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Ohutusjuhised ja hoiatused
Külmutusseade vastab kõikidele ohutusnõuetele. Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja materiaalset kahju.
Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend enne külmutusseadme
kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi. See sisaldab tähtsat informatsiooni paigaldamise, ohutuse, kasutamise ja hooldamise kohta. Sellega kaitsete enda ohutust ja väldite külmutusseadme kahjustamist.
"Miele" ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud nende juhiste
eiramisest.
Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ja andke see võimalikule
järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine
 Seda külmutusseadet tohib kasutada üksnes majapidamises ja
sellesarnastes paigaldustingimustes.
See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

 Kasutage külmikut vaid kodumajapidamisele tavapärasel eesmärgil toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks, sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.
Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

 Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide
või sarnaste meditsiiniseadmete direktiivis käsitletavate ainete ja toodete säilitamiseks ja jahutamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustusi või riknemist.
Lisaks ei ole seade sobilik kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.
"Miele" ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutusest või valest käsitsemisest.
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Ohutusjuhised ja hoiatused
 Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet
ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.
Sellised isikud tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid
juhul, kui neile on seadme ohutu kasutamine selgeks õpetatud ja nad
mõistavad valest käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine
 Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet
kasutada vaid pideva järelevalve all.

 Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet
kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme
kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.

 Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

 Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte
kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.

 Lämbumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke
pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.
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Ohutusjuhised ja hoiatused
Tehniline ohutus
 Külmaringluse lekkekindlus on kontrollitud. Külmutusseade vastab
ettenähtud ohutusnõuetele ja asjakohastele ELi direktiividele.

 Külmutusseade sisaldab külmaainena isobutaani (R600a), mis on
väga keskkonnasäästlik, ent süttiv looduslik gaas. See ei kahjusta
osoonikihti ega suurenda kasvuhooneefekti.
Selle keskkonnasõbraliku külmaaine kasutamine suurendab osaliselt
töömüra. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolamismüra
kõikjal külmaringluses. See tagajärg ei ole kahjuks välditav, ent see ei
mõjuta seadme talitlusvõimet.
Jälgige külmutusseadme transpordil ja paigaldamisel, et külmaringluse osad ei saaks kahjustada. Külmutusseadmest väljapritsiv külmaaine võib kahjustada silmi!
Kahjustuste korral:
– vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
– lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
– õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub, ja
– teavitage klienditeenindust.

 Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem
peab olema ruum, millesse külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku
lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda süttiv gaasi ja
õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m3 ruumi.
Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

 Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmeid (kaitse, pinge, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et
vältida külmutusseadme kahjustusi.
Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku
poole.
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Ohutusjuhised ja hoiatused
 Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on
ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise turvanõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu
elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

 Külmutusseadme töökindlus ja ohutus on tagatud vaid siis, kui
külmutusseade on ühendatud avalikku vooluvõrku.

 Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta "Miele" volitatud
spetsialistil välja vahetada, et vältida ohte kasutajale.

 Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht).
Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

 Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib
see põhjustada lühise. Seetõttu ärge kasutage külmutusseadet niiskes ruumis või kohas, kus esineb veepritsmeid (nt garaažis, pesuruumis jms).

 Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

 Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust.
Kontrollige külmutusseadet nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge mitte
kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

 Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:
– elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
– elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud
või
– toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

 Asjatundmatud paigaldus-, hooldus- ja remonttööd võivad põhjustada kasutajale ohte.
Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid võivad teostada vaid "Miele" volitatud spetsialistid.
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Ohutusjuhised ja hoiatused
 Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda "Miele"
volitatud klienditeenindus.

 "Miele" tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade
kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid "Miele"
originaalvaruosadega.

Otstarbekohane kasutamine
 Külmutusseade on kohandatud teatud kliimaklassi (ruumitemperatuuri vahemik) jaoks, mille piiridest peab kinni pidama. Kliimaklassi
leiate külmutusseadme sisemuses asuvalt tüübisildilt. Madalamal
ruumitemperatuuril tekib kompressori töös pikem seisak, mille tulemusel ei suuda külmutusseade hoida vajalikku temperatuuri.

 Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida. Vastasel juhul ei
ole laitmatu õhutus tagatud. Energiakulu tõuseb ning välistatud ei ole
detailide kahjustused.

 Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli
sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei
puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või mõraneda.

 Ärge hoiustage külmutusseadmes plahvatusohtlikke aineid ega
süttivate propellentidega tooteid (nt aerosoolipurgid). Tuleohtlikud
gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida.
Tulekahju- ja plahvatusoht!

 Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Tekkida võivad sädemed.
Plahvatusoht!

 Ärge hoidke külmutustsoonis külmuda võivate süsihappegaasi sisaldavate jookide purke ja pudeleid. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda. Vigastus- ja kahjustusoht!

 Kui tahate pudeleid siiski külmutustsooni panna, siis võtke need
hiljemalt tunni aja pärast jälle välja. Pudelid võivad lõhkeda! Vigastusja kahjustusoht!
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Ohutusjuhised ja hoiatused
 Ärge puudutage külmunud toiduaineid ja metallosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda. Vigastusoht!

 Jääkuubikuid, pulgajäätist, eriti aga mahlajäätist ei tohi kunagi
kohe pärast külmutuskambrist väljavõtmist suhu pista. Külmutatud
toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel selle
külge kinni külmuda. Vigastusoht!

 Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmutage. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväärtus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti
külmutada keedetuna või praetuna.

 Üle aja säilitatud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste,
kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine
tootja säilitusjuhiseid!

 Kasutage vaid "Miele" originaalvaruosi. Muude osade paigaldamisel või installeerimisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja/või tootevastutusele.

Puhastamine ja hooldus
 Kriimustused võivad lõhkuda seadme ukse klaasesipaneeli. Ärge
kasutage klaasesipaneeli puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid käsnu ega harju ja teravaid metallkaabitsaid.

 Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega.
See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

 Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

 Teravad või teravaservalised esemed kahjustavad külmaseadet ja
rikuvad külmutusseadme. Seepärast ärge kasutage teravaid või teravaservalisi esemeid.
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Ohutusjuhised ja hoiatused
– härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
– kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.

 Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi
kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.

 Ärge kasutage sulatus- ja jäätõrjevahendeid. Need võivad tekitada
plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või
kahjustada tervist.

Transport
 Kahjustuste vältimiseks transportige külmutusseadet alati püstisena ja transpordipakendis.

 Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest
seade on raske. Vigastus- ja kahjustusoht!

Vana seadme käitlemine
 Purustage vana külmutusseadme ukselukk, enne kui seadme jäätmena kõrvaldate.
Sellega kõrvaldate ohu, et mängivad lapsed võiksid end sellesse lukustada ja eluohtlikku olukorda sattuda.

 Väljapritsiv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile
ei tohi kahjustada, näiteks:
– aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
– torusid katki murdes,
– pealiskihte maha kraapides.
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Teie panus keskkonna heaks
Transpordipakendi käitlemine

Vana seadme kõrvaldamine

Pakend kaitseb külmutusseadet
transpordikahjustuste eest. Pakend on
valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest ja on taaskasutatav.

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Nad sisaldavad ka teatud aineid,
segusid ja detaile, mis olid vajalikud
seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge
visake oma vana seadet olmeprügi
hulka.

Pakendi viimine materjaliringlusse säästab toorainet ja vähendab jäätmeid. Teie
müügiesindaja võtab pakendi tagasi.

Selle asemel kasutage elektri- ja
elektroonikaseadmete äraandmiseks ja
taaskasutusse suunamiseks ametlikke
kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku
omavalitsuse, edasimüüja või "Miele"
juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest olete
te seadusjärgselt ise vastutav.
Jälgige, et teie külmiku torustik ei saaks
kuni jäätmekäitluspunkti transportimiseni kahjustada.
Sellega tagate, et külmaringlusest ei satu külmaaine ega kompressorist õli
keskkonda.
Hoolitsege selle eest, et vana seade
oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud. Täiendavat teavet leiate selle
kasutusjuhendi peatükist "Ohutusjuhised ja hoiatused".
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Kuidas säästa energiat?

Paigaldamine/
hooldus

Temperatuuri
reguleerimine

Tavapärane energiakulu

Suur energiakulu

Ventilatsiooniga ruumides.

Suletud, ventilatsioonita ruumides.

Kaitstud otsese päikesekiirguse eest.

Otsese päikesekiirguse
käes.

Ei asu soojusallika kõrval
(küttekeha, pliit).

Asub soojusallika kõrval
(küttekeha, pliit).

Ideaalsel ruumitemperatuuril
20 °C.

Kõrgel ruumitemperatuuril.

Ärge katke õhutusavasid
kinni ja puhastage neid regulaarselt tolmust.

Kaetud või tolmuste õhutusavade korral.

Jahutustsoon 4 kuni 5 °C

Mida madalam on seadistatud temperatuur, seda
suurem on energiakulu!

"PerfectFresh Pro" tsoon
umbes 0 °C
Külmutustsoon -18 °C
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Kuidas säästa energiat?
Tavapärane energiakulu
Kasutamine

Suur energiakulu

Sahtlite, aluste ja riiulite paigutus tarnimise hetkel.
Avage seadme ust ainult vajadusel ja võimalikult lühikeseks ajaks. Paigutage toiduained sorteeritult.

Ukse sage ja pikaks ajaks
avamine põhjustab külmakadu ja sooja ruumiõhu sissevoolamist. Külmik jahutab
temperatuuri maha ning
kompressori tööaeg pikeneb.

Võtke poodi minnes jahutuskott kaasa ning pange toiduained võimalikult kiiresti külmikusse.
Väljavõetud toiduaine tuleb
kiiresti tagasi panna, enne
kui see liigselt soojeneb.
Soojadel toitudel ja jookidel
laske enne külmikusse asetamist jahtuda.

Soojad toidud ja välistemperatuurile soojenenud toiduained viivad külmikusse soojust. Külmik jahutab temperatuuri maha ja kompressori
tööaeg pikeneb.

Asetage toiduained külmikusse hästi pakendatult või
kinnikaetult.

Vedelike aurustumine ja kondenseerumine jahutustsoonis põhjustab külmakadu.

Asetage sügavkülmutatud
toiduained sulamiseks
jahutustsooni.
Kambreid ei tohi liiga täis
Halvenenud õhuvool põhjuspanna, sest see takistab õhu tab külmakadu.
ringlemist.
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Seadme kirjeldus
a Ekraaniga juhtpaneel
b Jahutustsooni sisevalgustus
c Ventilaator
d Riiul
e Munarest/alus
f Hoidikuga aktiivsöefilter ("Active
AirClean")
g Pudeliriiul
h Valgustusega riiul ("FlexiLight")
i Pudelihoidikuga pudelite sahtel
j "PerfectFresh Pro" teabesüsteem
k "PerfectFresh Pro" tsooni kuiv sahtel
l Sulatusveerenn ja äravooluava
m Regulaator õhuniiskuse reguleerimiseks niiskes sahtlis
n "PerfectFresh Pro" tsooni niiske sahtel
o Külmutustsooni sisevalgustus
p Ukse avamisabiga käepideme soon
("Click2open")
q Külmutussahtlid
r Õhutusrest
Sellel joonisel on kujutatud seadme näidismudel.

Paigalduse lihtsustamiseks asuvad külmiku tagaküljel üleval transpordikäepidemed ja all transpordirullikud.
"PerfectFresh Pro" tsoon vastab standardiś EN ISO 15502 sätestatud jahutuslahtri nõutele.
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Seadme kirjeldus
Sümbolid ekraanil
Kasutamine
Sümbol

Funktsioon



Ooterežiim

Kogu külmiku sisselülitamine;
jahutustsooni eraldi sisselülitamine



Seadistusrežiim

Seadistuste tegemine (vt "Täiendavate seadistuste tegemine")

Miinus/pluss

Seadistuse muutmine (nt temperatuur)

/

Seadistuse kinnitamine

"OK"

/


Navigeerimisnool
vasakule/paremale

Seadistusrežiimis lehitsemine seadistuse valimiseks

Tagasi

Menüütasandilt lahkumine

Teave
Sümbol


Ooterežiim

Külmik on elektrivõrku ühendatud, aga mitte
sisse lülitatud.
Jahutustsoon on eraldi väljalülitatud.

Külmutustsoon

Märgistab külmutustsooni temperatuurinäitu



"SuperKühlen" (jahutustsoon) /
"SuperFrost" (külmutustsoon)

Funktsioone saab vastavalt külmatsoonile
valida (vt "Funktsioonide "SuperKühlen" ja
"SuperFrost" kasutamine").



Temperatuurialarm

Hoiatusteade (vt "Mida teha, kui ... – ekraaniteated".



Uksealarm

Hoiatusteade (vt "Mida teha, kui ...
- Ekraaniteated")

Voolukatkestus

Hoiatusteade (vt "Mida teha, kui ...
- Ekraaniteated")
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Tähendus



Tarvikud
Kaasasolevad tarvikud

Võitoos

Pudelihoidik

Hoidikuga lõhnafilter "KKF-FF" ("Active AirClean")

Pudelihoidiku ribad ulatuvad pudeliriiulini ning hoiavad pudeleid seadmeukse
avamisel ja sulgemisel paremini kinni.
Pudeliriiul
See lõhnafilter neutraliseerib jahutustsoonis ebameeldivaid lõhnu ja hoolitseb sellega parema õhukvaliteedi eest.
Jääkuubikualus

Pudeliriiulil saate pudeleid jahutustsoonis horisontaalselt ja seega ruumisäästlikult hoida.
Pudeliriiulit saab jahutustsooni paigaldada eri viisidel.
Munarest
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Tarvikud
Ukse avanemispiiraja

Uksehinged on tehases seadistatud nii,
et seadme ust saab avada kuni 115°.
Kui seadme uks käib avamisel nt vastu
kõrvalasuvat seina, peaksite seadme
ukse avanemisnurka piirama 90°-le.
Külmaaku

Roostevaba terase hooldus
Roostevaba terase hoolduslapp on
immutatud roostevaba terase hooldusvahendiga. Sellel on samasugused puhastus- ja kaitseomadused nagu roostevaba terase hooldusvahendil.
Roostevaba terase hooldusvahend
(pudelis) jätab pärast iga kasutuskorda
pinnale märgumatu ja mustusekindla
kaitsekihi. Vahend eemaldab õrnalt veejutid, sõrmejäljed ja muud plekid, muutes pinna ühtlaselt säravaks.
Pudeliriiul
Lisaks olemasolevale pudeliriiulile saate
jahutustsooni paigaldada pudeliriiuleid
lisaks.

Külmaaku takistab voolukatkestuse korral temperatuuri kiiret tõusu külmutustsoonis. Seeläbi saate hoiuaega pikendada.
Umbes 24 tunni järel saavutab külmaaku maksimaalse jahutusvõimsuse.

Juurdeostetavad tarvikud
"Miele" kaubavalik sisaldab teie külmiku
jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastusja hooldusvahendeid.
Juurdeostetavaid tarvikuid saate tellida "Miele" veebipoest. Samuti on nimetatud tooteid võimalik hankida
"Miele" tehaseklienditeeninduse (vt
käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või
"Miele" müügiesinduse kaudu.
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Hoidikuga lõhnafilter "KKF-FF" ("Active AirClean")
Lisaks olemasolevale lõhnafiltri hoidikule saate jahutustsooni paigaldada hoidikuid lisaks.
Vahetuslõhnafilter "KKF-RF"
("Activ AirClean")
Saadaval on hoidiku jaoks sobivad vahetusfiltrid ("Active AirClean"). Soovitame lõhnafiltrit vahetada iga 6 kuu järel.
Universaalne mikrokiudlapp
Mikrokiudlapi abil saate eemaldada sõrmejälgi ja kerget mustust roostevabast
terasest esipaneelidelt, seadme paneelidelt, akendelt, mööblilt, autoakendelt
jms.

Esmakordne kasutuselevõtt
Enne esmakordset kasutamist

Külmiku ühendamine

Pakkematerjalid

 Ühendage külmik elektrivõrku, nagu
on kirjeldatud peatükis "Elektriühendus".

 Eemaldage sisemusest kõik pakkematerjalid.
Kaitsekile
Roostevabast terasest katted ukseriiulitel ja roostevabast terasest liistud alustel on kaetud kaitsekilega, et kaitsta
neid transpordikahjustuste eest. Lisaks
on roostevabast terasest uksed ja ka
küljeseinad kaetud kaitsekilega.


Ooterežiim

Ekraanil kuvatakse .

 Tõmmake kaitsekile ära alles siis, kui
seade on oma kohale paigaldatud.
Puhastamine ja hooldus
Selleks järgige peatükis "Puhastamine
ja hooldus" toodud vastavaid juhiseid.
Nõuanne: Soovitame külmiku roostevabast terasest pindu kohe pärast kaitsekile eemaldamist hõõruda "Miele" roostevaba terase hooldusvahendiga (vt
"Seadme kirjeldus – juurdeostetavad
tarvikud").
Tähtis! "Miele" roostevaba terase hooldusvahend jätab pärast iga kasutuskorda pinnale vett ja mustust hülgava
kaitsekihi!
 Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.
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Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine
Puuteekraan
 Terava otsa või servaga esemed,
nt pliiatsid, võivad puuteekraani
kriimustada.
Puudutage puuteekraani vaid sõrmedega.
Sõrmega puudutamisel tekib elektrilaeng ja selle tulemusel elektriimpulss,
mille puuteekraani pind ära tunneb.
Puuteekraan ei toimi esemetega puudutamisel.

