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قبل از نصب  -شکل 1

fa

نکاتی در مورد دستورالعملهای نصب

این راهنما را با دقت مطالعه كنید .تنها پس از مطالعه دقیق این راهنما ،شما قادر
به نصب صحیح و ایمن دستگاه خود خواهید بود .دفترچههای راهنمای استفاده
و نصب را جهت استفادههای آتی یا برای مالکان بعدی حفظ کنید.
پس از باز کردن بسته بندی ،دستگاه را از نظر آسیبهای احتمالی بررسی کنید.
چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسیب دیده است ،از اتصال آن به برق
خودداری کنید.
مواد بستهبندی دستگاه را بر اساس اصول و موازین زیست محیطی دور بیاندازید.
مواد بستهبندی را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند
اتصال به برق

دستگاه فقط باید به یک پریز برق دارای سیم زمین که به شکل صحیح نصب شده
است ،متصل شود .نصب پریز برق یا تعویض کابل برق فقط باید توسط برقکار
حرفهای ،و مطابق با مقررات مربوطه انجام پذیرد.
دستگاه باید تنها با استفاده از کابل برق ارائه شده به برق متصل شود .کابل برق را
به پشت دستگاه وصل کنید.
کابلهای اتصال برق با دوشاخههای گوناگون در مرکز خدمات پس از فروش قابل
تهیه است.
استفاده از سهراهی برق ،اتصاالت چندگانه یا سیمهای رابط مجاز نیست .بار
اضافه الکتریکی خطر آتشسوزی به همراه دارد.
در صورتی که پریز برق بعد از نصب دستگاه دیگر در دسترس نباشد ،باید طی
مرحله نصب مطابق مقررات یک جداکننده در تأسیسات دائمی برق در نظر
گرفته شود.

کابینتهای مناسب

دستگاه را پشت درب یک کابینت نصب نکنید.
اطالعات مندرج در راهنمای نصب دستگاهی را که میخواهید با کشو ترکیب
کنید ،مورد توجه قرار دهید.

نصب دستگاه در زیر پیشخوان

در صورت تمایل به نصب دستگاه در زیر یک پیشخوان یا یک صفحه اجاق ،باید
از ابعاد زیر استفاده نمایید.
در صورت لزوم از یک روکش استفاده کنید.

ابعاد به میلیمتر

a

b

نصب روی سطح/
نصب هم سطح

c

نصب روی سطح/
نصب هم سطح

160

بدون صفحه اجاق
صفحه اجاق اینداکشن

30/30

5

201/200

سطح کامل

40/40

5

211/210

اجاق گاز صفحهای

30/20

2

193/190

صفحه اجاق برقی

30/30

5

197/190

صفحه اجاق اینداکشن

 :aضخامت توصیه شده پیشخوان براساس دستورالعلهای نصب صفحه اجاق
 :bفاصله مورد نیاز بین صفحه اجاق و کشوی واکیوم
 :cفاصله مورد نیاز بین کف کشوی وکیوم و پیشخوان
عملیات را مطابق دستورالعملهای نصب صفحه اجاق انجام دهید.
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توجه
■یک پمپ محتوی روغن داخل دستگاه نصب شده است .اگر شیب دستگاه زیاد
شود ،این روغن ممکن است از پمپ بیرون بریزد .دستگاه را خم نکنید یا عمود
قرار ندهید.
■با استفاده از یک ابزار مناسب قفلهای حمل و نقل را باز کنید و فیلتر روغن را
نصب کنید.
■اگر قفلهای حمل و نقل پمپ نصب نشدهاند ،دستگاه را جابجا نکنید .روغن
داخل پمپ وکیوم ممکن است در صورت خم شدن با کج شدن دستگاه به بیرون
نشت کند ،و به دستگاه آسیب برساند .هنگام باز کردن دستگاه از محل نصب،
قبل از جابجا کردن آن قفلهای حمل و نقل را دوباره ببندید.
..1دستگاه را با احتیاط از داخل بستهبندی بلند کنید و بیرون بیاورید.
..2قفل حمل و نقل پمپ را از قسمت باالی دستگاه باز کنید.
قفل حمل و نقل را برای استفادههای آتی میتوان در پشت دستگاه بست.
..3فیلتر روغن را نصب کنید.
..4درپوش را روی دهانه قرار دهید و به سمت چپ حرکت دهید.
..5پیچهای قفل حمل و نقل را باز کنید.

