
التركيب الكامل 
1.   تأكد أن جميع القطع مثبتة اآلن. إذا كان هناك قطعة إضافية، راجع 

الخطوات بدقة مرة أخرى لمعرفة أي من القطع تم تخطيها. 
تأكد أن لديك كل األدوات الخاصة بك.    .2

تخلص من/أعد تدوير جميع مواد التعبئة.    .3

تأكد أن الفرن مستو. راجع قسم ”استواء الفرن“.    .4

5.   استخدم محلول سائل لمنظف منزلي ومياه دافئة إلزالة الرواسب الشمعية 

الناجمة عن مواد الشحن. وجفف تماًما بقطعة قماش ناعمة. لمزيد 
من المعلومات، اقرأ قسم ”العناية بالفرن“ الوارد بـ ”دليل االستخدام 

والعناية“
6.   يرجى قراءة قسم ”استخدام الفرن“ الوارد بـ ”دليل االستخدام والعناية“.

ركِّب قابس كبل مصدر القدرة في مأخذ التيار المناسب. قم بالتشغيل.    .7

8.   قم بتشغيل شعلة السطح والفرن. راجع ”دليل االستخدام والعناية“ 

للتعرف على اإلرشادات الخاصة بتشغيل الفرن.
في حال عدم تشغيل الفرن، تحقق مما يلي:

n   المنصهر المنزلي سليم ومحكم أو قاطع الدائرة غير متعثر. 

الفرن موصل بمأخذ تيار مؤرض.   n

مصدر القدرة الكهربائية متصل.    n

n   يرجى قراءة قسم ”حل المشكالت“ الوارد بـ ”دليل االستخدام والعناية“. 

  عند تشغيل الفرن لمدة خمس دقائق، تحقق من الحرارة. إذا كان الفرن 
بارًدا، أوقف تشغيل الفرن واتصل بفني متخصص.  

تحريك الفرن

عند تحريك الفرن، ضعه على ألواح كرتونية أو صلدة تجنًبا إللحاق الضرر 
باألرضية. 

W10464420B
 .2012 ©

جميع الحقوق محفوظة.  

إذا كان لزاًما تحريك الفرن إلجراءات التنظيف والصيانة: 

بالنسبة لألفران المتصلة بكبل مصدر القدرة: 
قم بتحريك الفرن لألمام.    .1

افصل قابس كبل مصدر القدرة.   .2

قم بالتنظيف الكامل أو الصيانة.    .3

قم بتوصيل كبل مصدر القدرة.    .4

5.   تأكد من تركيب حامل مانع االنقالب وتثبيته. راجع قسم ”التأكد من 

تركيب حامل مانع االنقالب وتثبيته“. 
تحقق من استواء الفرن.    .6

بالنسبة لألفران المتصلة باألسالك مباشرة:  

افصل التيار الكهربائي.    .1

قم بتحريك الفرن لألمام.    .2

قم بالتنظيف الكامل أو الصيانة.    .3

4.   تأكد من تركيب حامل مانع االنقالب وتثبيته. راجع قسم ”التأكد من 

تركيب حامل مانع االنقالب وتثبيته“. 
تحقق من استواء الفرن.    .5

أعد توصيل التيار الكهربائي.     .6
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ُطبع في الواليات المتحدة.

 تحذير

مخاطر انقالب الفرن 
قد يؤدي انقالب الفرن إلى تعرض األفراد لخطر الموت سواء أكانوا 

ا أم كباًرا.  صغارًَ
ركِّب حامل مانع االنقالب وثبته باألرضية أو الحائط وفًقا إلرشادات 

التركيب. 
حرِّك الفرن للخلف بحيث تكون قدم الخلفية مثبتة في شقب الحامل 

الُمثبت. 
أعد تركيب الحامل في حال تحريك الفرن من موضعه. 

ال تقم بتشغيل الفرن دون تركيب الحامل وتثبيته. 
قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات إلى حدوث وفاة أو حروق بالغة 

لألطفال والكبار.

 تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية 
افصل الطاقة قبل إجراء عملية الصيانة. 

أعد كافة القطع واأللواح قبل التشغيل. 
يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو الصدمة الكهربائية.

Qqmoorn
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سقاطة المفصلة   .A

تأكد من تركيب حامل مانع االنقالب وتثبيته 
قم بإزالة درج التخزين. راجع قسم ”درج التخزين“.    .1

استخدم مصباًحا للنظر أسفل قاعدة الفرن.    .2

تأكد بمستوى بصرك من تثبيت قدم الفرن الخلفية في شقب الحامل المثبت.     .3

استواء الفرن 
ضع رفًّا مستوًيا في الفرن.     .1

2.   ضع ميزان ضبط المستوى على الرف وافحص مستوى استواء الفرن. 

