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fa
Ú راهنمای نصب

نکاتی در مورد دستورالعمل ھای نصب
این راھنما را با دقت مطالعھ کنید. تنھا پس از مطالعھ دقیق این راھنما، شما قادر بھ 
نصب صحیح و ایمن دستگاه خود خواھید بود. دفترچھ ھای راھنمای استفاده و نصب 

را جھت استفاده ھای آتی یا برای مالکان بعدی حفظ کنید.
پس از باز کردن بستھ بندی، دستگاه را از نظر آسیب ھای احتمالی بررسی کنید. 

چنانچھ دستگاه در ھنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن بھ برق 
خودداری کنید.

مواد بستھ بندی دستگاه را بر اساس اصول و موازین زیست محیطی دور بیاندازید.
مواد بستھ بندی را دور از دسترس کودکان نگھ دارید.

لطفاً در نظر داشتھ باشید
اتصال بھ برق

دستگاه فقط باید بھ یک پریز برق دارای محافظ کھ بھ شکل صحیح نصب شده است، 
متصل شود. نصب پریز یا تعویض کابل اتصال باید تنھا توسط یک متخصص تعلیم 

دیده و با رعایت مقررات مربوطھ صورت گیرد.
دستگاه باید تنھا توسط کابل برق ارائھ شده بھ برق متصل شود. کابل برق را بھ 

پشت دستگاه وصل کنید.
کابل ھای برق جایگزین را می توانید از مرکز خدمات پس از فروش ما تھیھ کنید.
از چند دوشاخھ، سھ راھی برق یا کابل رابط استفاده نکنید. بار اضافھ الکتریکی 

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

کلید قطع جریان برای تمام قطب ھا  تعبیھ شود کھ بعد از قطع جریان بین دو انتھای 
 میلی متر فاصلھ بیاندازد.3سیم حداقل 

ھای مناسب کابینت
دستگاه را پشت درب یک کابینت نصب نکنید.

اطالعات مندرج در راھنمای نصب دستگاھی را کھ می خواھید با کشو ترکیب کنید، 
مورد توجھ قرار دھید.

نصب زیر صفحھ کار
اگر سطح کار ھمپوشانی زیادی با فضای داخل کابینت دارد، این امر ممکن است بھ 
تصادم با درپوش شیشھ ای کشوی وکیوم آب بندی بیانجامد. حداکثر ابعاد ممکن را 

رعایت کنید.

1قبل از نصب – شکل
توجھ

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 ندھید.
با استفاده از یک ابزار مناسب قفل ھای حمل و نقل را باز کنید و فیلتر روغن را ■

نصب کنید.
اگر قفل ھای حمل و نقل پمپ نصب نشده اند، دستگاه را جابجا نکنید. روغن داخل ■

پمپ وکیوم ممکن است در صورت خم شدن با کج شدن دستگاه بھ بیرون نشت 
کند، و ممکن است بھ دستگاه آسیب برساند. ھنگام باز کردن دستگاه از محل 

نصب، قبل از جابجا کردن آن قفل ھای حمل و نقل را دوباره ببندید.
دستگاه را با احتیاط از داخل بستھ بندی بلند کنید و بیرون بیاورید..1
قفل حمل و نقل پمپ را از قسمت باالی دستگاه باز کنید..2

قفل حمل و نقل را برای استفاده در آینده می توان در پشت دستگاه بست.
فیلتر روغن را نصب کنید..3
درپوش را روی دھانھ قرار دھید و بھ سمت چپ ببرید..4
پیچ ھای قفل حمل و نقل را باز کنید..5

3 و 2استفاده از دستگاه – شکل 
احتیاط!

اگر ھیچ حفاظی در برابر کج شدن وجود نداشتھ باشد، دستگاه ھنگام باز بودن 
کشو برمی گردد. کشو را تنھا زمانی باز کنید کھ محافظ کج شدن نصب شده باشد.

روش کار
محافظ کج شدن را نصب کنید..1
دستگاه را وصل کنید..2
دستگاه را بھ داخل کابینت ببرید..3

مطمئن شوید کابل برق لھ نشده باشد یا پیچ نخورده باشد.: توجھ
دستگاه را در مرکز قرار دھید..4
کشو را با احتیاط باز کنید. بررسی کنید کھ محافظ کج شدن بھ شکل صحیح .5

کار می کند.
دستگاه را در محل خود پیچ کنید..6
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