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دليل التركيب
يرجى االحتفاظ به
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إرشادات هامة

ال يكون األمان أثناء االستخدام مضموناً  ■■

إال في حالة تركيب الموقد بشكل سليم من 
الناحية الفنية ووفقاً لما ورد في دليل 

التركيب. ويكون فني التركيب مسؤوالً عن أي 
ضرر ينتج عن التركيب غير السليم.

ال يمكن توصيل الجهاز إال من قبل فني  ■■

معتمد. ويجب مراعاة التوجيهات الصادرة عن 
مرفق الكهرباء المحلي.

، ويجب استخدامه  ■■I هذا الجهاز من الفئة
دائماً مع وصلة مؤرضة.

استخدام هذا الجهاز بدون وصلة أرضي  ■■
أو بعد بعد تركيبه بشكل غير سليم يمكن أن 

 يتسبب في ضرر بالغ في حاالت نادرة للغاية.
الجهة الصانعة ليست مسؤولة عن أي خلل 

وظيفي أو ضرر ينتج عن التركيب الكهربائي 
غير السليم.

من الضروري تركيب فيوز على الجهازين  ■■

.C أو B
إذا لم يكن الجهاز مزوداً بقابس سهل  ■■

الوصول إليه، فيجب دمج وسائل الفصل في 
التركيب الثابت وفقاً لقواعد التركيب.

يجب تركيب خرطوم السحب بحيث ال  ■■

يالمس األجزاء الساخنة من الموقد أو الفرن.
المواقد الحثية يجب تركيبها دائماً على  ■■

أفران ذات تهوية قسرية لها نفس المواصفات. 
أما الثالجات وغساالت األطباق واألفران غير 

المزودة بتهوية أو الغساالت األوتوماتيكية فال 
يجوز تركيبها أسفل الموقد.

في حالة تركيب الموقد فوق درج، فيوصى  ■■

باستخدام دعامة بينية، وذلك ألن األشياء 
المعدنية المخزنة في الدرج قد تصل إلى 

درجات حرارة مرتفعة نتيجًة لتدوير الهواء 
 المنبعث من نظام تهوية الموقد.

يمكن الحصول على ملحق تكميلي مناسب 
 لالستخدام كدعامة بينية من خدمة الدعم الفني.

الكود المرجعي لهذا الملحق التكميلي هو 
.448964

أي تغيير يطرأ على الجهاز من الداخل، بما  ■■
في ذلك تغيير كابل الكهرباء، يجب أن يتم 

بمعرفة خدمة الدعم الفني.

 تحضير وحدات المطبخ 
- شكل 1/2/3

يجب أن يكون سطح العمل مستوياً  ■■

وأفقياً. ويجب عمل الفتحة قبل تركيب 
الجهاز. قم بإزالة أية برادة ألنها قد تؤثر 

على عمل المكونات الكهربائية. وبعد 
االنتهاء من عمل الفتحة، يجب التحقق من 

ثبات الوحدة مرة أخرى.
األسطح التي تم قطعها لعمل الفتحة يجب  ■■

إحكامها جيداً حتى تكون مقاومة للسخونة 
وحتى ال تنتفخ عندما تتعرض للرطوبة.

وحدات المطبخ المقرر تركيبها يجب أن  ■■

تقاوم السخونة حتى درجة حرارة 90°م.
الفجوة بين الفتحة والجدار الجانبي يجب  ■■

أال تقل عن: 40 مم.
ال يوصى بوضع الموقد بين الجدران 

الجانبية، ولكن في حالة حدوث ذلك يجب ترك 
فجوة ال تقل عن 200 مم في الجانب.

سطح العمل الذي يتم تركيب الموقد عليه  ■■

 يجب أن يكون بالمواصفات التالية:
يجب أن يكون ُسمكه 30 مم، في حالة 

 التركيب فوق فرن،
يجب أن يكون ُسمكه 20 مم، في حالة 

التركيب بدون فرن أو فوق درج.
مع مراعاة تهوية الموقد: ■■

- يجب عمل فتحة في القطاع العلوي لظهر 
وحدة المطبخ، بعرض 300 مم وبارتفاع 

45 مم.
- يجب أن تكون هناك فجوة مقدارها 20 مم 

بين ظهر وحدة المطبخ وجدار المطبخ.
- في حالة تركيب الموقد فوق درج، يجب 

ترك فجوة مقدارها 65 مم بين الدرج والقطاع 
العلوي للموقد.

 تركيب وتوصيل الموقد 
- شكل 4

انظر لوحة الصنع لمعرفة قيمة الجهد  ■■
الكهربائي.

يراعى توصيل الجهاز وفقاً لمخطط  ■■

التوصيل فقط.
يجب البدء بسلك األرضي )أخضر وأصفر(  ■■

عند التوصيل، واالنتهاء به عند الفصل. ويجب 
أيضا أن يكون أطول من األسالك األخرى، 

بحيث يتم فصل األسالك األخرى قبل سلك 
األرضي في حالة تحريك الجهاز.

احرص على أال يتعرض السلك لالنحصار  ■■
عند تركيب الجهاز، وال تقم بتمريره فوق 

حواف حادة.
ليس من الضروري إحكام الموقد وسطح  ■■

العمل بالسيليكون، وذلك ألن الموقد نفسه 
مزود بجوان يؤدي هذه الوظيفة. 

خلع الموقد
افصل الموقد عن مصدر اإلمداد بالكهرباء.

اضغط الموقد للخارج من أسفل.

 مخطط التوصيل 
- شكل 5
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