Naudojimo ir montavimo instrukcija
Šaldytuvo-šaldiklio kombinacija

Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš
statydami, instaliuodami ir naudodami prietaisą.
Tokiu būdu apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Šis šaldymo prietaisas atitinka nurodytas saugos nuostatas. Netinkamai naudojant galima žala asmenims ir materialinė žala.
Prieš pradėdami eksploatuoti šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Instrukcijoje pateikiami
montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai.
Jie padės apsisaugoti patiems ir nesugadinti prietaiso.
"Miele" negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl
šių nurodymų nepaisymo.
Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam
galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas
 Šis šaldymo prietaisas gali būti naudojamas tik buityje ir statomas
panašioje aplinkoje.
Jis neskirtas naudoti lauke.

 Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje maisto produktams atšaldyti ir laikyti, taip pat užšaldytiems produktams laikyti, šviežiems
maisto produktams užšaldyti ir ledukams paruošti.
Visos kitos naudojimo paskirtys yra draudžiamos.

 Šaldymo prietaisas netinkamas medikamentams, kraujo plazmai,
laboratoriniams preparatams arba kitiems medicinos produktams laikyti ir šaldyti. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą galima pažeisti arba sugadinti laikomus produktus. Šaldymo prietaisas taip pat nėra skirtas galimos sprogios aplinkos zonose eksploatuoti.
"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį
arba netinkamo valdymo.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Asmenys, kurie dėl fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo
asmens.
Šie asmenys šaldymo prietaisą valdyti neprižiūrimi gali tik tuomet, kai
jiems paaiškinama, kaip tai reikia daryti saugiai, ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje
 Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

 Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo
prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek,
kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

 Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.
 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.

 Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pavyzdžiui, plėvelę) arba ją užsimauti ant galvos ir uždusti. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Techninė sauga
 Patikrintas aušinimo priemonės ciklo sandarumas. Šaldymo prietaisas atitinka privalomas saugos nuostatas ir atitinkamas EB direktyvas.

 Šiame šaldymo prietaise yra izobutano (R 600a), aplinkai nekenkiančių gamtinių dujų. Jos nepažeidžia ozono sluoksnio ir nedidina
šiltnamio efekto.
Naudojant šią aplinkai nekenkiančią šaldomąją medžiagą, šiek tiek
padidėja veikimo garsas. Jos nekenkia ozono sluoksniui ir nedidina
šiltnamio efekto. Šio efekto išvengti neįmanoma, bet jis neturi įtakos
prietaiso galiai.
Transportuodami ir montuodami ar pastatydami prietaisą saugokite,
kad nepažeistumėte šaldymo kontūro dalių. Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys!
Jei yra pažeidimų:
– venkite atviros ugnies arba degimo šaltinių;
– ištraukite šaldymo prietaiso šakutę;
– kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
– informuokite klientų aptarnavimo skyrių.

 Kuo daugiau šaldomosios medžiagos yra šaldymo prietaise, tuo
didesnė turi būti patalpa, kurioje jis statomas. Įvykus nuotėkiui mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldomosios medžiagos turi būti numatyta mažiausiai 1 m3 patalpai. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo
prietaiso viduje.

 Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite.
Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis
prijungiamas prie įžeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus.
Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

 Patikimas ir saugus šaldymo prietaiso naudojimas užtikrinamas tik
tuomet, jeigu jis buvo prijungtas prie bendrojo maitinimo tinklo.

 Jei pažeistas jungiamasis laidas, jį turi pakeisti "Miele" įgaliotas
specialistas, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

 Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos
saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami
prie elektros tinklo.

 Jei prie įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido patenka drėgmės,
gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl neeksploatuokite prietaiso ten,
kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pavyzdžiui, garaže, skalbykloje
ir t. t.).

 Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose
(pavyzdžiui, laivuose).

 Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neeksploatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.

 Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus,
šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:
– išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
– visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
– jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet
imkite už kištuko.

8

Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui.
Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik
"Miele" įgaliotieji specialistai.

 Jei šaldymo prietaisą remontuos ne "Miele" įgaliotasis techninės
priežiūros specialistas, neteksite teisės į garantiją.

 "Miele" patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

Tinkamas naudojimas
 Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios ribų turi būti laikomasi. Klimato klasė
nurodyta specifikacijų lentelėje, kuri yra šaldymo prietaiso viduje. Jei
patalpos temperatūra yra žemesnė, ilgiau neveikia kompresorius ir
šaldymo prietaisas negali palaikyti reikiamos temperatūros.

 Ventiliacijos angos negali būti uždengiamos arba užstatomos.
Tuomet neužtikrinama nepriekaištinga ventiliacija. Taip pat didėja
energijos sąnaudos ir gali sugesti prietaiso dalys.

 Jei šaldymo prietaiso viduje arba jo duryse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, atkreipkite dėmesį, kad
ištekėję riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl vidinės įtampos plastikinės dalys gali įtrūkti ir sulūžti
arba suplyšti.

 Šaldymo prietaise nelaikykite sprogių medžiagų ir produktų su
darbinėmis dujomis (pavyzdžiui, aerozolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai dėl elektros dalių gali užsidegti.
Kyla gaisro ir sprogimo pavojus!

 Šaldymo prietaise neeksploatuokite kitų elektrinių prietaisų (pavyzdžiui, prietaiso minkštiems valgomiesiems ledams gaminti). Gali
susidaryti kibirkščių.
Sprogimo pavojus!
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Nedėkite į šaldiklį skardinių ir butelių su gėrimais, kurių sudėtyje
yra angliarūgštės, arba skysčių, kurie gali užšalti. Skardinės arba buteliai gali sprogti. Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!

 Butelius, kuriuos norėdami greitai atvėsinti, įdedate į šaldiklį, išimkite ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti. Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!

 Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Rankos gali prišalti. Pavojus susižeisti!

 Niekada nekiškite iš karto į burną ką tik iš šaldiklio išimtų ledukų ir
ledų ant pagaliukų, ypač vandeninių ledų. Dėl labai žemos užšaldytų
produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis. Pavojus susižeisti!

 Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka
savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.

 Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti.
Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite
dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

 Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jei pritvirtinamos arba
įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir
(arba) atsakomybė už produktą.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Valymas ir priežiūra
 Gremžtukai gali sugadinti prietaiso durelių stiklą. Stiklo durelių valymui nenaudokite šveitimo priemonių, jokių kietų kempinių arba šepečių ir jokių aštrių metalinių grandiklių.

 Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais.
Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.

 Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir
sukelti trumpąjį jungimą.
Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.

 Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių
daiktų norėdami:
– pašalinti šerkšną ir ledą;
– atlupti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

 Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių
šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

 Nenaudokite atitirpinimo purškiklių arba priemonių nuo apledėjimo. Jie gali sudaryti sprogias dujas, juose gali būti tirpiklių arba degalų, jie gali būti kenksmingi sveikatai.

Transportavimas
 Šaldymo prietaisą visada transportuokite statmeną, transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

 Kadangi šaldymo prietaisas yra sunkus, jį transportuodami visada
pasitelkite kitą asmenį. Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Seno prietaiso išmetimas
 Prieš išmesdami seną šaldymo prietaisą, sugadinkite durų spyną.
Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir nekiltų
pavojus gyvybei.

 Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:
– užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
– užlenkdami vamzdelius;
– nugrandydami paviršinius sluoksnius.
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Aplinkos apsauga
Transportavimo pakuočių utilizavimas
Pakuotė apsaugo šaldymo prietaisą nuo
pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos aplinkai nekenkiančios, perdirbti
tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti
perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Jums prietaisą pardavęs prekybininkas
pakuotę priims atgal.

Senos įrangos utilizavimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Tačiau joje
taip pat yra medžiagų, reikalingų nepriekaištingam įrangos veikimui ir saugumo
užtikrinimui. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios
medžiagos gali būti kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu
senos įrangos nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Pristatykite ją į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo skyrių perdirbimui ir utilizavimui,
grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš
pristatydami seną prietaisą į surinkimo
skyrių, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, išvežti
skirta įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Saugokite, kad šaldytuvo vamzdynai
nebūtų pažeisti, kol prietaisą pristatysite
ekologiškai utilizuoti.
Taip apsisaugosite, kad šaldomoji medžiaga iš šaldymo kontūro ir alyva iš
kompresoriaus nepatektų į aplinką.
Pasirūpinkite, kad utilizavimui skirta
įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos
rasite šios naudojimo instrukcijos skyriuje "Saugos nurodymai ir įspėjimai".
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Kaip sutaupyti energijos?
Įprastas energijos suvarto- Padidėjęs energijos suvarjimas
tojimas
Pastatymas ir
techninė priežiūra

Vėdinamose patalpose.

Uždarose nevėdinamose patalpose.

Apsaugotas nuo tiesioginių
saulės spindulių.

Neapsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.

Ne prie šilumos šaltinių (radi- Prie šilumos šaltinių (radiatoatorių, viryklės).
rių, viryklės).
Idealioje apie 20 °C kambario temperatūroje.

Aukštoje kambario temperatūroje.

Neuždenkite ventiliacijos an- Ventiliacijos angos uždenggų ir reguliariai šalinkite dul- tos arba pilnos dulkių.
kes.
Temperatūros
nustatymas

Šaldytuvo zona nuo 4 iki
5 °C.
"PerfectFresh Pro" apie 0 °C.
Šaldiklio zona –18 °C.
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Kuo žemesnė temperatūra
nustatoma, tuo didesnės
energijos sąnaudos!

Kaip sutaupyti energijos?
Įprastas energijos suvarto- Padidėjęs energijos suvarjimas
tojimas
Naudojimas

Stalčių, lentynų ir dėtuvių išdėstymas analogiškas gamykliniams.
Prietaiso duris atidarykite tik
tada, kai reikia, ir tik trumpam. Maisto produktus teisingai paskirstykite.

Dažnai atidarant duris ir laikant jas atviras, prarandamas šaltis ir į vidų patenka
šilto aplinkos oro. Šaldymo
prietaisas bando dar labiau
šaldyti ir pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.

Eidami apsipirkti pasiimkite
šaltkrepšį, iš karto išimkite
maisto produktus ir sudėkite
į šaldymo prietaisą.
Išimtus produktus kuo greičiau įdėkite atgal, kol jie dar
nesušilo.
Šiltus patiekalus ir gėrimus
atvėsinkite ne šaldymo prietaise.

Šilti patiekalai ir iki išorės
temperatūros sušilę maisto
produktai į šaldymo prietaisą
atiduoda šilumą. Šaldymo
prietaisas bando dar labiau
šaldyti ir pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.

Maisto produktus sudėkite
supakuotus arba gerai uždengtus.

Dėl skysčių garavimo ir kondensato susidarymo šaldytuvo zonoje prarandamas šaldymo našumas.

Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo zonoje.
Neperpildykite lentynų, kad
galėtų cirkuliuoti oras.

Pablogėjusi oro cirkuliacija
sukelia šalčio praradimus.
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Prietaiso informacija
a Valdymo skydelis su ekranėliu
b Šaldytuvo zonos vidaus apšvietimas
c Ventiliatorius
d Lentynos
e Pastatymo lentynėlė / lentynėlė kiaušiniams
f Laikiklis kartu su aktyvintosios anglies filtru
("Active AirClean")
g Lentynėlė buteliams
h Lentynos su apšvietimu ("FlexiLight")
i Butelių skyrius su butelių laikikliu
j Info sistema "PerfectFresh Pro"
k Sausasis "PerfectFresh Pro" zonos
skyrius
l Atitirpusio vandens kanalas ir išleidimo anga
m Reguliatorius oro drėgmei drėgnajame stalčiuje reguliuoti
n Drėgnasis "PerfectFresh Pro" zonos
skyrius
o Šaldiklio zonos vidaus apšvietimas
p Rankena su automatiniu durelių uždarymo mechanizmu ("Click2open")
q Šaldymo stalčiai
Šiame paveikslėlyje parodytas pavyzdinis
prietaiso modelis.

r Vėdinimo grotelės

Šaldymo prietaiso pastatymo palengvinimui jo galinėje pusėje, viršuje pritvirtintos transportavimo rankenėlės, o
apačioje – transportavimo ratukai.
"PerfectFresh Pro" zona atitinka šalto
laikymo prietaisams keliamus reikalavimus pagal EN ISO 15502.
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Prietaiso informacija
Ekrano simboliai
Valdymas
Simbolis

Funkcija



Budėjimo režimas

Viso šaldymo prietaiso įjungimas;
atskiras šaldytuvo zonos įjungimas



Nustatymų režimas

Nustatymų parinkimas (žr. "Kitų nuostatų
parinkimas")

Minus / plius

Nustatymų keitimas (pvz., temperatūros)

/

Nustatymų patvirtinimas

"OK"

/


Judėjimo rodyklė
į kairę / į dešinę

Lapų vartymas nustatymų režime nuostatos
parinkčiai

Atgal

Meniu lygmens uždarymas

Informacija
Simbolis


Reikšmė
Budėjimo režimas

Šaldymo prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neįjungtas.
Šaldytuvo zona yra atskirai išjungta.

Šaldiklio zona

Nurodo šaldiklio zonos temperatūros indikatorių



"SuperKühlen" (šaldytuvo zona) /
"SuperFrost" (šaldiklio
zona)

Funkciją galima pasirinkti pagal šaldymo zoną ("SuperKühlen" ir "SuperFrost" funkcijų
naudojimas")



Įspėjamasis temperatūros garsinis signalas

Įspėjimas (žr. skyrių "Ką daryti, jei... – Pranešimai ekrane")



Įspėjamasis durelių signalas

Įspėjimas (žr. skyrių "Ką daryti, jei...
– Pranešimai ekrane")

Jei buvo dingęs elektros
tiekimas

Įspėjimas (žr. skyrių "Ką daryti, jei...
– Pranešimai ekrane")
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Priedai
Kartu tiekiami priedai

Sviestinė

Butelių laikiklis

Kvapų filtras su laikikliu KKF-FF ("Active AirClean")

Butelių laikiklio plokštelės įstatomos į
butelių lentynėlę ir atidarant arba uždarant prietaiso dureles, prilaiko butelius.
Lentynėlė buteliams
Kvapų filtras šalina šaldytuvo zonoje nemalonius kvapus ir užtikrina geresnę oro
kokybę.
Ledo kubelių indelis

Šaldytuvo zonos butelių lentynėlėje galite horizontaliai laikyti butelius ir taip taupyti vietą.
Lentynėlę buteliams šaldytuvo zonoje
galima įstatyti įvairiai.
Lentynėlė kiaušiniams
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Priedai
Durų atidarymo ribotuvas

Pasirenkamieji priedai
"Miele" asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros
priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Gamyklinis durų lankstų nustatymas –
prietaiso durys atsiveria 115°. Jei prietaiso durys, pvz., atidarant, atsiremtų į
gretimą sieną, prietaiso durų atidarymo
kampą reikia apriboti 90°.
Šaldymo akumuliatorius

Pasirenkamuosius priedus galite užsisakyti "Miele" interneto parduotuvėje.
Šiuos gaminius galite įsigyti "Miele"
klientų aptarnavimo tarnyboje (žr. šios
naudojimo instrukcijos pabaigą) arba
pas "Miele" specializuotą prekybininką.
Nerūdijančiojo plieno priežiūra

Šaldymo akumuliatorius, dingus elektros įtampai, užtikrina, kad šaldiklyje
greitai nepakiltų temperatūra. Taip galite
pailginti laikymo laiką.
Maždaug po 24 valandų po įdėjimo šaldymo akumuliatorius gali pasiekti didžiausią šaldymo našumą.

Nerūdijančiajam plienui valyti skirta
servetėlė yra sudrėkinta nerūdijančiojo
plieno priežiūros priemone. Jai būdingos tokios pat valymo ir apsaugos savybės, kaip ir nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonėms.
Kiekvieną kartą panaudojus nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę (butelyje) paviršius padengiamas nuo vandens ir nešvarumų apsaugančia plėvele.
Ši plėvelė pašalina vandens juostas,
pirštų atspaudus ir kitas dėmes; nuvalytas paviršius bus tolygus ir spindintis.
Lentynėlė buteliams
Kartu su esama lentynėle buteliams šaldytuvo zonoje galima naudoti ir kitas
butelių lentynėles.
Kvapų filtras su laikikliu KKF-FF ("Active AirClean")
Prie jau esamo kvapų filtro laikiklio, šaldiklio zonoje galima įstatyti ir daugiau
laikiklių.
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Priedai
Kvapų filtro KKF-RF
("Active AirClean") keitimas
Galima įsigyti laikikliui tinkančius kvapų
filtrus ("Active AirClean"). Kvapų filtrą
rekomenduojama keisti kas 6 mėn.
Daugiafunkcė mikropluošto šluostė
Mikropluošto šluoste nuvalomi pirštų atspaudai ir maži nešvarumai nuo nerūdijančiojo plieno priekinės dalies, prietaiso skydų, langų, baldų, automobilių
stiklų ir t. t.
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Pirmasis paleidimas
Prieš naudojant pirmą kartą

Šaldymo prietaiso prijungimas

Pakavimo medžiagos

 Prijunkite šaldymo prietaisą prie elektros tinklo, kaip aprašyta skyriuje
"Elektros prijungimas".

 Iš vidinio skyriaus pašalinkite visą pakavimo medžiagą.
Apsauginė plėvelė
Pastatymo lentynėlių ir paviršių nerūdijančiojo plieno juostelės padengtos apsaugine plėvele, kuri kartu yra ir transportavimo apsauga. Nerūdijančiojo plieno durelės, taip pat ir šoninės sienelės
papildomai apsaugotos apsaugine plėvele.


Budėjimo režimas

Ekrane rodoma .

 Apsauginę plėvelę nuplėškite tik tada,
kai prietaisas jau stovės savo vietoje.
Valymas ir priežiūra
Laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuje
"Valymas ir priežiūra".
Patarimas: Nuėmus apsauginę plėvelę,
rekomenduojama šaldymo prietaiso paviršius iš karto įtrinti "Miele" nerūdijančiojo plieno paviršių priežiūros priemone (žr. "Priedai – papildomai įsigyjami
priedai").
Svarbu! Kiekvieną kartą panaudota
"Miele" nerūdijančiojo plieno paviršių
priežiūros priemonė sudaro nuo vandens ir nešvarumų apsaugančią plėvelę!
 Išvalykite spintos vidų ir priedus.
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Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas
Jutiklinis ekranas
 Jutiklinį ekraną galite subraižyti
smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais.
Jutiklinį ekraną lieskite tik pirštais.
Liečiant pirštais, siunčiamos mažos elektros iškrovos ir gaunamas elektros
impulsas, kurį atpažįsta jutiklinio ekrano
paviršius.
Jutiklinis ekranas nereaguos, jei jį liesite
daiktais.
Jeigu jūsų pirštai yra šalti, jutiklinis
ekranas, tikriausiai, nereaguos.

Šaldymo prietaiso įjungimas
Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą maždaug 2 valandoms palikite veikti tuščią.
Maisto produktus dėkite į šaldiklį tik
tuomet, kai temperatūra yra pakankamai žema (bent –18 °C).


