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1اطالعات مھم – شکل 
 متر از سطح دریا در نظر 2000این دستگاه برای استفاده تا ارتفاع حداکثر ■

گرفتھ شده است.
مطابق عملکرد ایمن دستگاه فقط زمانی تضمین می شود کھ بھ صورت حرفھ ای و■

با این دفترچھ راھنما نصب شده باشد. نصاب مسؤول آسیب ھای وارده ناشی از 
نصب اشتباه خواھد بود.

پس از باز کردن بستھ بندی، دستگاه را از نظر آسیب ھای احتمالی بررسی کنید. ■
نقل آسیب دیده است، از اتصال آن بھ برق چنانچھ دستگاه در ھنگام حمل و

خودداری کنید.
ورق ھای چسب را از محفظھ قبل از راه اندازی دستگاه، کلیھ لوازم بستھ بندی و■

درب جدا کنید.پخت و
کابینت ھای مجاور تا  درجھ سانتی گراد و90کابینت ھای محل نصب باید تا ■

درجھ سانتی گراد در برابر حرارت مقاوم باشند.70
دستگاه را پشت پانل تزئینی نصب نکنید. این کار می تواند باعث باال رفتن بیش ■

از حد دما شود.
کلیھ برش ھای روی کابینت ھا باید قبل از نصب دستگاه انجام شود. کلیھ براده ھای ■

چوب را تمیز کنید زیرا ممکن است برروی عملکرد صحیح قطعات فر اثر 
بگذارند.

برای جلوگیری از ایجاد بریدگی دستکش ھای محافظ بھ دست کنید. قسمت ھایی کھ ■
ھنگام نصب در معرض تماس ھستند، ممکن است دارای لبھ ھای تیز باشند. 

برای دستگاه ھایی کھ دارای صفحھ کنترل لوالیی ھستند، مطمئن شوید صفحھ ■
کنترل ھنگام باز شدن بھ کابینت ھای مجاور برخورد نمی کند.

یا خارج از ناحیھ ای کھ  وAپریز برق دستگاه باید یا در قسمت ھاشور زده ■
دستگاه نصب شده است قرار گیرد.

 بھ دیوار محکم کنید.Bکابینت ھای تثبیت نشده را با استفاده از گونیا ■
ابعاد در شکل ھا بھ میلی متر ھستند.■

افرادی کھ از تجھیزات پزشکی الکترونیکی استفاده می کنند!: 
دستگاه می تواند دارای آھنرباھای دائمی باشد کھ ممکن است برروی تجھیزات 

پزشکی الکترونیکی مثل تنظیم کننده قلب یا پمپ ھای انسولین تأثیر بگذارند. 
بنابراین، استفاده کنندگان تجھیزات پزشکی الکترونیکی باید در طول نصب، فاصلھ 

 سانتی متر با دستگاه را رعایت نمایند.10حداقل 

2دستگاه زیر صفحھ کابینت – شکل 
باید جھت تھویھ دستگاه، شکافی در طبقھ میانی کابینت ایجاد شود.

صفحھ کابینت را بھ کابینت  محل نصب وصل کنید.
چنانچھ دستگاه زیر صفحھ اجاق نصب می شود، ابعاد حداقلی زیر باید رعایت شوند 

(بھ انضمام سازه نگھدارنده، در صورت وجود):

 حاصل می شود.b از حداقل ابعاد مورد نیاز aحداقل ضخامت صفحھ کابینت 
دستورالعمل ھای نصب صفحھ اجاق را رعایت کنید.

3دستگاه داخل کابینت ایستاده - شکل 
باید جھت تھویھ دستگاه، شکافی در طبقھ میانی کابینت ایجاد شود.

اگر کابینت ایستاده صفحھ عقبى دیگری مازاد بر دیواره عقبی داشتھ باشد، باید 
صفحھ اضافی برداشتھ شود.

دستگاه را فقط در ارتفاعی نصب کنید کھ امکان برداشتن وسایل جانبی بھ آسانی 
فراھم باشد.

4نصب در گوشھ – شکل 
 Cبرای اطمینان از باز شدن درب دستگاھی کھ گوشھ نصب می شود، فواصل 

 بھ ضخامت درب کابینت در زیر دستگیره آن Dرا رعایت کنید. فاصلھ 
بستگی دارد.