استفاده از دستگاه  -شکل  2و 3
احتیاط!

اگر هیچ حفاظی در برابر کج شدن وجود نداشته باشد ،دستگاه هنگام باز بودن کشو
برمیگردد .کشو را تنها زمانی باز کنید که محافظ کج شدن نصب شده باشد.

روش کار
..1محافظ کج شدن را نصب کنید.
توجه :ارتفاع نگهدارنده ضد کج شدن برای تسهیل در جا دادن دستگاه درون
کابینت آشپزخانه قابل تنظیم است.
..2دستگاه را وصل کنید.
..3دستگاه را درون کابینت قرار دهید.
توجه :مطمئن شوید کابل برق له نشده باشد گیر نکرده یا پیچ نخورده باشد.
..4دستگاه را در مرکز قرار دهید.
..5کشو را با احتیاط باز کنید .بررسی کنید که دستگاه به درستی در برابر کج شدن
محافظت میشود.
..6دستگاه را در محل خود پیچ کنید.

%HIRUHWKHLQVWDOODWLRQ²)LJ 

en

Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV

1RWHVRQWKHLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV

5HDGWKHVHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\2QO\WKHQZLOO\RXEHDEOHWR
LQVWDOOWKHDSSOLDQFHVDIHO\DQGFRUUHFWO\5HWDLQWKHLQVWUXFWLRQ
PDQXDO DQG DVVHPEO\ LQVWUXFWLRQV IRU IXWXUH XVH RU IRU VXEVHTXHQW
RZQHUV
&KHFN WKH DSSOLDQFH IRU GDPDJH DIWHU XQSDFNLQJ LW 'R QRW FRQQHFW
WKHDSSOLDQFHLILWKDVEHHQGDPDJHGGXULQJWUDQVSRUW
'LVSRVHRIWKHSDFNDJLQJLQDQHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\PDQQHU
.HHSWKHSDFNDJLQJPDWHULDODZD\IURPFKLOGUHQ

<RXPXVWQRWHWKHIROORZLQJ

(OHFWULFDOFRQQHFWLRQ
7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRDHDUWKLQJFRQWDFW
VRFNHWWKDWKDVEHHQFRUUHFWO\LQVWDOOHG$VRFNHWPXVWRQO\EH
LQVWDOOHGRUWKHSRZHUFDEOHUHSODFHGLIWKLVLVFDUULHGRXWE\D
TXDOLILHGHOHFWULFLDQDQGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHDSSURSULDWH
UHJXODWLRQV
7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGXVLQJWKHSRZHUFDEOH
SURYLGHG&RQQHFWWKHSRZHUFDEOHWRWKHEDFNRIWKHDSSOLDQFH
&RQQHFWLQJ FDEOHV ZLWK YDULRXV SOXJ W\SHV DUH DYDLODEOH IURP DIWHU
VDOHVVHUYLFH
1RPXOWLSOXJVPXOWLSOHFRQQHFWRUVRUH[WHQVLRQOHDGVPD\EH
XVHG2YHUORDGLQJFDXVHVDULVNRIILUH
,IWKHSOXJFDQQRORQJHUEHUHDFKHGDIWHUWKHLQVWDOODWLRQD
SDUWLWLRQPXVWEHSURYLGHGLQWKHSKDVHVLQWKHSHUPDQHQW
HOHFWULFDOLQVWDOODWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWDOODWLRQ
UHJXODWLRQV

)LWWHGXQLWV

'RQRWLQVWDOOWKHDSSOLDQFHEHKLQGWKHGRRURIDXQLW
5HDGWKHLQIRUPDWLRQLQWKHLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUWKH
DSSOLDQFH\RXZDQWWRFRPELQHZLWKWKHGUDZHU