Budėjimo režimas

 Trumpai palieskite .
Ekrane maždaug 3 sekundėms pasirodo
pasveikinimo pranešimas
"Miele – Willkommen".
Jeigu taip nenutinka ir ekrane rodomas , vadinasi, yra įjungtas užraktas
(žr. "Kitų nustatymų parinkimas. Užrakto įjungimas / išjungimas – trumpas
užrakto išjungimas").
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Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas
Todėl ekranas yra suskirstytas į keletą
laukų:

5 °C



-18 °C

Pradžios ekranas

Rodmuo keičiasi į pradžios ekraną.
Įsijungia vidinis apšvietimas ir šviesėja,
kol pasiekiamas didžiausias ryškumas.
Šaldymo prietaisas yra įjungtas ir pradeda šaldyti. Jis pasiekia iš anksto nustatytą temperatūrą:
– Šaldytuvo zonos temperatūra = 5 °C
– Šaldiklio zonos temperatūra =
–18 °C

Pradžios ekranas

5 °C



-18 °C

Naudodami pradžios ekraną, atlikite visus nustatymus.

Viršutiniame lauke yra šaldytuvo zonos temperatūros indikatorius.
Palietus temperatūros indikatorių, pateksite į šaldytuvo zonos rodmenį. Čia
galėsite nustatyti arba keisti temperatūrą (žr. "Tinkama temperatūra – temperatūros nustatymas"), taip pat pasirinkti
"SuperKühlen" funkciją  (žr. "SuperKühlen" ir "SuperFrost" naudojimas").
Viršutiniame lauke yra šaldytuvo zonos temperatūros indikatorius.
Ši sritis taip pat žymima .
Palietus temperatūros indikatorių, pateksite į šaldiklio zonos rodmenį. Čia
galėsite nustatyti arba keisti temperatūrą (žr. "Tinkama temperatūra – temperatūros nustatymas"), taip pat pasirinkti
"SuperFrost" funkciją, (žr. "SuperKühlen" ir "SuperFrost" naudojimas").
Dešiniajame lauke yra nustatymų režimai .
Palietus simbolį , pateksite į nustatymų režimų rodmenį. Čia galėsite pasirinkti kitus nustatymus (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas").
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Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas
Šaldymo prietaiso išjungimas
Nustatymų režime galite šaldymo prietaisą išjungti (taip pat žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas").

5 °C



-18 °C

Pradžios ekranas

 Palieskite .













Nustatymų režimas

 Verskite lapus rodyklių mygtukais
 arba , kol bus parodyta .

Atskiras šaldytuvo zonos ir
"PerfectFresh Pro" zonos išjungimas
Jūs galite atskirai išjungti šaldytuvo zoną, bet palikti įjungtą šaldiklio zoną.
Atskiras šaldiklio zonos išjungimas negalimas.
Patarimas: Atostogų metu galimybė
įjungti atostogų režimo funkciją (žr. "Kitų
nustatymų pasirinkimas – atostogų režimo  įjungimas / išjungimas"), šaldymo zona ne išjungiama, bet veikia mažesne galia.
Jei prieš tai buvo pasirinkti funkcijų
"Party", , "SuperKühlen"  režimai,
jie išsijungia automatiškai.

5 °C



-18 °C

Budėjimo režimas













 Palieskite ekrane šaldytuvo zonos
temperatūros indikatorių.



5 °C

Šaldymo prietaiso išjungimas

 Palieskite .
Ekrane užgęsta temperatūros indikatorius ir šviečia .
Šaldytuvo zonos vidaus apšvietimas užgęsta ir šaldymas išsijungia.
 užgęsta maždaug po 10 min., ekranas užtemsta ir persijungia į energijos
taupymo režimą.
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OK



Šaldytuvo zonos ekranas

 Palieskite  arba , kol ekrane pasirodys .
 Palieskite "OK" ir patvirtinkite pasirinkimą.

Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas





Atskiras šaldytuvo / "PerfectFresh
Pro" zonos įjungimas (jei išjungta
prieš tai).

-18 °C




Pradinis ekranas – šaldytuvo zona išjungta.

Ekrane užgęsta šaldiklio zonos temperatūros indikatorius ir šviečia .
Šaldytuvo / "PerfectFresh" zona yra išjungta. Toliau rodoma šaldiklio zonos
temperatūra. Šaldytuvo zonos vidaus
apšvietimas užgęsta.



-18 °C

Pradinis ekranas – šaldytuvo zona išjungta.

 Šaldytuvo zonai skirtame lauke palieskite .



4 °C


OK



Šaldytuvo zonos ekranas

 Palieskite  arba , kol bus rodomi 4
°C.
 Palieskite "OK" ir patvirtinkite savo
pasirinkimą.
Šaldytuvo ir "PerfectFresh Pro" zona yra
įjungta ir pradeda šaldyti. Ji prisitaiko
prie nustatytos temperatūros. Atidarius
šaldytuvo dureles, įsijungia vidaus apšvietimas.
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Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas
Išvykstant ilgesniam laikotarpiui
 Jei šaldymo prietaisas išjungiamas išvykstant ilgesniam laikotarpiui,
tačiau neišvalomas ir paliekamos uždarytos durys, gali susidaryti pelėsis.
Būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.
Jei ilgesnį laikotarpį šaldymo prietaiso
nenaudosite,
 šaldymo prietaisą išjunkite;
 ištraukite kištuką iš tinklo arba išjunkite namo saugiklį;
 šaldymo prietaisą išvalykite ir
 palikite šaldymo prietaiso duris atidarytas, kad jis būtų vėdinamas ir nesusidarytų kvapas.
Jei ketinate ilgesniam laikui atskirai išjungti šaldytuvo zoną, atkreipkite dėmesį į abu paskutinius patarimus.

26

Tinkama temperatūra
Tinkamai nustatyti temperatūrą labai
svarbu laikant maisto produktus. Mikroorganizmai greitai sugadina maisto produktus; to galima išvengti teisingai nustačius laikymo temperatūrą. Temperatūra turi įtakos mikroorganizmų dauginimosi greičiui. Sumažėjus temperatūrai,
šie procesai sulėtėja.
Šaldymo prietaise temperatūra pakyla
greičiau, jei
– kuo dažniau arba kuo ilgiau laikome
atidarytas prietaiso dureles,
– laikoma daugiau maisto produktų,
– kuo šiltesni yra šviežiai įdėti maisto
produktai,
– kuo aukštesnė šaldymo prietaiso
aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei
(kambario temperatūros diapazonas),
kurios ribų turi būti laikomasi.

. . . šaldytuvo zonoje ir
"PerfectFresh Pro"
Šaldytuve rekomenduojame nustatyti
4 °C šaldymo temperatūrą.
"PerfectFresh Pro" temperatūra reguliuojama automatiškai ir yra nuo 0 iki
3 °C.
Automatinis temperatūros paskirstymas ("DynaCool")
Šaldymo prietaisas visada automatiškai
įjungia ventiliatorių, jeigu įjungtas šaldytuvo zonos šaldymas. Taip šaltis šaldytuvo zonoje pasiskirsto tolygiai, kad visi
padėti maisto produktai būtų vėsinami
maždaug tokia pat temperatūra.

. . . šaldiklyje
Kad galėtumėte užšaldyti šviežius maisto produktus ir kuo ilgiau juos laikyti,
būtina temperatūra –18 °C. Tokioje temperatūroje stabdomas mikroorganizmų
dauginimasis. Jeigu temperatūra pakyla
aukščiau –10 °C, prasideda mikroorganizmų sukeltas maisto produktų irimas,
maisto produktus būtina laikyti trumpiau. Dėl šios priežasties aptirpusius arba ištirpusius produktus galima vėl užšaldyti tik juos apdirbus (išvirtus arba iškeptus). Nustačius aukštą temperatūrą,
mikroorganizmai žūsta.
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Tinkama temperatūra
Temperatūros indikatorius

Šaldytuvo ir šaldiklio zonų temperatūrą
galite nustatyti atskirai.

5 °C



Temperatūros nustatymas

-18 °C

Pradžios ekranas

Veikiant įprastu režimu, temperatūros
indikatorius ekrane rodo vidutinę, faktinę šaldytuvo zonos temperatūrą, o
apatinis temperatūros indikatorius žemiausią šaldiklio zonos temperatūrą, kuri tuo momentu būdinga prietaisui.

 Ekrane palieskite tos šaldymo zonos
temperatūros indikatorių, kurios temperatūrą norite nustatyti.
Rodoma prieš tai nustatyta temperatūra.



4 °C
OK





Šaldytuvo zonos ekranas

Atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir
nustatymus, galima užtrukti iki keleto
valandų, kol bus pasiekta ir nuolat rodoma pasirinkta temperatūra.



 Jei temperatūra ilgesnį laikotarpį



buvo pakilusi aukščiau –18 °C, patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo
užšaldyti produktai.
Tokiu atveju, kaip įmanoma greičiau
suvartokite maisto produktus arba
juos apdorokite (virkite arba kepkite),
kol jie vėl nesušalo!
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-18 °C
OK



Šaldiklio zonos ekranas

 Su  ir  galite nustatyti aukštesnę
arba žemesnę temperatūrą.

Tinkama temperatūra
 Nustačius temperatūrą, iš karto palieskite "OK" ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
 Arba palaukite apie 8 sekundes, paskutinį kartą paspaudus mygtuką.
Temperatūra persijungia automatiškai.

Patarimas: Jei pakeitėte temperatūrą,
tikrinkite temperatūros indikatorių maždaug po 6 val. esant mažai pakrautam šaldymo prietaisui ir apytiksliai
po 24 val., esant visiškai pakrautam
prietaisui. Tik tuomet prietaisas gali pasiekti tinkamą temperatūrą.

Patarimas: Uždarius prietaiso dureles,
patvirtinama ir perjungiama naujai nustatyta temperatūra.

 Jei po šio laiko intervalo temperatūra
yra per aukšta arba per žema, iš naujo nustatykite temperatūrą.

Paskui temperatūros indikatorius persijungia į faktinę, tuo momentu šaldymo
prietaise esančią temperatūrą.

"PerfectFresh Pro" zonos temperatūra

Galimos temperatūros nustatymų
vertės
– Šaldytuvo zonoje galima nustatyti
nuo 3 °C iki 9 °C temperatūrą.
– Šaldiklio zonoje galima nustatyti nuo
–15 °C iki –26 °C temperatūrą.

"PerfectFresh Pro" zonoje automatiškai
palaikoma nuo 0 iki 3 °C temperatūra.
Tačiau, jeigu pageidaujate aukštesnės
arba žemesnės temperatūros, temperatūrą galite nežymiai reguliuoti.
Patarimas: Jei norite laikyti, pvz., žuvį,
galite pasirinkti žemesnį nustatymą. Jei
ketinate laikyti, pvz., pusgaminius, geriau šiek tiek aukštesnė temperatūra.
Temperatūros "PerfectFresh Pro" zonoje keitimas aprašytas skyriuje "Kitų
nustatymų pasirinkimas –
"PerfectFresh Pro" zonos temperatūros keitimas.
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"Greitas vėsinimas" ir "Greitas užšaldymas" funkcijų
naudojimas
Atsižvelgiant į šaldymo zoną, galite papildomai įjungti šias funkcijas.
– Šaldytuvo zona
"SuperKühlen" 
– Šaldiklio zona
"SuperFrost" 

"SuperFrost"  funkcija
Norėdami tinkamai užšaldyti šviežius
maisto produktus, prieš tai turite įjungti
funkciją "SuperFrost". Taip maisto produktai užšaldomi labai greitai ir išsaugoma jų maistinė vertė, vitaminai, išvaizda
ir skonis.

"SuperKühlen"  funkcija

Išimtys:

Naudojant "SuperKühlen" funkciją, galima greitai, iki žemiausios temperatūros
atvėsinti visą šaldytuvą (atsižvelgiant į
patalpos temperatūrą).

– jei dedate jau sušalusius maisto produktus;

Patarimas: "SuperKühlen" funkciją rekomenduojama įjungti tada, kai norite
greitai atvėsinti didelį kiekį ką tik įdėtų
maisto produktų arba gėrimų.
Vos įjungus "SuperKühlen" funkciją, šaldymo prietaisas šaldo visu šaldymo našumu, o temperatūra krenta.

– jei per dieną įdedate ne daugiau kaip
1 kg maisto produktų.
Funkcija "SuperFrost" turi būti įjungta
6 val. prieš sudedant šaldytinus maisto
produktus.
Jei naudojamas didžiausias šaldymo
pajėgumas, prieš 24 valandas turi būti
įjungta "SuperFrost" funkcija!

Po maždaug 12 valandų ji išsijungia automatiškai.

Vos įjungus "SuperFrost" funkciją, šaldymo prietaisas šaldo visu šaldymo našumu, o temperatūra krenta.

Patarimas: Taupydami energiją, galite
patys išjungti "SuperKühlen" funkciją,
kai maisto produktai arba gėrimai pakankamai atvės.

"SuperFrost" automatiškai išsijungia
maždaug po 65 valandų. Trukmė iki šios
funkcijos išjungimo priklauso nuo šviežiai įdėtų maisto produktų kiekio.

Išjungus "SuperKühlen" funkciją, šaldymo prietaisas vėl dirba įprastu šaldymo
našumu.

Patarimas: Norėdami taupyti energiją,
galite patys išjungti "SuperFrost" funkciją, kai tik pasiekiama pastovi, bent
–18 °C šaldiklio temperatūra. Tikrinkite
šaldiklio zonos temperatūrą.
Išjungus "SuperFrost" funkciją, šaldymo
prietaisas vėl dirba įprastu šaldymo našumu.
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"Greitas vėsinimas" ir "Greitas užšaldymas" funkcijų
naudojimas
Norimos funkcijos įjungimas /
išjungimas
 Palieskite ekrane norimos šaldymo
zonos temperatūros indikatorių.



5 °C
OK





Šaldytuvo zona – "SuperKühlen"





-18 °C


OK



Šaldiklio zona – "SuperFrost"

Ekrane pasirodo nustatyta temperatūra
ir .

 Palieskite .
– Pasirinkus funkciją, simbolis nusidažo
oranžine spalva.
– Funkciją atšaukus, simbolis nusidažo
baltai.
 Palieskite "OK" ir patvirtinkite savo
pasirinkimą.
 Arba palaukite apie 8 sekundes, paskutinį kartą paspaudus mygtuką. Pasirinkimas persijungia automatiškai.
Įjungta arba išjungta "SuperKühlen" arba "SuperFrost" funkcija.
Įjungtos funkcijos nerodomos pradiniame ekrane.
Dingus įtampai, išjungiama prieš tai
pasirinkta funkcija.
Rodyti pasirinktą funkciją.
 Palieskite ekrane norimos šaldymo
zonos temperatūros indikatorių.
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.
Pasirinktos funkcijos simbolis nusidažo
oranžine spalva.
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Temperatūros ir durų įspėjamieji signalai
Šaldymo prietaise yra įspėjamoji sistema, kad šaldiklyje nepastebimai nepakiltų temperatūra ir nebūtų prarasta
energija palikus atviras prietaiso dureles.

– įjungus šaldymo prietaisą, temperatūra per daug skiriasi nuo nustatytosios
temperatūros vertės,

Įspėjamasis temperatūros garsinis signalas

– kai šaldomas didesnis maisto produktų kiekis,

– rūšiuojant ir išimant užšaldytus produktus patenka per daug šilto oro,

 Jei temperatūra ilgesnį laikotarpį

– jei buvo dingusi elektros įtampa,

buvo pakilusi aukščiau –18 °C, patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo
užšaldyti produktai.
Tokiu atveju, kaip įmanoma greičiau
suvartokite maisto produktus arba
juos apdorokite (virkite arba kepkite),
kol jie vėl nesušalo!

– kai šaldymo prietaisas yra sugedęs.

Šaldiklio zonos temperatūrai pasiekus
per aukštą temperatūros lygį, šaldiklio
zonos temperatūros indikatorius  užsidega raudonai.
Kartu įsijungia ir įspėjamasis signalas,
kol pavojaus būsena praeina arba įspėjamasis signalas buvo išjungtas anksčiau.
Nuo nustatytos temperatūros priklauso,
kada šaldymo prietaisas temperatūros
sritį atpažįsta kaip per aukštą temperatūrą.
Temperatūros įspėjamasis signalas rodomas tik pradiniame ekrane, bet ne
nustatymų metu.
Įspėjamasis temperatūros signalas rodomas prieš esamą durelių įspėjamąjį
signalą.
Įspėjamasis temperatūros signalas pasigirsta, jei, pvz.,
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Pavojaus būsenai pasibaigus, įspėjamasis signalas nutyla ir  užgęsta.
Išankstinis temperatūros pavojaus signalo išjungimas ir aukščiausios
temperatūros peržiūrėjimas
Jei jums trukdo įspėjamasis signalas, jį
galite išjungti anksčiau. Taip pat galite
peržiūrėti aukščiausias šaldiklio zonos
temperatūras.
 Palieskite .
Klaidos pranešimas patvirtinimas, o
įspėjamasis signalas nutyla. Pasirodo
pradinis ekranas: šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje apie 1 min. mirksi
aukščiausia, iki tol šaldiklio zonoje buvusi temperatūra. Paskui šaldiklio zonos
temperatūros indikatorius pasikeičia į
aktualią.
Mirksinčio temperatūros indikatoriaus
galite atsisakyti anksčiau:
 Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių.
Ištrinama mirksinti aukščiausia temperatūra. Paskui temperatūros indikatoriuje vėl atsiranda faktinė momentinė šaldiklio temperatūra.

Temperatūros ir durų įspėjamieji signalai
Įspėjamasis durelių signalas
Šaldymo prietaise yra įspėjamoji sistema, kad nebūtų prarasta energija palikus atviras prietaiso dureles ir nuo šilumos apsaugoti šaldomi produktai.
Jei prietaiso durelės ilgesniam laikui paliekamos atviros, temperatūros indikatorius  šviečia geltona spalva. Tuo pačiu metu kelis kartus pasigirsta ir įspėjamasis signalas. Jei pavojaus būsena
nepraeina, o pavojaus signalas nebuvo
prieš tai išjungtas, įspėjamasis signalas
pasigirsta apytiksliai po 3 min.
Laikas iki durelių įspėjamojo signalo suveikimo priklauso nuo pasirinkto nustatymo (gamyklinis nustatymas = 2 min.).
Durelių įspėjamąją sistemą galima išjungti (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas – įspėjamojo signalo garsumo
ir tono įjungimas / išjungimas").
Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis
signalas nutyla, o ekrane užgęsta .

Temperatūros įspėjamasis signalas rodomas tik pradiniame ekrane.
Kol esate nustatymų režime, savaime
slopinama durelių įspėjamoji sistema:
nerodomas nei vienas simbolis, neskamba įspėjamasis signalas.
Jei įspėjamasis signalas nepasigirsta,
nors yra nustatytas durelių įspėjamasis
signalas, vadinasi, įspėjamasis signalas išjungtas per nustatymų režimą
"Kitų nustatymų pasirinkimas – įspėjamojo signalo garsumo ir tono įjungimas / išjungimas").
Durelių įspėjamojo signalo išjungimas
Jei jums trukdo įspėjamasis signalas, jį
galite išjungti anksčiau.
 Palieskite .
Temperatūros indikatoriuje rodoma aktuali momentinė temperatūra. Įspėjamasis signalas nutyla.
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Kitų nustatymų parinkimas
Nustatymų apžvalga
Šiuos nustatymus galima aktyvinti arba keisti. Gamykliniai nustatymai nurodyti lentelėje paryškinti arba segmentinėje kolonoje paryškintas lygis.
Nustatymas


"Party" režimo įjungimas / išjungimas



Atostogų režimo įjungimas / iš- (oranžinės spalvos simbolio) /
jungimas
išj.