قم أوًال بفحص االستواء من الجانب إلى الجانب اآلخر وبعد ذلك من 
األمام إلى الخلف.  

3.   إذا كان الفرن غير مستو، اسحبه لألمام حتى يتم إزالة قدم التسوية الخلفية 

من الحامل. 
4.   استخدم مفتاح ربط صامولة زنق بسقاطة ¹⁄₄ بوصة أو مفتاح الربط أو 

كماشة لضبط أقدام التسوية ألعلى أو ألسفل حتى يتحقق استواء الفرن. 
حرك الفرن للخلف إلى موضعه. تحقق من تثبيت قدم التسوية الخلفية 

في الحامل. 
  مالحظة: يجب أن يكون الفرن مستوًيا للحصول على أفضل أداء أثناء 

الخبز.

درج التخزين 
يمكن إزالة درج التخزين، ولكن عليك أن تتأكد قبل إزالته من أن الدرج بارد 

وفارغ. 

لإلزالة: 
اسحب درج التخزين للخلف بطريقة مستقيمة حتى النهاية.     .1

تجويف غلق الدرج   .A

ارفع مقدمة الدرج واسحبه للخارج.    .2

لالستبدال: 
1.   ارفع مقدمة الدرج وضع الجزء الخلفي له بداخل الفرن حتى يكون 

تجويف غلق الدرج خلف مجرى الدرج. 
2.   اخفض الدرج حتى ينزلق القضيب في الفتحة في مجرى الدرج.  

ادفع الدرج ببطء في الفرن.   .3

A.  تثبيت مجرى الدرج

  مالحظة: في حالة تركيب الدرج على النحو الصحيح، تقوم المزالق 
الخلفية الموجودة أسفل الدرج بتعشيق قضبان القاعدة ومن ثم لن ينقلب 

الدرج عند وضع أجسام بداخله.  

باب الفرن 
لالستخدام الطبيعي للفرن، ال ُيفضل إزالة باب الفرن؛ ولكن إذا كان لزاًما نزعه، 

تأكد من أن الفرن مغلق وبارد، وبعدها اتبع هذه اإلرشادات. باب الفرن ثقيل. 
لإلزالة: 

افتح باب الفرن حتى النهاية.    .1

2.   اضغط على سقاطة المفصلة بين إصبعين واسحب لألمام. كرر العملية 

في جانب باب الفرن اآلخر.   

لالستبدال: 
ضع ذراعي الحماالت بالباب.     .1

2.  افتح باب الفرن. 

يجب أن تسمع صوت ”نقرة“ عندما يتم تركيب الباب في مكانه. 
3.   حرك مقبض المفصلة للخلف على موضع اإلغالق. تحقق من أن الباب 

ينفتح وينغلق، وإن لم يكن ذلك، كرر إجراءات النزع والتركيب.  

أغلق باب الفرن حتى ينغلق قدر اإلمكان.    .3

4.   ارفع باب الفرن وأنت ُممِسك بكال جانبيه.

استمر في دفع باب الفرن المغلق واسحبه ألعلى بعيًدا عن إطار الباب.

A

A

A
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مجموعة توصيل الكابالت   .A

مسمار توصيل أرضي   .B

لوحة الكبل/القناة   .C

سلك محايد (أحمر)   .D

سلك أرضي عاٍر (أخضر)   .E

سلك خط 1 (أسود)   .F

صامولة سداسية 32-10   .A
سلك محايد (أحمر)   .B

مسمار توصيل أرضي   .C

سلك أرضي عاٍر (أخضر)   .D
سلك خط 1 (أسود)   .E
عروة طرف الكبل   .F

تركيب السلك المباشر: سلك نحاس أو ألومنيوم

قد يتم توصيل هذا الفرن توصيًال مباشًرا بفاصل منصهر أو صندوق 
قاطع الدائرة الكهربائية. قم بتوصيل 3 أسالك الالزمة حسب مصدر القدرة 

الكهربائية. 
مالحظة: يجب عدم استخدام سلك ألومنيوم في التوصيالت األرضية. 

1.   قم بتعرية التغطية الخارجية بمقدار 3 بوصة (7.6 سم) لتعرية األسالك. 

قم بتعرية العزل مرة أخرى بمقدار ³⁄₈ بوصة (1.0 سم) من نهاية 
كل سلك. 

2.   ال تجعل السلك مشدوًدا حتى يسهل توصيله بمجموعة توصيل 

الكابالت. 
3.   استكمل التوصيل الكهربي وفًقا لنوع مصدر القدرة الكهربائية 

(توصيل 3 أسالك). 

