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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Τοποθετήστε το φούρνο στον προβλεπόμενο χώρο στο ντουλάπι 

της κουζίνας. Μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από έναν πάγκο ή σε 

ένα κατακόρυφο ντουλάπι. Στερεώστε το φούρνο στη θέση του, 

βιδώνοντάς τον, χρησιμοποιώντας τις δύο οπές στερέωσης του 

σκελετού. Για να εντοπίσετε τις οπές στερέωσης, ανοίξτε την 

πόρτα του φούρνου και κοιτάξτε μέσα. Για να είναι δυνατός ο 

επαρκής εξαερισμός, πρέπει να τηρηθούν οι μετρήσεις και οι 

αποστάσεις κατά την στερέωση του φούρνου.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν θέλετε ο φούρνος να λειτουργεί σωστά, το 

ντουλάπι της κουζίνας πρέπει να είναι κατάλληλο. Τα πλαϊνά του 

ντουλαπιού της κουζίνας που βρίσκονται δίπλα στο φούρνο 

πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα. 

Βεβαιωθείτε ότι οι κόλλες των ντουλαπιών από καπλαμά 

μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 120°C. Τα 

πλαστικά ή οι κόλλες που δεν αντέχουν σε αυτές τις 

θερμοκρασίες θα λιώσουν και θα παραμορφώσουν το ντουλάπι. 

Mόλις ο φούρνος τοποθετηθεί εντός του ντουλαπιού, τα 

ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να μονωθούν πλήρως. Η παρούσα 

απαίτηση είναι νομική απαίτηση ασφαλείας. Όλα τα 

προστατευτικά πρέπει να τοποθετηθούν σταθερά στη θέση τους, 

ώστε να μην μπορεί κανείς να τα αφαιρέσει χωρίς τη χρήση 

ειδικών εργαλείων. Αφαιρέστε το πίσω μέρος του ντουλαπιού 

της κουζίνας, για να εξασφαλιστεί επαρκές ρεύμα αέρα γύρω από 

το φούρνο. Το πίσω κενό του φούρνου πρέπει να είναι  

τουλάχιστον 45mm.  

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Μόλις αφαιρέσετε το φούρνο από τη συσκευασία, ελέγξτε μήπως 

φέρει οποιαδήποτε ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην 

τον χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ή 

επαγγελματία. ∆ιατηρήστε τα υλικά συσκευασίας, π.χ. πλαστικές 

σακούλες, πολυστυρένιο ή καρφιά, σε μέρος που να μην τα 

φτάνουν τα παιδιά, επειδή είναι επικίνδυνα. 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Μόνο θετικές αποκλείσεις επιτρέπονται για όλες τις διαστάσεις. 

2. Θα πρέπει να αφήνετε μια ασφαλή απόσταση ανάμεσα στη συσκευή  

και τους τοίχους της κουζίνας ή τα έπιπλα. 

3. Επιφάνειες, συνθετικά φύλλα και κόλλες θα πρέπει να είναι ανθεκτικά 

στη θερμότητα. 

4. Εάν υπάρχει συρτάρι κάτω από το φούρνο, να τοποθετηθεί μια σχάρα 

στήριξης μεταξύ φούρνου και συρταριού. 

5. Το ντουλάπι εντοιχισμού πρέπει να έχει ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

60 κιλών. 