Trumposios trukmės išnaudojimas
("QuickCool" laikmatis)

/

(oranžinės spalvos simbolio) /
išj.

0:00–9:59 val: min.

Užrakto įjungimas ir išjungimas Įj. / išj.



Šaldymo prietaiso išjungimas

"OK"



Šabo režimo įjungimas / išjungimas

(oranžinės spalvos simbolio) /
išj.



Laiko iki garsinio durelių signalo keitimas

Pakopa 1–7 (pakopa 1 = 30
sek.)
 (pakopa 4 = 2 min.)



"Miele@home" sistemos nustatymai
(rodomi tik įstačius ryšio atmintinės kištuką)

Kitos nustatymo galimybės: žr.
kitoje pusėje "Atitinkamų nustatymų paaiškinimai.
"Miele@home" sistemos nustatymai"

/
/

Mygtukų signalo įjungimas / iš- Įj. / išj.
jungimas
Įspėjamojo signalo garsumo ir
signalo garso nustatymas ir išjungimas

išj. – pakopa 7




Ekrano ryškumo nustatymas

Pakopa 1–7


°C

Temperatūros vienetų keitimas

°C

Parodomasis režimas (matomas tik įjungus)

Išj.



34

Pasirinkimas / gamyklinis nustatymas

/ °F

Kitų nustatymų parinkimas


Grąžinti gamyklinius nustatymus





Peržiūrėti informaciją apie šaldymo prietaisą

Rodmenys (svarbūs informuojant "Miele" klientų aptarnavimo skyrių apie atsiradusią triktį!)



Priminimas: kvapų filtro keitimas

(oranžinės spalvos simbolio) /
išj.



Priminimas: vėdinimo grotelių
valymas

(oranžinės spalvos simbolio) /
išj.
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Kitų nustatymų parinkimas
Kitų nustatymų parinkimas
Nustatymų režime  galite pasirinkti
tam tikrus nustatymus ir pasirinkti norimas funkcijas ir taip priderinti šaldymo
prietaisą prie savo kasdienių poreikių.
Daugiau informacijos ir paaiškinimų rasite kituose puslapiuose.
Kol esate nustatymų režime, automatiškai slopinama durelių įspėjamoji sistema: nerodomas nei vienas simbolis,
neskamba įspėjamasis signalas. Išimtis: esant prietaiso klaidai (F+Ziffern),
nustatymų režimas nėra rodomas.
Ekrane rodomas klaidos kodas ir pasigirsta garsinis įspėjamasis signalas (žr.
"Ką daryti, jei ... – Pranešimai ekrane").
Pasirinkite pageidaujamą nustatymą.

5 °C



-18 °C

Pradžios ekranas

 Palieskite .
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Nustatymų režimas

 Rodyklių mygtukais  arba  galite
versti į kairę arba į dešinę.
Ekrano viduryje atsiranda pasirenkamo
nustatymo simbolis.
Fone, kairėje ir dešinėje, taip pat matomi kitų galimų, bet nepasirenkamų nustatymų simboliai.
 Palieskite norimo nustatymo simbolį
(taip pat žr. "Nustatymų apžvalga").
Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, galimos dvi galimybės:
1. Norėdami atlikti kitas parinktis arba
nurodyti vertes, eikite į submeniu.
2. Tiesiogiai pasirinkus nustatymą, nustatymas patvirtinamas simboliui nusidažius oranžine spalva. Simbolis
baltos spalvos – vadinasi, pasirinkimas nebuvo aktyvintas.

Kitų nustatymų parinkimas
Verčių nurodymas
Visi atlikti nustatymai turi būti patvirtinti
mygtuku "OK". Nustatymo nepatvirtinus, po maždaug 15 sek. ekranas grįžta
į pradžios ekraną, o nustatytos arba pakeistos vertės nėra išsaugojamos.
Meniu lygmens uždarymas
("Zurück" )
Su  pateksite atgal, į prieš tai buvusį
ekraną.
Visi nustatymai, kuriuos atlikote iki tol,
bet neišsaugojote mygtuku "OK", neišsaugojami.

Tam tikrų nustatymų paaiškinimai
"Party" režimo  įjungimas / išjungimas
Šią funkciją rekomenduojama įjungti tada, jei norite greitai atvėsinti arba sušaldyti didelį kiekį ką tik įdėtų maisto produktų arba gėrimų, taip pat norite pasigaminti ledo kubelių, nes, pvz., laukiate
daug svečių.
Funkcijos "SuperKühlen" ir
"SuperFrost" įjungiamos automatiškai:
šaldytuvo ir šaldiklio zonos labai greitai
atvėsinamos iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą).
Patarimas: Likus maždaug 4 valandoms iki produktų sudėjimo, įjunkite
funkciją.
Neįsijungia "Party" režimas, vadinasi,
atskirai buvo išjungta šaldytuvo zona
arba yra įjungtas atostogų režimas.
"Party" režimas po maždaug 20 valandų
išsijungia automatiškai. Visada galite jį
išjungti anksčiau.
Dingus įtampai, išjungiamas prieš tai
pasirinktas "Party" režimas.
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Kitų nustatymų parinkimas
Atostogų režimo  įjungimas / išjungimas
Jei, pvz., atostogų metu nebūtinas didelis šaldymo našumas, bet nenorite visiškai išjungti šaldymo prietaiso, tuomet
rekomenduojama ši funkcija.
Šaldiklio zona lieka įjungta iki –18 °C.
Nustatoma 15 °C šaldytuvo zonos temperatūra, nors "PerfectFresh Pro" zonoje automatiškai nustatoma nuo 9 iki
12 °C. Taip šaldytuvo zona gali veikti
energijos taupymo režimu.

 Tokiu metu šaldytuve nelaikykite
jokių jautrių ir greitai gendančių maisto produktų, pvz., vaisių, daržovių,
žuvies, mėsos ar pieno produktų.
Pasirinkus šią, vidutinę šaldytuvo zonos
temperatūrą, negreitai gendantys maisto produktai gali dar kurį laiką likti šaldytuve, o energijos suvartojamas yra
žemesnis, nei šaldytuvo zonai veikiant
įprastu režimu.
Tai taip pat apsaugo nuo blogo kvapo ir
pelėsio susidarymo šaldytuve, kuris atsiranda prietaisą išjungus ir uždarius
dureles.
Pradžios ekrane rodomas pasirinktas
atostogų režimas:





-18 °C

Atostogų režimo pradžios ekranas
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Neįsijungia atostogų režimas, vadinasi,
prieš tai atskirai buvo išjungta šaldytuvo zona.
Jei prieš tai buvo pasirinkti funkcijų
"Party" arba "SuperKühlen" režimai,
pasirinkus atostogų režimą, jie išsijungia automatiškai.

Kitų nustatymų parinkimas
Trumposios trukmės  ("QuickCool"
laikmačio) naudojimas
Trumpąją trukmę galite nustatyti norėdami stebėti atskirus procesus, pvz.,
minkomos tešlos atvėsinimą. Garsinis
signalas primins apie nustatytą laiką.
Gali būti nustatyta didžiausia 9 valandų
ir 59 minučių trukmė.
– Trumposios trukmės nustatymas
 Palieskite .
 Nustatykite valandas paspausdami 
arba .
 Patvirtinkite paspausdami "OK".
Rodomos nustatytos valandos. Galite
nustatyti minutes.
 Nustatykite minutes su  arba .
 Patvirtinkite paspausdami "OK".
Rodomos nustatytos minutės. Nustatyta trumpoji trukmė pasibaigia. Atidaromos prietaiso durelės, o ekrane pasirodo trumpoji trukmė. Po maždaug 3 sekundžių ekranas grįžta į pradžios ekrano
rodymą.
Esant trumposios trukmės kontrolei
arba pakeitimui, trumpoji trukmė sustabdoma.
Dingus įtampai arba jai vėl atsiradus,
ištrinama prieš tai įvesta trumpoji trukmė.

– Trumposios trukmės pabaiga
Pasigirsta akustinis signalas ir mirksi .
 Palieskite ekraną.
Pasirodo pradžios ekranas
– Trumposios trukmės koregavimas
 Atidarykite prietaiso dureles.
 ekrane maždaug 3 sekundėms rodomas trumposios trukmės laikas.
 Tuo metu palieskite likusio laiko rodmenį.
 Norėdami koreguoti nustatytą trumpąją trukmę, palieskite . Atlikite tuos
pačius veiksmus, kaip nustatydami
trumpąją trukmę (žr. "Trumposios
trukmės nustatymas").
– Trumposios trukmės ištrynimas
 Atidarykite prietaiso dureles.
 ekrane maždaug 3 sekundėms rodomas trumposios trukmės laikas.
 Tuo metu palieskite likusio laiko rodmenį.
 Palieskite , norėdami ištrinti trumpąją trukmę.
Pasirodo pradžios ekranas
Nustatytą trumpąją trukmę galite koreguoti arba ištrinti nustatymų režime.
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Kitų nustatymų parinkimas
Užraktas / įjungimas / išjungimas
Užraktu galima apsaugoti šaldymo prietaisą, kad nebūtų:
– netyčia išjungtas;
– netyčia pakeista temperatūra;
– neplanuotai pasirinktos "SuperKühlen" ir "SuperFrost" funkcijos;
– neplanuotai pakeisti nustatymai (galimas tik užrakto išjungimas).
Taip sutrukdysite, kad nepageidaujami
asmenys, pavyzdžiui, vaikai, neišjungtų
arba nesureguliuotų iš naujo šaldymo
prietaiso.
Dingus įtampai, lieka prieš tai įjungtas
užraktas.
– Užraktas  trumpalaikis atrakinimas
 Palieskite ekraną.
 pasirodo.
 6 sekundėms palieskite .
Galite atlikti kitus nustatymus. Uždarius
prietaiso dureles, užraktas vėl įsijungia.
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– Užrakto  išjungimas
 Palieskite ekraną.
 pasirodo.
 6 sekundėms palieskite .
Pasirodo pradžios ekranas.
 Palieskite .
 Pasirinkite .
 šviečia oranžine spalva.
 Palieskite .
Ekrane pasirodo . Užraktas išjungtas.
Šaldymo prietaiso išjungimas 
Pasirinkdami šią funkciją, galite išjungti
visą šaldymo prietaisą.
Ekrane užgęsta temperatūros indikatorius ir šviečia .
Šaldytuvo zonos vidaus apšvietimas užgęsta ir šaldymas išsijungia.
 užgęsta maždaug po 10 min., ekranas užtemsta (energijos taupymo režimas).

Kitų nustatymų parinkimas
Šabo režimo  įjungimas / išjungimas

– Šabo režimo įjungimas

Siekiant paremti religinius papročius,
prietaise yra šabo režimas.

 Palieskite .

Išjungiama
– vidinis apšvietimas atidarius prietaiso
dureles,
– visi garsiniai ir vaizdiniai signalai,
– temperatūros indikatorius,
– funkcijos "SuperKühlen",
"SuperFrost", "Party" režimas, atostogų režimas (jei prieš tai buvo įjungta),
– trumposios trukmės (jei prieš tai buvo
įjungta).
Lygiai taip pat nustatymų režime  galite neatlikti jokių nustatymų.
Šabo režimo funkcija automatiškai išsijungia po 120 val.
Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso durys būtų tvirtai uždarytos, nes akustiniai ir vaizdiniai įspėjamieji signalai išjungti.
Galimas įtampos dingimas šiuo periodu nerodomas. Dingus elektros įtampai, prietaisas pradeda veikti šabo režimu, jei įjungtas.

 šviečia oranžine spalva.
Ekrane taip pat rodomas baltai šviečiantis .


Šabo režimo ekranas

užgęsta maždaug po 3 sek. , ekranas
užtemsta.
– Šabo režimo išjungimas anksčiau
laiko
 Palieskite ekraną.
 pasirodo.
 Palieskite .
 šviečia oranžine spalva.
 Palieskite .
 šviečia baltai. Funkcija išjungiama.
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Kitų nustatymų parinkimas
Laiko nustatymas iki garsinio durelių
signalo 
Šaldymo prietaise yra garsinis durelių
signalas. Ilgiau palikus atviras prietaiso
dureles, pasigirsta įspėjamasis signalas
(jei neišjungtas; žr. "Įspėjamojo signalo
garsumo ir signalo tono įjungimas / išjungimas"), o ekrane užsidega  (žr.
"Temperatūros ir durelių įspėjamasis
signalas – durelių įspėjamasis signalas").
Segmentinėse kolonose galite nustatyti
laiko tarpą iki durelių įspėjamojo signalo
įsijungimo :
Laiko tarpas gali būti nustatomas tolygiais, 30 sekundžių intervalais, pradedant nuo 30 sek. (1 pakopa = 1 užbaigtas segmentas) iki daugiausia 3 min. ir
30 sekundžių (7 pakopa = 7 užbaigtas
segmentas).
Temperatūros keitimas "PerfectFresh
Pro" zonoje 
"PerfectFresh Pro" automatiškai palaikoma temperatūra nuo 0 iki 3 °C. Tačiau, jei Jūs pageidaujate, kad šaldytuve būtų šiek tiek šilčiau arba šalčiau,
nes, pavyzdžiui, norite laikyti žuvį, galite
pakeisti temperatūrą.
Galimas temperatūros lygio keitimas
(nuo 1 iki 9).
Pasirinkus nustatymą nuo pakopos 1
iki pakopos 4, gali būti pasiekiama
neigiama temperatūra. Maisto produktai gali sušalti!
Pasirinkite aukštesnį lygį.
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"Miele@home" sistemos nustatymai 
Rodomi tik įstačius ryšio atmintinės
kištuką XKS3100W.
Šiuo meniu punktu galite savo šaldymo
prietaisą prijungti prie esamo
"Miele@home" tinklo arba su savo šaldymo prietaisu sukurti "Miele@home"
tinklą.
Išsami informacija pateikta
"Miele@home" naudojimo instrukcijoje.
Ją galite atsisiųsti PDF formatu iš
www.miele-at-home.de tinklalapio.
Užtikrinkite, kad prietaiso pastatymo
vietoje "WLAN" tinklo signalas būtų
pakankamai stiprus.
Yra keletas galimybių, kaip savo šaldymo prietaisą galėtumėte prijungti prie
"WLAN" tinklo. Galite pasinaudoti
"Miele@mobile" taikomąja programa.
Tik iš pradžių turite užmegzti tiesioginį
ryšį su savo mobiliuoju galiniu įrenginiu (žr. " = Soft access point").
"Miele@mobile" taikomoji programa
Ryšį su tinklu galite užmegzti pasinaudoję "Miele@mobile" taikomąja programa.
 "Miele@mobile" taikomąją programą
galite atsisiųsti iš bet kurios "App
Stores".
 Vadovaukitės taikomosios programos
vartotojams skirta pagalba.

Kitų nustatymų parinkimas
Submeniu nustatymų galimybės
 Palieskite .
Esate submeniu. Čia Jums bus pasiūlytos šios nustatymų galimybės:
– "WPS" = "WPS Push Button"
–  = Belaidės prieigos taškas ("Soft
access point")
–  = "Reset WLAN-Modul"
–  = "WLAN" modulio gamykliniai
nustatymai
– "WPS Push Button"
Kaip alternatyvą prisijungimui prie tinklo
per "Miele@mobile" taikomąją programą, rekomenduojame prisijungti per
"WPS" ("Wireless Protected Setup").
Tam Jums reikės "WLAN" kelvedžio,
kuris palaiko "WPS".
 Palieskite .
Rodomas "WPS"
 Palieskite "WPS".
Tam tikrą laiko tarpą bus bandoma prisijungti prie "WLAN" tinklo.
 Per dvi minutes savo kelvedyje įjunkite "WPS" funkciją.
Kai bus galimybė prisijungti prie tinklo,
ekrane pasirodys .
 Paspauskite "OK" ir patvirtinkite.

Gali būti, kad nepakankamai greitai
savo kelvedyje įjungėte "WPS". Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus.
– Belaidės prieigos taškas ("Soft access point") 
Savo šaldymo prietaisą galite tiesiogiai
sujungti su mobiliuoju galiniu įrenginiu
(pvz., išmaniuoju telefonu, planšetiniu
kompiuteriu). Šis ryšys būtinas, jei norite prisijungti prie tinklo su
"Miele@mobile" taikomąja programa.
 Palieskite .
Tam tikrą laiką bus bandoma užmegzti
tiesioginį ryšį su tinklu.
 Užmegztą ryšį patvirtinkite mobiliajame galiniame įrenginyje.
Rodmuo pasikeičia į pradžios ekraną,
viršuje, dešinėje rodoma .
Jei maždaug po 15 minučių nebus patvirtintas prisijungimas, procesas bus
nutrauktas. Rodmuo pasikeis į pradžios
ekraną.
= "Reset WLAN-Modul"
Galite atkurti visus "Miele@home" atliktus nustatymus ir įvestas vertes, taip
pat "WLAN" modulio gamyklinius nustatymus. Išsaugomi visi su
"Miele@home" nesusiję nustatymai,
įjungiamas "WLAN" modulis.

Rodmuo pasikeičia į pradžios ekraną,
viršuje, dešinėje pasirodo .

 Palieskite .

Jeigu bandymas prisijungti prie tinklo
buvo nesėkmingas, ekrane pasirodys .

 Paspauskite "OK" ir patvirtinkite.

Rodoma .

"WLAN" modulis paleidžiamas iš naujo.
Po sėkmingo kartotinio paleidimo, rodmuo pasikeičia į pradžios ekraną, o viršuje, dešinėje pasirodo .
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Kitų nustatymų parinkimas
– "WLAN" modulio gamykliniai nustatymai 

Mygtukų signalo  /  įjungimas / išjungimas

Jeigu norite atstatyti visus
"Miele@home" atliktus nustatymus ir
įvestas vertes, galite atkurti "WLAN"
modulio gamyklinius nustatymus. Išsaugomi visi su "Miele@home" nesusiję nustatymai, išjungiamas "WLAN" modulis.

Kiekvieną kartą ekrane palietus pasirenkamą laukelį, pasigirsta mygtuko signalas. Juos galite įjungti  arba išjungti .

 Palieskite .

Segmentinėse kolonose galite nustatyti
įspėjamojo signalo ir mygtukų signalo
garsumą:
jei visi signalai užpildyti, vadinasi, pasirinktas maksimalus garso stiprumas.
Jei neužpildytas nei vienas segmentas,
vadinasi, įspėjamasis ir mygtukų signalas yra išjungtas. Pasirodo .

Rodoma .
 Paspauskite "OK" ir patvirtinkite.
"WLAN" modulis grąžinamas į pradinę
būseną ir išjungiamas. Rodmuo pasikeičia į pradžios ekraną, užgęsta prisijungimą prie "WLAN" ryšio rodantis simbolis .

Įspėjamojo signalo garsumo ir signalo garso  įjungimas / išjungimas

Garso stiprumo pasikeitimas atkuriamas pakeitimo metu.
Esant temperatūros įspėjimui, trikties
pranešimui, dingus įtampai, taip pat,
jei nustatyta trumpoji trukmė, įspėjamieji ir garsiniai signalai negali būti išjungiami.
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Kitų nustatymų parinkimas
Ekrano ryškumo nustatymas 

Gamyklinių nustatymų  grąžinimas

Segmentinėse kolonose galite nustatyti
ekrano ryškumą:
jei visi segmentai užpildyti, vadinasi, pasirinktas didžiausias ryškimas.

