Lietošanas un montāžas instrukcija
Ledusskapis ar saldētavu

Pirms uzstādīšanas, instalācijas, ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un
izvairīsieties no iespējamiem iekārtas bojājumiem.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Šī aukstumiekārta atbilst obligāto drošības noteikumu prasībām.
Tomēr nepareiza tās lietošana var kaitēt gan cilvēkiem, gan lietām.
Pirms iekārtas lietošanas sākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un
montāžas instrukciju. Tajā ir svarīgi iekārtas uzstādīšanas, drošības, lietošanas un apkopes norādījumi. Tā jūs pasargāsiet sevi un
novērsīsiet aukstumiekārtas bojājumus.
"Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.
Saglabājiet lietošanas un montāžas instrukciju un, ja nepieciešams, nododiet to turpmākajam īpašniekam.

Paredzētais lietojums
 Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanā mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,
– veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
– zemnieku saimniecībās;
– viesnīcās, moteļos, pansijās un citos līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.
Šī aukstumiekārta nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.

 Lietojiet šo aukstumiekārtu tikai pārtikas produktu atdzesēšanai
un uzglabāšanai, svaigu produktu sasaldēšanai un saldētu produktu
uzglabāšanai, kā arī ledus gabaliņu gatavošanai mājas apstākļos.
Nekādi citi izmantošanas veidi nav atļauti.

 Šī aukstumiekārta nav piemērota medikamentu, asins plazmas, laboratorisko preparātu vai līdzīgu Medicīnas ierīču direktīvā noteikto
vielu vai produktu dzesēšanai un uzglabāšanai. Neatbilstoša aukstumiekārtas izmantošana var kaitēt uzglabājamajam produktam vai
izraisīt tā pilnīgu sabojāšanos. Turklāt aukstumiekārta nav piemērota
lietošanai sprādzienbīstamās vietās.
"Miele" nav atbildīga par kaitējumu, kas radies, iekārtu neatbilstoši
lietojot vai nepareizi darbinot.
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 Personas, kuras savu fizisko, uztveres vai garīgo spēju, pieredzes
trūkuma vai nezināšanas dēļ nav spējīgas droši izmantot aukstumiekārtu, darbošanās laikā ir jāuzrauga.
Šīs personas drīkst lietot aukstumiekārtu bez uzraudzības tikai tad, ja
iekārtas darbība tām ir izskaidrota tā, ka iekārtas lietošana ir pilnīgi
droša un šīs personas izprot riskus, ko rada nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni mājsaimniecībā
 Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā attālumā no aukstumiekārtas vai tie pastāvīgi jāuzrauga.

 Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot aukstumiekārtu bez pieaugušo uzraudzības, ja tiem ir izskaidroti visi iekārtas drošas lietošanas nosacījumi. Bērniem ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko
var izraisīt nepareiza iekārtas lietošana.

 Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt aukstumiekārtu vai veikt tās
apkopi.

 Uzraugiet bērnus, kuri uzturas aukstumiekārtas tuvumā. Nekad
neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.

 Nosmakšanas risks! Bērni, spēlējoties ar iepakojuma materiālu
(piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Tehniskā drošība
 Dzesēšanas sistēma ir nodrošināta pret noplūdēm. Aukstumiekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem, kā arī piemērojamajām
EK direktīvām.

 Šī aukstumiekārta satur dzesinātāju izobutānu (R600a), dabīgu
gāzi, kas ir ļoti draudzīga videi, taču uzliesmojoša. Šī gāze nekaitē
ozona slānim un nepalielina siltumnīcefektu.
Šī dabai draudzīgā dzesinātāja izmantošana daļēji ir izraisījusi iekārtas darbības trokšņa palielināšanos. Visā dzesēšanas sistēmā līdz ar
kompresora darbības troksni var būt dzirdama šalcoša skaņa. Šo parādību diemžēl nav iespējams novērst, taču tā nekādā veidā neietekmē aukstumiekārtas efektivitāti.
Transportējot un iebūvējot/uzstādot aukstumiekārtu, nodrošiniet, lai
neviena dzesēšanas sistēmas daļa netiktu bojāta. Izlijis dzesinātājs
var izraisīt acu traumas!
Bojājumu gadījumā:
– izvairieties no atklātas uguns un uzliesmojošiem avotiem;
– atvienojiet aukstumiekārtu no elektrotīkla;
– dažas minūtes rūpīgi vēdiniet telpu, kurā atrodas aukstumiekārta,
un
– sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

 Jo vairāk dzesinātāja ir aukstumiekārtā, jo lielākai ir jābūt telpai,
kurā aukstumiekārta tiks novietota. Iespējamas noplūdes gadījumā
pārāk mazā telpā var izveidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums. Uz 11 g dzesinātāja jābūt vismaz 1 m3 lielai telpai. Dzesinātāja
daudzums ir norādīts uz tehnisko datu plāksnītes aukstumiekārtas
iekšpusē.
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 Uz aukstumiekārtas tehnisko datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma datiem (drošinātāji, frekvence, spriegums) ir jābūt vienādiem ar
elektrotīkla datiem, lai neradītu iekārtas bojājumus. Salīdziniet datus
pirms pieslēgšanas.
Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

 Aukstumiekārtas elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā ir savienota ar atbilstoši ierīkotu zemējuma sistēmu. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, ļaujiet, lai elektroinstalāciju
pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

 Aukstumiekārtas stabilu un drošu ekspluatāciju ir iespējams garantēt tikai tad, ja aukstumiekārta ir pievienota publiskajam elektrotīklam.

 Ja komplektā iekļautais barošanas kabelis ir bojāts, lai novērstu
apdraudējumu lietotājam, kabelis jānomaina ar oriģinālo rezerves daļu. "Miele" garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas.

 Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsbīstamība). Nepieslēdziet ar tiem aukstumiekārtu elektrotīklam.

 Ja iekārtas elektriskajās daļās vai barošanas kabelī iekļūst mitrums, var rasties īsslēgums. Tāpēc nedarbiniet aukstumiekārtu mitrā
vietā vai vietā, kur tā var tikt apšļakstīta (piemēram, garāžā, veļas
mazgātavā utt.).

 Šo aukstumiekārtu nedrīkst izmantot vietā, kas nav stacionāra
(piemēram, uz kuģa).

 Aukstumiekārtas bojājumi var apdraudēt lietotāja drošību. Pārbaudiet, vai iekārtai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu aukstumiekārtu.

 Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā aukstumiekārta ir jāatvieno no elektrotīkla. Aukstumiekārta no elektrotīkla ir atvienota tikai tad, ja:
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– elektroinstalācijas drošinātāji ir izslēgti vai
– elektroinstalācijas skrūvējamie drošinātāji ir pilnībā izskrūvēti, vai
– barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla. Ja barošanas kabelis ir aprīkots ar kontaktdakšu, atvienojiet to no elektrotīkla, velkot
kontaktdakšu, nevis kabeli.

 Nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi var
nopietni apdraudēt iekārtas lietotāju.
Uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbus drīkst veikt tikai
"Miele" pilnvaroti speciālisti.

 Garantija tiek zaudēta, ja aukstumiekārtas labošanas darbus neveic "Miele" pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

 Tikai tad, ja tiek lietotas oriģinālās rezerves daļas, uzņēmums
"Miele" var garantēt drošības prasību izpildi. Bojātās detaļas nomainiet tikai ar "Miele" oriģinālajām rezerves daļām.
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Pareiza lietošana
 Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai noteiktā klimata klasē (istabas temperatūras diapazonā), kuras robežas ir jāievēro. Klimata klase
ir norādīta uz aukstumiekārtas iekšpusē piestiprinātās identifikācijas
datu plāksnītes. Zemāka istabas temperatūra izraisa ilgāku kompresora dīkstāves periodu, un aukstumiekārta nevar uzturēt nepieciešamo temperatūru.

 Gaisa pievadīšanas un novadīšanas atveres nedrīkst noslēgt vai
aizsegt ar dažādiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā netiek nodrošināta nevainojama ventilācija. Palielinās enerģijas patēriņš un ir iespējami iekārtas detaļu bojājumi.

 Ja iekārtā vai iekārtas durvīs uzglabājat taukus vai eļļu saturošus
pārtikas produktus, pievērsiet uzmanību, lai iespējami noplūdušās
taukvielas, piemēram, eļļa, nenonāktu saskarē ar iekārtas plastmasas
daļām. Tas var radīt sprieguma plaisas iekārtas plastmasas daļās un
izraisīt šo daļu lūšanu vai plīšanu.

 Aukstumiekārtā nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas un
produktus, kas satur degošas strauji izplūstošas gāzes (piemēram,
aerosolus). Iekārtas elektriskās daļas var izraisīt uzliesmojošu gāzu
maisījumu aizdegšanos.
Ugunsgrēka un eksplozijas risks!

 Nelietojiet aukstumiekārtā elektriskās ierīces (piemēram, saldējuma aparātu). Tas var radīt dzirksteļošanu.
Eksplozijas risks!

 Neglabājiet saldētavā kārbas un pudeles ar gāzētiem dzērieniem
vai šķidrumiem, kas var sasalt. Kārbas vai pudeles var pārsprāgt. Savainojumu un bojājumu risks!

 Pudeles, kas ievietotas saldētavā paātrinātai atdzesēšanai, jāizņem ne vēlāk kā pēc stundas. Pudeles var pārsprāgt. Savainojumu
un bojājumu risks!
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 Nepieskarieties saldētiem produktiem un metāla detaļām ar slapjām rokām. Tas var izraisīt roku ādas apsaldējumus. Savainošanās
risks!

 Nekādā gadījumā tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas nelieciet
mutē ledus gabaliņus un saldējumu, it īpaši, ja tam ir augsts ūdens
saturs. Saldēto produktu zemā temperatūra var izraisīt lūpu vai mēles
apsaldējumus. Savainojumu risks!

 Atkārtoti nesasaldējiet daļēji atkusušus vai atkusušus produktus.
Izlietojiet tos, cik drīz vien iespējams, jo produkti zaudē uzturvērtību
un bojājas. Pēc vārīšanas vai cepšanas atkausētos produktus var atkal sasaldēt.

 Lietojot uzturā produktus, kam beidzies derīguma termiņš, pastāv
saindēšanās risks.
Derīguma termiņu ietekmē dažādi faktori, piemēram, pārtikas produktu svaigums, kvalitāte un uzglabāšanas temperatūra. Ievērojiet
pārtikas produktu ražotāja ieteikto uzglabāšanas termiņu un uzglabāšanas norādījumus.

 Lietojiet tikai oriģinālos "Miele" piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek zaudēta.
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Tīrīšana un kopšana
 Skrāpējumi var sabojāt iekārtas durvju stikla paneli. Nelietojiet
stikla paneļa tīrīšanai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, cietus sūkļus vai
sukas un asus metāla skrāpjus.

 Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm.
Pretējā gadījumā durvju blīvējums ar laiku kļūs porains.

 Tvaika tīrītāja radītais mitrums var sasniegt zem sprieguma esošās
iekārtas daļas un izraisīt īsslēgumu.
Aukstumiekārtas tīrīšanai un atkausēšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju.

 Smaili vai asi priekšmeti bojā aukstuma ģeneratoru un aukstumiekārta kļūst nelietojama. Tāpēc smailus un asus priekšmetus nedrīkst
izmantot, lai noņemtu:
– apsarmojumu un apledojumu;
– piesalušus ledus slāņus un pārtikas produktus.

 Atkausēšanas nolūkos nekad neievietojiet iekārtā elektriskos sildelementus vai sveces. Tā tiks bojātas iekārtas plastmasas detaļas.

 Neizmantojiet atkausēšanas aerosolus vai ledus noņēmējus. Tie
var veidot sprādzienbīstamas gāzes, saturēt šķīdinātājus vai vielas,
kas bojā plastmasas daļas vai var būt kaitīgi veselībai.

Pārvadāšana
 Aukstumiekārtu vienmēr pārvietojiet vertikālā pozīcijā un transportēšanai paredzētajā iepakojumā, lai nerastos nekādi bojājumi.

 Pārvietojiet aukstumiekārtu divatā, jo tā ir smaga. Savainojumu un
bojājumu risks!
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Nolietotās iekārtas likvidēšana
 Ja likvidējat nolietoto aukstumiekārtu, iznīciniet tās durvju atslēgu.
Tā jūs nepieļausiet, ka bērni spēlējoties var ieslēgties un nokļūt dzīvībai bīstamā situācijā.

 Dzesinātāja noplūde var izraisīt acu traumas! Nesabojājiet nevienu
saldēšanas sistēmas daļu, piemēram:
– pārdurot iztvaikotāja dzesētājvielas kanālus;
– samezglojot cauruļvadus;
– noskrāpējot virsmas pārklājumu.
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Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā
Transportēšanas iepakojuma
likvidēšana
Iepakojums pasargā aukstumiekārtu no
iespējamiem bojājumiem pārvadāšanas
laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti,
ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu otrreizējās izmantošanas prasības,
tādēļ tos var pārstrādāt.
Iepakojumu otrreizēja pārstrāde ļauj
taupīt izejmateriālus un mazina atkritumu daudzumu materiālu apritē. Jūsu
piegādātājs iepakojumu pieņems atpakaļ.

Nolietotās iekārtas likvidēšana
Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži
satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī
noteiktas vielas, maisījumus un detaļas,
kas bija nepieciešamas to darbībai un
drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai
un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos.

Nododiet tās pārstrādei vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai "Miele"
ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Ja likvidējamajā iekārtā ir saglabāti personas
dati, par to dzēšanu saskaņā ar likumu
esat atbildīgs Jūs.
Pārliecinieties, ka jūsu aukstumiekārtas
cauruļvadi netiek bojāti, līdz tā tiek nogādāta atbilstošā, videi draudzīgā atkritumu savākšanas vietā.
Tā tiek nodrošināts, ka dzesēšanas sistēmā esošie dzesinātāji un kompresora
eļļa nevar nokļūt apkārtējā vidē.
Lūdzu, nodrošiniet, lai nolietotā ierīce
līdz aizvešanas brīdim tiktu uzglabāta
bērniem nepieejamā vietā. Atbilstošas
instrukcijas ir sniegtas nodaļā "Drošības
norādījumi un brīdinājumi".
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Kā var ietaupīt elektroenerģiju?

Uzstādīšana/apkope

Temperatūras
iestatījumi

Normāls elektroenerģijas
patēriņš

Paaugstināts elektroenerģijas patēriņš

Vēdināmās telpās.

Noslēgtās, nevēdināmās telpās.

No tiešiem saules stariem
pasargātā vietā.

Tiešos saules staros.

Nostāk no siltuma avota (radiatora, plīts).

Blakus siltuma avotam (radiatoram, plītij).

Telpā ar vispiemērotāko gaisa temperatūru ap 20°C.

Telpā ar augstu temperatūru,
sākot no 25°C.

Gaisa pievades un izvades
atveres nav aizsegtas un regulāri tiek atbrīvotas no putekļiem.

Gaisa pievades un izvades
atveres ir aizsegtas vai pieputējušas.

Dzesēšanas kamerā: no 4
līdz 5°C

Jo zemāka iestatītā
temperatūra, jo augstāks
elektroenerģijas patēriņš!

Zonā "PerfectFresh": aptuveni 0°C
Saldēšanas zonā: -18°C
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Kā var ietaupīt elektroenerģiju?
Normāls elektroenerģijas
patēriņš
Izmantošana

Paaugstināts elektroenerģijas patēriņš

Atvilktņu, plauktu un paliktņu
izkārtojums tāds pats kā iekārtas piegādes brīdī.
Atveriet iekārtas durvis tikai
tik bieži un tik ilgu laiku, cik
nepieciešams. Ievietojiet pareizi sašķirotus pārtikas produktus.

Bieža un ilga durvju atvēršana rada aukstuma zudumu
un silta gaisa ieplūšanu. Lai
iekārtā uzturētu vēlamo temperatūru, kompresora darbības laiks paildzinās.

Iepērkoties ņemiet līdzi aukstumsomu un pēc tam nekavējoties ievietojiet produktus
aukstumiekārtā.
Izņemtos produktus iespējami drīz ievietojiet atpakaļ,
pirms tie pārmērīgi sasilst.
Siltus ēdienus un dzērienus
iepriekš atdzesējiet ārpus
aukstumiekārtas.

Silti ēdieni un ārējās vides
temperatūrā sasiluši pārtikas
produkti rada iekārtā siltumu. Lai iekārtā uzturētu vēlamo temperatūru, kompresora darbības laiks paildzinās.

Ievietojiet iekārtā iepakotus
vai nosegtus produktus.

Šķidrumu iztvaikošana un
kondensēšanās dzesēšanas
zonā mazina dzesēšanas
efektivitāti.

Saldētus produktus atkausēšanai ievietojiet dzesēšanas
zonā.
Nepārpildiet plauktus, lai iekārtā varētu cirkulēt gaiss.
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Samazināta gaisa cirkulācija
izraisa aukstuma zudumus.

