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Miesto inštalácie
 Nebezpečenstvo poškodenia a
poranenia prevrátením sa prístroja.
Prístroj je veľmi ťažký a pri otvorených dvierkach má sklon k prevráteniu sa dopredu.
Dvierka prístroja držte zatvorené, pokým nebude prístroj vstavaný. Prístroj musí byť vo výklenku pre zabudovanie zaistený podľa návodu na
použitie a montáž.

Vhodná je suchá, dobre vetrateľná
miestnosť.
Pri voľbe miesta inštalácie myslite
prosím na to, že ak prístroj postavíte v
bezprostrednej blízkosti kúrenia, sporáka alebo iného zdroja tepla, stúpne jeho
spotreba energie. Zabráňte priamemu
slnečnému žiareniu.
O čo vyššia je teplota v okolí, o to dlhšie
beží kompresor a tým je vyššia
spotreba energie.

 Nebezpečenstvo poškodenia vy Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia zariadenia vydávajúcim
teplom.
Prístroje vyžarujúce teplo sa môžu
vznietiť a spôsobiť požiar chladničky.
Prístroj sa nesmie umiestniť pod varnú dosku.

 Hrozí nebezpečenstvo požiaru a
poškodenia otvoreným ohňom.
Otvorené plamene môžu spôsobiť
požiar chladničky.
Nedržte otvorený plameň ako napr.
sviečku v blízkosti chladničky.

sokou vlhkosťou vzduchu.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa môže
zrážať kondenzát na vonkajších
plochách prístroja.
Táto kondenzačná voda môže spôsobiť koróziu na vonkajších stenách
prístroja.
Umiestnite prístroj v suchej a/alebo
klimatizovanej miestnosti s dostatočným vetraním.
Po umiestnení sa presvedčte, či sa
správne zatvárajú dvierka prístroja a
či bol prístroj zabudovaný podľa
popisu. Musia byť dodržané vetracie
a odvetrávacie profily.
Kombinácie side-by-side

 Poškodenie kondenzátom na
vonkajších stenách prístroja.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa môže
kondenzát zrážať na vonkajších stenách prístroja a spôsobiť koróziu.
V žiadnom prípade neumiestňujte
chladničku s ďalšími modelmi vertikálne alebo horizontálne.
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Výnimka: Váš prístroj je možno vstavať
vedľa iného prístroja s integrovaným vyhrievaním do samostatného výklenku
pre zabudovanie. Informujte sa prosím
u Vášho špecializovaného predajcu, aké
kombinácie sú možné s Vašim prístrojom.

Klimatická trieda
Prístroj je určený len pre určitú klimatickú triedu (rozsah teploty v okolí), ktorej
hranice musia byť dodržané. Klimatická
trieda je uvedená na typovom štítku vo
vnútri prístroja.
Klimatická trieda

Teplota okolia

SN

+10 až +32 °C

N

+16 až +32 °C

ST

+16 až +38 °C

T

+16 až +43 °C

Nižšia teplota v okolí spôsobuje dlhší
prestoj kompresora. To môže spôsobiť
vyššie teploty v prístroji a tým aj následné škody.
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Vetranie a odvetrávanie

 Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia nedostatočným vetraním.
Ak nemá prístroj dostatočné vetranie,
spúšťa sa častejšie kompresor a beží
dlhšiu dobu. Toto spôsobuje zvýšenú
spotrebu energie a vyššiu prevádzkovú teplotu kompresora, následkom
toho môže byť poškodenie kompresora.
Dbajte na dostatočné vetranie a odvetrávanie prístroja.
Bezpodmienečne dodržujte uvedené
vetracie a odvetrávacie profily.
Vetracie a odvetrávacie profily nesmú
byť prikryté alebo zastavené.
Okrem toho musia byť pravidelne
čistené od prachu.
Vzduch na zadnej stene prístroja sa
ohrieva. Preto musí byť skriňa na zabudovanie tak prispôsobená, že bude zabezpečené bezchybné vetranie a odvetrávane (viď kapitola „Rozmery pre zabudovanie“ a priložený návod na montáž).
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Rozmery pre zabudovanie
Zabudovanie do výškovej skrine/bočný pohľad
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

* Deklarovaná spotreba energie bola meraná s hĺbkou výklenku 560 mm. Pri hĺbke
výklenku 550 mm je prístroj plne funkčný, má ale zanedbateľne vyššiu spotrebu
energie.
Pred zabudovaním dajte pozor na to, aby skriňa na zabudovanie zodpovedala
presne predpísaným rozmerom pre zabudovanie.
mraziaca zóna
A
KF 7731 E

523
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Pripojenie, vetranie a odvetrávanie
Všetky rozmery sú uvedené v mm.
Na zabezpečenie správnej funkcie prístroja musia byť bezpodmienečne dodržané
uvedené vetracie a odvetrávacie profily.

a pohľad spredu
b sieťový pripojovací kábel, dĺžka = 2.200 mm
c výrez pre vetranie min. 200 cm²
d vetranie
e v tejto oblasti žiadna prípojka
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Elektrické pripojenie
Prístroj môžete zapojiť výlučne s priloženým pripojovacím sieťovým káblom k
zásuvke s ochranným kontaktom. Dlhší
prívodný sieťový kábel môžete objednať
u servisnej služby Miele.
Prístroj umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zásuvka
voľne dostupná, zabezpečte, aby v
mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.
Prevádzka prístroja na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích
kábloch môže spôsobiť preťaženie
káblov.
Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste
inštalácie.
V prípade pochybností sa spýtajte
kvalifikovaného elektrikára.
Prístroj sa nesmie pripájať na elektrické
striedače, ktoré sa používajú pri autonómnom zásobovaní elektrickou energiou, napr. zo solárneho systému. V inom
prípade môže pri zapnutí prístroja dôjsť
k bezpečnostnému vypnutiu z dôvodu
napäťových špičiek. Môže sa poškodiť
elektronika.
Pripojenie prístroja

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s
VDE 0100.
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre
elektrické pripojenie prístroja použitie
prúdového chrániča (RCD) typu .
Poškodený prívodný sieťový kábel môže
byť nahradený len špeciálnym káblom
rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov
môže výmenu vykonať len kvalifikovaný
autorizovaný odborník, alebo servisná
služba Miele.

 Zasuňte prístrojovú zástrčku na zadnej strane prístroja.
Dbajte na to, aby prístrojová zástrčka
správne zaklapla.
 Zasuňte sieťovú zástrčku prístroja do
zásuvky.
Prístroj je teraz pripojený k elektrickej
sieti.

