
5توصیل الجھاز، صورة 
الجھد الكھربائي، انظر لوحة الصنع.■
یجب التوصیل طبقا لمخطط التوصیل فقط:■

BNبني :
BUأزرق :

GN/YEأصفر وأخضر :
،  ››…— التحقق من الجاھزیة للتشغیل: إذا ظھر في وحدة عرض الجھاز : مالحظة

 فھذا یعني عدم توصیلھ بشكل صحیح. افصل الجھاز عن مصدر “ أو   „‚†›“ 
اإلمداد بالتیار الكھربائي وافحص توصیل كابل التیار الكھربائي بشبكة الكھرباء.

فك الجھاز
افصل الجھاز عن الشبكة الكھربائیة. 

اضغط من أسفل باتجاه الموقد وأخرج الموقد. 
تنبیھ!

حدوث أضرار بالجھاز! ال تحاول إخراج الجھاز من خالل رفعھ من أعلى.
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Ø دليل التركيب

إرشادات مھمة
 ال یكون األمان مضمونًا أثناء استخدام الجھاز إال إذا تم التركیب إرشادات السالمة:

بطریقة فنیة سلیمة وطبقًا لدلیل التركیب ھذا. ویتحمل فني التركیب المسؤولیة عن 
األضرار التي قد تنشأ عن التركیب غیر السلیم.

یجب بعد التركیب ضمان أال یتسنى للمستخدم الوصول إلى األجزاء الكھربائیة.
متر.4000یجوز استخدام ھذا الجھاز على ارتفاع یصل إلى 

حاملو األجھزة اإللكترونیة الطبیة المزروعة!: 
یمكن أن یحتوي الجھاز على قطع مغناطیسیة دائمة قد تؤثر سلبا على األجھزة 

اإللكترونیة الطبیة المزروعة مثل منظم ضربات القلب أو مضخات األنسولین. لذا 
 سم نحو األجھزة اإللكترونیة 10حافظ عند التركیب على وجود مسافة ال تقل عن 

الطبیة المزروعة.
 یجب أن یتم التوصیل الكھربائي بمعرفة فني متخصص معتمد. التوصیل الكھربائي:

وأثناء ذلك تسرى لوائح وتعلیمات مرفق الكھرباء المحلي.
یجب أن یكون الجھاز متصال بتجھیزة ثابتة ویجب تزویده بمفاتیح فصل مناسبة طبقًا 

للوائح التثبیت.
 وال یسمح باستخدامھ إال مع وجود وصلة I ینتمي الجھاز لفئة الحمایةأنواع التوصیل:

أرضیة.
ال تتحمل الجھة الصانعة أیة مسؤولیة عن اختالالت التشغیل أو األضرار المحتملة 

التي یكون سببھا التوصیل الكھربائي الخاطئ. 
 یمكن تثبیت الموقد الحثي فقط فوق أدراج أو أفران مزودة التركیب أسفل سطح العمل:

بمروحة تھویة. ال یُسمح بتركیب ثالجات أو غساالت أطباق أو أفران دون تھویة أو 
غساالت أسفل الموقد.

 یجب أن تكون المسافة بین الشفاط والموقد مطابقة على األقل للمسافة المقررة الشفاط:
في دلیل تركیب الشفاط.

 یجب أن یكون مستویًا وأفقیًا وثابتًا. تراعى إرشادات الجھة الصانعة سطح العمل:
لسطح العمل بالمطبخ.

یجب أن یكون سطح العمل، الذي یتم فیھ تركیب الموقد، قادًرا على تحمل ما یصل ■
 كجم تقریبًا. وإذا لزم األمر، قم بتعزیز سطح العمل بمواد مقاومة للماء 60إلى 

ودرجة الحرارة.
ال تفحص استواء الموقد إال بعد تركیبھ.■

 التركیب أو التوصیل غیر السلیم أو التركیب الخاطئ یؤدي إلى إلغاء الضمان.الضمان:
أي أعمال تتم على الجھاز من الداخل بما في ذلك تغییر كابل الكھرباء، یجب : مالحظة

أن تجرى بمعرفة خدمة العمالء المدربة بشكل خاص على ذلك.

