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Gerätebezeichnung
Appliance designation

Désignation de l‘appareil
Apparaataanduiding

Denominazione apparecchio
Designación de aparato
Designação do aparelho
бозначение устройства

Označení přístroje
Позначення до приладу
Oznaczenie urządzenia

Χαρακτηρισμός της συσκευήςμός 
της συσκευής

Höhe 
Height 

Hauteur 
Hoogte 
Altezza
Altura
Altura

Bысота
Výška 

Висота
Wysokość 

Ύψος
A

SBSes 6102 1664

SBSes 6302 1664

SBSes 7202 1841

SBSes 7053 1841

SBSes 7102 1841

SBSes 7051 1841

SBSes 7052 1841
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Montagehandleiding Side-by-Side 
combinatie

Bij de opgestelde apparaten moet de diepvriezer resp. het 
apparaat met het vriesdeel steeds links staan. Het vriesdeel/
apparaat is aan de overeenkomstige binnen liggende zijde 
met een zijwandverwarming uitgerust. Deze voorkomt de vor-
ming van condens.

Voor de montage van de combinatie heeft u het vol-
gende gereedschap nodig: waterpas, accuschroe-
vendraaier, schroevendraaier Torx 25, schroefsleutel 
SW 10, SW 19, SW 8, steeksleutel SW 5.

Alle bevestigingsonderdelen zijn bij het apparaat ingesloten.
Trekt u voor de montage van de apparaten de bescher-
mingsfolie van de buitenzijde af.

Beide apparaten tot 10 mm van elkaar schuiven, zodat ze 
vooraan op gelijke hoogte staan.

De apparaten met de instelvoeten vooraan 1en met de 
regelassen 2 van de achterste stelvoeten uitlijnen.
Voor de afregeling van de voorste instelvoeten 1 de mee-
geleverde schroefsleutel 3 SW 19 gebruiken.

 Voor de regelassen 2 van de achterste stelvoeten een 
steeksleutel 4 SW 5 gebruiken.
 Voor het nauwkeurig uitrichten een waterpas gebruiken.

Attentie: de bovenkanten van de apparaten moeten op 
gelijke hoogte en in gelijke stand uitgelijnd zijn. Alleen 
op die manier zullen de afdekkingen probleemloos 
passen.

Voor de onderste bevestigingshoek 7 vast wordt aan-
geschroefd, de apparaten tegen elkaar drukken resp. op-
nieuw uitrichten. Vervolgens de bevestigingshoek 6 met 
de meegeleverde schroeven 7 stevig vastdraaien. 
Attentie: de combinatie pas dan terug bewegen nadat 
alle bevestigingshoeken vast gemonteerd zijn.

•

•

•

−

−

•

Aan de voorzijde bovenaan met de schroeven 8 uit de 
verpakking de grote bevestigingshoeken 9 aanschroe-
ven. Schroefgaten eventueel vooraf insteken of een accu-
schroevendraaier gebruiken. Het apparaat voor en tijdens 
het aanschroeven samendrukken en eventueel opnieuw 
uitrichten.

Op de rugzijde telkens boven en onder de beide bevesti-
gingshoeken bl aanbrengen. De bovenste bevestigings-
hoek tot tegen de aanslag (Z) omhoogschuiven.
Daarna de beide bevestigingshoeken bl met de meegele-
verde zeskantschroeven bm opzij vastschroeven.
Om trilgeluiden te voorkomen, mogen de hoeken nog 
de schroeven  met de buizen aan de achterzijde in 
contact komen!

•

•

•

!

* afhankelijk van model en uitvoering



De lange roestvrij stalen lat aan de voorzijde bn in de verti-
cale opening drukken. Er op letten dat de lat op de bevesti-
gingshoek 7 staat.
De lat zorgvuldig en recht in de opening drukken, om 
een optimaal houden te bereiken. Gebruik voor het in-
drukken van de rail een zachte doek om deuken in het 
oppervlak van de edelstalen rail te voorkomen. Druk 
de rail zorgvuldig en recht in de spleet om een opti-
male verbinding te bereiken.

Beschermingsfolie van de roestvrij stalen lat trekken.

Op de bovenzijde de korte lat bo in de opening drukken. Er 
op letten dat de uitsparing van de afdeklat aan de voorzijde 
van het apparaat komt. De mat moet gelijk komen met de 
bovenzijde van de voorkant van het apparaat.

De combinatie nu, overeenkomstig de handleiding van de 
afzonderlijke apparaten, elektrisch aansluiten.

!

Voor apparaten met een geïntegreerde ijsblokjes-
maker:
Het apparaat, zoals aangegeven in de montagehand-
leiding voor de ijsblokjesmaker, op de vaste wateraan-
sluiting aansluiten.

De combinatie voorzichtig in op haar plaats schuiven. Hier-
toe de an de binnenzijde liggende instelvoeten omhoog 
draaien. De combinatie is dan gemakkelijker te verplaat-
sen.

Het achteraf bijstellen van de hoogte met behulp van de 
instelvoeten is mogelijk.

•

−

•

•

•

−

De afdekking bp in de nog open tussenruimte van de 
beide bediendelen klikken. Er op letten, dat de buiten-
zijde van de afdekking in hetzelfde vlak liggen als de 
bedieningsdelen. De afdekking kan met dit doel worden 
uitgetrokken. De uitsparing van het deksel moet naar 
beneden wijzen om een probleemloos zitten boven het 
roestvrij stalen kader bn te garanderen.

   Plaats de onderste afdekhoek bq uit de meegeleverde 
toebehoren aan de zijkant op de verbinding en schuif 
hem op.

•

De fabrikant werkt doortdurend aan de verdere ontwikelling van alle ty-
pes en modellen. Hebt u er aub begrip voor, dat we voorbehoud moeten 
maken voor veranderingen in de vorm, de uitrusting en de techniek.
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