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1מידע חשוב - איור 
מכשיר זה מיועד לשילוב מלא בתוך ארונות המטבח. הוא לא נועד ■

לשמש כמכשיר שולחני או בתוך ארון.
הארון להתקנה לא יכלול לוח אחורי מאחורי המכשיר. צריך להיות ■

 מ"מ לפחות בין הקיר לבסיס הארון, וכן ללוח האחורי 35מרווח של 
של הארון הממוקם למעלה.

 סמ"ר בחזית. 50הארון להתקנה צריך להיות בעל פתח אוורור בגודל ■
בארונות הסמוכים ללא חתך לצורך אוורור, מוכרח להיות פתח אוורור 

 סמ"ר הפונה לעבר החלק האחורי של הלוחות הצדדיים. 200בגודל 
לשם כך, עליכם לחתוך את לוח הבסיס או להתקין רשת אוורור.

אין לכסות את חריצי האוורור ואת פתחי כניסת האוויר.■
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.
, ועל הארונות 90°C  על הארון להתקנה לעמוד בטמפרטורה של עד ■

.C°  70הסמוכים 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 תפקוד תקין 
של הרכיבים החשמליים.

עליכם ללבוש כפפות מגן כדי שלא תיחתכו. ייתכן כי בעת ההתקנה ■
רכיבים בעלי קצוות חדים יהיו נגישים. 

 או Aשקע החשמל של המכשיר צריך להיות ממוקם באזור המיועד ■
מחוץ לאזור שבו מותקן המכשיר.

יש לחבר את כל הארונות הלא מאובטחים לקיר באמצעות זוויות ■
.Bחיבור רגילות 

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 
 ס"מ ממנו.10מרחק מינימלי של 

2מכשיר מתחת למשטח העבודה - איור 
כדי לאפשר אוורור למכשיר, יש לבצע חתך לאוורור במדף הביניים.

ודאו שמשטח העבודה מחובר בביטחה לארונות.
אם המכשיר הותקן מתחת לכיריים, יש להקפיד על מידות המינימום 

הבאות (לרבות הבסיס, אם קיים):

לא מתאים להתקנה מתחת לכיריים גז או לכיריים קרמיות.: הערה
.b מבוסס על מרחק המינימום הנדרש aעובי משטח העבודה המינימלי 

המשיכו בהתאם להוראות ההתקנה של הכיריים.

3מכשיר בארון גבוה - איור 
כדי לאפשר אוורור למכשיר, יש לבצע חתך לאוורור במדפי הביניים.

אם הארון הגבוה כולל לוח אחורי נוסף, יש להסיר אותו.
אין להתקין את המכשיר בגובה שלא מאפשר הוצאה קלה של האביזרים.

התקנה בשילוב עם מגירת חימום
ראשית התקינו את מגירת החימום. פעלו בהתאם להוראות ההתקנה 
של מגירת החימום. החליקו את המכשיר מעל מגירת החימום אל תוך 

הארון להתקנה.
 בעת החלקת המכשיר פנימה, הקפידו לא לגרום נזק ללוח של חשוב:

מגירת החימום.
4התקנה פינתית - איור 

כדי לוודא שניתן לפתוח את דלת המכשיר בהתקנה פינתית, קחו 
 תלויה בעובי חזית הארון מתחת לידית.D. מידה Cבחשבון מידה 

חיבור המכשיר
, ויש להפעילו רק אם הוא מצויד 1המכשיר תואם למערכת הגנה מסוג 

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 להחליף את כבל החשמל רק בכבל מקורי מהיצרן, אשר ניתן להשיג 
משירות הלקוחות.

אם כבל החשמל ניזוק, היצרן, מרכז שירות הלקוחות או אדם בעל 
הכשרה מתאימה צריכים להחליף אותו כדי למנוע כל סכנה.

בעת התקנת המכשיר, יש לספק הגנה מפני מגע מקרי בעתיד.
כבל חשמל עם תקע בעל הארקה

יש לחבר את המכשיר רק לשקע בעל הארקה שהותקן כהלכה.
אם לא ניתן להגיע לתקע לאחר ההתקנה, יש לספק מחיצה בפאזות 

בהתקנה החשמלית הקבועה, בהתאם לתקנות ההתקנה.
כבל חשמל ללא תקע בעל הארקה

יש לאפשר אך ורק לאיש מקצוע מורשה לחבר את המכשיר.
 יש לספק מחיצה בפאזות בהתקנה החשמלית הקבועה, בהתאם לתקנות

ההתקנה. אתרו את הנתיך ואת המוליכים הנייטרליים שבשקע. 
המכשיר עלול להיפגם אם אינו מחובר כהלכה.

חברו את הכיריים אך ורק בהתאם לתרשים החיבור. עיינו בלוחית 
הדירוג לקבלת מידע אודות המתח. חברו את כבלי החשמל בהתאם 

, כחול = מוליך נייטרלי; חום > PEלקידוד הצבעים: ירוק/צהוב = מוליך 
= מוליך פעיל (מוליך חיצוני).

5קיבוע המכשיר במקומו - איור 
השתמשו בפלס כדי ליישר את המכשיר..1
החליקו את המכשיר עד הסוף..2
ודאו שהמכשיר מאוזן ומקמו אותו במרכז..3
הבריגו את המכשיר למקומו..4

אין לאטום את המרווח שבין המכשיר לבין משטח העבודה באמצעות 
לוחות נוספים.

אין להתקין לוחות מבודדי חום ללוחות הצדדיים של הארון.
הסרה

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

 aסוג כיריים
מותקן מעל 

משטח

a 
מותקן בקו אפס

b

 מ"מ5 מ"מ49 מ"מ48כיריים אינדוקציה
משטח מלא של

כיריים אינדוקציה
 מ"מ5 מ"מ59 מ"מ58
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	Important information – fig. 1
	: Wearers of electronic implants!
	Appliance under worktop – fig. 2
	Note
	Appliance in a tall unit – fig. 3
	Corner installation – Fig. 4

	Connecting the appliance
	Power cable with a plug with earthing contact
	Power cable without a plug with earthing contact
	India only


	Securing the appliance – fig. 5
	1. Using a spirit level, adjust the appliance so that it is perfectly level.
	2. Slide the appliance all the way in.
	3. Make sure that the appliance is level and centre it.
	4. Screw the appliance into place.
	Removal
	1. Disconnect the appliance from the power supply.
	2. Undo the securing screws.
	3. Lift the appliance slightly and then pull it out completely.
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