8. Οδηγίες εγκατάστασης
 Σηµειώσεις
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση
Προειδοποίηση

Προσοχή:
Η εγκατάσταση και σύνδεση
σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα
πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες
τεχνικούς.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας
Αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος πριν την
εγκατάσταση του πλυντηρίου.
Μη εφαρµογή του παραπάνω µπορεί να οδηγήσει
σε θάνατο ή ηλεκτροσόκ.

 Προετοιµασία εγκατάστασης
Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πρέπει να είναι κοντά στις υπάρχουσες παροχές νερού, αποχέτευσης και
ρεύµατος.
Μία πλευρά του ντουλαπιού του νεροχύτη θα πρέπει να επιλεχθεί για την εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης
του πλυντηρίου.
Σηµείωση: ελέγξτε τα συνοδευτικά αξεσουάρ εγκατάστασης (βίδα, γάντζος για πάνελ).
 Οδηγίες εγκατάστασης
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά.
Απεικονίσεις χώρου εντοιχισµού και θέση εγκατάστασης πλυντηρίου
Ετοιµασίες θα πρέπει να γίνουν πριν την τοποθέτηση του πλυντηρίου.
1. Επιλέξτε µία θέση κοντά στο νεροχύτη για την εγκατάσταση των σωληνώσεων νερού και αποχέτευσης.
2. Εάν το πλυντήριο πιάτων εγκαθίσταται σε γωνία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό (απεικονίζεται στην
εικόνα 2) όταν ανοίγει η πόρτα.

Εικόνα 1
∆ιαστάσεις χώρου
Λιγότερο από 5
χιλιοστά ανάµεσα στο
επάνω µέρος του
πλυντηρίου και του
ντουλαπιού / πάγκου
και στην έξω πόρτα
προσαρµοσµένη στο
ντουλάπι.

Εικόνα 2
Ελάχιστο κενό όταν ανοίγει η πόρτα 50 χιλιοστά
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 ∆ιαστάσεις και εγκατάσταση πόρτας επίπλου κουζίνας
1. Η πόρτα επίπλου για το πλυντήριο πιάτων µπορεί να επεξεργαστεί όπως την εικόνα 3

2. Τοποθετείστε το γάντζο επάνω στην πόρτα επίπλου και βάλτε το γάντζο στην υποδοχή στο εξωτερικό
µέρος της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (δείτε Εικόνα 4α). Μετά την τοποθέτηση της, στερεώστε µε τις
βίδες και τα µπουλόνια. (δείτε εικόνα
4β).

Εικόνα 4α
Εγκατάσταση πόρτας επίπλου
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Εικόνα 4β
1. αφαιρέστε το
κάλυµµα
2. βάλτε τη βίδα
3. επανατοποθετήστε
το κάλυµµα

 Ρύθµιση έντασης ελατηρίου πόρτας
Τα ελατήρια πόρτας είναι εργοστασιακά ρυθµισµένα στη κατάλληλη ένταση για την εξωτερική πόρτα. Όταν
εγκατασταθεί το έπιπλο, θα πρέπει να ρυθµιστεί η ένταση του ελατηρίου. Στρίψτε τη βίδα ρύθµισης για να
οδηγήσετε το ρυθµιστή να χαλαρώσει ή να σφίξει το ανοξείδωτο καλώδιο (δείτε εικόνα 5).
Η ένταση του ελατηρίου πόρτας είναι σωστή όταν η
πόρτα παραµένει σε οριζόντια σε πλήρως ανοιχτή
θέση, αλλά σηκώνεται προς κλείσιµο µε ελαφρύ
σήκωµα δακτύλου.

