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Miele systém ochrany před
škodami způsobenými vodou
U Miele ochranného systému zaručuje
Miele při odborně provedené instalaci
vysoký stupeň ochrany před škodami
způsobenými vodou.

Přívod vody
 Ohrožení zdraví mycí vodou.
Voda v myčce nádobí není pitná.
Nepijte vodu z myčky nádobí.

 Ohrožení zdraví a škody vinou
znečištěné přitékající vody.
Kvalita přitékající vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž
se myčka nádobí provozuje.
Připojte myčku nádobí na pitnou vodu.

Myčka nádobí smí být připojena na studenou nebo teplou vodu maximálně do
65 °C.
Při energeticky příznivém ohřevu vody,
například solární energií s cirkulačním
potrubím, doporučujeme připojení na
teplou vodu. Tím se ušetří čas a náklady na elektrickou energii. Přitom se bude mýt ve všech programech teplou
vodou.
Pro použití programu Solární úsporný
(pokud je k dispozici) je potřebné připojení na teplou vodu o teplotě nejméně
45 °C a nejvýše 65 °C (teplota přitékající
vody).
Čím vyšší je teplota přitékající vody, tím
lepší je výsledek čištění a sušení.
Přívodní hadice má délku asi 1,5 m. Na
prodloužení je ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby
Miele k dodání ohebná kovová hadice
délky 1,5 m (zkušební tlak
14000 kPa/140 bar).
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Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s přípojným závitem ¾". Pokud uzavírací ventil chybí, tak smí myčku nádobí
k potrubí s pitnou vodou namontovat
pouze kvalifikovaný instalatér.
Zpětný ventil není nutný. Přístroj odpovídá požadavkům platných norem DIN.

 Škody vinou přetlaku.
Krátkodobě zvýšeným tlakem vody
se mohou poškodit součásti myčky
nádobí.
Myčku nádobí provozujte jen tehdy,
když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí.

Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a
1000 kPa. Při vyšším připojovacím tlaku
vody je nutno zabudovat redukční ventil.

 Škody vzniklé vytékající vodou.
Šroubovací spoj je pod tlakem vody
v potrubí a vytékající voda může způsobit škody.
Proto pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkontrolujte, zda je přípojka nepropustná. Případně opravte
usazení těsnění a našroubování.

 Nebezpečí úrazu napětím sítě.
V přívodní hadici jsou elektricky vodivé díly.
Přívodní hadice se nesmí zkracovat
nebo poškodit (viz vyobrazení).
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Odtok vody
Do odtoku myčky nádobí je zabudován
zpětný ventil, takže do přístroje nemůže
odtokovou hadicí natéci špinavá voda.
Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý
průměr: 22 mm).
Vypouštěcí hadici lze prodloužit pomocí
spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí být dlouhé max. 4 m a nesmí být
překročena výtlačná výška 1 m.
Pro připojení hadice na odpad v místě
instalace použijte hadicovou svorku,
která je součástí příbalu (viz montážní
plán).
Hadici je možno vést napravo nebo
nalevo.
V místě instalace umístěné připojovací
hrdlo pro vypouštěcí hadici může být
koncipované pro různé průměry hadic.
Pokud je připojovací hrdlo zastrčené
příliš daleko do vypouštěcí hadice, musí
se připojovací hrdlo zkrátit. Jinak se vypouštěcí hadice může ucpat.
Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat.

Vypouštěcí hadici nainstalujte bez
zalomení a bez zatížení v tlaku nebo
tahu.

 Škody vzniklé vytékající vodou.
Vytékající voda může způsobit škody.
Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je odtok vody utěsněný.
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Odvětrání odtoku vody
Je-li přípojka odtoku vody v místě instalace uložena níže než vodicí drážka
pro kolečka spodního koše v dvířkách,
musí být odtokový systém odvětráván.
Jinak může z mycího prostoru během
programu vytékat voda v důsledku sacího efektu.
 Úplně otevřete dvířka myčky nádobí.

 Vytáhněte spodní koš.
 Zasuňte šroubovák do prostředního
otvoru větracího ventilu v levé stěně
mycího prostoru .
 Tlačte šroubovák dále do otvoru a
prorazte za ním se nacházející membránu .
Větrací otvor odtoku vody je nyní
otevřený.
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Elektrické připojení
Myčka nádobí je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky
s ochranným kontaktem.
Myčku nádobí umístěte tak, aby byla
volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici
zařízení odpojující všechny póly.

 Nebezpečí požáru v důsledku
přehřátí.
Provoz myčky nádobí na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a
prodlužovacích kabelech může vést
k přetížení kabelů.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.
Připojení, instalace a bezpečnostní
opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro
elektrické připojení myčky nádobí
použití proudového chrániče (RCD) typu
.
Poškozený přívodní síťový kabel smí být
nahrazen pouze speciálním kabelem
stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů
smí výměnu provádět jen kvalifikovaný
pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném
jištění informuje tento návod k obsluze
nebo typový štítek. Srovnejte tyto údaje
s parametry elektrické přípojky v místě
instalace.
V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
Myčka nádobí nesmí být připojena
k elektrickým střídačům, které se používají při nezávislém zásobování elektrickou energií, například při napájení ze
solárních systémů. Při zapnutí myčky
nádobí může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám.
Může se poškodit elektronika.

