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محافظ کج شدن
برای جلوگيری از لق زدن دستگاه، ابزار تثبيت کننده بايد نصب شود.

از دو پيچ برای نصب صفحه نگهدارنده به پانل پشت دستگاه استفاده کنيد.  1.
(شکل 7)

مطمئن شويد که پايه های تنظيم به درستی قرار گرفته اند و اجاق در ارتفاع  2.
مناسب نصب شده است. (شکل 8)

از دو پيچ، واشر و مهره برای اتصال قطعه رابط به پايه نگهدارنده ديواری  3.
استفاده کنيد. (شکل 9)

توجه
قطعه رابط می تواند با سمت بلند در باال يا در پايين به پايه ديواری نصب ■ 

شود.
پين نگهدارنده قطعه رابط بايد در همان ارتفاع دهانه صفحه نگهدارنده باشد ■ 

و بايد روی لبه زيرين دهانه قرار گيرد. (شکل 10)
پايه نگهدارنده ديواری بايد با کف زمين در تماس باشد. (شکل 11)■ 
پايه نگهدارنده ديواری و قطعه رابط را با هم پيچ کنيد، از سوراخ های قطعه ■ 

رابط که دورتر هستند بايد استفاده شود. (شکل 9)
مطمئن شويد که يک فاصله 50 ميليمتری بين سوراخ های نصب روی ديوار  4.

و پانل جانبی دستگاه وجود دارد. (شکل 12)
با استفاده از مداد محل سوراخ های مورد نياز برای مته کاری را عالمت بزنيد.  5.

از دو پيچ و بست های مناسب برای تثبيت پايه نگهداره ديواری به ديوار استفاده 
کنيد. (شکل 13)

دستگاه را به ديوار وصل کنيد. (شکل 14) 6.
توجه: پين نگهدارنده قطعه رابط بايد درون دهانه صفحه نگهدارنده روی پانل 

پشت دستگاه قرار گيرد.
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توصيه های ايمنی
اين دستورالعمل  ها را با دقت بخوانيد و در محلی مطمئن نگه داری کنيد. استفاده 

ايمن از اين دستگاه تنها زمانی تضمين می شود که توسط يک کارشناس حرفه  ای 
و مطابق با اين دستورالعمل  ها نصب شود.

دستگاه بايد توسط يک تکنيسين مجاز و آموزش ديده به پريز برق وصل شود.
مسؤوليت آسيب يا ايرادهای ناشی از نصب نادرست دستگاه برعهده نصاب است.

دستگاه  های برقی بايد هميشه به سيم اتصال زمين مجهز باشند.
در صورت نصب هود، بايد براساس دستورالعمل  های ارائه شده به همراه آن نصب 

شود. حداقل فاصله مجاز تا اجاق را در نظر داشته باشيد.
اين دستگاه نبايد روی قايق يا خودرو نصب شود.

قبل از نصب
اين دستورالعمل  ها برای چندين مدل دستگاه تهيه شده  اند. بسته به مدل دستگاه، 

جزئيات ممکن است تفاوت داشته باشند.
اطالعات زير در مورد دستگاه و راهنمايی های تهويه را مطالعه کنيد.

در اين بخش، شما اطالعاتی در موارد زير خواهيد:
باز کردن و بيرون آوردن از بسته بندی■ 
کالس  های دستگاه■ 
ابعاد دستگاه■ 
فاصله از اثاثيه مجاور■ 
برچسب مشخصات فنی■ 

باز کردن و بيرون آوردن از بسته بندی
پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسيب های احتمالی بررسی کنيد. 

چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسيب ديده است، از اتصال آن به برق 
خودداری کنيد.

مواد بسته بندی دستگاه را بر اساس اصول و موازين زيست محيطی دور بياندازيد.
ابعاد دستگاه(شكل 1)

کابينت  های مجاور (شكل 2)
کابينت  های مجاور و قسمت جلوی آنها بايد در برابر حرارت حداقل 90 درجه 
سانتيگراد مقاوم باشند. چنانچه دستگاه در نزديکی کابينت  های ديگر آشپزخانه 

نصب می  شود، بايد فاصله  های حداقل تعيين شده در نمودار را رعايت کنيد.
برچسب مشخصات فنی

اطالعات فنی دستگاه را می توانيد برروی برچسب مشخصات فنی بيابيد.
برچسب مشخصات فنی روی بخش داخلی درب محفظه نگهداری قرار دارد.

نصب
اين دستگاه به يک مجموعه پايه قابل تنظيم و يک ترشح گير مجهز است.

نصب پايه  های قابل تنظيم - شکل 3
كليه قطعاتی را که به طور دائم نصب نشده  اند، به ويژه شبکه های فلزی  1.

و سرشعله  ها را باز كنيد.
لوازم جانبی را از فر خارج کنيد. 2.
دستگاه را از يک طرف اندکی بلند و کج کنيد. 3.
پايه  های قابل تنظيم را با يک صفحه فلزی داخل سوراخ  های نصب در زير  4.

دستگاه بپيچانيد.
توجه: اگر الزم است دستگاه را با فشار جای دهيد، پايه  های قابل تنظيم را به 

طور کامل بپيچانيد.
تنها زمانی دستگاه را تراز کنيد که برق و گاز متصل شده باشند، و كليه  5.

كارهای مربوط به نصب تکميل شده باشد.
نصب ترشح گير - شكل 4

بسته بندی و اليه محافظ ترشح گير را باز کنيد. 1.

دو پيچ پشت دستگاه را باز کنيد. 2.
به مهره ها ديگر نيازی نيست.

