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پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسيب های احتمالی بررسی کنيد. ■ 
چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسيب ديده است، از اتصال آن به برق 

خودداری کنيد.
قبل از راه اندازی دستگاه، کليه لوازم بسته بندی و ورق های چسب را از محفظه ■ 

پخت و درب جدا کنيد.
دستگاه را در پشت صفحات تزئينی نصب نکنيد زيرا خطر گرم شدن بيش از ■ 

حد آن وجود دارد.
کليه برش های روی کابينت ها بايد قبل از نصب دستگاه انجام شوند. کليه ■ 

براده های چوب را تميز کنيد، زيرا ممکن است برروی عملکرد صحيح قطعات 
الکتريکی اثر بگذارند.

دستکش ايمنی به دست کنيد تا از بريده شدن دستان خود پيشگيری کنيد. ■ 
قسمت هايی که هنگام نصب در معرض تماس هستند، ممکن است دارای لبه های 

تيز باشند.
ابعاد موجود در شکل ها به ميلی متر هستند.■ 
افرادی که از تجهيزات پزشکی الکترونيکی استفاده می کنند! :

دستگاه ممکن است محتوی آهنرباهای دائمی باشد که می توانند بر تجهيزات 
پزشکی الکترونيکی، مثل پيس ميکر قلب يا پمپ انسولين تأثير بگذارند. بنابراين، 
افرادی که از تجهيزات پزشکی الکترونيکی استفاده می کنند بايد در زمان نصب 

حداقل فاصله 10 سانتی متری را از دستگاه حفظ کنند.

اتصال به برق
دستگاه به يک دوشاخه مجهز است و تنها بايد به يک پريز دارای اتصال زمين 

صحيح وصل شود. نصب پريز يا تعويض کابل اتصال، فقط بايد توسط يک 
متخصص مجاز و با رعايت مقررات مربوطه صورت گيرد.

در صورتی که پريز برق بعد از نصب دستگاه ديگر در دسترس نباشد، بايد يک 
کليد قطع جريان برای تمام قطب ها  تعبيه شود که بعد از قطع جريان بين دو انتهای 

سيم حداقل 3 ميلی متر فاصله بياندازد.
از کابل تقسيم، سه راهی برق يا کابل رابط استفاده نکنيد. بار اضافه الکتريکی 

خطر آتش سوزی به همراه دارد.

کابينت های مناسب
کابينت محل نصب نبايد دارای ديواره عقبى در پشت دستگاه باشد. حداقل ارتفاع 

نصب: 850 ميلی متر.
شيارها و ورودی های تهويه نبايد مسدود شوند.

برای دستگاه های دارای مبدل اضافی دوشاخه - حداقل عمق نصب 340 ميلی متر
1A دستگاه داخل کابينت ديواری - شکل
1B دستگاه داخل کابينت ايستاده - شکل

نصب کردن فر - شکل 2
توجه: مراقب باشيد کابل برق به جايی گير نکند يا گره نخورد.

احتياط!
(2B تصوير) .ممکن است دستگاه موقع باز کردن درب آن به سمت جلو کج شود

توجه
لوالهای پايينی درب را بپوشانيد. از يک مته چوب (قطر 2 ميلی متری) برای ■ 

 (2C تصوير) .ايجاد سوراخ ها استفاده کنيد
پيچ ها را با استفاده از آچار پيچ  گوشتى  به صورت دستی محکم کنيد.■ 
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