توصيل 3 أسالك: السلك المباشر

ال تستخدم هذه الطريقة إال إذا كانت القوانين المحلية تسمح بتوصيل موصل 
أرضي بسلك مصدر قدرة محايد. 

1.   اسحب األسالك عبر قناة التوصيل بلوحة الكبل/القناة الموجودة أسفل 

الفرن. ال تجعل الكبل مشدوًدا حتى يسهل توصيل السلك بمجموعة 
توصيالت الكابالت. 

2.   قم بتوصيل عروات أطراف الكابالت بالسلك المحايد (أحمر) والسلك 

األرضي العاري (أخضر) وأسالك خط 1 (أسود). قم بفك (ال تزيل) 
مسامير التثبيت الموجودة أمام عروة طرف الكبل وأدخل طرف السلك 

العاري عبر قاعدة عروات أطراف الكابالت. اربط بإحكام مسمار 
التثبيت الغاطس في العزم كما هو موضح في مخطط مواصفات عزم 

السلك العاري. 

سلك محايد (أحمر)   .C عروة طرف الكبل    .A

سلك أرضي عاٍر (أخضر)   .D مسمار التثبيت الغاطس   .B
سلك خط 1 (أسود)  .E   

مواصفات عزم السلك العاري 
توصيل عروات أطراف الكابالت بمجموعة توصيل الكابالت - 20 رطًال 

لكل بوصة (2.3 نيوتن-متر) 
عزم اللْي  المقياس األمريكي لألسالك   

25 رطل-بوصة. (2.8 نيوتن-متر)  سلك نحاس عيار 8 
35 رطل-بوصة. (4.0 نيوتن-متر) سلك ألومنيوم عيار 6 

3.   استخدم مفتاح ربط صامولة زنق ³⁄₈ بوصة لتوصيل السلك األرضي 

العاري (أخضر) بمجموعة توصيل الكابالت المركزية ُمستخدًما إحدى 
الصواميل السداسية 32-10. 

4.   قم بتوصيل السلك المحايد (أحمر) وأسالك خط 1 (أسود) بمجموعة 

توصيل األسالك الخارجية ُمستخدًما صواميل سداسية 32-10. 
أحكم ربط الصواميل السداسية.    .5

استبدل غطاء مجموعة توصيل الكابالت.    .6

A

B

C

D E

F

A

B

C D E

D
C

B

F
A

E

³⁄₈ بوصة
(1.0 سم)

 3 بوصة
(7.6 سم)
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مجموعة توصيل الكابالت   .A

موقع مسمار التوصيل األرضي   .B

 .UL مخفف التوتر المسجل  .C

أسالك كبل مصدر التيار – الفتحة الكبيرة   .D

A. صامولة سداسية 32-10 

B. سلك محايد (أحمر) 

C. مسمار توصيل أرضي 

D. سلك أرضي (أخضر) 

E. سلك خط 1 (أسود) 

النمط 2: مخفف توتر األسالك المباشرة   

ل التيار لسهولة توصيل قناة األسالك الكهربائية  n   قم بإزالة ُمعطِّ

حسبما تقتضي الضرورة ذلك. 
n   قم بتركيب موصل قنوات توصيل األسالك الكهربائية المسجل 

UL في الفتحة. 

صامولة تثبيت قابلة للفك   .A

قناة توصيل األسالك   .B

أحكم ربط مسمار مخفف التوتر في قناة التوصيل المرنة.   n

5.   استكمل التركيب ُمتَِّبًعا اإلرشادات الخاصة بنوع التوصيل الكهربائي: 

3 أسالك   

خيارات التوصيل الكهربائي

مقبس 3 أسالك 
(50R-10 نوع NEMA)

كبل مصدر 
 IEC القدرة المسجل

60309 وقدرة 
250 فولت بحد 

أدنى، و 40 أمبير 
بحد أدنى 

صندوق قاطع توصيل 3 أسالك مباشر
الدائرة الكهربائية 
أو فصل المنصهر

كبل مصدر قدرة 
التوصيل 3 أسالك

توصيل 3 أسالك: 
السلك المباشر

توصيل 3 أسالك: كبل التيار الكهربائي

ال تستخدم هذه الطريقة إال إذا كانت القوانين المحلية تسمح بتوصيل الهيكل 
القاعدي للموصل األرضي بكبل مصدر قدرة محايد.

1.  استخدم مفك فيلبس إلزالة مسمار التوصيل األرضي من الجزء الخلفي 

للفرن. احتفظ بمسمار التوصيل األرضي. 

2.   قم بتغذية كبل مصدر القدرة عن طريق مخفف التوتر في لوحة الكبل/

القناة الموجودة أسفل الفرن. ال تجعل الكبل مشدوًدا حتى يسهل توصيل 
السلك بمجموعة توصيالت الكابالت. 