Εικόνα 5
Ρύθµιση έντασης του ελατηρίου πόρτας
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 Σύνδεση αποχέτευσης
Βάλτε το λάστιχο αποχέτευσης σε σωλήνα αποχέτευσης µε ελάχιστη διάµετρο 4 εκατοστά ή αφήστε να τρέξει στο
νεροχύτη, προσέχοντας να µη διπλωθεί ή τσαλακωθεί. Χρησιµοποιήστε το ειδικό πλαστικό στήριγµα που έρχεται
µε τη συσκευή (Εικόνα 6). Η έξοδος του λάστιχου πρέπει να είναι σε ύψος µεταξύ 400 και 1000 χιλιοστών και δε
θα πρέπει να βυθίζεται σε νερό για την αποφυγή ανάποδης ροής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ειδικό πλαστικό στήριγµα θα
πρέπει να στερεωθεί σε τοίχο για να εµποδίσει το λάστιχο από µετακινήσεις και το νερό από ροή εκτός
αποχέτευσης.

 Βήµατα εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων
1. Εγκαταστήστε το έπιπλο πόρτας στην έξω πλευρά του πλυντηρίου χρησιµοποιώντας τα παρεχόµενα
στηρίγµατα. ∆είτε τον οδηγό για την τοποθέτηση των στηριγµάτων.
2. Ρυθµίστε την ένταση των ελατηρίων πόρτας µε τη χρήση ενός κλειδιού Allen γυρνώντας αριστερόστροφα
για να σφίξει το αριστερό και δεξί ελατήριο πόρτας. Μη εφαρµογή αυτού, µπορεί να οδηγήσει σε ζηµία του
πλυντηρίου (εικόνα 2).
3. Συνδέστε το λάστιχο παροχής νερού µε το δίκτυο κρύου νερού.
4. Συνδέστε το λάστιχο αποχέτευσης. ∆είτε το σχέδιο (εικόνα 6).
5. Συνδέστε την παροχή ρεύµατος.
6. Βάλτε το πλυντήριο στους οδηγούς κύλισης. (εικόνα 4).
7. Προσθέστε τη µονωτική λωρίδα ακολουθώντας τις οδηγίες στο πίσω µέρος της.
8. Τοποθετήστε στη θέση του το πλυντήριο πιάτων
9. Αλφαδιάστε το πλυντήριο. Το πίσω πόδι µπορεί να ρυθµιστεί από µπροστά γυρνώντας τις βίδες στο
Α
αριστερό και δεξί πλευρό (εικόνα 6 ). Για να ρυθµίσετε το µπροστινό πόδι, χρησιµοποιήστε ένα κλειδί και
γυρίστε το πόδι µέχρι να ευθυγραµµισθεί το πλυντήριο.
10. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να στερεωθεί. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό:
Α. Κανονικός πάγκος – στερεώστε στο πάγκο µε δυο ξυλόβιδες εξασφαλίζοντας ότι το ύψος του πλυντηρίου
δεν χτυπάει στην επιφάνεια. (Εικόνα 7)
Β. Μαρµάρινος ή γρανιτένιος πάγκος – στερεώστε το στήριγµα στα πλαϊνά µέρη του πλυντηρίου πιάτων και
στο έπιπλο εντοιχισµού. Βάλτε το λαστιχένιο κάλυµµα πάνω από τη βίδα (εικόνα 8).
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Εικόνα 7
Βήµατα εγκατάστασης
Το πλυντήριο πρέπει να αλφαδιαστεί για να λειτουργεί σωστά και να έχει το µέγιστο αποτέλεσµα πλύσης.
1. Τοποθετήστε ένα αλφάδι στην ανοιχτή πόρτα και στην κάτω ράγα όπως φαίνεται στο σχέδιο 1 για να
ελέγξετε το αλφάδιασµα του πλυντηρίου.
2. Είναι εύκολο να αλφαδιάσετε το πλυντήριο µε την ανεξάρτητη ρύθµιση των τεσσάρων ποδαρικών από το
µπροστά µέρος του πλυντηρίου.
2.1 ∆είτε το σηµείο Α στο σχέδιο 2 για τη ρύθµιση των πίσω ποδαρικών, γυρνώντας τη βίδα
αριστερόστροφα για να κατεβάσετε στο σωστό ύψος.
2.2 ∆είτε το σηµείο Β στο σχέδιο 2 για τη ρύθµιση των µπροστινών ποδαρικών στο σωστό ύψος.
3. Κατά τη ρύθµιση του πλυντηρίου, παρακαλούµε προσέξτε να µην πέσει η συσκευή.
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