Iekārtas apraksts
a Vadības panelis ar displeju
b Iekšējais apgaismojums
c Ventilators
d Plaukts
e Olu paliktnis/durvju plaukts
f Pudeļu statīvs
g Pudeļu plaukts ar pudeļu turētāju
h "PerfectFresh" informācijas sistēma
i "PerfectFresh" zonas sausais nodalījums
j Atkusušā ūdens tekne un izplūdes
atvere
k Gaisa mitruma regulators mitrajam
nodalījumam
l "PerfectFresh" zonas mitrais nodalījums
m "NoFrost" modulis
n Roktura iedobe ar durvju atvēršanas
palīgelementu ("Click2open")
o Saldētavas atvilktnes
p Ventilācijas režģis

Šajā attēlā ir redzams iekārtas piemērs.

Lai atvieglotu uzstādīšanu, aukstumiekārtas aizmugurē augšpusē ir transportēšanas rokturi un apakšpusē transportēšanas skrituļi.
Zona "PerfectFresh" atbilst standarta
EN ISO 15502 prasībām, ko piemēro
dzesēšanas iekārtām.
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Iekārtas apraksts
Individuāli uzraksti uz iekārtas
durvīm ("Blackboard edition")

 Rakstīšanai izmantojiet tikai ieteiktos produktus, jo tos pēc tam var
viegli notīrīt no stikla paneļa.
Nekad nelietojiet pildspalvas, krāszīmuļus un zīmuļus, vaska krītiņus, eļļas krītiņus, flomāsterus (piem., permanentos marķierus, teksta marķierus, plēves marķierus utt.).
Rakstīšanai ieteicami šādi produkti:
– šķidrā krīta pildspalvas,
piem., "edding 4095" krīta marķieri
(ietilpst piederumu komplektācijā);
– parastais tāfeles krīts.

Iekārtas durvis ir gatavotas no satinēta
drošības stikla ar apdruku aizmugurē.
Uz šīs virsmas iespējams rakstīt un to
var individuāli noformēt, piemēram, atstāt ziņas citiem ģimenes locekļiem.
Pirms pirmās rakstīšanas reizes ieteicams visu stikla paneļa virsmu notīrīt ar
stiklam paredzētu mikrošķiedras drānu
un remdenu ūdeni un pēc tam noslaucīt
ar mīkstu drānu.
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 Lai optimāli saglabātu stikla virsmas īpašības, lūdzu, ievērojiet norādījumus nodaļās: "Tīrīšana un kopšana", "Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem" un "Iekārtas priekšpuses un sānu sienu tīrīšana".

Iekārtas apraksts
Simboli displejā
Lietošana
Simbols

Funkcija



Gaidīšanas režīms

Visas aukstumiekārtas ieslēgšana;
atsevišķa dzesēšanas zonas ieslēgšana



Iestatījumu režīms

Iestatījumu veikšana (skatīt "Citu iestatījumu
veikšana")

Plus/mīnus taustiņš

Iestatījumu maiņa (piem., temperatūra)

/

Iestatījuma apstiprināšana

"OK"

/


Navigācijas bultiņa
pa kreisi/pa labi

Šķirstīšana iestatījumu režīmā, lai atlasītu iestatījumu

Atpakaļ

Izvēlnes līmeņa aizvēršana

Informācija
Simbols

Nozīme



Gaidīšanas režīms

Aukstumiekārta ir pievienota elektrotīklam,
bet nav ieslēgta.
Dzesēšanas zona ir izslēgta atsevišķi.



Saldēšanas zona

Rāda saldētavas zonas temperatūru.



Intensīvā dzesēšana
(dzesēšanas zona)/ intensīvā saldēšana (saldēšanas zona)

Funkciju var izvēlēties atkarībā no aukstuma
zonas (skatīt "Intensīvās dzesēšanas un intensīvās saldēšanas funkcijas lietošana").



Temperatūras brīdinājuma signāls

Brīdinājuma ziņojums (skatīt "Ko darīt, ja ... Paziņojumi displejā").



Durvju brīdinājuma signāls

Brīdinājuma ziņojums (skatīt "Ko darīt, ja ...
- Paziņojumi displejā").

Strāvas padeves pārtraukums

Brīdinājuma ziņojums (skatīt "Ko darīt, ja ...
- Paziņojumi displejā").
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Piederumi
Pievienotie piederumi

Pudeļu statīvs

Krīta marķieris "edding 4095"

Olu paliktnis

Pudeļu statīvā pudeles dzesēšanas zonā var uzglabāt vertikāli un tādējādi ietaupīt vietu.
Pudeļu statīva novietojums dzesēšanas
zonā ir maināms.
Ledus kubiņu trauks

Pudeļu turētājs

Aukstuma akumulators

Pudeļu turētāja lameles sniedzas pudeļu
plaukta virzienā un nodrošina pudeļu labāku stabilitāti iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā.

Ja tiek pārtraukta strāvas padeve iekārtai, aukstuma akumulators aizkavē temperatūras paaugstināšanos saldēšanas
zonā. Tādējādi iespējams pagarināt produktu uzglabāšanas laiku.
Aptuveni pēc 24 stundām aukstuma
akumulators var sasniegt maksimālo
dzesēšanas jaudu.
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Piederumi
Papildus pasūtāmie piederumi
"Miele" sortimentā ir pieejami daudzi
aukstumiekārtai piemēroti noderīgi piederumi, kā arī tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

Smaržu filtrs ar turētāju KKF-FF ("Active AirClean")
Smaržu filtrs neitralizē nepatīkamu aromātu dzesēšanas zonā un uzlabo gaisa
kvalitāti.

Papildus pasūtāmos piederumus varat
pasūtīt "Miele" internetveikalā. Šos izstrādājumus varat iegādāties arī
"Miele" Klientu apkalpošanas dienestā
(skatiet šīs instrukcijas beigās) un pie
"Miele" pilnvarotā izplatītāja.
Universāla mikrošķiedras drāna
Mikrošķiedras drāna noder pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no nerūsējošā tērauda virsmām, iekārtu paneļiem, logiem, mēbelēm, automobiļu stikliem utt.

Smaržu filtra turētāju uzsprauž uz plaukta aizmugurējās aizsarglīstes, turklāt novietojumu var mainīt pēc vajadzības.

Pudeļu statīvs

Rezerves smaržu filtrs KKF-RF
("Active AirClean")

Papildus esošajam pudeļu statīvam
dzesēšanas zonā var ievietot citus pudeļu statīvus.

Ir pieejami turētājam pielāgoti rezerves
filtri ("Active AirClean"). Ieteicams smaržu filtrus mainīt ik pēc sešiem mēnešiem.
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Ekspluatācijas sākšana
Pirms pirmās lietošanas reizes

Aukstumiekārtas pievienošana

Iepakojuma materiāli

 Pievienojiet aukstumiekārtu elektrotīklam, kā aprakstīts nodaļā "Elektrotīkla pieslēgums".

 Izņemiet visus iepakojuma materiālus
no iekārtas iekšpuses.
Aizsargplēve
Uz durvju plauktu un plauktu nerūsējošā
tērauda līstēm ir aizsargplēve, kas pasargā virsmas transportēšanas laikā.
Papildus ar aizsargplēvi ir pārklātas iekārtas durvis un, iespējams, arī iekārtas
sānu sienas.
 Noņemiet aizsargplēvi tikai pēc tam,
kad iekārta ir uzstādīta tai paredzētajā
vietā.
Tīrīšana un kopšana
Lūdzu, ievērojiet atbilstošos norādījumus nodaļā "Tīrīšana un kopšana".
 Notīriet iekārtas iekšējās virsmas un
piederumus.
 Pirms pirmās rakstīšanas reizes notīriet iekārtas durvis ar mikrošķiedras
drānu un remdenu ūdeni. Pēc tam noslaukiet durvis sausas ar mīkstu drānu.
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Gaidīšanas režīms

Displejā tiek parādīts simbols .

Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana
Skāriendisplejs
 Skāriendispleju var saskrāpēt ar
smailiem vai asiem priekšmetiem,
piemēram, ar zīmuli.
Pieskarieties skāriendisplejam tikai ar
pirkstiem.
Pirksta pieskāriens rada nelielu elektrisko lādiņu, kas izraisa elektrisko impulsu,
un skārienekrāna virsma šo impulsu atpazīst.
Skāriendisplejs nereaģē, ja tam pieskaras ar priekšmetiem.

Aukstumiekārtas ieslēgšana
Lai nodrošinātu pietiekami zemu temperatūru, pirms pirmās produktu ievietošanas reizes aukstumiekārtai jāļauj
apmēram 2 stundas darboties.
Ievietojiet pārtikas produktus saldēšanas zonā tikai tad, kad ir sasniegta
pietiekami zema temperatūra (vismaz
-18°C).



Ja pirksti ir auksti, skāriendisplejs var
nereaģēt.
Gaidīšanas režīms

 Īsi pieskarieties pie .
Apmēram 3 sekundes displejā redzams
ziņojums
"Miele – Willkommen".
Ja tā nenotiek un displejā ir redzams
simbols , ir ieslēgta bloķēšana (skatīt "Citu iestatījumu veikšana - Bloķēšanas ieslēgšana/izslēgšana - Bloķēšanas īslaicīga atslēgšana").
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Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana
Šim nolūkam displejs ir sadalīts vairākos laukos.

5 °C



-18 °C

Sākuma ekrāns

Displejā tiek atvērts sākuma ekrāns.
Iedegas un kļūst gaišāks iekšējais apgaismojums, līdz tiek sasniegts apgaismojuma spilgtuma maksimums. Aukstumiekārta ir ieslēgta un sāk dzesēšanu. Tā pielāgojas iepriekš iestatītajai
temperatūrai:
– temperatūra dzesēšanas zonā = 5°C;
– temperatūra saldēšanas zonā =
-18°C.

Sākuma ekrāns

5 °C



-18 °C

Sākuma ekrāns ir rādījums, no kura var
veikt visus iestatījumus.
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Augšējā laukā atrodas dzesēšanas
zonas temperatūras indikācija.
Pieskaroties temperatūras indikācijai,
tiek parādīts dzesēšanas zonas displejs.
Tajā var iestatīt vai mainīt temperatūru
(skatīt "Pareizā temperatūra - Temperatūras iestatīšana"), kā arī atlasīt intensīvās dzesēšanas funkciju  (skatīt "Intensīvās dzesēšanas un intensīvās saldēšanas funkcijas izmantošana").
Apakšējā laukā atrodas saldēšanas
zonas temperatūras indikācija.
Šīs zona ir atzīmēta arī ar .
Pieskaroties temperatūras indikācijai,
tiek parādīts saldēšanas zonas displejs.
Tajā var iestatīt vai mainīt temperatūru,
kā arī atlasīt intensīvās saldēšanas funkciju  (skatīt "Intensīvās dzesēšanas
un intensīvās saldēšanas funkcijas izmantošana").
Labās puses laukā atrodas iestatījumu režīms .
Pieskaroties simbolam , tiek parādīts
iestatījumu režīma displejs. Tajā var atlasīt citus iestatījumus (skatīt "Citu iestatījumu veikšana").

Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana
Aukstumiekārtas izslēgšana
Iestatījumu režīmā var izslēgt aukstumiekārtu (skatīt arī "Citu iestatījumu veikšana").

5 °C



-18 °C

Sākuma ekrāns

 Pieskarieties pie .













Atsevišķa dzesēšanas zonas/"PerfectFresh" zonas izslēgšana
Dzesēšanas/"PerfectFresh" zonu var
izslēgt atsevišķi, atstājot saldēšanas zonu ieslēgtu. Saldēšanas zonu atsevišķi
izslēgt nevar.
Ieteikums: Atvaļinājuma laikā varat izmantot brīvdienu režīma funkciju (skatīt
"Citu iestatījumu veikšana − Brīvdienu
režīma  ieslēgšana/izslēgšana"), ar
kuru dzesēšanas zona netiek izslēgta
pilnībā, bet darbojas ar samazinātu dzesēšanas jaudu.
Ja iepriekš ir atlasītas viesību režīma , intensīvās dzesēšanas funkcijas , tās tiek automātiski izslēgtas.

5 °C

Iestatījumu režīms

 Ar bulttaustiņiem  vai  šķirstiet iestatījumus, līdz tiek parādīts .




-18 °C

Gaidīšanas režīms













 Pieskarieties displejā dzesēšanas zonas temperatūras indikācijai.



5 °C

Aukstumiekārtas izslēgšana

 Pieskarieties pie .



OK



Displejā nodziest temperatūras indikācija, un iedegas .

Dzesēšanas zonas displejs

Izdziest dzesēšanas zonas iekšējais apgaismojums, un dzesēšana ir izslēgta.

 Pieskarieties pie  vai , līdz tiek parādīts .

Pēc 10 minūtēm nodziest . Displejs
satumst un pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.

 Lai apstiprinātu ievadi, pieskarieties
taustiņam "OK".
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Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana





Dzesēšanas zonas/"PerfectFresh"
zonas atsevišķa ieslēgšana (ja iepriekš izslēgta)

-18 °C




Sākumekrāns − dzesēšanas zona izslēgta

Displejā nodziest temperatūras indikācija un iedegas .
Dzesēšanas zona/"PerfectFresh" zona ir
izslēgta. Joprojām tiek rādīta saldēšanas zonas temperatūra. Izdziest dzesēšanas zonas iekšējais apgaismojums.



-18 °C

Sākuma ekrāns - dzesēšanas zona izslēgta

 Pieskarieties pie  dzesēšanas zonas laukā.



4 °C


OK



Dzesēšanas zonas displejs

 Pieskarieties pie  vai , līdz tiek parādīts rādījums 4°C.
 Lai apstiprinātu ievadi, pieskarieties
taustiņam "OK".
Dzesēšanas zona/"PerfectFresh" zona ir
ieslēgta un sāk dzesēšanu. Tā pielāgojas iestatītajai temperatūrai. Atverot dzesēšanas zonas durvis, iedegas iekšējais
apgaismojums.
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Aukstumiekārtas ieslēgšana un izslēgšana
Ilgstošas prombūtnes gadījumā
 Ja aukstumiekārta pirms ilgstoša
nelietošanas perioda tiek izslēgta, taču netiek iztīrīta un tās durvis paliek
aizvērtas, iekārtā var veidoties pelējums.
Obligāti iztīriet aukstumiekārtu.
Ja aukstumiekārtu nelietosiet ilgāku laiku, rīkojieties šādi:
 izslēdziet aukstumiekārtu;
 atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet
ēkas elektroinstalācijas drošinātājus;
 iztīriet aukstumiekārtu un
 atstājiet aukstumiekārtas durvis atvērtas, lai nodrošinātu pietiekamu
gaisa cirkulāciju un novērstu nevēlamu aromātu veidošanos.
Pēdējos norādījumus ņemiet vērā arī,
ja uz ilgāku laiku atsevišķi izslēdzat
dzesēšanas zonu.
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Pareiza temperatūra
Pārtikas produktu uzglabāšanā ļoti nozīmīga ir pareizas temperatūras iestatīšana. Mikroorganismi izraisa strauju pārtikas produktu bojāšanos; to var novērst
vai mazināt, izvēloties pareizu uzglabāšanas temperatūru. Temperatūra ietekmē mikroorganismu vairošanās ātrumu.
Zemā temperatūrā šis process palēninās.
Temperatūra aukstumiekārtā paaugstinās šādos gadījumos:
– ja bieži un ilgstoši ir atvērtas iekārtas
durvis;
– ja ievietots liels daudzums pārtikas
produktu;
– ja ievietotie pārtikas produkti ir silti;
– ja aukstumiekārta ir uzstādīta telpā ar
augstu apkārtējo temperatūru. Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai
noteiktā klimata klasē (istabas temperatūras diapazonā), kuras robežas
ir jāievēro.
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. . . dzesēšanas zonā un
"PerfectFresh" zonā
Ieteicamā temperatūra dzesēšanas zonā ir 4°C.
"PerfectFresh" zonā temperatūra tiek regulēta automātiski diapazonā no 0 līdz
3°C.
Automātisks temperatūras sadalījums ("DynaCool")
Kad dzesēšanas zonā ieslēdzas dzesēšana, automātiski ieslēdzas ventilators.
Tādējādi aukstums dzesēšanas kamerā
tiek vienmērīgi sadalīts, nodrošinot visu
ievietoto produktu dzesēšanu aptuveni
vienādā temperatūrā.

. . . saldēšanas zonā
Lai sasaldētu svaigus pārtikas produktus un uzglabātu tos ilgāku laiku, ir nepieciešama -18°C temperatūra. Šādā
temperatūrā mikroorganismu vairošanās
nenotiek gandrīz nemaz. Tiklīdz
temperatūra kļūst augstāka par -10°C,
sākas mikroorganismu izraisīta pārtikas
produktu sadalīšanās un pārtikas produktus nevar ilgi uzglabāt. Tādēļ daļēji
atkusušus vai atkusušus pārtikas produktus drīkst atkārtoti sasaldēt tikai pēc
termiskas apstrādes (vārīšanas vai cepšanas). Augstā temperatūrā lielākā daļa
mikroorganismu iet bojā.

Pareiza temperatūra
Temperatūras indikācija

5 °C



-18 °C

Sākuma ekrāns

Parastā darbības režīmā augšējā temperatūras indikācija displejā rāda vidējo faktisko dzesēšanas zonas temperatūru un apakšējā temperatūras
indikācija - konkrētā brīža zemāko
temperatūru saldēšanas zonā.
Atkarībā no telpas temperatūras un iestatījuma var paiet vairākas stundas,
līdz tiek sasniegta un ilgstoši parādīta
vajadzīgā temperatūra.

