
Встановлення центрифуги на стіну

Що необхідно для встановлення?

•• 
І 

• Свердло з діаметром свердла 8 мм

• Рівень будівельний, метр завдовжки хв.2 метри

• Маркер для позначення отворів для свердління

• 7 х дюбель 8 х 50 мм - входить у комплектацію (з водозбірником 11 х)

• 7 х шурупи з нержавіючої сталі 5 х 60 мм - входить до комплектації (з водозбірником 11 х)

R01 

Порядок встановлення центрифуги 

Після вибору відповідного місця для встановлення помістіть настінний тримач на стіну таким чином, щоб його 

верхній край був на висоті 900 мм, переконайтеся, що тримач вирівняний, використовуючи рівень 

будівництва, позначте 6 отворів маркером. Просвердліть отвори та вставте в них дюбелі. Надійно прикріпіть 

настінний тримач до стіни за допомогою 6 шурупів із нержавіючої сталі та переконайтеся, що він вирівняний. 

Верхній край центрифуги перебуватиме на висоті 108 см від рівня підлоги, слідуючи схемі установки.

2. Переконайтеся, що ви зняли кріпильну пластину двигуна у задній частині центрифуги! Без його 

видалення продукт не працюватиме!
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З. Встановіть центрифугу на настінний тримач та натисніть на верхню частину

пластикової кришки центрифуги так, доки центрифуга не буде надійно

закріплена на тримачі.

4. Відкрутіть 2 латунні болти на задній панелі центрифуги (червона стрілка) та

вверніть запобіжний тримач (зелена стрілка) у ті самі отвори.

5. Позначте отвори у тримачі за допомогою маркера на стіні в тому ж положенні, де були болти (червона

стрілка). Зніміть центрифугу із стіни. Просвердліть останній зазначений отвір, вставте дюбель, знову

встановіть центрифугу на настінний тримач, натисніть на кришку центрифуги зверху, та прикрутіть захисну

пластину до стіни за допомогою шурупа з нержавіючої сталі (зелена стрілка).

6. Витягнути зливний шланг (зелена стрілка).

7. Помістіть посібник з експлуатації до стіни над 

центрифугою так, щоб її верхній край знаходився на 

відстані 165 см від рівня підлоги.

Підключення продукту 

Після встановлення пристрою на стіні підключіть центрифугу до електричної розетки / або підключіть її 
безпосередньо до щитка (L-фаза-коричневий колір, N-нейтраль-синій колір, РЕ-заземлення- колір 

зелений-жовтий). Усі електричні підключення та заземлення пристрою повинні виконуватися 

кваліфікованим електромонтажником відповідно до місцевих правил та стандартів.

Введення центрифуги в експлуатацію 

Після підключення центрифуги переконайтеся, що ПЗВ у нижній частині центрифуги знаходиться у 

включеному положенні «І».

Перед першим запуском центрифуги переконайтеся, що внутрішній барабан центрифуги не пошкоджено, а 

продукт не пошкоджено під час встановлення.

Використовуйте центрифугу відповідно до посібника з експлуатації на кришці та стінці центрифуги 

(включено в програму).
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