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نکات مھم
پس از باز کردن بستھ بندی، دستگاه را از نظر آسیب ھای احتمالی بررسی کنید. ■

چنانچھ دستگاه در ھنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن بھ برق 
خودداری کنید.

قبل از نصب دستگاه باید نسبت بھ قطع کلیدھا اقدام شود.ھر گونھ تراشھ را ■
بردارید زیرا ممکن است بھ عملکرد قطعات الکتریکی آسیب برسد.

برای جلوگیری از بریدگی دستکش ھای محافظ بھ دست کنید.قسمت ھایی کھ ھنگام ■
نصب در معرض تماس ھستند، ممکن است دارای لبھ ھای تیز باشند. 

ابعاد شکل ھا بھ میلی متر.■
پوشندۀ القاھای الکترونیکی!: 

ممکن است دستگاه شامل مغناطیس ھای پایداری باشد کھ بر القاءھای الکترونیکی 
مثل تنظیم کنندۀ قلب یا پمپ ھای انسولین تأثیر بگذارند. در نتیجھ، پوشنده ھای 

 سانتی متری را از 10القاھای الکترونیکی در جریان نصب باید حداقل فاصلھ 
دستگاه حفظ کنند.

اتصال بھ برق
دستگاه با دوشاخھ متناسب شده و تنھا باید بھ یک سوکت زمینی درست نصب شده 

متصل شود. نصب سوکت یا تعویض کابل اتصال باید تنھا توسط یک متخصص 
تعلیم دیده و با رعایت مقررات مربوطھ صورت گیرد.

اگر دوشاخھ برق بعد از نصب دیگر در دسترس نیست، یک گیره قطع کننده بھمراه 
 میلی متری باید روی طرف نصب قرار داشتھ باشد.3یک شکاف تماس حداقل 

از چند دوشاخھ، ورقھ ھای برق یا کابل خرطومى استفاده نکنید. در صورت 
بارگذاری بیش از حد خطر آتش سوزی وجود دارد.

کابینت ھای مناسب
کابین نصب نباید یک صفحھ عقبى پشت دستگاه داشتھ باشد. حداقل ارتفاع نصب: 

 میلی متر. 850
شیارھا و ورودی ھای تھویھ نباید مسدود باشد.

 میلی متر340برای دستگاه ھای دارای مبدل اضافی دوشاخھ - حداقل عمق نصب 
1Aدستگاھی در کابینت معلق دیواری - شکل 

1Bدستگاه در یک کابینت ایستاده - شکل 

2نصب اجاق - شکل 
سیم دوشاخۀ اصلی برق را گره یا پیچ ندھید.: توجھ

احتیاط!
)2B (شکل ممکن است دستگاه موقع باز کردن درب آن بھ سمت جلو کج شود.

توجھ
 میلی متری) برای متھ ø 2ی پایینی درب را بپوشانید. از یک متۀ چوبی (لوال■

) 2C (تصویر زدن سوراخ ھا استفاده کنید.
پیچ ھا را با استفاده از آچار پیچ  گوشتى  دستی سفت کنید.■
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