Külmiku sisselülitamine
Et temperatuur oleks piisavalt madal,
laske külmikul enne toiduainete esmakordset sisseasetamist umbes 2 tundi
jahutada.
Asetage toiduained külmutustsooni alles siis, kui temperatuur on piisavalt
madal (vähemalt -18 °C).



Kui teie sõrmed on külmad, võib
puuteekraan mitte reageerida.
Ooterežiim

 Puudutage lühidalt .
Ekraanile ilmub umbes 3 sekundiks teade
"Miele – Willkommen".
Kui see ei ole võimalik ja ekraanil
kuvatakse , on lukustus sisse lülitatud (vt "Täiendav seadistamine – lukustuse sisse-/väljalülitamine – lukustuse lühiajaline avamine").
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Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine
Selleks on ekraan jagatud mitmeks väljaks:

5 °C



-18 °C

Stardikuva

Kuva lülitub stardikuvale.
Sisevalgustus süttib ja muutub heledamaks, kuni saavutatakse maksimaalne
heledus. Külmik on sisse lülitatud ja
hakkab jahutama. Seade läheb eelseadistatud temperatuuridele:
– Jahutustsooni temperatuur = 5 °C
– Külmutustsooni temperatuur =
-18 °C

Stardikuva

5 °C



-18 °C

Stardikuva on kuva, kus saate teha kõiki
seadistusi.

Ülemisel väljal on jahutustsooni temperatuurinäit.
Temperatuurinäidu puudutamisel liigute
jahutustsooni näidule. Siin saate
seadistada või muuta temperatuuri (vt
"Õige temperatuur – temperatuuri seadistamine"), samuti valida funktsiooni
"SuperKühlen"  (vt "Funktsioonide
"SuperKühlen" ja "SuperFrost" kasutamine").
Alumisel väljal on külmutustsooni
temperatuurinäit.
Seda piirkonda märgistab ka .
Temperatuurinäidu puudutamisega liigute külmutustsooni näidule. Siin saate
seadistada või muuta temperatuuri, samuti valida funktsiooni "SuperFrost" 
(vt "Funktsioonide "SuperKühlen" ja
"SuperFrost" kasutamine").
Paremal väljal asub seadistusrežiim .
Sümboli  puudutamisel liigute seadistusrežiimi kuvale. Siin saate valida
täiendavaid seadistusi (vt "Täiendavate
seadistuste tegemine").
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Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine
Külmiku väljalülitamine
Seadistusrežiimis saate külmiku välja lülitada (vt ka "Täiendavate seadistuste
tegemine").

5 °C



-18 °C

Stardikuva

 Puudutage .













Jahutustsooni / "PerfectFresh Pro"
tsooni eraldi väljalülitamine
Te saate jahutustsooni välja lülitada,
samal ajal kui külmutustsoon jääb tööle.
Külmutustsooni ei saa eraldi välja lülitada.
Nõuanne: Puhkuse ajal on otstarbekas
kasutada funktsiooni "Holiday-Modus" (vt "Muude seadistuste tegemine –
funktsiooni "Holiday-Modus"  sisse
ja välja lülitamine"), sest jahutustsooni
ei lülitata täielikult välja, vaid see töötab
madalal jahutusvõimsusel.
Kui olete eelnevalt valinud funktsioonid "Party-Modus" , "SuperKühlen" , lülitatakse need automaatselt
välja.

5 °C

Seadistusrežiim

 Lehitsege noolenuppudega  või ,
kuni kuvatakse .















-18 °C

Ooterežiim

 Puudutage ekraanil jahutustsooni
temperatuurinäitu.



Külmiku väljalülitamine

5 °C

 Puudutage .
Ekraanil kustub temperatuurinäidik ja
süttib .
Jahutustsooni sisevalgustus kustub ja
jahutus on välja lülitatud.
 kustub u 10 minuti möödumisel. Ekraan muutub tumedaks ja lülitub energiasäästurežiimile.
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OK



Jahutustsooni ekraan

 Puudutage sümbolit  või  nii kaua,
kuni ekraanil kuvatakse .
 Sisestuse kinnitamiseks puudutage
nuppu "OK".

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine





Jahutustsooni / "PerfectFresh Pro"
tsooni eraldi sisselülitamine (kui on
eelnevalt välja lülitatud)

-18 °C




Stardikuva – jahutustsoon on välja lülitatud

Ekraanil kustub jahutustsooni temperatuurinäidik ja süttib .
Jahutustsoon/"PerfectFresh Pro" tsoon
on välja lülitatud. Külmutustsooni
temperatuuri kuvatakse edasi. Jahutustsooni sisevalgustus kustub.



-18 °C

Stardikuva – jahutustsoon on välja lülitatud

 Puudutage jahutustsooni väljal sümbolit .



4 °C


OK



Jahutustsooni ekraan

 Puudutage sümbolit  või  nii kaua,
kuni ekraanil kuvatakse 4 °C.
 Sisestuse kinnitamiseks puudutage
nuppu "OK".
Jahutustsoon/"PerfectFresh Pro" tsoon
on sisse lülitatud ja hakkab jahutama.
See läheb seadistatud temperatuurile.
Jahutustsooni ukse avamisel süttib sisevalgustus.

23

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine
Kui sõidate pikemaks ajaks ära
 Kui külmik lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse hallitus
tekkida.
Puhastage külmikut tingimata.
Kui te külmikut pikema aja jooksul ei kasuta, siis:
 lülitage külmik välja;
 tõmmake toitepistik välja või lülitage
elektrisüsteemi kaitse välja;
 puhastage külmik ja
 jätke külmik avatuks, et seda piisavalt
õhutada ja ebameeldiva lõhna teket
vältida.
Järgige kahte viimast nõuannet ka siis,
kui lülitate jahutustsooni pikemaks
ajaks eraldi välja.
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Õige temperatuur
Õige temperatuuriseadistus on toiduainete säilitamise jaoks väga oluline.
Mikroorganismide tõttu riknevad toiduained kiiresti, mida saab õige säilitustemperatuuriga ära hoida või aeglustada. Temperatuur mõjutab mikroorganismide paljunemiskiirust. Langeva temperatuuriga need protsessid aeglustuvad.
Temperatuur külmikus tõuseb seda kiiremini,
– mida sagedamini ja kauem seadme
uks on avatud;
– mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
– mida soojemad on äsja külmikusse
pandud toiduained;
– mida kõrgem on külmiku paigalduskeskkonna temperatuur. Külmik on
ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ruumitemperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

. . . jahutustsoonis ja
"PerfectFresh Pro" tsoonis
Jahutustsoonis on soovitatav jahutustemperatuur 4 °C.
"PerfectFresh Pro" tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt vahemikus 0 kuni 3°C.
Automaatne temperatuuri jaotumine
("DynaCool")
Külmik lülitab jahutustsooni jahutuse
sisselülitumisel automaatselt ventilaatori
sisse. Nii jaotub külm jahutustsoonis
ühtlaselt, nii et kõiki seadmesse paigutatud toiduaineid jahutatakse umbes
samal temperatuuril.

. . . külmutustsoonis
Värskete toiduainete külmutamiseks ja
toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks
on vajalik temperatuur -18 °C. Sellel
temperatuuril on mikroorganismide paljunemine suures ulatuses peatunud. Kui
temperatuur tõuseb üle -10 °C, algab
mikroorganismidest põhjustatud lagunemine, toiduained säilivad lühemat aega. Sel põhjusel tohib sulama hakanud
või üles sulanud toiduaineid uuesti külmutada pärast nende töötlemist (keetmine või praadimine). Kõrgetel temperatuuridel hävineb suurem osa mikroorganisme.
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Õige temperatuur
Temperatuurinäit

5 °C



-18 °C

Stardikuva

Ekraanil olev ülemine temperatuurinäidik näitab tavarežiimis keskmist, tegelikku jahutustsoonitemperatuuri
ning alumine temperatuurinäit külmiku
praegust külmutustsooni kõige madalamat temperatuuri.
Olenevalt ruumitemperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne
kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidule püsima.

 Kui temperatuur oli pikemat aega
kõrgem kui –18 °C, kontrollige, ega
külmutatavad toiduained pole sulanud või sulama hakanud.
Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid
enne uuesti külmutamist!
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Temperatuuri seadistamine
Jahutustsooni ja külmutustsooni temperatuuri saate seadistada üksteisest sõltumatult.
 Puudutage ekraanil selle külmatsooni
temperatuurinäitu, mille temperatuuri
soovite seadistada.
Ilmub eelnevalt seadistatud temperatuur.



4 °C
OK





Jahutustsooni kuva





-18 °C


OK



Külmutustsooni kuva

 Seadistage sümbolite  ja  abil
temperatuur madalamaks või kõrgemaks.

Õige temperatuur
 Sisestuse kinnitamiseks puudutage
kohe pärast temperatuuriseadistust
nuppu "OK".
 Või oodake pärast viimast nupuvajutust umbes 8 sekundit. Sel juhul rakendub temperatuur automaatselt.
Nõuanne: Uuena seadistatud temperatuur kinnitatakse ja rakendub ka seadme ukse sulgemisega.
Seejärel lülitub temperatuurinäit tegelikule temperatuuriväärtusele, mis külmikus valitseb.
Võimalikud temperatuuri seadistusväärtused
– Jahutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus 3 °C kuni 9 °C.
– Külmutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus -15 °C kuni
-26 °C.

Nõuanne: Kui olete temperatuuri ümber
seadistanud, kontrollige pooltühja külmiku temperatuurinäitu umbes 6 tunni pärast ja täis külmiku temperatuurinäitu umbes 24 tunni pärast. Alles
siis on tegelik temperatuur saavutatud.
 Kui nimetatud aja möödudes on temperatuur liiga kõrge või madal, seadistage temperatuur uuesti.
Temperatuur "PerfectFresh Pro"
tsoonis
"PerfectFresh Pro" tsoonis hoitakse
temperatuuri automaatselt 0 kuni 3 °C
juures. Juhul kui soovite seda siiski
soojemaks või külmemaks reguleerida,
saate temperatuuri vähesel määral muuta.
Nõuanne: Kui soovite nt eriti õrna kala
säilitada, saate valida madalama seadistuse. Mõnevõrra kõrgem temperatuur
on meeldivam kui soovite säilitada nt
söömiseks valmis toiduaineid.
Temperatuuri muutmist "PerfectFresh
Pro" tsoonis kirjeldatakse peatükis
"Täiendavate seadistuste tegemine –
temperatuuri muutmine "PerfectFresh
Pro" tsoonis ".
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Funktsioonide "SuperKühlen" ja "SuperFrost"
kasutamine
Sõltuvalt külmatsoonist saate juurde lülitada järgmise funktsiooni.
– Jahutustsoon
"SuperKühlen" 
– Külmutustsoon
"SuperFrost" 

Funktsioon "SuperKühlen" 
Funktsiooniga "SuperKühlen" saab
jahutustsooni (sõltuvalt ruumitemperatuurist) väga kiiresti kõige madalamale
väärtusele jahutada.
Nõuanne: Funktsioon "SuperKühlen"
on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti
maha jahutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid või jooke.
Kui funktsioon "SuperKühlen" lülitatakse sisse, töötab külmik maksimaalse
võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur seadmes langeb.
See lülitub umbes 12 tunni pärast automaatselt välja.
Nõuanne: Energia säästmiseks saate
funktsiooni "SuperKühlen" ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba
piisavalt jahutatud.
Pärast funktsiooni "SuperKühlen" väljalülitamist töötab külmik taas tavalise
külmavõimsusega.

Funktsioon "SuperFrost" 
Toiduainete optimaalseks külmutamiseks peate enne värskete toiduainete
külmutamist sisse lülitama funktsiooni
"SuperFrost". Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad
toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.
Erandid:
– Kui külmutate juba külmunud toiduaineid.
– Kui panete sügavkülma kuni 1 kg
toiduaineid päevas.
Funktsioon "SuperFrost" tuleb 6 tundi
enne külmutatavate toiduainete
sissepanemist sisse lülitada.
Kui soovite kasutada maksimaalset
külmutusvõimsust, tuleb funktsioon
"SuperFrost" 24 tundi varem sisse lülitada!
Kui funktsioon "SuperFrost" lülitatakse
sisse, töötab külmik maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur seadmes langeb.
Funktsioon "SuperFrost" lülitub automaatselt välja umbes 65 tunni pärast.
Funktsiooni väljalülitumiseni kuluv aeg
sõltub värskelt sisse pandud toiduainete kogusest.
Nõuanne: Energia säästmiseks võite
funktsiooni "SuperFrost" ise välja lülitada, kui külmutustsoonis on saavutatud
püsiv temperatuur vähemalt -18 °C.
Kontrollige külmutustsoonis olevat
temperatuuri.
Pärast funktsiooni "SuperFrost" väljalülitamist töötab külmik taas tavalise
külmavõimsusega.
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Funktsioonide "SuperKühlen" ja "SuperFrost"
kasutamine
Soovitud funktsiooni sisse- või
väljalülitamine
 Puudutage ekraanil soovitud külmatsooni temperatuurinäitu.



5 °C
OK





Jahutustsooni ekraan – "SuperKühlen"





-18 °C


OK



Külmutustsooni ekraan – "SuperFrost"

Ekraanil kuvatakse hetke temperatuuri
ja sümbolit .

 Puudutage .
– Sümbol värvub oranžiks, funktsioon
on valitud.
– Sümbol värvub valgeks, funktsioon ei
ole valitud.
 Sisestuse kinnitamiseks puudutage
nuppu "OK".
 Või oodake pärast viimast nupuvajutust umbes 8 sekundit. Sel juhul võetakse sisestus automaatselt üle.
Funktsioon "SuperKühlen" või
"SuperFrost" on sisse või välja lülitatud.
Sisselülitatud funktsioone ei kuvata
stardikuvas.
Pärast voolukatkestust on eelnevalt
sisse lülitatud funktsioon välja lülitatud.
Valitud funktsiooni kuvamine
 Puudutage ekraanil vastava külmatsooni temperatuurinäitu.
Ekraanil kuvatakse hetke temperatuuri.
Valitud funktsiooni sümbolis põleb oranži tuli.
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Temperatuuri- ja uksealarm
Külmik on varustatud hoiatussüsteemiga, et vältida temperatuuri märkamatut
tõusu külmutustsoonis ja energiakadusid, kui seadme uksed on avatud.

Temperatuurialarm
 Kui temperatuur oli pikemat aega
kõrgem kui –18 °C, kontrollige, ega
külmutatavad toiduained pole sulanud või sulama hakanud.
Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid
enne uuesti külmutamist!
Kui külmutustsooni temperatuur tõuseb
liiga sooja temperatuurivahemikku, põleb vastava külmutustsooni temperatuurinäidikus  punane tuli.
Lisaks kõlab hoiatusheli kuni alarmi
põhjuse kõrvaldamiseni või hoiatusheli
väljalülitamiseni.
Millal külmik saavutab temperatuuri, mis
loetakse liiga kõrgeks, sõltub seadistatud temperatuurist.
Temperatuurialarmi kuvatakse vaid
stardikuval, mitte seadistamise ajal.
Temperatuurialarm antakse uksealarmi
abil, kui see on olemas.
Temperatuurialarm järgneb nt siis,
– kui lülitate külmiku sisse ja külmutustsooni temperatuur erineb liiga palju
seadistatud temperatuurist;
– kui külmutatud toiduainete sorteerimisel ja väljavõtmisel satub kambrisse liiga palju sooja ruumiõhku;
– kui hakkate külmutama suuremas koguses toiduaineid;
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– pärast voolukatkestust;
– kui külmik on rikkis.
Niipea kui alarmi põhjus on kõrvaldatud,
lakkab hoiatusheli ja sümbol  kustub.
Temperatuurialarmi eelnev väljalülitamine ja kõige soojema temperatuuri päring
Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle
enneaegselt välja lülitada. Samuti saate
esitada päringu kõige soojema temperatuuri kohta, mis valitses külmutustsoonis.
 Puudutage sümbolit .
Veateade kinnitati, hoiatusheli lakkab.
Ekraanil kuvatakse stardikuva:
külmutustsooni temperatuurinäidikul
kuvatakse u 1 minuti jooksul kõige soojemat temperatuuri, mis valitses
külmutustsoonis. Seejärel lülitub temperatuurinäidik külmutustsooni hetke temperatuurile.
Te saate vilkuvalt temperatuurinäidikult
lahkuda:
 Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut.
Vilkuv, kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel ilmub temperatuurinäidikule jälle külmutustsooni praegune temperatuur.

Temperatuuri- ja uksealarm
Uksealarm

Uksealarmi kuvatakse vaid stardikuval.

Külmik on varustatud hoiatussüsteemiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta
säilitatavaid toiduaineid soojuse eest,
kui seadme uksed on lahti jäänud.

Seadistusrežiimis lülitatakse uksealarm automaatselt mitteaktiivseks: ei
kuvata sümbolit ja ei kõla hoiatusheli.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, põleb vastavas temperatuurinäidikus  kollane tuli. Lisaks kõlab neli
korda hoiatusheli. Kui alarmi põhjust ei
kõrvaldata või ei lülitata hoiatusheli eelnevalt välja, kõlab hoiatusheli u 3 minuti
möödumisel uuesti.
Uksealarmi käivitumiseni kuluv aeg on
sõltuv valitud seadistusest (tehaseseadistus = 2 minutit). Uksealarmi saab
ka välja lülitada (vt "Täiendavate seadistuste tegemine – hoiatus- ja signaalhelide tugevuse seadistamine/väljalülitamine").