3.   استخدم مفك فيلبس لتوصيل السلك األرضي (األخضر) من كبل مصدر 

القدرة بالفرن ُمستخِدًما مسمار التوصيل األرضي وقسم التوصيل 
األرضي. يجب توصيل السلك األرضي أوًال. 

4.   استخدم مفتاح ربط صامولة زنق ³⁄₈ بوصة لتوصيل السلك المحايد 

(األحمر) بصندوق مجموعة توصيل الكابالت األيسر مع إحدى 
الصواميل السداسية 32-10. 

5.   قم بتوصيل سلك خط 1 (أسود) بصندوق مجموعة توصيل الكابالت 

األيمن ُمستخِدًما إحدى الصواميل السداسية 32-10. 
أحكم ربط الصواميل السداسية.    .6

  مالحظة: الستبدال كبل مصدر القدرة، استخدم فقط كبل طاقة بمعدل 
250 فولت بحد أدنى أو 40 أمبيًرا أو 50 أمبيًرا الُمؤَشر عليه لالستخدام 

مع فتحة توصيل قطرها 1³⁄₈ بوصة (3.5 سم) مع أطراف حلقية ُمؤَشر 
عليها لالستخدام مع األفران. 

أحكم ربط مسامير مخفف التوتر.    .7

استبدل غطاء مجموعة توصيل الكابالت.   .8

سوف تكون إذا كان في منزلك: 
متصًال بـ: 

A

B

A

B

D

C

A

B

C

E

D
³⁄₈ بوصة
(1.0 سم)

 3 بوصة
(7.6 سم)

انتقل إلى قسم:  
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كبل مصدر القدرة

التوصيل الكهربائي

افصل الطاقة.    .1

2.   قم بإزالة مسامير غطاء مجموعة توصيالت الكابالت الموجودة 

في الجزء الخلفي للفرن. اسحب الغطاء ألسفل نحوك إلزالة الغطاء 
من الفرن.  

السلك المباشر 

أضف مخفف التوتر.    .4

النمط 1: مخفف توتر كبل مصدر القدرة 
ل التيار الخاص بكبل القدرة الكهربائية.  قم بإزالة ُمعطِّ   n

قم بتركيب مخفف التوتر المسجل UL في الفتحة.    n

.UL مخفف التوتر المسجل .A

عروتّي تثبيت في كل جانب   .A
غطاء مجموعة توصيل الكابالت   .B

مسامير سداسية الرأس  .C

3.   قم بإزالة اللوحة البالستيكية الحاملة للثالث صواميل السداسية 

10-32 من الدعامة الوسطى لمجموعة توصيل الكابالت. 

n   أحكم ربط مسمار تثبيت مخفف التوتر في كبل مصدر التيار.  

 تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية 
افصل الطاقة قبل إجراء عملية الصيانة. 

استخدم كبل مصدر قدرة جديد قدرته 40 أمبيًرا. 
يجب التوصيل بمأخذ تيار مؤرض. 

قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات إلى الوفاة أو اندالع الحريق أو 
التعرض لصدمة كهربائية.

 تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية 
افصل الطاقة قبل إجراء عملية الصيانة. 

استخدم سلك نحاس عيار 8 أو سلك ألومنيوم عيار 6.
توصيل الفرن بكبل مؤرض. 

قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات إلى الوفاة أو اندالع الحريق أو 
التعرض لصدمة كهربائية.

A

A

B

C

ة! استخدم 
انزع اللوح

وكبل القدرة
الصواميل 
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التثبيت األرضي

الوضع المائل (خياران)  الوضع األمامي  الوضع الخلفي 

التثبيت بالحائط 

5.   استخدم مفك فيلبس لربط مسمارّي التركيب 12 × 1⁵⁄₈ بوصة لتثبيت 

حامل مانع االنقالب بالحائط أو األرضية. 
6.   حرِّك الفرن بحيث يكون قريًبا من الفتحة بدرجة تكفي للسماح بالتوصيالت 

الكهربائية النهائية. قم بإزالة قاعدة التعبئة واأللواح الكرتونية أو الصلدة من 
أسفل الفرن. 

7.   حرك الفرن إلى موضعه النهائي وتأكد من أن قدم التسوية الخلفية 

مستقرة تماًما في شقب الحامل الُمثِبت.

