
iVario® Pro L 
iVario® Pro XL
Orijinal Kurulum Kılavuzu



Cihaz devri

Satıcı: Kurulumu yapan:

Tüm sorularınızda belirtin:

Cihaz tipi:

Cihaz no:

Cihazınızı kontrol eden (isim):

2 / 64 80.06.241_iVario Pro L_XL_IM_V01_tr-TR



80.06.241_iVario Pro L_XL_IM_V01_tr-TR 3 / 64

İçindekiler

1 Giriş................................................................................................................................  5
1.1 Bu kılavuz ile ilgili bilgiler .......................................................................................................... 5

1.2 Hedef grup..................................................................................................................................... 5

1.3 Telif hakları .................................................................................................................................... 6

1.4 Uygunluk........................................................................................................................................ 6

1.5 Sorumluluk ve garanti şartları .................................................................................................. 6

1.6 Cihazın tanımlanması.................................................................................................................. 7

2 Güvenlik...................................................................................................................... 10
2.1 Uyarı talimatlarının gösterilmesi..........................................................................................  10

2.2 Genel güvenlik talimatları.......................................................................................................  10

2.3 Amacına uygun kullanım.........................................................................................................  11

3 Ürün açıklaması ......................................................................................................... 12
3.1 Cihaz tanımlaması.....................................................................................................................  12

3.2 Teknik veriler .............................................................................................................................  12

3.2.1 Cihaz ağırlığı .................................................................................................................... 13

3.2.2 Cihaz ebatları................................................................................................................... 14

3.2.3 Kazan boyutları ............................................................................................................... 15

3.2.4 Isı yükü .............................................................................................................................. 16

4 Taşıma ......................................................................................................................... 17
4.1 Cihaz üzerindeki kaldırma noktaları ....................................................................................  18

4.2 Paletsiz taşıma ...........................................................................................................................  21

4.3 Paletle taşıma.............................................................................................................................  23

4.4 Palet olmadan forklift ile taşıma...........................................................................................  23

5 Kurulum ...................................................................................................................... 25
5.1 Cihaza olan minimum mesafe ...............................................................................................  25

5.1.1 Duvarlara olan mesafe .................................................................................................. 25

5.1.2 Isı kaynaklarına olan mesafe ....................................................................................... 26

5.1.3 Su kaynaklarına olan mesafe....................................................................................... 27

5.2 Cihaz kurulumu..........................................................................................................................  29

5.3 Cihazı hizalama ..........................................................................................................................  29



4 / 64 80.06.241_iVario Pro L_XL_IM_V01_tr-TR

5.4 Cihazı elektrik akımı olmadan hizalama .............................................................................  33

5.5 Cihazı sabitleme ........................................................................................................................  36

6 Elektrik bağlantısı..................................................................................................... 37
6.1 Elektrik bağlantısı ile ilgili talimatlar....................................................................................  37

6.2 Elektrik bölümünü açma .........................................................................................................  38

6.3 Cihazı elektrik şebekesine bağlama.....................................................................................  40

6.4 Cihazı demo modu için elektrik şebekesine bağlayın ....................................................  42

6.5 Elektrik bölümünün kapatılması ...........................................................................................  42

6.6 Farklı gerilim türlerinin bağlantı değerleri .........................................................................  43

6.7 Cihazdaki prizin fonksiyon kontrolü....................................................................................  44

6.8 Cihaz seçenekleri ......................................................................................................................  46

7 Şebeke bağlantısı...................................................................................................... 47
7.1 Şebeke bağlantısı ile ilgili talimatlar ....................................................................................  47

7.2 Cihazın ağa bağlanması...........................................................................................................  47

8 Su bağlantısı............................................................................................................... 48
8.1 Su bağlantısı ile ilgili talimatlar..............................................................................................  48

8.2 Su girişinin bağlanması ...........................................................................................................  49

9 Atık su bağlantısı ...................................................................................................... 50
9.1 Atık su bağlantısı ile ilgili talimatlar .....................................................................................  50

9.2 Atık su tahliyesini bağlama.....................................................................................................  51

10 Devre dışı bırakma ................................................................................................... 53
10.1 Devre dışı bırakma talimatları ...............................................................................................  53

10.2 Elden çıkartma ...........................................................................................................................  53

11 Seçenekler .................................................................................................................. 54
11.1 Kurulum opsiyonları.................................................................................................................  54



1 | Giriş

80.06.241_iVario Pro L_XL_IM_V01_tr-TR 5 / 64

1 Giriş

1.1 Bu kılavuz ile ilgili bilgiler
Bu doküman cihazın bir parçasıdır. Bu kılavuzu kurulum öncesinde okuyun. Bu
kılavuz cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasını ve kurallara uygun şekilde
kurulumunun yapılmasını sağlamaktadır.
Bu kılavuzdaki görseller örnek niteliğindedir ve cihazın kendisi ile farklılık
gösterebilirler.
Bu kılavuz aşağıdaki cihazlar için geçerlidir:

n iVario Pro L
n iVario Pro XL

Muhafaza etme
Kurulum kılavuzunu ve kullanım kılavuzunu cihazın yakınlarında muhafaza edin.
Bir servis durumunda kurulum kılavuzu, üretici tarafından yetkili uzman personel
için daima ulaşılır olmalıdır.

Devretme
Kurulum kılavuzunu cihazın sahibine devredin.

Sembollerin açıklaması
a Bir ön koşul bir işlem öncesinde yerine getirilmiş olması gereken tüm

durumları listeler.
1. Bir işlem adımı okuyucu tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir işlemi

tanımlar.
> Başarılı bir ara sonucu yansıtır.

2. Sonraki işlem adımı.
>> Sonuç işlemin sonucunu yansıtır.

Cihazdaki etiketlerin açıklaması

IEC 60417-5021 uyarınca potansiyel dengeleme sembolü

IEC 60417-5036 uyarınca tehlikeli gerilim sembolü

1.2 Hedef grup
n Bu doküman, eğitimlere ve güvenlik bilgilendirmelerine katılım sonucunda

üretici tarafından sertifika almış eğitimli teknikerlere hitap etmektedir.
n Kurulum ile muayene, bakım ve onarım çalışmaları sadece eğitimli

teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
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n Sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş olan teknisyenlerin muayene,
bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmesi tavsiye edilir.

n Cihaz çocuklar tarafından kullanılamaz, temizlenemez veya bakımı
yapılamaz. Bu cihaz oyun oynama amacıyla kullanılamaz. Bu durum
gözetim altında da yasaktır.

n Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler ya da yeterli
tecrübeye veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılamaz,
temizlenemez veya bakımı yapılamaz. Bu durum, bu kişi grubu güvenlikten
sorumlu olan bir kişinin gözetimi altında olduğunda ve cihazdan
kaynaklanan tehlikeler hakkında bilgilendirildiğinde geçerli değildir.

n Kaza tehlikelerini veya maddi hasarları önlemek için üretici, teknisyenlerin
düzenli olarak eğitimlere ve güvenlik bilgilendirmelerine katılmalarını
tavsiye etmektedir.

1.3 Telif hakları
Ürüne özgü bilgilerin üçüncü taraflara aktarılması yasaktır. Geliştirme amaçlı
teknik yenilikler ve değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Tercüme ve çoğaltma da
dahil olmak üzere tüm haklar saklıdır.

