*INSTALLATION*

11825460-00

Paigaldus
“Miele” veelekke kaitsesüsteem
“Miele” garanteerib oma veelekke kaitsesüsteemile nõuetekohase paigalduse
korral täiskaitse veekahjustuste eest.

Vee sissevool
 Pesuvee põhjustatud oht tervisele.
Nõudepesumasinas olev vesi ei ole
joogivesi!
Ärge jooge nõudepesumasinast võetud vett.

 Oht tervisele ja saastunud sissevoolava vee põhjustatud kahjude
oht.
Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogiveenõuetele, kus
nõudepesumasinat kasutatakse.
Ühendage nõudepesumasin joogivee
ühendusega.

Nõudepesumasina võib ühendada külma ja kuni 65 °C sooja veega.
Kui sooja vett saadakse energeetiliselt
soodsamalt, nt päikeseenergia koos
tsirkulatsioonipumbaga, soovitame soojaveeühendust. Sellega säästate aega ja
elektrienergia kulusid. Samuti pestakse
kõigis programmides sooja veega.
Programmi “SolarSpar” (kui on olemas)
kasutamisel on vajalik soojaveeühendus
minimaalselt 45 °C ja maksimaalselt
65 °C (sissevoolava vee temperatuur).
Mida kõrgem on sissevoolava vee temperatuur, seda parem on pesu- ja kuivatustulemus.
Täitevoolik on u 1,5 m pikkune. Pikendamise jaoks on “Miele” müügiesinduses või “Miele” klienditeeninduses saadaval 1,5 m pikkune painduv
metallvoolik (kontrollsurve 14 000 kPa /
140 bar).
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Ühendamiseks on vajalik ¾-tollise
ühendussoonega sulgurventiil. Kui sulgurventiil puudub, tohib nõudepesumasinat joogivee torustikuga ühendada ainult volitatud paigaldaja.
Tagasivooluklappi ei ole vaja. Seade
vastab kehtivatele DIN-standarditele.
Voolusurve peab olema vahemikus
50 kPa ja 1000 kPa. Kõrgema veesurve
korral tuleb paigaldada reduktsiooniklapp.

 Ülerõhust põhjustatud kahjustuste oht.
Lühiajaliselt kõrgem veesurve võib
kahjustada nõudepesumasina detaile.
Kasutage nõudepesumasinat ainult
siis, kui see on ühendatud täielikult
õhuvabasse torusüsteemi.

 Väljavoolav vesi põhjustab kahjustusi.
Keermesühendus on veetorustiku
surve all ja väljavoolav vesi võib põhjustada kahjustusi.
Kontrollimaks, kas ühendus on lekkekindel, avage aeglaselt veekraan.
Vajadusel korrigeerige tihendi ja
keermesliitmiku asendit.

 Võrgupinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.
Vee sissevõtuvooliku sees on pinget
juhtivad detailid.
Vee sissevõtuvoolikut ei tohi lühemaks lõigata ega kahjustada (vt joonist).
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Vee äravool
Nõudepesumasina tühjendussüsteemi
on sisse ehitatud tagasilöögiklapp, nii et
must vesi ei saa tühjendusvooliku kaudu masinasse voolata.
Nõudepesumasinal on u 1,5 m pikkune
painduv tühjendusvoolik (sisemine läbimõõt: 22 mm).
Tühjendusvoolikut saab pikendada
ühendusdetaili ja lisavooliku abil. Tühjendusvooliku pikkus tohib olla maksimaalselt 4 m ja pumba kõrgus 1 m.
Vooliku ühendamiseks olemasoleva
tühjendussüsteemi külge kasutage furnituurikotis olevat voolikuklambrit (vt
montaažijuhendit).
Vooliku võib paigaldada paremale või
vasakule.
Tühjendusvooliku hoonepoolne ühendusliitmik võib olla sobiv eri voolikuläbimõõtude jaoks. Kui ühendusliitmik ulatub liiga sügavale tühjendusvooliku sisse, peab ühendusliitmiku lühemaks tegema. Vastasel korral võib tühjendusvoolik ummistuda.
Tühjendusvoolikut ei tohi lühemaks lõigata.

Paigaldage tühjendusvoolik ilma
murdekohtadeta, surveta ja venituseta.

 Väljavoolav vesi põhjustab kahjustusi.
Väljavoolav vesi võib tekitada kahju.
Veenduge pärast kasutuselevõttu, et
vee äravool ei lekiks.
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Veeäravoolu õhutamine
Kui nõudepesumasina veeäravoolu
ühendus jääb madalamale kui alumise
nõudekorvi rullikute siinid, siis tuleb
veeäravoolu õhutada. Vastasel juhul
võib programmi kestel vesi pesukambrist välja voolata.
 Avage nõudepesumasina uks täielikult.

 Tõmmake alumine korv välja.
 Pange kruvikeeraja pesukambri vasakus seinas õhutusventiili keskmisesse
avasse .
 Vajutage kruvikeeraja edasi avasse ja
torgake selle taga asuv membraan läbi .
Vee äravoolu õhutusava on nüüd lahti.
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Elektriühendus
Nõudepesumasin on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.
Paigaldage nõudepesumasin nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui
pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav,
veenduge, et iga pooluse jaoks oleks
olemas lahklüliti.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.
Nõudepesumasina kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib
põhjustada juhtme ülekoormust.
Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.
Elektrivõrk peab vastama standardile
VDE 0100.
Ohutuse huvides soovitame kasutada
nõudepesumasina elektriliseks ühendamiseks mõeldud maja elektrisüsteemis
tüübi  rikkevoolukaitselülitit (RCD).
Kahjustunud toitejuhet tohib asendada
ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval “Miele” klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid
teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või
“Miele” klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme
kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.
Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.
Nõudepesumasinat ei tohi ühendada
sildmuunduritega, mida kasutatakse autonoomse elektrivarustuse korral, nt solaarenergiaga varustamine. Nõudepesumasina sisselülitamisel võib muidu tekkida pingepiikide tõttu kaitseväljalülitus.
Elektroonika võib kahjustada saada.