Temperatūras iestatīšana
Dzesēšanas zonā un saldēšanas zonā
temperatūru var iestatīt savstarpēji neatkarīgi.
 Pieskarieties displejā tās aukstuma
zonas temperatūras indikācijai, kuras
temperatūru vēlaties regulēt.
Tiek parādīta iepriekš iestatītā
temperatūra.



4 °C


Dzesēšanas zonas displejs





-18 °C

 Ja temperatūra ilgāku laiku ir bijusi augstāka par -18°C, pārbaudiet,
vai produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši.
Tādā gadījumā patērējiet šos pārtikas
produktus pēc iespējas drīzāk vai
pirms atkārtotas sasaldēšanas pārstrādājiet tos (izvāriet vai izcepiet).

OK





OK



Saldēšanas zonas displejs

 Ar taustiņiem  un  iestatiet zemāku vai augstāku temperatūru.

29

Pareiza temperatūra
 Lai apstiprinātu ievadi, uzreiz pēc
temperatūras iestatīšanas pieskarieties taustiņam "OK".
 Vai arī uzgaidiet apmēram 8 sekundes
pēc pēdējās taustiņa nospiešanas.
Tādā gadījumā temperatūras iestatījums tiek pieņemts automātiski.
Ieteikums: Jaunais temperatūras iestatījums tiek apstiprināts un pieņemts arī,
aizverot iekārtas durvis.
Pēc tam temperatūras indikācija pārslēdzas uz faktisko aukstumiekārtā valdošo temperatūras vērtību.
Iespējamās temperatūras iestatījumu
vērtības
– Dzesēšanas zonā var iestatīt temperatūru no 3°C līdz 9°C.
– Saldēšanas zonā var iestatīt temperatūru no -15°C līdz -26°C.

Ieteikums: Ja temperatūras iestatījums
ir mainīts, pārbaudiet temperatūras rādījumu daļēji piepildītā aukstumiekārtā
aptuveni pēc 6 stundām un pilnā aukstumiekārtā aptuveni pēc 24 stundām. Tikai tad temperatūra iekārtā ir
sasniegusi iestatīto vērtību.
 Ja pēc minētā laika temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema, iestatiet
temperatūru atkārtoti.
Temperatūra "PerfectFresh" zonā
"PerfectFresh" zonā automātiski tiek uzturēta 0—3°C temperatūra. Ja šajā zonā
ir nepieciešama zemāka vai augstāka
temperatūra, temperatūru var nedaudz
mainīt.
Ieteikums: Piemēram, ja vēlaties uzglabāt īpaši jutīgas zivis, Jūs varat izvēlēties zemāku iestatījumu. Nedaudz augstāka temperatūra ir ieteicama, ja vēlaties uzglabāt gatavus ēdienus.
Temperatūras maiņa "PerfectFresh"
zonā ir aprakstīta nodaļā "Citu iestatījumu veikšana - Temperatūras maiņa
"PerfectFresh" zonā ".
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Intensīvās dzesēšanas un intensīvās saldēšanas funkcijas lietošana
Atkarībā no aukstuma zonas var papildus ieslēgt turpmāk minētās funkcijas.

Intensīvās saldēšanas funkcija 

– Dzesēšanas zonā
intensīvā dzesēšana 

Lai efektīvi sasaldētu pārtikas produktus, pirms svaigu produktu ievietošanas
saldēšanas zonā ieslēdziet intensīvās
saldēšanas funkciju. Tādējādi pārtikas
produkti tiks sasaldēti straujāk un labāk
tiks saglabāta to uzturvērtība, vitamīni,
izskats un garša.

– Saldēšanas zonā
intensīvā saldēšana 

Intensīvās dzesēšanas funkcija 
Izmantojot intensīvās dzesēšanas funkciju, dzesēšanas zona ļoti ātri tiek atdzesēta līdz zemākajai iespējamajai
temperatūras vērtībai (atkarībā no telpas temperatūras).
Ieteikums: Intensīvās dzesēšanas funkciju īpaši ieteicams ieslēgt, ja ātri jāatdzesē liels daudzums tikko ievietotu
pārtikas produktu vai dzērienu.
Tiklīdz intensīvās dzesēšanas funkcija ir
ieslēgta, aukstumiekārta darbojas ar
maksimālo dzesēšanas jaudu, un
temperatūra pazeminās.
Apmēram pēc 12 stundām šī funkcija
automātiski izslēdzas.
Ieteikums: Lai taupītu elektroenerģiju,
intensīvās dzesēšanas funkciju var manuāli izslēgt arī agrāk — tiklīdz pārtikas
produkti vai dzērieni ir pietiekami atdzisuši.
Pēc intensīvās dzesēšanas funkcijas izslēgšanas aukstumiekārta atkal darbojas ar parasto jaudu.

Izņēmumi:
– ja tiek ievietoti jau saldēti pārtikas
produkti;
– ja diennaktī netiek ievietots vairāk par
1 kg produktu.
Intensīvās saldēšanas funkcija jāieslēdz
6 stundas pirms sasaldējamo produktu ievietošanas.
Ja ir paredzēts izmantot maksimālo
saldēšanas veiktspēju, intensīvās saldēšanas funkcija jāieslēdz 24 stundas
iepriekš.
Tiklīdz intensīvās saldēšanas funkcija ir
ieslēgta, aukstumiekārta darbojas ar
maksimālo dzesēšanas jaudu, un
temperatūra pazeminās.
Intensīvās saldēšanas funkcija pēc aptuveni 65 stundām izslēdzas automātiski. Laiks līdz šīs funkcijas izslēgšanai ir
atkarīgs no saldēšanai ievietoto pārtikas
produktu daudzuma.
Ieteikums: Lai taupītu elektroenerģiju,
intensīvās saldēšanas funkciju var manuāli izslēgt, tiklīdz saldēšanas zonā ir
sasniegta nemainīga vismaz -18°C
temperatūra. Pārbaudiet temperatūru
saldēšanas zonā.
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Intensīvās dzesēšanas un intensīvās saldēšanas funkcijas lietošana
Pēc intensīvās saldēšanas funkcijas izslēgšanas aukstumiekārta atkal darbojas ar parasto jaudu.

 Pieskarieties pie .

Izvēlētās funkcijas ieslēgšana
un izslēgšana

– Simbols iekrāsojas baltā krāsa, funkcija ir atslēgta.

 Pieskarieties displejā nepieciešamās
aukstuma zonas temperatūras indikācijai.

 Lai apstiprinātu ievadi, pieskarieties
taustiņam "OK".



 Vai arī uzgaidiet apmēram 8 sekundes
pēc pēdējās taustiņa nospiešanas.
Tādā gadījumā iestatījums tiek pieņemts automātiski.



Intensīvās dzesēšanas vai intensīvās
saldēšanas funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.

5 °C
OK



Dzesēšanas zonas displejs – intensīvā dzesēšana





-18 °C


OK



Saldēšanas zonas displejs – intensīvā saldēšana

Displejā tiek parādīta pašreizējā
temperatūra un rādījums .
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– Simbols iekrāsojas oranžā krāsa, funkcija ir atlasīta.

Ieslēgtās funkcijas nav redzamas sākuma ekrānā.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma iepriekš ieslēgta funkcija ir izslēgta.
Izvēlētās funkcijas parādīšana
 Pieskarieties displejā attiecīgās aukstuma zonas temperatūras indikācijai.
Displejā tiek parādīta pašreizējā
temperatūra. Izvēlētās funkcijas simbols
deg oranžā krāsā.

Temperatūras un durvju brīdinājuma signāls
Aukstumiekārta ir aprīkota ar brīdinājuma sistēmu, lai saldēšanas zonā nenotiktu nepamanīta temperatūras paaugstināšanās un lai izvairītos no elektroenerģijas zudumiem, ko varētu radīt neaizvērtas iekārtas durvis.

Temperatūras brīdinājuma signāls
 Ja temperatūra ilgāku laiku ir bijusi augstāka par -18°C, pārbaudiet,
vai produkti nav daļēji vai pilnīgi atkusuši.
Tādā gadījumā patērējiet šos pārtikas
produktus pēc iespējas drīzāk vai
pirms atkārtotas sasaldēšanas pārstrādājiet tos (izvāriet vai izcepiet).
Ja saldēšanas zonas temperatūra sasniedz pārāk augstu līmeni, saldēšanas
zonas temperatūras indikācijā sarkanā
krāsā deg .
Papildus skan brīdinājuma signāls, līdz
tiek likvidēts trauksmes cēlonis vai brīdinājuma signāls tiek priekšlaikus izslēgts.
Kāda temperatūras vērtība izraisa aukstumiekārtas temperatūras brīdinājuma
signāla ieslēgšanos, ir atkarīgs no temperatūras iestatījuma.
Temperatūras brīdinājuma indikācija ir
redzama tikai sākuma ekrānā un nav
redzama iestatījumu veikšanas laikā.
Temperatūras brīdinājums tiek parādīts
pirms esoša durvju brīdinājuma.

Temperatūras brīdinājums ieslēdzas,
piemēram:
– ja ieslēdzat aukstumiekārtu un
temperatūra saldēšanas zonā būtiski
atšķiras no iestatītās temperatūras;
– ja saldēto produktu šķirošanas un izņemšanas laikā iekārtā no telpas ir ieplūdis daudz silta gaisa;
– ja sasaldēšanai ir ievietots liels daudzums pārtikas produktu;
– ja ir bijis strāvas padeves pārtraukums;
– ja aukstumiekārta ir bojāta.
Tiklīdz trauksmes signāla aktivēšanu izraisījusī situācija ir novērsta, brīdinājuma skaņas signāls vairs neskan, un rādījums  nodziest.
Temperatūras brīdinājuma signāla
priekšlaicīga izslēgšana un augstākās temperatūras uzzināšana
Ja brīdinājuma signāls traucē, varat
izslēgt to priekšlaicīgi. Jūs varat arī uzzināt augstāko temperatūru, kas konstatēta saldēšanas zonā.
 Pieskarieties pie .
Kļūmes ziņojums ir apstiprināts, un brīdinājuma signāls izslēdzas. Displejā tiek
parādīts sākuma ekrāns. Saldēšanas
zonas temperatūras indikācijā apmēram
1 minūti mirgo saldēšanas zonas augstākās temperatūras rādījums. Pēc tam
temperatūras indikācija pārslēdzas uz
saldēšanas zonas faktisko temperatūru.
Mirgojošo temperatūras indikāciju var
izslēgt priekšlaikus.
 Pieskarieties saldēšanas zonas temperatūras indikācijai.
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Temperatūras un durvju brīdinājuma signāls
Mirgojošais augstākās temperatūras rādījums tiek dzēsts. Tā vietā temperatūras indikācijā atkal ir redzama faktiskā
pašreizējā saldēšanas zonas temperatūra.

Durvju brīdinājuma indikācija ir redzama tikai sākuma ekrānā.

Durvju brīdinājuma signāls

Kamēr ir atvērts iestatījumu režīms,
durvju brīdinājums automātiski tiek ignorēts. Attiecīgais simbols nav redzams, un brīdinājuma signāls neskan.

Aukstumiekārtai ir brīdinājumu sistēma,
lai izvairītos no pārmērīga elektroenerģijas patēriņa un pasargātu produktus no
sasilšanas, ja ir atstātas atvērtas iekārtas durvis.

Ja brīdinājuma signāls neskan, tas ir
izslēgts iestatījumu režīmā (skatīt "Citu
iestatījumu veikšana — Brīdinājuma un
skaņas signālu skaļuma regulēšana/izslēgšana").

Ja iekārtas durvis ilgāku laiku ir atvērtas, attiecīgajā temperatūras indikācijā
dzeltenā krāsā deg rādījums . Papildus četras reizes atskan brīdinājuma
signāls. Ja trauksmes cēlonis netiek novērsts vai brīdinājuma signāls priekšlaikus izslēgts, brīdinājuma signāls atkārtoti atskan apmēram pēc 3 minūtēm.

Priekšlaicīga durvju brīdinājuma signāla izslēgšana

Laiks līdz durvju brīdinājuma signāla aktivēšanai ir atkarīgs no izvēlētā iestatījuma (rūpnīcas iestatījums = 2 minūtes).
Durvju brīdinājuma signālu var arī
izslēgt (skatīt "Citu iestatījumu veikšana
— Brīdinājuma un skaņas signālu skaļuma regulēšana/izslēgšana").
Tiklīdz iekārtas durvis ir aizvērtas, brīdinājuma signāls pārstāj skanēt un rādījums  displejā nodziest.
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Ja brīdinājuma signāls traucē, varat
izslēgt to priekšlaicīgi.
 Pieskarieties pie .
Temperatūras indikācijā tiek rādīta faktiskā pašreizējā temperatūra. Brīdinājuma signāls pārstāj skanēt.

Citu iestatījumu veikšana
Iestatījumu pārskats
Turpmāk minētos iestatījumus var aktivēt vai mainīt. Rūpnīcā veiktie iestatījumi tabulā ir parādīti treknrakstā vai kā atzīmēta pakāpe segmentu joslā.
Iestatījums

Izvēle/rūpnīcas iestatījums



Viesību režīma ieslēgšana/izslēgšana



Brīvdienu režīma ieslēgšana/iz- Iesl. (oranžs simbols)/Izsl.
slēgšana



Atgādinājuma laika lietošana
("QuickCool" taimers)

0.00 - 9.59 h:min

Bloķēšanas ieslēgšana/izslēgšana

Iesl./Izsl.



Aukstumiekārtas izslēgšana

"OK"



Sabata režīma ieslēgšana/izslēgšana

Iesl. (oranžs simbols)/Izsl.



Durvju trauksmes laika regulēšana

1. - 7. pakāpe (1. pakāpe =
30 s)
 (4. pakāpe =
2 min.)



Temperatūras maiņa zonā
"PerfectFresh"

Vērtība 1 - 9
5



"Miele@home" sistēmas iestatījumi
(redzami tikai, ja ir iesprausts
komunikācijas spraudnis)

Citas iestatījumu iespējas: skatīt turpmākās lappuses "Attiecīgo iestatījumu skaidrojums "Miele@home" sistēmas iestatījumi"

Taustiņu toņa ieslēgšana/izslēgšana

Iesl./Izsl.

/

Brīdinājuma un signālu toņa
skaļuma iestatīšana/izslēgšana

Izsl. - 7. pakāpe




Displeja spilgtuma iestatīšana

1. - 7. pakāpe


°C

Temperatūras mērvienības maiņa

°C

/

/

Iesl. (oranžs simbols)/Izsl.

/ °F

35

Citu iestatījumu veikšana
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Demonstrācijas režīms (redzams tikai, ja ir ieslēgts)

Izsl.



Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana





Aukstumiekārtas informācijas
atvēršana

Indikācijas (nepieciešamas, lai
ziņotu par traucējumu "Miele"
Klientu apkalpošanas dienestam)



Atgādinājums: nomainīt smaržu Iesl. (oranžs simbols)/Izsl.
filtru



Atgādinājums: iztīrīt ventilācijas Iesl. (oranžs simbols)/Izsl.
režģi

Citu iestatījumu veikšana
Citu iestatījumu veikšana
Iestatījumu režīmā  var veikt noteiktus
iestatījumus, kā arī atlasīt vēlamās funkcijas, tādējādi pielāgojot aukstumiekārtu savām vajadzībām.
Šo iestatījumu skaidrojumu un papildinformāciju skatiet nākamajās lappusēs.
Kamēr ir atvērts iestatījumu režīms,
durvju brīdinājums automātiski tiek ignorēts. Attiecīgais simbols nav redzams un brīdinājuma signāls neskan.
Izņēmums: iekārtas kļūmes gadījumā
(F+skaitlis) iestatījumu režīms tiek nekavējoties aizvērts. Displejā tiek parādīts kļūmes kods un atskan brīdinājuma signāls (skatīt "Ko darīt, ja ... - Paziņojumi displejā").
Nepieciešamā iestatījuma atlasīšana

5 °C



-18 °C

Sākuma ekrāns

 Pieskarieties pie .













Iestatījumu režīms

 Ar bulttaustiņiem  vai  šķirstiet iestatījumus pa kreisi vai pa labi.
Displeja centrā tiek parādīts pieejamā
iestatījuma simbols.
Pa labi un pa kreisi no tā fonā ir redzami
nākamie iespējamie iestatījumi, taču tos
nevar atlasīt.
 Pieskarieties nepieciešamā iestatījuma simbolam (skatīt arī "Iestatījumu
pārskats").
Atkarībā no izvēlētā iestatījuma ir divas
iespējas.
1. Tiek atvērta apakšizvēlne, lai veiktu
turpmāko iestatījumu izvēli vai ievadītu vērtības.
2. Tieši izvēlieties iestatījumu. Simbols
izgaismojas oranžā krāsā, tādējādi
apstiprinot izvēli. Ja simbols ir balts,
funkcija nav aktivēta.
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Citu iestatījumu veikšana
Vērtību ievadīšana
Visas veiktās ievades jāapstiprina ar
"OK". Ja ievade netiek apstiprināta, apmēram pēc 15 sekundēm displejs pārslēdzas uz sākuma ekrānu un iestatītās
vai mainītās vērtības netiek saglabātas.
Izvēlnes līmeņa aizvēršana (Atpakaļ )
Ar taustiņu  var atgriezties iepriekšējā
ekrānā.
Līdz šim veiktās ievades, kas nav apstiprinātas ar "OK", netiek saglabātas.

