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A Termék telepítése 
Megfelelő hely 

 A centrifuga telepítése száraz vagy enyhén nedves környezetbe van meghatározva. 
 A centrifugát, minimálisan 2-3 méterre szükséges elhelyezni azon helytől, ahol víz 

fecskendezhetne. 
 A centrifuga nem telepíthető azon helyekre, ahol a hőmérséklet túllépi a 30°C-ot. 
 A centrifuga nem gátolhatja a szabad áthaladást és szükséges olyan falon elhelyezni, amely elbír 

legalább 25 kg súlyt. 
 A telepítés helyén szükséges egy 230 V hálózati aljzattal rendelkezni. 
 A telepítés helyén ideális a csatlakozás a hulladék -vagy vízelvezető csatornára. Ez helyettesíthető 

vízgyűjtőtartállyal, amely a centrifuga alatt kerül telepítésre. A vízelvezető tömlő esetén 
szükséges a teljes esés biztosítása, valamint a tömlő nem lehet összecsavarodott és betört sem. 

 Ideális a centrifuga olyan helyre történő telepítése, ahol a fürdőruhák átvételére kerül sor 
(szárító, öltöző). 

A centrifuga telepítése 

 A megfelelő hely kiválasztása után, fúrjon ki négy nyílást a tiplik számára, átlagban 8 mm átmérővel és 
rögzítse a tartókat.  Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartók megfelelő magasságban, távolságban, 
illetve egyvonalban találhatóak. 
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Vegye ki a centrifugát a dobozból. Távolítsa el, de őrizze meg a teljes csomagolóanyagot, beleértve 
a hab alátámasztást is. Távolítsa el a rozsdamentes pléhet, amely védi a motort a mozgással 
szembeni szállítás során úgy, hogy lecsavarozza a két tartócsavart. A csomagolóanyagot, beleértve 
a rozsdamentes pléhet és kötőelemeket, őrizze meg az esetleges jótállási vagy jótállás utáni szerviz 
eseteire. A centrifuga gyártóhoz történő visszaküldése esetén, szükséges a pléh és habszigetelés 
ismételt telepítése, más esetben a centrifuga károsodására kerülhetne sor. 

Lokalizálja a nyílásokat a termék hátsó oldalán. Óvatosan helyezze el a terméket a tartóra és 
bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően ül a nyílásokban, hogy mind a 4 tartórész megfelelően 
illeszkedik és biztonságosan telepítve van. A tenyere általi, egy könnyed lökéssel a centrifuga tetején, 
befejezi a centrifuga végső pozícióba telepítését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telepítés után bizonyosodjon meg arról, hogy a nyitófedőre fel van ragasztva a biztonsági információs 
címke és a centrifuga feletti falra egy meghatározott magasságba ragasszon egy biztonsági információs 
panelt (1600 mm-re a panel felső széléhez). 

A centrifuga csatlakoztatása és üzembe helyezése  

 A centrifuga falra telepítése után, csatlakoztassa a centrifugát az aljzatba. 
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a biztonsági védő a centrifuga alsó részén be van kapcsolva. 
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a belső dob a szállítás során nem lazult ki és stabilan rögzített. 
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a telepítés során nem került sor a termék károsodására. 
 A centrifugát a biztonsági információs címkén és biztonság információs panelen található 

utasítások alapján kezelje. 

 


