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موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

■ عملکرد ایمن دستگاه فقط زمانی تضمین می شود که به صورت حرفه ای 	
 و مطابق با این دفترچه راهنما نصب شده باشد. نصاب مسؤول آسیب های 

وارده ناشی از نصب اشتباه است.
■ پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسیب های احتمالی بررسی کنید. 	

چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن به برق 
خودداری کنید.

■ لوازم جانبی را مطابق با برگه راهنما نصب کنید.	
■ قبل از راه اندازی دستگاه، کلیه لوازم بسته بندی و ورق های چسب را از محفظه 	

پخت و درب جدا کنید.
■ کابینت های محل نصب باید تا 90 درجه سانتی گراد و کابینت های مجاور تا 	

70 درجه سانتی گراد در برابر حرارت مقاوم باشند.
■ دستگاه را در پشت صفحات تزئینی نصب نکنید زیرا خطر گرم شدن بیش از 	

حد آن وجود دارد.
■ کلیه برش های روی کابینت ها باید قبل از نصب دستگاه انجام شوند. کلیه 	

براده های چوب را تمیز کنید، زیرا ممکن است برروی عملکرد صحیح قطعات 
الکتریکی اثر بگذارند.

■ دستکش ایمنی به دست کنید تا از بریده شدن دستان خود پیشگیری کنید. 	
 قسمت هایی که هنگام نصب در معرض تماس هستند، ممکن است دارای 

لبه های تیز باشند.
■ ابعاد موجود در شکل ها به میلی متر هستند.	

اتصال به برق
دستگاه آماده اتصال به برق است و تنها باید به یک پریز برق دارای محافظ که به 
شکل صحیح نصب شده است، متصل شود. تنها یک متخصص واجد شرایط مجاز 
است، نسبت به نصب پریز یا تعوبض کابل برق، ضمن رعایت مقررات مربوطه، 

اقدام نماید. در صورتی که پریز برق بعد از نصب دستگاه دیگر در دسترس نباشد، 
باید یک کلید قطع جریان برای تمام قطب ها  تعبیه شود که بعد از قطع جریان بین 

دو انتهای سیم حداقل 3 میلی متر فاصله بیاندازد. در هنگام نصب دستگاه باید 
محافظت در برابر تماس اتفاقی در آینده، پیش بینی شود.

کابینت های مناسب
کابینت محل نصب نباید دارای دیواره عقبى در پشت دستگاه باشد. حداقل ارتفاع 

نصب: 850 میلی متر.
شیارها و ورودی های تهویه نباید مسدود شوند.

1A دستگاه داخل کابینت دیواری - شکل
1B دستگاه داخل کابینت ایستاده - شکل

نصب کردن فر - شکل 2
توجه: مراقب باشید کابل برق به جایی گیر نکند یا گره نخورد.
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