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Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: 976 (GK45TEPS)

 
Tip levhası
Tip levhası, bağlantı levhasının yanında bulunmaktadır.

A Beraberinde bulunan ikinci tip levhası; altta bulunan ankastre mobilyanın ön cephesi-
nin arkasına erişilebilir şekilde yapıştırılmalıdır.

A Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakılmalıdır.
 A Cihaz; montaj tarafında bulunan dağıtım kutusuna takılmak üzere bir bağlantı kablosuyla donatılmıştır. Bağlantı kablosu ısıtma tek-

niği ile ilgili sebeplerden dolayı değiştirilmemelidir.

Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol
edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Genel Uyarılar

Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara
mutlaka uyulmalıdır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tanım Ürün- No:
Montaj dirseği sağ/sol H6.2591
Montaj dirseği Ön/arka H6.2592
Montaj dirseği için ahşap vida Çeşitli

Aksesuarlar

Tanım Ürün- No:
Termo muhafaza kapağı tertibatı H6.2616
Taş kaplamalara montaj için hızlı yapıştırıcı

Permabond F246, Aktivatör dahil, 50 ml'lik tüp Firma Silitech AG. 3008 Bern. B11.502

Montaj için germe kayışı-özel durumlar için H6.1548

Elektrik bağlantıları

Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin dü-
zenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.
Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisa-
tında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişile-
bilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı
olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim
sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski te-
sisatları kontrol ediniz.

Tip levhası

Bağlantı levhası

400 V~ 2N

PE/ sarı/yeşil
N mavi
L1 kahverengi
L2 siyah

230 V~

AUS/NZ PE/ sarı/yeşil

N mavi

L1 kahverengi600/550
900

Tesisat borusuBağlantı halkası Dağıtım kutusu
1
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Açıklamalar
� Sızan sıvılara karşı gerekli yalıtımın sağlanması için çalışma tezgahı düzgün olmalıdır.
� Alta kurulum elemanı için en az 900 mm genişliğinde bir mobilya elemanının olması tavsiye edilir.

Montaj

Ön ve arka bölmeler alt kısımdan  desteklenmiştir.
Gövde kalınlığına taş kaplamanın üreticisi tarafından karar verilir.
Her bir taşın özelliğine göre min. gövde genişliği değişiklik gösterir.

Ahşap kaplamalarda
1. Montaj kesitini tam olarak oluşturun.
2. Montaj elemanları A ve B merkezlenerek ve şekilde görüldüğü gibi ahşap vidalarla C montaj kesitine sabitleyin.
3. Tüm durdurma halkaları D set üstü ocağın montajından önce açılmalıdır.
4. Elektriksel şebeke bağlantısını mümkünse cihazı yerleştirmeden önce kurun.
5. Cihazı simetrik olarak montaj kesitinden çalışma tezgahına kadar tutucu yay elemanı üzerine oturtun. Bağlantı kablosu pişirme 

alanı altında bulunan kapak yuvasının kızgın bölgelerine temas etmemelidir.

Taş kaplamalarda
Taş kaplamalarda montaj elemanları A ve B yapıştırılabilir (Yapıştırıcı için bakınız «Aksesuar»).

1. Montaj elemanları ve taşın yapıştırma yüzeylerini iyice temizleyin/ astarlayın ve iyice kurumasını sağlayın.
2. Yapıştırıcıyı taşa uygulayın ve bir spatula ile pürüzsüzleştirin. Aktivatörü ince bir tabaka halinde montaj elemanının yapıştırma 

yüzeyine sürün.
3. Montaj elemanlarını merkezleyerek yerleştirin ve iyice bastırın. Kullanılan yapıştırıcının önerilen bağlanma süresine uyun.
4. Elektriksel şebeke bağlantısını mümkünse cihazı yerleştirmeden önce kurun.
5. Cihazı simetrik olarak montaj kesitinden çalışma tezgahına kadar tutucu yay elemanı üzerine oturtun. Bağlantı kablosu pişirme 

alanı altında bulunan kapak yuvasının kızgın bölgelerine temas etmemelidir.

Kurulum

Cihazın kesitinden yanıcı duvarlara kadar olan mesafe (sol, sağ, arka) en az 50 mm olmalıdır. Pişirme alanının altından montaj
boşluğuna uzanan yan duvarlar, destek çubukları gibi parçalar yanıcı olmayan malzemeden oluşmalıdır.
Cihaz yuvasının alt kısmı ve altında bulunan yanıcı mobilya parçaları arasındaki mesafe en az 20 mm olmalıdır. Çekmecenin
doğrudan alçak montajında - eğer yuvaya alttan alet yardımı olmaksızın dokunulabiliyorsa- bir temas koruması şarttır. Termo
muhafaza kapağı tertibatı (bakınız «Aksesuar») bunun için tavsiye edilir.

Montajı yapılan set üstü ocağın tezgah görüntüsü resimde görülen set üstü ocaktan farklı olabilir!
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Merkezleme işareti ön

Merkezleme işareti arka

Kablo uzunluğu 1,7 m

Montaj için germe 
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