ترشح گير را با استفاده از ميخ پرچ ها داخل سوراخ هايی که برای همين منظور  3.
تعبيه شده اند قرار دهيد.

پيچ ها را از زير وارد کنيد و آنها را محکم نماييد. 4.

اتصال به برق
دستگاه بايد توسط يک متخصص مجاز به برق وصل شود. دستگاه بايد براساس 
جديدترين دستورالعمل  های IEE (مؤسسه مهندسين برق) نصب شود. در صورت 

اتصال اشتباه، ممکن است دستگاه آسيب ببيند.
اطمينان حاصل کنيد ولتاژ برق با شدت جريان تعيين شده روی برچسب مشخصات 

فنی سازگار باشد.
اطمينان حاصل کنيد که برق ورودی مجهز به اتصال زمين مناسب بوده و فيوز 
و سيم  کشی ساختمان از ظرفيت كافی برای توان برقی دستگاه برخوردار است.

هنگام سيم كشی برق دستگاه نکات زير را رعايت کنيد:
سيم را له نکنيد يا نپيچانيد.■ 
سيم را از لبه  های تيز و برنده دور نگه داريد.■ 
سيم را با قطعاتی که ممکن است حرارت آنها به بيش از 50 درجه سانتيگراد ■ 

باالتر از دمای اتاق برسد، در تماس قرار ندهيد.
اتصال دستگاه به برق

دستگاه دارای کالس حفاظتی 1 است و فقط بايد به يک پريز برق دارای سيم زمين 
متصل شود.

برق دستگاه بايد در طول کل عمليات نصب قطع باشد.
دستگاه بايد تنها توسط کابل برق ارائه شده به برق متصل شود.

نحوه نصب بايد محافظت در برابر تماس اتفاقی را تضمين نمايد.
تنها يک متخصص مجاز می  تواند برق دستگاه را وصل کند. اين فرد بايد مقررات 

شركت برق محلی رعايت نمايد.
سيم برق بدون دوشاخه مجهز به اتصال زمين

يک کليد قطع جريان برای تمام قطب ها که بعد از قطع جريان، بين دو انتهای سيم 
حداقل 3 ميلی متر فاصله بياندازد، بايد در هنگام نصب تعبيه شود. سيم های فاز 

و نول را در پريز برق اصلی شناسايی كنيد. در صورت اتصال نادرست، ممکن 
است دستگاه آسيب ببيند.

اتصال کابل برق بايد به شکلی که در شکل نشان داده شده است صورت گيرد.
کابل برق بايد با H05 V2V2-F يا باالتر منطبق باشد.

توجه: دستگاه در هنگام تحويل برای برق تک فاز پيکربندی شده است. مدار روی 
63 آمپر تنظيم شده است.

دستگاه می تواند به برق 1، 2 يا 3 فاز وصل شود:
(5a شکل) اتصال دستگاه به برق تک فاز

از يک کابل x 6 mm2 3  استفاده کنيد. 1.

مدار را برروی 63 آمپر برای هر فاز تنظيم کنيد. 2.
 (5c شکل) اتصال دستگاه به برق 2 فاز

برای اتصال 380-415 ولت با 2 فاز + نول (~2N)، اتصال فاز بايد تعويض 
شود.

از يک کابل x 4mm2 4  استفاده کنيد 1.

مدار را برروی 32 آمپر برای هر فاز تنظيم کنيد. 2.
 (5b شکل) اتصال دستگاه به برق 3 فاز

برای اتصال 380-415 ولت با 3 فاز + نول (~3N)، اتصال فاز بايد تعويض 
شود.

از يک کابل x 2,5 mm2 5  استفاده کنيد. 1.

مدار را برروی 20  آمپر برای هر فاز تنظيم کنيد. 2.

استقرار و تراز کردن
مستقر کردن دستگاه

هنگام نصب دستگاه، اطمينان حاصل کنيد كه محل نصب نهايی از فضای کافی 
برای جلو کشيدن دستگاه جهت نظافت و تعمير و نگهداری برخوردار باشد.

زمين زير دستگاه بايد محکم و پايدار باشد. ديواری که درست پشت دستگاه قرار 
دارد بايد از مواد غيرقابل اشتعال باشد، به عنوان مثال کاشی.

اگر به منظور استقرار دستگاه ناچاريد آن را جابجا کنيد، اطمينان حاصل کنيد 
پايه  های قابل تنظيم به طور کامل در جای خود پيچيده شده باشند.

تراز کردن دستگاه (شکل 6)
پايه قابل تنظيم را بچرخانيد تا دستگاه تراز شود.

توجه: تراز کردن دستگاه تنها زمانی بايد انجام شود که ساير کارها کامل شده 
باشد.
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	Fitting the adjustable feet - Fig. 3
	1. Remove all parts that are not permanently fixed, especially the pan supports and burners.
	2. Remove the accessories from the oven.
	3. Tilt the appliance by raising it slightly on one side from the floor.
	4. Screw the adjustable feet with one metal disk into the mounting holes on the underside of the appliance.
	Note
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	1. Remove the packaging and the protective film from the splash guard.
	2. Loosen the two screws on the back of the appliance.
	3. Place the splash guard into the holes intended for this purpose using the dowels.
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	1. Use a 3 x 6 mm2 cable.
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	5. Use a pencil to mark on the wall where the holes need to be drilled. Use two screws and the appropriate fastenings to secure the wall-mounting bracket to the wall. (Fig. 13)
	6. Slide the appliance to the wall. (Fig. 14)
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