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Ú راهنمای نصب

موارد زیر باید مورد توجھ قرار گیرند
اتصال بھ برق

دستگاه فقط باید بھ یک پریز برق دارای سیم زمین کھ بھ شکل صحیح نصب شده 
است، متصل شود. نصب پریز برق یا تعویض کابل برق فقط باید توسط برقکار 

حرفھ ای، و مطابق با مقررات مربوطھ انجام پذیرد.
دستگاه باید تنھا با استفاده از کابل برق ارائھ شده بھ برق متصل شود. کابل برق را 

بھ پشت دستگاه وصل کنید.
کابل ھای اتصال برق با دوشاخھ ھای گوناگون در مرکز خدمات پس از فروش قابل 

تھیھ است.
استفاده از سھ راھی برق، اتصاالت چندگانھ یا سیم ھای رابط مجاز نیست. بار اضافھ 

الکتریکی خطر آتش سوزی بھ ھمراه دارد.
در صورتی کھ پریز برق بعد از نصب دستگاه دیگر در دسترس نباشد، باید طی 

مرحلھ نصب مطابق مقررات یک جداکننده در تأسیسات دائمی برق در نظر گرفتھ 
شود.

کابینت ھای مناسب
کابینت محل نصب نباید دارای دیواره عقبى در پشت دستگاه باشد. بین دیوار و کف 

 میلیمتر فاصلھ باشد.20کابینت و نیز دیواره پشتی کابینت باالیی باید حداقل 
دستگاه را پشت درب یک کابینت نصب نکنید.

شیارھای تھویھ و دھانھ ھای ورودی ھوا نباید پوشیده شوند.
اطالعات موجود در راھنمای نصب دستگاھی را کھ در باال نصب می شود مورد 

توجھ قرار دھید.
دستگاه را در پشت صفحات تزئینی نصب نکنید زیرا خطر گرم شدن بیش از حد آن 

وجود دارد.

)1جای گذاری دستگاه (شکل 
دستگاه را وصل کنید. دستگاه را روی کابینت تراز کنید و محکم در جای خود پیچ 

نمایید.
مطمئن شوید کابل برق گیر نکرده یا پیچ نخورده باشد.: توجھ

کابل برق نباید پس از نصب نباید با قسمت پشت یا زیر دستگاه در تماس باشد.

)2تراز کردن دستگاه (شکل 
اگر پس از نصب، جلوی دستگاه با دستگاھی کھ در باالی آن نصب شده است در 

یک ردیف نباشد، می توانید جلوی کشو را تراز کنید.
دستگاه نصب شده در باالی کشو را باز کنید..1
پیچ ھای طرفین کشو را باز کنید و یک سوم کشو را بیرون بکشید..2
) استفاده کنید تا زمانی کھ جلوی 5از یک آچار آلن برای تنظیم پیچ زیر کشو (سایز .3

دستگاه تراز شود.
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