Visi šaldymo prietaisų nustatymai grąžinami į pradinę, gamyklinę būseną, o
šaldymo prietaisas išjungiamas.

Ryškumo pasikeitimas matomas atliekant pakeitimus.
Temperatūros vienetų °C/°F nustatymas
Temperatūros ekrane rodymui galite pasirinkti tarp Celsijaus °C ir Farenheito °F
laipsnių.
Parodomojo režimo  išjungimas
Dėl parodomojo režimo specializuoti
pardavėjai gali parodyti prietaiso veikimą, nejungiant šaldymo. Naudojant
namuose, šio nustatymo neprireiks.

Informacijos  peržiūrėjimas
Ekrane rodomi prietaiso duomenys (modelio pavadinimas ir serijos numeris).
Patarimas: Šie rodmenys yra svarbūs
informuojant "Miele" klientų aptarnavimo skyrių apie atsiradusią triktį!
Spustelėjus "OK", išeisite iš informacinio
pranešimo.
– Licencinių sutarčių rodymas
Panaudotas licencijas galėsite peržiūrėti ©.

Jei pagal gamyklinius nustatymus parodomasis režimas yra įjungtas, ekrane
rodoma . Šią funkciją galite išjungti.
Parodomąjį parodomąjį režimą, jo negalima pakartotinai įjungti nustatymų
režime .
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Kitų nustatymų parinkimas
Priminimas: kvapų filtro  keitimas
Šiame šaldymo prietaise yra įrengtas
kvapų filtras su KKF-FF laikikliu ("Active
AirClean").
Jei aktyvintas kvapų filtro keitimo indikatorius, apytiksliai po 6 mėnesių sulauksite priminimo apie kvapų filtro keitimą (žr. "Valymas ir priežiūra – kvapų
filtro keitimas").
Pradiniame ekrane rodomas šaldytuvo
zonos temperatūros indikatorius  ir
pasigirsta garsinis signalas (jei įjungtas).
Palietus simbolį patvirtinsite pranešimą.
Laikmatis nustatomas iš naujo, o pradiniame ekrane pasikeičia rodmuo.

Priminimas: vėdinimo grotelių valymas
Šaldymo prietaiso cokolyje įrengtos vėdinimo grotelės.
Jei aktyvintas vėdinimo grotelių valymo
indikatorius, maždaug po 12 mėn. gausite priminimą apie vėdinimo grotelių
valymą (žr. "Valymas ir priežiūra – vėdinimo grotelių valymas"). Ekrane rodomas , pasigirsta garsinis signalas (jei
įjungtas).
Patarimas: Reguliariai valykite vėdinimo angas teptuku arba dulkių siurbliu
(naudokite, pavyzdžiui, "Miele" dulkių
siurbliui skirtą siurbimo antgalį).
Dėl susikaupusio dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.
Palietus simbolį, patvirtinsite pranešimą.
Laikmatis nustatomas iš naujo, o pradiniame ekrane pasikeičia rodmuo.
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Maisto produktų laikymas šaldytuve
 Sprogimo pavojus!
Šaldymo prietaise nelaikykite sprogių
medžiagų ir produktų su darbinėmis
dujomis (pavyzdžiui, aerozolių balionėlių).

 Jei šaldymo prietaiso viduje arba
jo duryse laikote maisto produktus,
kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, atkreipkite dėmesį, kad dėl vidinės įtampos plastikinės dalys gali suskilti ir įtrūkti.
Atkreipkite dėmesį, kad galimai ištekėję riebalai arba aliejus nepatektų
ant plastikinių prietaiso dalių.

Įvairios šaldytuvo zonos
Dėl įprastos oro cirkuliacijos šaldytuve
susidaro skirtingos temperatūros sritys.
Šaltas sunkus oras leidžiasi į apatinę
šaldytuvo zoną. Išnaudokite skirtingas
šalčio zonas maisto produktų laikymui!
Nedėkite maisto produktų vieno prie
pat kito, kad galėtų gerai cirkuliuoti
oras.

Tai yra šaldymo prietaisas su automatine dinamine šaldymo sistema
("DynaCool"), kuriame veikiantis ventiliatorius nustato tolygią temperatūrą.
Skirtingų šalčio zonų skirtumai nebe
tokie dideli.
Šilčiausia sritis
Šilčiausia šaldytuvo sritis yra pačiame
viršuje ir prietaiso durelėse. Šioje srityje
laikykite, pavyzdžiui, sviestą, kad jis būtų lengvai tepamas, ir sūrį, kad jis išlaikytų savo kvapą.
Šalčiausia sritis
Šalčiausia šaldytuvo sritis yra tiesiai virš
skiriamosios plokštės tarp
"PerfectFresh Pro" ir galinės sienelės.
Dar žemesnė temperatūra paprastai būna "PerfectFresh Pro" stalčiuose.
Šiose šaldymo zonoje ir "PerfectFresh
Pro" stalčiuose laikykite labai greitai
gendančius maisto produktus, pavyzdžiui:
– žuvį, mėsą, paukštieną,
– dešreles, paruoštus patiekalus,

Neuždenkite prie galinės sienos esančio ventiliatoriaus – tai yra svarbu šaldymo našumui!

– kiaušininius arba grietininius patiekalus / kepinius,

Maisto produktai negali liestis prie šaldytuvo zonos galinės sienelės. Jie gali
prišalti.

– varškės sūrį ir kitus pieno produktus,

– šviežią tešlą, pyrago, picos tešlą,

– paruoštas daržoves, suvyniotas į plėvelę, ir visus šviežius maisto produktus, kurių vartojimo trukmė yra ilgiausia laikant bent 4 °C temperatūroje.
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Maisto produktų laikymas šaldytuve
Šaldytuvo zonai nepritaikyti
produktai

Į ką turite atkreipti dėmesį
pirkdami maisto produktus

Ne visus produktus galima laikyti žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, nes jie
jautrūs šalčiui. Atsižvelgiant į maisto
produktus, dėl per ilgo laikymo šie gali
pakeisti savo išvaizdą, konsistenciją,
skonį ir (arba) vitaminų kiekį.

Svarbiausia maisto produktų ilgo laikymo sąlyga yra jų šviežumas įdėjimo metu. Pradinis šviežumas ypač svarbus laikymo trukmei.
Atkreipkite dėmesį ir į galiojimo datą bei
tinkamą laikymo temperatūrą.
Pasirūpinkite, kad maisto produktai nesušiltų, pvz., šiltame automobilyje.

Šalčiui jautrūs maisto produktai:
– ananasai, avokadai, bananai, granatai, mangai, melionai, papajos, pasiflorai, citrusiniai vaisiai (pavyzdžiui,
citrinos, apelsinai, mandarinai,
greipfrutai),
– vaisiai, kurie dar turi sunokti,
– baklažanai, agurkai, bulvės, paprikos,
pomidorai, cukinijos,
– kietasis sūris (pvz., parmezanas, kalnuose pagamintas sūris).
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Patarimas: Važiuodami apsipirkti, pasiimkite šaltkrepšį ir paskui nedelsdami į jį
sudėkite maisto produktus.

Tinkamas maisto produktų laikymas
Šaldytuve maisto produktus laikykite
supakuotus arba gerai uždengtus
("PerfectFresh Pro" yra išimčių). Taip išvengsite svetimų kvapų įsigėrimo ir galimai esamų bakterijų perėmimo. Tai labai
svarbu laikant gyvulinės kilmės maisto
produktus.
Teisingai nustačius temperatūrą ir laikantis atitinkamos higienos galima gerokai pailginti maisto produktų laikymo
trukmę.

Maisto produktų laikymas "PerfectFresh Pro"
"PerfectFresh Pro" sąlygos yra tinkamos
laikyti vaisius, daržoves, žuvį, mėsą ir
pieno produktus. Maisto produktai ilgiau išlieka švieži, nepakinta jų skonis ir
išlieka vitaminai.
"PerfectFresh Pro" temperatūra reguliuojama automatiškai ir yra nuo 0 iki
3 °C. Tai yra žemesnė temperatūra negu
įprastame šaldytuve, tačiau šalčiui jautriems maisto produktams tai yra tinkamiausia laikymo temperatūra. Kadangi
laikymo trukmė tokioje temperatūroje
pailgėja, maisto produktus galima laikyti
kur kas ilgiau ir neprarasti šviežumo.
Oro drėgmė "PerfectFresh Pro" papildomai pakeičiama taip, kad tiktų ten laikomiems maisto produktams. Dėl padidėjusios oro drėgmės maisto produktai išlaiko savo drėgmę ir ne taip greitai išdžiūva. Jie ilgesnį laiką išlieka traškesni
ir šviežūs.
Pagalvokite, kad nuo geros maisto
produktų pradinės būklės priklauso
laikymo rezultatas!
Maisto produktus iš "PerfectFresh
Pro" išimkite likus maždaug 30–60 minučių iki vartojimo. Tik kambario temperatūroje sustiprėja kvapas ir skonis.

Dvi "PerfectFresh Pro" zonos sritys:
Info sistema (kaip parodyta, dalimis)
virš "PerfectFresh Pro" zonos Jums padės teisingai pasirinkti skyrių arba drėgnojo skyriaus nustatymą.

– Viršutiniame sausajame skyriuje vyrauja nuo 0 iki 3 °C temperatūra, oro
drėgmė nepadidėjusi . Čia galite laikyti visų rūšių žuvį, mėsą, pieno produktus ir maisto produktus, jeigu jie
yra pakuotėse.

– Apatiniame drėgnajame stalčiuje
(skirtingas skaičius, atsižvelgiant į
modelį) vyrauja 0–3 °C temperatūra,
oro drėgnumas, atsižvelgiant į reguliatoriaus padėtį, nėra padidėjęs  arba yra padidėjęs .Jeigu oro drėgnumas yra padidėjęs, čia galite laikyti vaisius ir daržoves.
Kiekvienas maisto produktas pasižymi
tam tikromis savybėmis, todėl jam būtinos specialios laikymo sąlygos.
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Maisto produktų laikymas "PerfectFresh Pro"
Sausasis stalčius 

Drėgnasis skyrius ,  / 

Sausoji sritis labai tinka laikyti ne greitai
gendančius maisto produktus:

Nepadidėjusi oro drėgmė 

– šviežią žuvį, vėžiagyvius;
– mėsą, paukštieną, dešrą;
– delikatesines salotas;
– pieno produktus, pavyzdžiui, jogurtą,
sūrį, grietinę, varškę ir t. t.
– Taigi čia galite laikyti visus maisto
produktus, jeigu jie yra supakuoti.
Sausame stalčiuje svarbiausia žema
temperatūra. Oro drėgnumas sausoje
srityje atitinka įprasto šaldytuvo oro drėgnumą.
Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai, kuriuose yra daug baltymų, genda
greičiau.
T. y. moliuskai, vėžiagyviai genda greičiau nei, pvz., žuvis, žuvis genda greičiau nei mėsa.
Higienos sumetimais maisto produktus
laikykite tik pridengtus arba supakuotus.

Pasirinkus šį nustatymą , drėgnasis
skyrius tampa sausuoju – stumdomas
reguliatorius atidaro angas, skirtas drėgmės pasišalinimui (žr. "Sausasis stalčius ").
Padidėjusi oro drėgmė  / 
Abiem nustatymų atvejais  /  drėgnasis skyrius pritaikytas vaisių ir daržovių laikymui:
– Jeigu drėgnajame skyriuje ketinate
laikyti didesnį kiekį vaisių ir daržovių,
rekomenduojamas nustatymas 
(stumdomas reguliatorius iš dalies
uždaro skyriaus angas, kad išliktų dalis esamos drėgmės).
– Jeigu drėgnajame skyriuje laikote tik
šiek tiek vaisių ir daržovių, rekomenduojamas nustatymas  (stumdomas reguliatorius visiškai uždaro skyriaus angas, kad išliktų visa esama
drėgmė).
Patarimas: Jeigu nustatytas per aukštas oro drėgnumas ir skyriuje kaupiasi
didelis drėgmės kiekis, pasirinkite nustatymą . Jeigu oro drėgnumas yra
per žemas, maisto produktus supakuokite į sandarias pakuotes.
Oro drėgmė drėgnajame skyriuje priklauso nuo laikomų maisto produktų rūšies ir kiekio, jeigu jie nėra pakuotėse.
Esant padidėjusiai drėgnojo skyriaus
drėgmei, ant pagrindo arba po dangteliu gali susikaupti kondensatas.
Jį nuvalykite šluoste.
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Maisto produktų laikymas "PerfectFresh Pro"
Nurodymas patikros institutams:
siekiant išmatuoti energijos suvartojimo normas, drėgnojo skyriaus stumdomą reguliatorių reikia nustatyti į padėtį  ("nepadidėjusi drėgmė").

Drėgmės reguliavimas drėgnajame skyriuje
Stumdomu reguliatoriumi ir nustatymais
,  arba  galite reguliuoti drėgmę
drėgnajame skyriuje.

 Stumdomą reguliatorių spauskite atgal iki galo ir lėtai atleiskite.
Stumdomas reguliatorius savaime užsifiksuos pasirinkus .
 Norint pasirinkti nustatymus  ir ,
dar kartą paspauskite stumdomą reguliatorių ir vėl jį atleiskite, tada užfiksuokite norimoje  arba  padėtyje.
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Maisto produktų laikymas "PerfectFresh Pro"
Maisto produktų laikymo
"PerfectFresh Pro" zonoje rezultatas
Dar kartą perskaitykite šiuos nurodymus, jei nesate patenkinti laikomų
maisto produktų kokybe (maisto produktai, pvz., trumpai palaikius, suglemba arba suvysta).
– Dėkite tik šviežius maisto produktus.
Nuo maisto produktų būklės vėliau
priklauso jų šviežumas.
– Prieš sudėdami maisto produktus, išvalykite "PerfectFresh Pro" skyrių.
– Prieš sudėdami itin drėgnus maisto
produktus, leiskite jiems nuvarvėti.
– "PerfectFresh Pro" zonoje nelaikykite
šalčiui jautrių maisto produktų (žr.
"Šaldytuve laikyti nepritaikyti produktai").
– Maisto produktų laikymui pasirinkite
tinkamą "PerfectFresh Pro" skyrių,
taip pat drėgnojo stalčiaus stumdomo
reguliatoriaus padėtį (nepadidėjusi arba padidėjusi drėgmė).

– Drėgnojo stalčiaus drėgmė padidės
/ vien tik dėl laikomuose maisto
produktuose esančios drėgmės, t. y.,
kuo daugiau produktų yra skyriuje,
tuo didesnis drėgmės kiekis.
Jeigu pasirinkus  skyriuje susikaupia per daug drėgmės ir tai gali turėti
įtakos maisto produktams, pasirinkite
nustatymą . Nuo pagrindo ir po
dangteliu pašalinkite kondensacinį
skystį šluoste arba įstatykite groteles
ar pan., kad sumažėtų drėgmės perteklius.
Jeigu, nepaisant nustatymo  drėgmės kiekis skyriuje būtų per mažas,
maisto produktus supakuokite sandariose pakuotėse.
– Jei manote, kad "PerfectFresh Pro"
zonos temperatūra yra per aukšta arba per žema, pirmiausia pabandykite
ją pakeisti nustatymuose "Temperatūros keitimas "PerfectFresh Pro" zonoje ", pasirenkant kitą temperatūros
lygį.
Pasirinkus nustatymą nuo pakopos 1
iki pakopos 4, gali būti pasiekiama
neigiama temperatūra. Maisto produktai gali sušalti!
– Jei manote, kad šio pakeitimo nepakanka, pabandykite perstatyti šaldytuvo zonos temperatūrą, ją pakeisdami nuo 1 iki 2 °C. Vėliausiai tuomet,
kai ant "PerfectFresh" stalčiaus dugno susidaro ledo kristalai, būtina padidinti temperatūrą, nes kitaip maisto
produktai suges dėl per šalto oro.
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Šaldytuvo zonos vidaus keitimas
Pastatymo lentynėlės / butelių
skyriaus padėties keitimas

Butelių lentynėlės padėties keitimas.

 Pastatymo lentynėlę / butelių skyrių
pakelkite aukštyn ir, traukdami į save,
išimkite.
 Vėl įstatykite pastatymo lentynėlę /
butelių skyrių į pageidaujamą padėtį.
Atkreipkite dėmesį, ar jis tinkamai ir
tvirtai įspaustas į iškilimus.

Lentynos / lentynos su apšvietimu perkėlimas
Lentynų padėtį galima keisti atsižvelgiant į šaldomų produktų aukštį.

Butelių lentynėlę galite įvairiai įstatyti į
šaldymo prietaisą.
 Lentynėlę buteliams pakelkite, šiek
tiek patraukite į priekį, su grioveliu
perkelkite per atramos briauną ir padėkite į aukštesnę arba žemesnę padėtį.
Fiksavimo pakaba turi būti nukreipta į
viršų, kad buteliai nesiliestų prie galinės
sienelės.

 Lentynos priekį kilstelėkite aukštyn,
šiek tiek patraukite į priekį, su grioveliu perkelkite per atramos briauną ir
įstatykite ją atgal, aukščiau arba žemiau.

Butelių lentynėlės ištraukimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio ištraukimo.

 Stumkite lentyną, kol ji girdimai užsifiksuos.
Lentynos galinis atramos kraštas turi
būti nukreiptas į viršų, kad maisto produktai nesiliestų ir neprišaltų prie galinės sienelės.
Lentynos ištraukimo blokatorius apsaugo, kad ji nebūtų netyčia ištraukta.
Lentyna su apšvietimu
Perkėlus lentyną, šaldytuvo apšvietimą
galite keisti pagal savo norus.
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Šaldytuvo zonos vidaus keitimas
"PerfectFresh Pro" zonos stalčių išėmimas
"PerfectFresh Pro" zonos stalčiai stumdomi teleskopiniais bėgeliais, juos galima visiškai ištraukti arba įstumti pakrovimui, iškrovimui arba valymui:
Kad galėtumėte lengviau išimti stalčius, išimkite butelių skyrių iš prietaiso
durelių.

 Atsargiai šiek tiek į priekį ištraukite
dangtelį tarp stalčių ir nuimkite traukdami žemyn.
 Stalčių ištraukite iki atramos.
 Suimkite stalčių už šonų galinėje srityje ir iš pradžių pakelkite į viršų, o tada patraukite pirmyn.

 Paskui vėl įstumkite ištraukiamuosius bėgelius. Taip išvengsite
pažeidimų!

 Teleskopiniai bėgeliai sutepti
specialiu tepalu.
Plaunant šis specialus tepalas gali
būti nuplautas, o teleskopiniai bėgeliai pažeisti.
Teleskopinius bėgelius valykite drėgna šluoste.
 Norėdami vėl įstatyti, stalčiaus dangtelį pakelkite iš apačios į viršų į laikiklius. Tuomet jį įstumkite į vidų, kol jis
užsifiksuos.
Stalčių įstatymas
 Uždėkite jį ant visiškai įstumtų ištraukiamųjų bėgelių.
 Įstumkite stalčių į šaldymo prietaisą,
kol bėgeliai užsifiksuos.
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Šaldytuvo zonos vidaus keitimas
Kvapų filtro keitimas
Laikydami ypač intensyvaus kvapo
maisto produktus (pvz., sūrį su prieskoniais) atkreipkite dėmesį į:

Butelių laikiklio perstūmimas ir
įstatymas

– Laikiklį su kvapų filtrais laikykite ant
lentynos, ant kurios yra sudėti šie
maisto produktai.
– Jei būtina, kvapų filtrą galite pakeisti
ir anksčiau.
– Į prietaisą įstatykite kitus kvapų filtrus
(su laikikliu) (žr. "Priedai – papildomai
įsigyjami priedai").
Kvapų filtro laikiklis dedamas ant lentynėlės galinės apsauginės juostelės.
 Kvapų filtro laikiklį kilstelėkite aukštyn
nuo apsauginės juostelės.

