en
Â *OTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOT

,PSRUWDQWLQIRUPDWLRQ²)LJ
5IJTBQQMJBODFJTJOUFOEFEGPSVTFVQUPBNBYJNVNIFJHIUPG
 NFUSFTBCPWFTFBMFWFM
ʋ 5IF TBGF PQFSBUJPO PG UIJT BQQMJBODF DBO POMZ CF HVBSBOUFFE JG JU
IBT CFFO JOTUBMMFE UP B QSPGFTTJPOBM TUBOEBSE JO BDDPSEBODF XJUI
UIFTFJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOT5IFJOTUBMMFSTIBMMCFMJBCMFGPS
EBNBHFTJODVSSFEBTBSFTVMUPGJODPSSFDUJOTUBMMBUJPO
ʋ $IFDLUIFBQQMJBODFGPSEBNBHFBGUFSVOQBDLJOHJU%POPU
DPOOFDUUIFBQQMJBODFJGJUIBTCFFOEBNBHFEJOUSBOTJU
ʋ #FGPSF TUBSUJOH VQ UIF BQQMJBODF SFNPWF BOZ QBDLBHJOH NBUFSJBM
BOEBEIFTJWFGJMNGSPNUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOUBOEUIFEPPS
ʋ 'JUUFEVOJUTNVTUCFIFBUSFTJTUBOUVQUPp$ BOEBEKBDFOU
VOJUGSPOUTVQUPp$
ʋ %POPUJOTUBMMUIFBQQMJBODFCFIJOEBEFDPSBUJWFQBOFM5IFSFJT
BSJTLPGPWFSIFBUJOH
ʋ "OZDVUPVUTUIBUOFFEUPCFNBEFJOUIFVOJUTTIPVMECFNBEF
CFGPSFUIFBQQMJBODFJTJOTUBMMFE3FNPWFBOZTIBWJOHTBTUIFZ
NBZQSFWFOUUIFFMFDUSJDBMDPNQPOFOUTGSPNXPSLJOHQSPQFSMZ
ʋ 8FBS QSPUFDUJWF HMPWFT TP UIBU ZPV EP OPU DVU ZPVSTFMG 1BSUT UIBU
BSFBDDFTTJCMFEVSJOHJOTUBMMBUJPONBZIBWFTIBSQFEHFT
ʋ 'PSBQQMJBODFTUIBUIBWFBIJOHFETXJUDIQBOFM NBLFTVSFUIBU
UIFTXJUDIQBOFMEPFTOPUIJUBEKBDFOULJUDIFOVOJUTXIFOZPV
PQFOJU
ʋ 5IF QPXFS TPDLFU GPS UIF BQQMJBODF NVTU FJUIFS CF MPDBUFE JO UIF
IBUDIFEBSFB $PSPVUTJEFPGUIFBSFBXIFSFUIFBQQMJBODFJT
JOTUBMMFE
ʋ 4FDVSF BOZ VOTFDVSFE VOJUT UP UIF XBMM VTJOH B TUBOEBSE CSBDLFU
%
ʋ 5IFEJNFOTJPOTJOUIFGJHVSFTBSFJONN
:HDUHUVRIHOHFWURQLFLPSODQWV
5IFBQQMJBODFNBZDPOUBJOQFSNBOFOUNBHOFUTXIJDINBZBGGFDU
FMFDUSPOJDJNQMBOUT FHIFBSUQBDFNBLFSTPSJOTVMJOQVNQT
5IFSFGPSF EVSJOHJOTUBMMBUJPO XFBSFSTPGFMFDUSPOJDJNQMBOUTNVTU
NBJOUBJOBNJOJNVNEJTUBODFPGDNGSPNUIFBQQMJBODF
$SSOLDQFHXQGHUZRUNWRS²)LJ
5PWFOUJMBUFUIFBQQMJBODF UIFJOUFSNFEJBUFGMPPSNVTUIBWFB
WFOUJMBUJPODVUPVU
4FDVSFUIFXPSLUPQUPUIFGJUUFEVOJUT
*GUIFBQQMJBODFJTJOTUBMMFEVOEFSBIPC UIFGPMMPXJOHNJOJNVN
EJNFOTJPOTNVTUCFBEIFSFEUP JODMVEJOHTVCTUSVDUVSF JG
BQQMJDBCMF 
ʋ