Attiecīgo iestatījumu skaidrojums
Viesību režīma  ieslēgšana/izslēgšana
Šī funkcija ir īpaši ieteicama, ja nepieciešams ātri atdzesēt vai sasaldēt lielu
daudzumu tikko ievietotu pārtikas produktu un dzērienu un vajadzīgs daudz
ledus kubiņu, piemēram, ja gaidāms
daudz viesu.
Automātiski ieslēdzas intensīvās dzesēšanas un intensīvās saldēšanas funkcijas:
gan dzesēšanas, gan saldēšanas zona
ātri tiek atdzesētas līdz zemākajai vērtībai (atkarībā no telpas temperatūras).
Ieteikums: Ieslēdziet šo funkciju apmēram 4 stundas pirms produktu ievietošanas.
Ja viesību režīmu nevar ieslēgt, ir atsevišķi izslēgta dzesēšanas zona vai ieslēgts brīvdienu režīms.
Viesību režīms automātiski izslēdzas
apmēram pēc 20 stundām. To var arī
izslēgt priekšlaikus.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma iepriekš ieslēgts viesību režīms ir izslēgts.

38

Citu iestatījumu veikšana
Brīvdienu režīma  ieslēgšana/izslēgšana
Šī funkcija ir ieteicama, ja, piemēram,
atvaļinājuma laikā nevēlaties dzesēšanas zonu pilnībā izslēgt, bet nav nepieciešama liela dzesēšanas jauda.
Saldēšanas zona paliek ieslēgta pie
-18°C. Dzesēšanas zonā ir iestatīta
15°C temperatūra, turklāt
"PerfectFresh" zonas temperatūra automātiski tiek iestatīta uz 9 līdz 12°C. Tādējādi dzesēšanas zona ir ieslēgta, bet
darbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

Ja brīvdienu režīmu nevar ieslēgt, ir bijusi atsevišķi izslēgta dzesēšanas zona.
Ja viesību režīma vai intensīvās dzesēšanas funkcijas ir ieslēgtas, tās tiek izslēgtas, tiklīdz ir atlasīts brīvdienu režīms.

 Šajā laikā neievietojiet uzglabāšanai vārīgus un ātri bojājošos produktus, piemēram, augļus, dārzeņus,
zivis, gaļu un piena produktus.
Šādā vidējā dzesēšanas zonas temperatūrā produkti, kas ātri nebojājas, var
vēl kādu laiku tikt uzglabāti aukstumiekārtā, un enerģijas patēriņš ir zemāks
nekā parastajā režīmā.
Turklāt iekārtā neveidojas nepatīkams
aromāts vai pelējums, kā tas var notikt,
ja dzesēšanas zona ir izslēgta un iekārtas durvis ir aizvērtas.
Ieslēgtais brīvdienu režīms tiek parādīts
sākumekrānā.





-18 °C

Brīvdienu režīma sākumekrāns
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Citu iestatījumu veikšana
Atgādinājuma laika  ("QuickCool"
taimera) lietošana
Atgādinājuma laika opciju var izmantot
atsevišķu procesu kontrolei, piemēram,
vārītās mīklas atdzesēšanai. Iestatītajā
laikā atskan signāla tonis.

– Atgādinājuma laiks ir pagājis
Atskan skaņas signāls un mirgo rādījums .
 Pieskarieties displejam.
Tiek parādīts sākuma ekrāns.

Maksimālais iestatāmais atgādinājuma
laiks ir 9 stundas un 59 minūtes.

– Atgādinājuma laika labošana

– Atgādinājuma laika iestatīšana

Aptuveni 3 sekundes displejā ir redzams rādījums  un atgādinājuma laika atskaite.

 Pieskarieties pie .
 Ar taustiņiem  vai  iestatiet stundas.
 Apstipriniet ar "OK".

 Atveriet iekārtas durvis.

 Šajā laikā pieskarieties pie atgādinājuma laika atskaites rādījuma.

 Ar taustiņiem  vai  iestatiet minūtes.

 Lai labotu iestatītu atgādinājuma laiku, pieskarieties pie . Veiciet tādas
pašas darbības kā atgādinājuma laika
ievadīšanai (skatiet "Atgādinājuma
laika iestatīšana").

 Apstipriniet ar "OK".

– Atgādinājuma laika dzēšana

Minūšu iestatījums ir pieņemts. Sākas
iestatītā atgādinājuma laika atskaite. Atverot iekārtas durvis, displejā tiek parādīts atlikušais laiks. Aptuveni pēc 3 sekundēm displejā tiek atvērts sākum ekrāns.

 Atveriet iekārtas durvis.

Stundu iestatījums ir pieņemts. Tagad
varat iestatīt minūtes.

Atgādinājuma laika vaicājuma vai labošanas gadījumā laika atskaite tiek
apturēta.
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, atjaunojoties strāvas padevei, iepriekš ievadīts atgādinājuma laiks tiek
dzēsts.
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Aptuveni 3 sekundes displejā ir redzams rādījums  un atgādinājuma laika atskaite.
 Šajā laikā pieskarieties pie atgādinājuma laika atskaites rādījuma.
 Lai dzēstu iestatītu atgādinājuma laiku, pieskarieties pie .
Displejā tiek parādīts sākuma ekrāns.
Ievadīto atgādinājuma laiku var labot
vai dzēst arī iestatījumu režīmā.

Citu iestatījumu veikšana
Bloķēšanas / ieslēgšana/izslēgšana

– Bloķēšanas  izslēgšana
 Pieskarieties displejam.

Ar bloķēšanas funkciju varat pasargāt
aukstumiekārtu no:

Tiek parādīts rādījums .

– nejaušas izslēgšanas;

 Apmēram 6 sekundes turiet nospiestu .

– nejaušas temperatūras pārregulēšanas;

Tiek parādīts sākuma ekrāns.

– nejaušas intensīvās dzesēšanas un
intensīvās saldēšanas funkcijas ieslēgšanas;
– nejaušas iestatījumu maiņas (iespējama tikai bloķēšanas izslēgšana).
Tādējādi tiek nodrošināts, lai nepilnvarotas personas, piemēram, bērni, neizslēgtu aukstumiekārtu vai nemainītu tās
iestatījumus.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma iepriekš ieslēgta bloķēšana saglabājas.
– Bloķēšanas  īslaicīga deaktivēšana
 Pieskarieties displejam.
Tiek parādīts rādījums .
 Apmēram 6 sekundes turiet nospiestu .

 Pieskarieties pie .
 Atlasiet .
 Iedegas oranžā krāsā.
 Pieskarieties pie .
Displejā tiek parādīts . Bloķēšana ir
izslēgta.
Aukstumiekārtas izslēgšana 
Ar šo funkciju var izslēgt visu aukstumiekārtu.
Displejā nodziest temperatūras indikācija un iedegas .
Nodziest iekšējais apgaismojums, un
dzesēšana ir izslēgta.
Apmēram pēc 10 minūtēm rādījums 
nodziest un displejs aptumšojas (enerģijas taupīšanas režīms).

Tagad var veikt citus iestatījumus. Aizverot iekārtas durvis, bloķēšana atkal ir
ieslēgta.
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Citu iestatījumu veikšana
Sabata režīma  ieslēgšana/izslēgšana
Lai atbalstītu lietotāja reliģiskās tradīcijas, aukstumiekārtai ir pieejams sabata
režīms.
Tiek izslēgtas šādas funkcijas:
– iekšējais apgaismojums, ja iekārtas
durvis ir atvērtas;
– visi skaņas un gaismas signāli;

– Sabata režīma ieslēgšana
 Pieskarieties pie .
 iedegas oranžā krāsā.
Papildus displejā tiek parādīts baltā krāsā izgaismots .



– temperatūras rādījums;
– intensīvā dzesēšana, intensīvā saldēšana, viesību režīms, brīvdienu režīms
(ja pirms tam bija ieslēgts);
– atgādinājuma laiks (ja pirms tam bija
ieslēgts).
Turklāt iestatījumu režīmā  nevar veikt
iestatījumus.
Sabata režīma funkcija automātiski tiek
izslēgta pēc aptuveni 120 stundām.
Nodrošiniet, lai iekārtas durvis būtu
cieši aizvērtas, jo ir izslēgti visi gaismas un skaņas brīdinājuma signāli.

Sabata režīma displejs

Apmēram pēc 3 sekundēm rādījums 
nodziest un displejs aptumšojas.
– Sabata režīma priekšlaicīga izslēgšana
 Pieskarieties displejam.
Tiek parādīts rādījums .
 Pieskarieties pie .
 iedegas oranžā krāsā.
 Pieskarieties pie .
 deg baltā krāsā. Funkcija ir izslēgta.

 Saindēšanās risks ar pārtiku!
Iespējamais strāvas padeves pārtraukums sabata režīmā netiek parādīts un pēc strāvas padeves pārtraukuma aukstumiekārta atsāk darboties sabata režīmā. Kad strāvas padeves pārtraukums beidzas, paziņojums par to netiek parādīts.
Ja sabata režīma laikā rodas strāvas
padeves pārtraukums, pārbaudiet
pārtikas produktu kvalitāti un nelietojiet uzturā atkusušus produktus.
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Durvju trauksmes laika  iestatīšana
Aukstumiekārta ir aprīkota ar durvju
trauksmes opciju. Ja kādas no iekārtas
durvīm ir ilgāku laiku atvērtas, atskan
brīdinājuma signāls (ja tas nav izslēgts;
skatīt "Brīdinājuma un signāla toņu skaļuma iestatīšana/izslēgšana") un displejā iedegas  (skatīt "Temperatūras un
durvju trauksme - Durvju trauksme").
Segmentu joslā var iestatīt laiku līdz
durvju trauksmes  aktivēšanai:
laiku var iestatīt pakāpeniski ar 30 sekunžu soli, sākot no 30 sekundēm

Citu iestatījumu veikšana
(1. pakāpe = 1 pilns segments) līdz
maksimāli 3 minūtēm un 30 sekundēm
(7. pakāpe = 7 pilni segmenti).
Temperatūras maiņa "PerfectFresh"
zonā 
"PerfectFresh" zonā automātiski tiek uzturēta 0—3°C temperatūra. Ja šajā zonā
nepieciešama zemāka vai augstāka
temperatūra, piemēram, zivju uzglabāšanai, temperatūru var nedaudz mainīt.
Temperatūru var mainīt pakāpeniski (no
1. līdz 9. pakāpei).
Iestatot temperatūru no 1. līdz 4. pakāpei, nodalījuma temperatūra var
pazemināties zem nulle grādiem.
Pārtikas produkti var sasalt.
Tādā gadījumā iestatiet augstāku pakāpi.

"Miele@home" sistēmas iestatījumi 
Redzami tikai, ja ir iesprausts komunikācijas spraudnis XKS3100W.
Šajā izvēlnes pozīcijā aukstumiekārtu
var reģistrēt esošā "Miele@home" tīklā
vai izveidot "Miele@home" tīklu, izmantojot aukstumiekārtu.
Precīzu aprakstu skatiet "Miele@home"
lietošanas instrukcijā. To var lejupielādēt
tīmekļa vietnē www.miele-at-home.de.
Pārliecinieties, ka aukstumiekārtas
uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs Jūsu WLAN tīkla signāls.
Ir vairākas iespējas, kā pieslēgt aukstumiekārtu WLAN tīklam. Viena no iespējām ir izmantot programmu
"Miele@mobile". Taču tādā gadījumā
Jums vispirms ir jāizveido tiešais savienojums ar savu mobilo galiekārtu
(skatīt " = Soft access point").
Programma "Miele@mobile"
Tīkla savienojumu var izveidot, izmantojot programmu "Miele@mobile".
 Lejupielādējiet programmu
"Miele@mobile" no programmu krātuves.
 Ievērojiet programmas parādītos norādījumus lietotājiem.
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Citu iestatījumu veikšana
Iestatījumu iespējas apakšizvēlnē
 Pieskarieties pie .
Tiek atvērta apakšizvēlne. Tajā tiek piedāvātas turpmāk minētās iespējas.
– WPS = WPS poga
–  = bezvadu piekļuves punkts ("Soft access point")
–  = WLAN moduļa atiestatīšana
–  = WLAN moduļa rūpnīcas iestatījumi
– WPS poga
Savienošanai ar tīklu kā alternatīvu
"Miele@mobile" programmai ieteicams
izmantot savienojumu caur WPS ("Wireless Protected Setup"). Šim nolūkam
nepieciešams maršrutētājs ar WPS opciju.
 Pieskarieties pie .
Tiek parādīts WPS
 Pieskarieties pie WPS.
Noteiktu laiku notiek mēģinājums izveidot WLAN savienojumu.
 Divu minūšu laikā aktivējiet savā
maršrutētājā "WPS" funkciju.
Ja savienojums ir sekmīgi izveidots, displejā tiek parādīts .
 Apstipriniet ar "OK".
Displejā tiek atvērts sākuma ekrāns un
augšpusē pa labi tiek parādīts .
Ja savienojumu nevarēja izveidot, displejā tiek parādīts .
Iespējams, WPS Jūsu maršrutētājā
nav aktivēts pietiekami ātri. Atkārtojiet
iepriekš minētās darbības vēlreiz.
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– Bezvadu piekļuves punkts ("Soft
access point") 
Jūs varat izveidot tiešo savienojumu no
savas aukstumiekārtas uz mobilo galiekārtu (piem., viedtālruni, planšetdatoru
utt.). Šis savienojums ir nepieciešams,
lai izveidotu tīkla savienojumu ar programmu "Miele@mobile".
 Pieskarieties pie .
Noteiktu laiku notiek mēģinājums izveidot tiešo savienojumu.
 Apstipriniet savienojuma izveidi mobilajā galiekārtā.
Displejā tiek atvērts sākuma ekrāns un
augšpusē pa labi tiek parādīts .
Ja aptuveni 15 minūšu laikā savienojums netiek apstiprināts, process tiek
pārtraukts. Displejā tiek atvērts sākuma
ekrāns.
– WLAN moduļa atiestatīšana 
Jūs varat atiestatīt visus "Miele@home"
izmantošanai veiktos iestatījumus un ievadītās vērtības. Visi iestatījumi, kas neattiecas uz "Miele@home", saglabājas,
un WLAN modulis tiek ieslēgts.
 Pieskarieties pie .
Tiek parādīts rādījums .
 Apstipriniet ar "OK".
WLAN modulis ir restartēts. Pēc veiksmīgas restartēšanas displejā tiek atvērts sākuma ekrāns un augšpusē pa
labi tiek parādīts .

Citu iestatījumu veikšana
– WLAN moduļa rūpnīcas iestatījumi 

Taustiņu toņa / ieslēgšana/izslēgšana

Ja vēlaties atiestatīt visus
"Miele@home" izmantošanai veiktos iestatījumus un ievadītās vērtības, Jūs varat atjaunot WLAN moduļa rūpnīcas iestatījumus. Visi iestatījumi, kas neattiecas uz "Miele@home", saglabājas, un
WLAN modulis tiek izslēgts.

Pieskaroties displejā pieejamajam izvēles laukam, atskan taustiņa tonis. To var
ieslēgt  vai izslēgt .

 Pieskarieties pie .
Tiek parādīts rādījums .
 Apstipriniet ar "OK".
WLAN modulis tiek atiestatīts un izslēgts. Displejā tiek atvērts sākuma ekrāns un aktīva WLAN savienojuma simbols  nodziest.

Brīdinājuma un signālu toņa skaļuma  iestatīšana/izslēgšana
Segmentu joslā var iestatīt brīdinājuma
un signālu toņu skaļumu.
Ja visi segmenti ir pilni, ir izvēlēts maksimālais skaļums.
Ja neviens segments nav pilns, brīdinājuma un signālu tonis ir izslēgts. Tiek
parādīts rādījums .
Regulēšanas laikā tiek atskaņota skaļuma izmaiņa.
Nevar izslēgt temperatūras trauksmes,
kļūmes paziņojuma, strāvas padeves
pārtraukuma un iestatīta atgādinājuma
laika brīdinājuma un signālu toņus.
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Citu iestatījumu veikšana
Displeja spilgtuma  iestatīšana
Segmentu joslā var iestatīt displeja
spilgtumu.
Ja visi segmenti ir pilni, ir izvēlēts maksimālais spilgtums.
Regulēšanas laikā tiek parādīta spilgtuma izmaiņa.
Temperatūras mērvienības °C/°F iestatīšana
Displejā var iestatīt temperatūras rādījumu grādos pēc Celsija °C vai grādos
pēc Fārenheita °F.
Demonstrācijas režīma  izslēgšana
Demonstrācijas režīms ir paredzēts iekārtas demonstrācijai, neieslēdzot
dzesēšanu. Privātai lietošanai šis iestatījums nav izmantojams.
Ja rūpnīcā ir iestatīts demonstrācijas režīms, displejā ir redzams . Izmantojot
šo rādījumu, šo funkciju var izslēgt.
Ja demonstrācijas režīms ir izslēgts,
iestatījumu režīmā  to nevar ieslēgt.

