630#10X30MM

Installationssæt A -  
væltesikringsbeslag

Diverse dele

Kugle sekskantnøgle M4

Installationssæt D - sæt med flowdeler

Beklædning UI RS60 
hængsel venstre

Beklædning UI RS60 
uden hængsel venstre

Beklædning UI RS60 
hængsel højre

Hængselafstandsstykke A Afdækning til 
hængselafstandsstykke A

Installationssæt B - sæt med hængselafstandsstykke og dybdemålere

Hængselafstandsstykke B 

Afdækning til 
hængselafstandsstykke B

Dørforsegling flowdeler

Skruenøgle dør L-nøgle kombi PH2 T25

Installationssæt C -  
dørskruesæt

Beslag til skyder, 
beklædning DR 60 cm

Beslag beklædningsside 
dør 60 cm

Installationssæt F - 
installationssæt til panel

Afstandsstykke til 
beslagsside DR 60 cm

Installationssæt G - 
skruesæt til panelmontering

Installationssæt E - sæt med 
skrue til hulrumsmontering
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NØDVENDIGE DELE

VANDFILTERSÆT

FORBINDELSESSÆT

PAKKE MED DIVERSE ELEMENTER (MI)

Vandfilter (leveres 
monteret på produktet)

BEKLÆDNINGSSÆT

EKSTRUDERINGSPANEL 
DØR B TOP 60 CM

EKSTRUDERINGSPANEL 
DØR B BTM 60 CM x 1

BEKLÆDNING ØVERSTE 
DØR 60 CM

BEKLÆDNINGSSIDE 
HÆNGSEL DR B BTM 
60 CM

MTG PLADE FODSPARK 
RS60

Sikkerhedshæfte Service og garanti Registreringskort

BEKLÆDNINGSSIDE 
HÆNGSEL DR B TOP 
60 CM

Skabelon paneldør B 
60 cm

Beslag til dobbelt 
tilslutning øverst

Skrue M5X12 CSKPH NPBeslag dobbelt sokkel 
FNT (1X) 

Skrue M5X12 PH MT 
STL ZN 

Skrue 8GX16 
champignonformet skive HD 

Beklædningsmidte 
dobbelt installation 60 cm

Skal bestilles separat for flere installationer. 

Forbindelsessæt A 
beslag til forbindelse sokkel

Forbindelsessæt B 
beslag til forbindelse øverst

Forbindelsessæt C 
beslag til forbindelse bag

Beslag dobbelt sokkel 
FNT (X1) 

Beslag dobbelt sokkel 
FNT (2X) 

Diverse

Slange med stålflet, 7/16" x 
24 UNS til 3/4" BSP
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VALGFRIT TILBEHØR

DØRPANELERHÅNDTAG

Rundt håndtag (2) M5x25 unbrakoskrue (4)

Firkantet, ædelt håndtag (2) M5x25 unbrakoskrue (4)

Rundt, glat håndtag (2) M5x25 unbrakoskrue (4)

MODEL BESKRIVELSE

AHSRDB19 Sæt med rundt 
håndtag

Sæt med rundt håndtag

Sæt med firkantet, ædelt håndtag

Sæt med professionelt, rundt, glat håndtag

MODEL BESKRIVELSE

AHD5RDB19 Sæt med firkantet, 
ædelt håndtag SS

AHD5RDB19B Sæt med firkantet, 
ædelt håndtag BLK

MODEL BESKRIVELSE

AHP3RDB19 Sæt med 
professionelt, rundt, 
glat håndtag

MODEL BESKRIVELSE

RD6019BR Højrehængslet 
dørpanelsæt

RD6019BL Venstrehængslet 
dørpanelsæt

FODSPARK

MODEL BESKRIVELSE

AKRS06010 Enkel installation af 
fodspark

AKRS12010 Dobbelt installation 
af fodspark

AKRS18010 Tredobbelt 
installation af 
fodspark



8

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

L-nøgle kombi 
PH2 T25

Skruenøgle

Medfølgende værktøjNødvendigt værktøj
Medfølger ikke og skal tilvejebringes af installatøren.

M4 
kugleunbrakonøgle

Elskruetrækker

Sækkevogn

StjerneskruetrækkerSkruetrækker med 
lige kærv

Kniv Top 8 mm

Målebånd

Nedstryger

Topskruetrækker
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ANGIVER HULRUMSAFSTANDE
ANGIVER PRODUKTREFERENCE

PRODUKT- OG HULRUMSMÅL

RS6019BRU1 med rustfri stålpaneler RD6019BL, håndtagssæt AHD5RDSF og 
fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede. 
Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele.