D
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$SSOLDQFHLQDWDOOXQLW)LJ
5PWFOUJMBUFUIFBQQMJBODF UIFJOUFSNFEJBUFGMPPSTNVTUIBWFB
WFOUJMBUJPODVUPVU
*GUIFUBMMVOJUIBTBOPUIFSCBDLQBOFMJOBEEJUJPOUPUIFFMFNFOU
CBDLQBOFMT UIJTNVTUCFSFNPWFE
0OMZ GJU UIF BQQMJBODF VQ UP B IFJHIU XIJDI BMMPXT BDDFTTPSJFT UP CF
FBTJMZSFNPWFE
&RUQHULQVWDOODWLRQ²)LJ
5PFOTVSFUIBUUIFBQQMJBODFEPPSDBOCFPQFOFEJOBDPSOFS
JOTUBMMBUJPO UBLFBDDPVOUPGEJNFOTJPO &%JNFOTJPO 'JT
EFQFOEFOUPOUIFUIJDLOFTTPGUIFVOJUGSPOUVOEFSUIFIBOEMF

&RQQHFWLQJWKHDSSOLDQFH
5IF BQQMJBODF DPSSFTQPOET UP QSPUFDUJPO DMBTT  BOE NVTU POMZ CF
PQFSBUFEXJUIBQSPUFDUJWFFBSUIDPOOFDUJPO
5IF GVTF QSPUFDUJPO NVTU DPSSFTQPOE UP UIF QPXFS SBUJOH TQFDJGJFE
POUIFBQQMJBODFTSBUJOHQMBUFBOEUPMPDBMSFHVMBUJPOT
5IFBQQMJBODFNVTUCFEJTDPOOFDUFEGSPNUIFQPXFSTVQQMZ
XIFOFWFSJOTUBMMBUJPOXPSLJTCFJOHDBSSJFEPVU
5IFBQQMJBODFNVTUPOMZCFDPOOFDUFEXJUIUIFQPXFSDBCMF
QSPWJEFE$POOFDUUIFQPXFSDBCMFUPUIFCBDLPGUIFBQQMJBODF
MJTUFOGPSUIFDMJDL 
"NQPXFSDBCMFDBOCFPCUBJOFEGSPNUIFBGUFSTBMFTTFSWJDF
5IFQPXFSDBCMFNVTUPOMZCFSFQMBDFEXJUIBDBCMFGSPNUIF
PSJHJOBMNBOVGBDUVSFS XIJDIDBOCFPCUBJOFEGSPNUIFBGUFSTBMFT
TFSWJDF
8IFOUIFBQQMJBODFJTJOTUBMMFE QSPUFDUJPONVTUCFQSPWJEFE
BHBJOTUBDDJEFOUBMDPOUBDUJOUIFGVUVSF
3RZHUFDEOHZLWKDSOXJZLWKHDUWKLQJFRQWDFW
5IFBQQMJBODFNVTUPOMZCFDPOOFDUFEUPBQSPQFSMZJOTUBMMFE
QSPUFDUJWFDPOUBDUTPDLFU
*G UIF QMVH JT OP MPOHFS BDDFTTJCMF GPMMPXJOH JOTUBMMBUJPO BO BMMQPMF
JTPMBUJOHTXJUDINVTUCFQSFTFOUPOUIFJOTUBMMBUJPOTJEFXJUIB
DPOUBDUHBQPGBUMFBTU NN
3RZHUFDEOHZLWKRXWDWKUHHSLQHDUWKHGSOXJ
5IFBQQMJBODFNVTUPOMZCFDPOOFDUFECZBMJDFOTFEQSPGFTTJPOBM
5IFJOTUBMMBUJPONVTUIBWFBOBMMQPMFJTPMBUJOHTXJUDIXJUIB
DPOUBDUHBQPGBUMFBTUNN*EFOUJGZUIFMJWFBOEOFVUSBM
DPOEVDUPST JO UIF NBJOT TPDLFU 5IF BQQMJBODF NBZ CF EBNBHFE JG
JUJTOPUDPOOFDUFEDPSSFDUMZ
0OMZDPOOFDUUIFIPCBTTIPXOJOUIFDPOOFDUJPOEJBHSBN4FF
UIFSBUJOHQMBUFGPSUIFWPMUBHF$POOFDUUIFXJSFTPGUIFNBJOT
QPXFSDBCMFBDDPSEJOHUPUIFDPMPVSDPEJOH(SFFOZFMMPX1&
DPOEVDUPS  CMVFOFVUSBMDPOEVDUPS CSPXOMJWF FYUFSOBM
DPOEVDUPS 
2QO\LQ6ZHGHQ)LQODQGDQG1RUZD\
5IFBQQMJBODFDBOBMTPCFDPOOFDUFEVTJOHUIFQMVHQSPWJEFE
XIJDIIBTBOFBSUIJOHDPOUBDUTZTUFN5IJTNVTUTUJMMCF
BDDFTTJCMFBGUFSJOTUBMMBUJPO*GUIJTJTOPUUIFDBTF BOBMMQPMF
JTPMBUJOH TXJUDI NVTU CF VTFE PO UIF JOTUBMMBUJPO TJEF XJUI B DPOUBDU
HBQPGBUMFBTU NN