46

Rūpnīcas iestatījumu  atiestatīšana
Visi aukstumiekārtas iestatījumi tiek atiestatīti uz piegādes brīža iestatījumiem
un aukstumiekārta tiek izslēgta.
Informācijas  atvēršana
Displejā tiek parādīti iekārtas parametri
(modeļa apzīmējums un sērijas numurs).
Ieteikums: Šie iekārtas parametri ir
svarīgi, lai ziņotu "Miele" Klientu apkalpošanas dienestam par traucējumu.
Informācijas rādījumu var aizvērt, apstiprinot ar "OK".
– Licenču līgumu parādīšana
Izmantotās licences var apskatīt sadaļā ©.

Citu iestatījumu veikšana
Atgādinājums: smaržu filtra  maiņa
Šī aukstumiekārta nav aprīkota ar
smaržu filtru un turētāju KKF-FF ("Active AirClean"). To var iegādāties kā papildus pasūtāmu piederumu (skatīt
"Piederumi - Papildus pasūtāmie piederumi").
Ja smaržu filtra nomaiņas indikators ir
aktivēts, apmēram pēc 6 mēnešiem tiek
parādīts atgādinājums nomainīt smaržu
filtru (skatīt "Tīrīšana un kopšana Smaržu filtra maiņa").
Sākuma ekrāna temperatūras indikācijā
tiek parādīts rādījums , un atskan signāla tonis (ja ir ieslēgts).
Apstipriniet ziņojumu, pieskaroties simbolam. Laika skaitītājs tiek atiestatīts,
un displejā atkal ir redzams sākuma ekrāns.

Atgādinājums: ventilācijas režģa 
tīrīšana
Aukstumiekārta ir aprīkota ar cokolā uzstādītu ventilācijas režģi.
Ja ir aktivēts ventilācijas režģa tīrīšanas
indikators, apmēram pēc 12 mēnešiem
tiek parādīts atgādinājums iztīrīt putekļus no ventilācijas režģa (skatīt "Tīrīšana
un kopšana - Ventilācijas režģa tīrīšana"). Displejā ir redzams , un atskan
signāla tonis (ja ir ieslēgts).
Ieteikums: Iztīriet ventilācijas režģi ar
otu vai putekļsūcēju (izmantojiet, piemēram, "Miele" putekļsūcēja otas tipa
uzgali).
Putekļu nosēdumi palielina elektroenerģijas patēriņu.
Apstipriniet ziņojumu, pieskaroties simbolam. Laika skaitītājs tiek atiestatīts,
un displejā atkal ir redzams sākuma ekrāns.
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Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā
 Sprādziena risks!
Aukstumiekārtā nedrīkst uzglabāt
sprādzienbīstamas vielas un produktus, kas satur degošas strauji izplūstošas gāzes (piemēram, aerosolus).

 Uzglabājot aukstumiekārtā vai
tās durvju nodalījumos taukus vai eļļu saturošus pārtikas produktus, var
rasties sprieguma plaisas plastmasas
daļās un tās var salūzt vai saplaisāt.
Uzmanieties, lai iztecējuši tauki vai
eļļa nenonāktu saskarē ar iekārtas
plastmasas daļām.

Dažādas aukstuma zonas
Dabiskās gaisa cirkulācijas dēļ dzesēšanas zonā veidojas dažādas temperatūras zonas.
Aukstais gaiss ir smagāks, tāpēc tas atrodas dzesēšanas zonas apakšējā daļā.
Ievietojot produktus uzglabāšanai, izmantojiet šīs temperatūras zonu atšķirības.

Šai aukstumiekārtai ir automātiska dinamiska dzesēšana, kas ventilatora
darbības laikā nodrošina vienmērīgu
temperatūru. Atšķirīgās aukstuma zonas tādējādi ir mazāk izteiktas.
Siltākā zona
Vissiltākā vieta dzesēšanas zonā atrodas priekšpusē pašā augšā un iekārtas
durvīs. Šajā zonā var ievietot, piemēram, sviestu, lai tas nesastingtu un to
varētu vieglāk uzziest, kā arī sieru, lai
tas nezaudētu aromātu.
Aukstākā zona
Aukstākā dzesēšanas zonas daļa ir tieši
virs starpsienas ar "PerfectFresh" zonu
un pie iekārtas aizmugurējās sienas. Tomēr viszemākā temperatūra ir tieši
"PerfectFresh" zonas nodalījumos.
Šajās dzesēšanas zonas daļās un
"PerfectFresh" zonā glabājiet jutīgus
produktus, kas ātri bojājas, piemēram:
– zivis, gaļu, putnu gaļu;
– desas, gatavos ēdienus;

Pārtikas produktus nenovietojiet pārāk
cieši citu pie cita, jo tā tiek traucēta
gaisa cirkulācija.
Neaizsedziet iekārtas aizmugurējā sienā iebūvēto ventilatoru — tas ir svarīgi,
lai nodrošinātu efektīvu dzesēšanu.
Pārtikas produkti nedrīkst saskarties
ar iekārtas aizmugurējo sienu. Pretējā
gadījumā tie var piesalt pie aizmugurējās sienas.
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– olu un krējuma ēdienus/konditorejas
izstrādājumus;
– svaigu mīklu, kūkas, picas, sacepumu masas;
– svaigo sieru un citus nepasterizētus
piena produktus;
– plēvē iepakotus lietošanai gatavus
dārzeņus un svaigus visu veidu pārtikas produktus, kuru minimālais derīguma termiņš ir norādīts ar nosacījumu, ka tie tiek uzglabāti vismaz 4°C
temperatūrā.

Pārtikas produktu uzglabāšana dzesēšanas zonā
Ievietošanai dzesēšanas zonā
nepiemēroti produkti
Ne visi pārtikas produkti ir piemēroti uzglabāšanai temperatūrā, kas ir zemāka
par 5°C, jo tie var būt jutīgi pret aukstumu. Atkarībā no pārtikas produkta veida
uzglabāšana pārāk zemā temperatūrā
var mainīt tā izskatu, konsistenci, garšu
un/vai vitamīnu saturu.
Aukstumneizturīgi pārtikas produkti ir:
– ananasi, avokado, banāni, granātāboli, mango, melones, papaijas, pasifloras augļi, citrusaugļi (piemēram,
citroni, apelsīni, mandarīni, greipfrūti);
– augļi, kas jānogatavina;
– baklažāni, gurķi, kartupeļi, paprika,
tomāti, cukīni;
– cietie sieri (piemēram, parmezāns,
kalnu siers).

Kam jāpievērš uzmanība jau
pārtikas produktu iegādes laikā
Vissvarīgākais priekšnoteikums ilgstošai
pārtikas produktu uzglabāšanai ir produktu svaigums ievietošanas laikā. Sākotnējais pārtikas produktu svaigums
būtiski ietekmē uzglabāšanas ilgumu.
Pievērsiet uzmanību arī derīguma termiņam un pareizai uzglabāšanas temperatūrai.
Centieties nepārtraukt dzesēšanas ķēdi,
piemēram, vedot pārtikas produktus siltā automobiļa salonā.
Ieteikums: Iepērkoties ņemiet līdzi aukstuma somu un iegādātos pārtikas produktus tūlīt pēc tam ievietojiet aukstumiekārtā.

Pareiza pārtikas produktu uzglabāšana
Produktus dzesēšanas zonā uzglabājiet
iepakotus vai apklātus (izņēmums ir zona "PerfectFresh"). Tādējādi produkti
neuzsūc citu produktu aromātu, neizžūst un ar tiem netiek izplatītas iespējamās baktērijas. Īpaša nozīme tam ir
dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanā.
Pareizi iestatot temperatūru un ievērojot
atbilstošu higiēnu, pārtikas produktu
glabāšanas laiku var ievērojami paildzināt.
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Pārtikas produktu uzglabāšana zonā "PerfectFresh"
"PerfectFresh" zonā ir optimāli uzglabāšanas apstākļi augļiem, dārzeņiem, zivīm, gaļai un piena produktiem. Pārtikas
produkti saglabājas svaigi ievērojami ilgāk, saglabājas to garša un vitamīni.
"PerfectFresh" zonā temperatūra tiek
automātiski regulēta 0—3°C diapazonā.
Tā ir zemāka nekā parastajā dzesēšanas
zonā, tomēr aukstumizturīgiem pārtikas
produktiem tā ir optimāla uzglabāšanas
temperatūra. Šādā temperatūrā produktu uzglabāšanas laiks ievērojami pagarinās, tāpēc produktus var glabāt ievērojami ilgāk, nezaudējot to svaigumu.
"PerfectFresh" zonā uzturēto gaisa mitrumu var noregulēt arī atbilstoši ievietotajiem pārtikas produktiem. Paaugstināta gaisa mitruma ietekmē pārtikas produkti saglabā tiem piemītošo mitrumu
un tik ātri nesažūst. Tie ilgāk saglabājas
kraukšķīgi un svaigi.
Ņemiet vērā, ka, lai sasniegtu labu uzglabāšanas rezultātu, noteicošais ir
labs pārtikas produktu sākotnējais stāvoklis.
Izņemiet pārtikas produktus no
"PerfectFresh" zonas aptuveni
30—60 minūtes pirms lietošanas. Produktu aromāts un garša atraisās tikai
istabas temperatūrā.
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"PerfectFresh" zonai ir divas
daļas
Informācijas sistēma (šeit parādīta sadalītos attēlos) virs "PerfectFresh" zonas atvieglo pareizā nodalījuma izvēli un
iestatījumu veikšanu mitrajam nodalījumam.

– Augšējā sausajā nodalījumā
temperatūra ir 0—3°C, gaisa mitrums
nav paaugstināts .
Šeit var uzglabāt zivis, gaļu, piena
produktus un visu veidu iepakotus
pārtikas produktus.

– Apakšējā mitrajā nodalījumā (atšķirīgs skaits atkarībā no modeļa)
temperatūra ir 0—3 °C, gaisa mitrums
atkarībā no bīdāmā regulatora stāvokļa nav paaugstināts  vai ir paaugstināts .
Ja gaisa mitrums ir paaugstināts, šeit
var uzglabāt augļus un dārzeņus.
Katram pārtikas produktam ir savas individuālās īpašības un nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi.

Pārtikas produktu uzglabāšana zonā "PerfectFresh"
Sausais nodalījums 

Mitrais nodalījums , 

Sausais nodalījums ir īpaši piemērots
tādu ātri bojājošos pārtikas produktu
uzglabāšanai kā:

Mitrajam nodalījumam ir bīdāms regulators, ar ko iespējams regulēt mitrajā nodalījumā uzturēto gaisa mitruma līmeni.

– svaigas zivis, gliemenes un vēžveidīgie;

Lai regulētu, iestatiet regulatoru pozīcijā
 vai .

– gaļa, putnu gaļa, desas;

Nav paaugstināts gaisa mitrums 

– delikateses salāti;

Izvēloties šo iestatījumu , mitrais nodalījums kļūst par sauso nodalījumu — ar
bīdāmo regulatoru tiek atvērtas nodalījuma atveres, un mitrums tiek izvadīts
(skatīt "Sausais nodalījums" ).

– piena produkti, piemēram, jogurts,
siers, krējums, biezpiens u. c.;
– šeit var uzglabāt arī jebkādu veidu
produktus iepakojumā.
Sausajā nodalījumā nozīmīga ir zemā
temperatūra. Gaisa mitrums sausajā nodalījumā aptuveni atbilst gaisa mitrumam parastā dzesēšanas zonā.
Jāņem vērā, ka produkti ar lielu olbaltumvielu saturu bojājas ātrāk.
Tas nozīmē, ka, piemēram, gliemenes
un vēžveidīgie, bojājas ātrāk nekā zivis,
savukārt zivis bojājas ātrāk nekā gaļa.
Higiēnas apsvērumu dēļ uzglabājiet minētos pārtikas produktus tikai noslēgtos traukos vai iepakojumā.

Paaugstināts gaisa mitrums 
Izvēloties šo iestatījumu , mitrais nodalījums ir piemērots augļu un dārzeņu
uzglabāšanai.
Ar bīdāmo regulatoru tiek noslēgtas nodalījuma atveres, lai saglabātu nodalījumā esošo mitrumu.
Gaisa mitruma līmeni mitrajā nodalījumā
pārsvarā nosaka tajā uzglabāto neiepakoto pārtikas produktu daudzums un
veids.
Ja nodalījums ir tikai nedaudz piepildīts,
mitruma līmenis tajā var būt pārāk
zems.
Ieteikums: Ja nodalījumā tiek ievietots
tikai nedaudz produktu, tie hermētiski
jāiepako.
Paaugstināta gaisa mitruma dēļ mitrajā nodalījumā uz tā pamatnes, kā
arī zem vāka var veidoties ūdens
kondensāts.
Noslaukiet to ar drānu.
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Pārtikas produktu uzglabāšana zonā "PerfectFresh"
Gaisa mitruma līmeņa regulēšana mitrajā nodalījumā
Mitruma līmeni mitrajā nodalījumā var
regulēt ar bīdāmo regulatoru, iestatot to
pozīcijā  vai .

Produktu uzglabāšanas rezultāts "PerfectFresh" zonas nodalījumos
Ja neesat apmierināts ar ievietoto
pārtikas produktu uzglabāšanas rezultātu (piemēram, pārtikas produkti
jau pēc neilga uzglabāšanas laika
kļūst mīksti vai savītuši), ievērojiet
turpmāk minētos norādījumus.
– Ievietojiet uzglabāšanai tikai svaigus
pārtikas produktus. Uzglabāšanas rezultātu būtiski ietekmē produktu stāvoklis ievietošanas laikā.
– Pirms produktu ievietošanas iztīriet
"PerfectFresh" zonas nodalījumus.
– Pirms ievietošanas noteciniet ļoti mitrus pārtikas produktus.

 Atkarībā no vajadzīgā iestatījuma bīdiet regulatoru pa labi vai pa kreisi.

– Neuzglabājiet "PerfectFresh" zonā
aukstumjutīgus pārtikas produktus
(skatīt "Ievietošanai dzesēšanas zonā
nepiemēroti produkti").
– Pārtikas produktu uzglabāšanai izvēlieties pareizo "PerfectFresh" zonas
nodalījumu, kā arī mitrā nodalījuma
bīdāmā regulatora pozīciju (nepaaugstināts vai paaugstināts gaisa mitrums).
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Pārtikas produktu uzglabāšana zonā "PerfectFresh"
– Paaugstinātu gaisa mitrumu  mitrajā nodalījumā rada tikai tajā ievietotie
pārtikas produkti, tātad, jo vairāk produktu tiek ievietots nodalījumā, jo
augstāks gaisa mitruma līmenis tiek
sasniegts.
Ja, izmantojot iestatījumu , uz nodalījuma pamatnes sakrājas pārāk
daudz mitruma un tiek ietekmēta pārtikas produktu kvalitāte, ūdens kondensātu no nodalījuma pamatnes un
augšpuses noslaukiet ar drānu vai ievietojiet nodalījumā režģi vai līdzīgu
priekšmetu, lai liekais mitrums varētu
notecēt.
Ja, izmantojot iestatījumu , gaisa
mitrums ir pārāk zems, hermētiski iepakojiet produktus.
– Ja uzskatāt, ka temperatūra zonā
"PerfectFresh" ir pārāk augsta vai zema, vispirms mēģiniet to nedaudz
mainīt, izmantojot iestatījumu "Temperatūras regulēšana "PerfectFresh"
zonā " un izvēloties citu pakāpes
iestatījumu.
Iestatot temperatūru no 1. līdz 4. pakāpei, nodalījuma temperatūra var pazemināties zem nulle grādiem. Pārtikas
produkti var sasalt.
– Ja temperatūras izmaiņa ir nepietiekama, mēģiniet par 1 līdz 2°C mainīt
temperatūru dzesēšanas zonā. Lai
pārtikas produkti netiktu bojāti pārmērīga aukstuma dēļ, temperatūra jāpaaugstina ne vēlāk kā tad, kad uz
"PerfectFresh" nodalījumu grīdas sāk
veidoties ledus kristāli.
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Dzesēšanas zonas iekšpuses izkārtojums
Durvju/pudeļu plaukta pārvietošana

Pudeļu plaukta pārvietošana

Savainojumu risks!
Pārvietojiet tikai tukšus durvju/pudeļu
plauktus.
 Bīdiet durvju/pudeļu plauktu uz augšu
un izņemiet virzienā uz priekšu.
 Ievietojiet durvju/pudeļu plauktu izvēlētajā vietā. Pārliecinieties, ka tas ir
pareizi un cieši piespiests pacēlumiem.

Plauktu novietojuma maiņa
Atkarībā no atdzesējamo produktu augstuma var mainīt plauktu novietojumu.

Pudeļu plaukta novietojumu aukstumiekārtā var mainīt.
 Pudeļu plaukts tā priekšpusē ir nedaudz jāpaceļ uz augšu, mazliet jāpavelk uz priekšu un jāizceļ tā, lai fiksācijas rieva tiktu atbrīvota no atbalsta
izvirzījumiem, un pēc vajadzības jāpārvieto augstāk vai zemāk.
Izvirzītajai apmalei plaukta aizmugurē
jābūt vērstai uz augšu, lai pudeles nesaskartos ar aizmugurējo sienu.