RS6019BRU1 med rustfri stålpaneler RD6019BL, håndtagssæt AHD5RDSF og 
fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

Produktmål mm

a Produkthøjde i alt 1880

B Produktbredde i alt 592

C Produktdybde i alt (ekskl. de forreste dørpaneler) 579

D Højde fra toppen af det øverste dørpanel til gulvet 1877

E Højde fra toppen af det nederste dørpanel til gulvet 873

F Mindste afstand til køkkenelement fra siden af dørpanelet 4

G Mindste afstand til køkkenelement fra toppen af dørpanelet 3

H Øverste dørpanels højde 1001

I Nederste dørpanels højde 771

J Dørpanelernes dybde 19

K Mellemrum mellem dørpaneler 3

L Højde fra gulvet til bunden af nederste dørpanel 102

M Fodsparkets dybde (ekskl. frontdør og fodsparkpaneler) 50 – 100

Hulrumsmål mm

N Hulrummets højde i alt 1880

O Hulrummets bredde i alt 600

P Minimum hulrumsdybde i alt: 
 • Når forsyninger sidder uden for hulrummet (overfladisk)
 • Når forsyninger sidder i køkkenelementet over hulrummet
 • Når forsyninger sidder bag i hulrummet (dybt)

600
610
650

Bemærk: Produkt vist installeret på gulvet. Skub til køkkenelementposition. 

Kan alternativt installeres på en sokkel. Juster hulrummets højde 

i overensstemmelse hermed.

Målene kan variere med ±2 mm

O

P

F

B G C

A

H

O

N

E

PLANVISNING

VISNING FORFRA

P

PROFILVISNING

4

REFERENCE: STELLETS FORSIDE

REFERENCE: 
STELLETS FORSIDE

K

I

L

D

J

M

GULV

579

1880

592

LODRET AFSTAND FRA 

SIDEN AF DØRPANEL
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ANGIVER HULRUMSAFSTANDE
ANGIVER PRODUKTREFERENCE

PRODUKT- OG HULRUMSMÅL

O

K

D

C

A

J

VISNING FORFRA

K

PROFILVISNING

4

REFERENCE: STELLETS FORSIDE

G

F

H

GULV

E

B

PLANVISNING REFERENCE: 
STELLETS FORSIDE

579

1880

592

LODRET AFSTAND FRA 

SIDEN AF DØRPANEL

I

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede. 
Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele.

Produktmål mm

a Produkthøjde i alt 1880

B Produktbredde i alt 592

C Produktdybde i alt 579

D Mindste afstand til køkkenelement fra siden af dørpaneler* 4

E Mindste afstand til køkkenelement fra toppen af dørpanelet* 3

F Dørpanelernes dybde* 16 – 19

G Fodsparkpanelets højde* 100

H Fodsparkets dybde (ekskl. frontdør og fodsparkpaneler*) 50 – 100

Hulrumsmål mm

I Hulrummets højde i alt 1880

J Hulrummets bredde i alt 600

K Minimum hulrumsdybde i alt: 
 • Når forsyninger sidder uden for hulrummet (overfladisk)
 • Når forsyninger sidder i køkkenelementet over hulrummet
 • Når forsyninger sidder bag i hulrummet (dybt)

600
610
650

Bemærk: Produkt vist installeret på gulvet. Skub til køkkenelementposition. 

Kan alternativt installeres på en sokkel. Juster hulrummets højde i 

overensstemmelse hermed.

Se side 13 vedrørende tilpassede panelmål

* Tilpassede dørpaneler og fodsparkpanel skal fremstilles og monteres af 

producenten af køkkenelementerne.

Målene kan variere med ±2 mm
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FORBEREDELSE AF HULRUM

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede.

For at lette installationen skal det kontrolleres, at hulrummets mål er ens fra 
top til bund og venstre til højre.

Minimum hulrumsmål mm

a Hulrummets højde i alt 1880

B Hulrummets bredde i alt 600

c Hulrummets minimale, samlede dybde: 
 • Når forsyninger sidder uden for hulrummet (overfladisk)
 • Når forsyninger sidder i køkkenelementet over hulrummet
 • Når forsyninger sidder bag i hulrummet (dybt)

600
610
650

Min. påkrævet afslutningspanel 100

Forsyningsmål elektriske installationer/rørføring mm

d Højde i alt for forsyningsvejens område bag hulrummet 37

Bredde i alt for forsyningsvejens område bag hulrummet 600

E Dybde i alt for forsyningsvejens område bag hulrummet 20

F Højde af udskæringen på bagsiden af hulrummet, så der 
kan føres forsyninger ind i det tilstødende køkkenelement  
(i begge sider)

100

G Dybde af udskæringen på bagsiden af hulrummet, så der 
kan føres forsyninger ind i det tilstødende køkkenelement  
(i begge sider)

55

H Mindste dybde over hulrum for forsyninger, der skal 
føres igennem

55

Det anbefales, at forsyninger føres til det tilstødende køkkenelement eller til 

begge sider af produktet.

