*INSTALLATION*

11267480-03

Установлення
Заходи безпеки під час вбудовування
 Пошкодження через неналежний монтаж.
Через неналежне вбудовування панель конфорок може пошкодитися.
Її повинен вбудовувати лише кваліфікований спеціаліст.

 Ураження електричним струмом.
Неналежне підключення до електромережі може призвести до ураження
електричним струмом.
Лише кваліфікований електрик має право підключати панель конфорок до
електромережі.

 Пошкодження через падіння предметів.
Панель може пошкодитися під час монтажу верхніх шафок або витяжки.
Для уникнення пошкоджень, установлюйте її лише після монтажу верхньої
навісної шафи та витяжки.

 Шпоновані краї стільниці повинні бути оброблені жаростійким
клеєм (100°C) для запобігання їх відшаровування або деформації. Куточки між стіною і стільницею повинні бути вогнетривкими.

 Панель конфорок не можна вбудовувати над охолоджувальними приладами, посудомийними машинами, пральними і сушильними машинами.

 Ця панель конфорок може бути вбудована тільки над плитою
чи духовою шафою, які оснащені системою охолодження пари.

 Впевніться, що мережевий кабель панелі конфорок після вбудовування не відкритий для контакту.

 Мережевий кабель після вбудовування панелі конфорок не
повинен потрапляти під рухомі кухонні елементи (напр., полиці) і
зазнавати механічних навантажень.

 Дотримуйтесь безпечних відстаней, вказаних на наступних
сторінках інструкції.
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Установлення
Безпечні відстані
Безпечні відстані над приладом

Дотримуйтеся зазначеної виробником безпечної відстані між панеллю
конфорок і розташованою зверху витяжкою.
Якщо над нею встановлюються навісні полиці з легкозаймистих матеріалів, дотримуйтеся безпечної відстані щонайменше 600 мм.
Якщо під витяжкою вбудовується
кілька пристроїв, для яких потрібно дотримуватися різних безпечних відстаней, обирайте найбільшу
з них.
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Установлення
Безпечна відстань позаду / з боків
приладу
Бажано, щоб справа та зліва від панелі конфорок було достатньо вільного простору.
Відстань до стіни або високої шафи
позаду панелі має відповідати вказаному мінімальному значенню .
Шафи або стіни з боків пристрою
(справа або зліва) мають розташовуватися на мінімальній відстані , ,
яка має бути щонайменше 300 мм із
кожного боку.

Не дозволено

 Мінімальна відстань позаду від
вирізу до заднього канту стільниці:
50 мм.
 Мінімальна відстань справа від
вирізу до найближчої одиниці меблів
(напр., до шафи) або стіни приміщення:
50 мм.

Наполегливо рекомендується

 Мінімальна відстань зліва від вирізу до найближчої одиниці меблів
(напр., до шафи) або стіни приміщення:
50 мм.
Не рекомендується

Не рекомендується
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Установлення
Безпечна відстань під конфоркою

Проміжна полиця

Щоб забезпечити вентиляцію панелі
конфорок, під нею слід дотримуватися безпечних відстаней до духовки,
проміжної планки або полиці.

Вбудовування проміжної полиці під
панеллю конфорок – необов’язкова
умова, але це дозволяється.

Мінімальна відстань від нижнього
краю панелі конфорок до
- Верхній край духовки: 15 мм
- Верхній край проміжної полиці:
15 мм
- Верхній край шухляди: 5 мм
- Дно шухляди: 75 мм