Kui hoiatusheli ei kõla, kuigi uksealarm
on aktiivne, siis on hoiatusheli seadistusrežiimis välja lülitatud (vt "Täiendavate seadistuste tegemine – hoiatusja signaalhelide tugevuse seadistamine/väljalülitamine").
Uksealarmi enneaegne väljalülitamine
Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle
enneaegselt välja lülitada.
 Puudutage sümbolit .
Temperatuurinäidikul kuvatakse praegust temperatuuri. Hoiatusheli lakkab.

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab
hoiatusheli ja sümbol  kustub ekraanilt.
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Täiendavate seadistuste tegemine
Ülevaade seadistustest
Järgmisi seadistusi saab aktiveerida või muuta. Tehaseseadistused on tabelis kujutatud paksult või jaotusribal märgistatud astmena.
Seadistus


Funktsiooni "Party-Modus" sis- sees (sümbol oranž) / väljas
se-/väljalülitamine



Funktsiooni "Holiday-Modus"
sisse-/väljalülitamine

sees (sümbol oranž) / väljas



Lühiaja
("QuickCool Timer") kasutamine

0:00–9:59 h:min

/

Lukustuse sisse-/väljalülitamine

sees / väljas



Külmiku väljalülitamine

"OK"



Sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine

sees (sümbol oranž) / väljas



Uksealarmini jääva ajavahemiku muutmine

aste 1–7 (aste 1 = 30 sek)
 (aste 4 = 2 min)



"Miele@home" süsteemiseadistused
(Nähtav vaid paigaldatud kommunikatsioonipulga korral)

Muud seadistusvõimalused: vt
järgmistelt lehekülgedelt "Vastavate seadistuste selgitused –
"Miele@home" süsteemiseadistused"

Nuputooni sisse-/väljalülitamine

sees / väljas

/

Hoiatus- ja signaalhelide tugevuse seadistamine/väljalülitamine

väljas – aste 7




Ekraani heleduse seadistamine

aste 1–7


°C

Temperatuuriühiku muutmine

°C



Demorežiim (nähtav vaid siis,
kui on sisse lülitatud)

väljas

/
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Valik/tehaseseadistus

/ °F

Täiendavate seadistuste tegemine


Tehaseseadistuste lähtestamine





Teie külmiku kohta info pärimine

Kuva (oluline tõrkest teatamisel
"Miele" tehaseklienditeenindusele!)



Meeldetuletus: lõhnafiltrite vahetamine

sees (sümbol oranž) / väljas



Meeldetuletus: õhutusresti
puhastamine

sees (sümbol oranž) / väljas
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Täiendavate seadistuste tegemine
Täiendavate seadistuste
tegemine
Seadistusrežiimis  saate teha teatud
seadistusi ning valida soovitud funktsioone ja sellega külmiku oma harjumustele kohandada.
Lisaselgitused ja teabe nende seadistuste kohta leiate järgmistelt lehekülgedelt.
Kui olete seadistusrežiimis, vaigistatakse uksealarm või mõni muu hoiatusteade automaatselt: ei kuvata sümbolit ja ei kõla hoiatusheli. Erand:
seadmerikke (F+number) korral väljutakse kohe seadistusrežiimist. Ekraanil
kuvatakse veakoodi ja kõlab hoiatusheli (vt "Mida teha, kui ... – ekraaniteated").
Soovitud seadistuse valimine

5 °C



-18 °C

Stardikuva

 Puudutage sümbolit .
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Seadistusrežiim

 Lehitsege noolenuppudega  või 
vasakule ja paremale.
Ekraani keskel kuvatakse valitava seadistuse sümbolit.
Sellest paremal ja vasakul on taustal
järgmiste võimalike seadistuste sümbolid nähtavad, ent mitte valitavad.
 Puudutage soovitud seadistuse sümbolit (vt ka "Ülevaade seadistustest").
Sõltuvalt valitud seadistusest on kaks
võimalust:
1. Liigute alammenüüsse seadistuse valimiseks või väärtuse sisestamiseks.
2. Valite seadistuse vahetult. Sümbol
värvub oranžiks ja kinnitab sellega
valiku. Kui sümbol on valge, ei ole
funktsioon aktiveeritud.

Täiendavate seadistuste tegemine
Väärtuste sisestamine
Kõik sisestused, mis olete teinud, tuleb
nupuga "OK" kinnitada. Kui te sisestust
ei kinnita, lülitub ekraan u 15 sekundi
möödumisel stardikuvale ja seadistatud
või muudetud väärtuseid ei rakendata.
Menüütasandilt lahkumine
("Zurück" )
Te saate nupuga  liikuda tagasi eelmisele kuvale.
Andmeid, mille olete kuni selle ajani
sisestanud, kuid pole nupuga "OK" kinnitanud, ei salvestata.

Vastavate seadistuste seletus
Funktsiooni "Party-Modus"  sisse-/
väljalülitamine
Funktsioon on otstarbekas siis, kui on
vaja kiiresti maha jahutada või külmutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid ja jooke ning te vajate jääkuubikuid, nt kui ootate külalisi.
Funktsioonid "SuperKühlen" ja
"SuperFrost" lülitatakse automaatselt
sisse:
jahutustsoon ja külmutustsoon jahutatakse (sõltuvalt ruumitemperatuurist)
väga kiiresti kõige madalamale väärtusele.
Nõuanne: Lülitage funktsioon u 4 tundi
enne toiduainete külmikusse panemist
sisse.
Kui funktsiooni "Party-Modus" ei saa
sisse lülitada, on jahutustsoon eraldi
välja lülitatud või funktsioon "HolidayModus" sisse lülitatud.
Funktsioon "Party-Modus" lülitub automaatselt u 20 tunni möödudes välja. Te
saate selle aga igal ajal enneaegselt välja lülitada.
Pärast voolukatkestust on eelnevalt
sisse lülitatud funktsioon "Party-Modus" välja lülitatud.
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Täiendavate seadistuste tegemine
Funktsiooni "Holiday-Modus" 
sisse-/väljalülitamine
See funktsioon on otstarbekas, kui te nt
puhkuse ajal ei soovi jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust.
Külmutustsoon jääb sisselülitatuks
-18 °C juures. Jahutustsoon reguleeritakse 15 °C juurde, kusjuures
"PerfectFresh Pro" tsoonis seadistatakse automaatselt temperatuur
9 kuni 12 °C. Nii saab jahutustsoon
energiasäästlikult tööle jääda.

 Ärge pange selleks ajaks külmikusse õrnu ja kergelt riknevaid toiduaineid, nagu puuvilja, köögivilja, kala,
liha ja piimatooteid.
Selle jahutustsooni keskmise temperatuuri juures võivad aeglaselt riknevad
toiduained mõneks ajaks külmikusse
jääda ja energiatarve on madalam kui
tavalise töö ajal.
Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega
hallitust, nagu see võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooni puhul, mille uks
on suletud.
Sisselülitatud funktsiooni "Holiday-Modus" kuvatakse stardikuvas:





-18 °C

Funktsiooni "Holiday-Modus" stardikuva
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Kui funktsiooni "Holiday-Modus" ei
saa sisse lülitada, on jahutustsoon
eraldi välja lülitatud.
Kui funktsioonid "Party-Modus" või
"SuperKühlen" on sisse lülitatud,
lülitatakse need funktsiooni "HolidayModus" valimisel välja.

Täiendavate seadistuste tegemine
Lühiaja  ("QuickCool Timer")
kasutamine
Lühiaega saate kasutada eraldi toimingute, nt muretaina jahutamise jaoks.
Pärast seadistatud aja möödumist kõlab
signaalheli.
Lühiaja saab seadistada maksimaalselt
9 tunniks ja 59 minutiks.
– lühiaja seadistamine
 Puudutage sümbolit .
 Seadistage sümboli  või  abil tunnid.
 Kinnitage nupuga "OK".
Seadistatud tunnid rakendatakse. Nüüd
saate seadistada minutid.

– Lühiaeg on möödunud
Kõlab helisignaal ja sümbol  vilgub.
 Puudutage ekraani.
Kuvatakse stardikuva.
– Lühiaja muutmine
 Avage seadme uks.
Ekraanil kuvatakse u 3 sekundiks  ja
vähenev lühiaeg.
 Puudutage sel ajal vähenevat lühiaega.
 Seadistatud lühiaja muutmiseks
puudutage sümbolit . Selleks toimige samamoodi nagu lühiaja seadistamisel (vt "Lühiaja seadistamine").

 Seadistage sümbolit  või  abil minutid.

– Lühiaja kustutamine

 Kinnitage nupuga "OK".

Ekraanil kuvatakse u 3 sekundiks  ja
vähenev lühiaeg.

Seadistatud minutid võetakse üle.
Seadistatud lühiaeg väheneb. Kui seadme uks avatakse, kuvatakse ekraanil
vähenevat lühiaega. Pärast u 3 sekundi
möödumist lülitub ekraan stardikuvale.
Lühiaja päringu või muutmise korral
peatatakse vähenev lühiaeg.
Voolukatkestuse või vooluvarustuse
taastumise korral kustutatakse eelnevalt seadistatud lühiaeg.

 Avage seadme uks.

 Puudutage sel ajal vähenevat lühiaega.
 Seadistatud lühiaja kustutamiseks
puudutage .
Ekraanil kuvatakse stardikuva.
Te saate sisestatud lühiaega ka seadistusrežiimis muuta või kustutada.
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Täiendavate seadistuste tegemine
Lukustuse / sisse-/väljalülitamine
Lukustusega saab külmikut kaitsta:
– tahtmatu väljalülitamise eest,
– temperatuuri tahtmatu muutmise
eest,
– funktsioonide "SuperKühlen" ja
"SuperFrost" soovimatu valimise,
– seadistuste soovimatu muutmise eest
(ainult lukustuse väljalülitamine on
võimalik).
Nii saab tagada, et volitamata isikud, nt
lapsed ei lülita külmikut välja ega muuda selle seadistusi.
Pärast voolukatkestust jääb eelnevalt
sisse lülitatud lukustus püsima.
– Lukustuse  lühiajaline avamine
 Puudutage ekraani.
Kuvatakse .
 Puudutage 6 sekundit nuppu .
Te saate nüüd teha muid seadistusi. Kui
seadme uks suletakse, on lukustus jälle
sisse lülitatud.
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– Lukustuse  väljalülitamine
 Puudutage ekraani.
Kuvatakse .
 Puudutage 6 sekundit nuppu .
Kuvatakse stardikuva.
 Puudutage sümbolit .
 Valige .
Nupus  süttib oranž tuli.
 Puudutage sümbolit .
Ekraanil kuvatakse . Lukustus on välja lülitatud.
Külmiku väljalülitamine 
Selle funktsiooniga saate kogu külmiku
välja lülitada.
Ekraanil kustub temperatuurinäidik ja
sümbol  süttib.
Jahutustsooni sisevalgustus kustub ja
jahutus on välja lülitatud.
 kustub u 10 minuti möödumisel ja
ekraan on tume (energiasäästurežiim).

Täiendavate seadistuste tegemine
Sabatirežiimi  sisse-/väljalülitamine

– Sabatirežiimi sisselülitamine

Religioossete tavade järgimiseks on
külmikul spetsiaalne sabatirežiim.

 Puudutage sümbolit .

Välja lülitatakse
– sisevalgustus, kui seadme uks on
avatud,
– kõik helilised ja optilised signaalid,
– temperatuurinäit,
– funktsioonid "SuperKühlen",
"SuperFrost", "Party-Modus", "Holiday-Modus" (kui on eelnevalt sisse
lülitatud),
– lühiaeg (kui on eelnevalt sisse lülitatud).
Samuti ei saa te seadistusrežiimis 
seadistusi teha.
Sabatirežiimi funktsioon lülitub u
120 tunni järel automaatselt välja.
Jälgige, et seadme uksed oleks kinni,
sest optilised ja helilised hoiatused on
välja lülitatud.
Sel ajal ei kuvata võimalikku voolukatkestust. Pärast voolukatkestust käivitub külmik sabatirežiimis, kui see oli
eelnevalt sisse lülitatud.

Nupus  süttib oranž tuli.
Seejärel kuvatakse ekraanil sümbolit ,
milles põleb valge tuli.


Sabatirežiimi ekraan

 kustub u 3 sekundi möödumisel ja
ekraan on tume.
– Sabatirežiimi enneaegne väljalülitamine
 Puudutage ekraani.
Kuvatakse .
 Puudutage sümbolit .
Nupus  süttib oranž tuli.
 Puudutage sümbolit .
Sümbolis  põleb valge tuli. Funktsioon
on välja lülitatud.
Uksealarmini jääva ajavahemiku 
seadistamine
Külmikul on uksealarm. Kui üks seadme
ustest on pikemat aega avatud, kõlab
hoiatusheli (kui see ei ole välja lülitatud;
vt "Hoiatus- ja signaalhelide tugevuse
seadistamine/väljalülitamine") ja ekraanil põleb  (vt "Temperatuuri- ja uksealarm – uksealarm).
Te saate segmendiribal seadistada uksealarmini jääva ajavahemiku :
Ajavahemiku saab seadistada astmeliselt 30-sekundiliste sammudena alates
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Täiendavate seadistuste tegemine
30 sekundist (aste 1 = 1 täidetud segment) kuni maksimaalselt 3 minuti ja
30 sekundini (aste 7 = 7 täidetud segmenti).
Temperatuuri muutmine
"PerfectFresh Pro" tsoonis 
"PerfectFresh Pro" tsoonis hoitakse
temperatuuri automaatselt 0 kuni 3 °C
juures. Juhul kui soovite siiski soojemat
või külmemat, sest soovite säilitada näiteks kala, saate temperatuuri veidi muuta.
Seda muudatust saate teha astmeliselt
(1 kuni 9).
Kui on seadistatud aste 1 kuni 4, võib
temperatuur langeda miinuskraadideni. Toiduained võivad külmuda!
Sellisel juhul valige kõrgem aste.

"Miele@home" süsteemiseadistused 
Kuvatakse vaid paigaldatud kommunikatsioonipulga XKS3100W korral.
Selle menüüpunkti all saate oma külmiku olemasolevasse "Miele@home" võrku registreerida või oma külmikuga
"Miele@home" võrgu luua.
Täpse kirjelduse leiate "Miele@home"
kasutusjuhendist. Saate selle alla laadida aadressilt www.miele-at-home.de.
Veenduge, et külmiku paigalduskohas on teie WLAN-võrgu signaal
piisavalt tugev.
Teil on külmiku oma WLAN-võrguga
ühendamiseks mitu võimalust. Muu
hulgas saate kasutada
"Miele@mobile" rakendust. Selleks
peate aga eelnevalt looma otseühenduse oma mobiilse seadmega (vt
" = Soft access point").
"Miele@Mobile" rakendus
Te saate võrguühenduse luua
"Miele@Mobile" rakendusega.
 Laadige rakendus "Miele@mobile" alla rakenduste poest.
 Järgige rakenduse kasutajajuhiseid.
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Täiendavate seadistuste tegemine
Seadistusvõimalused alammenüüs
 Puudutage sümbolit .
Liigute alammenüüsse. Seal pakutakse
teile järgmisi seadistusvõimalusi:
– WPS = WPS-vajutusnupp
–  = juhtmeta juurdepääsupunkt
("Soft access point")
–  = WLAN-mooduli lähtestamine
–  = WLAN-mooduli tehaseseadistused
– WPS-vajutusnupp
Alternatiivina võrku registreerimisele
"Miele@home" rakenduse abil soovitame ühendamist WPS-i (Wireless Protected Setup) abil. Selleks vajate WPSiga ühilduvat ruuterit.

– juhtmeta juurdepääsupunkt ("Soft
access point") 
Te saate oma külmikust luua otseühenduse oma mobiilse lõppseadmega (nt
nutitelefon, tahvelarvuti jne). See ühendus on vajalik võrguühenduse loomiseks "Miele@mobile" rakendusega.
 Puudutage sümbolit .
Teatud aja jooksul üritatakse luua otseühendus.
 Kinnitage ühenduse loomine mobiilses lõppseadmes.
Kuva lülitub stardikuvale ja ülal paremal
kuvatakse .
Kui u 15 minuti möödumisel ühendust ei
kinnitata, katkestatakse protsess. Kuva
lülitub stardikuvale.

 Puudutage sümbolit .

– WLAN-mooduli lähtestamine 

Kuvatakse WPS.

Saate kõik "Miele@home" jaoks tehtud
seadistused ja sisestatud väärtused
lähtestada. Kõik seadistused, mis ei
puuduta "Miele@home"-i, jäävad alles
ja WLAN-moodul lülitatakse sisse.

 Puudutage WPS-i.
Teatud aja jooksul üritatakse luua
WLAN-ühendus.
 Aktiveerige kahe minuti jooksul oma
ruuteri WPS-funktsioon.
Kui ühendus on loodud, kuvatakse ekraanil .

 Puudutage sümbolit .
Kuvatakse sümbol .
 Kinnitage nupuga "OK".

Kuva lülitub stardikuvale ja ülal paremal
kuvatakse .

WLAN-moodul käivitati uuesti. Pärast
edukat uuesti käivitumist lülitub kuva
stardikuvale ja ülal paremal kuvatakse .

Kui ühendust ei loodud, kuvatakse ekraanil .

– WLAN-mooduli tehaseseadistused 

 Kinnitage nupuga "OK".

Võimalik, et te ei aktiveerinud oma
ruuteril WPS-i piisavalt kiiresti. Teostage ülal nimetatud sammud uuesti.

Kui soovite lähtestada kõik
"Miele@home" jaoks tehtud seadistused ja sisestatud väärtused, saate
WLAN-mooduli tehaseseadistuse taas41

Täiendavate seadistuste tegemine
tada. Kõik seadistused, mis ei puuduta
"Miele@home"-i, jäävad alles ja WLANmoodul lülitatakse välja.
 Puudutage sümbolit .
Kuvatakse sümbol .

