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Uzstādīšana
Iebūvēšanas izmēri
Izmēri ir norādīti milimetros.
Iebūvēšana pilna augstuma skapī vai skapī zem darba virsmas
Ja cepeškrāsni ir paredzēts iebūvēt zem plīts virsmas, ņemiet vērā norādījumus
par plīts virsmas iebūvēšanu, kā arī plīts virsmas iebūvēšanas augstumu.
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Uzstādīšana
Sānskats H 22xx
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Uzstādīšana
Sānskats “H 25xx, H 27xx”, “H 28xx”

A

H 25xx, H 27xx: 43 mm
H 28xx: 47 mm
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Uzstādīšana
Pieslēgumi un ventilācija

a Skats no priekšpuses
b Barošanas kabelis, garums = 1500 mm
c Šajā zonā nevar pieslēgt.
d Izgriezums ventilācijai min. 150 cm²
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Uzstādīšana
Cepeškrāsns iebūvēšana
Lai garantētu drošu cepeškrāsns darbību, lietojiet to tikai iebūvētā veidā.
Lai cepeškrāsns darbotos nevainojami, tai ir nepieciešama pietiekama
dzesēšanas gaisa padeve. Nepieciešamo dzesēšanas gaisu nedrīkst pārmērīgi sasildīt citi siltuma avoti (piemēram, krāsnis, kas darbojas ar cieto
kurināmo).
Iebūvēšanas laikā obligāti ņemiet vērā turpmāk minētos nosacījumus.
Pārliecinieties, ka plaukts, uz kura
tiek novietota cepeškrāsns, nepieguļ
sienai.
Neuzstādiet pie iebūvēšanas nišas
sānu sienām siltumizolācijas līstes.
 Pieslēdziet cepeškrāsni elektrotīklam.
Nesot cepeškrāsni aiz durvju roktura,
var sabojāt durvis.
Nešanai izmantojiet padziļinājumus
korpusa sānos.
Pirms plīts iebūvēšanas ir ieteicams
demontēt durvis (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Durvju demontāža”) un izņemt piederumus. Tad
cepeškrāsns būs vieglāka, iebīdot to
iebūvēšanas nišā, turklāt nejauši nenesīsiet to aiz durvju roktura.
 Iebīdiet cepeškrāsni iebūvēšanas nišā
un nolīmeņojiet cepeškrāsni.
 Ja durvis nav demontētas, atveriet
durvis.

 Nostipriniet cepeškrāsni pie iebūvēšanas nišas sānu sienām ar komplektā iekļautajām skrūvēm.
 Ja nepieciešams, iemontējiet atpakaļ
durvis (skatiet nodaļas “Tīrīšana un
kopšana” sadaļu “Durvju iebūvēšana”).
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Elektrotīkla pieslēgums
 Savainojumu risks!
Neprasmīgi veikta uzstādīšana un
apkope var izraisīt bīstamas situācijas un apdraudēt ierīces lietotāju, par
ko “Miele” neuzņemas nekādu atbildību.
Pieslēgumu elektrotīklam drīkst veikt
tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists, kurš labi pārzina un precīzi
ievēro valstī spēkā esošos normatīvus un vietējā energoapgādes uzņēmuma papildu norādījumus.
Pieslēgumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ir veikta atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE)
standartam VDE 0100.
Ieteicams pieslēgums kontaktligzdai
(saskaņā ar VDE 0701), jo tas atvieglo
atvienošanu no elektrotīkla gadījumos,
kad ir jāiesaistās klientu apkalpošanas
dienestam.
Ja lietotājs pēc iekārtas uzstādīšanas
vairs nevar piekļūt kontaktligzdai vai ir
paredzēts stacionārais pieslēgums,
instalācijā ir jāuzstāda katra pola atvienošanas ierīce.
Kā atvienošanas ierīci var izmantot slēdžus ar vismaz 3 mm atstatumu starp
kontaktiem. Tie var būt pārtraucējslēdži,
drošinātāji un kontaktori (EN 60335).
Nepieciešamie pieslēguma parametri
ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes, kas ir piestiprināta krāsns kameras
priekšpusē. Šiem datiem ir jāatbilst attiecīgajiem elektrotīkla parametriem.

Vēršoties ar jautājumiem pie “Miele”,
vienmēr norādiet:
- modeļa apzīmējumu;
- sērijas numuru;
- pieslēguma parametrus (nominālo
spriegumu / frekvenci / maksimālo
pieslēguma vērtību).
Mainot pieslēgumu vai barošanas
kabeli, ir jāizmanto kabelis H 05 VV-F
ar piemērotu šķērsgriezumu.
Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas
energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums
ir energoapgādes iekārtas atbilstība
EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā “Miele” ierīcē
paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī
autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī
tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDEAR_E 2510-2 laidienā.
Cepeškrāsns
Cepeškrāsnij ir 3 dzīslu savienojuma kabelis ar kontaktdakšu, kas ir paredzēts
pievienošanai pie 230 V 50 Hz maiņstrāvas tīkla.
Nepieciešamie drošinātāji ir 16 A. Pieslēgšanai drīkst izmantot tikai saskaņā
ar spēkā esošajām normām instalētu
kontaktligzdu ar zemējuma pieslēgumu.
Maksimālā pieslēguma jauda ir norādīta
uz identifikācijas datu plāksnītes.