Для прокладання електричного кабелю позаду між шафою й проміжною полицею необхідно залишити зазор 10 мм.
Для вентиляції панелі конфорок спереду між шафою та проміжною полицею рекомендовано залишити зазор
20 мм.
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Установлення
Безпечна відстань до облицювання ніші
За умов облицювання ніші повинна зберігатися мінімальна відстань між вирізом у стільниці та облицюванням, щоб під дією високих температур матеріали
не змінились і не пошкодились.
За умов облицювання горючими матеріалами (наприклад, деревом) мінімальна відстань  між вирізом у стільниці та облицюванням ніші повинна становити 50 мм.
За умов облицювання негорючими матеріалами (наприклад, металом, каменем, керамічною плиткою) мінімальна відстань  між вирізом у стільниці та
облицюванням ніші повинна становити 50 мм мінус товщина облицювання.
Наприклад: товщина облицювання ніші - 15 мм
50 мм - 15 мм = мінімальна відстань 35 мм
Панелі конфорок врівень

Панелі конфорок з рамкою / скісним краєм

a Цегляне або кам'яне муровання
b Розмір облицювання ніші х = міцність облицювання ніші
c Стільниця
d Виріз у стільниці
e Мінімальна відстань
при використанні горючих матеріалів 50 мм
при використанні негорючих матеріалів 50 мм - розмір x
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Установлення
Вказівки щодо монтажу

Облицьовані плиткою стільниці

Ущільнення між панеллю конфорок
і стільницею

 Пошкодження через неправильний монтаж.
Якщо ущільнювати проміжки герметиком, панель конфорок і стільниця можуть пошкодитися під час
демонтажу приладу в майбутньому.
Не використовуйте герметики між
панеллю конфорок і стільницею.
Ущільнення під краєм верхньої частини приладу забезпечує достатню герметизацію між ним і стільницею.

Місця стику  і заштрихована зона
під краєм поверхні приладу мають
бути гладкими і пласкими, щоб панель конфорок лежала рівно і ущільнення під краєм верхньої частини
приладу забезпечувало достатню
герметизацію робочої поверхні.
Ущільнювальна стрічка
Якщо під час обслуговування панель конфорок демонтується,
ущільнювальна стрічка під краєм
панелі може пошкодитись.
Перед встановленням панелі конфорок на місце завжди замінюйте
ущільнювальну стрічку.
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Установлення
Розміри вбудовування
Всі розміри подаються у мм.
KM 7200 FR

a Передня сторона
b Коробка виводів
Кабель підключення до мережі (довжина = 1.440 мм) входить у комплект
постачання
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Установлення
KM 7201 FR

a Передня сторона
b Коробка виводів
Кабель підключення до мережі (довжина = 1.440 мм) входить у комплект
постачання
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Установлення
KM 7210 FR

a Передня сторона
b Коробка виводів
Кабель підключення до мережі (довжина = 1.440 мм) входить у комплект
постачання
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Установлення
KM 7262 FR

a Передня сторона
b Коробка виводів
Кабель підключення до мережі (довжина = 1.440 мм) входить у комплект
постачання
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Установлення
Вбудовування
 Зробіть виріз у стільниці. При цьому дотримуйтеся безпечних відстаней (див. розділ «Встановлення»,
підрозділ «Безпечні відстані»).
 Герметизуйте поверхні зрізів у дерев’яній стільниці спеціальним лаком, силіконом або рідкою смолою,
щоб запобігти розбуханню від вологи. Матеріал для ущільнення має
бути жаростійким.
Стежте за тим, щоб ці засоби не
потрапили на робочу поверхню
стільниці.
 Наклейте ущільнювальну стрічку з
комплекту постачання під краєм
варильної панелі. Не наклеюйте
ущільнювальну стрічку з натягом.

 Пошкодження через неналежне підключення.
Електроніка варильної панелі може
пошкодитися внаслідок короткого
замикання.
Під’єднувати мережевий кабель до
варильної панелі повинен
кваліфікований електрик.
 Здійснюйте підключення до електромережі відповідно до рисунка
«Схема підключення» (див. розділ
«Встановлення», підрозділ «Підключення електроживлення»).
 Виведіть мережевий кабель варильної панелі вниз через виріз у
стільниці.

