Installatiehandleiding
Range Cooker

Lees altijd eerst alle meegeleverde instructies voordat u het toestel
plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u
voorkomt schade aan het toestel.

nl-BE

M.-Nr. 11 197 660

Belangrijke installatie-instructies
De Range Cooker is ook toegestaan voor gebruik in andere dan
op het toestel aangegeven landen. De landspecifieke uitvoering en
de manier waarop de Range Cooker wordt aangesloten, hebben er
een grote invloed op of de kookplaat op een correcte en veilige
manier werkt.
Neem daarom contact op met de Miele Service in het betreffende
land als u het toestel in een land wilt gebruiken dat niet op het toestel vermeld staat.
 Levensgevaar door kantelen
Als de Range Cooker nog niet is bevestigd, kan deze kantelen en
kinderen en volwassenen levensgevaarlijk verwonden.
Bevestig de Range Cooker overeenkomstig de installatiehandleiding met de kantelbeveiliging.

 De Range Cooker moet overeenkomstig de installatiehandleiding
worden bevestigd en aangesloten.

 Als u de Range Cooker hebt verschoven, klikt u het bevestigingslipje merkbaar in de kantelbeveiliging vast.

 Gebruik de Range Cooker niet als de kantelbeveiliging niet op de
juiste wijze is geïnstalleerd en vergrendeld.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Deze Range Cooker voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.
Lees de installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u de Range
Cooker plaatst en aansluit.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de Range
Cooker in gebruik neemt. De installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing horen bij elkaar. Daarin vindt u belangrijke instructies
met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het
onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan
het toestel.
Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden
opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.
Bewaar de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig
en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Verantwoord gebruik
 Deze Range Cooker is bestemd voor huishoudelijk gebruik of omstandigheden die daarmee vergelijkbaar zijn.

 Deze Range Cooker is niet bestemd voor gebruik buiten.
 Gebruik de Range Cooker uitsluitend in huishoudelijke situaties:
– Gebruik de oven voor het bakken, braden, grillen, ontdooien, inmaken en drogen van levensmiddelen.
– Gebruik de oven met microgolffunctie voor het ontdooien, verwarmen, bakken, braden, grillen en inmaken van levensmiddelen.
– Gebruik de kookplaat voor het bereiden en warmhouden van voedingsmiddelen.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

 Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid,
hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de Range Cooker niet
in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de Range Cooker alleen onder toezicht gebruiken.
Deze personen mogen de Range Cooker alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze deze veilig moeten bedienen. Ze moeten
de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en
begrijpen.

 Deze Range Cooker heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien
van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze
lamp mag alleen voor het voorziene doeleinde worden gebruikt. De
lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Kinderen in het huishouden
 Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

 Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de
Range Cooker bevinden. Laat kinderen nooit met de Range Cooker
spelen.

 Gevaar voor verbranding door onjuist gebruik! Voorkom dat kinderen de Range Cooker kunnen gebruiken.

 Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg
van kinderen.

 Gevaar voor verbranding!
Bewaar in de opbergruimte boven de Range Cooker geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn. Dat kan kinderen ertoe
brengen op het toestel te klimmen.

 Letselrisico! De deur mag met maximaal 8 kg worden belast voor
de oven met microgolffunctie en met maximaal 15 kg voor de gewone oven. Kinderen kunnen zich aan de geopende deur verwonden.
Voorkom dat kinderen op de geopende deur gaan staan of zitten of
eraan gaan hangen.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Technische veiligheid
 Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen
door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.

 Gebruik de greep van de ovendeur of het bedieningspaneel niet
om de Range Cooker te dragen of op te tillen.

 Controleer of de kantelbeveiliging op de juiste wijze is geïnstalleerd en vergrendeld (zie het hoofdstuk “Kantelbeveiliging”).
– De kantelbeveiliging moet met daarvoor geschikte schroeven aan
de vloer of wand zijn bevestigd.
– Het bevestigingslipje moet merkbaar in de bout van de kantelbeveiliging zijn vastgeklikt.

 Klik het bevestigingslipje van de Range Cooker in de kantelbeveiliging vast. Het bevestigingslipje moet merkbaar in de bout van de
kantelbeveiliging zijn vastgeklikt.

 Schade aan de Range Cooker kan uw veiligheid in gevaar
brengen. Controleer het toestel op zichtbare schade. Gebruik nooit
een beschadigde Range Cooker.

 De Range Cooker kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren
als deze op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.

 De elektrische veiligheid van de Range Cooker is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat
volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische aansluiting bij twijfel door een elektricien inspecteren.