8.  حرك الفرن لألمام على قاعدة التعبئة أو األلواح الكرتونية أو الصلبة 

لمتابعة إجراءات تركيب الفرن ُمتبًعا إرشادات التركيب التالية.
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إرشادات التركيب
أخرج الفرن من العبوة

أخرج مواد الشحن والشريط والغشاء من الفرن.    .1

أخرج أرفف الفرن وعبوة األجزاء من داخل الفرن.    .2

تجنب إزالة قاعدة التعبئة في هذا التوقيت.    .3

A. قاعدة التعبئة 

في األفران المزودة بدرج تخزين:    .4

قم بإزالة درج التخزين. راجع قسم ”درج التخزين“. استخدم مفتاح 
ربط صامولة زنق بسقاطة ¹⁄₄ بوصة لخفض سيقان االستواء الخلفية 
نصف لفة. استخدم مفتاًحا أو كماشة لخفض سيقان االستواء األمامية 

نصف لفة.

A.  مفتاح ربط صامولة زنق 
بسقاطة ¹⁄₄ بوصة 
قدم االستواء الخلفية  .B

مفتاح أو كماشة  .C

قدم االستواء األمامية  .D

تركيب حامل منع االنقالب

1.   انزع حامل مانع االنقالب من مكانه الُمثَبت فيه بداخل درج التخزين. 

حدد أي من طرق التثبيت سوف تستخدمها: األرضية أو الحائط.   .2

  إذا كان لديك جدار صخري أو حجري، يمكنك استخدام طريقة التثبيت 
بالحائط. وفي حال قيامك بتثبيت الفرن في مسكن متنقل، يجب عليك 

التأكد من تثبيت الفرن باألرضية. 
3.   حدِّد خط المنتصف للمساحة المقطوعة وقم بتعليمه، إذ يمكن تثبيت 

الفرن في كال جانبي المساحة المقطوعة األيسر أو األيمن. بحيث يكون 
موضع حامل التثبيت في الحائط في المساحة المقطوعة، حتى يكون 

مقدار القطع الرأسي للحامل ⁹⁄₁₆ 12 بوصة (31.9 سم) من خط المنتصف 
كما هو موضح. 

A. ⁹⁄₁₆ 12 بوصة (31.9 سم)
B. القطع الرأسي لحامل التثبيت 

4.   اثقب فتحتين ¹⁄₈ بوصة (3 مم) متوافقتين مع ثقبّي الحامل لطريقة 

التركيب المحددة. راجع اإلرشادات التالية.

 تحذير
خطر الوزن الزائد

استعن بشخصين أو أكثر لنقل وتركيب الفرن.
قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى اإلصابة بآالم الظهر أو غيرها من 

اإلصابات.

 تحذير

مخاطر انقالب الفرن
ا  قد يسبب انقالب الفرن تعرض األفراد للموت سواء أكانوا صغارًَ

أم كباًرا.
ركِّب حامل مانع االنقالب وثبته باألرضية أو الحائط وفًقا إلرشادات 

التركيب.
حرِّك الفرن للخلف بحيث تكون قدم الخلفية مثبتة في شقب الحامل 

الُمثبت.
أعد تركيب الحامل في حال تحريك الفرن من موضعه.

ال تقم بتشغيل الفرن دون تركيب الحامل وتثبيته.
قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات إلى حدوث وفاة أو حروق بالغة 

لألطفال والكبار.

A

C

DA

B

A

B

خط المنتصف
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المتطلبات الكهربائية
يوصى بأن يحدد متخصص تركيب كهربائي مؤهل مدى مطابقة المسار 
األرضي ومحدد قياس األسالك للقوانين المحلية إذا كانت القوانين تسمح 

بذلك ويتم استخدام سلك أرضي منفصل.
ال تستخدم كبل إطالة.

تأكد من أن التوصيل الكهربائي وحجم األسالك مالئمان ومطابقان لجميع 
القوانين والقرارات الرسمية المحلية.

تحذير: يمكن أن يؤدي التوصيل الخاطئ لموصل التأريض للمعدات إلى 
خطر التعرض لصدمة كهربائية. تحقق مع فنيي كهرباء مؤهل أو فني 

الخدمة إذا كنت في شك بشأن تأريض الغسالة بشكل صحيح. ال تقم بتعديل 
قابس كبل مصدر القدرة، إذا كان ال يالئم مأخذ التيار، قم بتركيب مأخذ تيار 

مناسب عن طريق فني كهرباء متخصص.

التوصيل الكهربائي
لتركيب الفرن بشكل صحيح، يجب تحديد نوع التوصيل الكهربائي الذي 

سوف تستخدمه واتبع اإلرشادات المنصوص عليها الخاصة به هنا.
n  ينبغي توصيل الفرن بالتيار الكهربي المناسب والتردد كما هو موضح 

على لوحة تصنيف الطراز/التسلسل، وتوجد هذه اللوحة على اإلطار 
األيسر خلف الزاوية العليا من الباب أو أي من جانبي الدرج. يرجى 

الرجوع إلى األرقام الواردة في ”أبعاد المنتج“ في قسم ”متطلبات 
الموقع“.