Butelių laikiklį galite pastumti į dešinę
arba į kairę. Taip atsiras daugiau vietos
gėrimų dėžėms.
Butelių laikiklį galima išimti (pvz., valymui):
 Butelių laikiklį kilstelėkite į viršų ir ištraukite už galinės butelių lentynėlės
sienelės.
Išplovus, butelių laikiklį galite įstatyti atgal.

 Uždėkite ant pasirinktos lentynėlės
apsauginės juostelės.
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Užšaldymas ir laikymas
Didžiausias užšaldymo pajėgumas

Jau užšaldytų produktų laikymas

Kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų iki pat vidaus šerdies, negalima
viršyti didžiausio užšaldymo našumo.
Informaciją apie didžiausią užšaldymo
našumą per 24 val. rasite specifikacijų
lentelėje "Užšaldymo našumas ...kg/24
val."

Jei norite laikyti jau užšaldytus produktus, dar pirkdami parduotuvėje patikrinkite,

Specifikacijų lentelėje nurodytas didžiausias užšaldymo našumas buvo nustatytas pagal DIN EN ISO 15502.

Kas atsitinka užšaldant šviežius maisto produktus?
Švieži maisto produktai turi būti užšaldyti kuo greičiau, kad būtų išsaugota
maistinė vertė, vitaminai, išvaizda ir
skonis.
Kuo lėčiau užšaldomi maisto produktai,
tuo daugiau patenka skysčių iš atskirų
ląstelių į tarpines ertmes. Ląstelės susitraukia. Atitirpstant tik dalis ankščiau ištekėjusių skysčių grįžta į ląsteles. Praktiškai tai reiškia, kad maisto produktai
praranda didžiąją dalį sulčių. Tai pastebėsite, kai atitirpinant apie maisto produktą susidaro didelis vandens plotas.
Jeigu maisto produktai buvo greičiau
užšaldyti, liko mažiau laiko skysčiui iš
ląstelių iškeliauti į tarpines ertmes. Ląstelės susitraukia gerokai mažiau. Atitirpstant tik nedidelis skysčio, kuris buvo patekęs į tarpines ertmes, kiekis gali
grįžti į ląsteles, kad būtų netenkama labai mažai sulčių. Susidaro tik mažas
vandens plotas!
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– ar nepažeista pakuotė,
– tinkamumo vartoti datą ir
– parduotuvės šaldytuvo temperatūrą.
Jei šaldymo zonos temperatūra yra
aukštesnė nei –18 °C, sutrumpėja užšaldytų produktų tinkamumo vartoti
trukmė.
 Šaldytus maisto produktus parduotuvėje imkite baigdami apsipirkti ir vežkite įvynioję į laikraštinį popierių arba
šaltkrepšyje.
 Namuose šaldytus maisto produktus
tuoj pat sudėkite į šaldymo prietaisą.

 Aptirpusių arba atitirpusių prekių
pakartotinai neužšaldykite. Tik apdoroję maisto produktus (išvirę arba iškepę) galite juos užšaldyti pakartotinai!

Užšaldymas ir laikymas
Maisto produktų šaldymas namuose
Šaldykite tik šviežius ir nepriekaištingos kokybės maisto produktus!

– Šiltus patiekalus arba gėrimus vėsinkite ne šaldymo prietaise, kad neatitirptų jau užšaldyti maisto produktai ir
nepadidėtų energijos sąnaudos.
Įpakavimas

Prieš užšaldydami atkreipkite dėmesį

 Šaldykite dalimis.

– Užšaldomi gali būti:
šviežia mėsa, paukštiena, žvėriena,
žuvis, daržovės, prieskoninės žolelės,
švieži vaisiai, pieno produktai, kepiniai, maisto produktai, kiaušinių tryniai, baltymai ir daugelis paruoštų patiekalų.

Tinkama pakuotė

– Užšaldymui netinkami:
vynuogės, lapinės salotos, ridikėliai,
ridikai, grietinė, majonezas, kiaušiniai
su lukštu, svogūnai, švieži obuoliai ir
kriaušės.

Netinkama pakuotė

– Kad išsaugotumėte spalvą, skonį,
kvapą ir C vitaminą, daržoves prieš
užšaldant reikia apvirti. Daržoves porcijomis 2–3 minutes palaikykite verdančiame vandenyje. Paskui jas išimkite ir greitai atvėsinkite šaltame vandenyje. Daržoves palikite nulašėti.

– Plastiko folija
– Žarnų folija iš polietileno
– Aliuminio folija
– Šaldymui skirtos skardinės

– Pakavimo popierius
– Pergamento popierius
– Celofanas
– Šiukšlių maišas
– Naudotas pirkinių maišas
 Išleiskite orą iš pakuotės.
 Pakuotę sandariai uždarykite
– guminiais žiedais,

– Liesa mėsa labiau tinkama užšaldymui, nei riebi, jos laikymo laikas yra ilgesnis.

– plastikiniais spaustukais,

– Tarp karbonadų, kepsnių, pjausnių ir
t. t. klokite plėveles. Taip išvengsite
sušalimo į vieną bloką.

– šalčiui atspariomis lipniomis juostomis.

– Prieš užšaldydami šviežius maisto
produktus ir apvirtas daržoves, nebarstykite jų prieskoniais ir druska, į
patiekalus prieskonių ir druskos berkite nedaug. Dėl kai kurių prieskonių
gali pakisti užšaldytų produktų skonis.

– raišteliais arba

Patarimas: Polietileninės plėvelės
maišelius galite užlydyti plėvelėms skirtu lydymo aparatu.
 Ant pakuotės užrašykite, kas joje sudėta, ir užšaldymo datą.
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Užšaldymas ir laikymas
Prieš sudedant
 Jei norite sudėti daugiau nei 1 kg
šviežių maisto produktų, prieš juos
sudėdami, įjunkite "SuperFrost" funkciją (žr. "SuperKühlen" ir "SuperFrost"
naudojimas – "SuperFrost" funkcija).
Tuomet jau sudėti šaldomi produktai
galės toliau šalti – nenukris temperatūra.
Įdėjimas

 Būtina paisyti didžiausio pakrovimo kiekio:
– šaldiklio stalčius = 25 kg
– stiklinė plokštė = 35 kg
Šaldomi maisto produktai neturi liestis su jau užšaldytais maisto produktais, kad šie neatitirptų.
 Dėkite tik sausas pakuotes, kad jos
nesuliptų ir neprišaltų.
– nedidelis šaldomų produktų kiekis
Maisto produktus užšaldykite viršutiniame šaldiklio stalčiuje.
 Šaldomus produktus sudėkite kuo
plačiau ant šaldiklio stalčiaus dugno,
kad produktai kuo greičiau sušaltų.
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– didžiausias šaldomų produktų kiekis (žr. specifikacijų lentelę)
Neuždenkite šaldiklio skyriaus galinėje sienelėje esančių vėdinimo angų.
Uždengus vėdinimo angas, sumažėja
šaldymo našumas ir padidėja energijos suvartojamas.
Šaldomus produktus ant stiklo plokštės sudėkite taip, kad neuždengtumėte vėdinimo angų.
 Išimkite viršutinį šaldiklio stalčių.
 Šaldomus produktus sudėkite kuo
plačiau ant viršutinių stiklo plokščių,
kad produktai kuo greičiau sušaltų.
Pasibaigus užšaldymo procesui:
 užšaldytus produktus sudėkite į šaldiklio stalčių ir jį įstumkite.

Užšaldymas ir laikymas
Užšaldytų maisto produktų laikymas

Užšaldytų produktų atitirpinimas

Maisto produktų laikymas, net išlaikant
–18° C temperatūrą, yra gana įvairus.
Net ir įšaldytuose produktuose lėtai
vyksta senėjimo procesas. Dėl atmosferinio deguonies poveikio, pvz., riebalai
gali apkarsti. Liesą mėsą galima išlaikyti
beveik dvigubai ilgiau, nei riebią.

Užšaldytus produktus galite atitirpinti

Nurodytos laikymo trukmės yra skirtingų maisto produktų grupių laikymo šaldiklio skyriuje gairės.
Maisto produktų grupė Laikymo
laikas
(mėnesiai)
Maistiniai ledai

2 iki 6

Duona, kepiniai

2 iki 6

Sūris

2 iki 4

Riebi žuvis

1 iki 2

Liesa žuvis

1 iki 5

Dešra, kumpis

1 iki 3

Žvėriena, kiauliena

1 iki 12

Paukštiena, jautiena

2 iki 10

Daržovės, vaisiai

6 iki 18

Žolelės

6 iki 10

Jei turite parduotuvėje pirktų užšaldytų
maisto produktų, atkreipkite dėmesį į
ant pakuotės nurodytą laikymo trukmę.

– mikrobangų krosnelėje,
– orkaitėje, nustatę karšto oro
"Heißluft" arba atitirpinimo "Auftauen" režimą,
– kambario temperatūroje,
– šaldytuvo zonoje (išsiskiriantis šaltis
panaudojamas maisto produktų šaldymui),
– garinėje orkaitėje.
Aptirpusius plokščius mėsos ir žuvies
gabalėlius galima dėti į įkaitintą keptuvę.
Mėsos ir žuvies gabalėlius (pvz., maltą
mėsą, vištieną, žuvies filė) atitirpinkite
sudėję taip, kad jie nesiliestų prie kitų
maisto produktų. Atitirpstant atsiradusį
vandenį surinkite ir kruopščiai išpilkite.
Vaisius atitirpinkite kambario temperatūroje, pakuotėje arba uždengtame dubenyje.
Daržoves paprastai galima supilti neatitirpintas į verdantį vandenį arba įkaitintus riebalus. Apdorojimo laikas dėl pasikeitusios ląstelių struktūros yra šiek tiek
trumpesnis nei šviežių daržovių.

 Aptirpusių arba atitirpusių prekių
pakartotinai neužšaldykite. Tik apdoroję maisto produktus (išvirę arba iškepę) galite juos užšaldyti pakartotinai!
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Užšaldymas ir laikymas
Greitas gėrimų atšaldymas

Vidaus skyriaus planavimas

Norėdami greitai šaldytuvo zonoje atšaldyti gėrimus, pasirinkite "SuperKühlen"
funkciją.

Stalčiaus ir stiklinės plokštelės išėmimas iš šaldiklio zonos.

Jei norite atšaldyti didesnį gėrimų kiekį
arba norite papildomai gėrimus šaldyti
šaldiklio zonoje, pasirinkite nustatymų
režime  "Party" režimo funkciją .
Butelius, kuriuos norėdami greitai atšaldyti, įdedate į šaldiklį, nepamirškite išimti ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti.

Stalčius galima išimti pakrovimui ir iškrovimui arba valymui.
Šaldiklio zoną taip pat galima lanksčiai
padidinti. Jei norite įdėti šaldymui didesnį produktą, pvz., kalakutą arba žvėrienos, galite išimti tarp šaldiklio stalčių
įdėtas stiklo lentynas.

Patarimas: Kad nepamirštumėte butelių išimti iš šaldiklio zonos, atitinkamai
galite nustatymų režime nustatyti trumpąją trukmę ("QuickCool Timer") .

 Ištraukite stalčius iki atramos ir pakelkite į viršų.
 Lengvai kilstelėkite stiklo plokštelę į
viršų ir truktelėkite ją į priekį.
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Užšaldymas ir laikymas
Priedų naudojimas

Ledo kubelių paruošimas

Šaldymo akumuliatoriaus naudojimas
Šaldymo akumuliatorius, dingus elektros įtampai, užtikrina, kad šaldiklyje
greitai nepakiltų temperatūra. Taip galite
pailginti laikymo laiką.
 Į ledukų indelį iki trijų ketvirtadalių įpilkite vandens ir pastatykite ant šaldiklio stalčiaus dugno.
 Prišalusiam ledukų indeliui atlaisvinti
naudokite buką daiktą, pvz., šaukšto
kotą.
 Šaldymo akumuliatorių įdėkite į viršutinį šaldiklio stalčių.
Maždaug po 24 valandų po įdėjimo šaldymo akumuliatorius gali pasiekti didžiausią šaldymo našumą.

Patarimas: Ledukus lengvai išimsite iš
indelio, jei jį trumpai palaikysite po iš
čiaupo tekančiu vandeniu.

Dingus įtampai
 Sušalusį šaldymo akumuliatorių uždėkite tiesiog ant šaldomų produktų viršutinio stalčiaus priekinėje srityje.
Patarimas: Kai norite sudėti šviežius
maisto produktus, šaldymo akumuliatorių naudokite jau šaldomiems ir sudedamiems šviežiems produktams atskirti,
kad užšaldyti maisto produktai neatitirptų.
Patarimas: Šaldymo akumuliatorius
taip pat gali būti naudojamas patiekalams arba gėrimams atvėsinti šaldytiems produktams skirtame krepšyje.
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Atitirpinimas
Šaldytuvo ir "PerfectFresh Pro"
zona
Šaldytuvo ir "PerfectFresh Pro" zonos
atitirpinamos automatiškai.
Veikiant kompresoriui, ant šaldytuvo ir
"PerfectFresh Pro" zonos galinės prietaiso sienelės gali susidaryti šerkšnas ir
sušalti vandens lašai. Jų nereikia šalinti,
nes jie automatiškai išgaruoja dėl kompresoriaus šilumos.
Atitirpęs vanduo teka per atitirpusio
vandens lataką ir ištekėjimo vamzdelį į
išgarinimo sistemą galinėje šaldymo
prietaiso pusėje.

 Leiskite atitirpusiam vandeniui
netrukdomai nutekėti.
Visuomet sausai išvalykite atitirpusio
vandens lataką ir atitirpusio vandens
ištekėjimo angą.
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Šaldiklio zona
Šaldymo prietaisas yra su bešerkšnio
šaldymo sistema "NoFrost", todėl jis atitirpinamas savaime.
Susidaranti drėgmė patenka į garintuvą,
periodiškai automatiškai vyksta atitirpinimas ir garinimas.
Dėl savaiminio atitirpinimo funkcijos šaldiklyje nesusidaro ledas. Maisto produktai dėl šios ypatingos sistemos neatitirpsta!

Valymas ir priežiūra
 Stebėkite, kad į elektroninę ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Garinio valymo prietaiso garai
gali patekti ant įtampingųjų šaldymo
prietaiso dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.
Valymui nenaudokite valymo garais
prietaiso.
Pro atitirpusio vandens nutekėjimo
angą negali tekėti valymo vanduo.
Negalima pašalinti specifikacijų lentelės, esančios šaldymo prietaiso viduje.
Jos gali prireikti įvykus triktims!

Valymo priemonės pasirinkimas

– stiklo keramikos paviršiams arba kaitlentėms skirtų valiklių,
– stiklo valiklių (išskyrus durelių priekio
valymui: lengvai spirituotų stiklo valiklių, kurių sudėtyje nėra papildomų
priedų, pvz., citrusinių ir t. t.);
– braižančių kietų kempinių ir šepečių,
pavyzdžiui, puodams valyti skirtų
kempinių;
– purvo trintukų:
– aštrių metalinių grandiklių.
Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.
Svarbius valymo nurodymus rasite kituose puslapiuose.

Šaldymo prietaiso viduje naudokite
tik maisto produktams nekenksmingas valymo ir priežiūros priemones.
Kad nepažeistumėte paviršių, valydami
nenaudokite
– valiklių, kurių sudėtyje yra sodos,
amoniako, rūgščių arba chloridų;
– kalkių šalinimo priemonių;
– šveitimo priemonių (pavyzdžiui, šveitimo miltelių, šveitimo pienelio, šveitimo akmens);
– valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
– nerūdijančiojo plieno paviršiams skirtų valiklių;
– indaplovių valiklių;
– orkaičių valiklių;
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Valymas ir priežiūra
Šaldymo prietaisas paruoštas
valymui
 Išjunkite šaldymo prietaisą.
Ekrane rodoma , šaldymas išjungtas
 Ištraukite kištuką arba išjunkite namo
instaliacijos saugiklį.
 Iš šaldymo prietaiso išimkite maisto
produktus ir padėkite į vėsią vietą.
 Iš prietaiso durelių išimkite pastatymo
lentynėlę / butelių skyrių.
 Išimkite iš "PerfectFresh Pro" zonos
stalčius ir stalčių dangtelius (žr. "Šaldytuvo zonos vidaus planavimas –
"PerfectFresh Pro" zonos stalčių išėmimas").
 Į skiriamąją plokštę, esančią tarp šaldymo ir "PerfectFresh" zonos, įstatyta
stiklo plokštė. Stiklo plokštę išimkite.

 Išimkite priekinę juostelę su ritinėliais.
 Išimkite visas išimamas dalis ir jas išvalykite.
Lentynos / lentynos su apšvietimu išardymas

 Valydami lentynų nerūdijančiojo
plieno juosteles su LED apšvietimu,
nenardinkite jų į vandenį.
Nerūdijančiojo plieno juosteles su
LED lentynų apšvietimu valykite drėgna šluoste.

 Nerūdijančiojo plieno juostelių su
LED apšvietimu arba lentynų nerūdijančiojo plieno juostelių negalima
plauti indaplovėje.
Prieš dėdami lentynas į indaplovę,
pašalinkite nuo jų juosteles.
 Pertvarą suimkite abiem rankomis ir
ištraukite.
 Išimkite stiklo plokštes ir šaldiklio
stalčius.
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Jei norite nuimti nerūdijančiojo plieno
juosteles arba galines apsaugines juosteles, vadovaukitės nurodymais:
 Lentynas, viršutinę pusę nukreipę į
apačią, padėkite ant minkšto pagrindo (pvz., ant pašluostės).

Valymas ir priežiūra
 Ant nerūdijančiojo plieno juostelės, kairiajame priekiniame kampe,
yra metalinės plokštelės (kontaktai),
kuriomis į LED tiekiama elektros
energija.
Pašalindami juostelę, galite pažeisti
kontaktus.
Visada pirmiausia atlaisvinkite tą pusę, kurioje nėra kontaktų (metalo
plokštelių).

Butelių skyriaus ir pastatymo lentynėlės išmontavimas

 Butelių ir pastatymo lentynų nerūdijančiojo plieno skydelių negalima
plauti indaplovėje.
Prieš dėdami lentyną į indaplovę, nuimkite skydelį.
Norėdami nuimti nerūdijančiojo plieno
skydelius, imkitės šių veiksmų:
 Butelių skyrių ir pastatymo lentynėlę
jų priekine puse pastatykite ant darbinio paviršiaus.

