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Ú راهنمای نصب

موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند
اتصال به برق

دستگاه فقط بايد به يک پريز برق دارای سيم زمين که به شکل صحيح نصب شده 
است، متصل شود. نصب پريز برق يا تعويض کابل برق فقط بايد توسط برقکار 

حرفه ای، و مطابق با مقررات مربوطه انجام پذيرد.
دستگاه بايد تنها با استفاده از کابل برق ارائه شده به برق متصل شود. کابل برق را 

به پشت دستگاه وصل کنيد.
کابل های اتصال برق با دوشاخه های گوناگون در مرکز خدمات پس از فروش قابل 

تهيه است.
استفاده از سه راهی برق، اتصاالت چندگانه يا سيم های رابط مجاز نيست. بار اضافه 

الکتريکی خطر آتش سوزی به همراه دارد.
در صورتی که پريز برق بعد از نصب دستگاه ديگر در دسترس نباشد، بايد 

طی مرحله نصب مطابق مقررات يک جداکننده در تأسيسات دائمی برق در نظر 
گرفته شود.

کابينت های مناسب
کابينت محل نصب نبايد دارای ديواره عقبى در پشت دستگاه باشد. بين ديوار و کف 

 ميليمتر فاصله باشد.35کابينت و نيز ديواره پشتی کابينت بااليی بايد حداقل 
شيارهای تهويه و دهانه های ورودی هوا نبايد پوشيده شوند.

اطالعات موجود در راهنمای نصب دستگاهی را که در باال نصب می شود مورد 
توجه قرار دهيد.

دستگاه را در پشت صفحات تزئينی نصب نکنيد زيرا خطر گرم شدن بيش از حد آن 
وجود دارد.

)1جای گذاری دستگاه (شکل 
دستگاه را وصل کنيد. دستگاه را روی کابينت تراز کنيد و محکم در جای خود پيچ 

نماييد.
مطمئن شويد کابل برق گير نکرده يا پيچ نخورده باشد.توجه: 

کابل برق نبايد پس از نصب نبايد با قسمت پشت يا زير دستگاه در تماس باشد.

)2تراز کردن دستگاه (شکل 
اگر پس از نصب، جلوی دستگاه با دستگاهی که در باالی آن نصب شده است در 

يک رديف نباشد، می توانيد جلوی کشو را تراز کنيد.
دستگاه نصب شده در باالی کشو را باز کنيد..1
پيچ های طرفين کشو را باز کنيد و يک سوم کشو را بيرون بکشيد..2
) استفاده کنيد تا زمانی که جلوی 5از يک آچار آلن برای تنظيم پيچ زير کشو (سايز .3

دستگاه تراز شود.
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