 Встановіть варильну панель у виріз
посередині. Стежте, щоб ущільнення прилягало до стільниці. Це потрібно, щоб забезпечити достатню
герметизацію.
Якщо ущільнення по кутках не прилягає до стільниці, можна перед цим
обережно обробити кутки пилкою
(≤ R4).
 Підключіть панель конфорок до
електромережі (див. розділ «Встановлення», підрозділ «Підключення
електроживлення»).
 Перевірте роботу приладу.
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Установлення
Підключення електроживлення

Загальна потужність
див. типову табличку

 Пошкодження через неналеж-

Параметри підключення

не підключення.
Некваліфікований монтаж і техобслуговування або ремонтні роботи можуть стати для споживача
причиною непередбаченої загрози.
Компанія Miele не несе відповідальність за ушкодження, причиною яких став некваліфікований
монтаж і техобслуговування або
ремонтні роботи, а також відсутність чи розрив заземлення в місці
монтажу (наприклад, у разі ураження електрострумом).
До електромережі панель конфорок повинен підключати кваліфікований електрик.
Він повинен знати та чітко дотримуватися загальних норм та інструкції місцевого підприємства
електропостачання.
Після монтажу електричні з'єднання слід ізолювати від контакту з
користувачем.

Необхідні параметри підключення ви
знайдете на типовій табличці. Ці дані
мають збігатися з даними електромережі.
Варіанти з'єднань подані в схемі підключення.
Автоматичний пристрій захисного
відключення
Для підвищення безпеки рекомендується включати в ланцюг живлення
приладу автоматичний пристрій захисного відключення (ПЗВ) зі струмом напругою 30 мА.
Пристрої відключення від мережі
Панель конфорок слід обладнати
пристроями відключення від електромережі на всіх полюсах. У вимкненому стані відстань між контактами має
становити щонайменше 3 мм. Ці пристрої відключення від електромережі
захищають від перепадів напруги та
слугують захисними вимикачами.
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Установлення
Вимкнення електроживлення

 Ураження електричним струмом.
Під час ремонтну й обслуговування випадкове підключення до електромережі може призвести до ураження струмом.
Переконайтеся, що живлення приладу випадково не ввімкнеться.
Якщо прилад слід повністю від'єднати від мережі, залежно від пристрою
розподільного щитка, виконайте такі
дії:
Запобіжники з топкими вставками
 Повністю вийміть вставки з ковпачків.
Автоматичні пробки
 Натисніть червону контрольну
кнопку, щоб вистрибнула чорна посередині.
Автоматичні вимикачі
 (лінійний захисний вимикач, щонайменше тип B або C). Установіть перемикач із положення 1 (ввімк.) у
положення 0 (вимк.).
Пристрій захисного відключення
 (захист від перепадів напруги в мережі). Переведіть головний вимикач
із положення 1 (ввімк.) у положення 0 (вимк.) або натисніть контрольну кнопку.

Мережевий кабель
Прилад повинен підключатися за допомогою мережевого кабелю типу H
05 VV-F (з ПВХ-ізоляцією) з відповідним перерізом згідно схеми підключення.
Можливості підключення подані в
схемі підключення.
Дані щодо допустимої напруги і частоти Вашої панелі конфорок Ви
знайдете на типовій табличці.
Заміна кабелю підключення

 Небезпека ураження електричним струмом.
Неналежне підключення до електромережі може призвести до ураження електричним струмом.
Лише кваліфікований електрик може підключати панель конфорок
до електромережі.
Для заміни мережевого кабелю використовуйте кабель типу H 05 VV-F з
відповідним поперечним перерізом.
Кабель можна придбати у виробника
або сервісній службі.
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Установлення
Схема підключення

a b c d e L1

L2

L3

N

200-240 V~
200-240 V~
200-240 V~

a b c d e L1

L2

N

200-240 V~
200-240 V~

(L3)

a b c d e L1

200-240 V~

N

(L2)