 Een gasspecialist moet de gasaansluiting uitvoeren. Als de stekker van de aansluitkabel wordt verwijderd of als de aansluitkabel
geen stekker heeft, dan moet de Range Cooker door een elektricien
op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 De aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje
van de Range Cooker moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de Range Cooker
te voorkomen.
Vergelijk deze gegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij
twijfel een elektricien.

 Tijdens installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
moet de Range Cooker van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn,
bijv. als de ovenverlichting defect is (zie het hoofdstuk “Nuttige
tips”). De gastoevoer moet afgesloten zijn. Ga daarvoor als volgt te
werk:
– Schakel de zekeringen van de elektrische installatie uit of
– draai de zekeringen van de elektrische installatie er helemaal uit of
– trek de stekker (indien aanwezig) uit het stopcontact. Trek daarbij
niet aan de elektriciteitskabel, maar aan de stekker.
– Sluit de gastoevoer.

 Stopcontactblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Gebruik deze niet om de Range Cooker op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

 Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning
staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden
veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe
leiden dat de Range Cooker niet meer goed functioneert.
Open nooit de ommanteling van de Range Cooker.

 Deze Range Cooker mag niet op niet-stationaire plaatsen (bijv. op
een schip) worden gebruikt.

 Het recht op garantie vervalt wanneer de Range Cooker door een
klantendienst wordt gerepareerd die niet door Miele is erkend.

 Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele
dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 Gevaar voor elektrische schok! Neem de kookplaat niet in gebruik
bij een defect of bij breuken, scheuren en barsten in de keramische
plaat of schakel de kookplaat meteen uit. Maak de Range Cooker
spanningsvrij. Neem contact op met de Miele Service.

 Voor een correcte werking van de Range Cooker moet er voldoende koellucht worden aangevoerd. De aanvoer van koellucht mag niet
worden belemmerd. Andere warmtebronnen (zoals een open haard)
mogen de benodigde koellucht niet te veel verwarmen.

 Als de Range Cooker achter een meubelfront (bijv. een deur) ingebouwd is, sluit deze dan nooit wanneer u de Range Cooker gebruikt.
Achter een gesloten meubelfront hopen warmte en vocht zich op.
Daardoor kunnen de Range Cooker, de kasten en de vloer beschadigd worden. Sluit de deur pas als de Range Cooker volledig is afgekoeld.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Reiniging en onderhoud
 De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen
die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor de reiniging van de Range Cooker nooit een stoomreiniger.

 Door krassen kunnen de glasplaten van de deur beschadigd raken.
Gebruik voor de reiniging van de glasplaten dan ook geen schuurmiddelen, geen harde sponzen of borstels en geen metalen schrapers.

 De geleiderails kunnen worden verwijderd (zie “Reiniging en onderhoud”).
Plaats de geleiderails na afloop correct terug.

 Grove verontreinigingen kunnen een grote rookontwikkeling tot
gevolg hebben. Ook kan de pyrolysefunctie hierdoor worden afgebroken. Verwijder alle grove verontreinigingen uit de ovenruimte,
voordat u de pyrolyse start.
Voor roestvrijstalen toestellen geldt het volgende:

 De coating van het roestvrije staal wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen. Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of
andere kleefmiddelen op het roestvrije staal.

 Het roestvrijstalen oppervlak is krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Accessoires
 Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.

 Gebruik alleen de bijgeleverde Miele-spijzenthermometer. Wanneer deze moet worden vervangen, bestel dan een originele Mielespijzenthermometer.

 De kunststof van de spijzenthermometer kan bij zeer hoge temperaturen smelten. Gebruik de spijzenthermometer daarom niet voor de
grilleerfuncties (uitzondering: “Circulatiegrill ”). Bewaar de spijzenthermometer niet in de ovenruimte.

 Door de hoge temperaturen bij de pyrolyse worden accessoires
die niet pyrolysebestendig zijn, beschadigd. Haal alle accessoires uit
de oven die niet pyrolysebestendig zijn uit de oven voordat u de pyrolyse start. Dit geldt ook voor niet pyrolysebestendige accessores
die u achteraf koopt (zie “Reiniging en onderhoud”).
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Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
en wordt er minder afval geproduceerd.
Uw vakhandelaar neemt de verpakking
in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken
Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook
stoffen, mengsels en onderdelen die
nodig zijn geweest om de toestellen
goed en veilig te laten functioneren.
Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere
manier niet goed mee omgaat, kunnen
deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude
toestel daarom nooit bij het gewone
huisafval.

Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar
of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te
danken toestel.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken
van uw oud toestel, neem dan contact
op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
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Uitvoering
Type-aanduiding

Afstand tot de dampkap

Een overzicht van de beschreven modellen vindt u op de achterkant van het
boekje.

Tussen het toestel en een erboven gemonteerde dampkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die de fabrikant van de dampkap aangeeft.

Typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich achter het
sokkelpaneel. Het sokkelpaneel is met
magneten op de sokkel van de Range
Cooker bevestigd, zodat dit er gemakkelijk afgehaald en weer op bevestigd
kan worden.
Hier vindt u de type-aanduiding van uw
Range Cooker, het serienummer en de
aansluitgegevens (spanning/frequentie/
maximale aansluitwaarde).
Zorg dat u deze informatie bij de hand
hebt als u vragen of problemen hebt.
Miele kan u dan gericht verder helpen.
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Als de specificaties van de fabrikant
ontbreken of als er zich boven de kookplaat licht ontvlambare materialen bevinden (zoals een keukenplank), dan
moet de afstand minstens 760 mm bedragen.
Als er verschillende veiligheidsafstanden worden aangegeven voor verschillende toestellen die onder een
dampkamp zijn ingebouwd, kies dan altijd de grootste afstand.

Uitvoering
Leveringsomvang Range Cooker
Afhankelijk van het model is in de levering inbegrepen:
– De installatiehandleiding voor de
Range Cooker
– De gebruiksaanwijzing voor de Dual
Fuel Range Cooker 36"
(oven)
– De gebruiksaanwijzing voor de Dual
Fuel Range Cooker 48"
(oven)
– De gebruiksaanwijzing en het receptenboek voor de Dual Fuel Range
Cooker 48"
(oven met microgolffunctie)
– De gebruiksaanwijzing voor de Dual
Fuel Range Cooker 48"
(culinaire lade)

Montage sokkelpaneel
Het sokkelpaneel heeft metalen lipjes
en magneten, waarmee het paneel op
de sokkel van de Range Cooker wordt
geplaatst en bevestigd.
 Plaats het sokkelpaneel zo dat de
metalen lipjes naar de daarvoor bestemde uitsparingen van de sokkel
wijzen.
 Schuif het sokkelpaneel op de sokkel
van de Range Cooker tot deze hoorbaar vastklikt.
Montage lekkagebeveiligingsstrip
De lekkagebeveiligingsstrip dekt de
spleet tussen de ovenruimte en de
deur af.
 Open de ovendeur.

– De gebruiksaanwijzing voor de Dual
Fuel Range Cooker
(gaskookplaat)
– De kantelbeveiliging inclusief de
schroeven voor de bevestiging van
de Range Cooker
– Diverse accessoires
Sokkelpaneel en lekkagebeveiligingsstrip
De onderdelen voor de 36" Range
Cooker bevinden zich in de verpakking.

 Leg de lekkagebeveiligingsstrip over
de spleet tussen de ovenruimte en de
deur.
 Sluit de ovendeur.

De onderdelen voor de 48" Range
Cooker zijn al gemonteerd.
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Uitvoering
Bij te bestellen accessoires
Alle genoemde accessoires zijn op de
Miele Range Cooker afgestemd.
De producten zijn verkrijgbaar via de
Miele-webshop, de Miele Service of bij
de Miele-vakhandelaar.

Dual Fuel muurbeschermer RBGDF
monteren
De achterkant van de Range Cooker
moet toegankelijk zijn.
Monteer de muurbeschermer voordat
u de kantelbeveiliging en de aansluitingen van de Range Cooker installeert.

Vermeld bij uw bestelling altijd de typeaanduiding van uw Range Cooker en de
aanduiding van de gewenste accessoires.

 Draai de schroeven van het sluitprofiel los.

Muurbeschermer RBGDF voor Dual
Fuel Range Cooker

 Trek het sluitprofiel iets naar achteren
totdat u het kunt verwijderen.

Afhankelijk van het model kunt u het
aanwezige sluitprofiel van uw toestel
omruilen tegen een hogere muurbeschermer. De muurbeschermer is er in
hoogtes van 305 mm en 508 mm.

Het monteren van de muurbeschermer
gebeurt in omgekeerde volgorde.

Als u de achterkant van de Range Cooker tegen een muur van brandbaar materiaal installeert, dan moet er een
muurbeschermer met een hoogte van
minimaal 305 mm worden gemonteerd.
Als u het aanwezige sluitprofiel wilt gebruiken, dan moet er een veiligheidsafstand van minimaal 305 mm tussen de
Range Cooker en de muur van brandbaar materiaal worden aangehouden.
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Wandpaneel RBS
Het wandpaneel is bedoeld voor montage op een Miele Range Hood. Volg de
aanwijzingen uit de montagehandleiding
van de Miele Range Hood.

Installatie-instructies
Gebruik de greep van de ovendeur of het bedieningspaneel niet om de Range
Cooker te dragen of op te tillen.
De Range Cooker is zwaar.
Gezien het gewicht en de grootte van het toestel is het verstandig om dit door
twee personen te laten monteren.