1.4 Uygunluk
Uygunluk, teslimat tarihindeki cihazın tamamını kapsamaktadır. Eklemeler,
değişiklikler ve bağlantılar yapılması halinde işletmeci ilave bir uygunluk temin
edilmesinden sorumlu olacaktır.

n Elektrik bağlantısı IEC 60335 uyarınca EN 60335 ve VDE 0700 dikkate
alınarak yapılmış ve kontrol edilmiştir.

n Su bağlantısı IEC 61770 uyarınca EN 1717, DIN EN 13076 ve DIN EN
13077 dikkate alınarak yapılmış ve kontrol edilmiştir.

n Atık su bağlantısı SVGW/SSIGE’nin geçerli talimatlarına uygun yapıdadır
ve buna uygun olarak kontrol edilip belgelenmiştir.

n IEC 60335 uyarınca cihazın, ortalama deniz seviyesinin maks. 4000 m
üzerinde kullanılmasına izin verilir.

Belirtilen normlar Almanya için geçerlidir.
Diğer tüm ülkelerde ticari pişirme cihazları hakkındaki, ülkeye özgü ve yerel
normlara ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır.

1.5 Sorumluluk ve garanti şartları

Sorumluluk
Üretici tarafından yetkilendirilmiş uzman kişiler tarafından yapılmayan montaj
ve orijinal servis parçalarının kullanılmaması ve cihazda üretici tarafından
onaylanmamış her türlü teknik değişik, üreticinin ürün sorumluğunun sona
ermesine sebep olur.
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Garanti
Bu kurulum kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanacak hasarlar garanti dışıdır.
Ayrıca şunlar garanti kapsamı dışındadır:

n Kurallara aykırı olarak yapılan kullanım, kurulum, bakım, onarım
n Cihazın amacına uygun olarak kullanılmaması
n Üretici tarafından yetki verilmeyen eklemeler veya cihazda yapılan teknik

değişiklikler
n Üreticinin orijinal servis parçalarının kullanılmaması

1.6 Cihazın tanımlanması

Tip etiketi
Tip etiketi cihazın ana çerçevesi üzerinde, kazan ve elektrik bölümü arasında
bulunur.
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Tip etiketinde şu bilgiler yer alır:

Model numarası
Bağlantı gerilimi
Frekans
Bağlantı gücü

Güvenilir akış basıncı
aralığı

Seri numarası

Pazarlama adı

Cihaz tipi ve model numarası
Düzenlemeyi aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Tip etiketi üzerinde bulunan cihaz tipinin ve model numarasının tanımlaması
birbirlerinden farklıdır. Cihaz opsiyonuna bağlı olarak tip etiketindeki model
numarasına yeni haneler eklenir.
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Cihaz ebadı tip etiketi Cihaz ebadı

LMX.100CE … iVario Pro L

LMX.200CE … iVario Pro L Basınç seçeneği ile

LMX.100DE … iVario Pro XL

LMX.200DE … iVario Pro XL Basınç seçeneği ile
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2 Güvenlik

2.1 Uyarı talimatlarının gösterilmesi

 TEHLİKE

Tehlikenin türü ve kaynağı
Dikkate alınmamaları çok ağır yaralanmalar veya ölüm ile sonuçlanır.
Önlemler

 UYARI

Tehlikenin türü ve kaynağı
Dikkate alınmamaları çok ağır yaralanmalar veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Önlemler

 DİKKAT

Tehlikenin türü ve kaynağı
Dikkate alınmaması hafif veya orta derece yaralanmalara neden olabilir.
Önlemler

TALİMAT

Talimatın dikkate alınmaması maddi hasarlara neden olabilir.

2.2 Genel güvenlik talimatları
Cihaz, kurallara uygun olarak kurulumu yapıldığında herhangi
bir tehlikeye sebep olmayacak şekilde üretilmiştir. Cihazın
doğru kurulumu bu kılavuzda anlatılmıştır.

n Ülkenizde geçerli olan ülkeye özgü ve yerel talimat ve
normları dikkate alın.

n Taşıma sırasında taşıma destekleri, örneğin taşıma
kayışları kullanın.

n Cihazı taşıma ve kurulum sırasında devrilmeye karşı
emniyete alın.
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n Taşıma ve kurulum sırasında uygun kişisel koruyucu
ekipmanları, örneğin koruyucu eldiven ve iş güvenliği
ayakkabısı kullanın.

n Cihazın kurulumunu sadece buzlanmaya, rüzgara karşı
emniyetli ve korunaklı bir yerde gerçekleştirin.

n Cihazı, örneğin yağmur gibi, hava koşullarına bağlı
durumlara maruz bırakmayın.

n Cihazın bağlantısını sadece kurulum kılavuzuna ve tip
etiketinde yer alan bilgilere uygun olarak gerçekleştirin.

n Cihazı, elektrik şebekesine bağlarken veya elektrik
şebekesinden ayırırken mutlaka kapatın.

n Cihazı kullanım sonrasında sadece 0°C [32 °F] üzerindeki
ortam sıcaklıklarında taşıyın.

n Cihazı sadece 0°C [32 °F] üzerindeki ortam sıcaklıklarında
depolayın.

n Cihazı hava filtresi olmadan çalıştırmayın.
n Cihazı taşıma hasarları ile ilgili olarak kontrol edin. Taşıma

hasarlarının olduğu yönünde şüpheleriniz varsa lütfen vakit
kaybetmeden ilgili bayiyi/nakliyeciyi haberdar edin.

2.3 Amacına uygun kullanım
Cihaz, ısıl işlemle yemek hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu cihaz sadece
ticari olarak, örneğin restoran mutfaklarında veya hastanelerin, pastanelerin veya
şarküterilerin büyük ölçekli ve endüstriyel mutfaklarında kullanılabilir. Bu cihaz
açık havada kullanılamaz. Bu cihaz, gıda maddelerinin sürekli endüstriyel seri
üretiminde kullanılamaz.
Bunun dışında her türlü kullanım şekli, amacına uygun olmayan kullanım olarak
kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın amacı dışında kullanılması halinde
oluşacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
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3 Ürün açıklaması

3.1 Cihaz tanımlaması

TALİMAT

Emniyet taşmasını hiçbir zaman kapatmayın veya boru döşemeyin
Emniyet taşmasının kesitini azaltmayın.
Emniyet taşması her zaman erişilebilir ve serbest olmalıdır. Bu unsur
havalandırma ve tıkanma durumlarında tahliye olarak hizmet etmektedir.

Kurulum için gerekli bağlantılar cihazın sol arka tarafında bulunur:

1

3

4

5

6

10

8

9

7

2

1 Emniyet taşması (bağlantı yok) 6 Ethernet ağ bağlantısı

2 Atık su bağlantısı 7 Opsiyonlu bağlantılar için PG
bağlantıları3 Sıcak su bağlantısı (opsiyonlu) 8

4 Soğuk su bağlantısı 9

5 Elektrik kablosu kılavuzu 10

3.2 Teknik veriler

Koruma sınıfı
Cihaz püsküren su koruma sınıfına uygundur IPX5.

İşletim ile ilgili ortam koşulları
n Cihazın kurulumunu 5°C [41°F] altındaki sıcaklıklarda gerçekleştirmeyin.
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n Cihazı 5°C [41°F] altındaki sıcaklıklarda işletime almayın.
n Cihazın kurulumunu sadece pencere veya bir davlumbaz yardımıyla yeterli

derecede havalandırılan mekanlarda gerçekleştirin.

Gürültü emisyonu
Gürültü emisyonu 70 dB altındadır.