Målene kan variere med ±2 mm

AFSLUTNINGSPANEL

HULRUMSSIDER OG -TOP

ALTERNATIVT OMRÅDE OVER 
HULRUM TIL TILSLUTNING AF 

EL/VAND

B

C

100

A

D

E

ISO-VISNING

G

F

H
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FORSYNING

Specifikationer

Elektrik

Forsyning 230 VAC, 50 Hz

Forsyning 10 A kredsløb

Rørføring

Forsyning Vandfilter 
Slange med stålflet, 7/16" x 24 UNS til 3/4" BSP

Tryk min. 275 kPa (40 psi) 
maks. 827 kPa (120 psi)

Det anbefales, at forsyninger føres til det tilstødende køkkenelement.

Slange- og ledningslængder mm

Elektrik

a Netledningslængde (fra venstre kant af produktet)* 1800

B Netledningslængde (fra højre kant af produktet)* 2000

C Netledningslængde (fra toppen af produktet)* 380

Vand

D Vandindløbslangens længde (fra venstre kant af produktet) 2450

E Vandindløbsslange (fra højre kant af produktet)* 2000

F Vandindløbsslange (fra toppen af produktet) 700

* Uden stik.

Målene kan variere med ±2 mm

VENSTRE SIDE HØJRE SIDE

A
D

B
E

C F

VISNING FORFRA
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DET TILPASSEDE PANELS MÅL

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede.

Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele. 

Det tilpassede panels mål mm

a Øverste dørpanels højde 1001

B Nederste dørpanels højde 723 – 858

C Dørpanelets bredde:
 • Enkelt installation
 • Dobbelt installation
 • Tredobbelt installation

592
594

594,5

D Det tilpassede panels dybde**  16 – 19

E Ventilationsmellemrum mellem dørpaneler 3

F Højde fra gulvet til toppen af øverste dørpanel 1877

G Højde fra gulvet til bunden af øverste dørpanel 876

H Højde fra gulvet til toppen af nederste dørpanel 873

I Højde fra gulvet til bunden af nederste dørpanel*** 15 – 150

J Fodsparkpanelets højde 100

K Fodsparkpanelets bredde**** 597

 Maksimal vægt af øverste dørpanel***** 9,5 kg

 Maksimal vægt af nederste dørpanel***** 9 kg

Tilpassede dørpaneler, håndtag og fodsparkpanel skal fremstilles og monteres 

af producenten af køkkenelementerne.

* Se planlægningsvejledningen for at få flere oplysninger om flere installationer

** Ved en tykkelse på 19 mm anbefaler vi en kantradius på 1 mm eller mere for 

at undgå panelsammenstød ved åbning

*** Risten bliver synlig ved højder over 100 mm 

**** Kan være kontinuerlig

***** Inkl. håndtagets vægt

PROFILVISNINGISO-VISNING

A

B

C

D

E

F

G H

I

J

K

GULV
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FORBEREDELSE AF TILPASSET PANEL

Forberedelse af tilpasset panel

Målene er vist i millimeter (mm).

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede paneler

Håndtag

Sørg for, at skruehovederne på håndtaget er forsænket i bagsiden af 

panelet for at undgå at gribe ind i ophængningsbeslaget, og at de er fri af 

sidebeslagene som angivet.

Dwg- og Dxf-filer

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra Trade 

Resources www.fisherpaykel.com

Skabelon

Der følger en skabelon til markering og boring af hullerne med produktet 

SET BAGFRA

Placer ikke håndtagshuller 
på disse steder

Ø 2,5 mm
Kun styrehuller

Bor ikke gennem frontfladen

Gør 50 mm kortere til 150 mm

BRUDLINJE 
FRA GULV TIL BUNDEN AF PANELET

Gør 50 mm længere til 50 mm
Gør 85 mm længere til 15 mm

ØVERSTE PANEL

NEDERSTE PANEL

256

296

20 90

1001

20 90

60

42

54

50

50

50

50

50

54 121

242

3688125

403

740

94130

469

773

40

592

236

60236
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ANGIVER HULRUMSAFSTANDE
ANGIVER PRODUKTREFERENCE

DØRFRIGANG

D

A

B

VÆGVÆGVÆG

C

FF F FF F

GG G GG GG G

E

HÆNGSEL MOD HÆNGSEL 
Begge døre åbne samtidigt 

- kræver afstand mellem modeller

HÆNGSEL MOD HÆNGSEL 
Kun mulighed for åbning af en enkelt dør 

ad gangen

AFSTANDE KONFIGURATIONER

DOBBELT INSTALLATION

TREDOBBELT INSTALLATION

RS6019BRU1 med rustfri stålpaneler RD6019BR, håndtagssæt AHD5RDSF 
og fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede. 
Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele. 