Gewicht
Type toestel

Brutogewicht

Nettogewicht*

HR 1936-1

ong. 205 kg

ong. 175 kg

HR 1956-1

ong. 295 kg

ong. 250 kg

*inclusief accessoires: geleiderails, 1 rooster, 1 bakplaat

Afmetingen
Type toestel

Breedte

Hoogte

Diepte

HR 1936-1

915 mm

902–940 mm

698 mm

HR 1956-1

1220 mm

902–940 mm

698 mm
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Installatie-instructies
Plaats van opstelling
De Range Cooker is niet bestemd voor gebruik buiten.
Om het toestel veilig te kunnen plaatsen en om de werking van alle functies te
kunnen garanderen, moet u ervoor zorgen dat de nisbodem vlak en waterpas is.
De bodem van de inbouwnis moet uit hard, onbuigzaam materiaal bestaan.
Vanwege het hoge gewicht van de Range Cooker en voor de bevestiging van de
meegeleverde kantelbeveiliging moet de ondergrond zeer stevig zijn. Informeer
hier eventueel naar bij een architect of bouwkundige.

Luchttoevoer en luchtafvoer
De luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Vereiste aansluitingen
Type toestel

Elektrische aansluiting

Gasaansluiting

HR 1936-1

vereist

vereist

HR 1956-1

vereist

vereist
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Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
 Vanwege het eventuele overslaan van de vlammen mag een gaskookplaat niet meteen naast een friteuse worden ingebouwd. Houd
tussen de genoemde toestellen een afstand aan van ten minste
300 mm.

 De elektriciteitskabel en een flexibele gasaansluitkabel mogen na
de inbouw van de Range Cooker niet in aanraking komen met de beweegbare delen van de keukenelementen (zoals een lade) en mogen
ook niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen.

 Neem de veiligheidsafstanden genoemd op de volgende pagina's
in acht.
Alle maten zijn in mm aangegeven.
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker

2

, ,  Het gearceerde gedeelte geeft het installatiebereik voor de aansluitingen weer:
E = elektrische aansluiting; G = gasaansluiting

Positie

Afmeting



902-940 mm

Afstand van de vloer tot de bovenkant van de
kookplaat



254 mm

Minimale afstand tot brandbare oppervlakken.
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Beschrijving

Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
HR 1936-1
Als er onder een dampkap meerdere toestellen zijn ingebouwd waarvoor verschillende veiligheidsafstanden worden aangegeven, kies dan altijd de grootste
afstand.
Positie

Afmeting

Beschrijving



915 mm

Nisbreedte



760 mm

vereiste veiligheidsafstand als de specificaties van
de fabrikant van de dampkap ontbreken of als er
zich boven het toestel licht ontvlambare materialen
bevinden (zoals een keukenplank)

Tussen de kookplaat en een erboven gemonteerde dampkap dient u
de veiligheidsafstand aan te houden die de fabrikant van de dampkap
aangeeft.


332,5 mm



115 mm

maximale aansluitbreedte rechts en Positie van
links
stopcontact
in de wand
maximale aansluithoogte



72 mm

maximale aansluitdiepte
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
HR 1956-1
Als er onder een dampkap meerdere toestellen zijn ingebouwd waarvoor verschillende veiligheidsafstanden worden aangegeven, kies dan altijd de grootste
afstand.
Positie

Afmeting

Beschrijving



1220 mm

Nisbreedte



760 mm

vereiste veiligheidsafstand als de specificaties van
de fabrikant van de dampkap ontbreken of als er
zich boven het toestel licht ontvlambare materialen
bevinden (zoals een keukenplank)

Tussen de kookplaat en een erboven gemonteerde dampkap dient u
de veiligheidsafstand aan te houden die de fabrikant van de dampkap
aangeeft.
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485 mm



90 mm

maximale aansluitbreedte rechts en Positie van
links
stopcontact
in de wand
maximale aansluithoogte



72 mm

maximale aansluitdiepte

Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
Detailweergaves HR 1936-1
Zijaanzicht HR 1936-1

(x) = afhankelijk van de hoogte-instelling van het toestel 127 mm–165,1 mm
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
Detail zijaanzicht voorkant HR 1936-1
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
Vooraanzicht HR 1936-1

(x) = afhankelijk van de hoogte-instelling van het toestel 127 mm–165,1 mm
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker

778,5 mm

126,3 mm

Achteraanzicht HR 1936-1

m
94,5 m

696 m

E = elektrische aansluiting
G = gasaansluiting

26

m

Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
Detailweergaves HR 1956-1
Zijaanzicht HR 1956-1