Nuputooni / sisse-/väljalülitamine
Ekraanil valitava välja puudutamisel kõlab nuputoon. Te saate selle sisse lülitada  või välja lülitada .

 Kinnitage nupuga "OK".

Hoiatus- ja signaalhelide tugevuse seadistamine/väljalülitamine

WLAN-moodul lähtestatakse ja lülitatakse välja. Kuva lülitub stardikuvale ja
aktiivse WLAN-ühenduse sümbol  on
kustunud.

Te saate segmendiribal seadistada
hoiatus- ja signaalhelide tugevust:
Kui kõik segmendid on täidetud, siis on
valitud maksimaalne helitugevus.
Kui ükski segment ei ole täidetud, siis
on hoiatus- ja signaalheli välja lülitatud.
Kuvatakse .
Helitugevuse muutmine salvestatakse
ümberseadistamise ajal.
Temperatuurialarmi, veateate, toitekatkestuse, samuti seadistatud lühiaja
hoiatus- ja signaalhelisid ei saa välja
lülitada.
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Täiendavate seadistuste tegemine
Ekraani heleduse  seadistamine

Tehaseseadistuste  lähtestamine

Te saate segmendiribal seadistada ekraani heleduse:
Kui kõik segmendid on täidetud, siis on
valitud maksimaalne heledus.

Kõik külmiku seadistused lähtestatakse
tarneolekusse ja külmik lülitatakse välja.

Heleduse muutmine on nähtav ümberseadistamise ajal.

Ekraanil kuvatakse seadmeandmeid
(mudeli nimetus ja seerianumber).

Temperatuuriühiku °C/°F
seadistamine

Nõuanne: Seadmeandmed on vajalikud
tõrkest teatamisel "Miele" tehaseklienditeenindusele!

Te saate temperatuurinäidikul valida
Celsiuse kraadid °C või Fahrenheiti
kraadid °F.

Kinnitades nupuga "OK" saate infokuvast lahkuda.

Demorežiimi  väljalülitamine
Demorežiim võimaldab edasimüüjatel
külmikut esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Erakasutuses seda funktsiooni vaja pole.

Info  pärimine

– Litsentsilepingute kuvamine
Te saate kasutatud litsentse kuvada nupuga ©.

Kui tehaseseadistusena on demorežiim
sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil . Te
saate siin funktsiooni välja lülitada.
Kui demorežiim on väljalülitatud, ei saa
seda seadistusrežiimis  enam sisse
lülitada.
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Täiendavate seadistuste tegemine
Meeldetuletus: lõhnafiltrite 
vahetamine

Meeldetuletus: õhutusresti 
puhastamine

Külmik on varustatud hoidikuga
lõhnafiltriga "KKF-FF" ("Active
AirClean").

Külmiku soklis asub õhutusrest.

Kui lõhnafiltri vahetamise näidik on aktiveeritud, tuletatakse teile u 6 kuu pärast
lõhnafiltri vahetamist meelde (vt
"Puhastamine ja hooldus - lõhnafiltri vahetamine").
Stardikuvale ilmub jahutustsooni temperatuurinäidule  ja kõlab signaaltoon
(kui see on sisse lülitatud).
Sümboli puudutamisega kinnitate teate.
Ajaloendur lähtestatakse ja kuva liigub
jälle stardikuvale.

Kui õhutusresti puhastamise näidik on
aktiveeritud, tuletatakse teile u 12 kuu
möödumisel õhutusresti tolmust puhastamist meelde (vt "Puhastamine ja hooldus – õhutusresti puhastamine"). Ekraanil kuvatakse  ja kõlab signaalheli (kui
see on sisse lülitatud).
Nõuanne: Puhastage õhutusresti pintsli
või tolmuimejaga (kasutage selleks nt
"Miele" tolmuimeja imemisharja).
Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.
Sümboli puudutamisega kinnitate teate.
Ajaloendur lähtestatakse ja kuva lülitub
jälle stardikuvale.
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Toiduainete säilitamine jahutustsoonis
 Plahvatusoht!
Külmikus ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad süttivaid gaase (nt aerosoolipihusteid).

 Kui hoiate külmikus või seadme
ukse sees rasva või õli sisaldavaid
toiduaineid, võib plast mureneda ja
katki minna või mõraneda.
Jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku seadme
plastosadega.

See külmik on varustatud automaatse
dünaamilise jahutusega, mille puhul
seadistub töötava ventilaatoriga ühtlane temperatuur. Erinevad külmatsoonid on seega vähem selgepiirilised.
Kõige soojem ala
Jahutustsooni kõige soojem piirkond on
kõige üleval eesmises osas ja seadme
ukses. Kasutage seda piirkonda nt või,
et see jääks kergesti määritavaks, ja
juustu, et see säilitaks oma aroomi,
hoidmiseks.
Kõige külmem ala

Erinevad jahutusalad
Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad
jahutustsoonis erineva temperatuuriga
piirkonnad.
Külm, raske õhk vajub jahutustsooni
alumisse piirkonda. Kasutage toiduainete paigutamisel erinevaid külmatsoone!
Ärge asetage toiduaineid väga tihedalt
üksteise vastu, sest see takistab õhu
ringlemist seadmes.
Tagaseinas olevat ventilaatorit ei tohi
kinni katta – see on oluline jahutusvõimsuse jaoks!
Toiduained ei tohi puutuda jahutustsooni tagaseina. Vastasel juhul võivad
need tagaseina külge kinni külmuda.

Jahutustsooni kõige külmem ala on otse "PerfectFresh Pro" tsooni eraldusplaadi kohal ja tagaseina juures. Veel
madalam temperatuur on siiski
"PerfectFresh Pro" tsooni sahtlites.
Kasutage kõige külmemat jahutustsooni
ala ja "PerfectFresh Pro" tsooni kõikide
soojatundlike ja kergesti riknevate
toiduainete säilitamiseks, nagu:
– kala, liha, linnuliha;
– vorstitooted, valmistoidud;
– muna või koort sisaldavad toidud või
küpsetised;
– värske tainas, koogi-, pitsa-, muretainas;
– toorjuust ja muud toorpiimatooted;
– fooliumi pakendatud köögivili ja kõik
toiduained, mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt
temperatuuril 4 °C.
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Toiduainete säilitamine jahutustsoonis
Külmikus säilitamiseks
sobimatud toiduained

Millele tuleks tähelepanu pöörata juba toiduainete ostmisel

Kõik toiduained ei ole sobilikud hoidmiseks temperatuuril alla 5 °C, sest need
on külmatundlikud. Sõltuvalt toiduainest
võib liiga madalal temperatuuril hoidmine muuta selle välimust, konsistentsi,
maitset ja/või vitamiinisisaldust.

Pika säilitusaja tähtsaim eeldus on
toiduainete värskus nende seadmesse
panemisel. Algne värskus on säilitusaja
jaoks otsustava tähtsusega.
Jälgige ka säilivusaega ja õiget säilitustemperatuuri.
Jahutusahelat ei tohiks võimalusel katkestada, nt kui transpordite toiduaineid
soojas autos.

Külmatundlike toiduainete hulka kuuluvad muu hulgas:
– ananass, avokaado, banaan, granaatõun, mango, melon, papaia, granadill,
tsitruselised (nt sidrun, apelsin, mandariin, greip);

Nõuanne: Võtke poodi minnes termokott kaasa ja pange ostetud toiduained
koju jõudes kohe külmikusse.

– järelvalmimist vajavad puuviljad;

Toiduainete õige säilitamine

– baklažaan, kurk, kartul, paprika, tomat, suvikõrvits;

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakendatuna või hästi kaetult
("PerfectFresh Pro" tsoonis on erandeid). Nii ennetate võõraste lõhnade
külgevõtmist, toiduainete kuivamist ja
võimalike olemasolevate bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eelkõige loomsete toiduainete säilitamisel.
Korrektse temperatuuriseadistuse ja
vastava hügieeni korral saab toiduainete
säilivust oluliselt pikendada.

– kõvajuust (Parmesan, Alpi juust).
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Toiduainete säilitamine "PerfectFresh Pro" tsoonis
"PerfectFresh Pro" tsoonis valitsevad
optimaalsed säilitustingimused puuvilja,
köögivilja, kala, liha ja piimatoodete
jaoks. Toiduained on pikemat aega
värsked, säilivad maitse ja vitamiinid.
"PerfectFresh Pro" tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt ja see
jääb vahemikku 0 kuni 3 °C. See on madalam temperatuur kui tavalises
jahutustsoonis, ent külma mittekartvate
toiduainete jaoks on see optimaalne
säilitustemperatuur. Kuna säilivus sellel
temperatuuril pikeneb, saab toiduaineid
nende värskust kaotamata oluliselt
kauem säilitada.

"PerfectFresh Pro" tsoon on jagatud
kaheks piirkonnaks:
"PerfectFresh Pro" tsooni kohal olev infosüsteem (nagu siin osaliselt kujutatud) aitab valida õiget sahtlit ja niiske
sahtli seadistust.

– Ülemises kuivas sahtlis valitseb
0 kuni 3 °C temperatuur, õhuniiskus
ei ole kõrge .Siin hoitakse kala, liha,
piimatooteid ja muid pakitud toiduaineid.

Lisaks saab "PerfectFresh Pro" tsoonis
olevat niiskust nii reguleerida, et see
vastab säilitatavatele toiduainetele. Kõrgema õhuniiskuse mõjul säilitavad toiduained oma niiskuse ja ei närtsi nii kiiresti. Need jäävad pikema perioodi
jooksul krõmpsuks ja värskeks.
Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus
enne külmikusse panemist!
Võtke toiduained u 30 kuni 60 minutit
enne tarbimist "PerfectFresh Pro"
tsoonist välja. Alles toatemperatuuril
avalduvad aroom ja maitse täielikult.

– Alumises niiskes sahtlis (nende arv
erineb sõltuvalt mudelist) valitseb
0 kuni 3 °C temperatuur, õhuniiskuse
tase on sõltuvalt liugurregulaatori
asendist madal  või kõrge
 / .Kõrge õhuniiskuse korral hoitakse siin puu- ja köögivilju.
Igal toiduainel on oma eripärad ja säilitustingimused.
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Toiduainete säilitamine "PerfectFresh Pro" tsoonis
Kuiv sahtel 

Niiske sahtel ,  / 

Kuiv sahtel sobib eriti hästi kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks:

Madal õhuniiskus 

– värske kala, koorikloomad;
– liha, linnuliha, vorst;
– salatid;
– piimatooted, näiteks jogurt, juust,
koor, kohupiim jne.
– Lisaks võib siin säilitada igat liiki pakendatud toiduaineid.

Selle seadistuse  korral saab niiskest
sahtlist kuiv sahtel – liugurregulaator
avab sahtliavad, et niiskus saaks
eemalduda (vt "Kuiv sahtel ").
Kõrge õhuniiskus  / 
Mõlema seadistuse korral  /  sobib
niiske sahtel puu- ja köögivilja hoidmiseks:

Kuiva sahtli puhul on esiplaanil madal
temperatuur. Kuiva sahtli õhuniiskus
sarnaneb tavapärase jahutustsooni
õhuniiskusega.

– Kui hoiate niiskes sahtlis palju puu- ja
köögivilja, on soovitatav kasutada
seadistust  (liugurregulaator sulgeb
sahtli avad osaliselt, mistõttu jääb
osa selles olevast niiskusest alles).

Pidage meeles, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini.
See tähendab, et teod ja koorikloomad
riknevad nt kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

– Kui hoiate niiskes sahtlis vähe puu- ja
köögivilja, on soovitatav kasutada
seadistust  (liugurregulaator sulgeb sahtli avad täielikult, mistõttu
jääb kogu selles olev niiskus alles).

Säilitage neid toiduaineid hügieeni huvides kinni kaetult või pakendatult.

Nõuanne: Kui õhuniiskus on liiga kõrge
ja sahtlisse koguneb suurem hulk niiskust, valige seadistus . Kui õhuniiskus
on liiga madal, pakkige toiduained õhukindlatesse pakenditesse.
Õhuniiskuse tase niiskes sahtlis sõltub
pakendamata säilitatavate toiduainete
liigist ja kogusest.
Kõrgema õhuniiskuse korral niiskes
sahtlis võib põhjas ja kaane all tekkida kondensvesi.
Eemaldage see lapiga.
Märkus katseinstituutidele:
normikohase energiakulu mõõtmiseks
tuleb niiske sahtli liugurregulaator seada asendisse  ("madal õhuniiskuse
tase").
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Toiduainete säilitamine "PerfectFresh Pro" tsoonis
Õhuniiskuse reguleerimine
niiskes sahtlis

"PerfectFresh Pro" tsooni
sahtlite säilitustulemus

Liugurregulaatori abil saab niiskes sahtlis reguleerida niiskust seadistuste , 
või  abil.

Kui te ei ole rahul oma säilitatavate
toiduainete seisukorraga (need muutuvad juba mõne aja pärast näiteks
pehmeks või näevad välja närtsinud),
kontrollige, kas olete järginud järgmisi nõuandeid:
– Säilitage vaid värskeid toiduaineid.
Toiduainete säilitamiseelsest seisukorrast sõltub säilitamise tulemus.
– Puhastage "PerfectFresh Pro" tsoon,
enne kui hakkate seal toiduaineid säilitama.
– Laske väga niisketel toiduainetel enne
säilitamist nõrguda.

 Vajutage liugurregulaator kuni piirajani
taha ja laske aeglaselt uuesti lahti.
Liugurregulaator lukustub automaatselt
seadistusse .
 Seadistuste  ja  valimiseks vajutage liugurregulaatorit veel kord ning
laske seejärel uuesti lahti, et see lukustuks soovitud asendis  või .

– Ärge säilitage "PerfectFresh Pro"
tsoonis liiga külmatundlikke toiduaineid (vt "Külmikus säilitamiseks mittesobilikud toiduained").
– Valige toiduaine säilitamiseks kõige
sobivam "PerfectFresh Pro" sektsioon
ning niiske sahtli liugurregulaatori õige asend (madal või kõrge niiskus).
– Suur õhuniiskus / niiskes sahtlis
saavutatakse üksnes toiduainetes sisalduva niiskuse abil, st mida rohkem
toiduaineid sektsioonis hoitakse,
seda kõrgem on niiskus.
Kui seadistusel  koguneb sektsiooni põhja liiga palju niiskust, mis
hakkab toiduaineid kahjustama, valige seadistus . Kuivatage eelkõige
sektsiooni põhi ja kaane alt lapiga ja
asetage põhja rest vms, et liigne vedelik saaks ära nõrguda.
Kui õhuniiskus on vaatamata seadistusele  liiga madal, pakendage toiduained õhukindlasse pakendisse.
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Toiduainete säilitamine "PerfectFresh Pro" tsoonis
– Kui teil on tunne, et "PerfectFresh
Pro" tsooni temperatuur on liiga kõrge
või madal, proovige seda kõigepealt
vähesel määral reguleerida seadistuse "Temperatuuri muutmine
"PerfectFresh Pro" tsoonis " abil,
valides mõne muu astme.
Kui on seadistatud aste 1 kuni 4, võib
temperatuur langeda miinuskraadideni. Toiduained võivad külmuda!
– Kui muudatusest ei piisa, proovige
temperatuuri kõigepealt reguleerida
jahutustsooni kaudu, muutes seal
temperatuuri 1–2 °C võrra. Kohe, kui
märkate, et "PerfectFresh Pro" tsooni
põhjale on moodustunud jääkristallid,
tuleb temperatuuri tõsta, sest vastasel juhul saavad toiduained külmakahjustusi.
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Jahutustsooni sisemuse kujundamine
Aluse/pudelialuse ümberpaigutamine

Pudeliriiuli ümberpaigutamine

 Lükake alus/pudelialus üles ja tõmmake ettepoole välja.
 Paigaldage riiul/pudeliriiul suvalisse
kohta. Jälgige, et see oleks õigesti ja
kindlalt eenditele surutud.

Riiuli / valgustusega riiuli
ümberpaigutamine
Riiuleid saab ümber paigutada vastavalt
jahutatavate toiduainete kõrgusele.

Pudeliriiulit saate mitmel viisil külmikusse paigutada.
 Kergitage pudeliriiulit veidi eestpoolt,
tõmmake ettepoole, tõstke hoidikutest välja ja paigutage kas üles- või
allapoole.
Tagumine piirdeserv peab olema suunatud üles, et toiduained ei puutuks vastu
külmiku tagaseina.

 Kergitage riiulit veidi eestpoolt, tõmmake ettepoole, tõstke hoidikutest
välja ja paigutage kas üles- või allapoole.

Et pudeliriiulit külmikust kogemata välja tõmmata ei saaks, on see varustatud väljatõmbetõkistega.

 Lükake riiul sisse, nii et see kuuldavalt fikseerub.
Riiuli tagumine piirdeserv peab olema
suunatud üles, et toiduained ei puutuks
vastu külmiku tagaseina ega külmuks
selle külge.
Et riiuleid külmikust kogemata välja
tõmmata ei saaks, on need varustatud
väljatõmbetõkistega.
Valgustusega riiul
LED-tuled asuvad riiuli roostevabast
terasest liistul. Riiuli ümberpaigutamisega saate jahutustsooni valgustust vastavalt oma soovile kujundada.
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Jahutustsooni sisemuse kujundamine
"PerfectFresh Pro" tsooni
sahtlite eemaldamine
"PerfectFresh Pro" tsooni sahtlid liiguvad teleskoopsiinidel ning neid saab
täitmiseks ja tühjendamiseks või
puhastamiseks välja võtta:
Sahtlite hõlpsamaks eemaldamiseks
eemaldage seadme ukses olev pudelialus.