RS6019BRU1 med rustfri stålpaneler RD6019BR, håndtagssæt AHD5RDSF 
og fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

Frigangsmål mm

a Dørens dybde (90° åben, målt fra forsiden 
af køkkenelementet)

600

B Minimum dørfrigang til tilstødende væg (90° – reduceret 
indvendig adgang)* **

80

C Minimum dørfrigang til tilstødende væg (115° – fuld 
indvendig adgang) * **

273

D Minimum køkkenelementdørfrigang fra siden af dørpanelet til 
tilstødende væg (side uden hængsel)

4

E Minimum afstand mellem produkter ved åbning hængsel mod 
hængsel. Begge døre kan åbnes samtidigt**

100

Minimum dørfrigang (lodret mellemrum) mm

F Dobbelt installation:

	• Dørpaneler af rustfrit stål (mellemrum udlignet 
under installation)

5

	• Tilpassede paneler (bredden af tilpasset panel forøget 
for at opretholde et mellemrum på 4 mm hen over 
flere produkter)***

4

G Tredobbelt installation:

	• Dørpaneler af rustfrit stål (mellemrum udlignet 
under installation)

6

	• Tilpassede paneler (bredden af tilpasset panel forøget 
for at opretholde et mellemrum på 4 mm hen over 
flere produkter)***

4

* Brug hængselbegrænserstift til at begrænse døråbning til 90°, hvor det 

er nødvendigt

** De viste minimumsmål gælder for det moderne håndtagssæt AHD5RDSF. 

Der skal tages højde for detaljer ved tilpasset panel og håndtag.

*** Se siderne Det tilpassede panels mål og Flere installationer for at få 

flere oplysninger.
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FØR INSTALLATION

Kontroller, at hulrummet er firkantet 
og fastgjort til væggen. Kontroller, at 
forsiden af hulrummet er firkantet i 
forhold til toppen af hulrummet, og at 
gulvet er plant. 

Mål hulrummet. Kontroller, at alle 
minimumsspecifikationer er opfyldt. 

Hvis hulrummet er mere end 610 mm 
dybt, skal der placeres et afstandsstykke 
ved siden af væltesikringsbeslaget. Se 
side 18 for at få flere oplysninger.

Kontroller, at et afslutningspanel 
er etableret.

1

2

3

4
Kontroller, at forsyninger er tilgængelige 
og installeret korrekt. Se "Forsyninger" 
for at få flere oplysninger.

Kontroller, at alle huller til beslag og 
håndtag er forboret. Se "Forberedelse 
af tilpasset panel" for at få flere 
oplysninger.

Kontroller, at alle dør- og fodsparkpaneler 
er firkantede og monteret i henhold til de 
korrekte specifikationer. Se "Forberedelse 
af tilpasset panel" for at få flere 
oplysninger.

1

2

KONTROL AF HULRUM KONTROL AF PANELER
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UDPAKNING AF PRODUKTET

Tag alle emballerede dele ud, og læg dem 
til side. Pas på ikke at smide dem ud. 

Skær båndene over, tag låget af, skær 
ned langs siden af kartonen, og tag 
produktet ud. Bortskaf emballagen på 
ansvarlig vis.

Skub til ristklappen for at åbne den, og 
skru de to skruer bag klappen og de 
fem skruer på gitteret ud. Læg skruerne 
til side. Åbn døren og træk risten ud 
af produktet. 

1

2

3

	z Gem al emballage, til enheden er inspiceret.
	z Inspicer produktet for at sikre, at det ikke har transportskader. Hvis du registrerer 

beskadigelse, skal du kontakte forhandleren eller den forretning, hvor du har købt 
produktet, for at rapportere skaden. 

	z Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.

Vip produktet op på den manuelle 
løftevogn, og fjern pallen. Flyt produktet 
til installationsstedet. 

Fjern og kasser hjørnestolperne.

7

Fjern de to resterende transportbeslag.6

4
Skru forsendelsesbeslagene af 
den ene side af produktet med en 
stjerneskruetrækker, og læg dem til side. 

Kontroller, at nivelleringsfødderne 
er hævet, vip produktet, og sæt en 
manuel løftevogn ind under det. 

Fastgør produktet til den 
manuelle løftevogn. Vi anbefaler, 
at du bruger hjørnesstolperne 
for at beskytte produktet, når du 
bruger fastholdelsesanordninger.

5
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MONTERING AF VÆLTESIKRINGSBESLAG

Mål højden fra gulvet til det forreste 
udhæng og marker den på bagvæggen.4

Monter om nødvendigt et afstandsstykke 
bagest i hulrummet for at reducere 
dybden til 610 mm.

3 7
Kontroller at væltesikringsbeslaget er 
monteret korrekt, så produktet ikke 
vælter forover, når døren åbnes.

Find tapbolten.1

Installation i en massiv mur: 

Brug beslaget som styr, og forbor fire 
huller i væggen eller afstandsstykket. 
Fastgør beslaget med stjerneskruer. 

5

Installationssæt A 

Mål hulrummets dybdeområde, og 
kontroller, at det minimale dybdeområde 
er opfyldt.

