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INSTALAREA CUPTORULUI ÎN DULAP 
ÎNALT/DULAP JOS

Recomandări
Important: pentru orice operaţie de 
instalare sau de întreţinere, cuptorul trebuie 
să fie deconectat de la reţeaua electrică.
• Instalarea trebuie efectuată de un tehnician 

calificat în conformitate cu instrucţiunile 
Fabricantului și cu normele locale în vigoare.

• După scoaterea cuptorului din ambalaj, 
verificaţi ca aparatul să nu fi suferit 
stricăciuni în timpul transportului și ca ușa să 
se închidă corect. Dacă aveţi dubii, 
contactaţi vânzătorul sau apelaţi la cel 
mai apropiat Serviciu de Asistenţă.

• După scoaterea ambalajului, lăsaţi cuptorul 
pe suportul de polistiren pentru a-l proteja de 
deteriorări.

• La instalarea cuptorului se recomandă să 
purtaţi mănuși de protecţie.

• Nu ridicaţi cuptorul apucându-l de mânerul ușii, 
ci apucându-l de deschiderile laterale speciale.

Pregătirea mobilei pentru încastrare
• Mobilierul de bucătărie aflat în contact direct 

cu cuptorul trebuie să fie rezistent la căldură 
(min. 80°C).

• Executaţi toate operaţiunile de decupare a 
mobilei înainte de a introduce cuptorul. 
Îndepărtaţi cu grijă așchiile sau rumegușul, care 
ar putea împiedica funcţionarea aparatului.

• Dimensiunile cuptorului și ale mobilei sunt 
prezentate în figurile 1-2-3.

• Pentru a asigura o ventilare 
corespunzătoare, se recomandă să se lase o 
deschidere în spatele mobilei (respectând 
dimensiunile din figură). Partea inferioară a 
cuptorului nu trebuie să mai fie accesibilă 
după ce s-a terminat instalarea.

• În timpul instalării, aveţi grijă ca pereţii 
cuptorului să nu vină în contact direct cu 
mobilele alăturate (fig. 4-5).

• Pentru cuptoarele instalate sub suprafaţa de 
lucru este necesară o distanţă minimă de 5 
mm între marginea superioară a cuptorului și 
marginea inferioară a suprafeţei de lucru 
(fig. 6). Pentru corecta funcţionare a 
aparatului, această deschidere nu trebuie 
să fie închisă niciodată.

• Dacă mobila nu e fixată de perete, trebuie să 
fie ancorată cu ajutorul unor colţare de tip 
comercial (G) (fig. 7).

Racordarea electrică
Conform legii, împământarea aparatului 
este obligatorie.
• Racordarea electrică trebuie efectuată de un 

tehnician calificat, în conformitate cu 

instrucţiunile fabricantului și cu 
reglementările locale în vigoare.

• Instalatorul este responsabil pentru 
racordarea electrică corectă a aparatului și 
pentru respectarea normelor de siguranţă.

• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de 
lung pentru a putea efectua racordarea electrică 
a aparatului încorporat în mobila de bucătărie.

• Pentru a respecta normele de siguranţă, în 
timpul instalării trebuie folosit un întrerupător 
omnipolar cu o distanţă minimă între 
contacte de 3 mm.

• Nu utilizaţi prize multiple sau prelungitoare.
• După instalare, componentele electrice 

trebuie să fie inaccesibile.
Branșarea cuptorului la reţeaua 
electrică
• Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată 

pe plăcuţa cu datele tehnice este identică cu 
tensiunea din reţea. Plăcuţa cu datele tehnice 
este situată pe marginea frontală a cuptorului 
(e vizibilă când ușa cuptorului este deschisă).

• Dacă cuptorul nu are cablu de alimentare, 
procedaţi după cum urmează:

1. Deșurubaţi cele două șuruburi de fixare ale 
capacului blocului de conexiuni aflat în partea 
inferioară a panoului posterior al cuptorului.

2. Scoateţi capacul pentru a avea acces la 
blocul de conexiuni și introduceţi cablul de 
alimentare (vezi tabelul) prin deschiderea 
situată pe fundul cuptorului.

3. Conectaţi cablul la blocul de comandă 
strângând bine șuruburile și ancoraţi-l de bridă.

4. Puneţi la loc capacul introducând cele două 
aripioare în locașurile respective și fixaţi-l 
cu cele două șuruburi.

Fixarea cuptorului
• Ridicaţi cuptorul apucându-l de deschiderile 

laterale speciale și introduceţi-l în cavitatea 
mobilei, având grijă să nu blocaţi cablul de 
alimentare (fig. 8).

• Centraţi cuptorul în cavitatea mobilei înainte 
de a-l fixa.

• Verificaţi ca distanţierele de plastic, dacă fac 
parte din dotare, să fie poziţionate corect în 
respectivele orificii de fixare. Procedaţi apoi 
la fixarea cuptorului de mobilă cu ajutorul 
șuruburilor din dotare.

Tabel cu cablul de alimentare
Nr. de conductori Tipul de cablu

1N+  ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛

2+  ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛
(numai pentru Elveţia)
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