التصنيف المحدد 
لطقم كبل مصدر 

القدرة وحماية 
الدوائر الكهربائية

تصنيف الفرن

األمبير  230 فولت 220 فولت

40 أو 50*

 50
8.1 – 15.1 كيلو وات 

15.1 – 20.6 كيلو وات
7.4 – 13.8 كيلو وات

13.9 – 18.9 كيلو وات

* في حال التوصيل بدائرة كهربائية قدرتها 50 أمبيًرا، استخدم كبل يصل 
معدله إلى 50 أمبيًرا. أما بالنسبة لطقم كابالت بمعدل 50 أمبيًرا، استخدم 

األطقم المخصصة لالستخدام مع فتحة توصيل قطرها 1³⁄₈ بوصة 
(34.9 ملم).

يوصى باستخدام قاطع الدائرة الكهربائية.   n

n  يمكن توصيل الفرن مباشرة بصندوق قاطع الدائرة الكهربائية 
(أو فصل المنصهر) من خالل كبل مرن أو غير معدني أو مغطي 

أو نحاسي أو ألومنيوم. راجع قسم ”التوصيل الكهربائي“. 
n  اجعل الكبل في حال ارتخاء بطول يتراوح من 2 إلى 3 قدم 

(من 61 سم إلى 91.4 سم) بحيث يمكن تحريك الفرن إذا اقتضت 
الضرورة صيانته. 

n  ينبغي توفير موصل دائرة كهربائية UL مسجل في جميع أطراف 
كبالت مصدر القدرة (في الفرن وفي صندوق التوصيل). 

n  يجب أن تتوافق أحجام األسالك والتوصيالت مع تصنيف الفرن. 

يوجد مخطط توصيل األسالك في ورقة البيانات الفنية.   n

n  توجد ورقة البيانات الفنية في الجزء الخلفي من الفرن داخل حقيبة 
بالستيكية ظاهرة. 

في حال التوصيل بنظام مكون من 3 أسالك:
تجيز القوانين المحلية باستخدام كبل مصدر تيار للفرن UL مسجل أو 

3 أسالك أو 250 فولت أو 40 أمبيًرا أو 50 أمبيًرا (ضفيرة). كما يتضمن 
هذا الكبل ثالث موصالت نحاسية ذات أطراف حلقية أو أطراف توصيل 
ألسالك مفتوجة ذات أطراف مقلوبة، وينتهي في مقبس IEC 60309 في 

طرف مصدر التيار الكهربائي. ينبغي توفير موصالت في طرف الجهاز 
عند النقطة التي يتم فيها توصيل كبل مصدر القدرة بالجهاز، وهو ما 

.IEC 60309 يستدعي استخدام مقبس 3 أسالك

(IEC 60309) مقبس 3 أسالك
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أبعاد المنتج

عمق ³⁄₄ 27 بوصة (70.5 سم) بحد أقصى مع المقبض  .A

B.  ارتفاع إجمالي ⁷⁄₈  46 بوصة (119.1 سم) (بحد أقصى) مع سيقان االستواء 
مثبتة حتى النهاية *

C.  ارتفاع سطح الفرن 36 بوصة (91.4 سم) (بحد أقصى) مع سيقان االستواء 
مثبتة حتى النهاية *

عرض ⁷⁄₈ 29 بوصة (75.9 سم)  .D

E.  عمق ⁵⁄₁₆ 25 بوصة (64.3 سم) – من الجزء الخلفي للفرن إلى الجزء 
األمامي لسطحه **

F.  لوحة تصنيف الطراز/التسلسل (الموجودة على اإلطار األيسر خلف الزاوية 

العليا من الباب أو أي من جانبي الدرج)

مالحظة: يتناول هذا الدليل عدة موديالت مختلفة. قد تختلف تفاصيل الفرن 
الخاص بك عن صور الفرن الموضحة أعاله.

مالحظة مهمة: يجب أن يكون الفرن مستوًيا بعد التركيب. يرجى اتباع 
التعليمات الواردة في قسم ”استواء الفرن“. ال يوصى باستخدام سطح الفرن 

كدليل على استوائه.
*  يمكن رفع الفرن حوالي 1 بوصة (2.5 سم) عن طريق ضبط سيقان 

االستواء.
** قد يمتد الجزء األمامي للباب والدرج ناحية األمام حسب التصميم.