3.2.1 Cihaz ağırlığı

Tezgahlı cihazlar

Cihaz ebadı Ambalajsız ağırlık kg [lbs] Ambalajlı ağırlık kg [lbs]

iVario Pro L 232 [511] 271 [597]

iVario Pro L Basınç
seçeneği ile

247 [545] 288 [635]

iVario Pro XL 289 [637] 351 [774]

iVario Pro XL Basınç
seçeneği ile

304 [670] 351 [774]

Tezgahlı ve yükseklik ayarlı cihazlar

Cihaz ebadı Ambalajsız ağırlık kg [lbs] Ambalajlı ağırlık kg [lbs]

iVario Pro L 272 [600] 313 [690]

iVario Pro L Basınç
seçeneği ile

287 [633] 328 [723]

iVario Pro XL 329 [725] 376 [829]

iVario Pro XL Basınç
seçeneği ile

344 [758] 391 [862]

Tezgahsız cihazlar

Cihaz ebadı Ambalajsız ağırlık kg [lbs] Ambalajlı ağırlık kg [lbs]

iVario Pro L 213 [470] 257 [567]

iVario Pro L Basınç
seçeneği ile

228 [503] 269 [593]

iVario Pro XL 270 [595] 332 [732]

iVario Pro XL Basınç
seçeneği ile

285 [628] 332 [732]
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3.2.2 Cihaz ebatları

Tezgahlı cihazlar

z

x y

Cihaz ebadı  L

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1031 [40 4/8] 894 [35 2/8] 1078 [42 4/8]

Cihaz ebadı  XL

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1365 [53 5/8] 894 [35 2/8] 1078 [42 4/8]

Tezgahsız cihazlar

x y

z

Cihaz ebadı  L

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1031 [40 5/8] 894 [35 2/8] 608 [23 7/8]

Cihaz ebadı  XL

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1365 [53 6/8] 894 [35 2/8] 608 [23 7/8]
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Ambalaj ebatları
Tezgahlı cihazların cihaz ebadı  L

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 1823 [71 6/8]

Tezgahlı cihazların cihaz ebadı  XL

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1500 [59] 1100 [43 2/8] 1823 [71 6/8]

Tezgahsız cihazların cihaz ebadı  L

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 932 [36 6/8]

Tezgahsız cihazların cihaz ebadı  XL

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç] z

15080 [62 2/8] 1100 [43 2/8] 932 [36 6/8]

3.2.3 Kazan boyutları

Kullanım hacmi

Cihaz ebadı Kullanım hacmi l [gal]

L 100 [26]

XL 150 [40]
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Kazan iç ölçüleri

y

x

z

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç]
z

L 692 [27 2/8] 570 [22 4/8] 280 [11]

XL 1026 [40 3/8]

3.2.4 Isı yükü

Cihaz ebadı Gizli ısı yükü (kJ/h) Hissedilen ısı yükü (kJ/h)

iVario Pro L 26827 5540

iVario Pro XL 37343 8413

Teknik yeni geliştirmeler veya değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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4 Taşıma

 DİKKAT

Cihaz ağırlığından kaynaklanan ezilme tehlikesi
Ellerde, parmaklarda ve ayaklarda ezilmeler söz konusu olabilir.
n Taşıma sırasında uygun nitelikli koruyucu giysiler kullanın.
n Örneğin bir taşıma kayışı gibi, yardımcı gereçler kullanın.

 DİKKAT

Taşıma sırasında devrilme tehlikesi
Cihazın insanlar üzerine devrilmesinden kaynaklanan ezilme tehlikesi.
n Cihazın kütle ağırlık merkezini dikkate alın.
n Cihazın taşıma veya kaldırma sırasında devrilmemesine dikkat edin.

 DİKKAT

Taşıma yardımı ile taşıma sırasında eğimli alan
Taşıma yardımı ile eğimli veya düz olayan bir zeminde taşıma sırasında ezilme
ve yaralanma tehlikesi.
n Eğimi 10° üzerinde olan eğimli bir zeminin üzerinden geçmeyin.
n Cihazı dikkatli bir şekilde taşıyın.

TALİMAT

Cihazın dar alanlar nedeniyle zarar görmesi
Taşıma sırasında geçitlerin yüksekliğine ve genişliğine dikkat edin.
Cihazı sadece cihaz kapağı kapalı durumdayken taşıyın.

TALİMAT

Kurallara aykırı taşıma
Cihazı öngörülen kurulum yerine itmeyin.
Cihaz ayakları zarar görebilir.
Cihazı kurallara uygun olarak bu kılavuzda tarif edildiği gibi taşıyın.

a Cihaz taşıma paleti üzerindedir.
a Cihaz ayakları taşıma paletinin kartonunda ayak kılavuzlarına yerleştirilmiş

durumdadır.
a Öngörülen kurulum yeri yatay hizalanmıştır.
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a Cihaz kapağı kapalıdır.
a Taşıma işlemi için en az 2 kişi gereklidir.
1. Ambalaj malzemesini sökün.

4.1 Cihaz üzerindeki kaldırma noktaları

TALİMAT

Yanlış kaldırma kaynaklı hasar
Cihazı sadece bunun için tasarlanmış olan kaldırma noktalarından kaldırın.
Cihazı elektrik bölümünün yan duvarından kaldırmayın.

Kütle ağırlık merkezi
Aşağıdaki grafikte cihazın kütle ağırlık merkezi gösterilmektedir. Kütle ağırlık
merkezini gösteren ölçüler yaklaşık bilgiler olup yönlendirme amacına hizmet
etmektedir.
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 DİKKAT

Kütle ağırlık merkezinin dikkate alınmamasından kaynaklanan ezilme ve
yaralanma tehlikesi
Kütle ağırlık merkezinin dikkate alınmaması durumunda cihaz kaldırma ve
taşıma sırasında devrilebilir.
n Cihazın ağırlığının eşit bir şekilde dağıtılmasına dikkat edin.
n Cihazın kütle ağırlık merkezini dikkate alın.

x

x
z

y

y

z

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y Yükseklik mm [inç]
z

iVario Pro L 490 [19 19/64] 406 [16] 685 [26 31/32]

iVario Pro L Tezgah
olmadan

484 [19 1/16] 410 [16 9/64] 275 [10 53/64]

iVario Pro XL 640 [25 13/64] 400 [15 3/4] 690 [27 11/64]

iVario Pro XL
Tezgah olmadan

635 [25] 405 [15 15/16] 275 [10 53/64]

Cihaz üzerindeki kaldırma noktaları
1. Cihazı resimde işaretlenmiş olan ana çerçeveden ve işaretlenmiş olan kazan

kaplamasından kaldırın.
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Tezgahlı cihaz

Tezgahsız cihaz
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4.2 Paletsiz taşıma

TALİMAT

Kurallara aykırı taşıma
Cihazı öngörülen kurulum yerine itmeyin.
Cihaz ayakları zarar görebilir.
Cihazı kurallara uygun olarak bu kılavuzda tarif edildiği gibi taşıyın.

TALİMAT

Yanlış kaldırma kaynaklı hasar
Cihazı sadece bunun için tasarlanmış olan kaldırma noktalarından kaldırın.
Cihazı elektrik bölümünün yan duvarından kaldırmayın.

Üretici cihazın çapraz taşıma kayışları ile taşınmasını tavsiye etmektedir.
a Ambalaj malzemesi çıkarılmıştır.
a Çapraz taşıma kayışları hazır durumdadır.
1. Taşıma kayışlarını cihaz ayaklarının etrafına yerleştirin.

2. Cihazı sol taraftan kaldırın.
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3. Cihazı kartondaki ayak kılavuzları boyunca sonuna kadar çekin ve cihazın
sol tarafını yeniden yere bırakın.

