
ar
Ø دليل التركيب

ما يجب عليك مراعاته
التوصيل الكهربائي

ال يجوز توصيل هذا الجهاز إال بمقبس مؤرض ومرآب بشكل صحيح. يجب أال يتم 
تمديد مقبس آهربائي أو استبدال آابل التوصيل إال من قبل فني آهرباء وفي ظل 

مراعاة التعليمات ذات الصلة.
يجب توصيل الجهاز فقط باستخدام آابل التوصيل المورد. قم بتوصيل آابل التوصيل 

بالجهة الخلفية للجهاز.
يمكن الحصول على آابالت التوصيل المزودة بأنواع قوابس مختلفة من خدمة 

العمالء.
ال يجوز استخدام مشترك مقابس وموصالت قابسية وآابالت التطويل. حيث يكون 

هناك خطر اندالع حريق في حالة التحميل الزائد.
إذا تعذر الوصول للقابس بعد الترآيب، فيجب في الترآيب الكهربائي الثابت أن تتوافر 

تجهيزة فصل لجميع المراحل وفقا للوائح الترآيب.

وحدة الترآيب
يجب أال تشتمل خزانة الترآيب على جدار خلف األجهزة. يجب االحتفاظ بمسافة تبلغ 

 مم آحد أدنى بين الجدار وقاعدة الخزانة أو الجدار الخلفي للخزانة العلوية.20
ال تقم بترآيب الجهاز خلف باب الوحدة.

يحظر تغطية فتحات التهوية ومنافذ السحب.
والتزم بتعليمات دليل استخدام األجهزة العلوية للقيام بذلك.

ال تقم بترآيب الجهاز خلف غطاء ديكوري. حيث يكون هناك خطر من جراء 
السخونة المفرطة.

)1إدخال الجهاز (صورة 
قم بتوصيل الجهاز. قم بمحاذاة الجهاز داخل وحدة الترآيب حتى يصبح على مستوى 

واحد ثم أحكم ربطه.
احرص على مراعاة أال يكون آابل التوصيل منحصرا أو مثنيا.: مالحظة

احرص على مراعاة عدم تالمس آابل التوصيل بعد الترآيب مع الجهة الخلفية أو 
قاعدة الجهاز.

)2ضبط محاذاة الجهاز (صورة 
إذا آانت واجهة الجهاز بعد الترآيب غير محاذية للجهاز المرآب فوقه يمكنك ضبط 

محاذاة واجهة األدراج.
قم بفك الجهاز المرآب فوق الدرج..1
قم بحل براغي التثبيت الجانبية للدرج وإخراج الدرج بمقدار الثلث..2
)، إلى أن 5أدر برغي الضبط الموجود بأسفل الدرج باستخدام مفتاح سداسي (مقاس .3

يتم محاذاة واجهة الجهاز.
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