أبعاد الخزانة
فيما يلي أبعاد فتحة الخزانة: عمق سطح العمل 25 بوصة (64 سم) 

وعمق خزانة األرضية 24 بوصة (61 سم) وارتفاع سطح العمل 
36 بوصة (91.4 سم).

مالحظة مهمة: في حال تركيب غطاء فرن أو غطاء ميكروويف فوق 
الفرن، اتبع تعليمات التركيب الخاصة بهما لالحتفاظ بخلوصات األبعاد 

فوق سطح الفرن.
يمكن تركيب فرن مستقل بجوار جدران قابلة لالحتراق دون ترك خلوص 

أو مسافة.

عمق خزانة علوية 13 بوصة (33 سم)  .A

عرض فتحة ال يقل عن 30 بوصة (76.2 سم)  .B

لمعرفة الحد األدنى للخلوص أعلى سطح الفرن، انظر مالحظة*  .C

عرض فتحة ال يقل عن ¹⁄₈ 30 بوصة (76.5 سم).  .D

E.  منفذ 8 بوصة (20.3 سم) إلى 22 بوصة (55.9 سم) من أحد 

الخزانات، و ¹⁄₂ 5 بوصة (14 سم) بحد أقصى من األرضية
F.  يلزم ⁷⁄₈ بوصة (2.2 سم) بحد أدنى بين مكان القطع وباب الخزانة 

أو المفصلة.

* مالحظة: 24 بوصة (61 سم) بحد أدنى حال تغطية الجزء السفلي 

للخزانة الخشبية أو المعدنية بما ال يقل عن ¹⁄₄ بوصة (0.64 سم) 
 MSG 28 من الورق المقوى المضاد للهب المغطى بما ال يقل عن عدد
من صفائح الحديد أو 0.015 بوصة (0.4 ملم) من الفوالذ المقاوم للصدأ 
أو 0.024 بوصة (0.6 ملم) من األلومنيوم أو 0.020 بوصة (0.5 ملم) 

من النحاس.
خلوص ال يقل عن 30 بوصة (76.2 سم) بين الجزء العلوي لسطح 

الطبخ وأسفل الخزانة الخشبية أو المعدنية غير المغطاة.

A

B

C

D

E

F

A

B

D

F

E

C
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متطلبات التركيب
األدوات واألجزاء

اجمع األدوات واألجزاء الالزمة قبل بدء التثبيت. اقرأ واتبع اإلرشادات 
المقدمة ألي أدوات مذكورة هنا.

األدوات الالزمة
شريط قياس   n

مفك عادة   n

مفك فيليبس   n

ميزان ضبط االستواء   n

مطرقة   n

مثقاب يدوي أو كهربائي   n

مفتاح أو كماشة   n

مرقم أو قلم رصاص   n

شريط تغليف   n

n  مفتاح ربط صامولة زنق 

بسقاطة ¹⁄₄ بوصة 
n  مفتاح ربط صامولة زنق 

¹⁄₄ بوصة 
n  مفتاح ربط صامولة زنق 

³⁄₈ بوصة و⁵⁄₁₆ بوصة 
n  لقمة ثقب ¹⁄₈ بوصة (3.2 ملم) 

(بالنسبة ألرضيات الخشب) 
n  مقص صفيح أو قواطع أسالك 

كبيرة (بالنسبة لقطع شريط 
التأريض إذا لزم األمر) 

األجزاء المرفقة
تأكد أن كافة القطع مرفقة.

n  3 صواميل سداسية 10-32 (مرفقة بمجموعة توصيل الكابالت)

3 - عروات أطراف الكابالت  n

حامل منع االنقالب   .A

x 12  1⁵⁄₈ مسامير قالووظ (2)   .B

n  ينبغي تثبيت حامل منع االنقالب بإحكام في األرضية أو الحائط، فقد 

يتطلب سمك األرضية مسامير قالووظ طويلة لتثبيت الحامل باألرضية. 

القطع المطلوبة
في حال استخدام طقم كبالت مصدر القدرة:

n  استخدم طقم كبل مصدر القدرة UL المسجل المؤشر عليه لالستخدام 

مع األفران. ينبغي أن يكون معدل طاقة الكبل 250 فولت بحد أدنى 
أو 40 أمبيًرا أو 50 أمبيًرا، بحيث يكون هذا الكبل مؤشر عليه لالستخدام 

مع فتحة توصيل ذات قطر 1³⁄₈ بوصة (3.5 سم) ويجب أن ينتهي 
بأطراف حلقة أو أطراف توصيل لألسالك مفتوحة ذات أطراف مقلوبة. 

 .UL مخفف التوتر المسجل  n

تحقق من القوانين المحلية. تحقق من مصدر التيار الكهربائي الحالي. 
راجع قسم ”المتطلبات الكهربائية“ ذي الصلة.