(x) = afhankelijk van de hoogte-instelling van het toestel 101,6 mm–139,7 mm
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
Detail zijaanzicht voorkant HR 1956-1
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker
Vooraanzicht HR 1956-1

(x) = afhankelijk van de hoogte-instelling van het toestel 101,6 mm–139,7 mm
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Maattekeningen Dual Fuel Range Cooker

805 mm

126,3 mm

Achteraanzicht HR 1956-1

96 mm

1028

E = elektrische aansluiting
G = gasaansluiting
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Kantelbeveiliging
Voor de inbouw
 WAARSCHUWING
Kinderen en volwassenen kunnen de
onbeveiligde Range Cooker laten
kantelen en dodelijke verwondingen
oplopen.
Waarborg dat de kantelbeveiliging op
de juiste wijze is geïnstalleerd en vergrendeld. De kantelbeveiliging wordt
op de vloer of de muur vastgeschroefd en aan de onderkant in het
midden merkbaar vergrendeld op de
Range Cooker.
Als u de Range Cooker verschuift,
moet al gelegde vloerbedekking worden beschermd.
Waarborg dat de kantelbeveiliging
weer op de juiste wijze is vergrendeld
als de Range Cooker is verschoven.
De kantelbeveiliging wordt op de
vloer of de muur vastgeschroefd en
aan de onderkant in het midden
merkbaar vergrendeld op de Range
Cooker.
Gebruik de Range Cooker niet als de
kantelbeveiliging niet op de juiste wijze is geïnstalleerd en vergrendeld.
Gezien het gewicht en de grootte van
het toestel is het verstandig om dit
door twee personen te laten monteren.

Voordat u het toestel inbouwt, is het
verstandig eerst de ovendeur te verwijderen (zie het hoofdstuk “Deur verwijderen” in de gebruiksaanwijzing) en
de accessoires eruit te halen. De Range Cooker is dan lichter als u deze in
de nis schuift.
Zodra de Range Cooker is geïnstalleerd en beveiligd tegen kantelen, zet
u de ovendeur weer terug (zie het
hoofdstuk “Deur monteren” in de gebruiksaanwijzing).
Gebruik de greep van de ovendeur of
het bedieningspaneel niet om de
Range Cooker te dragen of op te tillen.

Elke opening in de muur achter het
toestel en in de vloer onder het toestel moet worden afgedicht.
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Kantelbeveiliging
Inbouwnis controleren
Installeer de kantelbeveiliging op een stevige ondergrond, bijvoorbeeld een betonnenvloer, een betonnen muur of houten constructie. De ondergrond moet vlak
en waterpas zijn.
 Als de achterkant van de Range Cooker vanwege een oneffenheid of een wandbekleding (bijv. een spatscherm) een afstand A heeft tot de dragende muur, dan
moet u de kantelbeveiliging op de stevige vloer installeren. U kunt de kantelbeveiliging eventueel ook met een compensatiestuk tussen de dragende muur en
de kantelbeveiliging installeren. Het compensatiestuk moet maat A compenseren en van geschikt materiaal zijn, zodat er een duurzame verbinding tussen de
muur en de kantelbeveiliging ontstaat. Gebruik daarvoor geschikte schroeven
(lengte en diameter).

A

A = afstand van de achterkant van de Range Cooker tot de dragende muur

 Controleer de ondergrond.
 Controleer de inbouwmaten.
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Kantelbeveiliging
 Controleer de schema's van de elektriciteitsleidingen in het gebouw. Zorg ervoor
dat u bij het boren van de gaten voor de bevestiging van de kantelbeveiliging
geen leidingen beschadigt.
 Controleer de positie van de elektrische en gasaansluiting (zie de hoofdstukken
“Maattekeningen voor de installatie”, “Elektrische aansluiting” en “Gasaansluiting”). Een overzicht van de benodigde aansluitingen voor uw Range Cooker
vindt u in het hoofdstuk “Installatie-instructies”.

Bijgeleverde accessoires
– 1 x kantelbeveiliging
– 4 x schroef
– 4 x plug
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Kantelbeveiliging
2

X

Inbouwmaat borgschroef

1
Vooraanzicht kantelbeveiliging

Type toestel

Breedte

X

HR 1936-1

915 mm

97 mm

HR 1956-1

1220 mm

82 mm

3

Bevestiging op de vloer

Range Cooker met kantelbeveiliging opstellen

2

 Draag veiligheidsschoenen en
snijbestendige handschoenen.
De kantelbeveiliging wordt zo geïnstalleerd dat ze zich in het midden onder
de achterste lange zijde van de Range
Cooker bevindt.

1
3

 Meet dichtbij de vloer de voor de
Range Cooker bestemde nis op.

