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Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást, vala-
mint a szervizdokumentációt a felállítás, beszerelés
- üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja magát és
elkerüli készüléke károsodását.
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A mosogatógép felállításához olvassa el és tartsa be a ha-
sználati útmutatót és a szervizdokumentációt!

Telepítési jogos-
ultság

A mosogatógépet csak engedéllyel rendelkező elektrotechnikai sza-
kemberek/vízvezeték-szerelők telepíthetik a telepítési útmutatónak
megfelelően.A mosogatógépet a mindenkor érvényes szabványokkal
és előírásokkal, törvényi rendelkezésekkel és balesetmegelőzési sza-
bályokkal összhangban kell telepíteni.
Az üzembe helyezést és a betanítást csak a Miele vevőszolgálat vagy
egy, a Miele által felhatalmazott szakvállalat végezheti el.

Elektromos csa-
tlakozás

Az elektromos csatlakozást a megfelelő törvényi szabályok, balese-
tmegelőzési előírások és az érvényes szabványok szerint kell kia-
lakítani. A csatlakozókábelt a hőhatásoktól védve helyezze el. 
A mosogatógépet lehetőleg dugós csatlakozóval kösse rá a hálóza-
tra, hogy az üzembe helyezés és karbantartás során egyszerűbb
legyen a villamosbiztonsági ellenőrzés.
Ha fixen bekötött csatlakozással helyezik üzembe a moso-
gatógépet, akkor a beruházónak egy főkapcsolót kell kialakítania,
amely minden pólust leválaszt a hálózatról, az érintkezője pedig le-
galább 3 mm-es nyitási távolsággal rendelkezik.
A csatlakozókészüléknek és a főkapcsolónak a beépítést követően jól
hozzáférhető helyen kell lennie.

Védőföldelés és
potenciálkiegyen-
lítés

A mosogatógép biztonságának javítása érdekében hibaáram elleni
védőkapcsolót (30 mA) kell kialakítani.
Alakítson ki potenciálkiegyenlítést. A potenciálkiegyenlítés csatla-
kozócsavarja a mosogatógép hátoldalán található. A potenciál-
kiegyenlítést és a védőföldelést az üzembe helyezés előtt kell csatla-
koztatni.

Vízbekötés A hideg vizet, meleg vizet és a szennyvizet biztonsági szerelvény
nélkül közvetlenül lehet csatlakoztatni. A vízvezetékek zárószelepeit
jól hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A mosogatógépet a hideg vízre és a meleg vízre is rá lehet kötni.

A környezettel
szembeni köve-
telmények

A mosogatógép környezetében kondenzvíz keletkezhet. Ezért csak
olyan berendezési tárgyakat használjon, amelyek megfelelnek az ilyen
felhasználás követelményeinek. Ha egy megfelelő munkalap alá építik
be a gépet (kialakítási változatok: munkalap alá épített és integrált),
akkor fel kell szerelni a mellékelt párazáró lemezt, amely védelmet
nyújt az ajtónyíláson át kicsapódó vízgőzzel szemben. A párazáró le-
mezt a Miele vevőszolgálatán is beszerezhető.

A külső adagoló
csatlakoztatása

A folyékony tisztítószerek és mosogatószerek adagolórendszere a
gép hátoldalán csatlakoztatható.
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A PG 8130-31 méretei

A PG 8132-33 XXL méretei
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A gép hátoldalán lévő csatlakozók

A beruházó által kialakított csatlakozók

KW/WW A hideg víz vagy meleg víz csatlakozója EL Elektromos csatlakozás

AW Szennyvízcsatlakozás PA Potenciálkiegyenlítés

DS Külső adagoló
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Gépváltozatok

PG 8130 szabadon álló készülék PG 8130 U

PG 8130 U/i PG 8130i / PG 8131i

PG 8132 SCi XXL PG 8133 SCVi XXL
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Elektromos csatlakozás

Feszültség (szállítási állapot) 3N AC 400V/50Hz

Teljesítményfelvétel 8,3 kW

Biztosító 3 x 16 A

Csatlakozókábel, min. keresztmetszet 5 x 2,5 mm²

A CEE-dugóval felszerelt csatlakozókábel (H05(07)RN-F) hossza 1,7 m

Feszültség (átalakítható) AC 230V/50Hz

Teljesítményfelvétel 2,3 kW

Biztosító 1 x 16 A

Csatlakozókábel, min. keresztmetszet 3 x 1,5 mm²

A csatlakozókábel hossza (H05(07)RN-F) 1,7 m

Vízbekötés

Max. hőmérséklet 60 °C

Legnagyobb megengedett vízkeménység 6,5 mmol/l

36 °dH

Víznyomás (beruházó részéről kialakítandó) 30 - 1000 kPa

ajánlott hálózati víznyomás 200 kPa

A beruházó által kialakítandó menetes csatlakozó a DIN 44991 szerint (lapos tömítés) 3/4 coll

A hidegvíz-csatlakozótömlő hossza 1,5 m

Szennyvíz

Szennyvíz-hőmérséklet 75 °C

A lefolyó tömlő szabványos hossza 1,5 m

A lefolyó tömlő max. szivattyúzási hossza 4,0 m

Az ürítőszivattyú szállítási magassága a készülék alsó peremétől max. 1,0 m

A lefolyó max. rövid idejű térfogatárama 16 l/perc

A tömlővég (beruházó által kialakítandó) (da x l) 22 x 30 mm

Lefolyócső belső átmérője 22 mm

Állóláb

Az állóláb magasságának állítása 65 mm

Az állóláb átmérője 30 mm

A készüléklábak tartójának menetmérete 20 mm
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Gépadatok

PG 8130 magaságga fedéllel együtt 845 mm

PG 8130 / PG 8131 aláépítési magassága 805 mm

PG 8132 XXL / PG 8133 XX aláépítési magassága 845 mm

PG 8130 szabadon álló készülék szélessége 600 mm

Szélesség fedél nélkül 598 mm

PG 8130 szabadon álló készülék mélysége 600 mm

Mélység fedél nélkül 570 mm

PG 8130 szabadon álló készülék ajtómagassága 720 mm

PG 8130-31 ajtómagassága 650 mm

PG 8132-33 XXL ajtómagassága 690 mm

PG 8130 szabadon álló készülék súlya 61,5 kg

PG 8130 U súlya 54,0 kg

PG 8130i / PG 8131i súlya 54,7 kg

PG 8132 SCi XXL súlya 56,2 kg

PG 8133 SCVi XXL súlya 56,0 kg

Padlóterhelés üzem közben 1000 N

Minimális beszállítási szélesség beleértve a szállító raklapot 670 mm

Minimális beszállítási mélység beleértve a szállító raklapot 690 mm

Minimális beszállítási magasság beleértve a szállító raklapot 970 mm

Zajkibocsátási érték (dB (A))
Hangteljesítmény (LpA) tisztítás és szárítás közben (ECO program) 45 dB (A)

Környezeti feltételek

Megengedett hőmérséklet-tartomány üzem közben 5 - 40 °C

relatív páratartalom legfeljebb 31 °C-ig 80 %

lineárisan csökkenő relatív páratartalom 40 °C-ig 50 %

Szállításközben megengedett hőmérséklet-tartomány -20 - 60 °C

Szállítás közben megengedett relatív páratartalom 10 - 85 %

Szállítás közben megengedett légnyomás 500 - 1060 hPa

Maximálisan megengedett tengerszint feletti felállítási magasság 2000 m
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