2 6

Til installation i murstensmur:

Brug beslaget som styr, og forbor 
fire huller i væggen. Slå fire rawlplugs 
i væggen, så de flugter, før beslaget 
fastgøres med stjerneskruerne. 

Installationssæt A 
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SKIFT AF HÆNGSELSIDE (VALGFRIT)

2

Ombyt hængslerne som vist. Kontroller, 
at hængslernes bunde er parallelle, 
og fastgør omhyggeligt.

Monter de øverste afdækninger igen.

6

Fjern forsigtigt hængslerne fra døren, 
og læg dem til side. 

Fjern begge øverste afdækninger, og læg 
dem til side.

Installationssæt D 

4
Brug en skruetrækker med lige kærv til 
at fjerne de indvendige plader. Flyt dem 
til den anden side; de afrundede hjørner 
skal vende indad. 

8

Kontroller, at de 2x midterklips sidder 
på deres mærker, og at sideklipsen er 
på plads. 

Placer beklædningen ved at hægte 
klipsen fast og derefter trykke på 
hver midterklipsposition, til der høres 
en klipslyd. 

Tryk på kanten af de udvendige plader, 
løft dem ud, og flyt til den anden side. 3 7

Fjern alle de 4 viste skruer. Træk 
beklædningen ud fra hængselkanten, 
og vend den 180°.

1 5 Kontroller, at pladerne er placeret korrekt.

Åbn døren, og tag dørhylderne ud. Fjern 
hængselafdækningerne fra de midterste 
hængsler. Løsn hængselskruerne med 
den medfølgende Torx T25-skruetrækker. 
Skub døren ud, og læg den på en 
beskyttet overflade. 

Installationssæt D 
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SAMLING AF PRODUKTER (KUN FLERE PRODUKTINSTALLATIONER)SKIFT AF HÆNGSELSIDE (VALGFRIT)

Fastgør beslaget ved den forreste bund 
ved hjælp af fire skruer.

2!0 Ombyt hulrumsbeslaget med 
hængselbeslaget. Fastgør ved hjælp af 
3 skruer øverst på køkkenelementet.

Forbindelsessæt A

Fastgør beslaget ved den bageste bund 
ved hjælp af fire skruer.

!2

Sæt begge midterste 
hængselafdækninger på igen ved at 
rette dem ind efter hængslet som vist 
og derefter skubbe dem på tværs for at 
klipse de bageste hængselafdækninger 
på plads.

Forbindelsessæt A

3

4

!1
Sæt døren tilbage på skruerne, og spænd 
med en torxnøgle, så den sidder godt 
fast. Sæt dørhylderne i igen.

Gentag trinnene for den nederste dør.

Fastgør beslaget ved den forreste top 
ved hjælp af fire skruer.

Forbindelsessæt B

19 Monter de 4x hængselskruer delvist.

Fastgør beslaget ved den bageste top 
ved hjælp af fire skruer. 

Forbindelsessæt C
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Gentag processen for 
yderligere produkter.5

SAMLING AF PRODUKTER (KUN FLERE PRODUKTINSTALLATIONER) DYBDEMÅLER OG AFSTANDSSTYKKE

Monter dybdemålerne øverst og 
nederst på døren som vist med de 
medfølgende stjerneskruer.

Flere produktinstallationer:

Monter enten dybdemålere eller 
afstandsstykker i toppen og bunden af 
produktet afhængigt af din installation 
som vist.

 ISÆTNING AF HÆNGSELBEGRÆNSERSTIFT (VALGFRIT)

For at begrænse døråbningen til 
90° placeres hængselbegrænserstiften 
i de nederste hængsler på begge døre.

1

2

3

Installationssæt B og C

Klips begge hængselafstandsstykker 
på produktet.

Sørg for, at afstandsstykke A er monteret 
øverst på produktet og afstandsstykke 
B nederst på produktet ved montering 
med højrehængsling og omvendt ved 
montering med venstrehængsling.

1

Installationssæt B

Installationssæt H
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3

Vikl om nødvendigt en tråd omkring 
slangen og netledningen for at bringe 
eventuelt slæk ind i soklen og reducere 
risikoen for, at de vikler sig sammen 
bag produktet.

Skub produktet ind i hulrummet, mens 
du trækker i slangen og netledningen. 
Kontroller, at målerne rører hulrummets 
ende, at slangen ikke er knækket, og at 
netledningen er fri og ikke viklet sammen.

4

UDEN FOR HULRUMMET

FORSYNINGSTILSLUTNINGER

Før slangen fra bagsiden af produktet 
gennem forreste hjørne. 1 5

Tilslut til hanen, og luk op for den. 
Kontroller for lækager, hvis vandet løber.

Tilslut til kontakten, og tænd 
for strømmen.

