en

3RZHUFDEOHZLWKRXWDSOXJZLWKHDUWKLQJFRQWDFW
0OMZBMMPXBMJDFOTFEQSPGFTTJPOBMUPDPOOFDUUIFBQQMJBODF
*OUIFQFSNBOFOUFMFDUSJDBMJOTUBMMBUJPO BQBSUJUJPONVTUCF
QSPWJEFEJOUIFQIBTFTJOBDDPSEBODFXJUIUIFJOTUBMMBUJPO
SFHVMBUJPOT*EFOUJGZUIFQIBTFBOEOFVUSBMDPOEVDUPSTJOUIF
TPDLFU5IFBQQMJBODFNBZCFEBNBHFEJGJUJTOPUDPOOFDUFE
DPSSFDUMZ
0OMZDPOOFDUUIFIPCBDDPSEJOHUPUIFDPOOFDUJPOEJBHSBN4FF
UIFSBUJOHQMBUFGPSUIFWPMUBHF$POOFDUUIFXJSFTPGUIFNBJOT
QPXFSDBCMFBDDPSEJOHUPUIFDPMPVSDPEJOH(SFFOZFMMPX1&
DPOEVDUPS  CMVFOFVUSBMDPOEVDUPS CSPXOMJWF FYUFSOBM
DPOEVDUPS 
2QO\LQ6ZHGHQ)LQODQGDQG1RUZD\
5IFBQQMJBODFDBOBMTPCFDPOOFDUFEUPUIFFBSUIJOHDPOUBDU
TZTUFNVTJOHUIFFODMPTFEQMVH5IJTNVTUCFBDDFTTJCMFBGUFS
JOTUBMMBUJPO*GUIFQMVHDBOOPMPOHFSCFSFBDIFEBGUFSUIF
JOTUBMMBUJPO BQBSUJUJPONVTUCFQSPWJEFEJOUIFQIBTFTJOUIF
QFSNBOFOU FMFDUSJDBM JOTUBMMBUJPO JO BDDPSEBODF XJUI UIF JOTUBMMBUJPO
SFHVMBUJPOT

Â *OTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOT

,PSRUWDQWLQIRUPDWLRQ²)LJ
5IF TBGF PQFSBUJPO PG UIJT BQQMJBODF DBO POMZ CF HVBSBOUFFE JG JU
IBT CFFO JOTUBMMFE UP B QSPGFTTJPOBM TUBOEBSE JO BDDPSEBODF XJUI
UIFTF JOTUBMMBUJPO JOTUSVDUJPOT 5IF JOTUBMMFS TIBMM CF MJBCMF GPS BOZ
EBNBHFSFTVMUJOHGSPNJODPSSFDUJOTUBMMBUJPO
ʋ $IFDLUIFBQQMJBODFGPSEBNBHFBGUFSVOQBDLJOHJU%POPU
DPOOFDUUIFBQQMJBODFJGJUIBTCFFOEBNBHFEJOUSBOTJU
ʋ 1SPDFFEJOBDDPSEBODFXJUIUIFJOTUBMMBUJPOTIFFUTGPSJOTUBMMJOH
BDDFTTPSJFT
ʋ #FGPSF TUBSUJOH VQ UIF BQQMJBODF SFNPWF BOZ QBDLBHJOH NBUFSJBM
BOEBEIFTJWFGJMNGSPNUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOUBOEUIFEPPS
ʋ 'JUUFEVOJUTNVTUCFIFBUSFTJTUBOUVQUP p$ BOEBEKBDFOU
VOJUGSPOUTVQUP p$
ʋ %POPUJOTUBMMUIFBQQMJBODFCFIJOEBEFDPSBUJWFQBOFM BTUIJT
QVUTUIFBQQMJBODFBUSJTLPGPWFSIFBUJOH
ʋ "OZDVUPVUTUIBUOFFEUPCFNBEFJOUIFVOJUTTIPVMECFNBEF
CFGPSF UIF BQQMJBODF JT JOTUBMMFE 3FNPWF BOZ TIBWJOHT BT UIFZ
NBZQSFWFOUUIFFMFDUSJDBMDPNQPOFOUTGSPNXPSLJOHQSPQFSMZ
ʋ 8FBS QSPUFDUJWF HMPWFT TP UIBU ZPV EP OPU DVU ZPVSTFMG1BSUT UIBU
BSFBDDFTTJCMFEVSJOHJOTUBMMBUJPONBZIBWFTIBSQFEHFT
ʋ 5IF NBJOT 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
$SSOLDQFHXQGHUWKHZRUNWRS²)LJ
5PWFOUJMBUFUIFBQQMJBODF UIFJOUFSNFEJBUFGMPPSNVTUIBWFB
WFOUJMBUJPODVUPVU
4FDVSFUIFXPSLUPQUPUIFGJUUFEVOJUT
1SPDFFEJOBDDPSEBODFXJUIUIFJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOTGPSUIF
IPC
$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
ʋ