اتصال دستگاه
فقط باید بھ یک پریز برق دارای سیم زمین  است و1دستگاه دارای کالس حفاظتی 

متصل شود.
فیوز محافظ باید با توان تعیین شده برروی برچسب مشخصات فنی دستگاه 

مقررات محلی مطابقت باشد.و
برق دستگاه باید در ھنگام انجام عملیات نصب قطع باشد.

دستگاه باید تنھا توسط کابل برق ارائھ شده بھ برق متصل شود. کابل برق را بھ 
پشت دستگاه وصل کنید (بھ صدای جا افتادن آن گوش کنید).

 متری را می توانید از مرکز خدمات پس از فروش تھیھ نمایید.3کابل برق 
کابل برق فقط باید با کابلی کھ توسط سازنده دستگاه تولید شده است تعویض شود، 

آن را می توانید از مرکز خدمات پس از فروش تھیھ نمایید.
ھنگام نصب دستگاه، باید تدابیر الزم جھت جلوگیری از اتصالی ھای آتی 

اتخاد شود.

کابل برق با دوشاخھ دارای اتصال زمین
دستگاه باید تنھا بھ سوکت کنتاکت  محافظی متصل شود کھ بھ درستی نصب شده 

است.
اگر دوشاخھ برق بعد از نصب دیگر در دسترس نیست، یک گیره قطع کننده بھمراه 

 میلی متری باید روی طرف نصب قرار داشتھ باشد.3یک شکاف تماس حداقل 

کابل برق بدون سھ شاخھ دارای اتصال زمین
دستگاه فقط باید توسط یک متخصص مجاز بھ برق وصل شود.

یک کلید قطع جریان برای تمام قطب ھا کھ بعد از قطع جریان، بین دو انتھای سیم 
نول  میلی متر فاصلھ بیاندازد، باید در محل نصب تعبیھ شود. سیم ھای فاز و3حداقل 

را در پریز برق اصلی شناسایی کنید. در صورت اتصال نادرست، ممکن است 
دستگاه آسیب ببیند.

صفحھ اجاق را مطابق نقشھ اتصال، بھ برق وصل کنید. برای ولتاژ، بھ برچسب 
مشخصات فنی رجوع کنید. رشتھ سیم ھای کابل برق را براساس رنگ ھای زیر 

، آبی = نول، قھوه ای = فاز> PEوصل کنید: سبز/زرد= سیم ھادی 

نروژفقط در سوئد، فنالند و
دستگاه می تواند با استفاده از دوشاخھ ارائھ شده نیز کھ دارای سیستم اتصال بھ 

زمین است، متصل شود. دوشاخھ باید ھمچنان پس از نصب قابل دسترسی 
باشد. اگر چنین نیست، الزم است یک کلید قطع جریان برای تمام قطب ھا  

 میلی متر فاصلھ 3تعبیھ شود کھ بعد از قطع جریان بین دو انتھای سیم حداقل 
بیاندازد.

5تثبیت دستگاه – شکل 
آنرا در مرکز قرار دھید.دستگاه را بھ طور کامل وارد کنید و.1
دستگاه را در محل خود پیچ کنید..2

دستگاه نباید بھ وسیلھ نوارھای اضافی درزبندی شود.فاصلھ بین صفحھ کابینت و
نوارھای عایق حرارتی نباید روی دیواره ھای کناری کابینت نصب شوند.

باز کردن
دوشاخھ دستگاه را از پریز جدا کنید. .1
پیچ ھای نصب را باز کنید. .2
سپس بھ طور کامل بیرون بکشید.دستگاه را کمی بلند کنید و.3 aنوع صفحھ اجاق

نصب شده
a

ھمسطح با سطوح 
اطراف

b

 میلی متر.5 میلی متر.38 میلی متر.37صفحھ اجاق اینداکشن

صفحھ اجاق اینداکشن با 
سطح کامل

 میلی متر.5 میلی متر.48 میلی متر.43

 میلی متر.5 میلی متر.42 میلی متر.32اجاق گاز صفحھ ای

 میلی متر.2 میلی متر.24 میلی متر.22صفحھ اجاق برقی
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