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نکاتی در مورد دستورالعمل های نصب

اين راهنما را با دقت مطالعه كنيد. تنها پس از مطالعه دقيق اين راهنما، شما قادر 
به نصب صحيح و ايمن دستگاه خود خواهيد بود. دفترچه های راهنمای استفاده 

و نصب را جهت استفاده های آتی يا برای مالکان بعدی حفظ کنيد.
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.
مواد بسته بندی را دور از دس ترس کودکان نگه داريد.

موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند
اتصال به برق

دستگاه فقط بايد به يک پريز برق دارای سيم زمين که به شکل صحيح نصب شده 
است، متصل شود. نصب پريز برق يا تعويض کابل برق فقط بايد توسط برقکار 

حرفه ای، و مطابق با مقررات مربوطه انجام پذيرد.
دستگاه بايد تنها با استفاده از کابل برق ارائه شده به برق متصل شود. کابل برق را 

به پشت دستگاه وصل کنيد.
کابل های اتصال برق با دوشاخه های گوناگون در مرکز خدمات پس از فروش قابل 

تهيه است.
استفاده از سه راهی برق، اتصاالت چندگانه يا سيم های رابط مجاز نيست. بار 

اضافه الکتريکی خطر آتش سوزی به همراه دارد.
در صورتی که پريز برق بعد از نصب دستگاه ديگر در دسترس نباشد، بايد طی مرحله 

نصب مطابق مقررات يک جداکننده در تأسيسات دائمی برق در نظر گرفته شود.

کابينت های مناسب
دستگاه را پشت درب يک کابينت نصب نکنيد.

اطالعات مندرج در راهنمای نصب دستگاهی را که می خواهيد با کشو ترکيب 
کنيد، مورد توجه قرار دهيد.

نصب زير صفحه کار
اگر سطح کار همپوشانی زيادی با فضای داخل کابينت دارد، اين امر ممکن است 
به تصادم با درپوش شيشه ای کشوی وکيوم آب بندی بيانجامد. حداکثر ابعاد ممکن 

را رعايت کنيد.
قبل از نصب – شکل 1

توجه
يک پمپ محتوی روغن داخل دستگاه نصب شده است. اگر شيب دستگاه زياد شود، ■ 

اين روغن ممکن است از پمپ بيرون بريزد. دستگاه را خم نکنيد يا عمود قرار ندهيد.
با استفاده از يک ابزار مناسب قفل های حمل و نقل را باز کنيد و فيلتر روغن را ■ 

نصب کنيد.
اگر قفل های حمل و نقل پمپ نصب نشده اند، دستگاه را جابجا نکنيد. روغن ■ 

داخل پمپ وکيوم ممکن است در صورت خم شدن با کج شدن دستگاه به بيرون 
نشت کند، و ممکن است به دستگاه آسيب برساند. هنگام باز کردن دستگاه از 

محل نصب، قبل از جابجا کردن آن قفل های حمل و نقل را دوباره ببنديد.
دستگاه را با احتياط از داخل بسته بندی بلند کنيد و بيرون بياوريد. 1.
قفل حمل و نقل پمپ را از قسمت باالی دستگاه باز کنيد. 2.

قفل حمل و نقل را برای استفاده در آينده می توان در پشت دستگاه بست.
فيلتر روغن را نصب کنيد. 3.
درپوش را روی دهانه قرار دهيد و به سمت چپ ببريد. 4.
پيچ های قفل حمل و نقل را باز کنيد. 5.

استفاده از دستگاه – شکل 2 و 3
احتياط!

اگر هيچ حفاظی در برابر کج شدن وجود نداشته باشد، دستگاه هنگام باز بودن کشو 
برمی گردد. کشو را تنها زمانی باز کنيد که محافظ کج شدن نصب شده باشد.

روش کار
محافظ کج شدن را نصب کنيد. 1.

توجه: ارتفاع نگهدارنده ضد کج شدن برای تسهيل در جا دادن دستگاه درون 
کابينت آشپزخانه قابل تنظيم است.

دستگاه را وصل کنيد. 2.

دستگاه را درون کابينت قرار دهيد. 3.
توجه: مطمئن شويد کابل برق له نشده باشد گير نکرده يا پيچ نخورده باشد.

دستگاه را در مرکز قرار دهيد. 4.

کشو را با احتياط باز کنيد. بررسی کنيد که آيا دستگاه به درستی در برابر کج  5.
شدن محافظت می شود.

دستگاه را در محل خود پيچ کنيد. 6.
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راهنمای نصب
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