 Kairiojoje nerūdijančiojo plieno juostelės pusėje suimkite už plastikinio
krašto galo.
1. Plastikinį kraštą nuimkite nuo lentynos ir
2. tuo pačiu metu nuimkite juostelę. Dabar atsilaisvina priešais esanti pusė.
3. Nuimkite apsauginę juostelę.
 Nuvalę lentynas dar kartą ir pakartodami veiksmus atvirkštine tvarka, uždėkite nerūdijančiojo plieno arba apsauginę plėvelę.

 Suimkite už vieno skydelio galo ir nutraukite nuo lentynos. Dabar nuo lentynos atsilaisvina visas nerūdijančiojo
plieno skydelis.
 Nuvalę nerūdijančiojo plieno skydelį
pritvirtinkite prie lentynos veiksmus
atlikdami atvirkštine seka.
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Valymas ir priežiūra
Prietaiso vidaus ir priedų valymas

Šias dalis galima plauti indaplovėje:

Šaldymo prietaisą valykite reguliariai ir
bent kartą per mėnesį.

temperatūra negali būti didesnė kaip
55 °C!

Neleiskite pridžiūti nešvarumams, iš
karto juos nuvalykite.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, gali nusidažyti indaplovės plastikinės dalys.
Šis spalvos pakitimas neturi įtakos
dalių stabilumui.

 Prietaiso vidų valykite švaria šluoste,
šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo
priemonės.
 Išvalę nuskalaukite švariu vandeniu ir
nusausinkite šluoste.

 Lentynų arba nerūdijančiojo plieno pastatymo lentynėlių dalių negalima plauti indaplovėje.
Prieš dėdami lentynas ir pastatymo
lentynėles į indaplovę, nuimkite nuo
jų skydelius ir juosteles.
Šių dalių negalima plauti indaplovėje:
– nerūdijančiojo plieno plokštės arba
juostelės;
– galinių apsauginių juostelių prie lentynų;
– visų stalčių ir stalčių dangtelių (atitinkamai pagal modelį);
– lentynėlės buteliams;
– pertvaros ir stiklo plokštės (pagal raštą);
– šaldymo akumuliatorius.
 Šiuos priedus valykite rankomis.
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 Parinktos indaplovės programos

– butelių laikikliai, sviestinė, lentynėlė
kiaušiniams, ledukų indelis
(pridedama atsižvelgiant į modelį);
– vidinėje durelių pusėje esantys butelių skyriai ir pastatymo lentynėlės (be
nerūdijančiojo plieno skydelio);
– lentynos (be juostelių ir be rašto);
 Pagaliuku arba panašiu daiktu dažniau valykite atitirpusio vandens lataką ir ištekėjimo vamzdelį, kad atitirpęs
vanduo galėtų nekliudomai ištekėti.
 "PerfectFresh Pro" zonos stalčiai įstatomi į teleskopinius bėgelius. Teleskopinius bėgelius valykite drėgna šluoste.

 Valydami stenkitės neišplauti teleskopiniuose bėgeliuose esančio
specialaus tepalo.
 Jei yra nešvarumų ant nerūdijančiojo
plieno skydelių ir juostelių, juos pašalinkite. Rekomenduojame naudoti
"Miele" nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę.

Valymas ir priežiūra
Patarimas: "Miele" nerūdijančiojo plieno priežiūros priemones rekomenduojama naudoti ir priežiūrai, nes dėl jų apsaugomi nerūdijančiojo plieno paviršiai,
jie ilgiau išlieka švarūs!
 Kad šaldymo prietaisas išsivėdintų ir
neatsirastų nemalonus kvapas, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Prietaiso priekio ir šoninių sienelių valymas
Jei nešvarumai nevalomi ilgesnį laiką,
kai kurių gali nepavykti pašalinti.
Paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti.
Todėl ant prietaiso durelių ir šoninių
sienelių susikaupusius nešvarumus
geriausia pašalinti iš karto.
Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams ir
gali nusidažyti arba pakeisti spalvą,
jei bus valomi netinkamomis priemonėmis. Tam tikromis aplinkybėmis
subraižyti stikliniai plotai gali įskilti.
Perskaitykite šio skyriaus pradžioje
pateiktą informaciją "Valymo priemonių nuorodos".

Naudokite lengvai spirituotus stiklo
valiklius, kurių sudėtyje nėra papildomų priedų, pvz., citrusinių ar pan.
Jeigu naudosite valiklį su priedais, visame plote gali susidaryti dryžiai.
Stiklo paviršių gausiai nuplaukite šiltu
vandeniu.
 Visus paviršius valykite švaria, nesiveliančia mikropluošto šluoste, plovimo priemonę purkškite purkštuku ir
gausiai nuplaukite šiltu vandeniu.
 Išvalę, papildomai nuskalaukite švariu
vandeniu ir viską nusausinkite minkšta šluoste.
 Naudokite lengvai spirituotus stiklo
valiklius, kurių sudėtyje nėra papildomų priedų, pvz., citrusinių ar pan. Rekomenduojame naudoti "Miele" stiklo
keramikos ir nerūdijančiojo plieno valiklius.

 Niekada itin kruopščiai nevalykite
stiklo paviršiaus, o pašalinę nešvarumus, labai jo nesausinkite.
Stiklo paviršius gali nusidažyti arba
pasikeisti.
Stiklo paviršių valykite tik drėgna
šluoste.

67

Valymas ir priežiūra
Vėdinimo grotelių valymas
Dėl susikaupusio dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.
 Reguliariai valykite vėdinimo angas
teptuku arba dulkių siurbliu (galite
naudoti "Miele" dulkių siurbliui skirtą
siurbimo antgalį).
Jei norite kas 12 mėn. sulaukti automatinio priminimo, įjunkite vėdinimo grotelių valymo indikatorių (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas – priminimas: vėdinimo
grotelių  valymas").

Durelių tarpiklio valymas
 Jei durelių tarpiklis pažeistas arba iššokęs iš griovelio, durelės galimai ne visiškai užsidaro ir sumažėja
šaldymo galia.
Prietaiso viduje susidaro kondensatas, kuris gali užšalti.
Stenkitės nepažeisti durelių tarpiklio,
arba atkreipkite dėmesį, kad jis neiššoktų iš griovelio.
Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba
riebalais. Jis gali išporėti.
 Reguliariai valykite durelių tarpiklį
švariu vandeniu, paskui kruopščiai
nusausinkite šluoste.
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Kvapų filtro keitimas
Kvapų filtrą keiskite kas 6 mėn.
Jeigu pageidaujate kas 6 mėn. gauti automatinį priminimą, įjunkite kvapų filtro
kintantį rodinį (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas. Priminimas: kvapų filtro keitimas").
Kvapų filtrų galite įsigyti "Miele" klientų
aptarnavimo skyriuje, specializuotoje
parduotuvėje arba "Miele" interneto
svetainėje.
Kvapų filtro laikiklį galima plauti indaplovėje.
 Kilstelėkite aukštyn nuo lentynos ir išimkite kvapų filtro laikiklį.
Įstatyti kvapų filtrai negali liestis prie
šaldymo prietaiso galinės sienelės,
nes dėl drėgmės poveikio gali prie
jos prilipti.
Naują kvapų filtrą įstatykite į laikiklį
kiek galima giliau, kad jis neprasikištų pro laikiklio kraštą.

Valymas ir priežiūra
Išvalius šaldymo prietaisą, jį
įjunkite
 Vėl įdėkite į šaldymo prietaisą visas
dalis.
 Vėl prijunkite ir įjunkite šaldymo prietaisą.
 Išimkite abu kvapų filtrus ir, nusklembtu kraštu žemyn, įdėkite į laikiklius naujus.

 Trumpam įjunkite funkciją
"SuperFrost", kad užšaldymo zonoje
būtų greitai pasiekta žema temperatūra.
 Kuriam laikui įjunkite "SuperKühlen"
funkciją, kad šaldytuvo zona greičiau
atvėstų.
 Sudėkite maisto produktus į šaldytuvo zoną ir uždarykite prietaiso dureles.
 Šaldiklio stalčius su šaldomu maistu
įstumkite į šaldiklio zoną ir uždarykite
šaldiklio dureles.

 Uždėkite laikiklį ant bet kurios lentynos galinio atramos krašto ir užfiksuokite.
 Norėdami patvirtinti filtro keitimą, palieskite .

 Paspausdami greitojo užšaldymo
mygtuką, išjunkite funkciją "Greitas
užšaldymas", kai bus pasiekta pastovi šaldiklio zonos temperatūra, t. y.
bent –18 °C.

Kvapų filtrų keitimo indikatorius užgęsta, o laikmatis nustatomas iš naujo.
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Ką daryti, jei...
Didžiąją dalį trikčių ir klaidų, galinčių atsirasti kasdien naudojant, galite pašalinti
patys. Toliau pateikta apžvalga Jums turėtų padėti tai atlikti.
Jei negalite rasti arba pašalinti trikties priežasties, informuokite klientų aptarnavimo
skyrių.
Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite šaldymo prietaiso durų, kad būtų prarasta
kuo mažiau šalčio.

 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų
gali kilti didelių pavojų naudotojui.
Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgaliotieji specialistai.
Problema

Priežastis ir šalinimas

Neveikia prietaiso šaldymo funkcija, o atidarius šaldiklio zonos dureles, neveikia vidinis
apšvietimas.

Šaldymo prietaisas neįjungtas.
 Įjunkite šaldymo prietaisą.
Negerai įkištas į lizdą tinklo arba prietaiso kištukas.
 Įkiškite į lizdą tinklo kištuką, o prietaiso kištuką į
prietaiso lizdą.
Suveikė namų instaliacijos saugiklis. Šaldymo prietaisas, namo įtampos tiekimo sistema arba kitas prietaisas gali būti sugedę.
 Susisiekite su įgaliotu elektriku arba klientų aptarnavimo skyriumi.

Nuolat veikia kompresorius.

Klaidos nėra! Siekiant taupyti energiją, kompresorius,
esant mažesniam šalčio poreikiui, persijungia į mažesnio apsisukimų skaičiaus režimą. Taip pailgėja
kompresoriaus veikimo laikas.

Vis dažniau įsijungia ir
ilgiau veikia kompresorius, per žema prietaiso
temperatūra.

Užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo angos.
 Neuždenkite vėdinimo angų.
 Iš vėdinimo angų reguliariai valykite dulkes.
Prietaiso durelės buvo per dažnai atidaromos arba
buvo įdėtas ar užšaldytas didelis šviežių maisto produktų kiekis.
 Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia, ir
tik trumpam.
Po kurio laiko vėl atsistato reikalinga temperatūra.
Netinkamai uždarytos prietaiso durelės. Šaldiklio zonoje galimai susidarė storesnis ledo sluoksnis.
 Uždarykite prietaiso dureles.

70

Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas
Po kurio laiko vėl atsistato reikalinga temperatūra.
Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia ir dėl to padidėja energijos sąnaudos.
 Atitirpinkite šaldymo prietaisą ir jį išvalykite.
Per aukšta patalpos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius.
 Vadovaukitės skyriuje "Pastatymo nurodymai – pastatymo vieta" pateiktais nurodymais.
Nustatyta per žema temperatūra šaldymo prietaise.
 Pakoreguokite temperatūros nuostatą.
Vienu metu buvo užšaldoma didesnis maisto produktų kiekis.
 Vadovaukitės skyriuje "Užšaldymas ir laikymas"
pateikiamais nurodymais.
Vis dar įjungta "SuperKühlen" funkcija.
 Taupydami energiją, galite patys anksčiau išjungti
"SuperKühlen" funkciją.
Vis dar įjungta "SuperFrost" funkcija.
 Taupydami energiją, galite patys anksčiau išjungti
"SuperFrost" funkciją.

Kompresorius įsijungia Klaidos nėra! Nustatyta temperatūra yra per aukšta.
vis rečiau ir veikia trum-  Pakoreguokite temperatūros nuostatą.
piau, temperatūra šal Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą.
dymo prietaise kyla.
Užšaldyti produktai pradeda atitirpti.
Buvo nepasiekta patalpos temperatūra, kurioje pritaikytas naudoti šaldymo prietaisas.
Rečiau suveikia kompresorius, kai patalpos temperatūra yra per žema. Todėl šaldiklyje gali būti per šilta.
 Vadovaukitės skyriuje "Montavimo nurodymai. Pastatymo vieta" pateikiamais nurodymais.
 Padidinkite patalpos temperatūrą.
Šaldymo prietaisas yra
prišalęs arba šaldymo
prietaiso viduje susidaro kondensacinis skystis.

Durų sandariklis iššokęs iš griovelio.
 Patikrinkite, ar durelių sandariklis neiššokęs iš griovelio.
Durų sandariklis pažeistas.
 Patikrinkite, ar nepažeistas durelių sandariklis.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Durų sandariklis pažeis- Durų sandariklis keičiamas be jokių įrankių.
tas, būtina jį pakeisti.
 Pakeiskite durų sandariklį. Jį galima įsigyti "Miele"
klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje
parduotuvėje.
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Ką daryti, jei...
Pranešimai ekrane
Pranešimas

Priežastis ir šalinimas

Ekrane šviečia , šaldy- Parodomasis režimas įjungtas.
mo prietaisas nešaldo,  Išjunkite parodomąjį režimą (žr. "Kitų nustatymų
veikia šaldymo prietaiso
pasirinkimas. Parodomojo režimo išjungimas").
valdymas ir vidaus apšvietimas.
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas juodas.

Energijos taupymo režimas įjungtas: jei šaldymo
prietaisas nenaudojamas ilgiau nei 10 min., ekrane išsijungia visi rodmenys.
 Palieskite ekraną.
Ekrane atsiranda paskutinis rodytas indikatorius.
Šabo režimas įjungtas: vidaus apšvietimas išjungtas,
šaldymo prietaisas šaldo.
 Palieskite ekraną.
Ekrane taip pat rodomas baltai šviečiantis  (žr. "Kitų
nustatymų pasirinkimas – šabo režimo įjungimas / išjungimas").

Ekrane šviečia , šaldymo režimas neveikia.

Užraktas įjungtas.
 Trumpam šaldymo prietaisą atrakinkite arba visiškai išjunkite užraktą (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas – užrakto įjungimas / išjungimas").

Šaldymo zonos temperatūros indikatoriuje
šviečia , papildomai
pasigirsta signalas.

Aktyvintas nustatymas Priminimas: kvapų filtro keitimas: raginimas keisti riebalų filtrą ("Active
AirClean").
 Patvirtinkite filtro keitimą ekrane paliesdami , o
laikiklyje pakeiskite kvapų filtrą (žr. "Valymas ir
priežiūra – kvapų filtro keitimas").

Ekrane šviečia , papil- Nustatymo priminimas: vėdinimo grotelių valymas
domai pasigirsta sigaktyvintas: tai yra raginimas keisti vėdinimo groteles.
nalas.
 Patvirtinkite pranešimą ekrane paliesdami  ir išvalykite vėdinimo groteles (žr. "Valymas ir priežiūra
– vėdinimo grotelių valymas").
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Ką daryti, jei...
Pranešimas

Priežastis ir šalinimas

Šaldymo zonos temperatūros indikatoriuje ir
(arba) šaldiklio zonoje
geltonai šviečia , papildomai pasigirsta garsinis signalas.

Durelių įspėjamasis signalas aktyvintas (taip pat žr.
"Temperatūros ir durelių įspėjamasis signalas").
 Palieskite ekrane .
Klaidos pranešimas patvirtinimas, o įspėjamasis signalas nutyla.
Temperatūros indikatoriuje rodoma aktuali momentinė
temperatūra.
 Uždarykite atitinkamas prietaiso dureles.
Įspėjamasis signalas nutyla.
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Ką daryti, jei...
Pranešimas

Priežastis ir šalinimas

Šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje
raudonai šviečia ,
papildomai pasigirsta
garsinis signalas.

Aktyvintas temperatūros įspėjamasis signalas (taip
pat žr. "Temperatūros ir durelių įspėjamasis signalas"):
šaldiklio zonos temperatūra yra per šilta arba per šalta
atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą.
Galimos priežastys, pavyzdžiui:
– buvo dažnai darinėjamos šaldiklio zonos durelės
arba jos yra paliktos atviros;
– buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis
neįjungus "SuperFrost" funkcijos;
– ilgam buvo dingusi elektra;
– kai šaldymo prietaisas yra sugedęs.
 Palieskite ekrane .
Klaidos pranešimas patvirtinimas:  užgęsta, o įspėjamasis signalas nutyla.
Pasirodo pradinis ekranas: šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje apie 1 min. mirksi aukščiausia, iki tol
šaldiklio zonoje buvusi, temperatūra. Paskui šaldiklio
zonos temperatūros indikatorius pasikeičia į aktualią.
Mirksinčio temperatūros indikatoriaus galite atsisakyti
anksčiau:
 Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių.
Ištrinama rodoma aukščiausia temperatūra. Paskui
temperatūros indikatoriuje vėl atsiranda faktinė momentinė šaldiklio temperatūra.
 Išjunkite pavojaus būseną.
 Atsižvelgdami į temperatūrą, patikrinkite maisto
produktus, ar jie neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip,
prieš vėl užšaldydami maisto produktus, juos apdorokite (išvirkite arba iškepkite).
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Ką daryti, jei...
Pranešimas

Priežastis ir šalinimas

Ekrane raudonai užsidega  ir papildomai
pasigirsta įspėjamasis
signalas.

Rodoma dingusi elektros srovė: paskutinėmis dienomis arba valandomis dėl dingusio elektros energijos tiekimo prietaiso temperatūra pernelyg pakilo.
 Palieskite ekrane .
Klaidos pranešimas patvirtinamas:

, o įspėjamasis signalas nutyla.
Pasirodo pradinis ekranas: šaldiklio zonos temperatūros indikatoriuje apie 1 min. mirksi aukščiausia, iki tol
šaldiklio zonoje buvusi, temperatūra. Paskui šaldiklio
zonos temperatūros indikatorius pasikeičia į aktualią.
Mirksinčio temperatūros indikatoriaus galite atsisakyti
anksčiau:
 Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių.
Ištrinama rodyta aukščiausia temperatūra. Paskui
temperatūros indikatoriuje vėl atsiranda faktinė momentinė šaldiklio temperatūra. Prietaisas veikia pagal
paskutinę nustatytą temperatūrą.
 Išjunkite pavojaus būseną.
 Atsižvelgdami į temperatūrą, patikrinkite maisto
produktus, ar jie neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip,
prieš vėl užšaldydami maisto produktus, juos apdorokite (išvirkite arba iškepkite).
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Ką daryti, jei...
Pranešimas

Priežastis ir šalinimas

Ekrane raudonai užsidega , pasirodo klaidos
kodo skaitmuo F, papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.

Yra gedimas.
 Paliesdami  išjunkite įspėjamąjį signalą.
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Norint pranešti apie gedimą, kartu su rodomu klaidos
kodu Jums taip pat reikės nurodyti Jūsų šaldymo
prietaiso modelio pavadinimą ir prietaiso pavadinimą.
Galite pasirinkti jų rodymą.
 Ekrane palieskite .
Ekrane rodomi reikalingi prietaiso duomenys.
Patvirtinus "OK", išeisite iš informacinio rodmens, o
klaidos kodas rodomas iš naujo.
Šaldymo prietaisą galite išjungti tiesiai iš klaidos rodmens.
 Palieskite .
Rodoma prietaiso klaida: šiam rodmeniui teikiama
pirmenybė, iš karto nutraukiamas bet kuris Jūsų ką tik
pasirinktas nustatymas.
Prietaiso klaida rodoma prieš esamą durelių ir (arba)
temperatūros įspėjamąjį signalą.
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Ką daryti, jei...
Neveikia vidaus apšvietimas
Problema

Priežastis ir šalinimas

Neveikia vidaus apšvietimas.

