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موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند
دستگاه نبايد باالی يک بخار پز، فر ترکيبی با بخار يا ماشين ظرفشويی نصب شود.

اتصال به برق
دستگاه آماده اتصال به برق است و تنها بايد به يک پريز برق دارای محافظ که با 
رعايت مقررات نصب شده است، متصل گردد. تنها يک متخصص واجد شرايط 

مجاز است، نسبت به نصب پريز ضمن رعايت مقررات مربوطه، اقدام نمايد. توان 
محافظتی فيوز بايد حداقل 10 آمپر باشد (کليد قطع جريان L يا B). ولتاژ برق بايد 

با ولتاژ مندرج بر روی برچسب يا صفحه مشخصات مطابقت داشته باشد.
دستگاه بايد تنها توسط کابل برق ارائه شده به برق متصل شود. کابل برق را به 

پشت دستگاه وصل کنيد (به صدای جا افتادن آن گوش کنيد).
کابل های اتصال برق با دوشاخه های گوناگون در مرکز خدمات پس از فروش ما 

قابل تهيه است.
از سه راهی برق، کابل تقسيم يا کابل رابط استفاده نکنيد. بار اضافه الکتريکی 

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

کليد قطع جريان برای تمام قطب ها  تعبيه شود که بعد از قطع جريان بين دو انتهای 
سيم حداقل 3 ميلی متر فاصله بياندازد.

کابينت های مناسب
کابينت محل نصب نبايد دارای ديواره عقبى در پشت دستگاه باشد. حداقل ارتفاع 

نصب: 850 ميلی متر.
شيارها و ورودی های تهويه نبايد مسدود شوند.

برای دستگاه های دارای مبدل اضافی دوشاخه - حداقل عمق نصب 340 ميلی متر
1A دستگاه داخل کابينت ديواری - شکل
1B دستگاه داخل کابينت ايستاده - شکل

دستگاه را در پشت صفحات تزئينی نصب نکنيد زيرا خطر گرم شدن بيش از حد 
آن وجود دارد.

نصب کردن فر - شکل 2
توجه: مراقب باشيد کابل برق به جايی گير نکند يا گره نخورد.

en
 Installation instructions

The  following must be noted
The appliance must not be fitted above a steamer, combination 
steam oven or a dishwasher.
Electrical connection
The appliance is ready to be plugged in  and must only be 
connected to a protective contact socket that has been installed  
according to the regulations. Only a qualified electrician may 
install a socket and they must take the appropriate regulations 
into account when doing so. The fuse protection must be rated 
at 10 amperes minimum (L or B  circuit breakers). The mains 
voltage must correspond to the voltage specified on  the rating 
plate.
The appliance must only be connected with the power cable 
provided. Connect the power cable to the back of the appliance 
(listen for the click).
Connecting cables with different types of plugs are available  
from the after-sales service.
Do not use multiple plugs, power strips or extension leads. 
Overloading may result in a risk of fire.
If the plug is no longer accessible following installation, an all-
pin disconnecting device must be present on the installation 
side, with a contact gap of at least 3 mm.

Fitted units
The installation cabinet must not have a back panel behind the 
appliance. Minimum installation height: 850 mm.
Ventilation slots and intakes must not be covered.
For appliances with additional plug adapters - minimum 
installation depth 340 mm
Appliance in a wall-hanging unit - Fig. 1A
Appliance in a tall unit - Fig.1B
Do not install the appliance behind a decorative panel, as this 
puts the appliance at risk of overheating.

Installing the oven - Fig. 2
Note: Do not trap or kink the mains lead.
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BMP 224/225 Installation instructions


