
 

Οδηγίες εγκατάστασης 

 
 

 Επισημάνσεις 
Η εγκατάσταση του σωλήνα νερού και της 
ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να 
πραγματοποιείται από επαγγελματίες. 

 

Προειδο
ποίηση 

Διακόψτε την τροφοδοσία 
πριν από την εγκατάσταση 
του πλυντηρίου πιάτων 
διαφορετικά μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

     

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

Διαστάσεις αναφοράς 

Αύξων αριθμός Πίσω όψη 
πλυντηρίου 

Προσαρμόστε την πίσω όψη του 
πλυντηρίου στο σοβατεπί 

1 708mm 75mm 

2 698mm 85mm 

3 688mm 95mm 

4 678mm 105mm 

5 668mm 115mm 

6 658mm 125mm 
 

 
Επισήμανση: 
Το απαιτούμενο ύψος του σοβατεπί είναι σύμφωνο με τις αρχές της αισθητικής και του 
ομαλού ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον 
σχετικό πίνακα. 

Για την επένδυση του πλυντηρίου πιάτων στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά και τις 
τέσσερις οπές στο επάνω μέρος, Χρησιμοποιείστε ξύλινες βίδες ST4*26 για τη 
στερέωση του πλυντηρίου πιάτων στο ντουλάπι (πρέπει να χρησιμοποιούνται βίδες 
αυτοκοχλιοτρόμησης) 

 

 Στερέωση του πλυντηρίου πιάτων 
1. Στερεώστε το πλυντήριο πιάτων στο ντουλάπι βιδώνοντας τις βίδες. 

2. Τοποθετείστε τους τέσσερις πείρους στις οπές ακολουθώντας το 

σχεδιάγραμμα. 

S T 4 * 2 6 

Οπή πείρου στερέωσης 

 Τοποθέτηση στο σοβατεπί 

Πίσω διακοσμ, πλευρά  

 πλυντηρίου 

Τοποθετήστε το σοβατεπί. 
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 Στερέωση διακοσμητικού καλύμματος 

Η πρίζα σε σχήμα Τ 

2-4×26 ξύλινες βίδες 

4-4×26 ξύλινες βίδες 

 αφαιρέστε 2-ST4X10 

 ST 4-4×42 ξύλινες 

βίδες 

Η πόρτα  του πλυντηρίου 

πιάτων 

Πίσω όψη πλυντηρίου 
(3~7KG) 

4-4×26 ξύλινες βίδες 

 Οι διαστάσεις του μπροστινού διακοσμητικού 

πλαισίου 

Η οπή βάθους 10mm  

 Ρύθμιση οριζοντιοποίησης 

Η επιτρεπτή κλίση κάτω από ολόκληρο το πλυντήριο πιάτων είναι 

μοίρες. Προσαρμόστε το ύψος περιστρέφοντας για να βεβαιωθείτε 

ότι το πλυντήριο πιάτων έχει οριζοντιοποιηθεί. 

Ρυθμίστε τα μπροστινά 

πόδια. 

Ρυθμίστε τα πίσω πόδια. 

Ρυθμίστε τα μπροστινά 

πόδια. 

 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα 

εξόδου νερού 
Συνδέστε το σωλήνα με το σωλήνα η διάμετρος του οποίου 

υπερβαίνει τα 40mm ή τοποθετήστε τον στον νεροχύτη. Και 

στις δύο περιπτώσεις βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξόδου του 

νερού δεν είναι κεκαμμένος ενώ το ύψος στο τέλος του 

σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερο από 1m . 

 Επισήμανση Ο σύνδεσμος του σωλήνα εξόδου πρέπει να 

είναι σφιχτός. Άγκιστρο σωλήνα αποστράγγισης 

νεροχύτης 

Σωλήνας εξόδου 

Ελάχ: 40mm 
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 Ο ελάχιστος χώρος που 

απαιτείται όταν η 

πόρτα είναι ανοιχτή 

Διαρροές 

πλυντηρίου 

πιάτων 

Η πόρτα  

του 

πλυντηρίου 

πιάτων 

Ο ελάχιστος χώρος 

ανοίγματος της 

πόρτας είναι 50mm 

Ντουλάπι 

 Πριν από την εγκατάσταση 
 Απαιτήσεις εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων. Το πίσω μέρος του 

πλυντηρίου πιάτων πρέπει να είναι στραμμένο προς τον τοίχο και το 

πλυντήριο πιάτων να διαθέτει σωλήνα εισόδου και εξόδου νερού που 

μπορεί να συνδεθεί στη δεξιά  ή την αριστερή πλευρά για μεγαλύτερη 

ευκολία. 

 Οι διαστάσεις εγκατάστασης του ντουλαπιού  και  της εξόδου νερού 

που μπορούν να συνδεθούν για ευκολία στη δεξιά ή την αριστερή 

πλευρά. 

Οι συνδέσεις 

του καλωδίου 

τροφοδοσίας και 

του σωλήνα 

εισόδου/εξόδου 

νερού 

Εγκαταστήστε το 

πλυντήριο πιάτων μέσα 

στο ντουλάπι. 

 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (κρύου νερού) 

Συνδέστε το σωλήνα παροχής κρύου νερού 

με σύνδεσμο με σπείραμα 3/4 της ίντσας και 

βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σταθερά στη 

θέση του. Εάν οι σωλήνες του νερού είναι 

καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 

πολύ καιρό, βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι 

καθαρό και δεν περιέχει ακαθαρσίες. Εάν 

δεν λάβετε αυτή την προφύλαξη, υπάρχει ο 

κίνδυνος να φράξει η παροχή του νερού  και 

να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματολήπτης 

είναι συμβατός  με το φις της 

συσκευής. Ο ρευματολήπτης  

πρέπει να διαθέτει καλώδιο 

γείωσης  αντέξει 250V/10A, 

διαφορετικά μπορεί να προκληθεί 

βλάβη ή ατύχημα. Άλλες 

ηλεκτρικές συσκευές μεγάλης 

ισχύος δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούν την ίδια πρίζα με 

το πλυντήριο πιάτων. 

 Προσαρμογή έντασης ελατηρίων πόρτας 

Αφού τοποθετήσετε το πλαίσιο επάνω στο πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε και 

κλείστε την πόρτα για να ελέγξετε εάν η πόρτα παραμένει στην ίδια θέση. 

Εάν όχι, παρακαλείστε να γυρίσετε τη βίδα δεξιόστροφα ή 

αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε την ισορροπία της πόρτας. Ή έχει ήδη 

ρυθμιστεί. 

Εξάγωνα 

εργαλεία 

CR-V 4mm 

3~7 KG 

Θέση 

ισορροπίας 

30o ~ 90o  