Bevestiging op de muur

 Breng ter hoogte van de halve nisbreedte een markering aan op de
muur.

b Schroeven

 Plaats de groef van de kantelbeveiliging op de markering op de muur.

 Bevestig de kantelbeveiliging  met
vier schroeven  op een stevige ondergrond, of op de vloer of op de
muur.

De kantelbeveiliging moet zo dicht
mogelijk tegen de vloer of de muur
staan.
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a Kantelbeveiliging
c Borgmoeren

 Draai de borgmoeren  op de bouten, zie tabel “Inbouwmaat borgschroef”.

Kantelbeveiliging
Schuif de Range Cooker pas op
zijn plek als alle toevoeraansluitingen zijn geplaatst.
Het sokkelpaneel is met magneten op
de sokkel van de Range Cooker bevestigd.

Het bevestigingslipje wordt in de bodemplaat van de ommanteling van de
Range Cooker geleid. U kunt het eruit
trekken en weer terugschuiven. De
lengte komt ongeveer overeen met de
diepte van de Range Cooker.
In het niet zichtbare, achterste gedeelte van het bevestigingslipje bevindt
zich een sleuf. De sleuf vergrendelt
met de bout van de kantelbeveiliging,
zodra u het bevestigingslipje terugschuift.
Breng alle benodigde aansluitingen
voor de Range Cooker aan. Lees
daarvoor de hoofdstukken “Elektrische aansluiting” en “Gasaansluiting”.

a Sokkelpaneel
b Bevestigingslipje
 Haal het sokkelpaneel l van de
Range Cooker.
 Trek het bevestigingslipje  eruit.

U kunt de Range Cooker beschadigen als u hem aan het paneel, de
eilandafwerking of de deurgreep optilt.
Open de deur en en pak het toestel
vooraan in de ovenruimte vast.
Til de Range Cooker op en verschuif
hem met behulp van de achterste
wieltjes.
 Schuif de Range Cooker in de daarvoor bestemde nis, midden op de
kantelbeveiliging, tot aan de muur.
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Kantelbeveiliging
U kunt de Range Cooker afstellen. Gebruik daarvoor een waterpas.
– Afstelling rechtsachteraan  en
linksachteraan:
u hebt een steeksleutel (SW 10)
nodig.
– Afstelling rechtsvooraan  en
linksvooraan:
u hebt een steeksleutel (SW 16)
nodig voor de borgmoeren en een
steeksleutel (SW 13) voor de instelmoeren.

In de ommanteling van de Range Cooker bevindt zich een uitsparing  voor
de bout  van de kantelbeveiliging.
Daarmee kan de Range Cooker op de
kantelbeveiliging en tot aan de muur
worden geschoven.
Het beveiligingslipje  moet merkbaar
met de bout  vergrendelen, zodat de
kantelveiligheid van de Range Cooker is
gewaarborgd.

a Uitsparing in de ommanteling van de
Range Cooker
b Bout van de kantelbeveiliging
c Bevestigingslipje met sleuf

a Bevestigingslipje
b Afstelling achteraan
c Afstelling vooraan
 Stel de Range Cooker af.
 Schuif het bevestigingslipje  stevig
terug.
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Het sokkelpaneel kan alleen worden
bevestigd als het bevestigingslipje 
volledig is ingeschoven.
 Bevestig het sokkelpaneel op de
Range Cooker.

Kantelbeveiliging
Range Cooker verwijderen van
de kantelbeveiliging
 WAARSCHUWING
Kinderen en volwassenen kunnen de
onbeveiligde Range Cooker laten
kantelen en dodelijke verwondingen
oplopen.
Als u de Range Cooker uit de nis moet
halen, bijvoorbeeld voor servicedoeleinden, dan moet u deze van de kantelbeveiliging verwijderen.
 Volg de instructies voor het opstellen
in de omgekeerde volgorde.
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Elektrische aansluiting
 Gevaar voor verwondingen!

Aansluitgegevens

Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker
aanzienlijke risico's lopen waarvoor
Miele niet aansprakelijk kan worden
gesteld.

De benodigde aansluitgegevens vindt u
op het typeplaatje. Het typeplaatje van
de Range Cooker bevindt zich achter
het afneembare sokkelpaneel (zie het
hoofdstuk “Overzicht Range Cooker”).