1

2

4. Cihazı sağ taraftan kaldırın ve paleti uzaklaştırın.
> Taşıma paleti çıkartılmıştır.

5. Cihazı kaldırma noktalarından tutarak kaldırın ve öngörülmüş olan kurulum
yerine taşıyın.

6. Cihazı tezgahsız olarak kuracaksanız kurulum öncesinde taşıma ayaklarını
çıkartın.

>> Cihaz öngörülen kurulum yerine bırakılmıştır ve kurulum için hazırdır.
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4.3 Paletle taşıma

 DİKKAT

Taşıma yardımı ile taşıma sırasında eğimli alan
Taşıma yardımı ile eğimli veya düz olayan bir zeminde taşıma sırasında ezilme
ve yaralanma tehlikesi.
n Eğimi 10° üzerinde olan eğimli bir zeminin üzerinden geçmeyin.
n Cihazı dikkatli bir şekilde taşıyın.

a Ambalaj malzemesi çıkarılmıştır.
a Forklift en alçak pozisyonda bulunmaktadır.
1. Taşıma yardımını elektrik bölümü tarafına yerleştirin.

2. Cihazı taşıma yardımı ile kurulum yerine taşıyın.
3. Cihazı kaldırma noktalarından tutarak kaldırın ve öngörülmüş olan kurulum

yerine bırakın.
>> Cihaz öngörülen kurulum yerine bırakılmıştır ve kurulum için hazırdır.

4.4 Palet olmadan forklift ile taşıma

TALİMAT

Koruma olmadan taşıma yardımı ile taşıma
Cihazı olabildiğince uzun bir süre boyunca palet üzerinde taşıyın. Cihazı,
koruma olmadan bir taşıma yardımı veya benzeri bir taşıma gereci ile
taşımayın. Koruma olarak örneğin bir ahşap plaka kullanın.

a Ambalaj malzemesi çıkarılmıştır.
a Cihazın hasar görmesini önlemek için bir koruma, örneğin bir ahşap palet,

hazır bulunur.
a Forklift en alçak pozisyonda bulunmaktadır.
1. Hasara karşı koruma malzemesini taşıma yardımı üzerine yerleştirin.
2. Forklifti önden veya elektrik bölümü tarafından cihazın altına yerleştirin.
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> Forklift ve hasara karşı koruma, taşıma esnasında sadece kaldırma
noktalarına yük binecek şekilde yerleştirilmiştir.

3. Cihazı forklift ile öngörülmüş olan kurulum yerine taşıyın.
4. Cihazı tezgahsız olarak kuracaksanız kurulum öncesinde taşıma ayaklarını

sökün.
>> Cihaz öngörülen kurulum yerine bırakılmıştır ve kurulum için hazırdır.
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5 Kurulum

 DİKKAT

Kurulum sırasında ezilme tehlikesi
Parmaklar, eller ve ayaklar cihaz altında sıkışma nedeniyle ezilebilir.
n Kurulum sırasında uygun nitelikli koruyucu giysiler kullanın.
n Cihazı sadece bunun için tasarlanmış olan kaldırma noktalarından tutarak

taşıyın.

Gereklilikler
n Cihazı standart olarak plastik ayaklar üzerine kurmayacaksanız kurulum

pozisyonları bölümündeki talimat ve adımları dikkate alın.

5.1 Cihaza olan minimum mesafe

TALİMAT

Minimum mesafeye uyulmuyor
Cihazda hasarlar veya hatalı fonksiyonlar oluşmasını önlemek için cihazı ısı
kaynaklarına veya açık ateş kaynaklarına belirtilen minimum mesafeye
dikkate alarak yerleştirin.

TALİMAT

Cihazın arka tarafındaki duvarda hasar
Emniyet taşmasından su veya buhar çıkışı olabilir. Kurulum sırasında bu
talimatı dikkate alın ve cihazın arka tarafında bulunan duvarın özelliklerini
kontrol edin.

5.1.1 Duvarlara olan mesafe
Cihazın arka tarafında minimum mesafeye gerek yoktur.
a Kurulum yerindeki duvarlar yerel yangın koruma düzenlemesine uygun

olarak inşa edilmiştir ve ısı kaynaklarına karşı dayanıklı yapıdadır.
1. Solda duvarlara minimum bir mesafe bırakın.
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Üreticinin tavsiyesi
1. Cihazın ideal bir şekilde temizlenmesini sağlamak için cihaz ile duvarlar

arasında solda 50 mm  [2 inç] kadar bir minimum mesafe bırakın.

50 mm 
[2 inç]

5.1.2 Isı kaynaklarına olan mesafe
1. Cihaz ile ısı kaynakları arasında tüm taraflardan 350 mm [14 inç] kadar bir

minimum mesafe bırakın.

TALİMAT

Yüksek ortam sıcaklıkları
Cihazın yanına fritözler veya başka ısı kaynakları yerleştirmeyin.
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TALİMAT

Cihazın yakınlarında açık alev
Cihaz açık bir alev kaynağına 500 mm’den [19 3/8 inç] daha az bir mesafe ile
yerleştirilirse her koşulda bir ısı kalkanı monte etmeniz gerekmektedir.

350 mm 
[14 Inch]

350 mm 
[14 Inch]

350 mm 
[14 Inch]

5.1.3 Su kaynaklarına olan mesafe

 UYARI

Açık su kaynaklarına olan minimum mesafelerin dikkate alınmamasından
kaynaklanan yanma tehlikesi
Su sıcak kazan, sıcak sıvılar veya sıcak yağ içerisine sıçrayabilir.
n Cihazı 900 mm [35 3/8 inç] minimum mesafeyi dikkate alarak yerleştirin.
n Mesafeye uygun yerleştirme yapamıyorsanız bu kılavuzda belirtildiği

şekilde yanmaz ayrm montajını gerçekleştirin.
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1. Cihazı açık su kaynakları yakınlarına 900 mm [35 3/8 inç] minimum
mesafeyi dikkate alarak yerleştirin.

900 mm 
[35 3/8 Inch]

1. Mesafeye uygun yerleştirme yapamıyorsanız yanmaz özellikli bir 350 mm
[13 6/8 inç] yüksekliğindeki bir ayırmayı cihaz ile su kaynağı arasına
monte edin.

2. Cihazın daha kolay bir şekilde temizlenmesini sağlamak için duvarlar ile
cihaz arasında bulundurulması gereken minimum mesafeyi dikkate alın.

50 mm 
[2 Inch]

350 mm 
[13 6/8 Inch]
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5.2 Cihaz kurulumu

 DİKKAT

Bir kurulum yerine yerleştirme sırasında devrilme tehlikesi
Cihazın insanlar üzerine devrilmesinden kaynaklanan ezilme tehlikesi.
n Cihazın kütle ağırlık merkezini dikkate alın.
n Cihazın kaldırma sırasında devrilmemesine dikkat edin.

a Kurulum yeri yatay olarak hizalanmıştır.
a Minimum mesafelere uyulmaktadır.
1. Cihazı öngörülmüş olan kurulum yerine konumlandırın.
>> Cihaz, kurulum yeri üzerinde durmaktadır ve yatay hizalama için hazır

durumdadır.

Tezgahsız cihaz kurulumu
a Kurulum yeri yatay olarak hizalanmıştır.
a Minimum mesafelere uyulmaktadır.
a Taşıma ayakları çıkarılmıştır.
1. Cihazı öngörülmüş olan kurulum yerine konumlandırın.
>> Cihaz, kurulum yeri üzerinde durmaktadır ve yatay hizalama için hazır

durumdadır.

5.3 Cihazı hizalama
Cihaz, cihaz ayakları üzerinden yatay olarak hizalanmaktadır.
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TALİMAT

Kazan, kazan dayanma noktalarına oturmuyor
Kazan fabrikadan sevk edilme aşamasında kazan dayanma noktalarına
oturmuş durumdadır. Bu vidaların ayarlarını değiştirmeyin.
Kazan aşağı yönde yatay hizalamadan sonra kazan dayanma noktalarına
oturmuyorsa üretici ile iletişime geçin.

a Kazan, dayanma noktalarına oturuyor.
a Cihaz öngörülen kurulum yerinde bulunmaktadır.
a Minimum mesafelere uyulmaktadır.
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1. Tüm cihaz ayaklarını yaklaşık olarak 2 tur kadar dışarıya çevirerek cihazın
hizalaması için yeterli bir hareket alanı sağlayın.