يوصى بأن تتم كافة التوصيالت الكهربائية من قبل متخصص تركيب 
كهربائي مؤهل ومعتمد.

متطلبات الموقع
مالحظة مهمة: يجب مراعاة جميع القوانين والقرارات الرسمية الحاكمة.

n  يتحمل متخصص التركيب مسؤولية االلتزام بخلوصات التركيب 
الموضحة على لوحة تصنيف الطراز/التسلسل، وتوجد هذه اللوحة على 

اإلطار األيسر خلف الزاوية العليا من الباب أو أي من جانبي الدرج.
n  ينبغي تجنب مساحة تخزين الخزانة الموجودة أعلى وحدات السطح بغية 
الحد من خطر الحروق أو اندالع حريق، وفي حال ضرورة وجود هذه 
الخزانة، فإنه يمكن الحد من المخاطر بتركيب غطاء فرن يتجاوز أسفل 

الخزانات مسافة ال تقل عن 5 بوصة (12.7 سم) بشكل أفقي. 
n  ينبغي استخدام أبعاد فتحة الخزانة الموضحة، حيث تمثل هذه األبعاد 

الحد األدنى للخلوصات. 
n  ينبغي تركيب حامل منع االنقالب. يرجى االطالع على قسم ”تركيب 

حامل منع االنقالب“ لتركيب الحامل المرفق بالفرن. 
n  يلزم مصدر تيار كهربائي مؤرض. راجع قسم ”المتطلبات الكهربائية“ 

ذي الصلة. 

مالحظة مهمة: لتجنب إلحاق الضرر بالخزانات، تحقق مع البناء أو مورد 
الخزانات من أن المواد المستخدمة لن يتغير لونها أو تتفتت أو تتسبب في 

أضرار أخرى، فقد تم تصميم هذا الفرن وفًقا لمتطلبات UL وCSA الدولية 
فضًال عن أنه يتوافق مع أقصى درجات الحرارة المسموح بها للخزانة 

الخشبية والتي تصل إلى 194 درجة فهرنهايت (90 درجة مئوية).

A

B
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قدم الفرن

حامل منع 
االنقالب

2

السالمة عند استخدام الفرن
إن سالمتك وسالمة اآلخرين أمر هام جدًّا

لقد وضعنا العديد من رسائل السالمة المهمة الخاصة بالجهاز في هذا الدليل. لذا احرص دائًما على قراءة رسائل السالمة وااللتزام بها.

هذا هو رمز تنبيه السالمة. 
ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتسبب في حدوث حاالت وفاة أو تسبب األذى لك ولآلخرين. 

تظهر كل رسائل السالمة عقب رمز تنبيه السالمة سواء كانت كلمة ”DANGER“ (خطر) أو ”WARNING“ (تحذير). 
وتعني هاتان الكلمتان ما يلي:

 خطر
قد تتعرض للوفاة أو اإلصابة البالغة على الفور في حال عدم اتباعك 

لإلرشادات.

قد تتعرض للوفاة أو إلصابة بالغة في حالة عدم اتباعك اإلرشادات. تحذير

ستطلعك جميع رسائل السالمة على المخاطر المحتملة، وتدلك على كيفية الحد من فرصة التعرض لإلصابة، كما تدلك على ما قد يحدث في حالة 
عدم اتباع اإلرشادات.

 تحذير
مخاطر انقالب الفرن

ا أم كباًرا. قد يؤدي انقالب الفرن إلى تعرض األفراد لخطر الموت سواء أكانوا صغارًَ
ركِّب حامل مانع االنقالب وثبته باألرضية أو الحائط وفًقا إلرشادات التركيب.

حرِّك الفرن للخلف بحيث تكون قدم الخلفية مثبتة في شقب الحامل الُمثبت.
أعد تركيب الحامل في حال تحريك الفرن من موضعه.

ال تقم بتشغيل الفرن دون تركيب الحامل وتثبيته.
قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات إلى حدوث وفاة أو حروق بالغة لألطفال والكبار.

للتأكد من تركيب حامل مانع االنقالب وتثبيته:
• قم بتحريك الفرن لألمام.

• انظر إذا ما كان الحامل مثبًتا بإحكام باألرضية أو الحائط.
• قم بتحريك الفرن للخلف حتى تكون قدم الفرن الخلفية أسفل الحامل. 

• انظر إرشادات التركيب لمعرفة التفاصيل. 



إرشادات التركيب
أفران كهربائية مستقلة 30 بوصة (76 سم)
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مالحظة مهمة:
يرجى حفظ هذا الدليل الستخدام المفتش الكهربائي المحلي.

W10464420B


	Untitled
	Untitled
	Untitled


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