3/2/1تحضیر وحدة المطبخ، صورة
م على األقل.°90 یجب أن تتحمل درجة الحرارة حتى وحدة التركیب:

 قم بإزالة النشارة الناتجة عن أعمال قطع التجویف.التجویف:
 قم بسدھا بخامة مقاومة للحرارة.أسطح القطع:

2aالتركیب فوق درج، الصورة
 مم على األقل.16سطح العمل: یجب أن یبلغ ُسمكھ 

التھویة: یجب أن تكون المسافة بین النطاق العلوي لسطح العمل والنطاق العلوي 
 مم.65للدرج 

یلزم استخدام قطاع أرضیة بینیة من الخشب إذا كانت األغراض المعدنیة : مالحظة
 تتعرض للسخونة نظرا لتدویر الھواء أثناء تھویة الموقد أو في حالة االحتفاظ بأغراض

.)6(صورةمعدنیة حادة كأسیاخ اللحم مثًال داخل ھذا الدرج 
الموقد مزود بمروحة في الجانب السفلي. في حالة عدم استخدام قطاع أرضیة بینیة 

ال یجوز االحتفاظ بأغراض صغیرة أو حادة أو ورق أو فوطات مطبخ داخل الدرج. 
 حیث أنھا قد تؤثر سلبًا على عملیة التبرید أو تلحق الضرر بالمروحة عن طریق الشفط.

 سم على األقل بین محتوى الدرج ومدخل المروحة.2یجب االلتزام بمسافة تبلغ 
2bالتركیب فوق فرن، الصورة 

 مم على األقل.16سطح العمل: یجب أن یبلغ ُسمكھ 
یجب أن تبلغ المسافة بین النطاق العلوي لسطح العمل والنطاق العلوي لواجھة الفرن 

 مم.30
راجع في دلیل تركیب الفرن ما إذا كان یجب تكبیر المسافة بین الموقد والفرن.: مالحظة

 مم.5التھویة: یجب أال تقل المسافة بین الفرن والموقد عن 
في حالة تركیب الموقد فوق فرن تابع لشركة أخرى، یجب استخدام قطاع : مالحظة

.)6(صورة أرضیة بینیة من الخشب 
3المروحة، صورة

لضمان األداء الوظیفي األنسب للجھاز، یجب توفیر التھویة المناسبة للموقد.
یجب تصمیم وحدات المطبخ على نحو مناسب، نظًرا ألن تھویة النطاق السفلي 

للجھاز تحتاج إلى إمداد كاف بالھواء النقي. للقیام بذلك یجب مراعاة ما یلي:
توفر الحد األدنى للمسافة بین الجانب الخلفي لوحدة المطبخ وجدار المطبخ وبین ■

.)3a(صورةالنطاق العلوي لسطح العمل والنطاق العلوي للدرج 
.)3b(صورةوجود فتحة بأعلى الجانب الخلفي لوحدة المطبخ ■
 مم كحد أدنى بالجانب الخلفي لوحدة المطبخ، یجب 20إذا لم یتم توفیر مسافة تبلغ ■

.)3c(صورةإنشاء فتحة في الجانب السفلي 
مالحظات

في حالة تركیب الجھاز في وحدة طھي أو في مكان آخر یختلف عن المكان ■
الموضح، یجب التأكد من توفیر تھویة مناسبة للموقد.

ال تغلق القاعدة السفلیة بإحكام.■

5/4تركیب الجھاز، الصور 
لغرض تركیب الموقد استخدم قفازات حمایة. فقد تكون ھناك حواف حادة : مالحظة

باألسطح غیر الظاھرة.
4تركیب الموقد، صورة

قم بمواءمة الموقد في الجزء األمامي لتجویف التركیب ثم قم بوضعھ.
ال تُعرض كابل الكھرباء لالنحصار وال تجعلھ یمر على حواف حادة. في حالة ■

تركیب فرن أسفل الموقد، قم بتمریر الكابل عبر األركان الخلفیة للفرن إلى مقبس 
التوصیل. ویجب تثبیت الكابل بحیث ال یتالمس مع المواضع الساخنة بالموقد أو بالفرن.

أسطح العمل المصنوعة من السیرامیك: یجب إحكام فواصل السیرامیك ضد ■
التسریب باستخدام مطاط سلیكون.
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