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اطالعات مهم - شكل 1
دستگاه برای نصب داخل کابينت آشپزخانه در نظر گرفته شده است. اين دستگاه ■ 

برای استفاده به عنوان اجاق روکار يا درون قفسه  طراحی نشده است.
کابينت محل نصب نبايد دارای ديواره عقبى در پشت دستگاه باشد. بين ديوار ■ 

و کف کابينت و نيز ديواره پشتی کابينت بااليی بايد حداقل 35 ميليمتر فاصله باشد.
کابينت محل نصب بايد دارای يک شکاف تهويه 50 سانتی متر مربعی در ■ 

جلو داشته باشد. در محل های نصب پيش ساخته که فاقد شکاف تهويه هستند، بايد 
يک دهانه تهويه 200 سانتی متر مربعی در قسمت عقب ديواره های کناری 

وجود داشته باشد. برای اين منظور، قسمت کف را ببريد يا يک شبکه تهويه 
نصب کنيد.

شکاف های تهويه و دهانه های ورودی هوا نبايد پوشيده شوند.■ 
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.

کابينت های محل نصب بايد تا 90 درجه سانتی گراد و کابينت های مجاور تا ■ 
70 درجه سانتی گراد در برابر حرارت مقاوم باشند.

دستگاه را در پشت جداره 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 شود. کليه ■ 
براده های چوب را تميز کنيد، زيرا ممکن است برروی عملکرد صحيح قطعات 

الکتريکی اثر بگذارند.
برای جلوگيری از ايجاد بريدگی دستکش های محافظ به دست کنيد. قسمت هايی ■ 

که هنگام نصب در معرض تماس هستند، ممکن است دارای لبه های تيز باشند. 
پريز اصلی برق دستگاه بايد يا در قسمت هاشور زده A و يا خارج از ناحيه ای ■ 

که دستگاه نصب شده است قرار گيرد.
هر يک از کابينت های تثبيت نشده را با استفاده از گونيا B به ديوار محکم کنيد.■ 
ابعاد در شکل ها به ميلی متر هستند.■ 
پوشندۀ القاهای الکترونيکی! :

ممکن است دستگاه شامل مغناطيس های پايداری باشد که بر القاءهای الکترونيکی 
مثل تنظيم کنندۀ قلب يا پمپ های انسولين تأثير بگذارند. در نتيجه، پوشنده های القاهای 
الکترونيکی در جريان نصب بايد حداقل فاصله 10 سانتيمتری را از دستگاه حفظ 

کنند.
دستگاه زير صفحه کابينت – شکل 2

بايد جهت تهويه دستگاه، شکافی در طبقه ميانی کابينت ايجاد شود.
صفحه کابينت را به کابينت  محل نصب وصل کنيد.

چنانچه دستگاه زير صفحه اجاق نصب می شود، ابعاد حداقلی زير بايد رعايت 
شوند (به انضمام سازه نگهدارنده، در صورت وجود):

a نوع صفحه اجاق
نصب شده

 a
همسطح با سطوح 

اطراف

 b

5 ميلی متر43 ميلی متر42 ميلی مترصفحه اجاق اينداکشن

صفحه اجاق اينداکشن با 
سطح کامل

5 ميلی متر53 ميلی متر48 ميلی متر

5 ميلی متر47 ميلی متر37 ميلی متراجاق گاز صفحه ای

2 ميلی متر30 ميلی متر28 ميلی مترصفحه گرمايی

حداقل ضخامت صفحه کابينت a از حداقل ابعاد مورد نياز b حاصل می شود.
دستورالعمل های نصب صفحه اجاق را رعايت کنيد.

دستگاه داخل کابينت ايستاده - شکل 3
جهت تهويه دستگاه، بايد شکافی در طبقه ميانی کابينت ايجاد شود.

اگر کابينت ايستاده صفحه عقبى ديگری مازاد بر ديواره عقبی داشته باشد، بايد 
صفحه اضافی برداشته شود.

دستگاه را خيلی باال نصب نکنيد، بايد امکان برداشتن وسايل جانبی به آسانی فراهم 
باشد.

ترکيب با کشوی گرم کن
ابتدا کشوی گرم کن را نصب کنيد. دستورالعمل های نصب کشوی گرم کن را دنبال 

کنيد. دستگاه را در کابينت توکار، روی کشوی گرم کن نصب شده وارد کنيد.
مهم: هنگام وارد کردن کردن دستگاه، مرافب باشيد به پانل گرم کن آسيب وارد 

نشود.
نصب در گوشه - شکل 4

 C برای اطمينان از باز شدن درب دستگاهی که در گوشه نصب می شود، فواصل
را رعايت کنيد. فاصله D به ضخامت درب کابينت در زير دستگيره آن بستگی دارد.

روش اتصال دستگاه به جريان برق
دستگاه دارای کالس حفاظتی 1 است و فقط بايد به يک پريز برق دارای سيم زمين 

متصل شود.
فيوز محافظ بايد با توان تعيين شده برروی برچسب مشخصات فنی دستگاه 

و مقررات محلی مطابقت باشد.
برق دستگاه بايد در هنگام انجام عمليات نصب قطع باشد.

هنگام نصب دستگاه، بايد تدابير الزم جهت جلوگيری از اتصالی های آتی اتخاد شود.
دستگاه فقط بايد به يک پريز برق دارای محافظ که به شکل صحيح نصب شده 

است، متصل شود.
اگر دوشاخه برق بعد از نصب دستگاه ديگر در دسترس نيست، يک کليد قطع 
جريان برای تمام قطب ها  به همراه يک شکاف تماس حداقل 3 ميلی متری بايد 

روی طرف نصب قرار داشته باشد.
تثبيت دستگاه - شکل 5

احتياط!
برای تثبيت پانل ها از پيچ گوشتی شارژی استفاده نکنيد. ممکن است به پانل آسيب 

برساند.
دستگاه را به طور کامل وارد کنيد. کابل برق را نپيچانيد يا تحت فشار قرار  1.

ندهيد و از روی لبه های برنده رد نکنيد.
دستگاه را در مرکز قرار دهيد. 2.
درب دستگاه را کمی باز کنيد و پيچ های پانل های سمت چپ و راست را باز  3.

کنيد.
دستگاه را به اطراف کابينت ها تثبيت کنيد. 4.
پانل ها را نصب کنيد و ابتدا پيچ های بااليی و سپس پيچ های پايينی آنها را  5.

ببنديد.
فاصله بين صفحه کابينت و دستگاه نبايد به وسيله نوارهای اضافی درزبندی شود.

باز کردن
دوشاخه دستگاه را از پريز جدا کنيد. 1.
درب دستگاه را باز کنيد و پيچ های پانل های سمت چپ و راست را باز کنيد. 2.
پيچ های نصب را باز کنيد. 3.
دستگاه را کمی بلند کنيد و به طور کامل بيرون بکشيد. 4.
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