Šaldymo prietaisas neįjungtas.
 Įjunkite šaldymo prietaisą.
Šabo režimas įjungtas: ekranas tamsus, šaldymo
prietaisas šaldo.
 Palieskite ekraną.
Ekrane taip pat rodomas baltai šviečiantis  (žr. "Kitų
nustatymų pasirinkimas – šabo režimo įjungimas / išjungimas").
Kai durys atidarytos, vidaus apšvietimo sistema maždaug po 15 minučių automatiškai išsijungia dėl perkaitimo. Jei taip nėra, galimas gedimas.

 Elektros smūgio pavojus!
Po dangčiu yra įtampingųjų dalių.
LED apšvietimo sistemą gali remontuoti arba keisti
tik klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

 Pavojus susižeisti dėl LED apšvietimo! Šviesos
intensyvumas atitinka 1/1M lazerio klasę.
Negalima apšvietimo dangtelių nuimti ar pažeisti
arba pašalinti dėl pažeidimo! Galite susižeisti akis.
LED apšvietimo (lazerio spindulys, 1/1M klasė) nestebėkite optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar
pan.)!
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Neveikia vienos atskiros Lentyna neteisingai įstatyta į griovelius.
lentynos LED apšvieti Patikrinkite, ar lentyna teisingai įstatyta į griovelius:
mas.
ant nerūdijančiojo plieno juostelės, kairiajame priekiniame kampe yra metalinės plokštelės (kontaktai), kuriomis į LED tiekiama elektros energija.
 Stumkite lentyną, kol ji girdimai užsifiksuos.
Metalo juostelės nešvarios arba drėgnos.
 Nuvalykite jas drėgna šluoste ir nusausinkite nesiveliančia šluoste.
Sugedęs ant nerūdijančiojo plieno juostelės esantis
LED apšvietimas.

 Elektros smūgio pavojus!
Po dangčiu yra įtampingųjų dalių.
LED apšvietimo sistemą gali remontuoti arba keisti
tik klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

 Pavojus susižeisti dėl LED apšvietimo! Šviesos
intensyvumas atitinka 1/1M lazerio klasę.
Negalima apšvietimo dangtelių nuimti ar pažeisti
arba pašalinti dėl pažeidimo! Galite susižeisti akis.
LED apšvietimo (lazerio spindulys, 1/1M klasė) nestebėkite optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar
pan.)!
 Pakeiskite lentynas su apšvietimu. Jų galite įsigyti
klientų aptarnavimo skyriuje.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Neveikia nei vienos len- Virš lentynos LED apšvietimo arba per kairėje pusėje
tynos LED apšvietimas. esančių griovelių metalines plokšteles (kontaktus) pratekėjo skystis.
Dėl apsauginės išjungimo sistemos išsijungia visų lentynėlių LED apšvietimas.
 Nerūdijančiojo plieno juosteles su LED apšvietimu
nuvalykite drėgna šluoste, nusausinkite arba išimkite jas iš šaldytuvo ir leiskite nudžiūti. Taip pat nuvalykite grioveliuose esančias metalo plokšteles
(kontaktus).
 Prieš atgal įdėdami lentynas su apšvietimu, atkreipkite dėmesį, kad kontaktai būtų švarūs ir sausi.
 Stumkite lentyną, kol ji girdimai užsifiksuos.
 Uždarykite prietaiso dureles.
Dar kartą atidarius prietaiso dureles, vidinis apšvietimas vėl veikia.
Jei taip nėra, vadinasi, yra gedimas.
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
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Ką daryti, jei...
Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso
Problema

Priežastis ir šalinimas

Šaldomi produktai virto
ledu.

Maisto produktų pakuotė įdedant nebuvo sausa.
 Šaldomą produktą atlaisvinkite buku daiktu, pavyzdžiui, šaukšto kotu.

Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.

Klaidos nėra! Gaminant šaltį susidaranti šiluma naudojama siekiant išvengti atitirpinimo.

Įspėjamasis signalas
nepasigirsta, nors ilgai
atidarytos prietaiso durys.

Klaidos nėra! Įspėjamasis signalas išjungtas per nustatymų režimą (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas –
įspėjamojo arba garsinio signalo  garso stiprumo
nustatymas / išjungimas").
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Garso priežastys
Įprasti
garsai

Kodėl jie atsiranda?

Brrrrr...

Burzgimas kyla iš variklio (kompresoriaus). Varikliui įsijungus, jis
gali trumpam sustiprėti.

Bul, bul...

Burzgimas arba gurgėjimas atsiranda dėl per vamzdžius tekančios šaldomosios medžiagos.

Spragt...

Spragtelėjimas visada girdimas, kai termostatas įjungia arba išjungia variklį.

Sssrrrrr...

Dėl oro cirkuliavimo prietaiso viduje gali atsirasti tylus ošimas.

Trakšt...

Kai šaldymo prietaise plečiasi medžiagos, visada girdisi traškėjimas.

Atminkite, kad variklio ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre neišvengiami!
Garsai

Priežastis ir šalinimas

Bildėjimas,
trinksėjimas,
barškėjimas

Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus paviršiaus. Išlygiuokite jį
gulsčiuku. Naudokite po šaldymo prietaisu esančias reguliuojamas kojeles arba ką nors padėkite po apačia.
Šaldymo prietaisas liečiasi su kitais baldais arba prietaisais. Patraukite jį.
Stalčiai arba lentynos virpa arba stringa. Patikrinkite išimamas
dalis ir, jei reikia, dar kartą pabandykite jas įdėti.
Buteliai arba indai liečiasi. Šiek tiek pastumkite juos vienus nuo
kitų.

82

"Miele@home"

a "Miele@home" funkciją turintis buitinis prietaisas
b "Miele@home" funkciją turintis buitinis prietaisas su "SuperVision" funkcija
c "WLAN" kelvedis
d Mobilieji galiniai įrenginiai (išmanusis telefonas, planšetinis ir nešiojamasis kompiuteriai)
e Prisijungimas prie namų automatizavimo sistemų
f Prisijungimas prie interneto
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"Miele@home"
Jūsų buitinis prietaisas /  gali būti
prijungtas prie bendro namų tinklo.
Kad savo buitinį prietaisą galėtumėte
prijungti prie bendro namų tinklo, Jums
reikės "WLAN" modulio arba "WLAN"
atmintinės kištuko (atsižvelgiant į Jūsų
pasirinktą buitinį prietaisą, gali būti integruotas, pristatomas kartu arba įsigyjamas papildomai).
Su "WLAN" kelvedžiu  ir
"Miele@mobile" taikomąja programa savo buitinį prietaisą galėsite prijungti prie
"Miele@home" sistemos.
"Miele@home" sistemoje ryšį palaikantys buitiniai prietaisai perduoda savo
veikimo režimo informaciją ir programos
eigos duomenis į mobiliajame galiniame
įrenginyje įdiegtą "Miele@mobile" taikomąją programą arba į monitorių , pvz.,
orkaitės su "SuperVision" funkcija.
Informacijos rodymas, buitinių prietaisų valdymas
– Mobilieji galiniai įrenginiai  su įdiegta "Miele@mobile" taikomąja programa.
Išmaniajame telefone, nešiojamajame
ir planšetiniame kompiuteriuose gali
būti rodoma buitinių prietaisų būsena
ir vykdomos kai kurios valdymo komandos. Kitos "Miele@hmobile" taikomosios programos naudojimo galimybės pasiekiamos tik prijungus buitinius prietaisus prie tinklo.
– Buitinis prietaisas su "SuperVision"
funkcija .
Kai kurių ryšį palaikančių buitinių
prietaisų ekrane gali būti rodoma kitų,
prie bendro namų tinklo prijungtų buitinių prietaisų būsena.
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"WLAN"
Patarimas: Užtikrinkite, kad prietaiso
pastatymo vietoje "WLAN" tinklo signalas būtų pakankamai stiprus.
Norėdami buitinius prietaisus su integruotu "WLAN" moduliu prijungti prie
savo "WLAN" tinklo, pirmiausia turite
aktyvinti prisijungimo prie tinklo funkciją
(žr. skyrių "Nustatymai").
Kad galėtumėte buitinius prietaisus prie
savo "WLAN" tinklo prijungti per išorinį
"WLAN" modulį arba "WLAN" atmintinės kištuką, pirmiausia turite įstatyti
"WLAN" modulį arba įmontuoti "WLAN"
atmintinės kištuką (žr. "WLAN" modulio
arba "WLAN" atmintinės kištuko montavimo ir įrengimo nurodymai).
Papildoma informacija
Kartu su priedais pristatomos atskiros
įrengimo ir naudojimo instrukcijos.
Daugiau informacijos apie
"Miele@home" rasite "Miele" interneto
svetainėje ir atskirų "Miele@home" prietaisų naudojimo instrukcijose.

"Miele@mobile" taikomoji programa
"Miele@mobile" taikomąją programą
galite nemokamai atsisiųsti iš "Apple
®
App Store" arba iš "Google Play Store™".

Klientų aptarnavimo skyrius ir garantija
Klientų aptarnavimo skyrius
Atsiradus triktims, kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į
– Jums prietaisą pardavusį prekybininką arba
– "Miele" gamyklos klientų aptarnavimo
skyrių.
Gamyklos klientų aptarnavimo skyriaus telefoną rasite mūsų bendrovės
tinklalapyje, kurio adresas nurodytas
paskutiniame šios naudojimo ir montavimo instrukcijos puslapyje.

Garantijos sąlygos ir garantinis
laikotarpis
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.
Išsamesnės informacijos apie garantijos
sąlygas savo šalyje galite gauti paskambinę nurodytu telefono numeriu.
Telefono numeris pateikiamas šios
naudojimo ir montavimo instrukcijos
gale.

Klientų aptarnavimo skyriui būtina nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį
numerį.

Rodyti prietaiso informaciją
Šią informaciją rasite nustatymų režime,
pasirinkę "Informacijos"  (žr. "Kitų nustatymų pasirinkimas. Informacijos rodymas") arba šaldymo prietaiso viduje
esančioje specifikacijų lentelėje.
– Licencinių sutarčių rodymas
Panaudotas licencijas galėsite peržiūrėti ©.
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Jungtis prie elektros tinklo
Šaldymo prietaisą galima prijungti tik
komplekte esančiu maitinimo kabeliu
(kintamoji srovė 50 Hz, 220–240 V).

 Prietaiso kištukai
 Tinklo kištukai

Ilgesnį maitinimo kabelį galite įsigyti
klientų aptarnavimo skyriuje.
Saugiklis turi būti bent 10 A.
Prietaisą galima jungti tik prie tvarkingai
įrengto maitinimo lizdo su apsauginiu
kontaktu. Elektros instaliacija turi būti
įrengta pagal VDE0100.

Kad, esant avarinei situacijai, šaldymo
prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo
maitinimo tinklo, maitinimo lizdas neturėtų būti prietaiso galinėje pusėje, jis turi
būti lengvai prieinamas.
Jei, įmontavus prietaisą, kištukinis lizdas yra sunkiai pasiekiamas, kiekvienam poliui turi būti įrengtas skiriamasis
įtaisas. Skiriamuoju įtaisu laikomi jungikliai, kurių kontaktų tarpelis yra bent
3 mm. Jiems priskiriami jungikliai, saugikliai ir kontaktoriai (EN 60335).
Tinklo kištukas ir šaldymo prietaiso maitinimo kabelis negali liestis prie prietaiso galinės pusės, nes juos gali pažeisti
šaldymo prietaiso vibracija. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
Į tą patį maitinimo lizdą šio šaldymo
prietaiso galinėje pusėje neturėtų būti
jungiami kiti prietaisai.
Nenaudokite ilginamojo laido, nes jis
neužtikrina reikiamos šaldymo prietaiso
saugos (pvz., galimas perkaitimas).
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Jungtis prie elektros tinklo
Šaldymo prietaisą draudžiama jungti
prie autonominių inverterių, kurie naudojami esant autonominiam elektros tiekimui, pvz., saulės energijos.
Įjungus šaldymo prietaisą, dėl ypač
aukštos įtampos galimas apsauginis išsijungimas. Gali būti pažeista prietaiso
elektronika! Šaldymo prietaisą draudžiama eksploatuoti kartu su taip vadinamais energiją taupančiais kištukais,
nes sumažinama į šaldymo prietaisą tiekiama energija ir jis gali pernelyg įkaisti.

Šaldymo prietaiso prijungimas

 Prietaiso kištuką perkiškite į galinę
šaldymo prietaiso pusę.
Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso kištukas užsifiksuotų.
 Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į
maitinimo lizdą.
Šaldymo prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo:
Ekrane rodoma .
Vadovaukitės skyriuje "Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas. Šaldymo
prietaiso įjungimas" pateiktais nurodymais.
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Pastatymo nurodymai
 Gaisro ir pažeidimų pavojus! Ši-

 Esant didelei oro drėgmei ant

lumą išskiriantys prietaisai, pvz., mini
orkaitės, dvigubi degikliai arba skrudintuvas, gali užsidegti.
Nedėkite jų ant šaldymo prietaiso.

šaldymo prietaiso išorės gali susikaupti kondensatas.
Dėl šio kondensato galima prietaiso
išorinių sienelių korozija.
Siekiant to išvengti, rekomenduojama šaldymo prietaisą statyti pakankamai vėdinamoje ir sausoje patalpoje.
Įsitikinkite, ar teisingai užsidaro šaldymo prietaiso durelės, ar buvo išlaikytos nurodytos vėdinimo ir ventiliacijos angos, o šaldymo prietaisas pastatytas, kaip nurodyta.

Šio šaldymo prietaiso nerekomenduojama statyti greta kito modelio ("sideby-side")! Kadangi prietaiso šoninės
sienelės nėra šildomos, prietaisą pastačius "side-by-side", gali susidaryti
kondensatas! Apie tai pasiteiraukite
savo pardavėjo.

Pastatymo vieta
Prietaiso nestatykite prie pat viryklės,
radiatoriaus arba lango su tiesioginiais
saulės spinduliais. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius ir tuo didesnės yra energijos
sąnaudos. Tinka sausa, vėdinama patalpa.
Be to, statydami šaldymo prietaisą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:
– Kištuko lizdas turi būti įrengtas ne už
prietaiso, kad avarinėje situacijoje būtų lengvai prieinamas.
– Kištukai ir kabeliai negali liesti šio šaldymo prietaiso galo, nes juos gali pažeisti šaldymo prietaiso vibracija.
– Prie kištukinių lizdų, esančių šio šaldymo prietaiso gale, neturėtų būti
jungiami kiti prietaisai.
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Pastatymo nurodymai
Klimato klasė

Vėdinimas

Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios ribų turi būti laikomasi. Klimato klasė nurodyta specifikacijų
lentelėje, kuri yra šaldymo prietaiso viduje.

Oras šaldymo prietaiso galinėje sienelėje sušyla.

Klimato klasė

Patalpos temperatūra

SN

+10 iki +32 °C

N

+16 iki +32 °C

ST

+16 iki +38 °C

T

+16 iki +43 °C

 Neuždenkite arba neužstatykite
ventiliacijos angų, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas vėdinimas. Be
to, būtina reguliariai nuvalyti dulkes.

Jei patalpos temperatūra žemesnė,
kompresorius veiks trumpiau. Dėl to
šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra ir atsirasti gedimas.
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Pastatymo nurodymai
Komplekte esančių sienos tarpiklių montavimas

Prietaiso durų atidarymo kampo ribojimas

Tam, kad būtų pasiektas nurodytas
energijos suvartojimas, taip pat, kad
būtų išvengta kondensacinio skysčio
susidarymo esant esant aukštesnei
aplinkos temperatūrai, nenaudokite
sienų tarpiklių. Įmontavus atstumo iki
sienos laikiklį, maždaug apie 15 mm
padidėja šaldymo prietaiso ilgis. Sienų
tarpiklio nenaudojant, tai neturi jokios
įtakos šaldymo prietaiso funkcionalumui. Bet kuriuo atveju, esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos
suvartojimas padidėja tik nelabai.

Gamyklinis durų lankstų nustatymas –
prietaiso durys atsiveria 115°. Jei prietaiso durys, pvz., atidarant, atsiremtų į
gretimą sieną, prietaiso durų atidarymo
kampą reikėtų apriboti iki 90°.
Durų ribotuvą montuokite prieš pastatydami prietaisą.
Durų atidarymo ribotuvo montavimas
 Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo
arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
– Durelių amortizatoriaus išėmimas
 Atidarykite viršutines prietaiso dureles.

 Atstumo iki sienos laikiklį montuokite
ant galinės šaldymo prietaiso sienelės, kairėje ir dešinėje pusėje, apačioje.
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 Nustumkite dešinėje pusėje esantį
išorinį dangtelį .

Pastatymo nurodymai

 Nuimkite dangtelius  nuo durelių
lankstų  ir nuo durelių amortizatorių.

 Išsukite varžtą  iš durelių amortizatoriaus , o plokščiąjį atsuktuvą užkiškite už amortizatoriaus.
 Durelių amortizatorių  išimkite
– Durų atidarymo ribotuvo montavimas
 Raudonos spalvos blokatorių  (pristatomas kartu su šaldymo prietaisu)
užfiksuokite angoje.
Veikiamas blokatoriaus, durelių amortizatorius negali susitraukti ir leidžia atraminiam laikikliui susilenkti.
Raudonos spalvos blokatorių nuimkite
tik tuomet, kai tai bus būtina!
 Išstumkite atraminį kaištį  iš durelių
lanksto  ir jį išimkite.
 Slankiąją durelių amortizatoriaus alkūnę  nulenkite nuo durelių lanksto.

 Durų atidarymo ribotuvą  atitinkamai įspauskite iš viršaus ir iš apačios.
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Pastatymo nurodymai
– Durelių amortizatoriaus įmontavimas

 Uždėkite dangtelį  ant durelių
lanksto.
 Įstatykite durelių amortizatorių  iš
pradžių įstrižai lankstų pusėje, kol užsifiksuos.
 Kitą durelių amortizatoriaus galą įstumkite į įdubą.

 Uždėkite skydelį , kol šis spragtelės.
1

 Tvirtai prisukite durelių amortizatorių
veržle .
 Uždėkite išorinį dangtelį .
 Uždarykite prietaiso dureles.

 Lankinę alkūnę  įstumkite į durelių
lanksto angą.
 Į durelių lankstą iš viršaus įstatykite
kaištį . Sukite jį plokščiuoju atsuktuvu (apie ¼ apsukimo), kol abu
skląsčio snapeliai tiksliai užsifiksuos
atraminio kaiščio grioveliuose.
 Ištraukite raudonos spalvos blokatorių .
Patarimas: Raudonos spalvos blokatorių išsaugokite, jei ateityje vėl norėtume
perkelti durelių stabdiklį.
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Pastatymo nurodymai
Šaldymo prietaiso pastatymas

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

 Šaldymo prietaisą statykite padedami kito asmens.

 Šaldymo prietaisą statykite tik į
neperkrautą transporto priemonę.

 Atsargiai stumkite šaldymo prietaisą jautriu pagrindu, kad išvengtumėte grindų pažeidimų.
Lengvesniam pastatymui, galinės šaldymo prietaiso pusės viršuje yra transportavimo rankenos, o apačioje transportavimo ratukai.