Het toestel mag alleen op het elektriciteitsnet worden aangesloten door
een erkend elektro-installateur die de
landelijke en de plaatselijke voorschriften kent en nauwgezet volgt.
De elektrische installatie moet volgens
VDE 0100 worden geïnstalleerd.
Er is een vaste aansluiting nodig. Voor
elke pool dient er een werkschakelaar
aanwezig te zijn.
De contactopening in uitgeschakelde
toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn automatische veiligheidsschakelaars, zekeringen en relais (EN 60335).
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De waarden op het typeplaatje en de
waarden van het elektriciteitsnet moeten overeenkomen.
 Vermeld altijd de volgende gegevens
als u contact opneemt met Miele:
– Type-aanduiding
– Serienummer
– Aansluitgegevens (netspanning/frequentie/maximale aansluitwaarde)
Als de aansluiting wordt veranderd of
als de kabel wordt vervangen, moet
het juiste type kabel worden gebruikt.
Gebruik voor de 3-fasen-aansluiting
kabeltype H 05 VV-F met de juiste
diameter.
Gebruik voor de 1-fase-aansluiting
kabeltype S 05 VV-F met de juiste diameter.
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Elektrische aansluiting
RangeCooker

3N AC
380–
415 V

Bij een 1-fase-aansluiting en ongunstige
netwerkvoorwaarden kan het toestel
storende spanningsschommelingen veroorzaken. Als de netimpedantie bij het
aansluitpunt naar het openbare elektriciteitsnet groter is dan 0,4 Ω, kan het
nodig zijn om extra maatregelen te treffen voor het toestel conform het beoogd gebruik met 1 fase op deze aansluiting kan worden gebruikt. Indien nodig, kunt u de impedantie bij uw lokale
energieleverancier opvragen.

1N AC
220–
240 V

PE
L1
L2

2

1

400 V

220–
240 V

220–240 V

4

3

2

1

4

3

2

1

220–240 V

5
2 AC
220–
240 V

3

400 V

5
PE
L1
N

4

220–
240 V

PE
L1
L2
L3
N

Maximale aansluitwaarde: zie typeplaatje.
HR 1936-1

5

400 V

De Range Cooker is voorzien van een
circa 1,7 m lange aansluitkabel en moet
volgens het aansluitschema worden
aangesloten.

Aansluitschema

220–240 V

HR 1956-1
De impedantie hoeft niet te worden gecontroleerd.
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Elektrische aansluiting
U heeft minimaal de volgende beveiligingen nodig:
Type

3-fasen-elektrische
aansluiting

1-fase-elektrische aansluiting

HR 1936-1

16/16/16 A

20 A

HR 1956-1

20/20/20 A

45 A
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Elektrische aansluiting
HR 1956-1: aanpassing elektrische
aansluiting

Aansluiting AC 230 V

De elektrische aansluiting kan worden
aangepast.
De ferrietring moet zowel bij de 3-fasen als bij de 1-fase elektrische aansluiting volgens de afbeelding worden
gebruikt.
Aansluiting 3N AC 230 V

1

2
3
4
5
6
7
8

5
4
3
2
1

6

7

a 1 x ferrietring
b PE (groen/geel)
c N (blauw)
d L (zwart of bruin)
e 2 x brug
f 1 x brug
g 2 x brug

a 1 x ferrietring
b 2 x brug
c PE (groen/geel)
d 3 x brug
e N (blauw)
f L3 (grijs)
g L2 (zwart)
h L1 (bruin)
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Gasaansluiting
 Het aansluiten van het gas mag
alleen door een door het verantwoordelijke gasbedrijf erkende installateur
worden uitgevoerd. Deze is verantwoordelijk voor het probleemloos
functioneren op de opstellocatie.
De gasaansluiting moet zo zijn geplaatst dat het toestel binnen of buiten het keukenmeubel kan worden
aangesloten. De gaskraan moet
zichtbaar en toegankelijk zijn, eventueel na het openen van een deur
van het keukenmeubel.
Vraag aan het plaatselijke gasbedrijf
welke gassoort u heeft. Vergelijk die
met de gegevens op het typeplaatje.
De kookplaat wordt niet op een rookgasafvoer aangesloten.
Let bij de plaatsing en aansluiting op
de geldende installatievoorschriften.
Zorg met name voor voldoende ventilatie.
De gasaansluiting moet volgens de
geldende voorschriften en richtlijnen
worden uitgevoerd. (Duitsland:
DVGW-TRGI 2008/Oostenrijk:
ÖVGW-TR gas 2005 G1.)
Bij de aansluiting moeten ook de
specifieke voorschriften van het
plaatselijke gasbedrijf en bouw- en
woningtoezicht in acht worden genomen.
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De gasaansluitingen, de gasslang en
de elektriciteitskabel kunnen bij gebruik van de kookplaat door verhitting beschadigd raken.
De gasslang en de elektriciteitskabel
mogen niet in aanraking komen met
hete delen van de kookplaat. De gasslang en de aansluitarmaturen op de
kookplaat mogen niet in aanraking
komen met hete verbrandingsgassen.
Flexibele aansluitleidingen kunnen bij
onjuiste montage beschadigd raken.
Breng flexibele aansluitleidingen zodanig aan dat deze niet in aanraking
komen met beweegbare delen van
keukenelementen (zoals een schuiflade). De leidingen mogen ook niet
aan mechanische belastingen worden blootgesteld.
De kookplaat moet op de lokale gassituatie worden ingesteld. De gasaansluiting moet op lekkage worden
gecontroleerd.