2x 2x

2x 2x

2. Su terazisini kazanın sağ tarafının üstüne koyun ve cihazı cihaz ayakları (1) ve
(2) üzerinden yatay hizalayın.

1

2
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3. Su terazisini kazanın ön kenarının üstüne koyun ve cihazı cihaz ayağı (3)
üzerinden yatay hizalayın.

3

4. Su terazisini yatay kazanın sol tarafının üstüne koyun ve cihazı cihaz ayağı
(4) üzerinden yatay hizalayın.

4



5 | Kurulum

80.06.241_iVario Pro L_XL_IM_V01_tr-TR 33 / 64

5. Cihaz kapağını kapatın ve cihaz kapağı ile kazanın bitişik bitmesini kontrol
edin.

6. Cihaz kapağı ile kazan arasında bir kayma varsa cihazı, cihaz ayağı (4)
üzerinden tekrar ayarlayın.

5.4 Cihazı elektrik akımı olmadan hizalama
Cihaz elektrik şebekesine bağlı olmadığında onu alt tarafta bulunan cihazın temel
çerçevesine hizalayın.
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TALİMAT

Su terazisinin yanlış yerleştirilmesi
Cihazı alt taraftan hizalıyorsanız su terazisini kazana yerleştirmeyin. Su
terazisini cihazın ana çerçevesine yerleştirin.

1. Su terazisini cihazın sağ alt tarafına koyun ve cihazı, cihaz ayakları 1 ve 2
üzerinden yatay hizalayın.

1
2
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2. Su terazisini cihazın alt tarafına koyun ve cihazı, cihaz ayağı 3 üzerinden
hizalayın.

3

3. Su terazisini cihazın alt tarafına koyun ve cihazı, cihaz ayağı 4 üzerinden
hizalayın.

4

4. Cihaz kapağı ile kazanın bitişik bitmesini kontrol edin.
5. Cihaz kapağı ile kazan arasında bir kayma varsa cihazı, cihaz ayağı 4

üzerinden dengeleyin.
>> Cihaz yatay olarak hizalanmıştır.
>> Cihaz kapağı ve kazan herhangi bir kayma olmadan bitiyor.
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5.5 Cihazı sabitleme
Üretici cihazın kurulum yerine sabitlenmesini tavsiye etmektedir.
Özel yapıştırıcıyı, vidaları ve dübelleri de içeren özel kit, cihazın teslimat
kapsamında yer almaz ve ayrı olarak 60.72.905 ürün numarası ile üreticiden
sipariş edilebilir.
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6 Elektrik bağlantısı

 TEHLİKE

Elektrik şebekesine bağlantıda yüksek gerilimler
Yüksek gerilimle çalışırken hayati tehlike.
n Enerji beslemesine bağlantıyı kesin.
n Cihazın gerilimsiz olmasını garanti altına alın.

 TEHLİKE

Hatalı bağlantı nedeniyle elektrik çarpması
Hat damarları yanlış bağlanırsa ölüm tehlikesi söz konusu olur.
Kabloları tarif edildiği gibi renk kodlarına uygun olarak bağlayın.

 DİKKAT

Kurallara aykırı kurulum kaynaklı yaralanma tehlikesi
Yapı tarafında erişilebilir bir tüm kutuplu ayırma tertibatını en az 3 mm [0,12
inç] kontak mesafesi ile kullanın.

TALİMAT

Şebeke gerilimi cihaz gerilimine uygun değildir
Bağlantıyı yapmadan önce şebeke geriliminin, cihazın üzerindeki tip
etiketinde belirtilen gerilime uygun olup olmadığını kontrol edin.

6.1 Elektrik bağlantısı ile ilgili talimatlar
n VDE ve yerel enerji sağlayıcılarının talimatlarını dikkate alın.
n Cihazı ülkenizde geçerli olan kurallara uygun bir şekilde bağlayın.
n Cihazı normlu bir enerji besleme şebekesine bağlayın.
n Elektrik çekişi, sigortalar ve hatların kablo kesiti aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

– Yerel gereklilikler
– Kablo uzunluğu
– Kablo kalitesi
– Enerji beslemesi

n Kurallara uygun bir elektrik bağlantısı için yerel koşulların bağlantı
değerlerini ve gerekliliklerini birbirleri ile uyumlu hale getirin.

n IEC 60364’ün veya IEC 60364’ün ülkelere özgü versiyonlarının
gerekliliklerini dikkate alın.
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Talimatlar
n Bağlantı kablolarının kesitleri, akım tüketimine ve yerel yönetmeliklere

göre belirlenir.

Kablo damarlarının renk kodlaması
Kablo damarlarının renk kodlamasına ve ülkelere özgü sapmalara dikkat edin.

Kablo damarının rengi Kablo damarının fonksiyonu

Sarı-yeşil Toprak hattı

Mavi Nötr iletken (sıfır iletken)

Kahverengi, gri veya siyah Faz L1, L2, L3

RCD hatalı akım koruma şalteri
Bütün cihazlar prensip olarak bir toprak hattı bağlantısı ile kurulur. Ülkeye özgü
normlara ve yasal düzenlemelere göre gerekirse cihazın kurulumuna ayrıca bir
Tip A veya Tip B (RCD Tip A, RCD Tip B) hatalı akım koruma şalteri dahil
edilmelidir.

6.2 Elektrik bölümünü açma

 DİKKAT

Gövdede kesin kenarlar
Elektrik bölümünde çalışırken gövdede kesilme tehlikesi.
Koruyucu eldivenler kullanın.

TALİMAT

Kumanda ekranının açılması için uygun olmayan nesnelerin kullanılması
Kumanda ekranını yukarıya doğru bastırmak için sivri veya keskin nesneler
kullanmayın. Gövde ve conta hasar görebilir.

TALİMAT

Kumanda ekranının çıkarılması sırasında kablo demetinin ve kumanda
ekranının hasar görmesi
Kumanda ekranı bir kablo demeti ile kurulum odasına bağlanmıştır.
Kablo demetine zarar vermemek için kumanda ekranını dikkatli bir şekilde
çıkartın.
Kumanda ekranını dikkatli bir şekilde kenara bırakın ve onu çizilmeye karşı
koruyun.

Elektrik bölümü, kumanda ekranının altında bulunur.
a Cihaz öngörülen kurulum yerinde bulunmaktadır.
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a Cihaz kapağı kapalıdır.
a Cihaz, harici bir ayırma şalteri ile tüm gerilim kaynaklarından ayrılmıştır.
a Kumanda ekranını çizilmeye ve hasara karşı korumak için kazan kapağının

üzerinde, örneğin bir karton veya balonlu folyo gibi bir koruma bulunur.
1. Cihazdaki prizin kapağını açın ve 2 adet vidayı sökün.

2. Kumanda ekranını önde elektrik bölümü 1 çerçevesinden çözün, kumanda
ekranını hafifçe öne doğru çekin 2. Kumanda ekranını çevirin ve kazan
kapağı üzerine bırakın 3.

1

2

3
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>> Elektrik bölümü açılmıştır.