Fjern hætten fra ventilen før tilslutning af 
slangen, og spænd.2
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Vikl om nødvendigt en tråd omkring 
slangen og netledningen for at bringe 
eventuelt slæk ind i soklen og reducere 
risikoen for, at de vikler sig sammen 
bag produktet.

4

INDE I HULRUMMET

FORSYNINGSTILSLUTNINGER 

5
Tilslut til kontakten, og tænd 
for strømmen. 

Før slangen fra bagsiden af produktet 
gennem forreste hjørne. 1

3
Tilslut til hanen, og luk op for den. 
Kontroller for lækager, hvis vandet løber.

Skub produktet ind i hulrummet. Skub 
det ind til målerne rører hulrummets 
ende. Kontroller, at slangen ikke er bøjet 
eller knækket, og at netledningen ikke 
sidder i klemme. 

6
Fjern hætten fra ventilen før tilslutning af 
slangen, og spænd.2
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JUSTERING AF HØJDE I HULRUM

*med en antaget paneltykkelse 
på 19 mm.

Flere produktinstallationer:

Begynd med de udvendige fødder, 
og skru på højre skrue for at justere 
produktets bagside og derefter på den 
venstre skrue for at justere fronten. Juster 
midterfødderne, når produktet er sat ind 
i hulrummet. 

Kontroller, af fødderne står på gulvet, og 
at det øverste beslag rører hulrummet.

2 Knæk enderne af begge afstandsstykker. 2

FASTGØRELSE AF PRODUKTET

1

Skru på højre skrue for at justere 
produktets bagside og derefter på 
den venstre skrue for at justere fronten. 
Drej med uret for at hæve og mod uret 
for at sænke.

Kontroller, af fødderne står på gulvet, og 
at det øverste beslag rører hulrummet.

1

Profilvisning - hulrumsjustering

Frontjustering

Visning forfra

Bageste justering

Åbn døren, og fastgør ved at følge 
nedenstående rækkefølge. De længste 
skruer skal anvendes, hvor det er vist 
med blåt, og de mindre skruer, hvor det 
er vist med rødt. Sørg for, at der er en 
afstand mellem boret og produktet for at 
undgå kosmetiske skader. 

Installationssæt B og E

4
Åbn døren, og brug den medfølgende 
unbrakonøgle til at udvide 
afstandsstykkerne. Kontroller, at der ikke 
er mellemrum.

4
Skru stjerneskruerne ud for at fjerne 
dybdemålerne. Læg dem til side.

Installationssæt D 

3

Klips afdækninger på afstandsstykker. 

Afdækning A skal monteres på 
afstandsstykke A, og afdækning B skal 
monteres på afstandsstykke B.

3

Installationssæt B Planvisning

Kontroller, at alle dybdemålere flugter 
med hulrummets forside. 

Hvis dette ikke er muligt:

Mål afstanden mellem stellets forside 
og hulrummets forside som vist, og 
kontroller, at den er 62 mm.*



25

FORBEREDELSE AF DØRPANEL

TILPASSET PANEL

4
Juster det midterste dørpanelbeslag ind 
efter panelet; "V'et" i beslaget skal sidde 
på midterlinjen.

Fastgør håndtaget til panelerne ved hjælp 
af 4xM5x25 unbrakoskruer pr. håndtag. 
Kontroller, at håndtagets fastgørelser ikke 
griber ind i sidebeslagene.

8

Kontroller dørpanelets størrelse og 
specifikationer igen, og kontroller, at alle 
beslagsplaceringer er markeret. Se side 
14 for at få flere oplysninger. 

Alternativt kan den medfølgende 
dørpanelskabelon bruges til at markere 
beslagsplaceringer.

1 Juster sidebeslagene ind efter panelet.5

Installationssæt F

Fjern begge skiver og møtrikker, og læg 
dem til side. Løft panelbeslagene udad 
for at afmontere dem. 

3 7
Fastgør sidebeslagene med to 
skruer pr. beslag. Kontroller, at 
sidebeslagene er monteret stramt, og at 
fastgørelseselementerne er fastgjort lige.

Fjern begge de øverste afdækninger ved 
hjælp af en elskruetrækker. Læg den 
til side.

2
Brug skruerne, der følger med 
installationssættet, til at fastgøre 
dørpanelets beslag med syv skruer.

6
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4
Ret midterbeslaget ind efter de 
forborede huller på panelet.

FORBEREDELSE AF DØRPANEL

RUSTFRIT STÅLPANEL

Bestem panelretningen baseret på 
hængsels- og håndtagsposition.

Fjern de fire håndtagspropper fra 
dørpanelet. Ret håndtaget ind, 
og fastgør det med M5x25-skruer 
fra håndtagssættet. Gentag for 
den nederste dør.

1
Fjern al blå tape fra panelet.

Ret sidebeslagene ind efter de forborede 
huller på panelet.

5

Fjern begge skiver og møtrikker, og læg 
dem til side. Løft panelbeslagene udad 
for at afmontere dem.