 Plaukts priekšpusē ir nedaudz jāpaceļ
uz augšu, mazliet jāpavelk uz priekšu
un jāizceļ tā, lai fiksācijas rieva tiktu
atbrīvota no atbalsta izvirzījumiem, un
pēc nepieciešamības jāpārvieto augstāk vai zemāk.
Izvirzītajai apmalei plaukta aizmugurējā
aizsarglīstē jābūt vērstai uz augšu, lai
pārtikas produkti nesaskartos ar aizmugurējo sienu un nepiesaltu.
Plaukti ar fiksatoriem ir nodrošināti
pret nejaušu izvilkšanu.
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Pudeļu plaukta fiksatori novērš pudeļu
plaukta nejaušu izvilkšanu.

Dzesēšanas zonas iekšpuses izkārtojums
"PerfectFresh" zonas atvilktņu
izņemšana
"PerfectFresh" zonas atvilktnes tiek bīdītas pa teleskopiskajām vadotnēm un
ir pilnībā izņemamas, lai atvieglotu produktu izņemšanu un ievietošanu vai atvilktņu un iekārtas tīrīšanu.
Lai atvieglotu atvilktņu izņemšanu, izņemiet pudeļu plauktu no iekārtas durvīm.

Atvilktņu ievietošana
 Novietojiet atvilktni uz pilnīgi iebīdītām teleskopiskajām vadotnēm.
 Iebīdiet atvilktnes aukstumiekārtā,
līdz tās tiek fiksētas.

Pudeļu turētāja pārvietošana
vai izņemšana

Pudeļu turētāju var pārbīdīt pa labi vai
pa kreisi. Tādējādi var atbrīvot vairāk
vietas dzērieniem kārbās.
 Izvelciet atvilktni līdz atdurei un izceliet to virzienā uz augšu.

 Pēc tam iebīdiet atpakaļ izvelkamās vadotnes. Tā jūs novērsīsiet jebkādu bojājumu iespēju.

Pudeļu turētāju var arī izņemt (piemēram, lai iztīrītu).
 Novelciet pudeļu turētāju no aizmugurējās pudeļu plaukta malas.
Pēc tīrīšanas pudeļu turētāju var atkal
uzspraust.

 Pārsegu starp atvilktnēm uzmanīgi
pavelciet nedaudz uz priekšu un izņemiet uz leju.
 Lai ievietotu atpakaļ, paceliet atvilktņu pārsegu turētājos nedaudz no
apakšas uz augšu. Pēc tam pabīdiet
uz aizmuguri, līdz tas tiek fiksēts.
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Dzesēšanas zonas iekšpuses izkārtojums
Smaržu filtra pārvietošana
Smaržu filtru ar turētāju KKF-FF ("Active AirClean") var iegādāties kā papildus pasūtāmu piederumu (skatīt "Piederumi - Papildus pasūtāmie piederumi".)
Ja iekārtā ir ievietoti produkti, kas izdala
spēcīgu aromātu (piemēram, ļoti pikants
siers), ievērojiet turpmākos norādījumus.
– Novietojiet turētāju ar smaržu filtru uz
tā plaukta, uz kura atrodas attiecīgie
produkti.
– Ja nepieciešams, mainiet smaržu
filtru biežāk.
– Ievietojiet iekārtā papildu smaržu filtru
(ar turētāju) (skatīt "Piederumi - Papildus pasūtāmie piederumi").
Smaržu filtra turētājs jānostiprina uz
plaukta aizmugurējās aizsarglīstes.
 Lai pārvietotu smaržu filtru, novelciet
smaržu filtra turētāju no aizsarglīstes
virzienā uz augšu.

 Nostipriniet to uz vajadzīgā plaukta
aizsarglīstes.
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Saldēšana un uzglabāšana
Maksimālais saldējamo produktu daudzums

Dziļi sasaldētu produktu ievietošana uzglabāšanai

Lai nodrošinātu pēc iespējas straujāku
pārtikas produktu sasaldēšanu līdz pat
to vidusdaļai, nedrīkst pārsniegt maksimālo saldējamo produktu daudzumu.
Maksimālais 24 stundu laikā sasaldējamo produktu daudzums ir norādīts uz
iekārtas identifikācijas datu plāksnītes
"Gefriervermögen ...kg/24 h".

Iegādājoties uzglabāšanai paredzētus
dziļi sasaldētus produktus, jau veikalā
pārbaudiet, vai:

Uz identifikācijas datu plāksnītes norādītais maksimālais sasaldējamo produktu daudzums ir noteikts saskaņā ar
standartu DIN EN ISO 15502.

Kas notiek svaigu pārtikas produktu sasaldēšanas laikā?
Svaigi pārtikas produkti jāsasaldē pēc
iespējas strauji, lai saglabātu to uzturvērtību, vitamīnus, izskatu un garšu.
Jo lēnāk tiek sasaldēti pārtikas produkti, jo vairāk mitruma izkļūst no katras
produkta šūnas un nokļūst starpšūnu
telpā. Produkta šūnas sarūk. Produktus
atkausējot, tikai daļa iepriekš zaudētā
šūnu šķidruma nokļūst atpakaļ šūnās.
Praktiski tas nozīmē, ka produkti zaudē
sulīgumu. To var noteikt tādējādi, ka atkausējot no produkta izplūst daudz
šķidruma.

– iepakojums nav bojāts;
– produktam ir pietiekami ilgs derīguma
termiņš un
– produkta iegādes vietā saldētavas
temperatūra ir atbilstoša. Ja saldētavas temperatūra ir augstāka par
-18°C, saldēto produktu uzglabāšanas ilgums samazinās.
 Iegādājieties saldētos produktus iepirkšanās beigās un pirms transportēšanas ietiniet laikrakstu papīrā
vai ievietojiet aukstumsomā.
 Atgriežoties mājās, nekavējoties ievietojiet saldētos produktus aukstumiekārtā.

 Pilnīgi vai daļēji atkusušus produktus nesasaldējiet atkārtoti. Produktus drīkst vēlreiz sasaldēt tikai
pēc to termiskās apstrādes (vārīšanas vai cepšanas).

Ja pārtikas produkts tiek sasaldēts
strauji, šūnu šķidrums nepagūst izkļūt
no šūnām un nonākt starpšūnu telpā.
Šūnas sarūk ievērojami mazāk. Atkausējot produktu, nelielais šķidruma daudzums, kas bija iekļuvis starpšūnu telpā, var atgriezties šūnās, līdz ar to produkts tikai nedaudz zaudē sulīgumu. Atkausējot no produkta izplūst niecīgs
daudzums šķidruma.
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Saldēšana un uzglabāšana
Pārtikas produktu sasaldēšana
mājas apstākļos
Saldēšanai izvēlieties tikai svaigus
teicamas kvalitātes pārtikas produktus.
Pirms sasaldēšanas ņemiet vērā!
– Saldēšanai piemēroti ir šādi produkti:
svaiga gaļa, mājputni, medījums, zivis, dārzeņi, garšaugi, svaigi augļi,
piena produkti, konditorejas izstrādājumi, ēdienu pārpalikumi, olas dzeltenums, olas baltums un daudzi gatavie ēdieni.

– Neapstrādātiem pārtikas produktiem
un blanšētiem dārzeņiem pirms sasaldēšanas garšvielas un sāls nav jāpievieno, bet gatavajiem ēdieniem jāpievieno tikai ļoti nedaudz garšvielu
un sāls. Dažām garšvielām sasaldējot
mainās garšas intensitāte.
– Lai nepieļautu jau sasaldēto produktu
atkušanu un nepalielinātu elektroenerģijas patēriņu, silti ēdieni un dzērieni pirms ievietošanas aukstumiekārtā ir jāatdzesē.
Iepakošana
 Pirms saldēšanas produkti jāsadala
porcijās.

– Saldēšanai nav piemēroti šādi produkti:
vīnogas, lapu salāti, redīsi, rutki, skābais krējums, majonēze, veselas olas
ar čaumalām, sīpoli, veseli, neapstrādāti āboli un bumbieri.

Piemērots iepakojums

– Lai saglabātu dārzeņu krāsu, garšu,
aromātu un C vitamīnu, dārzeņus
pirms sasaldēšanas ieteicams blanšēt. Šai nolūkā iegremdējiet nelielas
dārzeņu porcijas uz 2—3 minūtēm
vārošā ūdenī. Pēc tam izņemiet dārzeņus un strauji atdzesējiet aukstā
ūdenī. Noteciniet no dārzeņiem ūdeni.

– Saldēšanai paredzēti trauki

– Liesa gaļa ir daudz piemērotāka saldēšanai nekā trekna, un to var uzglabāt ievērojami ilgāk.
– Starp karbonādes, steika, šniceles un
cita veida gaļas izstrādājumu gabaliem ieklājiet pārtikas plēvi. Tā jūs nepieļausiet produktu sasalšanu vienā
gabalā.

– Plastmasas plēve
– Polietilēna tuneļplēve
– Alumīnija folija

Nepiemērots iepakojums
– Iesaiņojamais papīrs
– Pergamenta papīrs
– Celofāns
– Atkritumu maisiņi
– Lietoti iepirkumu maisiņi
 Izspiediet gaisu no iepakojuma.
 Cieši noslēdziet iepakojumu, izmantojot:
– gumijas gredzenus;
– plastmasas saspraudes;
– aukliņas vai
– aukstumizturīgas līmlentes.
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Ieteikums: Polietilēna maisiņus un tuneļplēves var arī aizkausēt ar plēves
metināšanas ierīci.
 Uz iepakojuma norādiet saturu un sasaldēšanas datumu.
Pirms produktu ievietošanas
 Ja svaigo produktu daudzums pārsniedz 1 kg, kādu laiku pirms produktu ievietošanas ieslēdziet intensīvās
saldēšanas funkciju (skatīt nodaļu "Intensīvās dzesēšanas un intensīvās
saldēšanas funkcijas izmantošana Intensīvās saldēšanas funkcija").
Tādējādi iepriekš sasaldētie produkti saņems aukstuma rezervi.
Produktu ievietošana

 Jāievēro turpmāk minētais maksimālais ievietošanas daudzums:
- saldēšanas atvilktne = 25 kg;
- stikla plākstne = 35 kg.
Lai pasargātu saldētos produktus no
atkušanas, tikko ievietotie pārtikas
produkti nedrīkst saskarties ar jau
sasaldētajiem.

- Maksimālais sasaldējamo produktu
daudzums (skatīt identifikācijas datu
plāksnīti)
Ventilācijas atverēm pie saldēšanas
zonas aizmugurējās sienas vienmēr
jābūt brīvām.
Ja ventilācijas atveres ir aizsegtas,
mazinās dzesēšanas veiktspēja un
palielinās elektroenerģijas patēriņš.
Novietojiet saldējamos pārtikas produktus uz stikla plākstnes tā, lai ventilācijas atveres netiktu aizsegtas.
 Izņemiet augšējās saldēšanas atvilktnes.
 Saldējamos produktus izklātā veidā
izvietojiet uz augšējām stikla plākstnēm, lai tie iespējami ātrāk pilnībā sasaltu.
Pēc sasaldēšanas:
 ievietojiet sasaldētos pārtikas produktus saldētavas atvilktnē un iebīdiet atvilktni atpakaļ iekārtā.

 Lai nepieļautu sasalšanu vienā gabalā
vai piesalšanu virsmām, iepakojumam
pirms ievietošanas saldētavā jābūt
sausam.
- Neliels sasaldējamo produktu daudzums
Sasaldējiet šos produktus, ievietojot tos
augšējās saldēšanas atvilktnēs.
 Saldējamos produktus izvietojiet uz
saldēšanas atvilktnes pamatnes izklātā veidā, lai tie iespējami ātrāk pilnībā
sasaltu.
59
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Saldētu produktu uzglabāšanas laiks

Saldēto produktu atkausēšana

Pārtikas produktu uzglabāšanas ilgums
ir ļoti dažāds, arī uzturot paredzēto
-18°C temperatūru. Arī saldētos produktos notiek ļoti palēnināts noārdīšanās process. Gaisa skābekļa ietekmē,
piemēram, tauki var sasmakt. Tāpēc liesu gaļu var uzglabāt apmēram divreiz ilgāk nekā treknu gaļu.

Saldētus produktus var atkausēt:

Norādītie uzglabāšanas laiki ir atsauces
vērtības dažādu pārtikas produktu grupu uzglabāšanai saldēšanas zonā.

– mikroviļņu krāsnī;
– cepeškrāsnī karstā gaisa vai atkausēšanas režīmā;
– istabas temperatūrā;
– dzesēšanas zonā (aukstums, kas izdalās no saldētajiem produktiem, tiek
izmantots citu produktu dzesēšanai);
– tvaika krāsnī.

Pārtikas produktu gru- Uzglabāšapa
nas laiks
(mēneši)

Plakanus gaļas un zivs gabalus pēc
daļējas atkušanas var ievietot karstā
pannā.

saldējums

2 līdz 6

maize, konditorejas izstrādājumi

2 līdz 6

siers

2 līdz 4

Gaļas un zivs gabali (piemēram, maltā
gaļa, cālis, zivs fileja) jāatkausē tā, lai tie
nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem. Rūpīgi savāciet un likvidējiet no
produktiem izplūdušo šķidrumu.

zivis, treknas

1 līdz 2

zivis, liesas

1 līdz 5

desa, šķiņķis

1 līdz 3

medījumu gaļa, cūkgaļa

1 līdz 12

putnu gaļa, liellopu gaļa

2 līdz 10

dārzeņi, augļi

6 līdz 18

garšaugi

6 līdz 10

Ja saldētie produkti ir iegādāti veikalā,
noteicošais ir uzglabāšanas termiņš,
kas norādīts uz iepakojuma.
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Augļus var atkausēt istabas temperatūrā — gan iepakojumā, gan nosegtā
traukā.
Dārzeņus, iepriekš neatkausējot, var ievietot verdošā ūdenī vai karstās taukvielās. Gatavošanas laiks mainītās šūnu
struktūras dēļ ir nedaudz īsāks nekā
svaigiem dārzeņiem.

 Pilnīgi vai daļēji atkusušus produktus nesasaldējiet atkārtoti. Produktus drīkst vēlreiz sasaldēt tikai
pēc to termiskās apstrādes (vārīšanas vai cepšanas).

Saldēšana un uzglabāšana
Paātrināta dzērienu atdzesēšana

Iekšējais izkārtojums

Lai paātrinātu dzērienu atdzesēšanu
dzesēšanas zonā, ieslēdziet intensīvās
dzesēšanas funkciju.

Saldēšanas zonas atvilktnes un stikla
plāksnes izņemšana

Ja vēlaties atdzesēt lielu daudzumu
dzērienu vai papildus dzesēt dzērienus
arī saldēšanas zonā, iestatījumu režīmā  atlasiet viesību režīma  funkciju.
Pudeles, kas ievietotas saldēšanas zonā paātrinātai atdzesēšanai, jāizņem ne
vēlāk kā pēc stundas. Pudeles var
pārsprāgt.

Atvilktnes var izņemt, lai ievietotu vai izņemtu produktus vai tīrīšanas nolūkā.
Saldēšanas zonu var arī palielināt. Ja jāsasaldē lielizmēra produkti, piemēram,
vesels tītars vai medījuma gaļa, varat izņemt stikla plāksnes, kas atrodas starp
saldētavas atvilktnēm.

Ieteikums: lai neaizmirstu pudeles saldēšanas zonā, iestatījumu režīmā var
atbilstoši iestatīt atgādinājuma laiku
("QuickCool" taimeru) .

 Izvelciet atvilktnes līdz atdurei un izceliet uz augšu.
 Priekšpusē mazliet paceliet stikla
plāksni un izvelciet virzienā uz priekšu.
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Saldēšana un uzglabāšana
Piederumu izmantošana

Ledus kubiņu pagatavošana

Aukstuma akumulatora izmantošana
Ja tiek pārtraukta strāvas padeve iekārtai, aukstuma akumulators aizkavē temperatūras paaugstināšanos saldēšanas
zonā. Tādējādi iespējams pagarināt produktu uzglabāšanas laiku.

 Piepildiet ledus kubiņu trauku līdz
trim ceturtdaļām tilpuma ar ūdeni un
ievietojiet to saldētavas atvilktnē uz
pamatnes.
 Ja ledus kubiņu trauks ir piesalis, tā
atbrīvošanai lietojiet neasu priekšmetu, piemēram, karotes kātu.

 Ievietojiet saldētavas augšējā atvilktnē aukstuma akumulatoru.
Aptuveni pēc 24 stundām aukstuma
akumulators var sasniegt maksimālo
dzesēšanas jaudu.
Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā
 Novietojiet sasaldēto aukstuma akumulatoru tieši uz saldētajiem produktiem augšējās atvilktnes priekšpusē.
Ieteikums: Ja vēlaties sasaldēt svaigus
pārtikas produktus, aukstuma akumulatoru var ievietot starp svaigajiem un jau
sasaldētajiem produktiem, lai pasargātu
saldētos produktus no atkušanas.
Ieteikums: Aukstuma akumulatoru var
izmantot arī īslaicīgai ēdienu vai dzērienu dzesēšanai aukstuma somā.
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Ieteikums: Lai ledus kubiņus varētu
vieglāk izņemt no trauka, trauku var brīdi paturēt tekošā ūdenī.