 Komplekte esančiu veržliarakčiu stabiliai ir lygiai nustatydami reguliuojamąsias kojeles išlygiuokite šaldymo
prietaisą.

Prietaiso durelių atrėmimas

 Šaldymo prietaisą pastatykite kuo arčiau numatytos pastatymo vietos.
 Prijunkite šaldymo prietaisą prie elektros tinklo, kaip nurodyta skyriuje
"Elektros prijungimas".
 Prietaisą atsargiai stumkite į numatytą
pastatymo vietą.
 Prietaisą statykite su atstumo iki sienos laikikliais (jei yra) arba pristumkite
prietaiso nugarėlę prie sienos.

 Bet kuriuo atveju reguliuojamąją kojelę  sukite prie apatinio atraminio
laikiklio, kol ji atsirems į grindis.

 Prietaiso durelės gali atsitrenkti į
patalpos sieną ir taip susilamdyti.
Apsaugokite stiklo dureles, pvz., ant
sienos užklijuojant veltinio padukus.
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Pastatymo nurodymai
Šaldymo prietaiso įmontavimas Šaldymo prietaisas gali būti įmontuojamas į bet kuriuos virtuvės baldus ir pavirtuvės eilutėje
 Jei nesilaikoma nurodytų vėdinimo skerspjūvių, kompresorius įsijungs dažniau ir veiks ilgesnį laiko
tarpą.
Dėl to suvartojama daugiau energijos
ir pakyla kompresoriaus naudojimo
temperatūra, o dėl šių priežasčių gali
sugesti kompresorius.
Būtinai laikykitės nurodytų vėdinimo
skerspjūvių.

statytas greta virtuvės spintelės. Prietaiso priekis tada 65 mm prasikiša pro virtuvės spintelės priekį. Taip galima lengvai varstyti prietaiso dureles. Norint šaldymo prietaisą sulyginti su virtuvės
spintelėmis, ant šaldymo prietaiso gali
būti statoma atitinkama spintelė .
Statant šaldymo prietaisą prie sienos , lankstų pusėje, tarp sienos  ir
šaldymo prietaiso  turi būti paliekamas bent 40 mm atstumas.
Kuo platesnis vėdinimo skerspjūvis,
tuo taupiau veikia kompresorius.
– Prietaiso vėdinimui ant galinės šaldymo prietaiso sienelės turi būti numatytas bent 50 mm gylio viršutinės dėžės pločio oro išleidimo kanalas.
– Po patalpos lubomis turi būti paliktas
2
bent 300 cm vėdinimo skerspjūvis ,
kad sušildytas oras galėtų būti nekliudomai ištraukiamas.

a Viršutinė dėžė
b Šaldymo prietaisas
c Virtuvės spintelė
d Siena
* Šaldymo prietaisai su įmontuotu atstumo iki sienos laikikliu pailgėja
apie 15 mm.
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Pastatymo nurodymai
Prietaiso matmenys

* Matmenys be įmontuoto sienų tarpiklio. Jei naudojamas komplekte esantis atstumo iki sienos laikiklis, apie 15 mm pailgėja prietaiso ilgis.

A
[mm]

B
[mm]

KFN 29683 D obsw

1 180

790

KFN 29683 D brws

1 180

790
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Durų stabdiklio keitimas
Šaldymo prietaisas pristatomas su į dešinę pusę atsidarančiomis durelėmis.
Jei norite, kad prietaiso durelės atsidarytų į kairę pusę, reikia perkelti jų vyrius.

Nuimkite viršutinį dangtelį
 Atidarykite viršutines prietaiso duris.

 Durų atidarymo kryptį keiskite
padedami kito asmens.

 Jei durelių tarpiklis pažeistas arba iššokęs iš griovelio, durelės galimai ne visiškai užsidaro ir sumažėja
šaldymo galia.
Prietaiso viduje susidaro kondensatas, kuris gali užšalti.
Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio arba atkreipkite dėmesį, kad jis
neiššoktų iš griovelio.

 Nuimkite dešinėje pusėje esantį išorinį dangtelį .

Paruošimas
Durų atidarymo krypties keitimui reikalingi įrankiai:
 Nuimkite dangtelį  nuo durelių
lankstų ir nuo durelių amortizatorių.
 Kad keičiant durų atidarymo kryptį
nebūtų pažeistos prietaiso durelės ir
jų apačia, ant grindų, prieš šaldymo
prietaisą paklokite tinkamą pagrindą.
 Iš prietaiso durelių išimkite pastatymo
lentynėles / butelių skyrių.
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Durų stabdiklio keitimas
Atlaisvinkite viršutinį durelių
amortizatorių

Atlaisvinkite kabelio jungtį ant
viršutinio durelių lanksto

 Atsargiai iš kreiptuvo virš durelių
lanksto atlaisvinkite kabelį .
 Raudonos spalvos blokatorių  (pridedamas prie šaldymo prietaiso) užfiksuokite angoje.
Veikiamas blokatoriaus, durelių amortizatorius nesusitraukia ir leidžia atraminiam laikikliui visiškai susilenkti.

 Kabelio gijas  atsargiai ištraukite iš
kanalo.
 Liežuvėlį pakelkite į viršų ir atsargiai
ištraukite kištuką .

Raudonos spalvos blokatorių nuimkite
tik tuomet, kai tai bus būtina!
 Išstumkite atraminį kaištį  iš durelių
lanksto  ir jį išimkite.
 Slankiąją durelių amortizatoriaus alkūnę  nulenkite nuo durelių lanksto.
 Liežuvėlį plokščiuoju atsuktuvu
spauskite žemyn ir atlaisvinkite dangtelį .

 Iš prietaiso durelėse esančio kreiptuvo atsargiai atlaisvinkite pilkos spalvos kabelį .
 Liežuvėlį pakelkite aukštyn .
 Atsargiai ištraukite kištuką .

 Suspauskite liežuvėlį .
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Durų stabdiklio keitimas
 Kabelio laikiklį  ištraukite kartu su
pritvirtintu kabeliu.

Nuimkite viršutines prietaiso
dureles
 Pavojus susižeisti nuimant viršutines prietaiso dureles!
Kai tik iš durelių lankstų išimsite kaiščius, viršutinės prietaiso durys daugiau nebus užfiksuotos.
Prietaiso dureles turėtų laikyti kitas
asmuo.

 Atsargiai nuimkite apsauginį dangtelį 
 Atraminį kaištį  šiek tiek išsukite
(apie ¼ apsukimus), kol spragtelės.
 Pirštais išimkite atraminį kaištį .
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 Pavojus susižeisti nuimant viršutines prietaiso dureles!
Kai atraminis kaištis yra ne viduriniame laikiklyje, o lieka kabėti viršutinėse durelėse, apatinės durelės nėra
pritvirtintos ir gali iškristi.
Atkreipkite dėmesį, kad atraminis
kaištis liktų viduriniame laikiklyje ir
apatinėse durelėse.
 Atsargiai išimkite viršutines prietaiso
dureles ir atsargiai pastatykite šone.

Durų stabdiklio keitimas
Apatinio durelių amortizatoriaus atlaisvinimas
 Atidarykite apatines prietaiso dureles.

 Nuimkite skydelį .

 Pakelkite dangtelį  ir stumkite jį ant
durelių amortizatoriaus, kol atraminis
laikiklis bus lengvai pasiekiamas.
 Išstumkite atraminį kaištį , esantį
atraminiame laikiklyje, ir jį išimkite.

 Raudonos spalvos blokatorių  (pridedamas prie šaldymo prietaiso) užfiksuokite angoje.
Veikiamas blokatoriaus, durelių amortizatorius nesusitraukia ir leidžia atraminiam laikikliui visiškai susilenkti.
Raudonos spalvos blokatorių nuimkite
tik tuomet, kai tai bus būtina!

 Nuo atraminio laikiklio nulenkite slankiąją alkūnę  ir nuimkite dangtelį .
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Durų stabdiklio keitimas
Apatinių prietaiso durelių nuėmimas
 Pavojus susižeisti nuimant apatines prietaiso dureles!
Išėmus iš apatinių durelių atraminį
kaištį, prietaiso durelės neužsifiksuos.
Prietaiso dureles turėtų laikyti kitas
asmuo.

Patarimas: Atkreipkite dėmesį į pilko
plastiko dangtelį  ant vidurinio atraminio laikiklio. Nuimant prietaiso dureles,
jis gali iškristi.
 Atsargiai išimkite apatines prietaiso
dureles  keldami jas į viršų, ir pastatykite šalia.

Perdėkite apatinį atraminį laikiklį

 Atidarykite apatines prietaiso dureles.

 Traukdami į viršų, ištraukite visą atraminį kaištį  su poveržle ir reguliuojama kojele.
 Išsukite atraminį laikiklį .
 Išsukite durų amortizatoriaus laikiklį .

 Ištraukite atraminį kaištį  iš apatinių
durelių atraminės įvorės .
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Durų stabdiklio keitimas
Vidurinio atraminio laikiklio
perdėjimas

 Nuimkite dangtelį  ir uždėkite jį kitoje pusėje.

 Nuimkite dangtelį .
 Išsukite atraminį laikiklį  kartu su
apačioje esančia apsaugine folija.

 Pasukite atraminį laikiklį  180° ir prisukite jį kitoje pusėje kartu su apsaugine folija.
 Pasukite laikiklį  180° ir įsukite jį į
abi priešais esančias atraminio laikiklio skyles.
 Atraminį laikiklį  prisukite kitoje pusėje, pradėkite nuo apačioje per vidurį esančio varžto .

Apsauginė folija apsaugo prietaiso
korpusą nuo nuo pažeidimų.
 Pilką plastikinį gaubtą  pasukus
180°, vėl uždėkite ant atraminio laikiklio.

 Paskui įsukite ir abu likusius varžtus .

Patarimas: Ant prasikišančios atraminės įvorės uždėtas plastikinis gaubtas  apgaubia ją iš apačios ir iš šonų.

 Vėl įstatykite visą atraminį kaištį  su
poveržle ir reguliuojama kojele.

 180° pasuktą dangtelį  vėl uždėkite
kitoje pusėje.

Svarbu! Atraminio kaiščio skląsčio
snapelis vėl turi būti nukreiptas į galinę
pusę.
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Durų stabdiklio keitimas
Viršutinių durelių lankstų keitimas

 Atlaisvinkite kabelį  iš kreiptuvo.

 Išsukite varžtus  iš durelių lanksto  ir išimkite juos kartu su kabeliu.

Žyma turi būti prie kabelio laikiklio
briaunos.
 Kabelį  įdėkite atvirkščiai.

 Atraminę įvorę  išimkite iš durelių
lankstų kreipiklio .
 Atlenkite kabelio laikiklį .
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Durų stabdiklio keitimas

 Atlenkite kabelio laikiklį .
 Atraminę įvorę  įstatykite iš kitos
pusės, kol užsifiksuos.

 Viršutinį durelių lankstą  uždėkite
ant liežuvėlių, esančių ant šaldymo
prietaiso.
 Pastumkite dangtelį  į šoną.
 180° pasuktą dangtelį vėl uždėkite kitoje pusėje. Pastumkite dangtelį į šoną, kad užsifiksuotų.

 Tvirtai prisukite durelių lankstą 
varžtais .
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Durų stabdiklio keitimas
Prietaiso durelių paruošimas
Patarimas: Norėdami prietaiso dureles
apsaugoti nuo pažeidimų, ant grindų
paklokite tinkamą stabilų pagrindą. Išmontuotas prietaiso dureles padėkite
ant pagrindo išorine dalimi į apačią.
Šiuos veiksmus atlikite su abejomis
prietaiso durelėmis.
Automatinio durelių uždarymo mechanizmo perkėlimas

 Stipriai truktelėję į viršų, išimkite durelių atidarymo slankiklį .

 Nuimkite rankenos dangtelį .
 Automatinio durelių uždarymo mechanizmą išimkite .

 Nuimkite dangtelį  kairėje ir dešinėje rankenos pusėje.
 Visiškai išsukite varžtus su pilku plastikiniu žiedu .
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 Automatinio durelių uždarymo mechanizmą  vėl įstatykite kitoje pusėje.

Durų stabdiklio keitimas
Durelių amortizatoriaus perkėlimas

 Stumkite durelių slankiklį  į įdubą,
kol šis girdimai užsifiksuos.
Durelių atidarymo slankiklio plokščioji
pusė turi būti nukreipta į durelių sandariklį. Prie slankiklio esanti polimero
kaladėlė negali uždengti durelių sandariklio, bet turi būti nukreipta į prietaiso durelių išorinį kraštą.

 Išsukite varžtą  iš durelių amortizatoriaus  ir plokščiąjį atsuktuvą užkiškite už amortizatoriaus.

 Automatinio durelių uždarymo mechanizmą pritvirtinkite varžtais kartu
su plastikiniais gaubtais . Neprisukite varžtų per stipriai!
Patarimas: Įsitikinkite, kad automatinio
durelių uždarymo mechanizmas veikia
lengvai. Jei taip nėra, atlaisvinkite varžtus.
 Uždėkite dangtelius ant  ir .

 Išimkite durelių amortizatorių  ir pasukite 180°.
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Durų stabdiklio keitimas
Komplekte esantį durelių atidarymo
ribotuvą įstatykite į viršutines prietaiso dureles.

 Įstatykite durelių amortizatorių  iš
pradžių įstrižai lankstų pusėje, kol užsifiksuos.
 Kitą durelių amortizatoriaus galą įstumkite į įdubą.
 Tvirtai prisukite durelių amortizatorių
veržle.
Durelių atraminės įvorės keitimas

 Durelių atidarymo ribotuvą  (pristatomas kartu) įstatykite į prietaiso durelių apatinės briaunos angą.
 Išimkite kitoje pusėje esantį durelių
atidarymo ribotuvą.
Patarimas: Durelių atidarymo ribotuvą
išsaugokite, jei ateityje vėl norėtume
perkelti durelių atidarymo vyrius.

 Iš prietaiso durelių atraminės įvorės  ištraukite kaištį ir įstatykite jį kitoje pusėje.
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Durų stabdiklio keitimas
Apatinių prietaiso durelių montavimas

Apatinio durelių amortizatoriaus tvirtinimas
 Atidarykite apatines prietaiso dureles.

 Uždėkite dangtelį  ant durelių amortizatoriaus slankiosios alkūnės .
 Prietaiso dureles atidarykite 90°.
 Lankstinę alkūnę įstumkite  į laikiklio angą .
 Prietaiso dureles  iš viršaus uždėkite ant atraminio kaiščio.
 Įstatykite vidurinį atraminį kaištį  per
vidurinį atraminį laikiklį  į apatinių
prietaiso durelių atraminę įvorę.
Svarbu! Atraminio kaiščio skląsčio
snapelis vėl turi būti nukreiptas į galinę
pusę.

 Į durelių lankstą iš viršaus įstatykite
kaištį . Sukite jį plokščiuoju atsuktuvu (apie ¼ apsukimų) tol, kol abu
skląsčio snapeliai tiksliai užsifiksuos
atraminio kaiščio grioveliuose.
 Stumkite dangtelį tolyn pro  durelių
amortizatoriaus slankiąją alkūnę ,
kol šis girdimai užsifiksuos durelių
amortizatoriaus laikiklyje.
 Ištraukite raudonos spalvos blokatorių .
Patarimas: Raudonos spalvos blokatorių išsaugokite, jei ateityje vėl norėtume
perkelti durelių stabdiklį.
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Durų stabdiklio keitimas
 Iš pradžių uždėkite skydelį  skersai
priešais lankstus ir pasukite jį, kol girdimai užsifiksuos.

Viršutinių prietaiso durelių
montavimas

 Uždarykite prietaiso dureles.

 Viršutines prietaiso dureles  uždėkite ant vidurinio atraminio kaiščio , o
prietaiso durelių lanksto pusėje esančią viršutinę angą ant durelių lanksto
su atramine įvore.

 Į durelių atraminę įvorę pirštais įstatykite kaištį .
 Kaištį prisukite  (apie ¼ pasukimo),
kol šis girdimai užsifiksuos.
 Ant kaiščio uždėkite apsauginį dangtelį .
Prietaiso durelės saugiai permontuotos tik tada, jei teisingai uždėtas apsauginis dangtelis .
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Durų stabdiklio keitimas
Kabelio jungties montavimas
ant viršutinio durelių lanksto.

 Įstatykite į angą laikiklį su pritvirtintu
kabeliu: liežuvėlis su platesne anga
turi būti nukreiptas į priekį.
 Spustelėkite laikiklį žemyn, kol liežuvėlis užsifiksuos.

 Kabelį  kiškite virš durelių lanksto ir
užfiksuokite kištuką .
 Kabelio gijas  atsargiai įdėkite į kanalą.
 Pilkos spalvos kabelį  atsargiai perkelkite į kreiptuvą virš atraminio laikiklio.

 Pilkąjį kabelį  įdėkite į kreiptuvą.
 Užfiksuokite kištuką .
Patarimas: Jei reikia, likusį kabelio ilgį
perkelkite kaip liniją į kreiptuvą.
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Durų stabdiklio keitimas
Viršutinių durelių amortizatoriaus tvirtinimas

Viršutinių dangtelių uždėjimas

 Uždėkite dangtelį  ant durelių
lanksto.
 Dangtelį  stumkite tol, kol spragtelės.
 Prietaiso dureles atidarykite 90°.

 Uždėkite skydelį , kol šis spragtelės.
1

 Uždėkite išorinį dangtelį .
 Uždarykite prietaiso dureles.
 Lankinę alkūnę  įstumkite į durelių
lanksto angą.
 Į durelių lankstą iš viršaus įstatykite
kaištį . Sukite jį plokščiuoju atsuktuvu (apie ¼ apsukimų) tol, kol abu
skląsčio snapeliai tiksliai užsifiksuos
atraminio kaiščio grioveliuose.
 Ištraukite raudonos spalvos blokatorių .
Patarimas: Raudonos spalvos blokatorių išsaugokite, jei ateityje vėl norėtume
perkelti durelių stabdiklį.
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Prietaiso durelių išlygiavimas
Prietaiso dureles galima papildomai išlygiuoti pagal prietaiso korpusą.
Kitame paveikslėlyje pavaizduotos
atviros prietaiso durelės, kad būtų suprantamesnė jų krypties keitimo eiga.

Viršutines prietaiso dureles išlygiuokite
pagal išorines pailgas angas viduriniame atraminiame laikiklyje:

Apatines prietaiso dureles išlygiuokite
pagal išorines pailgas angas apatiniame
atraminiame laikiklyje:

 Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus .
 Sureguliavę atraminį laikiklį į kairę arba dešinę, išlygiuokite prietaiso dureles.
 Tada tvirtai priveržkite varžtus.

 Išsukite vidurinį atraminio laikiklio 
varžtą.
 Šiek tiek atlaisvinkite abu išorinius
varžtus .
 Sureguliavę atraminį laikiklį į kairę arba dešinę, išlygiuokite prietaiso dureles.
 Tada vėl tvirtai priveržkite varžtus ,
varžto  dar kartą prisukti nereikia.
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Garantijos sąlygos
"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:
I

Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.
Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.
II Garantijos suteikimo sąlygos
1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).
III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos
1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.
IV Garantijos suteikimo apribojimai
Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:
1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.
V Duomenų apsauga
Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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