 Tõmmake sahtlite vahele jäävat katet
ettevaatlikult enda poole ja võtke see
välja suunaga alla.
 Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja.
 Võtke sahtli külgede tagumisest osast
kinni ja tõstke sahtlit natuke üles ning
seejärel tõmmake välja.

 Seejärel lükake siinid uuesti sisse. Nii saate kahjustusi vältida!

 Teleskoopsiinidel on erimääre.
Selle erimäärde võite puhastamisel
kogemata välja pesta ja seeläbi teleskoopsiine kahjustada.
Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.
 Uuesti paigaldamiseks tõstke sahtlikate alt üles hoidikutesse. Lükake
kuni fikseerumiseni taha.
Sahtlite kohale asetamine
 Asetage sahtel täielikult sisselükatud
siinidele.
 Lükake sahtel külmikusse, kuni see
fikseerub.
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Jahutustsooni sisemuse kujundamine
Lõhnafiltri ümberpaigutamine
Väga tugeva lõhnaga toiduainete korral
(nt väga vürtsikas juust) arvestage järgmist:

Pudelihoidiku nihutamine ja
paigaldamine

– Paigutage lõhnafiltritega hoidik sellele
riiulile, millel neid toiduaineid hoitakse.
– Vajadusel vahetage lõhnafiltreid varem.
– Paigutage seadmesse (hoidikuga)
lõhnafiltreid lisaks (vt "Tarvikud – juurdeostetavad tarvikud").
Lõhnafiltrite hoidik asub riiuli tagumisel
kaitseliistul.
 Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga
üles kaitseliistult ära.

Te saate pudelihoidiku lükata paremale
või vasakule. Seeläbi tekib rohkem ruumi joogipakenditele.
Pudelihoidikut saab (nt puhastamiseks)
välja võtta:
 Selleks tõmmake pudelihoidik pudelialuse tagumisest servast hoides
ülespoole välja.
Pärast puhastamist saate pudelihoidiku
jälle oma kohale asetada.

 Paigutage see soovitud riiuli kaitseliistule.
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Külmutamine ja säilitamine
Maksimaalne külmutusvõimsus

Sügavkülmutatud valmistoitude säilitamine

Toiduainete võimalikult kiireks läbi külmutamiseks ei tohi ületada maksimaalset külmutusvõimsust.
Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt "Gefriervermögen ...kg/24 h".

Kui soovite sügavkülmutatud valmistoitu säilitada, siis kontrollige juba kaupluses ostes:

Tüübisildil toodud maksimaalne külmutusvõimsus on välja selgitatud vastavalt
standardile DIN EN ISO 15502.

– kaupluse külmleti jahutustsooni
temperatuuri. Kui jahutustsooni temperatuur on kõrgem kui -18 °C, lüheneb sügavkülmutatud toiduainete säilivus.

Mis toimub värskete
toiduainete külmutamisel?
Värsked toiduained tuleb lasta võimalikult kiiresti läbi külmuda, et toiteväärtus,
vitamiinid, välimus ja maitse säiliksid.
Mida aeglasemalt toiduained läbi külmutatakse, seda rohkem liigub igast üksikust rakust vedelikku rakkudevahelisse ruumi. Rakud tõmbuvad kokku. Sulamisel saab vaid osa eelnevalt väljunud
vedelikust rakku tagasi liikuda. Praktiliselt tähendab see, et toiduainest eraldub rohkem mahla. Selle tunnete ära
toiduaine ümber tekkiva suure veeloigu
järgi.
Kui toiduaine külmutati kiiresti läbi, on
rakuvedelikul vähem aega rakkudest rakuvaheruumi liikuda. Rakud tõmbuvad
tunduvalt vähem kokku. Sulamisel saab
vähene rakkude vahelisse ruumi liikunud vedelik rakkudesse tagasi liikuda,
nii et mahla eritub väga vähesel määral.
Tekib vaid väike veeloik.
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– ega pakend pole kahjustunud;
– säilivusaega ja

 Ostke sügavkülmutatud toiduained
viimasena ja transportige neid ajalehepaberisse keeratuna või termokotis.
 Asetage sügavkülmutatud toiduained
kodus kohe külmikusse.

 Ärge külmutage üles sulanud või
sulama hakanud kaupa uuesti. Alles
siis, kui olete toiduainet töödelnud
(keetnud või praadinud), võib seda
uuesti külmutada!

Külmutamine ja säilitamine
Toiduainete külmutamine
kodus
Kasutage külmutamiseks ainult värskeid ja laitmatus seisukorras toiduaineid!

– Laske soojadel toitudel ja jookidel
enne külmutusseadmesse asetamist
maha jahtuda, et vältida juba külmunud toiduainete sulama hakkamist ja
suuremat energiakulu.
Pakkimine

Nõuded külmutamisel

 Külmutage portsjonitena.

– Külmutamiseks sobivad:
värske liha, linnuliha, ulukiliha, kala,
köögivili, maitsetaimed, toores puuvili, piimatooted, küpsetised, toiduülejäägid, munakollane, munavalge ja
paljud valmistoidud.

Sobiv pakend

– Külmutamiseks ei sobi:
viinamarjad, lehtsalatid, redised, rõigas, hapukoor, majonees, terved munad, sibulad, terved toored õunad ja
pirnid.

– külmutuskarbid

– Et köögivilja värv, maitse, aroom ja Cvitamiin säiliksid, tuleks seda enne
külmutamist blanšeerida. Selleks
pange köögivili portsjonitena
2 - 3 minutiks keevasse vette. Seejärel võtke köögivili välja ja jahutage
seda kiiresti külmas vees. Nõrutage
köögivili.
– Tailiha sobib külmutamiseks paremini
kui rasvane ja seda võib oluliselt
kauem säilitada.
– Pange karbonaaditükkide, steikide,
šnitslite jne vahele plastkile. Nii väldite plokiks külmumist.
– Ärge lisage tooretele toiduainetele ja
blanšeeritud köögiviljale enne külmutamist maitseaineid ega soola, toite
maitsestage vähesel määral. Mõned
maitseained muudavad külmutamisel
oma maitse intensiivsust.

– plastkiled
– polüetüleenist pakkekile
– foolium

Ebasobiv pakend
– pakkepaber
– pärgamentpaber
– tsellofaan
– prügikotid
– kasutatud kilekotid
 Suruge pakendist õhk välja.
 Sulgege pakend tihedalt
– kummirõngaste
– plastklambrite
– paelte või
– külmakindlate teipidega.
Nõuanne: Polüetüleenist kilekotid ja
pakkekile võite ka kilekeevitusseadmega kinni keevitada.
 Kirjutage pakendile toiduaine nimetus
ja külmutamise kuupäev.
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Külmutamine ja säilitamine
Enne sügavkülmikusse asetamist
 Kui värskeid toiduaineid on rohkem
kui 1 kg, lülitage veidi enne toiduainete külmikusse asetamist sisse
funktsioon "SuperFrost" (vt "Funktsioonide "SuperKühlen" ja
"SuperFrost" kasutamine – funktsioon
"SuperFrost"").
Juba külmutatud toiduained saavad nii
teatud külmavaru.
Sügavkülmikusse asetamine

 Järgmistest maksimaalsetest täitekogustest tuleb kinni pidada:
- külmutussahtel = 25 kg
- klaasriiul = 35 kg
Seadmesse asetatavad toiduained ei
tohi kokku puutuda juba sügavkülmikus säilitatavate toiduainetega, et
need sulama ei hakkaks.
 Sügavkülmikusse asetatavad pakendid peaksid olema kuivad, et vältida
nende üksteise külge külmumist.
- Väike külmutatava toiduaine kogus
Külmutage toiduaineid ülemistes külmutussahtlites.
 Asetage külmutatav toiduaine külmutuskambrisse nii, et selle laiem pind
oleks vastu kambri põhja, sest nii külmub see kõige kiiremini läbi.
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- Maksimaalne külmutatava toiduaine
kogus (vt tüübisildilt)
Hoidke külmiku tagaseinas asetsevad ventilaatoriavad alati vabana.
Kui ventilaatoriavad on kaetud, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb
energiatarbimine.
Asetage külmutatavad toiduained
klaasplaadile nii, et ventilaatoriavad
ei oleks kaetud.
 Võtke ülemised külmutussahtlid välja.
 Asetage külmutatav toiduaine ülemisele klaasriiulile nii, et selle laiem pind
oleks vastu riiulit, sest nii külmub see
kõige kiiremini läbi.
Pärast külmumist
 Asetage külmunud toiduaine külmutussahtlisse ja lükake see seadmesse
tagasi.

Külmutamine ja säilitamine
Külmutatud toiduainete säilitusaeg
Toiduainete säilivus on ka etteantud
temperatuurist -18° C kinnipidamisel
väga erinev. Ka külmutatud toodetes
toimuvad tugevalt aeglustatud roiskumisprotsessid. Nt õhuhapnik võib põhjustada rasva rääsumist. Seepärast
saab lahja liha umbes kaks korda
kauem säilitada kui rasvast liha.
Antud säilitusajad on orienteeruvad ajad
erinevate toiduainegruppide säilitamiseks külmutustsoonis.
Toiduainegrupp

Säilitusaeg
(kuudes)

Jäätis

2 kuni 6

Leib, küpsetised

2 kuni 6

Juust

2 kuni 4

Rasvane kala

1 kuni 2

Lahja kala

1 kuni 5

Vorst, sink

1 kuni 3

Ulukiliha, sealiha

1 kuni 12

Linnuliha, loomaliha

2 kuni 10

Köögivili, puuvili

6 kuni 18

Ürdid

6 kuni 10

Kaubandusest hangitud sügavkülmutatud toodetele kehtib pakendil toodud
säilivusaeg.

Külmutatud toiduainete ülessulatamine
Külmutatud toiduaineid võite üles sulatada
– mikrolaineahjus,
– küpsetusahjus režiimil "Heißluft" või
"Auftauen",
– toatemperatuuril,
– jahutustsoonis (eralduv külm kasutatakse toiduainete jahutamiseks),
– aurutis.
Lamedaid liha- ja kalatükke võib veidi
sulanult pannile kuuma rasvaine sisse
panna.
Liha- ja kalatükke (nt hakkliha, kana,
kalafilee) sulatage nii, et neil ei oleks
kokkupuudet teiste toiduainetega. Koguge sulamisvesi kokku ning visake see
ära.
Puuvilja võib sulatada toatemperatuuril
nii pakendis kui ka kausis kaane all.
Köögivilja võib üldiselt panna külmununa kergelt keevasse vette või kuumas
rasvaines hautada. Tänu muutunud rakustruktuurile on valmimisaeg mõnevõrra lühem kui värske köögivilja puhul.

 Ärge külmutage üles sulanud või
sulama hakanud kaupa uuesti. Alles
siis, kui olete toiduainet töödelnud
(keetnud või praadinud), võib seda
uuesti külmutada!
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Külmutamine ja säilitamine
Jookide kiirjahutus

Sisemuse kujundamine

Jookide kiireks jahutamiseks jahutustsoonis lülitage funktsioon "SuperKühlen" sisse.

Külmutustsooni sahtli ja klaasplaadi
eemaldamine

Kui soovite suurt kogust jooke jahutada
või soovite jooke jahutada lisaks
külmutustsoonis, valige seadistusrežiimis  funktsioon "Party-Modus" .
Võtke kiirjahutuseks külmutustsooni
pandud pudelid hiljemalt tunni aja
pärast jälle välja. Pudelid võivad lõhkeda.

Täitmiseks ja tühjendamiseks või
puhastamiseks saab sahtlid täielikult
välja võtta.
Samuti saate külmutustsooni paindlikult
suurendada. Kui tahate asetada külmikusse suurt külmutatavat toiduainet, nt
kalkunit või ulukiliha, siis saate külmutussahtlite vahelt klaasplaadid välja võtta.

Nõuanne: Et te ei unustaks pudeleid
külmutustsooni, võite seadistusrežiimis
seadistada vastava lühiaja ("QuickCool
Timer") .

 Tõmmake sahtlid kuni tõkiseni välja ja
tõstke suunaga üles välja.
 Tõstke klaasplaati kergelt ja tõmmake
see suunaga ette välja.
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Külmutamine ja säilitamine
Tarvikute kasutamine

Jääkuubikute valmistamine

Külmaaku kasutamine
Külmaaku takistab voolukatkestuse korral temperatuuri kiiret tõusu külmutustsoonis. Seeläbi saate hoiuaega pikendada.
 Täitke jääkuubikute karp kolmveerandi ulatuses veega ja asetage mõne
külmutussahtli põhja.
 Kasutage kinnikülmunud jääkuubikute
karbi vabastamiseks tömbiotsalist
eset, nt lusikavart.
 Asetage külmaaku kõige ülemisse
külmutussahtlisse.
Umbes 24 tunni järel saavutab külmaaku maksimaalse jahutusvõimsuse.

Nõuanne: Jääkuubikud saab karbist
hästi kätte, kui hoiate seda korraks voolava vee all.

Voolukatkestuse korral
 Asetage läbikülmunud külmaaku ülemise sahtli eesmisse ossa otse külmutatud toiduainete peale.
Nõuanne: Kui soovite värskeid toiduaineid sügavkülma panna, siis kasutage
külmaakut juba külmutatud ja värskete
toiduainete eraldamiseks, et toiduained
sulama ei hakkaks.
Nõuanne: Külmaakut saab kasutada ka
toitude ja jookide lühiajaliseks jahutamiseks termokotis.
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Sulatamine
Jahutustsoon ja "PerfectFresh
Pro" tsoon
Jahutustsoonis ja "PerfectFresh Pro"
tsoonis toimub automaatne sulatus.
Kompressori töö ajal võib jahutustsooni
ja "PerfectFresh Pro" tsooni tagaseinale
tekkida härmatis ja veetilgad. Neid ei
pea eemaldama, sest need auruvad tänu kompressori soojusele automaatselt.
Sulatusvesi voolab renni ja äravoolutoru
kaudu külmiku tagaküljel asetsevasse
aurustussüsteemi.

 Sulatusvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.
Selleks hoidke sulatusvee renn ja sulatusvee äravooluava alati puhtana.
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Külmutustsoon
Külmik on varustatud "NoFrost"-süsteemiga, mis tagab külmiku automaatse
sulatuse.
Tekkiv niiskus kondenseerub aurustile,
kus see aeg-ajalt sulab ja aurustub.
Tänu automaatsele sulatusele on
külmutustsoon alati jäävaba. See eriline
süsteem ei sulata toiduaineid!

Puhastamine ja hooldus
 Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.

 Aurupuhastusseadme aur võib
sattuda külmutusseadme pinget juhtivatele osadele ja põhjustada elektrilühise.
Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhastusseadet.
Puhastusvesi ei tohi voolata sulatusvee äravooluavasse.
Külmiku sisemuses asuvat tüübisilti ei
tohi eemaldada. Seda on vaja rikke
korral!

Juhised puhastusvahendi
kohta
Kasutage külmiku sisemuses vaid
toiduainetele ohutuid puhastus- ja
hooldusvahendeid.

– nõudepesumasina puhastusvahendeid;
– küpsetusahju puhastusvahendeid;
– keraamiliste keeduplaatide puhastusvahendeid;
– klaasipuhastusvahendeid (v.a klaasesipaneeli puhastamiseks: kerge alkoholisisaldusega klaasipuhastusvahend, mis ei sisalda lisandeid, nt
tsitrust või muud sarnast);
– karedaid küürimissvamme ja -harju
(nt keedupottide küürimissvamme);
– mustuse eemaldamise kustukumme;
– teravaid metallkaabitsaid.
Soovitame kasutada puhastamiseks
puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.
Olulised märkused puhastamise kohta
leiate järgmistelt lehekülgedelt.

Kõigi pealispindade kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks
– soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid;
– katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid;
– abrasiivseid puhastusvahendeid (nt
küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi);
– lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid;
– roostevaba terase puhastusvahendeid;
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Puhastamine ja hooldus
Külmiku puhastamiseks ettevalmistamine
 Lülitage külmik välja.
Ekraanil kuvatakse  ja jahutus on välja
lülitatud.
 Tõmmake toitepistik välja või lülitage
elektrisüsteemi kaitse välja.
 Võtke toiduained külmikust välja ja
pange jahedasse kohta hoiule.
 Võtke alus/pudelialus seadmeuksest
välja.
 Võtke "PerfectFresh Pro" tsooni sahtlid ja sahtlite kaaned ära (vt "Jahutustsooni sisemuse kujundamine –
"PerfectFresh Pro" tsooni sahtlite
eemaldamine").
 Jahutustsooni ja "PerfectFresh Pro"
tsooni vaheplaadis on klaasplaat.
Eemaldage see klaasplaat.

 Tõmmake eesmine rullikutega liist ära.
 Võtke kõik ülejäänud eemaldatavad
osad puhastamiseks välja.
Riiuli / valgustusega riiuli osadeks
võtmine

 Riiuli LED-valgustusega roostevabast terasest liistu ei tohi asetada
vette.
Puhastage LED-valgustusega roostevabast terasest liistu niiske lapiga.

 LED-valgustusega roostevabast
terasest liistu ning riiulite roostevabast terasest liiste ei tohi pesta
nõudepesumasinas.
Enne nõudepesumasinasse asetamist eemaldage riiulitelt liistud.