3 7

Fastgør sidebeslagene ved hjælp 
af to skruer fra det medfølgende 
panelsæt pr. beslag. Kontroller, at 
sidebeslagene er monteret stramt, og at 
fastgørelseselementerne er fastgjort lige.

2
Brug de skruer, der medfølger 
i panelsættet, til at fastgøre 
dørpanelbeslaget med syv skruer.

6
Fjern begge de øverste afdækninger 
ved hjælp af en elskruetrækker. Læg 
den til side.
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JUSTERING AF DØRPANEL FASTGØRELSE AF DØRPANEL

Placer toppen af døren på de to 
monteringsskruer og sænk den.2

Spænd sideskruerne og de øverste 
M8-skiver ved hjælp af skruenøglen 
og L-nøglen, der følger med 
installationssættet.

2

Installationssæt D

Sæt et stykke tape på døren for at 
kunne åbne døren uden at forstyrre 
panelindstillingerne.

4 4

Monter sideskruerne på panelet ved 
hjælp af det korte stjerneværktøj, der 
følger med installationssættet. Ved 
installationer med 90° døråbning skal 
den medfølgende krydsnøgle anvendes 
på hængselsiden.

Spænd alle sideskruer og den øverste 
M8-skive og møtrikken for at fastgøre.

Installationssæt D

Kontroller, at de øverste monteringsskruer 
er løsnet og står i nederste position.1

Kontroller, at sidebeslagene er 
afmonteret, og at de øverste 
monteringsskruer er løsnet. 
Drej tapboltene med uret for at sænke 
panelet og mod uret for at hæve det.

1

Installationssæt D

Vi anbefaler at belaste hylderne i døren 
med 15 kg, så dørpanelmellemrummets 
bredder bliver nøjagtige.

3
Skub panelet fra side til side for at justere 
det vandret. Kontroller, at panelerne 
flugter med køkkenelementets front.

3
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FASTGØRELSE AF DØRPANEL MONTERING AF BEKLÆDNINGER OG RIST

6
Monter det nederste panel på 
samme måde.

Placer den korte dørbeklædning på 
produktets hængselside, og skub 
den nedad for at klipse den på 
plads. Hvis der er et mellemrum, skal 
dørbeklædningen afmonteres, og 
sidebeslagene justeres. Gentag for 
den nederste dør.

2

4
Monter den øverste beklædning på 
den nederste dør.

Åbn døren, og løsn den nederste 
beslagskrue. Juster beslaget, til det 
hviler mod dørpanelet. Spænd skruen 
igen, og monter endnu en skrue for at 
fastgøre panelet. 

5
Monter den øverste afdækning med 
to skruer. Kontroller, at den flade side 
vender ud fra panelet. Gentag for 
den nederste dør.

1

Installationssæt E

7
Kontroller alle mellemrum og eventuelle 
sammenstød igen.

Placer den lange dørbeklædning på 
produktets side uden hængsler, og 
skub den nedad for at klipse den på 
plads. Hvis der er et mellemrum, skal 
dørbeklædningen afmonteres, og 
sidebeslagene justeres. Kontroller, at 
beklædningen ikke går ud over den 
øverste afdækning. Gentag for den 
nederste dør. 

3
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 MONTERING AF BEKLÆDNINGER OG RIST

Kun installationer med skift af 
hængselside:

Ombyt den nederste beklædning på 
siden med hængsel med beklædningen 
på siden uden hængsel på risten. 

Åbn dækslet, og juster risten ind efter 
produktet. Sæt den på plads ved at 
starte med bunden af risten. Håndspænd 
den øverste, venstre skrue først, og 
derefter den øverste, højre skrue. Monter 
de resterende fem skruer på risten for 
at fastgøre. 

Monter den øverste UI-beklædning 
under hensyntagen til placeringen 
af hængslerne.

5

6

7

Installationssæt H

Kontroller, at toppen af beklædningen 
rører hulrummet før fastgørelse med 
det medfølgende fastgørelseselement.

Placer beklædning mellem produkterne. 
Sænk beklædningen, før den skubbes 
ind, for at sikre at det nederste 
tilslutningsbeslag ikke rammer risten. 
Skub beklædningen op, til den glider ind 
i det øverste beslag.

1

2

MONTERING AF MIDTERBEKLÆDNING (KUN FLERE PRODUKTINSTALLATIONER)

Forbindelsessæt A
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Mål afstanden mellem gulvet og bunden 
af risten for at bestemme placeringen af 
fodsparkets monteringsplade. 

Fastgør monteringspladen til fodsparket, 
der medfølger i beklædningssættet, til 
fodsparkpanelet. 

Kontroller fodsparkpanelets størrelse og 
specifikationer igen. Se side 13 for at få 
flere oplysninger

1

2

FORBEREDELSE AF FODSPARKPANEL

Installationssæt E

Skub begge dybdejusteringsbeslag helt 
frem, og spænd skruerne en smule.

