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ما يجب عليك مراعاته:

■ �شترط لال�شتخدام الآمن اأن يتم التركيب ب�شكل �شليم ح�شب اإر�شادات التركيب 	
ُ
ي

هذه. يتحمل فني التركيب الم�ش�ؤولية عن اأية اأ�شرار تنجم عن التركيب الخاطئ.

■ افح�ص الجهاز بعد اإخراجه من م�اد التغليف. ول تقم بت��شيل الجهاز في حالة 	

وج�د اأ�شرار ناتجة عن عملية النقل.

■ تراعى األ�اح التركيب لتثبيت اأجزاء الكماليات.	

■ قم باإبعاد م�اد التغليف والرقاقات الال�شقة من حيز الطهي ومن الباب قبل 	

الت�شغيل.

■ وحدات التركيب يجب اأن تتحمل ال�شخ�نة حتى 90°م، اأما واجهات وحدات 	

المطبخ المجاورة فيجب اأن تتحمل ال�شخ�نة حتى 70°م.

■ ل تقم بتركيب الجهاز خلف غطاء ديك�ري، حيث يك�ن هناك خطر من جراء 	

ال�شخ�نة المفرطة.

■ قم باإجراء اأعمال القطع في وحدة المطبخ قبل تركيب الجهاز. وقم باإزالة 	

الن�شارة، فقد ت�ؤثر �شلبا على الأداء ال�ظيفي لالأجزاء الكهربائية.

■ لتجنب الإ�شابة بجروح قطعية احر�ص على ارتداء قفازات واقية.الأجزاء التي 	

يمكن ال��ش�ل اإليها اأثناء التركيب يمكن اأن تك�ن حادة الح�اف.

■ قا�شة بالملليمتر.	
ُ
الأبعاد ال�اردة في ال�ش�ر م

التو�صيل الكهربائي

الجهاز مزود بقاب�ص ول يج�ز ت��شيله اإل بمقب�ص م�ؤر�ص ومركب ب�شكل �شحيح. 

يجب األ يتم تمديد مقب�ص كهربائي اأو ا�شتبدال كابل الت��شيل اإل من قبل فني كهرباء 

وفي ظل مراعاة التعليمات ذات ال�شلة. في حالة تعذر ال��ش�ل اإلى القاب�ص بعد 

التركيب يجب اأن يت�افر في م�قع التركيب تجهيزة ف�شل لجميع الأقطاب بفج�ة 

تالم�ص ل تقل عن 3 مم.يجب اأن ت�شمن عملية التركيب الحماية من حدوث تالم�ص.

وحدة التركيب

يجب األ ت�شتمل خزانة التركيب على جدار خلف الجهاز. يبلغ اأدنى ارتفاع للتثبيت 

850 مم.
يحظر تغطية فتحات الته�ية ومنافذ ال�شحب.

1A الجهاز في الخزانة العلوية - �صكل

1B الجهاز في الخزانة الطولية - �صكل

تركيب الجهاز - �صكل 2

مالحظة: ل تقم بثني اأو زنق كابل الت��شيل.
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