6.3 Cihazı elektrik şebekesine bağlama

Şebeke kablosu ve bağlantı noktası ile ilgili talimatlar
n Üretici, esnek bir şebeke kablosu kullanılmasını tavsiye etmektedir. Sabit

bir şebeke kablosu, bağlantı işlemini zorlaştırır ve cihazın pozisyonu
üzerinde etki yaratabilir.

n Cihaz bağlantısı isteğe bağlı olarak sabit bağlantı veya fişli bağlantı ile
yapılabilir.

n Şebeke kablosunun bağlantı noktası elektrik bölümünün ana
kontaktöründe bulunur.

n Cihazlar, şebeke kablosu olmadan teslim edilmektedir.
n Cihaz için özel bir besleme hattı bulunmaktadır.
n Esnek şebeke kablosu en az Tip H07RN-F olmalıdır.
n Sabit şebeke kablosu en az Tip U-1000R02V olmalıdır.

Ana kontaktördeki bağlantı iletkenlerinin maksimum kesiti:
n iVario Pro L: 16 mm²
n iVario Pro XL: 35 mm²

Bağlantıyı gerçekleştirme
Şebeke kablosu bir Conduit boru içerisinden elektrik bölümüne itilir.
a Tip A veya B bir hatalı akım koruma şalteri mevcuttur.
a Elektrik bölümü açılmıştır.



6 | Elektrik bağlantısı

80.06.241_iVario Pro L_XL_IM_V01_tr-TR 41 / 64

1. Kablo vidalı bağlantısını sökün.
2. Kabloyu açıklık içerisinden elektrik bölümündeki bağlantı noktasına kadar

itin. Kablo damarlarının zarar görmemesine dikkat edin.

3. Açıklıktaki kablo vidalı bağlantısını sıkın.
4. Bağlantı klemenslerini ilgili alet ile açın ve kablo damarlarını bağlayın.

Yukarıda yer alan ve renk kodlarını gösteren tabloyu dikkate alın.
5. Toprak hattını sarı-yeşil klemense bağlayın.
6. Gerilimde bir nötr iletken gerekliyse nötr iletkeni mavi klemense bağlayın.
7. Gri, kahverengi ve siyah kablo damarını doğrudan K1 kontaktöre bağlayın.
8. Kablo damarlarının kurallara uygun şekilde takılı olmasını kontrol edin.
9. Kablo vidalı bağlantısını vidalayın.
10. Şebeke kablosunu elektrik şebekesine bağlayın.
>> Şebeke bağlantısı yapılmıştır.

Bağlantı klemenslerinin renk kodlaması

Bağlantı Kablo damarı rengi Bağlantı klemensi Alet

Faz Gri, kahverengi veya
siyah

L1, L2, L3 İçten altı köşeli
tornavida

Nötr iletken (sıfır
iletken)

Mavi N Düz tornavida

Toprak hattı Sarı-yeşil PE Düz tornavida
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6.4 Cihazı demo modu için elektrik şebekesine bağlayın
Demo modu cihazın temel fonksiyonlarının gösterilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
Aşağıda yer alan ve bağlantı ile ilgili renk kodlamalarını gösteren tabloyu
dikkate alın.

Demo modu için bağlantı klemenslerinin renk kodlaması

Bağlantı Kablo damarı rengi Bağlantı klemensi Alet

Faz Gri L1 İçten altı köşeli
tornavida

Nötr iletken Mavi N Düz tornavida

Toprak hattı Sarı-yeşil PE Düz tornavida

Aşağıdaki fonksiyonlar demo modunda aktif veya pasif durumdadır:
n Pişirme işlemleri simülasyonu yapılır (işlemler hızlandırılmış olarak

gerçekleşir)
n Kazan/cihaz kapaklarının hareketi aktiftir
n Isıtma devre dışıdır

Cihaz demo modunda bağlanırsa aşağıdaki bağlantıların yapılması yeterli
olacaktır:

n Bir faz
n Bir nötr iletken
n Bir toprak hattı
n Potansiyel dengeleme

6.5 Elektrik bölümünün kapatılması
a Şebeke kablosu cihaza bağlanmıştır.
1. Kumanda ekranını öne (1) yerleştirin ve kumanda ekranını arkadan (2)

yerine oturana kadar bastırın.

1

2

> Kapak tüm noktalarda, elektrik bölümü çerçevesine bitişik dayanıyor.
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2. Priz kapağının arkasındaki 2 vidayı sıkın.

>> Elektrik bölümü kapalı ve su ve nem girişine karşı korunmuş durumdadır.

6.6 Farklı gerilim türlerinin bağlantı değerleri

Maksimum bağlantı gerilimi
n Giriş geriliminin izin verilen maksimum toleransı: - 10% ile 10% arasında
n Cihaz teknik değişikliklere gerek olmadan 50 Hz ve 60 Hz frekansları ile

kullanılabilmektedir.

TALİMAT

Hat kesiti ile ilgili olarak belirtilen değerlerde, 2 m [78 Inch] maksimum
şebeke kablosu uzunluğu esas alınmıştır. İletken kesitini kullanılan şebeke
kablosu uzunluğuna ve kalitesine göre hesaplayın.

3N AC 400 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 27 40 40 6

iVario Pro XL 41 59 63 10

3N AC 415 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 29 41 50 10

iVario Pro XL 44 61 63 10
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3 AC 200 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 26 74 80 16

iVario Pro XL 38 111 125 35

3 AC 208 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 23 64 70 16

iVario Pro XL 34 96 100 25

3 AC 220 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 25 66 80 16

iVario Pro XL 38 100 100 25

3 AC 230 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 27 69 80 16

iVario Pro XL 41 103 125 35

3 AC 240 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 22 53 60 10

iVario Pro XL 37 88 100 25

3 AC 400 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 27 39 40 6

iVario Pro XL 41 59 63 10

3 AC 415 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 29 41 50 10

iVario Pro XL 44 61 63 10

3 AC 440 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 25 33 40 6

iVario Pro XL 38 50 50 10

3 AC 480 V Güç kW Elektrik tüketimi A Sigorta A Hat kesiti mm²

iVario Pro L 29 35 35 6

iVario Pro XL 44 53 60 10

6.7 Cihazdaki prizin fonksiyon kontrolü

Cihazdaki prizin bağlantı değerleri
Hatalı akım koruma şalteri olmayan standart model:
Standart olarak cihaz içindeki priz bir 10 A sigorta ile donatılmıştır. Kullanılabilir
maksimum güç 2,3 kW‘tür.
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Hatalı akım koruma şalterli model:
Opsiyonlu olarak priz cihaza cihazdaki priz entegre edilmiş, hatalı akım olması
durumunda prizi devre dışı bırakan bir hatalı akım koruma şalteri ile
donatılmıştır. İlk işletime alma öncesinde cihazdaki prizi fonksiyonu ile ilgili
olarak kontrol edin.

Fonksiyon kontrolü
Cihaz çalıştırıldığında priz devre dışıdır.
a Cihaz elektrik şebekesine bağlıdır.
1. Reset/On LED tuşuna basın.
> Reset/On üzerindeki LED tuş yanar ve priz çalışmaya hazır durumdadır.

2. Test/Off LED tuşuna basın.
> Test/Off üzerindeki LED tuş yanar ve priz çalışmaya hazır durumdadır.

>> Prizin fonksiyonu kontrol edilmiştir.
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Cihazdaki prizin hatalı fonksiyonu
Her iki LED tuş yanmıyor.

n Test/Off LED tuşu basma esnasında yanmayı bırakmıyorsa hatalı akım
koruma şalteri arızalı olabilir.

n Hatalı akım koruma şalterindeki sigorta arızalı olabilir.
n Sigorta çalışır durumdaysa hatalı akım koruma şalteri arızalı olabilir.

