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ما یجب علیك مراعاتھ
التوصیل الكھربائي

ال یجوز توصیل ھذا الجھاز إال بمقبس مؤرض ومركب بشكل صحیح. یجب أال یتم 
 تمدید مقبس كھربائي أو استبدال كابل التوصیل إال من قبل فني كھرباء وفي ظل مراعاة

التعلیمات ذات الصلة.
یجب توصیل الجھاز فقط باستخدام كابل التوصیل المورد. قم بتوصیل كابل التوصیل 

بالجھة الخلفیة للجھاز.
یمكن الحصول على كابالت التوصیل المزودة بأنواع قوابس مختلفة من خدمة العمالء.
ال یجوز استخدام مشترك مقابس وموصالت قابسیة وكابالت التطویل. حیث یكون 

ھناك خطر اندالع حریق في حالة التحمیل الزائد.
إذا تعذر الوصول للقابس بعد التركیب، فیجب في التركیب الكھربائي الثابت أن تتوافر 

تجھیزة فصل لجمیع المراحل وفقا للوائح التركیب.

وحدة التركیب
یجب أال تشتمل خزانة التركیب على جدار خلف األجھزة. یجب االحتفاظ بمسافة تبلغ 

 مم كحد أدنى بین الجدار وقاعدة الخزانة أو الجدار الخلفي للخزانة العلویة.35
یحظر تغطیة فتحات التھویة ومنافذ السحب.

والتزم بتعلیمات دلیل استخدام األجھزة العلویة للقیام بذلك.
ال تقم بتركیب الجھاز خلف غطاء دیكوري. حیث یكون ھناك خطر من جراء السخونة 

المفرطة.

)1إدخال الجھاز (صورة 
قم بتوصیل الجھاز. قم بمحاذاة الجھاز داخل وحدة التركیب حتى یصبح على مستوى 

واحد ثم أحكم ربطھ.

احرص على مراعاة أال یكون كابل التوصیل منحصرا أو مثنیا.: مالحظة
احرص على مراعاة عدم تالمس كابل التوصیل بعد التركیب مع الجھة الخلفیة أو قاعدة 

الجھاز.

)2ضبط محاذاة الجھاز (صورة 
إذا كانت واجھة الجھاز بعد التركیب غیر محاذیة للجھاز المركب فوقھ یمكنك ضبط 

محاذاة واجھة األدراج.
قم بفك الجھاز المركب فوق الدرج..1
قم بحل براغي التثبیت الجانبیة للدرج وإخراج الدرج بمقدار الثلث..2
)، إلى أن 5أدر برغي الضبط الموجود بأسفل الدرج باستخدام مفتاح سداسي (مقاس .3

یتم محاذاة واجھة الجھاز.
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