 Võtke vaheplaadist kahe käega kinni
ja tõmmake välja.
 Eemaldage külmutussahtlid ja klaasplaadid.
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Roostevabast terasest liistu ja tagumise
kaitseliistu eemaldamiseks toimige järgmiselt:
 Asetage riiul ülemise poolega allpool
tööpinnale pehmele alusele (nt köögirätikule).

Puhastamine ja hooldus
 LED-valgustusega roostevabast
terasest liistul on LED-valgustuse
vooluga varustamiseks vasakpoolses
eesmises nurgas metallplaadid (kontaktid).
Liistu eemaldamisel võivad need
kahjustada saada.
Tähelepanu! Vabastage alati esimesena see külg, kus ei ole kontakte
(metallplaadid).

Pudelialuste ja aluste osadeks
võtmine

 Alustel ja pudelialustel olevaid
roostevabast terasest katteid ei tohi
nõudepesumasinas pesta.
Enne nõudepesumasinasse asetamist eemaldage alustelt katted.
Roostevabast terasest katte eemaldamiseks toimige järgmiselt:
 Asetage alus/pudelialus esiküljega
tööpinnale.

 Haarake roostevabast terasest liistu
vasakul küljel plastraami kõige tagumisest punktist.
1. Tõmmake plastraam riiulilt ära ja
2. tõmmake samal ajal liist ära. Nüüd
tuleb ka vastaskülg lahti.
3. Tõmmake kaitseliist ära.

 Haarake katte otsast ja tõmmake see
aluselt ära. Nüüd eraldub kogu roostevabast terasest kate aluselt.
 Kinnitage roostevabast terasest kate
pärast puhastamist vastupidises järjekorras alusele tagasi.

 Kinnitage roostevabast terasest liist
või kaitseliist pärast puhastamist vastupidises järjekorras tagasi riiulile.
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Puhastamine ja hooldus
Sisemuse ja tarvikute
puhastamine
Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus.
Ärge laske mustusel külge kuivada,
vaid eemaldage see kohe.
 Puhastage siseruume niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
 Pühkige pärast puhastamist puhta
veega üle ja kuivatage seejärel pehme
lapiga.

 Riiulite või aluste roostevabast
terasest osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.
Enne nõudepesumasinasse asetamist eemaldage riiulitelt või alustelt
katted ja liistud.
Järgmisi osi ei tohi pesta nõudepesumasinas:
– roostevabast terasest katted või liistud
– riiulite tagumised kaitseliistud
– kõik sahtlid ja sahtlikaaned (varustuses sõltuvalt mudelist)
– pudeliriiul
– vaheplaat ja klaasplaat (trüki tõttu)
– külmaaku
 Puhastage neid tarvikuid käsitsi.

Järgmisi osi tohib pesta nõudepesumasinas:

 Valitud nõudepesumasina pesemisprogrammi temperatuur võib olla
maksimaalselt 55 °C!
Kokkupuutel looduslike värvainetega,
mida sisaldavad nt porgandid, tomatid ja ketšup, võivad plastosad
nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta nende osade stabiilsust.
– pudelihoidik, võitoos, munarest, jääkuubikurest
(varustuses sõltuvalt mudelist)
– ukse sees olevad pudelialused ja alused (ilma roostevabast terasest raamita)
– riiulid (ilma liistudeta ja ilma trükita)
 Puhastage sulatusvee renni ja äravoolutoru aeg-ajalt pulgakese või
muu sarnase esemega, et sulatusvesi
saaks takistamatult ära voolata.
 "PerfectFresh Pro" tsooni sahtlid liiguvad teleskoopsiinidel. Puhastage
teleskoopsiine niiske lapiga.

 Puhastamisel jälgige, et te ei peseks ära teleskoopsiinide erimääret.
 Eemaldage võimalik mustus roostevabast terasest katetelt ja liistudelt.
Soovitame selleks "Miele" roostevaba
terase hooldusvahendit.
Nõuanne: "Miele" roostevaba terase
hooldusvahend sobib ka hoolduseks,
sest see kaitseb roostevabast terasest
pindu ja takistab kiiret uuesti määrdumist!
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Puhastamine ja hooldus
 Jätke külmik mõneks ajaks avatuks,
et seda piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida.

Seadme esikülje ja küljeseinte
puhastamine
Kui mustus jääb pinnale kauemaks,
võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.
Pealispinnad võivad värvi muuta või
muutuda.
Soovitatav on mustus seadme esiküljelt ja küljeseintelt kohe eemaldada.
Kõik pinnad on õrnad kriimustuste
suhtes ja võivad ebasobivate puhastusvahenditega kokku puutudes värvi
muuta või muutuda. Klaasesipaneelide korral võivad kriimustused põhjustada purunemist.
Lugege käesoleva peatüki alguses
olevat teavet "Juhised puhastusvahendi kohta".

Kasutage kerge alkoholisisaldusega
klaasipuhastusvahendit, mis ei sisalda lisandeid, nt tsitrust või muud sarnast.
Kui kasutate lisandiga klaasipuhastusvahendit, tekivad triibud kogu pinnale.
Peske klaasesipaneeli rohke sooja
veega.
 Puhastage kogu pealispinda puhta,
ebemeteta mikrokiudlapi, tilga nõudepesuvahendi ja rohke sooja veega.
 Pühkige pärast puhastamist puhta
veega üle ja kuivatage seejärel pehme
lapiga.
 Vajadusel saate kasutada ka kerge alkoholisisaldusega klaasipuhastusvahendit, mis ei sisalda lisandeid, nt
tsitrust või muud sarnast. Samuti
soovitame "Miele" klaaskeraamika ja
roostevaba terase puhastusvahendit.

 Ärge puhastage klaasesipaneeli
ühte punkti ja ärge eemaldage mustust kuivalt.
Klaasesipaneel võib värvi muuta või
muutuda.
Jälgige, et peseksite klaasesipaneeli
kogu pinda märjalt.
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Puhastamine ja hooldus
Õhutusresti puhastamine
Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.
 Puhastage õhutusresti regulaarselt
pintsli või tolmuimejaga (kasutage
selleks nt "Miele" tolmuimeja imemisharja).
Kui soovite, et iga 12 kuu järel teile seda
automaatselt meelde tuletatakse, lülitage õhutusresti puhastamise näidik sisse
(vt "Täiendavate seadistuste tegemine –
meeldetuletus: õhutusresti puhastamine").

Uksetihendi puhastamine
 Kui uksetihend on kahjustunud
või soonest välja libisenud, võib
seadme uks avatuks jääda ja jahutusvõimsus väheneda.
Sisemuses tekib kondensvesi ja võib
tekkida jäätumine.
Ärge kahjustage uksetihendit või jälgige, et uksetihend ei libiseks soonest välja.
Ärge töödelge uksetihendit õli või
määrdeainetega. Selle tagajärjel
muutub tihend aja jooksul hapraks.
 Puhastage uksetihendit regulaarselt
puhta veega ja kuivatage seejärel lapiga korralikult.
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Lõhnafiltrite vahetamine
Vahetage hoidikus lõhnafiltrit umbes iga
6 kuu järel.
Kui soovite, et iga 6 kuu järel teile seda
automaatselt meelde tuletatakse, lülitage lõhnafiltri vahetamise näidik sisse (vt
"Täiendavate seadistuste tegemine –
meeldetuletus: lõhnafiltri vahetamine").
Vahetusfiltreid "KKF-RF" saate osta
"Miele" klienditeenindusest, erikauplusest või "Miele" veebilehelt.
Lõhnafiltri hoidikut tohib pesta nõudepesumasinas.
 Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga
üles riiulilt ära.
Paigaldatud lõhnafiltrid ei tohi külmiku tagaseina puudutada, sest need
võivad tagaseina niiskuse tõttu selle
külge kleepuda.
Asetage uued lõhnafiltrid nii sügavale
hoidikusse, et need ei oleks üle hoidiku ääre.

Puhastamine ja hooldus
Külmiku kasutusele võtmine
pärast puhastamist
 Asetage kõik osad külmikusse tagasi.
 Ühendage külmik vooluvõrku ja lülitage sisse.

 Eemaldage mõlemad lõhnafiltrid ja
pange uued filtrid, ümbritsev äär suunaga alla, hoidikusse.

 Lülitage funktsioon "SuperFrost" mõneks ajaks sisse, et külmutustsoon
kiiresti külmaks läheks.
 Lülitage funktsioon "SuperKühlen"
mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon
kiiresti külmaks läheks.
 Asetage toiduained jahutustsooni ja
sulgege seadme uks.
 Lükake külmutussahtlid koos külmutatud toiduainetega külmutustsooni ja
sulgege seadme uks.

 Seadke kinnitus mõne riiuli tagumise
piirdeserva keskkohta, nii et see sinna
fikseeruks.

 Lülitage funktsioon "SuperFrost" välja, vajutades nuppu "SuperFrost", kui
külmutustsoonis on saavutatud vähemalt -18 °C püsiv temperatuur.

 Filtrivahetuse kinnitamiseks puudutage sümbolit .
Lõhnafiltrite vahetusnäidik kustub ja
ajaloendur lähtestatakse.
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Mida teha, kui ...
Enamikku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise
kõrvaldada. Alljärgnev ülevaade on teile abiks.
Kui te ei suuda selle abil tõrke või vea põhjust välja selgitada ja kõrvaldada, võtke
ühendust klienditeenindusega.
Võimaluse korral ärge avage külmiku uksi kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

 Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt
ohustada.
Paigaldus-, hooldus- ja remonttöid tohivad teha ainult "Miele" volitatud spetsialistid.
Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Külmik ei jahuta ja sise- Külmik pole sisse lülitatud.
valgustus ei toimi ava Lülitage külmutusseade sisse.
tud seadme ukse korral. Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme
pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas.
 Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik
seadme pistikupessa.
Hoone kaitse rakendus. Külmik, hoone pinge või muu
seade võib olla rikkis.
 Pöörduge elektriku või klienditeeninduse poole.
Kompressor töötab
pidevalt.

See ei ole rike! Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele.
Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.

Kompressor lülitub üha
sagedamini ja kauemaks sisse, selle tulemusel on külmutusseadmes temperatuur
liiga madal.

Õhutusavad on kaetud või tolmuga kaetud.
 Ärge katke õhutusavasid.
 Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust.
Seadme uksi on sageli avatud või seadmesse on asetatud või selles on külmutatud suures koguses toiduaineid.
 Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeseks ajaks.
Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
Seadme uksed ei ole korralikult suletud. Külmutustsoonis võib olla moodustunud paksem jääkiht.
 Sulgege seadme uksed.
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Mida teha, kui ...
Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast.
Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine.
 Sulatage ja puhastage külmik.
Ruumi temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on
toatemperatuur, seda kauem töötab kompressor.
 Järgige peatükis "Paigaldusjuhised - paigalduskoht" olevaid juhiseid.
Külmiku temperatuur on liiga madalaks reguleeritud.
 Korrigeerige temperatuuriseadistust.
Korraga külmutati suurem hulk toiduaineid.
 Järgige peatükis "Külmutamine ja säilitamine" olevaid juhiseid.
Funktsioon "SuperKühlen" on endiselt sisse lülitatud.
 Energia säästmiseks võite funktsiooni "SuperKühlen" ise enneaegselt välja lülitada.
Funktsioon "SuperFrost" on endiselt sisse lülitatud.
 Energia säästmiseks võite funktsiooni
"SuperFrost" ise eelnevalt välja lülitada.

Kompressor lülitub üha
harvemini ja lühemaks
ajaks sisse, külmiku
temperatuur tõuseb.

See ei ole rike! Seadistatud temperatuur on liiga kõrge.
 Korrigeerige temperatuuriseadistust.
 Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord.
Külmutatavad toiduained hakkavad sulama.
Seade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi.
Kompressor lülitub harvemini sisse, kui ruumitemperatuur on liiga madal. Sellepärast võib külmutustsoon
liiga soojaks muutuda.
 Järgige peatükis "Paigaldusjuhised - paigalduskoht" olevaid juhiseid.
 Tõstke ruumitemperatuuri.

Külmik on jääs või külmiku sisemuses koguneb kondesvesi.

Uksetihend on soonest välja libisenud.
 Kontrollige, kas uksetihend on soones.
Uksetihend on kahjustunud.
 Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
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Mida teha, kui ...
Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Uksetihend on kahjus- Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata.
tunud või tuleb välja va-  Vahetage uksetihend välja. Selle saate "Miele"
hetada.
klienditeenindusest või erikauplusest.
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Mida teha, kui ...
Ekraaniteated
Teade

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Ekraanil põleb , külmik Demorežiim on sisse lülitatud.
ei jahuta, kuid selle
 Lülitage demorežiim välja (vt "Täiendavate seadisjuhtelemendid ja sisetuste tegemine – demorežiimi sisse-/väljavalgustus töötavad.
lülitamine").
Ekraanil ei kuvata mida- Energiasäästurežiim on sisse lülitatud: kui külmikut
gi. Ekraan on tume.
ei käsitsetud pikemat aega (u 10 minutit), lülitab ekraan automaatselt kõik kuvad välja.
 Puudutage ekraani.
Ekraanil kuvatakse jälle viimast kuva.
Sabatirežiim on sisse lülitatud: sisevalgustus on välja
lülitatud ja külmik jahutab.
 Puudutage ekraani.
Seejärel süttib ekraanil valge sümbol  (vt "Täiendavate seadistuste tegemine – sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine").
Ekraanil põleb  ja kül- Lukustus on sisse lülitatud.
mikut ei saa käsitseda.  Lülitage lukustus lühiajaliselt või täielikult välja (vt
"Täiendavate seadistuste tegemine – lukustuse sisse-/väljalülitamine").
Jahutustsooni temperaturinäidikul põleb punane sümbol  ja lisaks
kõlab signaalheli.

Seadistus "Meeldetuletus: lõhnafiltrite vahetamine"
on aktiveeritud: see on üleskutse lõhnafiltri ("Active
AirClean") vahetamiseks.
 Kinnitage filtrivahetus, puudutades ekraanil sümbolit , ja vahetage hoidikus lõhnafiltrite välja (vt
"Puhastamine ja hooldus – lõhnafiltrite vahetamine").

Ekraanil süttib  ja
Seadistus "Meeldetuletus: õhutusresti
lisaks kõlab signaalheli. puhastamine" on aktiveeritud: see on üleskutse õhutusresti puhastamiseks.
 Kinnitage teade, puudutades ekraanil sümbolit ,
ja puhastage õhutusrest (vt "Puhastamine ja hooldus – õhutusresti puhastamine").
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Mida teha, kui ...
Teade

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Jahutustsooni või
külmutustsooni temperaturinäidikul põleb kollane sümbol  ja
lisaks kõlab hoiatusheli.

Uksealarm aktiveerus (vt ka "Temperatuuri- ja uksealarm").
 Puudutage ekraanil sümbolit .
Hoiatusteade kinnitati ja hoiatusheli lakkab.
Temperatuurinäidikul kuvatakse jälle praegust temperatuuri.
 Sulgege seadme vastav uks.
Hoiatusheli lakkab.
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Mida teha, kui ...
Teade

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Külmutustsooni temperaturinäidikul süttib punane  ja lisaks kõlab
hoiatusheli.

Aktiveeriti temperatuurialarm (vt ka "Temperatuuri- ja
uksealarm"): külmutustsoon on sõltuvalt seadistatud
temperatuurist liiga soe või liiga külm.
Selle põhjused võivad olla nt
– külmutustsooni ust on sageli avatud või on see
endiselt avatud;
– külmutatud on suur kogus toiduaineid, ilma et
oleks kasutatud funktsiooni "SuperFrost";
– on olnud voolukatkestus;
– külmik on rikkis.
 Puudutage ekraanil sümbolit .
Hoiatusteade kinnitati:  kustub ja hoiatusheli lakkab.
Ekraanile ilmub stardikuva: külmutustsooni temperatuurinäidikul kuvatakse u 1 minuti jooksul kõige soojemat temperatuuri, mis valitses külmutustsoonis. Seejärel lülitub temperatuurinäit külmutustsooni praegusele temperatuurile.
Te saate vilkuvalt temperatuurinäidikult lahkuda:
 Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut.
Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse.
Seejärel ilmub temperatuurinäidikule jälle külmutustsooni praegune temperatuur.
 Kõrvaldage alarmi põhjus.
 Vastavalt temperatuurile kontrollige, ega toiduained ei ole hakanud sulama või ei ole täiesti sulanud. Kui see on juhtunud, töödelge toiduaineid
(keetke või praadige), enne kui need uuesti külmutate.
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Mida teha, kui ...
Teade

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Ekraanil süttib punane

 ja lisaks kõlab
hoiatusheli.

Kuvatakse toitekatkestust: külmiku temperatuur oli
viimastel päevadel või tundidel toite- või voolukatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge.
 Puudutage ekraanil sümbolit .
Veateade kinnitati:

 kustub ja hoiatusheli lakkab.
Ekraanile ilmub stardikuva: külmutustsooni temperatuurinäidikul kuvatakse u 1 minuti jooksul kõige soojemat temperatuuri, mis valitses külmutustsoonis. Seejärel lülitub temperatuurinäit külmutustsooni praegusele temperatuurile.
Te saate vilkuvalt temperatuurinäidikult lahkuda:
 Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut.
Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse.
Seejärel ilmub temperatuurinäidikule jälle külmutustsooni praegune temperatuur. Külmik töötab edasi viimase temperatuuriseadistusega.
 Kõrvaldage alarmi põhjus.
 Vastavalt temperatuurile kontrollige, ega toiduained ei ole hakanud sulama või ei ole täiesti sulanud. Kui see on juhtunud, töödelge toiduaineid
(keetke või praadige), enne kui need uuesti külmutate.
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Mida teha, kui ...
Teade

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Ekraanil põleb punane
Tekkinud on tõrge.
sümbol , kuvatakse
 Hoiatusheli väljalülitamiseks puudutage ekraanil
veateadet F koos numbsümbolit .
riga ja lisaks kõlab
 Võtke ühendust klienditeenindusega.
hoiatusheli.
Tõrkest teavitamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka külmiku mudeli nimetust ja seerianumbrit.
Neid saate endale kuvada lasta.
 Puudutage selleks ekraanil sümbolit .
Ekraanil kuvatakse vajalikke seadmeandmeid.
Vajutades kinnituseks nuppu "OK", lahkute infokuvalt
ja teile kuvatakse uuesti veakoodi.
Külmiku saab ka otse veateatest välja lülitada.
 Puudutage sümbolit .
Kuvatakse seadmeriket: sellel teatel on alati eelisseisund ning see katkestab igasugused seadistused,
mida parajasti teete.
Seadmeriket kuvatakse enne olemasolevat ukse- ja/
või temperatuurialarmi.
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Mida teha, kui ...
Sisevalgustus ei tööta
Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Sisevalgustus ei tööta.