6.8 Cihaz seçenekleri

Ayak yüksekliği ayarlanabilen tezgah
Cihaz, yüksekliği ayarlanabilen ayaklar ile donatıldığında bağlantı değerleri
değişmez.
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7 Şebeke bağlantısı

7.1 Şebeke bağlantısı ile ilgili talimatlar
Şebeke bağlantısı üzerinden cihazı ConnectedCooking ile birbirine bağlamak için
cihazı şebekenize bağlayabilirsiniz.

Ethernet bağlantısı (Local Area Network)
n Cihaz opsiyonlu olarak bir ethernet bağlantısı ile donatılmış olarak sipariş

edilebilir veya bu özellik sonradan eklenebilir.
n Ekleme seti 87.01.643S ürün numarası ile üreticiden temin edilebilmektedir.
n Şebekeye bağlantı yapmak için kategori 6 spesifikasyonuna sahip en az bir

adet ağ kablosu kullanın: CAT-6.
n Şebeke bağlantısı cihazın arka tarafında bulunur.
n Orijinal kullanım kılavuzunda, ağ bağlantısının nasıl yapılacağı konusunda

ayrıntılı açıklama mevcuttur.

WLAN (Wireless Local Area Network)
Cihaza entegre WLAN adaptörü pazara bağlı bir opsiyondur ve her ülkede temin
edilememektedir.

n iVario Pro L ve iVario Pro XL serisi cihazlar standart olarak WLAN’a sahiptir.

7.2 Cihazın ağa bağlanması

Ethernet kablosunu (LAN) bağlama
1. LAN bağlantısını yerinden sökün.
2. Kapağı yerinden çıkartın.
3. Tıpayı yerinden çıkartın.
4. Ethernet kablosunu rakor somunu içerisinden geçirin.
5. Ethernet kablosunu kauçuk rondela içerisinden geçirin.
6. Kauçuk rondelayı sıkıştırma halkasına geri takın.
7. Ethernet kablosunu yuvaya takın.
8. Bağlantıyı vidalayarak sıkın.
9. Kapağı sıkın.
>> Ethernet kablosu bağlanmıştır ve kullanılabilir durumdadır.
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8 Su bağlantısı

8.1 Su bağlantısı ile ilgili talimatlar

TALİMAT

Yumuşak su bağlantısı
Cihazı yumuşak suya bağlarsanız suyun kalan sertlik miktarının en az 4°dH
olmasına dikkat edin. Yumuşak su bağlantısı gerekli değildir.

Su hortumu
n Yapı tarafında her bir cihaz için ayrı bir musluk kullanın.
n Kullandığınız su hortumu asgari olarak IEC 61770, EN 61770, EN 13618

gerekliliklerini karşılıyor veya eşdeğer kalitede.
n Kullanılmış su hortumları kullanmayın.
n Cihaz beraberinde EN 61770 uyumlu bir su hortumu bulunmaktadır. Bu su

hortumunda kullanılan malzemeler, KTW, DVGW W270, FDA talimatlarına
uygundur.

İçme suyu koruması
İçme suyu şebekesine bağlantı için EN 1717 gereklilikleri uyarınca bir içme
suyu koruması gerekmektedir.

n İçme suyu şebekesi ile ilgili ülkeye özgü normları ve talimatları, özellikle
hijyen gereklilikleri ile ilgili olanları dikkate alın.

Su basıncı
n Besleme hattındaki su basıncı (akış basıncı) 1,5 bar ile 6 bar [22 psi ile 87

psi] arasındadır.
n Tavsiye edilen su basıncı 3 bar [43 psi]’dır.

Su sıcaklığı
n Soğuk su maksimum: 30 °C [86 °F]
n Sıcak su maksimum (opsiyonlu): 60°C [140°F]
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8.2 Su girişinin bağlanması
Su bağlantısı cihazın arka tarafında bulunur.

1

2

1 Soğuk su bağlantısı

2 Sıcak su bağlantısı (opsiyonlu)

a Su hortumu ülkenizde geçerli olan içme suyu hortumları ile ilgili hijyen
gerekliliklerini karşılamaktadır.

a Ortak soğuk su bağlantısı için hat: 3/4 Inch
a Su sertliği en az 4°dH‘tir.
1. Birlikte gönderilen su hortumunu cihazın su girişine bağlayın.
2. Cihazınız sıcak su opsiyonu ile donatılmışsa su girişini sıcak su bağlantısına

bağlayın.
3. Cihaz bir sıcak su bağlantısı ile donatılmışsa ancak bu bağlantı yapılmazsa,

bağlantıyı birlikte gönderilmiş olan conta 1 ve kapak 2 ile vidalayarak
kapatmaya özen gösterin.

1 2

4. Musluğu açın.
>> Su girişi bağlanmıştır.
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9 Atık su bağlantısı

9.1 Atık su bağlantısı ile ilgili talimatlar

TALİMAT

Tahliye borusu talimatlara uygun değil
Buhar sıcaklığına dayanıklı olan ve en az PP tipine uygun nitelikte bir tahliye
borusu kullanın. Hortum kullanmayın.

TALİMAT

Kirlenmiş ve yağ içerikli atık su
Atık suyun arındırılması için yapı tarafında bir yağ ayırıcının monte
edildiğinden emin olun.

TALİMAT

Emniyet taşmasını hiçbir zaman kapatmayın veya boru döşemeyin
Emniyet taşmasının kesitini azaltmayın.
Emniyet taşması her zaman erişilebilir ve serbest olmalıdır. Bu unsur
havalandırma ve tıkanma durumlarında tahliye olarak hizmet etmektedir.

TALİMAT

Tahliye borusunun yanlış montajı
Tahliye borusunu cihaz tahliyesine yapıştırmayın veya kaynak yapmayın.
Tahliye borusunu bir küçültme parçası üzerinden cihaz tahliyesine
bağlamayın.

n Tüm cihazlar için hem bir duvar tahliyesi hem de bir zemin tahliyesi
öngörülebilir.

n Koku oluşumunu önlemek için bir sifon kullanın.
n Sifonu olmayan bir zemin tahliyeniz varsa tahliye mesafesi olarak en az 20

mm [3/4 Inch] ölçüsünde bir alanı serbest bırakın.
n Tahliye borusunu en az %5’lik veya 3°’lik sabit bir eğim ile bağlayın.

Gerekli koşullar
n Her cihazın kendisine ait bir atık su bağlantısı olmalıdır.
n DN 50 cihaz tahliyesi olan kit cihaz beraberinde bulunmaz. Kit üreticiden

ayrı olarak 87.00.746 ürün numarası ile temin edilebilir.
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n Ayarlanabilir ayakları olan bir cihaz monte ediyorsanız esnek bir cihaz
tahliyesi gereklidir. DN 50 esnek cihaz tahliyesi olan kit cihaz beraberinde
bulunmaz. Kit üreticiden ayrı olarak 87.00.750 ürün numarası ile temin
edilebilir.

9.2 Atık su tahliyesini bağlama
n Atık su bağlantısı cihazın arka tarafında bulunur.
n Cihaz tahliyesindeki çap: DN 50 mm

Tahliyenin cihazın arka tarafına monte edilmesi
a Tahliye borusu bir DN 50 mm cihaz tahliyesine uygun olarak

yapılandırılmıştır.
a Tahliye borusu en az PP tipi gerekliliklerine uygundur ve buhar sıcaklığına

dayanıklı yapıdadır.
1. Tahliye borusu için ilk boru parçası olarak 90°’lik bir dirsek parçası ve ikinci

olarak bir T parça kullanın.
2. Tahliye borusunu yana veya aşağıya doğru bakacak şekilde bağlayın.

