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Telepítés
Beépítési méretek
A méretek mm-ben vannak megadva.
Beépítés felső vagy alsó szekrénybe
Ha a sütőt főzőlap alá kell beépíteni, vegye figyelembe a beépítési útmutatót, valamint a főzőlap beépítési magasságát.
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Telepítés
Oldalnézet H 22xx
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Telepítés
Oldalnézet H 25xx, H 27xx, H 28xx

A

H 25xx, H 27xx: 43 mm
H 28xx: 47 mm
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Telepítés
Csatlakozás és szellőzés

a Elölnézet
b Hálózati csatlakozóvezeték hossza = 1 500 mm
c Nincs csatlakozó ezen a részen
d Szellőző kivágás min. 150 cm²
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Telepítés
Sütő beszerelése
A sütőt csak beépítve használja,
hogy a biztonságos működése szavatolva legyen.
A kifogástalan működéshez a sütőnek megfelelő hideg levegő ellátásra
van szüksége. Továbbá a szükséges
hideg levegőt nem szabad más hőforrásoknak túlságosan kitenni (pl.
szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tűzhelyek).
A beépítéskor feltétlenül vegye figyelembe a következőket:
Gondoskodjon arról, hogy a rejtett
padló, amelyre ráállítja a sütőt, ne feküdjön rá a falra.
Ne szereljen hővédő léceket a beépítőszekrény oldalfalaira.
 Csatlakoztassa elektromosan a sütőt.
Az ajtó megsérülhet, ha a sütőt az ajtónál fogva mozgatja.
A mozgatáshoz a ház oldalán lévő
fogantyúmélyedéseket használja.
Érdemes a beépítés előtt az ajtót kiszerelni (Lásd a „Tisztítás és ápolás“,
„Az ajtó kiszerelése“ fejezetet), és a
tartozékot kivenni. A sütő így könynyebb, ha a szekrénybe tolja, és nem
emeli meg véletlenül a fogantyújánál.
 Tolja be a sütőt a beépítőszekrénybe,
és igazítsa be.
 Nyissa ki az ajtót, ha nem szerelte azt
ki.

 Rögzítse a sütőt a mellékelt csavarokkal a beépítőszekrény oldalfalaihoz.
 Adott esetben szerelje vissza az ajtót
(lásd a „Tisztítás és ápolás“, „Ajtó beszerelése“ fejezetet).
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Telepítés
Elektromos csatlakozás
 Sérülésveszély!
A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások komoly veszélyeket okozhatnak a felhasználó számára, amelyekért a
Miele nem vállal felelősséget.
Az elektromos hálózat csatlakoztatását csak képzett elektrotechnikai
szakemberek végezhetik, akik pontosan ismerik és szigorúan betartják az
országszerte érvényes előírásokat és
a helyi villamosenergia-szolgáltató kiegészítő előírásait.
A készüléket csak a VDE 0100 szabvány szerint kiépített elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni.
Csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatás (a VDE 0701 szabványnak megfelelően) javasolt, mivel az megkönnyíti az
elektromos hálózatról történő leválasztást, ha szükségessé válik az ügyfélszolgálat segítsége.
Ha a későbbiekben a konnektorhoz már
nem fér hozzá a felhasználó, vagy állandó bekötést alakít ki, akkor a hálózati oldalról minden pólusra egy megszakító berendezést kell kialakítani.
Megszakítóként min. 3 mm nyitású kapcsolót kell használni. Ilyen lehet a vezetékvédő kismegszakító, a relé és a biztosító (EN 60335).
A szükséges csatlakoztatási adatokat
megtalálja a típustáblán, amelyet a sütőtér belső előlapján talál. Ezeknek az
adatoknak meg kell egyezniük az elektromos hálózat adataival.
Miele termékekkel kapcsolatos kérdés
esetén mindig adja meg az alábbiakat:

- Modellazonosító
- Gyártási szám
- Csatlakozási adatok (hálózati feszültség/frekvencia/maximális csatlakozási érték)
A csatlakoztatás módosításakor vagy
a csatlakozókábel cseréjekor a
H 05 VV-F típusú kábelt megfelelő
keresztmetszettel kell használni.
Lehetséges az önálló vagy a hálózattal
nem szinkronban álló energiaellátó
rendszer időszakos vagy folyamatos
üzemeltetése (például szigethálózatok,
biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó
rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy
hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a
Miele termékkel kapcsolatban előirányzott óvintézkedéseket a működést és a
működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban
álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a
VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.
Sütő
A sütő egy csatlakozó dugóval ellátott 3
eres csatlakozóvezetékkel van felszerelve, amely azonnal csatlakoztatható a
230V, 50Hz feszültségű váltóáramú hálózatra.
A biztosítás 16 A-rel történik. A készüléket csak szabályszerűen elhelyezett védőérintkezős konnektorhoz szabad
csatlakoztatni.
Maximális csatlakozási értéket lásd az
adattáblán.

