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	Встановлення та знімання дверцят приладу
	Попередження

	Небезпека травмування!
	Знімання дверцят приладу
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	2. Розщепніть обидва фіксатори праворуч та ліворуч (мал. !).
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	3. Зніміть захисну панель (мал. ").
	4. Викрутіть на дверцятах приладу ліворуч та праворуч гвинти і вийміть (мал. #).
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	2. Закрийте переднє скло так, щоб обидва гачки були напроти отвору (мал. ").
	3. Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації (мал. #).
	4. Привідкрийте дверцята приладу і вийміть кухонний рушник.
	5. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та заправа.
	6. Встановіть і притисніть кришку до чутного звуку фіксації (мал. $).
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	2. Відкріпіть каркас від фіксаторів на опорі та вийміть його (мал. ").
	3. Почистіть підвісний каркас мийним засобом та губкою / щіткою або помийте підвісні каркаси у посудомийній машині.

	Встановлення підвісних каркасів
	1. Переверніть каркас вигинами догори.
	2. Підвісьте задню частину каркасу та всуньте його до задньої стінки приладу до фіксації (мал. #).
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	Небезпека опіків!
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	2. Викрутіть захисну панель ліворуч.
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