20 mm [3/4 Inch]

5%/3°

>> Tahliye borusu en az %5’lik veya 3°’lik bir eğim ile monte edilmiştir.
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Tahliyenin cihazın ön tarafına monte edilmesi
Atık su tahliyesi cihazın ön tarafında olacak şekilde monte edilirse cihazın yan
tarafında bir tutucu gereklidir.
a Cihazın önünde tahliye ızgarası olan bir tahliye kanalı bulunur.
1. Tutucuyu cihazın alt tarafına vidalayın.
2. Tahliye borusunu bağlayın ve onu tutucu içerisinden geçirerek cihazın ön

tarafına doğru döşeyin.

20 mm [3/4 Inch]

>> Tahliye borusu en az %5’lik veya 3°’lik bir eğim ile tahliye ön tarafta olacak
şekilde monte edilmiştir.
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10 Devre dışı bırakma

10.1 Devre dışı bırakma talimatları
Cihazın devre dışı bırakılması ile ilgili aşağıdaki talimatları dikkate alın:

n Cihazın elektrik beslemesinden ayrılmış ve gerilimsiz olduğundan emin olun.
n Tüm su ve atık su bağlantılarını cihazdan sökün.
n Cihaz taşınacaksa, cihazı ayak sabitlemelerinden ve mevcut duvar

sabitlemelerinden (sabitleme zinciri) ayırın.
n Devre dışı bırakma sonrasında cihazda su kalıntıları olacağını dikkate alın.

Donmuş su genleşir ve cihazda hasarların oluşmasına neden olabilir. Bu
kılavuzda ifade edilen genel güvenlik talimatlarına uygun davranın.

10.2 Elden çıkartma
iVario ve iVario Pro gibi elektrikli ve elektronik cihazlar ayrı olarak imha
edilmelidir.
1. Cihazı evsel atık kapsamında veya belediyelerin toplama merkezlerindeki

eski cihaz konteynerlerini kullanarak imha etmeye çalışmayın.
2. Cihaz imhası ile ilgili ülkeye özgü talimatları dikkate alın.
3. İhtiyaç halinde imha hakkında daha fazla bilgi edinmek için üretici ile iletişim

kurun.
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11 Seçenekler

11.1 Kurulum opsiyonları

Paslanmaz çelik ayaklı cihaz
Paslanmaz çelik ayaklar çevrilerek yükseltilebilir ve delikler ile zemine
sabitlenebilir. Ayar aralığı +/- 10 mm [3/8 inç]’dir.

150 mm
[6 Inch]

+/- 10 mm 
[3/8 Inch]

Ürün numarası: 4 paslanmaz çelik ayaklı kit 60.74.500

Paslanmaz çelik ayaklı cihazın sabitlenmesi
Cihaz dübel ve vidalar ile veya özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılarak zemine
sabitlenebilir.

Tekerlekli cihaz
Cihaz plastik ayaklar üzerinde teslim edilmiştir.

 DİKKAT

Düz olamayan zemin nedeniyle cihazın kayması
Cihazın kaymasından kaynaklanan ezilme ve yaralanma tehlikesi.
n Sabitleme frenini çekin.
n Cihazı düz olmayan bir zeminin üzerine koymayın.
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TALİMAT

Bağlantıların kayma nedeniyle zarar görmesi
Cihazı kaydıracağınız zaman tüm bağlantıları ayırın.
İşlerin tamamlanmasından sonra bağlantıları yeniden kurallarına uygun olarak
bağlayın.
Cihaz yeniden orijinal pozisyonunda durduğunda, onun tam olarak yatay
durduğundan emin olun.
Sabitleme frenini sabitleyin.

a Tekerlek kiti hazır durumda.
1. İlgili taraftaki plastik ayakları sökün.
2. Cihazı ilgili taraftan kaldırın.
3. Cihazın ön tarafına sabitleme freni olan tekerleği ve arka tarafına sabitleme

freni olmayan tekerleği takın.
>> Tekerlekler cihaza vidalanmıştır.

1
2

2

1

1
2

Ürün numarası: 4 tekerlekli kit 60.71.267

Tekerlekli cihazı kaymaya karşı emniyete alın

TALİMAT

Bağlantıların kayma nedeniyle zarar görmesi
Cihazı ek olarak bir zincirle arka duvardan kaymaya karşı emniyete alın. Zincir
teslimat kapsamına dahil değildir.
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1. Cihazın arka tarafında zincirin veya halatın sabitlenmesi için delikler
bulunur.

2. Zinciri deliklere ve duvardaki tertibata asın.
3. Ek olarak sabitleme frenini sabitleyin.
>> Cihaz kaymaya karşı emniyete alınmış ve sabitlenmiştir.

Ayak yüksekliği ayarlanabilen tezgah
Yüksekliği ayarlanabilen ayakları olan tezgahın her tarafında ikişer motor
vardır. Cihaz ayakları standart yüksekliğe ek olarak 175 mm [6 57/64 inç]
kadar dışarıya sürülebilir ve 25 mm [63/64 inç] kadar içeriye çekilebilir.

TALİMAT

Bağlantıların yükseklik ayarı nedeniyle zarar görmesi
Yüksekliği ayarlanabilen ayakları olan bir cihaz veya tezgah monte
ediyorsanız tüm bağlantıların yeterince uzun olmasına ve yükseklik ayarı ile
birlikte hareket edebiliyor olmasına dikkat edin.

+ 175 mm  [+ 6 57/64 Inch]

900 mm 
[ 35 3/8 Inch]

150 mm 
[5 29/32 Inch] -25 mm  [+ 63/64 Inch]

1100 mm 
[ 43 2/8 Inch]

Kaide kurulumu
Cihaz bir kaide üzerine cihaz ayakları olmadan yerleştirilebilir.

 DİKKAT

Devrilen cihaz kaynaklı ezilme tehlikesi
Kaide derinliği 650 mm’den [25 5/8 inç] küçükse cihaz öne doğru
devrilebilir.
n Cihazın kaide zemininde devrilmesini önleyin.

n Minimum kaide derinliği: 650 mm [25 5/8 inç] (devrilme emniyeti
gereklidir)
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n Standart kaide derinliği: 750 mm [29 9/16 inç] (devrilme emniyeti olmadan
mümkün)

750 mm 
[29 9/16 Inch]

650 mm 
[25 5/8 Inch]

Cihazı devrilmeye karşı emniyete alın
Aşağıdaki sabitleme versiyonları mümkündür:

n Kaide zemininde sabitleme
n Duvara sabitleme

Kaide zemininde sabitleme
Cihazın tezgahındaki delik mesafeleri:

x

y
50 mm 
[2 Inch]

Genişlik mm [inç] x Derinlik mm [inç] y

L 865 [34]
650 [25 5/8]XL 1199 [47 1/4]
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1. Kaide zeminine 2 delik açın.

x

50 mm [2 Inch]

2. Delikleri izole etmek için kimyasal dübel kullanın. Üreticinin kılavuzunu
dikkate alın.

3. Cihazın kaide kurulumu üzerine yerleştirin.
> Tezgah ve kaide zeminindeki delikler örtüşüyor.

4. 2 vidayı sökün ve her tarafta tezgah kapağını çıkartın.
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5. Her tarafta kaide zeminine birer M8 setskur takın. Setskuru ilgili somun ile
sıkın.

6. Kapakları yeniden tezgaha vidalayın.
>> Kapaklar yerlerine vidalanmıştır ve cihaz kaide zemininden devrilmeye karşı

sabitlenmiş durumdadır.
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Duvara sabitleme
Cihaz köşebentler ile duvara sabitlenebilir.
1. Tezgahın her tarafında bulunan deliklerin kapaklarını çıkartın.

2. Her tarafta duvardaki ve tezgahtaki deliklere birer köşebent takın.
>> Cihaz köşebentler ile devrilmeye karşı duvara sabitlenmiş durumdadır.
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