INSTALACJA
Przygotowanie blatu mebla do zabudowy płyty
•
•
•
•
•

Blat powinien być płaski i dobrze wypoziomowany. Należy uszczelnić i zabezpieczyć blat od strony ściany przed zalaniem i wilgocią.
Meble do zabudowy muszą mieć okładzinę oraz kleje do jej przyklejenia od
porne na temperaturę 100°C. Niespełnienie tego warunku może spowodować
zdeformowanie powierzchni lub odklejenie okładziny.
Krawędzie otworu powinny zostać zabezpieczone materiałem odpornym na
wchłanianie wilgoci.
Pod spodem płyty należy zostawić przynajmniej 25 mm wolnej przestrzeni aby
umożliwić właściwy obieg powietrza i aby uniknąć przegrzania powierzchni wokół płyty.
Otwór w blacie wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na poniższym rysunku (jednostka [mm]):
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* Minimalna odległość okapu od płyty roboczej w przypadku okapu prostego powinna wynosić 650mm, natomiast w przypadku okapów skośnych 450mm
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5-10 mm

min 650mm

5-10 mm

25m m

min 650mm

30m m

30m m

Zabronione jest mocowanie płyty ponad piekarnikiem pozbawionym
wentylacji
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Instalowanie płyty w otworze montażowym
•
•

dokonaj połączenia płyty przewodem elektrycznym wg załączonego schematu
połączeń
oczyść blat z kurzu, włóż płytę w otwór i mocno dociśnij do blatu
1

2

3

1 - blat
2 - uszczelka płyty
3 - płyta ceramiczna

Uwaga! Przyłączenia do instalacji może dokonać tylko wykwalifikowany in
stalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego do
konywania przeróbek lub zmian w instalacji elektrycznej.

i

Wskazówki dla instalatora
Płyta wyposażona jest w listwę przyłączeniową, umożliwiającą wybór właściwych
połączeń dla konkretnego rodzaju zasilania w energię elektryczną.
Listwa przyłączeniowa umożliwia następujące połączenia:
- jednofazowe 220-240V ~
- dwufazowe 380-415V 2N~
Podłączenie płyty do odpowiedniego zasilania jest możliwe poprzez odpowiednie zmostkowanie zacisków na listwie przyłączeniowej wg zamieszczonego
schematu połączeń. Schemat połączeń jest zamieszczony również na spodniej
części osłony dolnej. Dostęp do listwy przyłączeniowej jest możliwy po otwarciu
pokrywki skrzynki zaciskowej. Należy pamiętać o właściwym doborze przewodu
przyłączeniowego, uwzględniając rodzaj podłączenia i moc znamionową płyty.

Uwaga!
Należy pamiętać o konieczności podłączenia obwodu ochronnego do zacisku listwy przyłączeniowej, oznaczonego znakiem . Instalacja elektryczna,
zasilająca płytę, powinna być zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem, a dodatkowo do zabezpieczenia linii zasilającej może posiadać
odpowiedni wyłącznik, umożliwiający odcięcie dopływu prądu w sytuacji awaryjnej.
Przed dokonaniem przyłączenia płyty do instalacji elektrycznej, należy zapoznać
się z informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej i schemacie podłą
czenia.
Inny sposób podłączenia płyty, niż pokazano na schemacie, może spowodować jej
uszkodzenie.
UWAGA!
Instalator jest zobowiązany wydać użytkownikowi „świadectwo podłączenia wyrobu do instalacji elektrycznej” (znajduje się w karcie gwarancyjnej). Po zakończonej
instalacji instalator powinien umieścić także informację o sposobie wykonanego
podłączenia:
• jednofazowym, dwufazowym lub trójfazowym,
• przekroju przewodu przyłączeniowego,
• rodzaju zastosowanego zabezpieczenia (rodzaj bezpiecznika).
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