Külmik pole sisse lülitatud.
 Lülitage külmik sisse.
Sabatirežiim on sisse lülitatud: ekraan on tume ja
külmik jahutab.
 Puudutage ekraani.
Seejärel süttib ekraanil valge sümbol  (vt "Täiendavate seadistuste tegemine – sabatirežiimi sisse-/väljalülitamine").
Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti
möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui see ei ole põhjuseks, on tegemist rikkega.

 Elektrilöögist tulenev vigastusoht!
Valgustikatte all asetsevad pingestatud osad.
LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada
eranditult vaid klienditeenindusel.

 LED-valgustusest tingitud vigastusoht! Valguse
intensiivsus vastab laserklassile 1/1M.
Valgustikatteid ei tohi eemaldada ega kahjustada
ega kahjustuse tõttu eemaldada! Võite vigastada
silmi.
LED-valgustust (laserkiirguse klass 1/1M) ei tohi
vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms)!
 Võtke ühendust klienditeenindusega.
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Mida teha, kui ...
Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Ühe riiuli LED-valgustus Riiul ei ole õigesti hoidikus.
ei toimi.
 Kontrollige riiuli õiget asendit hoidikutes: riiulil on
vasakus eesmises nurgas metallplaadid (kontaktid), mille kaudu LED-valgustus saab toidet.
 Lükake riiul sisse, nii et see kuuldavalt fikseerub.
Metallplaat ei ole puhas ja kuiv.
 Puhastage seda niiske lapiga ja kuivatage ebemevaba rätikuga.
Roostevabast terasest liistul olev LED-valgustus on
vigane.

 Elektrilöögist tulenev vigastusoht!
Valgustikatte all asetsevad pingestatud osad.
LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada
eranditult vaid klienditeenindusel.

 LED-valgustusest tingitud vigastusoht! Valguse
intensiivsus vastab laserklassile 1/1M.
Valgustikatteid ei tohi eemaldada ega kahjustada
ning need ei tohi kahjustuse tõttu eemaldunud olla!
Võite vigastada silmi.
LED-valgustust (laserkiirguse klass 1/1M) ei tohi
vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms)!
 Vahetage riiul koos LED-tulega välja. Selle saate
klienditeenindusest.
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Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Ühegi riiuli LED-valgus- Ühe riiuli LED-valgustuse või metallplaatide (kontaktitus ei toimi.
de) kaudu on vasakpoolsesse hoidikusse sattunud
vedelikku.
Kaitselülitus lülitab kõigil riiulitel LED-valgustuse välja.
 Pühkige LED-valgustusega roostevabast terasest
liistu niiske lapiga, kuivatage või laske seadmest
väljas kuivada. Puhastage samal moel kinnituspilus olevad metallplaadid (kontaktid).
 Jälgige, et kontaktid oleksid puhtad ja kuivad,
enne kui valgustusega riiulid kohale lükkate.
 Lükake riiul sisse, nii et see kuuldavalt fikseerub.
 Sulgege seadme uks.
Pärast ukse avamist toimib valgustus taas.
Kui põhjus on muus, on tegemist rikkega.
 Võtke ühendust klienditeenindusega.
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Üldised probleemid külmutusseadmel
Probleem

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.

Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv.
 Vabastage külmutatud toiduained tömbiotsalise
eseme, nt lusikavarre abil.

Külmutusseadme välisseinad on katsumisel
soojad.

See ei ole rike! Külma genereerimise käigus tekkivat
soojust kasutatakse sulamise vältimiseks.

Hoiatusheli ei kõla, kuigi See ei ole rike! Hoiatusheli on seadistusrežiimis välja
seadme uks on pikemat lülitatud (vt "Täiendavate seadistuste tegemine –
aega lahti.
hoiatus- ja signaalhelide tugevuse  seadistamine/
väljalülitamine").
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Müra põhjused
Normaalne
müra

Millest see tekib?

Prrrrr ...

Põrinat põhjustab mootor (kompressor). Mootori sisselülitumisel
võib see hetkeks valjeneda.

Mulks,
mulks ...

Mulksumist, vulinat või surinat tekitab külmaaine, mis voolab läbi
torude.

Plõks ...

Plõksumist on kuulda alati siis, kui termostaat mootori sisse või
välja lülitab.

Sssrrrrr ...

Seadme sisemusest võib kosta õhuvoolu vaikset kohinat.

Naks ...

Naksumist on kuulda siis, kui külmikus tekib materjali paisumine.

Arvestage, et mootori- ja voolumüra külmaringluses on vältimatu!
Müra

Põhjus ja selle kõrvaldamine

Kolin, login,
klirin

Külmik ei seisa tasaselt. Tasakaalustage seade vesiloodi abil.
Kasutage selleks külmiku all olevaid reguleerimisjalgu või pange
midagi nende alla.
Külmik puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake seda eemale.
Sahtlid või riiulid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajadusel asetage need uuesti sisse.
Pudelid või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage neid üksteisest veidi eemale.
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"Miele@home"

a Lahendusega " Miele@home" ühilduv kodumasin
b Lahendusega "Miele@home" ühilduv kodumasin koos funktsiooniga
"SuperVision"
c WLAN-ruuter
d Mobiilsed lõppseadmed (nutitelefon, tahvelarvuti, sülearvuti)
e Ühendus hooneautomaatikasüsteemidega
f Ühendus internetiga
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"Miele@home"
Teie kodumasin /  on võrguga ühilduv.
Kodumasin vajab võrguga ühildumiseks
WLAN-moodulit või WLAN-pulka (sõltuvalt kodumasinast integreeritud, kaasa
tarnitav või juurdeostetava tarvikuna).
WLAN-ruuteri  ja "Miele@mobile" rakenduse abil saab teie kodumasina
ühendada "Miele@home" süsteemi.

WLAN
Nõuanne: Veenduge, et kodumasina
paigalduskohas on teie WLAN-võrgu
signaal piisavalt tugev.
Sisseehitatud WLAN-mooduliga kodumasinate ühendamiseks oma WLANvõrguga peate esmalt aktiveerima võrgustusfunktsiooni (vt peatükki "Seadistused").

"Miele@home" süsteemis saadavad
võrku ühendatavad kodumasinad teavet
oma tööoleku kohta ning andmeid
programmi kulgemise kohta mobiilsete
lõppseadmete rakendusele  või kuvaseadmele , nt küpsetusahjule, millel
on funktsioon "SuperVision".

Koduseadmete välise WLAN-mooduli
või WLAN-pulga abil teie WLAN-võrguga ühendamiseks, peate esmalt WLANmooduli sisse lükkama või WLAN-pulga
paigaldama (vt WLAN-mooduli või
WLAN-pulga paigaldusjuhendit).

Teabe kuvamine, kodumasinate juhtimine

Tarvikutega on kaasas eraldi paigaldusja kasutusjuhendid.

– Mobiilsed lõppseadmed  koos
"Miele@home" rakendusega
Nutitelefoni, tahvelarvuti või sülearvutiga saab kuvada kodumasinate olekuteavet ja anda teatud juhtkäske.
Muud "Miele@mobile" rakenduse kasutusvõimalused tulenevad vastavatest ühendatud koduseadmetest.

Lisateavet "Miele@home" kohta leiate
"Miele" veebilehelt ja üksikute
"Miele@home" komponentide kasutusjuhenditest.

– Kodumasin funktsiooniga
"SuperVision" 
Mõne võrku ühendatava kodumasina
ekraanil saab kuvada teiste võrku
ühendatavate kodumasinate olekut.
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Täiendav teave

"Miele@mobile" rakendus
"Miele@mobile" rakenduse saate tasuta
®
alla laadida kas Apple App Store -ist
või Google Play Store™-ist.

Klienditeenindus ja garantii
Klienditeenindus
Tõrgete korral, mida te ise kõrvaldada ei
saa, võtke ühendust
– "Miele" edasimüüja või
– "Miele" tehase klienditeenindusega.
Tehase klienditeeninduse
telefoninumbri leiate firma veebilehelt
selle kasutusjuhendi tagaküljel.

Garantiiaeg ja garantiitingimused
Garantiiaeg on 2 aastat.
Täpsemat teavet teie riigis kehtivate garantiitingimuste kohta ja kontaktnumbrid
leiate "Miele" kodulehelt www.miele.ee.
Telefoninumbri leiate selle kasutus- ja
paigaldusjuhendi tagaküljelt.

Klienditeenindusel on vaja teie seadme
mudeli nimetust ja seerianumbrit.

Seadmeinfo kuvamine
Selle teabe leiate seadistusrežiimis info  alt (vt "Täiendavate seadistuste tegemine – info pärimine") või külmiku
sees olevalt tüübisildilt.
– Litsentsilepingute kuvamine
Te saate kasutatud litsentse kuvada nupuga ©.
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Elektriühendus
Külmikut tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtmega (vahelduvvool
50 Hz, 220–240 V).

 seadmepistik
 toitepistik

Pikem toitejuhe on saadaval klienditeenindusest.
Kaitse peab olema vähemalt 10 A.
Seadet tohib ühendada ainult kaitsejuhikontakte omava pistikupesaga. Elektrivõrk peab vastama standardile
VDE 0100.

Et hädaolukorras oleks võimalik voolu
kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa
asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.
Kui peale seadme integreerimist on
elektriühenduskoht ligipääsmatu, peab
olema tagatud seadme vooluvõrgust lahutamine muul viisil: lüliti kontaktavaga
minimaalselt 3 mm. Siia hulka kuuluvad
LS-tüüpi lülitid, kaitsmed, kaitsereleed
(EN 60335).
Külmiku võrgupistik ja toitejuhe ei tohi
puutuda vastu külmiku tagakülge, kuna
võivad külmiku vibratsiooni tõttu
kahjustada saada. See võib põhjustada
lühise.
Selle külmiku tagakülje piirkonnas olevatesse pistikupesadesse ei tohi ühendada ka muid seadmeid.
Ühendus pikendusjuhtme kaudu pole
lubatud, kuna see ei taga külmiku vajalikku ohutust (nt ülekuumenemisoht).
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Elektriühendus
Külmikut ei tohi ühendada eraldiseisvate inverteritega, mida kasutatakse autonoomsete toiteallikate, nt päikeseenergiatoite puhul.
Külmiku sisselülitamisel võib pingetippude tõttu rakenduda kaitseväljalülitus.
Elektroonika võib kahjustada saada! Samuti ei tohi külmikut käitada niinimetatud säästupistikutega, kuna siis on
energia juurdevool külmikusse vähenenud ja külmik võib liigselt soojeneda.

Külmiku ühendamine

 Ühendage toitejuhtme seadmepistik
külmiku tagaküljele.
Jälgige, et pistik fikseeruks korralikult.
 Ühendage toitejuhtme teine ots pistikupessa.
Külmik on nüüd elektrivõrguga ühendatud:
Ekraanil kuvatakse .
Järgige nüüd samme, mida on kirjeldatud peatükis "Külmiku sisse- ja väljalülitamine – külmiku sisselülitamine".
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Paigaldusjuhised
 Tule- ja kahjustusoht! Soojust

 Suure õhuniiskuse korral võib

eraldavad seadmed, nt miniahjud,
lauapliidid või röstrid võivad süttida.
Ärge asetage neid külmiku peale.

kondensaat langeda külmiku välispindadele.
Kondensvesi võib põhjustada seadme välisseintel korrosiooni.
Selle ennetamiseks on soovitatav
paigaldada külmik piisava õhutusega
kuiva ja/või kliimaseadmega ruumi.
Kontrollige pärast paigaldust, kas
seadme uks sulgub õigesti, kas ettenähtud õhutusavad on olemas ning
kas külmik on kirjeldatud viisil paigaldatud.

Seda külmikut ei tohi paigaldada teiste
mudelitega vahetult kõrvuti (side-byside)! Kuna külmik ei ole varustatud
seinaküttega, võib kõrvuti paigaldamine (side-by-side) põhjustada kondensvee teket! Küsige selle kohta teavet
müügiesindusest.

Paigalduskoht
Ärge valige kohta pliidi või küttekeha
kõrval ega akna juures otsese päikesepaiste käes. Mida kõrgem on ruumi
temperatuur, seda kauem töötab kompressor ja seda suurem on energiakulu.
Sobiv on kuiv ventileeritav ruum.
Arvestage külmiku paigaldamisel lisaks
ka järgmist.
– Pistikupesa peab asetsema seadme
tagaseina piirkonnast kaugemal ja
olema hädaolukorras hästi ligipääsetav.
– Pistik ja pistikupesa ei tohi puutuda
vastu külmiku tagakülge, kuna võivad
külmiku vibratsiooni tõttu kahjustada
saada.
– Selle külmiku tagakülje piirkonnas
olevatesse pistikupesadesse ei tohi
ühendada ka muid seadmeid.
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Paigaldusjuhised
Kliimaklass

Õhutusavad

Külmik on kohandatud teatud kliimaklassi (ruumitemperatuuri vahemik)
jaoks, mille piiridest peab kinni pidama.
Kliimaklassi leiate külmiku sisemuses
asuvalt tüübisildilt.

Õhk külmiku tagaseina juures soojeneb.

Kliimaklass

Ruumitemperatuur

SN

+10 kuni +32 °C

N

+16 kuni +32 °C

ST

+16 kuni +38 °C

T

+16 kuni +43 °C

 Tõrgeteta õhutuse tagamiseks ei
tohi õhutus- ja õhueemaldusavasid
kinni katta. Samuti tuleb neid regulaarselt tolmust puhastada.

Madalamal ruumitemperatuuril tekib
kompressori töös pikem seisak. See
võib põhjustada külmikus kõrgema
temperatuuri ja sellest tulenevalt kahjustusi.

87

Paigaldusjuhised
Kaasasoleva seinavahehoidiku
paigaldamine
Deklareeritud energiatarbimise saavutamiseks ning kondensvee kogunemise vältimiseks kõrgel ümbritseval temperatuuril tuleb kasutada seinavahehoidikuid. Paigaldatud seinavahehoidikutega suureneb seadme sügavus
u 15 mm võrra. Kui seinavahehoidikuid
ei kasutata, ei mõjuta see külmiku
tööd. Siiski suureneb seina ja seadme
vahel väiksema vahemaa tõttu vähesel
määral energiatarbimine.

Seadme ukse avanemisnurga
piiramine
Uksehinged on tehases seadistatud nii,
et seadme ust saab avada kuni 115°.
Kui seadme uks käib avamisel nt vastu
kõrvalasuvat seina, peaksite seadme
ukse avanemisnurka piirama 90°-le.
Ukse avanemispiirajad tuleks paigaldada enne külmiku paigaldamist.
Ukse avanemispiiraja paigaldamine
 Tõmmake toitepistik välja või lülitage
elektrisüsteemi kaitse välja.
– Ukse amortisaatorite eemaldamine
 Avage seadme ülemine uks.

 Paigaldage seinavahehoidikud külmiku tagaseinale alla vasakule ja alla
paremale.
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 Lükake parempoolne välimine kate 
maha.

Paigaldusjuhised

 Eemaldage uksehinge kate  ja ukse
amortisaatori kate .

 Keerake ukse amortisaatori  kruvi  välja ja suruge kruvikeeraja ukse
amortisaatori taha.
 Eemaldage ukse amortisaator .
– Ukse avanemispiiraja paigaldamine
 Fikseerige punane kaitse  (külmikuga kaasas) avasse.
Tänu kaitsmele ei saa ukse amortisaator
kokku tõmbuda ja tugiraam kinni pöörata.
Eemaldage punane kaitse alles siis,
kui seda nõutakse!
 Lükake uksehinge  polt  välja ja
eemaldage see.
 Pöörake ukse amortisaatori liigendkäpp  uksehingest eemale.

 Suruge vastavalt üks ukse avanemispiiraja  ülevalt ja alt sisse.
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Paigaldusjuhised
– Ukse amortisaatorite paigaldamine

 Pange kate  uksehinge peale.
 Paigaldage ukse amortisaator  hingepoolsest osast viltu kuni fikseerumiseni.
 Seejärel lükake ukse amortisaatori
teine ots hoidikusse.

 Asetage kate  oma kohale, kuni see
fikseerub.
1

 Keerake ukse amortisaator kruviga 
kinni.
 Lükake välimine kate  peale.
 Sulgege seadme uks.