6HFXULQJWKHDSSOLDQFH²)LJ
 'VMMZJOTFSUUIFBQQMJBODFBOEDFOUSFJU
 4DSFXUIFBQQMJBODFJOUPQMBDF
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URXQGLQJVXU
IDFHV

5IFHBQCFUXFFOUIFXPSLUPQBOEBQQMJBODFNVTUOPUCFTFBMFE
CZBEEJUJPOBMTUSJQT
5IFSNBMJOTVMBUJPOTUSJQTNVTUOPUCFGJUUFEUPUIFTJEFQBOFMTPG
UIFTVSSPVOEVOJU
5HPRYDO
 %JTDPOOFDUUIFBQQMJBODFGSPNUIFQPXFSTVQQMZ
 6OEPUIFTFDVSJOHTDSFXT
 -JGUUIFBQQMJBODFTMJHIUMZBOEUIFOQVMMJUPVUDPNQMFUFMZ

E

NN

NN
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'VMMTVSGBDF JOEVDUJPO NN
IPC
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5IFNJOJNVNXPSLUPQUIJDLOFTT DSFTVMUTGSPNUIFNJOJNVN
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התקנה בארון גבוה  -איור 3

מידע חשוב  -איור 1
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■

המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של  2,000מטר מעל פני הים.
ניתן להבטיח הפעלה בטוחה של המכשיר רק אם הוא הורכב
בהתאם לתקנים המקצועיים ולפי הוראות התקנה אלה .טכנאי
ההתקנה יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה לא נכונה.
לאחר פתיחת האריזה ,ודאו שלמכשיר לא נגרם שום נזק .אין לחבר
את המכשיר אם הוא ניזוק בעת ההובלה.
לפני הפעלת המכשיר ,יש להסיר את כל חומרי האריזה והסרט
הדביק מתא הבישול והדלת.
על הרהיט שבו מובנה המכשיר לעמוד בטמפרטורה של עד ,90°C
ועל היחידות הסמוכות לעמוד בטמפרטורה של עד .70°C
אין להתקין את המכשיר מאחורי טפט .קיימת סכנה של התחממות יתר.
יש לבצע את כל החיתוכים הדרושים ביחידות לפני התקנת
המכשיר .יש להסיר את כל השבבים משום הם עלולים למנוע את
התפקוד התקין של הרכיבים החשמליים.
עליכם ללבוש כפפות מגן כדי שלא תיחתכו .ייתכן כי בעת ההתקנה
רכיבים בעלי קצוות חדים יהיו נגישים.
עבור מכשירים בעלי לוח מתגים בעל ציר ,ודאו שלוח המתגים אינו
פוגע ביחידות המטבח הסמוכות בעת פתיחתו.
שקע החשמל של המכשיר צריך להיות ממוקם באזור המיועד  Aאו
מחוץ לאזור שבו מותקן המכשיר.
יש לחבר את כל היחידות הלא מאובטחות לקיר באמצעות זוויות
חיבור רגילות .B
המידות באיורים מצוינות במ"מ.

