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Mieles vattenskyddssystem
Om diskmaskinen har installerats enligt
föreskrifterna garanterar Mieles vattenskyddssystem ett omfattande skydd
mot vattenskador under hela diskmaskinens livslängd.

Vattentillopp
 Hälsofara på grund av diskvatten.
Vattnet i diskmaskinen är inget
dricksvatten.
Drick aldrig vatten från diskmaskinen.

 Hälsorisk och risk för skador på
grund av smutsigt vatten.
Vattenkvaliteten måste motsvara
normen för dricksvatten i det land
där diskmaskinen används.
Anslut diskmaskinen till dricksvattnet.

Diskmaskinen får anslutas till kall- eller
varmvatten upp till maximalt 65 °C.
Vid en energisnål varmvattenberedning,
till exempel solenergi, rekommenderar
vi varmvattenanslutning. Därmed sparar
du både elkostnader och tid. Vid varmvattenanslutning diskas med varmvatten i alla program.
Tilloppsslangen är cirka 1,5 meter lång.
För förlängning kan en 1,5 m meter
lång, flexibel metallslang (kontrolltryck
14 000 kPa/140 bar) beställas hos
Mieles återförsäljare eller hos Mieles
reservdelsavdelning.
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För anslutning krävs en spärrventil med
¾" anslutningsgänga. Om en spärrventil
saknas, får endast en behörig fackman
ansluta diskmaskinen till dricksvattenledningen.
Ett återsugningsskydd behövs inte.
Diskmaskinen uppfyller kraven enligt
gällande DIN-normer.

 Skador på grund av övertryck.
Om vattentrycket höjs under en kortare tid kan komponenter i diskmaskinen skadas.
Använd diskmaskinen endast när
den är ansluten till helt ventilerade
rörledningar.

Vattenanslutningstrycket måste ligga
mellan 50 och 1 000 kPa. Vid ett högre
vattenanslutningstryck måste en tryckreduceringsventil monteras.

 Skador på grund av vatten som
rinner ut.
Förskruvningen står under vattenledningstryck och utrinnande vatten kan
orsaka skador.
Kontrollera därför om anslutningen är
tät genom att långsamt öppna
vattenkranen. Korrigera eventuellt
packningen och förskruvningen så
att de sitter ordentligt fast.

 Risk för elektriska stötar till följd
av nätspänning.
I tilloppsslangen finns strömförande
delar.
Tilloppsslangen får inte kortas av
eller skadas (se bild).
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Vattenavlopp
I diskmaskinens vattenavlopp har en
backventil installerats, för att inte smutsvatten från avloppsslangen ska kunna
rinna tillbaka in i diskmaskinen.
Diskmaskinen är utrustad med en cirka
1,5 meter lång, flexibel avloppsslang
(med en innerdiameter på 22 mm).
Avloppsslangen kan förlängas med en
förbindningsanordning och en ytterligare slang. Avloppsledningen får högst
vara 4 meter lång och inte överskrida
pumphöjden 1 m.
För att ansluta slangen till avloppssystemet använder du den bipackade slangklämman (se monteringsanvisningen).
Slangen kan dras åt höger eller vänster.
Anslutningsstosen för avloppsslangen
kan användas för slangar med olika diametrar. Om anslutningsstosen sticker ut
för mycket mot avloppsslangen måste
anslutningsstosen kortas av. Annars
kan det bli stopp i avloppsslangen.
Avloppsslangen får inte kortas av.

Lägg avloppsslangen utan veck,
tryck och drag.

 Skador på grund av vatten som
rinner ut.
Vatten som rinner ut kan orsaka
skador.
Försäkra dig om att vattenavloppet
är tätt efter idrifttagningen.
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Avlufta vattenavloppet
Om anslutningen till avloppet på uppställningsplatsen ligger lägre än underkorgens hjul, måste vattenavloppet avluftas. Annars kan vattnet rinna ut ur
diskutrymmet på grund av hävertverkan.
 Öppna diskmaskinsluckan helt för avluftningen.

 Dra ut underkorgen.
 Sätt in en skruvmejsel i ventilationsventilens mittersta öppning som sitter
på vänster vägg i diskutrymmet .
 Tryck in skruvmejseln längre i öppningen tills du stöter på membranet
som sitter där bakom .
Nu är vattenavloppets avluftningsöppning öppen.
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Elanslutning
Diskmaskinen är som standard “anslutningsklar” för anslutning till ett godkänt
jordat uttag.
Ställ upp diskmaskinen på så vis att
vägguttaget enkelt kan kommas åt. Om
det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

 Brandfara på grund av överhettning.
Grenuttag och förlängningskablar
kan leda till överbelastning på kablarna om de används med diskmaskinen.
Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.
Elanslutningen måste utföras enligt
VDE 0100.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  i den tilldelade installationen för
diskmaskinens elektriska anslutning på
uppställningsplatsen.
En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel
av samma modell (kan beställas hos
Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller
på typskylten. Jämför uppgifterna med
uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.
Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.
Diskmaskiner får inte anslutas till en
växelriktare som används vid en autonom strömförsörjning, till exempel solpaneler. Om detta görs kan spänningstoppar orsaka en säkerhetsavstängning när diskmaskinen slås på.
Elektroniken kan ta skada.