Løsn skruerne på begge 
dybdejusteringsbeslag til fodspark.

Fastgør fodsparket til 
dybdejusteringsbeslagene. Magneterne 
skal automatisk placere sig.

1

2

3

4

Skub fodsparket tilbage til den ønskede 
dybde før afmontering. Hvis fodsparkets 
dybde er mindre end 90 mm, skal den 
ekstra skumblok monteres. 

Spænd dybdejusteringsskruerne med 
hånden, og monter panelet igen.

FASTGØRELSE AF FODSPARK

Skrueplaceringer
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Ret flowdeleren ind efter skruen 
i bunden af døren, og skub den på 
plads. Fastgør til dørpanelet ved hjælp 
af de medfølgende skruer.

Mål afstanden mellem bunden af 
døren og bunden af dørpanelet. Skær 
flowdeleren til i længden.

Skær forseglingen til i længden, og 
klips den på forsiden af flowdeleren. 
Kontroller, at tapperne på tætningen 
og flowdeleren flugter.

5

6

7

8 Tryk på, og hold  inde på interfacet for 
at forlade installatørtilstand.

Installationssæt D

OPSÆTNING AF WI-FI

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Produktet kan sluttes til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes med appen.
	z Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er tændt.
	z Der vises en trinvis vejledning på både produktet og mobilenheden.
	z Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

1

2

3

4

Tryk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 for at få vist menuen. 

Tryk 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

 for at rulle gennem 
listen og vælge INDSTILLINGER. 

Tryk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for at bekræfte.

Tryk 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

 for at rulle gennem 
listen og vælge WI-FI SETUP (Opsætning 
af Wi-Fi). Tryk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for at bekræfte.

Åbn appen FISHER & PAYKEL på 
din mobilenhed. Følg vejledningen 
på skærmen.

På din mobilenhed:

1 Download appen fra www.fisherpaykel.com/connect
2 Registrer og opret en konto.
3 Tilføj produktet, og opsæt Wi-Fi-forbindelsen.

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

FASTGØRELSE AF FODSPARK
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VANDSKYLNING GENNEM VANDDISPENSEREN VANDSKYLNING GENNEM ISMASKINEN

Tryk på vanddispenserpladen, og aftap 
i alt 8 l vand.

Der kan løbe uskadelige kulrester 
ud sammen med vandet under 
denne proces.

Tryk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 for at få vist menuen. 

Kontroller, at der er tændt for strøm 
og vand.

Kontroller, at der er tændt for strøm 
og vand.

Ved aftapning i lang tid kan der opstå 
en timeout-periode, hvor en alarm lyder. 
Vent 2 minutter, før du aftapper igen.

Tryk 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

 for at rulle gennem 
listen og vælge ICE (Is). 

Tryk på 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  for at tænde ismaskinen.

Skylningen gennemføres, når den første 
beholder med is er produceret. 

Vi anbefaler, at denne omgang is kasseres, 
da den kan forekomme let misfarvet og 
indeholde uskadelige kulrester. 

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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Udfør og gem med henblik på reference:

Model

Serienr. 

Købsdato 

Køber 

Forhandleradresse 

Installatørens navn 

Installatørens underskrift  

Installationsvirksomhed 

Installationsdato

INSTALLATØRTJEKLISTE

Installationstilstand er 
afsluttet 

Al beklædning er fastgjort 
på alle monteringssteder

Hængselbegrænserstifter 
er monteret efter behov

Nivelleringsfødderne er 
justeret og i indgreb

Skyl før første brug, hvis 
der er tændt for vandet

Alle panelmellemrum 
og potentielle 
sammenstødspunkter 
er kontrolleret Alle afdækninger 

er monteret

Produktet er 
solidt fastgjort til 
køkkenelementet

UDSKIFTNING AF VANDFILTERET

Roter filteret 90° mod uret med 
filterværktøjet for at låse det op og 
tage det ud.

Skub til ristklappen for at få adgang 
til filteret. Træk værktøjet udad for 
at afmontere.

Fjern emballagen. Kontroller, at 
filterhåndtaget står vandret, og tryk det 
helt ind. Drej med uret for at låse det 
på plads.

1

2

3

4
Skub værktøjet ind på plads, og tryk for 
at lukke ristklappen.
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Tøm indholdet af.

Udfør installationsprocessen i omvendt 
rækkefølge for at fjerne produktet 
fra hulrummet. Kontroller, at døre 
er fastgjort med tape og at sikker 
håndteringspraksis følges. 

1

2

3

SIKKER FJERNELSE AF PRODUKTET

Fjern flowdeleren og panelbeslaget, før 
alle dørpanelets sideskruer og M8-skive 
og møtrik afmonteres. Løft panelet opad 
og ud for at afmontere det.
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