 :אנשים בעלי שתלים אלקטרוניים!
המכשיר עשוי לכלול מגנטים קבועים שעלולים להשפיע על שתלים
אלקטרוניים; לדוגמה ,קוצבי לב או משאבות אינסולין .לפיכך ,במהלך
התקנת המכשיר ,אנשים בעלי שתלים אלקטרוניים מוכרחים לשמור
על מרחק מינימלי של  10ס"מ ממנו.
תנור מתחת למשטח העבודה  -איור 2

כדי לאפשר אוורור למכשיר ,יש לבצע חתך לאוורור במדף הביניים.
ודאו שמשטח העבודה מחובר בביטחה ליחידות הריהוט.
אם המכשיר הותקן מתחת לכיריים ,יש לציית למידות המינימום
הבאות )לרבות הבסיס ,אם קיים(:

כדי לאפשר אוורור למכשיר ,יש לבצע חתך לאוורור במדפי הביניים.
אם הארון הגבוה כולל לוח אחורי נוסף ,יש להסיר אותו.
יש להתקין את המכשיר בגובה שבו ניתן להוציא את האביזרים בקלות.
התקנה פינתית  -איור 4

כדי לוודא שניתן לפתוח את דלת התנור בהתקנה פינתית ,קחו בחשבון
מידה  .Cמידה  Dתלויה בעובי חזית היחידה מתחת לידית.

חיבור המכשיר
המכשיר תואם למערכת הגנה מסוג  ,1ויש להפעילו רק אם הוא מצויד
בחיבור מוארק לחשמל.
הגנת הנתיך מוכרחה להתאים לדירוג החשמל שצוין על-גבי לוחית
הדירוג של המכשיר ולתקנות המקומיות.
יש לנתק את המכשיר משקע החשמל בעת ביצוע עבודת ההתקנה.
יש לחבר את המכשיר לחשמל באמצעות כבל החשמל המסופק בלבד.
חברו את כבל החשמל אל גב המכשיר )המתינו עד שתישמע הנקישה(.
ניתן להשיג כבל חשמל באורך  3מ' משירות הלקוחות.
יש להחליף את כבל החשמל רק בכבל מהיצרן המקורי ,אשר ניתן
להשיג משירות הלקוחות.
בעת התקנת המכשיר ,יש לספק הגנה מפני מגע מקרי בעתיד.

כבל חשמל עם תקע בעל הארקה
יש לחבר את המכשיר רק לשקע חשמל מוארק שהותקן כראוי.
אם לאחר ההתקנה לא ניתן לחבר את התקע ,יש להתקין מתג מבודד
רב-קוטבי בצד המכשיר ,ולשמור על מרווח לחיבור של  3מ"מ לפחות.

כבל חשמל ללא תקע מוארק בעל שלושה פינים
רק איש מקצוע מורשה רשאי לחבר את המכשיר.
ההתקנה מוכרחה לכלול מתג מבודד רב-קוטבי עם מרווח לחיבור של
 3מ"מ לפחות .אתרו את המוליכים הפעילים והניטרליים שבשקע
החשמל .המכשיר עלול להיפגם אם אינו מחובר כהלכה.
חברו את הכיריים אך ורק כפי שמוצג בתרשים החיבור .עיינו בלוחית
הדירוג לקבלת מידע אודות המתח .חברו את כבלי החשמל בהתאם
לקידוד הצבעים :ירוק/צהוב = מוליך  ,< PEכחול = מוליך ניטרלי; חום
= מוליך פעיל )מוליך חיצוני(.

קיבוע המכשיר במקומו  -איור 5
 .1הכניסו את המכשיר למקומו עד הסוף ,ומקמו אותו במרכז.
 .2הבריגו את המכשיר למקומו.
אין לאטום את המרווח שבין המכשיר לבין משטח העבודה באמצעות
לוחות נוספים.
אין להתקין לוחות מבודדי חום ללוחות הצדדיים של היחידה.

הסרה
 .1נתקו את המכשיר מהחשמל.
 .2שחררו את בורגי הקיבוע.
 .3הרימו מעט את המכשיר ומשכו אותו החוצה במלואו.

סוג כיריים

a

a

b

חיבור קבוע התקנה שקועה
כירת אינדוקציה

 42מ"מ

 43מ"מ

 5מ"מ

כירת אינדוקציה עם
משטח מלא

 48מ"מ

 53מ"מ

 5מ"מ

כירת גז

 37מ"מ

 47מ"מ

 5מ"מ

כיריים חשמליות

 28מ"מ

 30מ"מ

 2מ"מ

עובי משטח העבודה המינימלי  aנובע מהמידות המינימליות
הדרושות .b
עיינו בהוראות ההתקנה עבור הכיריים.
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