Atkausēšana
Dzesēšanas zona un
"PerfectFresh" zona
Dzesēšanas zonas un "PerfectFresh"
zonas atkausēšana notiek automātiski.
Ar iekārtas darbību saistīti procesi kompresora darbības laikā var izraisīt sarmas un sīku ūdens pilienu veidošanos
uz dzesēšanas zonas un "PerfectFresh"
zonas aizmugurējās sienas. Tie nav jānoslauka, jo tie iztvaiko automātiski
kompresora radītā siltuma ietekmē.
Atkausēšanas procesā izveidojies
ūdens pa īpašu tekni un izplūdes cauruli
tiek novadīts iztvaicēšanas sistēmā
aukstumiekārtas aizmugurē.

Saldēšanas zona
Aukstumiekārta ir aprīkota ar sistēmu
"NoFrost", tas nodrošina iekārtas automātisku atkausēšanu.
Mitrums, kas nogulsnējas pie iztvaicētāja, laiku pa laikam tiek automātiski izkausēts un iztvaicēts.
Automātiskās atkausēšanas dēļ saldēšanas zonā nekad neuzkrājas ledus. Šī
īpašā sistēma nodrošina, ka pārtikas
produkti tās darbības laikā netiek atkausēti.

 Kušanas ūdens izplūdei vienmēr
jābūt brīvai.
Uzturiet tīru kušanas ūdens tekni un
izplūdes atveri.
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Tīrīšana un kopšana
 Nodrošiniet, lai iekārtas elektronikā vai apgaismes ierīcēs neiekļūtu
ūdens.

 Tvaiks no tvaika tīrīšanas ierīces
var piekļūt aukstumiekārtas elektriskajām daļām un izraisīt īsslēgumu.
Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces
iekārtas tīrīšanai.
Caur kušanas ūdens izplūdes atveri
nedrīkst novadīt tīrīšanai lietoto ūdeni.
Nedrīkst noņemt aukstumiekārtas
iekšpusē piestiprināto identifikācijas
datu plāksnīti. Tā būs nepieciešama
iekārtas darbības traucējumu gadījumā.

Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem
Aukstumiekārtas iekšpuses tīrīšanai
izmantojiet tikai pārtikas produktiem
nekaitīgus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus.
Lai pasargātu visas virsmas no bojājumiem, nelietojiet tīrīšanai:
– sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus
saturošus tīrīšanas līdzekļus;
– kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
– abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, pulverveida vai krēmveida tīrīšanas līdzekļus, tīrīšanas pastas, pumeku);
– šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
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– nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
– trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
– cepeškrāsnīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
– stikla keramikas plītīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
– stikla tīrīšanas līdzekļus (izņemot stikla paneļa tīrīšanai: stikla tīrīšanas līdzekļus ar nelielu spirta saturu, bez
piedevām, piem., citrusa vai tml.);
– abrazīvus, cietus sūkļus un sukas
(piemēram, katlu beržamos sūkļus);
– gumijas kasīkļus;
– asus metāla skrāpjus.
Tīrīšanai ieteicams izmantot tīru sūkli,
remdenu ūdeni un nelielu daudzumu
mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku
mazgājamā līdzekļa.
Svarīgus norādījumus par iekārtas tīrīšanu skatiet turpmākajās lappusēs.

Tīrīšana un kopšana
Aukstumiekārtas sagatavošana tīrīšanai
 Izslēdziet aukstumiekārtu.
Displejā tiek parādīts  un dzesēšana
tiek izslēgta.
 Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet
ēkas elektroinstalācijas drošinātājus.

Plaukta izjaukšana
Pirms tīrīšanas noņemiet no plaukta
nerūsējošā tērauda līsti un aizsarglīsti.
Šim nolūkam rīkojieties, kā norādīts
turpmāk.
 Novietojiet plauktu uz darba virsmas
ar virspusi uz leju uz mīkstas pamatnes (piemēram, uz trauku dvieļa).

 Izņemiet no aukstumiekārtas pārtikas
produktus un novietojiet tos vēsā vietā.
 Izņemiet durvju plauktus un pudeļu
turētājus no iekārtas durvīm.
 Izņemiet "PerfectFresh" zonas atvilktnes un attiecīgo atvilktņu pārsegus
(skatīt "Dzesēšanas zonas iekšējais
izkārtojums — "PerfectFresh" zonas
atvilktņu izņemšana").
 Atdalošajā plāksnē starp dzesēšanas
zonu un "PerfectFresh" zonu ir stikla
plāksne. Izņemiet šo stikla plāksni.

 Novelciet nerūsējošā tērauda līsti, sākot no vienas malas.
 Novelciet aizsarglīsti.
 Pēc tīrīšanas piestipriniet nerūsējošā
tērauda līsti un aizsarglīsti pie plaukta.

 Satveriet atdalošo plāksni ar abām
rokām un izvelciet to.
 Izņemiet saldēšanas atvilktnes un
stikla plāksnes.
 Izņemiet visas izņemamās iekārtas
daļas, lai tās iztīrītu.
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Tīrīšana un kopšana
Iekšpuses un piederumu tīrīšana
Tīriet aukstumiekārtu regulāri vismaz
vienu reizi mēnesī.
Neļaujiet netīrumiem piekalst, notīriet
tos uzreiz.
 Tīriet iekārtas iekšpusi ar tīru sūkli,
remdenu ūdeni un nelielu daudzumu
mazgāšanai ar rokām paredzēta trauku mazgājamā līdzekļa.
 Pēc tīrīšanas visas virsmas noslaukiet
ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu un nosusiniet ar sausu drānu.

 Pie plauktiem esošās nerūsējošā
tērauda līstes nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
Pirms plauktu ievietošanas trauku
mazgājamajā mašīnā noņemiet līstes.
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā nav piemērotas šādas daļas:
– nerūsējošā tērauda līstes;
– plauktu aizmugurējās aizsarglīstes;
– visas atvilktnes un atvilktņu pārsegi
(komplektācija atkarībā no modeļa);
– pudeļu plaukti;
– atdalošā plāksne un stikla plāksne
(apdrukas dēļ);
– aukstuma akumulators.
 Tīriet šos piederumus ar rokām.

Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā ir piemērotas šādas daļas:

 Izvēlētās trauku mazgājamās
mašīnas programmas temperatūra
nedrīkst pārsniegt 55°C.
Saskarē ar dabīgajām krāsvielām, ko
satur, piemēram, burkāni, tomāti un
kečups, aukstumiekārtas plastmasas
daļas trauku mazgājamajā mašīnā
var nokrāsoties. Šī krāsas maiņa neietekmē plastmasas daļu stabilitāti.
– pudeļu turētājs, sviesta trauks, olu
paliktnis, ledus gabaliņu trauks
(komplektācija atkarībā no modeļa);
– pudeļu plaukti un durvju plaukti durvju iekšpusē;
– plaukti (bez līstēm un apdrukas);
– smaržu filtra turētājs (var iegādāties
kā papildus pasūtāmu piederumu).
 Lai pastāvīgi nodrošinātu netraucētu
kūstošā ūdens izplūdi, pietiekami bieži ar nelielu irbuli vai līdzīgu priekšmetu iztīriet kūstošā ūdens tekni un izplūdes cauruli.
 "PerfectFresh" zonas atvilktnes tiek
bīdītas pa teleskopiskajām vadotnēm.
Notīriet teleskopiskās vadotnes ar
mitru drānu.

 Tīrot teleskopiskās vadotnes,
pievērsiet uzmanību tam, lai nenomazgātu īpašās smērvielas.
 Īsu brīdi atstājiet aukstumiekārtas
durvis atvērtas, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju un novērstu
nevēlamu aromātu veidošanos.
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Tīrīšana un kopšana
Iekārtas priekšpuses un sānu
sienu tīrīšana
Ja netīrumi uz virsmu iedarbojas ilgstoši, tos var nebūt iespējams notīrīt.
Var mainīties virsmu krāsa vai materiāla īpašības.
Ja vien iespējams, netīrumi no iekārtas priekšpuses un sānu sienām jānotīra nekavējoties.
Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem un var mainīt krāsu, saskaroties ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Ja stikla virsmas tiek saskrāpētas, noteiktos apstākļos tās
var saplīst.
Lūdzu, izlasiet informāciju sadaļā
"Norādījumi par tīrīšanas līdzekļiem"
šīs nodaļas sākumā.

 Nekad netīriet tikai atsevišķus
stikla paneļa laukumus un neizmantojiet sauso tīrīšanu.
Var mainīties stikla paneļa krāsa vai
materiāla īpašības.
Vienmēr mazgājiet visu stikla paneli,
izmantojot slapjo tīrīšanu.

Izmantojiet stikla tīrīšanas līdzekli ar
nelielu spirta saturu un bez piedevām, piem., citrusa vai tml.
Izmantojot stikla tīrīšanas līdzekli ar
piedevām, uz visas virsmas veidojas
švīkas.
Mazgājiet stikla paneli ar lielu daudzumu silta ūdens.
 Tīriet virsmas visā platībā ar tīru mikrošķiedras drānu bez plūksnām, nelielu daudzumu mazgāšanai ar rokām
paredzēta trauku mazgāšanas līdzekļa un lielu daudzumu silta ūdens.
 Pēc tīrīšanas noslaukiet virsmas ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu.
 Varat izmantot arī stikla tīrīšanas līdzekli ar nelielu spirta saturu un bez
piedevām, piem., citrusa vai tml. Ieteicams izmantot arī "Miele" stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.
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Tīrīšana un kopšana
Ventilācijas režģa tīrīšana
Putekļu nosēdumi palielina elektroenerģijas patēriņu.
 Regulāri tīriet ventilācijas režģi ar otu
vai putekļsūcēju (izmantojiet, piemēram, "Miele" putekļsūcēja otas tipa
uzgali).
Ja vēlaties ik pēc 12 mēnešiem saņemt
atgādinājumu, aktivējiet ventilācijas režģa tīrīšanas indikatoru (skatīt "Citu iestatījumu veikšana - Atgādinājums
"Ventilācijas režģa  tīrīšana"").

Durvju blīvējuma tīrīšana
 Ja durvju blīvējums ir bojāts vai
izslīdējis no rievas, iekārtas durvis
var neaizvērties pareizi, un dzesēšanas veiktspēja samazinās.
Iekšpusē veidojas ūdens kondensāts, un var izveidoties apledojums.
Nebojājiet durvju blīvējumu un nodrošiniet, lai tas neizslīd no rievas.
Neapstrādājiet durvju blīvējumu ar eļļām vai ziedēm. Pretējā gadījumā tas
ar laiku kļūs porains.
 Durvju blīvējumu regulāri nomazgājiet
ar tīru ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar sausu drānu.
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Aukstumiekārtas ekspluatācijas atsākšana pēc tīrīšanas
 Ievietojiet visas daļas atpakaļ aukstumiekārtā.
 Pieslēdziet aukstumiekārtu elektrotīklam un ieslēdziet to.
 Lai ātrāk sasniegtu nepieciešamo
temperatūru saldēšanas zonā, uz neilgu laiku ieslēdziet intensīvās saldēšanas funkciju.
 Lai ātrāk sasniegtu nepieciešamo
temperatūru dzesēšanas zonā, uz neilgu laiku ieslēdziet intensīvās dzesēšanas funkciju.
 Ievietojiet dzesēšanas zonā pārtikas
produktus un aizveriet iekārtas durvis.
 Atvilktnes ar saldēšanai paredzētajiem produktiem iebīdiet saldēšanas
zonā un aizveriet iekārtas durvis.
 Tiklīdz temperatūra saldēšanas zonā
ir sasniegusi vismaz -18°C, izslēdziet
intensīvās saldēšanas funkciju, nospiežot intensīvās saldēšanas funkcijas taustiņu.

Tīrīšana un kopšana
Smaržu filtra maiņa
Smaržu filtru ar turētāju KKF-FF ("Active AirClean") var iegādāties kā papildus pasūtāmu piederumu (skatīt "Piederumi - Papildus pasūtāmie piederumi".)
Apmēram reizi 6 mēnešos nomainiet
smaržu filtru turētājā.
Ja vēlaties ik pēc 6 mēnešiem saņemt
atgādinājumu, aktivējiet smaržu filtra
nomaiņas indikatoru (skatīt "Citu iestatījumu veikšana - Atgādinājums "Smaržu
filtra maiņa"").

 Izņemiet abus smaržu filtrus un ievietojiet turētājā jaunos filtrus tā, lai perimetra apmale būtu pavērsta uz leju.

Rezerves smaržu filtru KKF-RF var iegādāties "Miele" Klientu apkalpošanas
dienestā, specializētajos veikalos vai
"Miele" interneta mājaslapā.
Smaržu filtra turētāju var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā.
 Novelciet smaržu filtra turētāju no
plaukta virzienā uz augšu.
Ievietotie smaržu filtri nedrīkst saskarties ar aukstumiekārtas aizmugures sienu, jo aizmugures siena ir mitra un smaržu filtri var pie tās pielipt.
Ievietojiet smaržu filtrus turētāja tik
dziļi, lai tie neizvirzās pāri turētāja
malai.

 Uzspraudiet turētāju uz jebkura
plaukta aizmugurējās apmales tās
centrālajā daļā tā, lai turētājs nofiksētos.
 Lai apstiprinātu filtra nomaiņu, pieskarieties pie .
Smaržu filtru nomaiņas indikators nodziest un laika skaitītājs tiek atiestatīts.
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Ko darīt, ja ...
Lielāko daļu traucējumu un kļūmju, kas rodas ikdienas lietošanas laikā, iespējams
novērst patstāvīgi. Turpmāk ievietotajā pārskatā ir sniegti šādu situāciju risinājumi.
Ja tomēr nevarat konstatēt vai novērst traucējuma cēloni, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Līdz traucējumu novēršanai pēc iespējas neatveriet aukstumiekārtas durvis, lai
aukstuma zudums būtu pēc iespējas mazāks.

 Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti
bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.
Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma "Miele"
pilnvaroti speciālisti.
Problēma

Cēlonis un novēršana

Aukstumiekārta nedzesē; atverot dzesēšanas
zonas durvis, nedarbojas iekšējais apgaismojums.

Aukstumiekārta nav ieslēgta.
 Ieslēdziet aukstumiekārtu.
Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā vai
iekārtas kontaktdakša nav pareizi ievietota iekārtas
kontaktligzdā.
 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un iekārtas
kontaktdakšu — iekārtas kontaktligzdā.
Ir nostrādājuši ēkas elektroinstalācijas drošinātāji. Iespējami bojājumi aukstumiekārtā, mājas elektrotīkla
spriegumā vai citā ierīcē.
 Sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai klientu apkalpošanas dienestu.

Kompresors darbojas
nepārtraukti.

Tā nav kļūme. Ja nepieciešams mazāks aukstums,
kompresors pārslēdzas uz mazāku apgriezienu skaitu, lai taupītu elektroenerģiju. Lai iekārtā uzturētu vajadzīgo temperatūru, tiek palielināts kompresora darbības ilgums.

Kompresors ieslēdzas
arvien biežāk un ilgāk,
un temperatūra iekārtā
ir pārāk zema.

Gaisa pievades un izvades atveres ir aizsegtas vai
pieputējušas.
 Nenosedziet gaisa pievades un izvades atveres.
 Regulāri iztīriet putekļus no gaisa pievades un izvades atverēm.
Iespējams, bieži tiek vērtas iekārtas durvis vai iekārtā
dzesēšanai vai sasaldēšanai ir ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu.
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 Atveriet iekārtas durvis tikai tik bieži un tik ilgi, cik
nepieciešams.
Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atjaunosies.
Iekārtas durvis nav cieši aizvērtas. Saldēšanas zonā,
iespējams, ir izveidojusies biezāka ledus kārta.
 Aizveriet iekārtas durvis.
Nepieciešamā temperatūra pēc kāda laika atjaunosies.
Ja ir izveidojusies bieza ledus kārta, mazinās dzesēšanas jauda, tādējādi palielinot elektroenerģijas patēriņu.
 Atkausējiet un iztīriet aukstumiekārtu.
Telpas temperatūra ir pārāk augsta. Jo augstāka ir telpas temperatūra, jo ilgāk darbojas kompresors.
 Ievērojiet nodaļā "Uzstādīšanas norādījumi — Uzstādīšanas vieta" sniegtos norādījumus.
Aukstumiekārtā ir iestatīta pārāk zema temperatūra.
 Izmainiet temperatūras iestatījumus.
Iespējams, iekārtā vienlaikus ir ievietots liels sasaldējamo produktu daudzums.
 Ievērojiet nodaļā "Produktu saldēšana un uzglabāšana" sniegtos norādījumus.
Intensīvās dzesēšanas funkcija joprojām ir ieslēgta.
 Lai taupītu elektroenerģiju, intensīvās dzesēšanas
funkciju var izslēgt priekšlaicīgi.
Intensīvās saldēšanas funkcija joprojām ir ieslēgta.
 Lai taupītu elektroenerģiju, intensīvās saldēšanas
funkciju var izslēgt priekšlaicīgi.
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Kompresors ieslēdzas
aizvien retāk un uz īsāku laiku, aukstumiekārtā paaugstinās
temperatūra.