6HFXULQJWKHDSSOLDQFH²)LJ
 'VMMZJOTFSUUIFBQQMJBODFBOEDFOUSFJU
 4DSFXUIFBQQMJBODFJOUPQMBDF

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

&RQQHFWLQJWKHDSSOLDQFHWRWKHHOHFWULFLW\VXSSO\
5IF BQQMJBODF DPSSFTQPOET UP QSPUFDUJPO DMBTT  BOE NVTU POMZ CF
PQFSBUFEXJUIBQSPUFDUJWFFBSUIDPOOFDUJPO
5IF GVTF QSPUFDUJPO NVTU DPSSFTQPOE UP UIF QPXFS SBUJOH TQFDJGJFE
POUIFBQQMJBODFTSBUJOHQMBUFBOEUPMPDBMSFHVMBUJPOT
5IF BQQMJBODF NVTU CF EJTDPOOFDUFE GSPN UIF QPXFS TVQQMZ EVSJOH
BMMJOTUBMMBUJPOXPSL
5IFBQQMJBODFNVTUPOMZCFDPOOFDUFEVTJOHUIFQPXFSDBCMF
QSPWJEFE$POOFDUUIFQPXFSDBCMFUPUIFCBDLPGUIFBQQMJBODF
MJTUFOGPSUIFDMJDL 
"NQPXFSDBCMFDBOCFPCUBJOFEGSPNUIFBGUFSTBMFTTFSWJDF
5IFQPXFSDBCMFNVTUPOMZCFSFQMBDFECZBDBCMFGSPNUIF
PSJHJOBMNBOVGBDUVSFS XIJDIDBOCFPCUBJOFEWJBUIFBGUFSTBMFT
TFSWJDF
$POUBDUQSPUFDUJPONVTUCFFOTVSFECZUIFJOTUBMMBUJPO
3RZHUFDEOHZLWKDSOXJZLWKHDUWKLQJFRQWDFW
5IFBQQMJBODFNVTUPOMZCFDPOOFDUFEUPBOFBSUIJOHDPOUBDU
TPDLFUXIJDIIBTCFFODPSSFDUMZJOTUBMMFE
*GUIFQMVHDBOOPMPOHFSCFSFBDIFEBGUFSUIFJOTUBMMBUJPO B
QBSUJUJPONVTUCFQSPWJEFEJOUIFQIBTFTJOUIFQFSNBOFOU
FMFDUSJDBMJOTUBMMBUJPOJOBDDPSEBODFXJUIUIFJOTUBMMBUJPO
SFHVMBUJPOT
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כבל חשמל ללא תקע בעל הארקה
יש לאפשר אך ורק לאיש מקצוע מורשה לחבר את המכשיר.
יש לספק מחיצה בפזות בהתקנה החשמלית הקבועה ,בהתאם
לתקנות ההתקנה .אתרו את הנתיך ואת המוליכים הניטרליים שבשקע.
המכשיר עלול להיפגם אם אינו מחובר כהלכה.
חברו את הכיריים בהתאם לתרשים 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(.
שבדיה ,פינלנד ונורבגיהבלבד
ניתן לחבר את המכשיר גם בעזרת התקע הכלול ,המצויד במערכת
חיבור להארקה .החיבור להארקה צריך להיות נגיש גם לאחר ההתקנה.
אם לא ניתן להגיע לתקע לאחר ההתקנה ,יש לספק מחיצה בפזות
בהתקנה החשמלית הקבועה ,בהתאם לתקנות ההתקנה.

מידע חשוב  -איור 1
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

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.
על הארון שבו מובנה המכשיר לעמוד בטמפרטורה של עד ,90 °C
ועל הארונות הסמוכים לעמוד בטמפרטורה של עד .70 °C
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.
שקע החשמל של המכשיר צריך להיות ממוקם באזור המיועד  Aאו
מחוץ לאזור שבו מותקן המכשיר.
יש לחבר את כל הארונות הלא מאובטחים לקיר באמצעות זוויות
חיבור רגילות .B
המידות באיורים מצוינות במ"מ.

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 הארון.

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

מכשיר מתחת למשטח העבודה  -איור 2

כדי לאפשר אוורור למכשיר ,יש לבצע חתך לאוורור במדף הביניים.
ודאו שמשטח העבודה מחובר בביטחה לארונות.
המשיכו בהתאם להוראות ההתקנה עבור הכיריים.
התקנה בארון גבוה ‒ איור 3

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 המכשיר בהתקנה פינתית ,קחו
בחשבון מידה  .Cמידה  Dתלויה בעובי חזית הארון מתחת לידית.

חיבור המכשיר לחשמל
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.
לפני ביצוע ההתקנה יש לנתק את המכשיר משקע החשמל.
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.
יש לוודא שבמהלך ההתקנה הותקן גם מפסק זרם.

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 בפזות
בהתקנה החשמלית הקבועה ,בהתאם לתקנות ההתקנה.
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