*INSTALLATION*

11194660-12

Εγκατάσταση
Διαστάσεις εντοιχισμού
Οι διαστάσεις εμφανίζονται σε mm.
Εντοιχισμός σε επάνω ή κολονάτο ντουλάπι
Αν ο φούρνος πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από μια εστία, λάβετε υπόψη σας τις
υποδείξεις για τον εντοιχισμό της εστίας καθώς και το ύψος εντοιχισμού της.
Ο πήχης ευθυγράμμισης HAL 90 απαιτείται μόνο για τον εντοιχισμό σε κάτω
ντουλάπι και είναι διαθέσιμος ως πρόσθετο εξάρτημα.
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Εγκατάσταση
Πλαϊνή όψη κολονάτου ντουλαπιού

*INSTALLATION*
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Εγκατάσταση
Πλαϊνή όψη κάτω ντουλαπιού
Ο πήχης ευθυγράμμισης HAL 90 είναι διαθέσιμος ως πρόσθετο εξάρτημα.
 Στερεώστε τον πήχη ευθυγράμμισης HAL στην τομή του ντουλαπιού κάτω από
τον πάγκο εργασίας.
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Εγκατάσταση
Συνδέσεις και αερισμός

a Άποψη από μπροστά
b Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, μήκος= 2.000 mm
c Καμία σύνδεση σε αυτήν την περιοχή
d Άνοιγμα αερισμού τουλάχιστον 150 cm²
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Εγκατάσταση
Τοποθέτηση φούρνου
Χρησιμοποιήστε τον φούρνο μόνο
μετά τον εντοιχισμό του, ώστε να
είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία.
Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο
φούρνος, είναι απαραίτητη η εισροή
επαρκούς κρύου αέρα. Ο
απαραίτητος κρύος αέρας δεν επιτρέπεται να θερμαίνεται υπερβολικά
από άλλες πηγές θερμότητας (π.χ.
φούρνους με ξύλα).
Κατά τον εντοιχισμό λάβετε υπόψη
σας οπωσδήποτε:
Βεβαιωθείτε ότι η ενδιάμεση
επιφάνεια, επάνω στην οποία τοποθετείται ο φούρνος, δεν ακουμπά
στον τοίχο.
Μην τοποθετείτε θερμομονωτικά
πηχάκια στο ντουλάπι εντοιχισμού.

Για πρακτικούς λόγους, ξεμοντάρετε
την πόρτα της συσκευής πριν από τον
εντοιχισμό (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός
και φροντίδα», ενότητα «Αφαίρεση
πόρτας») και αφαιρέστε τα εξαρτήματα. Ο φούρνος γίνεται έτσι πιο
ελαφρύς, οπότε θα αποφύγετε να τον
πιάσετε κατά λάθος από τη λαβή της
πόρτας για να τον ωθήσετε μέσα στο
ντουλάπι εντοιχισμού.
 Αφαιρέστε τις πλαϊνές χειρολαβές.
 Τοποθετήστε τον φούρνο στο
ντουλάπι εντοιχισμού και
ευθυγραμμίστε τον.
 Ανοίξτε την πόρτα, σε περίπτωση
που δεν την είχατε αφαιρέσει.

 Συνδέστε τον φούρνο στο ηλεκτρικό
δίκτυο.
Η πόρτα του φούρνου μπορεί να
υποστεί ζημιά, αν μεταφέρετε τον
φούρνο κρατώντας τον από τη λαβή
της πόρτας.
Για τη μεταφορά χρησιμοποιήστε τις
χειρολαβές στα πλαϊνά του περιβλήματος.

 Στερεώστε τον φούρνο με τις συνοδευτικές βίδες στα πλαϊνά τοιχώματα
του ντουλαπιού εντοιχισμού.
 Αν είχατε αφαιρέσει την πόρτα, τοποθετήστε την πάλι στη θέση της (βλ.
κεφάλαιο «Καθαρισμός και
φροντίδα», ενότητα «Τοποθέτηση
πόρτας»).

*INSTALLATION*

11194660-12

Εγκατάσταση
Ηλεκτρική σύνδεση
 Κίνδυνος τραυματισμού!
Σε περίπτωση ακατάλληλων εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή
επισκευής μπορεί να προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χειριστή, για
τους οποίους η Miele δεν φέρει
καμία ευθύνη.
Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει
πλήρη γνώση και τηρεί σχολαστικά
τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους πρόσθετους κανονισμούς των τοπικών εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η σύνδεση επιτρέπεται να γίνει αποκλειστικά σε ηλεκτρική εγκατάσταση
που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το
πρότυπο VDE 0100.
Συνιστάται η σύνδεση σε πρίζα (κατά
το VDE 0701), γιατί έτσι διευκολύνεται η
αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο
σε περίπτωση service.
Αν η πρίζα δεν είναι προσβάσιμη από
τον χειριστή ή αν προβλέπεται μόνιμη
σύνδεση θα πρέπει στην εγκατάσταση
να υπάρχει διάταξη αποσύνδεσης για
κάθε πόλο.
Ως διάταξη αποσύνδεσης λειτουργούν
διακόπτες με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 mm, όπως διακόπτες LS,
ασφάλειες και επαφείς (EN 60335).
Τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης
αναγράφονται στην πινακίδα τύπου που
είναι τοποθετημένη στην μπροστινή

πλευρά του θαλάμου φούρνου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν με
εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου.
Αν προκύψουν διευκρινιστικές
ερωτήσεις προς τη Miele θα πρέπει να
αναφέρετε σε κάθε περίπτωση τα εξής
στοιχεία:
- Ονομασία μοντέλου
- Αριθμός κατασκευής
- Στοιχεία σύνδεσης (τάση/συχνότητα/
μέγιστη ισχύς παροχής)
Για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνδέσεις ή αντικατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τον τύπο καλωδίου
H 05 VV-F με την κατάλληλη
διατομή.
Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη
συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας
να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή
συγκρίσιμων προτύπων.
Τα μέτρα προστασίας που
προβλέπονται στην οικιακή
εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν
Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν
τη λειτουργία τους σε απομονωμένη
λειτουργία ή σε λειτουργία μη
συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να
αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα
στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα
έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.
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Εγκατάσταση
Φούρνος
Ο φούρνος διαθέτει καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μήκους περ. 2,0 m και η
σύνδεσή του γίνεται σύμφωνα με το
ηλεκτρολογικό σχέδιο.
Μέγιστη τιμή σύνδεσης: βλέπε πινακίδα
τύπου
Ηλεκτρολογικό σχέδιο 3N AC 230 V

Ηλεκτρολογικό σχέδιο AC 230 V

Η Miele συνιστά:

Αυτός ο φούρνος προορίζεται για λειτουργία μέσω σύνδεσης σε δίκτυο
τροφοδοσίας ρεύματος με σύνθετη
αντίσταση συστήματος Zmax στο σημείο
μετάβασης (οικιακή σύνδεση) 0,42 Ω
κατά μέγιστο.

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευ‐
τικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθερο‐
ποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης
τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσω‐
τερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση,
ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση
ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη
λειτουργία των συσκευών σας.

Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι
για τη λειτουργία ο φούρνος συνδέεται
μόνο μέσω δικτύου τροφοδοσίας ρεύματος, το οποίο συμμορφώνεται με
αυτήν την απαίτηση. Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά
με τη σύνθετη αντίσταση από τον
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής σας.