Gasaansluiting
De kookplaat voldoet aan de toestelklassen 1 en 2, subklasse 1 en is geschikt voor aardgas.
Categorie overeenkomstig EN 30
België
I2E 20 mbar
De gasaansluiting is ingesteld op aardgas (zie de sticker op het toestel).

Aansluiting op de Range Cooker
De gasaansluiting van de Range Cooker
heeft een conische ¹/₂"-aansluiting (R½"
ISO 7-1, DIN EN 10226). Er zijn twee
aansluitmogelijkheden:
– een vaste aansluitleiding,
– een flexibele aansluitleiding conform
DIN 3383 deel 1, maximale lengte
2.000 mm
Ongeschikte afdichtmiddelen waarborgen de vereiste dichtheid van de
aansluiting niet.
Gebruik alleen geschikte afdichtmiddelen.

Functie controleren
 Controleer alle onderdelen waar gas
doorheen vloeit op lekken.
 Controleer of alle branders correct
functioneren:
– Op de laagste stand mag de vlam
niet doven, ook niet wanneer u de
knop snel van de grote naar de kleine
vlam draait.
– Op de hoogste stand moet de vlam
een duidelijk zichtbare kern hebben.
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Inspuitertabel
Aardgas
Grote inspuiter Sudderinspuiter

Kleine inspuiter

Kleine inspuiter

Code



Code



Code



Code



Normaalbrander

100

1,00

60

0,60

75

0,75

50

0,50

Sterkbrander

123

1,23

65

0,65

88

0,88

57

0,57

Extrasterkbrander

139

1,39

64

0,64

88

0,88

65

0,65

Oppervlaktebrander

155

1,55

–

–

–

–

–

–

De boringsdiameter van de inspuiters is in ¹/₁₀₀ mm aangegeven.
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Brandervermogen
Nominale belasting HR 1936-1
(Aardgas H+E G20, 20 mbar)
Brander

Gassoort

Hoogste stand

Laagste
stand

kW

g/h

kW

Normaalbrander

Aardgas H+E

2,3

–

0,40

Sterkbrander

Aardgas H+E

3,3

–

0,45

Extrasterkbrander

Aardgas H+E

4,1

–

0,55

Oppervlaktebrander grillplaat

Aardgas H+E

4,6

–

–

Totaal

Aardgas H+E

16,6

–
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Brandervermogen
Nominale belasting HR 1956-1
(Aardgas H+E G20, 20 mbar)
Brander

Gassoort

Hoogste stand

Laagste
stand

kW

g/h

kW

Normaalbrander

Aardgas H+E

2,3

–

0,40

Sterkbrander

Aardgas H+E

3,3

–

0,45

Extrasterkbrander

Aardgas H+E

4,1

–

0,55

Oppervlaktebrander grillplaat

Aardgas H+E

4,6

–

–

Totaal

Aardgas H+E

21,2

–
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Klantendienst
Contact bij storingen

Typeplaatje

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of de Miele Klantendienst.

Het typeplaatje bevindt zich achter het
sokkelpaneel. Het sokkelpaneel is met
magneten op de sokkel van de Range
Cooker bevestigd, zodat dit er gemakkelijk afgehaald en weer op bevestigd
kan worden.

Het telefoonnummer van de Miele
klantendienst vindt u achteraan in dit
document.
De Miele Klantendienst heeft het type
toestel en het fabricagenummer nodig.
Beide gegevens vindt u op het typeplatje.

Hier vindt u de type-aanduiding van uw
Range Cooker, het serienummer en de
aansluitgegevens (spanning/frequentie/
maximale aansluitwaarde).
Zorg dat u deze informatie bij de hand
hebt als u vragen of problemen hebt.
Miele kan u dan gericht verder helpen.

Garantie
De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.
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Verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart Miele dat deze Range
Cooker voldoet aan de Richtlijn
2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring
van overeenstemming is te vinden op
een van de volgende internetadressen:
– Producten, download, op
www.miele.de
– Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op
www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm door de
productnaam of het fabricagenummer in te geven
Frequentieband
2,412 GHz–
van de wifimodule 2,472 GHz
Maximaal zendvermogen van de
wifimodule
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< 100 mW

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16
E-mail: info@miele.be
Internet: www.miele.be
Duitsland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

HR 1936-1, HR 1956-1
nl-BE

M.-Nr. 11 197 660 / 01