 Lükake liigendkäpp  uksehinge
avasse.
 Asetage uksehinge polt  ülalt sisse.
Keerake see kruvikeerajaga (u ¼ keeret) nii palju sisse, et teljepoldi keeled
fikseeruksid õigesti soontesse.
 Tõmmake punane kaitse  välja.
Nõuanne: Hoidke punane kaitse alles,
kui soovite ukse avanemissuunda hiljem
uuesti muuta.
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Paigaldusjuhised
Külmiku paigaldamine

Külmutusseadme rihtimine

 Külmiku paigaldamiseks on vaja
kindlasti teise isiku abi.

 Paigaldage külmikut vaid tühjana.

 Liigutage külmikut õrnadel
pindadel ettevaatlikult, et vältida põranda kahjustusi.
Paigalduse lihtsustamiseks asuvad
külmiku tagaküljel üleval transpordikäepidemed ja all transpordirullikud.

 Rihtige külmik eesmistest reguleeritavatest jalgadest kaasasoleva harkvõtme abil välja, et seade seisaks kindlalt ja horisontaalselt.

Seadme ukse toestamine

 Paigutage külmik juba nüüd ettenähtud paigalduskohale võimalikult lähedale.
 Ühendage külmik elektrivõrku nagu
on kirjeldatud peatükis "Elektriühendus".
 Liigutage külmik ettevaatlikult selle
jaoks ettenähtud paigalduskohta.
 Paigutage külmik seinavahehoidikutega (kui on paigaldatud) või seadme
tagaküljega seina äärde.

 Seadme uksed võivad vastu ruumiseina põrgata ja seetõttu kahjustada saada.
Kaitske klaasuksi vastu põrkamise
eest, nt ruumiseinal olevate vildist
stopperitega.

 Keerake igal juhul alumise tugiraami
reguleerimisjalg  nii palju välja, et
see toetuks põrandale. Siis keerake
reguleerimisjalg veel ¼ pöörde võrra
välja.
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Paigaldusjuhised
Külmiku paigaldamine köögimööblisse
 Kui õhutusavade antud ristlõigetest ei peeta kinni, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema
aja vältel.
See funktsioon suurendab energiakulu ning kompressori töötemperatuuri, mis omakorda võib kompressorit kahjustada.
Pidage õhutusavade etteantud suurustest kindlasti kinni.

Külmiku saab igasse köögimööblisse ja
vahetult köögikapi kõrvale paigaldada.
Sel juhul eendub seadme esikülg köögikappide esikülje suhtes 65 mm. Nii
saab seadme ust tõrgeteta avada ja sulgeda. Külmiku köögimööbli kõrgusega
tasakaalustamiseks võib külmiku kohale
paigutada vastava pealmise kapi .
Paigaldades külmiku seina äärde ,
peab olema hingede küljel seina  ja
külmiku  vahel vähemalt 40 mm laiune vahe.
Mida suurem õhutusava läbimõõt,
seda energiasäästlikumalt töötab
kompressor.
– Õhu juurde- ja äravoolu toimimiseks
peab olema külmiku tagaküljel pealmise kapi kogulaiuses vähemalt
50 mm sügavune õhu väljavoolukanal.
– Ruumi lae all paikneva õhutusava
ristlõige peab olema vähemalt
2
300 cm , et soojenenud õhk saaks
takistamatult väljuda.

a Pealmine kapp
b Külmik
c Köögikapp
d Sein
* Paigaldatud seinavahehoidikutega
seadmete puhul suureneb seadme sügavus u 15 mm võrra.
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Paigaldusjuhised
Seadme mõõtmed

* Mõõt ilma paigaldatud seinavahehoidikuta. Kui kasutatakse kaasasolevaid seinavahehoidikuid, suureneb seadme sügavus 15 mm.

A
[mm]

B
[mm]

KFN 29683 D obsw

1180

790

KFN 29683 D brws

1180

790
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Ukse avanemissuuna muutmine
Külmik tarnitakse paremale avaneva uksega. Kui vajalik on vasakule avanemine, tuleb ukse avanemissuunda muuta.

Ülemiste katete eemaldamine
 Avage külmiku ülemine uks.

 Ukse avanemissuuna muutmisel
on vaja kindlasti teise inimese abi.

 Kui uksetihend on kahjustunud
või soonest välja libisenud, võib
seadme uks avatuks jääda ja jahutusvõimsus väheneda.
Sisemuses tekib kondensvesi ja võib
tekkida jäätumine.
Ärge kahjustage uksetihendit ja jälgige, et uksetihend ei libiseks soonest
välja.

 Lükake parempoolne välimine kate 
maha.

Ettevalmistus
Ukse avanemissuuna muutmiseks on
teil vaja järgmisi tööriistu:

 Eemaldage uksehinge kate  ja ukse
amortisaatori kate .
 Seadme uste ja teie põranda kaitsmiseks ukse avanemissunna muutmise
ajal valmistage seadme ees põrandal
ette sobiv alus.
 Võtke alused/pudelialus seadmeuksest välja.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Ülemise amortisaatori
eemaldamine

Juhtmeühenduse ülemiselt
uksehingelt vabastamine

 Vabastage juhe  ettevaatlikult uksehinge kohal olevast juhikust.
 Fikseerige punane kaitse  (külmikuga kaasas) avasse.

 Tõmmake juhtmekiud  ettevaatlikult
kanalist välja.

Tänu kaitsmele ei saa ukse amortisaator
kokku tõmbuda ja tugiraam kinni pöörata.

 Suruge keel üles ja tõmmake pistik 
ettevaatlikult välja.

Eemaldage punane kaitse alles siis,
kui seda nõutakse!
 Lükake uksehinge  polt  välja ja
eemaldage see.
 Pöörake ukse amortisaatori liigendkäpp  uksehingest eemale.
 Vajutage keel lapikkruvikeerajaga alla
ja tõmmake kate  fikseeringust välja.

 Vabastage hall juhe  ettevaatlikult
seadme ukses olevast juhikust.
 Suruge keel  ülespoole.
 Tõmmake pistik  ettevaatlikult välja.

 Suruge keel  kokku.
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Ukse avanemissuuna muutmine
 Tõmmake juhtmehoidik  koos selle
külge kinnitatud juhtmega välja.

Ülemise ukse eemaldamine
 Vigastusoht seadme ülemise ukse eemaldamisel!
Niipea kui te järgmiseks uksehinge
poldi eemaldate, ei ole külmiku ülemine uks enam kaitstud.
Teine isik peab seadme ust kinni
hoidma.

 Tõmmake ettevaatlikult kaitsekate 
maha.
 Keerake polt  veidi välja (u ¼ pööret), kuni kuulete klõpsatust.
 Nüüd tõmmake polt  sõrmedega
täiesti välja.
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 Vigastusoht seadme ülemise ukse eemaldamisel!
Kohe, kui teljepolt ei ole keskmises
tugiraamis, vaid on seadme alumises
ukses kinni, ei ole seadme alumine
uks kaitstud ja võib ümber kukkuda.
Jälgige, et teljepolt jääks keskmise
tugiraami ja seadme alumise ukse
sisse kinni.
 Eemaldage seadme ülemine uks ja
asetage ettevaatlikult kõrvale.

Ukse avanemissuuna muutmine
Alumise amortisaatori
eemaldamine
 Avage külmiku alumine uks.

 Eemaldage kate .

 Tõmmake kate  maha ja lükake
seda mööda ukse amortisaatorit edasi, kuni tugiraam on hästi ligipääsetav.
 Lükake tugiraami polt  alt välja ja
eemaldage see.

 Fikseerige punane kaitse  (külmikuga kaasas) avasse.
Tänu kaitsmele ei saa ukse amortisaator
kokku tõmbuda ja tugiraam kinni pöörata.
Eemaldage punane kaitse alles siis,
kui seda nõutakse!

 Pöörake ukse amortisaatori liigendkäpp  tugiraamist eemale ja eemaldage kate .
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Ukse avanemissuuna muutmine
Alumise ukse eemaldamine
 Vigastusoht alumise seadme ukse eemaldamisel!
Niipea kui te järgmiseks seadme alumisest uksest teljepoldi eemaldate, ei
ole seadme uks enam kaitstud.
Teine isik peab seadme ust kinni
hoidma.

 Tõstke seadme alumine uks  suunaga üles eest ja pange ettevaatlikult
maha.

Alumise tugiraami ümberseadmine

 Avage külmiku alumine uks.

 Tõmmake teljepolt  koos seibi ja reguleeritava jalaga suunaga üles välja.
 Kruvige tugiraam  lahti.
 Keerake ukse amortisaatori hoidik 
välja.

 Tõmmake teljepolt  seadme alumise ukse laagripuksist  välja.
Nõuanne: Pöörake tähelepanu keskmise tugiraami hallile plastkorgile . See
võib seadme ukse eemaldamisel maha
kukkuda.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Keskmise tugiraami ümberseadmine

 Võtke kate  ära ja asetage see vastasküljele.

 Tõmmake kate  ära.
 Kruvige tugiraam  koos selle all oleva kaitsekilega lahti.

 Kruvige tugiraami  180° võrra ja
kruvige see koos kaitsekilega vastasküljele kinni.
 Keerake hoidikut  180° võrra ja kruvige see vastasküljel olevatesse tugiraami kahte avasse.
 Kruvige tugiraam  vastasküljele
kinni, alustades kruviga  alt keskelt.

Kaitsekile kaitseb külmiku korpust
kahjustuste eest.
 Asetage hall plastkork  180° keeratult tugiraami keskele.

 Seejärel keerake ülejäänud kaks kruvi  kinni.

Nõuanne: Plastkate  paikneb eenduval teljepoldi nii, et see on alt ja küljelt
ümbritsetud.

 Paigaldage teljepolt  koos seibi ja
reguleeritava jalaga.

 Asetage kate  180° võrra pööratuna
vastasküljele tagasi.

Oluline! Teljepoldi kinnituskonks peab
olema jälle suunatud taha.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Ülemise uksehinge ümberseadmine

 Vabastage juhe  juhikust.

 Keerake uksehinge  kruvid  välja
ja eemaldage hing koos juhtmega.

Sealjuures peab märgistus asuma
juhtmehoidiku serval.
 Paigutage juhe  peegelpildis sisse.

 Tõmmake teljepoldid  uksehinge juhikust .
 Keerake juhtmehoidik  välja.
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Ukse avanemissuuna muutmine

 Keerake juhtmehoidik  sisse.
 Asetage teljepolt  teiselt küljelt oma
kohale, kuni see fikseerub.

 Asetage ülemine uksehing  külmiku
tappidele.
 Lükake kate  küljele maha.

 Keerake uksehing  kruvidega 
kinni.

 Asetage kate 180° võrra pööratuna
vastasküljele tagasi. Selleks lükake
kate küljelt peale ja fikseerige.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Seadme uste ettevalmistamine
Nõuanne: Seadme ukse kahjustuste
eest kaitsmiseks valmistage ette sobiv
alus stabiilsel aluspinnal. Seejärel asetage küljest võetud seadme uks välisküljega allapoole selle peale.
Tehke seadme mõlemal uksel järgmised sammud.
Ukse avamisabi ümberseadmine
 Tõmmake ukse avamisnihikud  jõuga suunaga üles välja.

 Eemaldage käepideme soone ava
kate .
 Nüüd eemaldage ukse avamisabi .

 Eemaldage käepideme soone katted  paremalt ja vasakult.
 Keerake halli plastkraega kruvid 
täiesti välja.
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 Paigaldage ukse avamisabi  vastasküljele.

Ukse avanemissuuna muutmine
Ukse amortisaatorite ümberseadmine

 Lükake ukse avamisnihikud  läbi
hoidikute, kuni need fikseeruvad.
Ukse avamisnihiku tasapinnaline külg
peab sealjuures olema uksetihendi
poole. Nihiku plastklots ei tohi olla uksetihendi peal, vaid peab olema suunaga seadme ukse välisservale.

 Keerake ukse amortisaatori  kruvi  välja ja suruge kruvikeeraja ukse
amortisaatori taha.

 Kinnitage koos plastkraega ukse avamisabi kruvidega . Ärge keerake
kruvisid liiga kõvasti kinni!
Nõuanne: Kontrollige ukse avamisabi
kasutamisega, kas see on kergesti liikuv. Kui see ei ole nii, peate kruvisid
mõnevõrra lahti keerama.
 Paigaldage katted  ja .

 Eemaldage ukse amortisaator  ja
keerake seda 180° võrra.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Kaasasoleva ukse avanemispiiraja
paigaldamine ülemise seadme ukse
sisse

 Paigaldage ukse amortisaator  hingepoolsest osast viltu kuni fikseerumiseni.
 Seejärel lükake ukse amortisaatori
teine ots hoidikusse.
 Keerake ukse amortisaator kruviga 
kinni.

 Pange ukse avanemispiiraja  (külmikuga kaasas) seadme ukse alumises
ääres olevasse avasse.

Ukse laagripuks korgi ümberpaigutamine

 Eemaldage vastasküljelt ukse avanemispiiraja.
Nõuanne: Hoidke ukse avanemispiiraja
alles, kui soovite ukse avanemissuunda
hiljem uuesti muuta.

 Tõmmake kork ukse laagripuksist 
välja ja paigutage see vastasküljele
ümber.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Alumise ukse paigaldamine

Alumise amortisaatori
kinnitamine
 Avage külmiku alumine uks.

 Tõmmake kate  üle ukse amortisaatori liigendkäpa .
 Avage seadme ust 90° võrra.

 Asetage seadme uks  ülevalt teljepoldile.
 Asetage keskmine teljepolt  läbi
alumise ukse keskmise tugiraami
laagripuksi  sisse.
Oluline! Teljepoldi kinnituskonks peab
olema jälle suunatud taha.

 Lükake liigendkäpp  hoidiku avasse .
 Asetage tugiraami polt  ülalt sisse.
Keerake see kruvikeerajaga (u ¼ keeret) nii palju sisse, et teljepoldi keeled
fikseeruksid õigesti soontesse.
 Lükake katet  mööda ukse amortisaatori liigendkäppa  edasi, kuni
see ukse amortisaatori hoidikul fikseerub.
 Tõmmake punane kaitse  välja.
Nõuanne: Hoidke punane kaitse alles,
kui soovite ukse avanemissuunda hiljem
uuesti muuta.
 Asetage kate  esmalt viltu hingepoolsele vastasküljele ja pöörake sisse, kuni see fikseerub.
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Ukse avanemissuuna muutmine
 Sulgege seadme uks.

Ülemise ukse paigaldamine

 Asetage seadme ülemine uks 
keskmisele teljepoldile  ja juhtige
seadme ukse hingepoolne ülemine
ava laagripuksiga uksehingele.

 Asetage hoidik koos selle külge kinnitatud juhtmega avasse: sealjuures
peab keel olema suunatud pikema
avaga ette.
 Vajutage hoidikut alla, kuni keel fikseerub.

Juhtmeühenduse paigaldamine
ülemise uksehinge juures

 Juhtige juhe  üle uksehinge ja
ühendage pistik .
 Asetage polt  sõrmedega ukse
laagripuksi.
 Keerake polt  kinni (u ¼ pööret),
kuni kuulete klõpsatust.
 Paigaldage turvakate  poldile.
Seadme uks on alles siis kindlalt paigaldatud, kui turvakate  on korrektselt paigaldatud.
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 Asetage juhtmekiud  ettevaatlikult
kanalisse.
 Paigutage hall juhe  ettevaatlikult
tugiraami kohal juhikusse.

Ukse avanemissuuna muutmine
Ülemise amortisaatori
kinnitamine
 Avage seadme ust 90° võrra.

 Asetage hall juhe  juhikusse.
 Ühendage pistik .
Nõuanne: Vajadusel paigutage üleliigne juhe aasana juhikusse.
 Lükake kate  sisse, nii et see kuuldavalt fikseerub.

 Lükake liigendkäpp  uksehinge
avasse.
 Asetage uksehinge polt  ülalt sisse.
Keerake see kruvikeerajaga (u ¼ keeret) nii palju sisse, et teljepoldi keeled
fikseeruksid õigesti soontesse.
 Tõmmake punane kaitse  välja.
Nõuanne: Hoidke punane kaitse alles,
kui soovite ukse avanemissuunda hiljem
uuesti muuta.
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Ukse avanemissuuna muutmine
Ülemiste katete paigaldamine

 Lükake kate  sisse, nii et see kuuldavalt fikseerub.

 Pange kate  uksehinge peale.
 Asetage kate  oma kohale, kuni see
fikseerub.
1

 Lükake välimine kate  peale.
 Sulgege seadme uks.
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Külmiku uste rihtimine
Külmiku uksi saab seadme korpuse
suhtes tagantjärele välja rihtida.
Järgmisel joonisel ei ole kujutatud külmiku ust suletuna, et toimingud oleksid paremini arusaadavad.
Rihtige seadme alumist ust alumises tugiraamis olevate välimiste ovaalsete aukude abil.

 Keerake kaks kruvi  veidi välja.
 Rihtige külmiku uks tugiraami vasakule või paremale nihutades välja.
 Keerake seejärel kruvid  kinni.

 Eemaldage tugiraami keskmine kruvi .
 Keerake kahte välimist kruvi  veidi
välja.
 Rihtige külmiku uks tugiraami vasakule või paremale nihutades välja.
 Keerake seejärel kruvid  kõvasti
kinni, kruvi  pole vaja enam külge
keerata.
Rihtige seadme ülemist ust keskmises
tugiraamis olevate ovaalsete aukude
abil.
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Garantii
Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid
piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:
I

Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.
Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.
II Garantii tingimused
1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse
samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).
III Garantii sisu ja ulatus
1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade
kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mitte kuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui
Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.
IV Garantii piirangud
Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.
1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-,
paigaldus- ja montaažijuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesuvõi loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude
loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud
ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekõikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.
V Andmekaitse
Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks
vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.
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