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 הוראות בטיחות חשובות
יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר קריאת ההוראות תוכלו 

להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ונכונה. שמרו את חוברת ההוראות 
ואת הוראות ההתקנה לשימוש עתידי או כדי למסור אותן למשתמשים 

עתידיים.
לאחר פתיחת האריזה, ודאו שלמכשיר לא נגרם שום נזק. אין לחבר 

את המכשיר אם הוא ניזוק בעת ההובלה.
שימוש בטוח במכשיר מחייב התקנה נכונה על פי הוראות הבטיחות. 

המתקין אחראי לוודא שהמכשיר עובד בצורה מושלמת במקום 
התקנתו.

על המכשיר להיות מחובר לחשמל רק על-ידי טכנאי מורשה ומיומן.
לפני ביצוע כל סוג של עבודה, נתקו את החשמל.

לבשו כפפות מגן כדי להימנע מחתכים. ייתכן כי בעת ההתקנה רכיבים 
בעלי קצוות חדים יהיו נגישים.

בעת ההתקנה יש לפעול בהתאם לתקנות הבנייה הישימות העדכניות 
ובהתאם לתקנות חברת החשמל.

מכשיר זה עומד בדירוג רמה 3 של מכשירי חשמל )להתקנה ברהיט 
מטבח(. יש להתקין אותו בהתאם לתרשים ההתקנה. פעלו על-פי 
מרחק המינימום מהקירות הצדדיים או מרהיטים, ומהקיר האחורי.

מכשיר זה אינו מיועד להפעלה עם טיימר חיצוני או שלט רחוק חיצוני.

הכנת הרהיטים )איור 1(
 .90°C הארון שבו מתבצעת ההתקנה חייב להיות עמיד בחום של עד

הארון להתקנה מוכרח להיות יציב גם לאחר שבוצעו בו החתכים.
אין להשתמש ברצועות פלסטיק להגנה מפני התזות במשטחי העבודה 

מאחורי המכשיר המובנה.
יש לבצע את החיתוכים במשטח העבודה בהתאם לתרשים ההתקנה. 

זווית החיתוך במשטח העבודה מוכרחה להיות 90°.
יש להסיר שבבים ואבק לאחר ביצוע החתכים. משטחי החתך: יש 

לבצע אטימה באמצעות חומר עמיד לחום ולמים.
הקפידו על מרווח של 10 מ"מ לפחות בין החלק התחתון של המכשיר 

לארון.
הערה: ודאו שיש שטח פנוי עבור מיכל ביחידת הבסיס, כך שמים יוכלו 

להתנקז מהגריל.

חיבור לחשמל
מכשיר עם כבל חשמל אבל ללא תקע: בעת החיבור לחשמל, פעלו 

בהתאם לתקנות החיבור המקומיות שחלות.
ודאו שקיימת הגנת נתיכים מספיקה עבור החיווט הביתי. פעלו בהתאם 

למפרטים שמופיעים על-גבי לוחית הדירוג.
המכשיר תואם למערכת הגנה מסוג I, ויש להפעילו רק אם הוא מצויד 

בחיבור מוארק לחשמל.
אם לאחר ההתקנה לא ניתן לחבר את התקע, יש להתקין מתג מבודד 

רב-קוטבי עם מרווח חיבור של 3 מ"מ לפחות יחד עם החיווט.
אם כבל החשמל נפגם, יש להחליף אותו בכבל מיוחד. רק שירות 

הלקוחות שלנו מורשה לבצע זאת.
כבל חשמל: מסוג H05 VV-F או 3G1.5(  H05 VVH2-F ממ"ר(. 

אין לעקם או לתפוס את כבל החיבור.
שימו לב, עבור מכשירים בעלי תצוגה: אם הסמל ››…— מופיע 

בתצוגה, המכשיר לא חובר כהלכה. נתקו את המכשיר מהחשמל ובדקו 
את החיבור.

הקפידו לנתק תמיד את המכשיר מאספקת החשמל בעת ביצוע 
תיקונים. אין לפתוח את המכשיר, ידעו את שירות הלקוחות.

התקנת המכשיר
הכניסו את המכשיר לפתח החתך באופן כזה שבקרי ההפעלה יהיו 

מלפנים, וחברו אותו למקומו באמצעות יחידות ההידוק.
הערה: אין להשתמש במברגה חשמלית.

 ערכת התקנה 
בעת התקנת שני מכשירים או יותר זה לצד זה, יש צורך בערכת 

התקנה אחת או יותר.

פירוק המכשיר
נתקו את המכשיר מהחשמל. הוציאו את המכשיר בזהירות בדחיפה 

מלמטה.
זהירות!

נזק למכשיר. אל תרימו את המכשיר במשיכה מלמעלה.
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