,QVWDOOLQJWKHDSSOLDQFHXQGHUWKHZRUNWRS

,I \RX ZLVK WR LQVWDOO WKH DSSOLDQFH XQGHU D ZRUNWRS RU XQGHU D KRE
\RXZLOOQHHGWRXVHWKHIROORZLQJGLPHQVLRQV
,IQHFHVVDU\XVHDFRYHU

'LPHQVLRQVLQPP

D
E
6XUIDFH
PRXQWHG
IOXVKPRXQWHG

F
6XUIDFH
PRXQWHG
IOXVKPRXQWHG

,QGXFWLRQKRE











*DVKRE







1RKRE

)XOOVXUIDFH
LQGXFWLRQKRE
(OHFWULFKRE











D5HFRPPHQGHGZRUNWRSWKLFNQHVVDFFRUGLQJWRWKHKRE
LQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
E5HTXLUHGGLVWDQFHEHWZHHQWKHKREDQGWKHYDFXXPVHDOLQJ
GUDZHU
F5HTXLUHGGLVWDQFHEHWZHHQWKHERWWRPRIWKHYDFXXPVHDOLQJ
GUDZHUDQGWKHERWWRPRIWKHZRUNWRS
3URFHHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUWKH
KRE
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1RWHV
■ $SXPSWKDWFRQWDLQVRLOLVLQVWDOOHGLQWKHDSSOLDQFH,IWKH
LQFOLQHLVWRRJUHDWWKLVRLOPD\IORZRXWRIWKHSXPS'RQRWWLS
WKHDSSOLDQFHRUXSHQGLW
■ 8VHDVXLWDEOHWRROWRUHPRYHWKHWUDQVSRUWORFNVDQGLQVWDOOWKH
RLOILOWHU
■ 'RQRWPRYHWKHDSSOLDQFHLIWKHWUDQVSRUWORFNVIRUWKHSXPS
DUHQRWLQVWDOOHG7KHRLOIURPWKHYDFXXPSXPSPD\OHDNRXW
ZKHQ LW LV WLSSHG RU WLOWHG DQG PD\ GDPDJH WKH DSSOLDQFH :KHQ
XQLQVWDOOLQJWKHDSSOLDQFHUHDWWDFKWKHWUDQVSRUWORFNVEHIRUH
PRYLQJLW
 &DUHIXOO\OLIWWKHDSSOLDQFHRXWRIWKHSDFNDJLQJ
 5HPRYHWKHWUDQVSRUWORFNIRUWKHSXPSIURPWKHWRSRIWKH
DSSOLDQFH
7KH WUDQVSRUW ORFN FDQ EH VHFXUHG WR WKH UHDU RI WKH DSSOLDQFH IRU
IXWXUHXVH
 ,QVWDOOWKHRLOILOWHU
 3ODFHWKHOLGLQWRWKHRSHQLQJDQGPRYHLWWRWKHOHIW
 5HPRYHWKHWUDQVSRUWORFNVFUHZV

8VLQJWKHDSSOLDQFH²,PDJHVDQG

&DXWLRQ
,I WKHUH LV QR WLOW SURWHFWLRQ WKH DSSOLDQFH ZLOO WLS ZKHQ WKH GUDZHU LV
RSHQ2QO\RSHQWKHGUDZHULIWKHWLOWSURWHFWLRQLVLQVWDOOHG
3URFHGXUH
 ,QVWDOOWKHWLOWSURWHFWLRQ
1RWH 7KH KHLJKW RI WKH WLOW SURWHFWLRQ FDQ EH DGMXVWHG WR PDNH LW
HDVLHUWRVOLGHWKHDSSOLDQFHLQWRWKHNLWFKHQXQLW
 &RQQHFWWKHDSSOLDQFH
 6OLGHWKHDSSOLDQFHLQWRWKHXQLW
1RWH 0DNH VXUH WKDW WKH SRZHU FDEOH LV QRW SLQFKHG WUDSSHG RU
NLQNHG
 &HQWUHWKHDSSOLDQFH
 &DUHIXOO\RSHQWKHGUDZHU&KHFNZKHWKHUWKHDSSOLDQFHLV
SURSHUO\SURWHFWHGDJDLQVWWLOWLQJ
 6FUHZWKHDSSOLDQFHLQWRSODFH

