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יש לשים לב לדברים הבאים

ניתן להבטיח הפעלה בטוחה של המכשיר רק אם הוא הורכב ■ 
בהתאם לתקנים המקצועיים ולפי הוראות התקנה אלה. המתקין 

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.
הקפידו על תרשים התקנת האביזרים.■ 
לפני הפעלת המכשיר, יש להסיר את כל חומרי האריזה והסרט ■ 

הדביק מתא הבישול והדלת.
 ■ ,  90 °C על הארון שבו מובנה המכשיר לעמוד בטמפרטורה של עד

.70   °C ועל הארונות הסמוכים לעמוד בטמפרטורה של עד
אין להתקין את המכשיר מאחורי לוח דקורטיבי, משום שזה עלול ■ 

לגרום לחימום יתר של המכשיר.
יש לבצע את כל החיתוכים הדרושים בארונות לפני התקנת ■ 

המכשיר. יש להסיר את כל השבבים משום שהם עלולים למנוע את 
התפקוד התקין של הרכיבים החשמליים.

לבשו כפפות מגן כדי להימנע מחתכים. לחלקים נגישים במהלך ■ 
ההתקנה עשויים להיות קצוות חדים.

המידות באיורים מצוינות במ"מ.■ 

חיבור חשמלי
המכשיר מוכן לחיבור, ויש לחבר אותו רק לשקע עם נתיך הגנה 

שהותקן כהלכה. טכנאי מוסמך בלבד רשאי להתקין שקע או להחליף 
את כבל החשמל, תוך התחשבות בתקנות המתאימות. אם התקע 

אינו נגיש עוד לאחר שהמכשיר הותקן, יש לספק התקן בידוד של כל 
הפינים, עם מרווח חיבור של 3 מ"מ לפחות, עבור החיווט. בעת 
התקנת המכשיר, יש לספק הגנה מפני מגע מקרי בעתיד. הגנת 

נתיך: עיינו בחוברת ההוראות - מפרטים טכניים.

התקנה בארון
מכשיר זה מיועד להתקנה מלאה בתוך ארון במטבח. מכשיר זה לא 

נועד לשמש כמכשיר שולחני או בתוך ארון.
הארון להתקנה לא יכול להיות בעל קיר אחורי שימוקם מאחורי 

המכשיר. צריך להיות מרווח של 45 מ"מ לפחות בין הקיר ללוח הבסיס 
או ללוח האחורי של הארון הממוקם למעלה.

הארון להתקנה צריך להיות בעל פתח אוורור של 50 סמ"ר בחזית. 
כדי להשיג זאת, חתכו את לוח הבסיס או התקינו רשת אוורור. אין 

לכסות את חריצי האוורור ואת הפתחים. תוכלו להבטיח הפעלה 
בטוחה של המכשיר רק באמצעות התקנה בהתאם להוראות התקנה 

אלה. המתקין יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה לא 
נכונה. הארונות שבהם מותקן המכשיר מוכרחים להיות עמידים בפני 

חום של עד C°  90, וחזיתות הארונות הסמוכים מוכרחות להיות 
. 65 °C עמידות בפני חום של עד

מכשיר בארון העליון - איור 1
תנור מתחת למשטח העבודה - איור 2

יש ליצור פתח אוורור במדף הביניים של בסיס הארון.
כאשר מתקינים את המכשיר מתחת לכיריים, יש לעיין בהוראות 

ההרכבה של הכיריים.
התקנה פינתית - איור 3

כאשר מתקינים בפינה, יש לקחת בחשבון את המידות.

קיבוע המכשיר במקומו - איור 4
הכניסו את המכשיר למקומו עד הסוף, ומקמו אותו במרכז. 1.

אין לעקם את כבל החיבור.
הבריגו את המכשיר למקומו. 2.

אין לחסום את המרווח שבין המכשיר לבין משטח העבודה 
באמצעות לוח עץ נוסף.

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