Tā nav kļūme. Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra.
 Izmainiet temperatūras iestatījumus.
 Atkārtoti pārbaudiet temperatūru pēc 24 stundām.

Durvju blīvējums ir bojāts un ir jāmaina.

Durvju blīvējumu var nomainīt bez darbarīkiem.
 Nomainiet durvju blīvējumu. To var iegādāties specializētajās tirdzniecības vietās vai klientu apkalpošanas dienestā.

Aukstumiekārtā ir uzkrājies ledus vai aukstumiekārtas iekšpusē
veidojas ūdens kondensāts.

Durvju blīvējums ir izslīdējis no rievas.
 Pārbaudiet, vai durvju blīvējums cieši ieguļ rievā.
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Saldētie produkti sāk atkust.
Temperatūra telpā ir zemāka par temperatūru, kādā ir
paredzēts šo iekārtu uzstādīt.
Ja telpas temperatūra ir pārāk zema, kompresors ieslēdzas retāk. Tādējādi saldēšanas zonas temperatūra
var pārmērīgi paaugstināties.
 Ievērojiet nodaļā "Montāžas informācija — Uzstādīšanas vieta" sniegtos norādījumus.
 Paaugstiniet temperatūru telpā.

Durvju blīvējums ir bojāts.
 Pārbaudiet, vai durvju blīvējums nav bojāts.

Ko darīt, ja ...
Paziņojumi displejā
Ziņojums

Cēlonis un novēršana

Displejā ir izgaismots , Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.
aukstumiekārta nedze-  Izslēdziet demonstrācijas režīmu (skatīt "Citu iestasē, bet iekārtas vadība
tījumu veikšana — Demonstrācijas režīma izslēgun iekšējais apgaismošana").
jums darbojas.
Displejā nekas nav redzams. Displejs ir aptumšots.

Ir ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms: ja ar aukstumiekārtu ilgāku laiku (apm. 10 min.) nav veiktas nekādas darbības, displejs automātiski izslēdz visas indikācijas.
 Pieskarieties displejam.
Displejā tiek parādītā pēdējā indikācija.
Ir ieslēgts sabata režīms: iekšējais apgaismojums ir
izslēgts, un aukstumiekārta dzesē.
 Pieskarieties displejam.
Displejā papildus tiek parādīts baltā krāsā izgaismots  (skatīt "Citu iestatījumu veikšana — Sabata
režīma ieslēgšana/izslēgšana").

Displejā ir izgaismots , un nevar veikt
nekādas aukstumiekārtas vadības darbības.

Ir aktivēta bloķēšana.
 Īslaicīgi atbloķējiet aukstumiekārtu vai pilnībā izslēdziet bloķēšanu (skatīt "Citu iestatījumu veikšana
— Bloķēšanas ieslēgšana/izslēgšana").

Dzesēšanas zonas temperatūras indikācijā ir
izgaismots , papildus
atskan signāla tonis.

Ir aktivēts iestatījums "Atgādinājums: smaržu filtru
maiņa": tas ir uzaicinājums nomainīt smaržu filtru
("Active AirClean").
 Apstipriniet filtra nomaiņu, pieskaroties displejā
pie , un nomainiet turētājā smaržu filtrus (skatīt
"Tīrīšana un kopšana — Smaržu filtru maiņa").

Displejā ir izgaismots  Ir aktivēts iestatījums "Atgādinājums: ventilācijas
un vienlaikus atskan
režģa tīrīšana": tas ir uzaicinājums iztīrīt ventilācijas
signāla tonis.
režģi.
 Apstipriniet paziņojumu, pieskaroties displejā
pie , un iztīriet ventilācijas režģi (skatīt "Tīrīšana
un kopšana — Ventilācijas režģa tīrīšana").
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Attiecīgajā dzesēšanas
un/vai saldēšanas zonas temperatūras indikācijā dzeltenā krāsā ir
izgaismots , un papildus atskan brīdinājuma signāls.

Ir aktivēta durvju trauksme (skatīt arī "Temperatūras
un durvju trauksme").
 Pieskarieties displejā pie .
Brīdinājuma ziņojums ir apstiprināts un brīdinājuma
signāls pārstāj skanēt.
Temperatūras indikācijā atkal tiek rādīta faktiskā pašreizējā temperatūra.
 Aizveriet attiecīgās iekārtas durvis.
Brīdinājuma signāls pārstāj skanēt.
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Saldēšanas zonas temperatūras indikācijā sarkanā krāsā ir izgaismots  un papildus atskan brīdinājuma signāls.

Ir aktivēta temperatūras trauksme (skatīt arī "Temperatūras un durvju trauksme"): atkarībā no iestatītās
temperatūras saldēšanas zonā ir pārāk augsta vai pārāk zema temperatūra.
Iespējamie cēloņi:
– saldēšanas zonas durvis tikušas bieži atvērtas vai
joprojām ir vaļā;
– neieslēdzot intensīvās saldēšanas funkciju, ir sasaldēts liels daudzums pārtikas produktu;
– ir bijis strāvas padeves pārtraukums;
– aukstumiekārta ir bojāta.
 Pieskarieties displejā pie .
Brīdinājuma ziņojums ir apstiprināts: rādījums  nodziest un brīdinājuma signāls pārstāj skanēt.
Displejā tiek parādīts sākuma ekrāns. Saldēšanas zonas temperatūras indikācijā apmēram 1 minūti mirgo
saldēšanas zonā konstatētās augstākās temperatūras
rādījums. Pēc tam temperatūras indikācija pārslēdzas
uz saldēšanas zonas faktisko temperatūru.
Mirgojošo temperatūras indikāciju var izslēgt priekšlaikus.
 Pieskarieties saldēšanas zonas temperatūras indikācijai.
Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā
temperatūras rādījumā atkal ir redzama faktiskā saldēšanas zonas temperatūra.
 Atceliet trauksmes stāvokli.
 Atkarībā no temperatūras pārbaudiet pārtikas produktus, vai tie nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Ja
produkti ir atkusuši, pirms atkārtotas sasaldēšanas
tie ir termiski jāapstrādā (jāvāra vai jācep).
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Displejā sarkanā krāsā
ir izgaismots rādījums  un papildus
atskan brīdinājuma signāls.

Tiek parādīts strāvas padeves pārtraukums: pēdējo
dienu vai stundu laikā temperatūra iekārtā strāvas zuduma vai elektropadeves pārtraukuma dēļ īslaicīgi bija
sasniegusi pārāk augstu vērtību.
 Pieskarieties displejā pie .
Kļūmes ziņojums ir apstiprināts: rādījums

 nodziest un brīdinājuma signāls izslēdzas.
Displejā tiek parādīts sākuma ekrāns. Saldēšanas zonas temperatūras indikācijā apmēram 1 minūti mirgo
saldēšanas zonā konstatētās augstākās temperatūras
rādījums. Pēc tam temperatūras indikācija pārslēdzas
uz saldēšanas zonas faktisko temperatūru.
Mirgojošo temperatūras indikāciju var izslēgt priekšlaikus.
 Pieskarieties saldēšanas zonas temperatūras indikācijai.
Tiek dzēsts augstākās temperatūras rādījums. Tā vietā
temperatūras rādījumā atkal ir redzama faktiskā saldēšanas zonas temperatūra. Aukstumiekārta darbojas ar
pēdējo veikto temperatūras iestatījumu.
 Atceliet trauksmes stāvokli.
 Atkarībā no temperatūras pārbaudiet pārtikas produktus, vai tie nav daļēji vai pilnīgi atkusuši. Ja
produkti ir atkusuši, pirms atkārtotas sasaldēšanas
tie ir termiski jāapstrādā (jāvāra vai jācep).
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Displejā sarkanā krāsā
ir izgaismots rādījums , tiek parādīts
kļūmes kods F un skaitlis un papildus atskan
brīdinājuma signāls.

Pastāv traucējumi.
 Izslēdziet brīdinājuma signālu, displejā pieskaroties
pie .
 Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Lai paziņotu par traucējumu, Jums papildus kļūmes
kodam būs jānorāda arī aukstumiekārtas modeļa apzīmējums un sērijas numurs. Šo informāciju var apskatīt displejā.
 Pieskarieties displejā pie .
Displejā tiek parādīti nepieciešamie iekārtas parametri.
Aizveriet informācijas rādījumu, apstiprinot ar "OK", un
displejā atkal tiek rādīts kļūmes kods.
Aukstumiekārtu iespējams izslēgt arī tieši, izmantojot
kļūmes indikāciju.
 Pieskarieties pie .
Tiek parādīta iekārtas kļūme: šim rādījumam ir augstākā svarīguma pakāpe un tas pārtrauc jebkurus iestatījumus, kas konkrētajā brīdī tiek veikti.
Iekārtas kļūme tiek parādīta pirms esošas durvju un/
vai temperatūras trauksmes.
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Nedarbojas iekšējais
apgaismojums.

Aukstumiekārta nav ieslēgta.
 Ieslēdziet aukstumiekārtu.
Ir ieslēgts sabata režīms: displejs ir aptumšots un
aukstumiekārta dzesē.
 Pieskarieties displejam.
Displejā papildus tiek parādīts baltā krāsā izgaismots  (skatīt "Citu iestatījumu veikšana — Sabata
režīma ieslēgšana/izslēgšana").
Ja durvis ir atvērtas, pēc aptuveni 15 minūtēm apgaismojums pārkaršanas dēļ automātiski izslēdzas. Ja
tas nav problēmas cēlonis, ir radies traucējums.

 Elektriskā trieciena izraisīts savainojumu risks!
Zem apgaismojuma pārsega atrodas strāvu vadošas daļas.
LED apgaismojumu drīkst mainīt un remontēt tikai
klientu apkalpošanas dienesta speciālisti.

 LED apgaismojuma izraisīts savainojumu risks!
Apgaismojuma intensitāte atbilst lāzerstarojuma
klasei 1/1M.
Apgaismojuma pārsegus nedrīkst noņemt, bojāt
vai noņemt bojājumu dēļ. Tā var gūt acu savainojumus.
Neskatieties uz LED apgaismojumu (lāzerstarojuma
klase 1/1M) ar optiskiem (lupu vai līdzīgiem) instrumentiem!
 Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
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Saldētie produkti ir piesaluši pie saldēšanas
zonas virsmas.

Pārtikas produktu iepakojums to ievietošanas brīdī
nav bijis sauss.
 Lai atdalītu saldētos produktus, izmantojiet neasu
priekšmetu, piemēram, karotes kātu.

Aukstumiekārtas ārsienas ir siltas.

Tā nav kļūme. Aukstuma ražošanā radītais siltums
tiek izmantots, lai novērstu kondensāta veidošanos.

Brīdinājuma signāls neskan, lai gan iekārtas
durvis ilgu laiku stāv vaļā.

Tā nav kļūme. Ja brīdinājuma signāls neskan, tas ir
izslēgts iestatījumu režīmā (skatīt "Citu iestatījumu
veikšana — Brīdinājuma un skaņas signālu skaļuma  iestatīšana/izslēgšana").
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Trokšņu cēloņi
Normāli
trokšņi

Kā tie rodas?

Brrrrr ...

Rūcošo skaņu rada motors (kompresors). Motoram ieslēdzoties,
šī skaņa uz īsu brīdi var kļūt nedaudz skaļāka.

Blab, blab ...

Burbuļošanu, skalošanos vai sanēšanu rada dzesinātāji, kas
plūst cauruļvados.

Klik ...

Klikšķēšanu vienmēr var dzirdēt tad, kad termostats ieslēdz vai
izslēdz motoru.

Sssrrrr ...

Klusu sanēšanu var izraisīt gaisa plūsma iekārtas iekšpusē.

Knak ...

Knakstēšanu vienmēr var dzirdēt tad, kad aukstumiekārtā izplešas materiāls.

Ņemiet vērā, ka motora un ūdens plūsmas radītās skaņas dzesēšanas sistēmā
nav novēršamas!
Trokšņi

Cēlonis un novēršana

Grabēšana,
žvadzēšana,
šķindoņa

Aukstumiekārta nav novietota līdzeni. Izmantojot līmeņrādi, novietojiet iekārtu līdzeni. Līmeņošanai izmantojiet regulējamās kājas aukstumiekārtas apakšā vai palieciet zem tām kādu priekšmetu.
Aukstumiekārta pieskaras citām mēbelēm vai ierīcēm. Atbīdiet
iekārtu.
Atvilktnes vai plaukti ļogās vai iestrēgst. Pārbaudiet izņemamās
daļas un, ja nepieciešams, ievietojiet tās atkārtoti.
Saskaras pudeles vai trauki. Pārvietojiet tos mazliet tālāk citu no
cita.
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"Miele@home"

a Mājsaimniecības iekārta, kas ir piemērota pieslēgšanai sistēmai "Miele@home"
b Iekārta, kas ir piemērota pieslēgšanai sistēmai "Miele@home" ar funkciju
"SuperVision"
c WLAN maršrutētājs
d Mobilās galiekārtas (viedtālrunis, planšetdators, klēpjdators)
e Savienošana ar mājsaimniecības automatizācijas sistēmām
f Interneta pieslēgums
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"Miele@home"
Jūsu iekārtu /  var saslēgt tīklā.

WLAN

Lai saslēgtu tīklā, iekārtai nepieciešams
WLAN modulis vai WLAN spraudnis (atkarībā no iekārtas ir jau integrēts, ir iekļauts komplektācijā vai ir pieejams kā
papildus pasūtāms piederums).

Ieteikums: pārliecinieties, ka mājsaimniecības iekārtas uzstādīšanas vietā ir
pietiekami spēcīgs jūsu WLAN tīkla signāls.

Izmantojot WLAN maršrutētāju  un
programmu "Miele@mobile", iekārtu var
pievienot "Miele@home" sistēmai.
Sistēmā "Miele@home" tīklā savienojamas iekārtas sūta informāciju par savu
darbības stāvokli un norādes par programmas norisi uz lietojumprogrammu
mobilajā galiekārtā  vai uz displeja ierīci , piemēram, cepeškrāsni ar
"SuperVision" funkciju.
Informācijas apskate, iekārtu vadība
– Mobilās galiekārtas  ar
"Miele@mobile" programmu
Ar viedtālruni, personālo datoru vai
piezīmjdatoru var tikt parādīts iekārtu
statuss un veiktas vairākas vadības
komandas. Citas "Miele@mobile"
programmas izmantošanas iespējas ir
atkarīgas no konkrētajām saslēgtajām
iekārtām.
– Mājsaimniecības iekārta ar
"SuperVision" funkciju 
Dažu tīklā savienojamu mājsaimniecības iekārtu displejā var tikt parādīts
citu tīklā savienojamu mājsaimniecības iekārtu darbības statuss.
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Lai pievienotu mājsaimniecības iekārtas
ar integrētu WLAN moduli savam WLAN
tīklam, vispirms nepieciešams aktivēt
funkciju savienošanai tīklā (skatīt nodaļu
"Iestatījumi").
Lai pievienotu mājsaimniecības iekārtas
ar ārēju WLAN moduli vai WLAN
spraudni savam WLAN tīklam, vispirms
nepieciešams uzstādīt WLAN moduli vai
WLAN spraudni (skatīt WLAN moduļa
vai WLAN spraudņa montāžas un uzstādīšanas instrukciju).
Papildu informācija
Papildu piederumiem ir pievienotas atsevišķas uzstādīšanas un lietošanas
instrukcijas.
Papildu informācija par "Miele@home" ir
pieejama "Miele" tīmekļa vietnē un atsevišķo "Miele@home" komponentu lietošanas instrukcijās.

Programma "Miele@mobile"
Programmu "Miele@mobile" var bez
®
maksas lejupielādēt "Apple App Store "
vai "Google Play Store™".

Klientu apkalpošanas dienests un garantija
Klientu apkalpošanas dienests
Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, ko nevarat novērst saviem spēkiem,
vērsieties pie:

Garantijas periods un nosacījumi
Garantijas periods ir divi gadi.

– "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā.

Papildu informāciju par garantijas nosacījumiem jūsu valstī varat saņemt pie
specializētā tirgotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.

Klientu apkalpošanas dienesta tālruņa
numurs ir norādīts uzņēmuma mājaslapā www.miele.lv.

Klientu apkalpošanas dienesta tālruņa
numurs ir norādīts uzņēmuma mājaslapā www.miele.lv.

– sava "Miele" izplatītāja vai

Sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, norādiet savas iekārtas modeļa
apzīmējumu un sērijas numuru.

Iekārtas informācijas parādīšana
Šo informāciju var apskatīt iestatījumu
režīma informācijas sadaļā  (skatīt "Citu iestatījumu veikšana — Informācijas
atvēršana") vai uz identifikācijas datu
plāksnītes aukstumiekārtas iekšpusē.
– Licenču līgumu parādīšana
Izmantotās licences var apskatīt sadaļā ©.
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Pieslēgums elektrotīklam
Aukstumiekārtu drīkst pieslēgt, tikai izmantojot komplektā iekļauto barošanas
kabeli (maiņstrāva 50 Hz, 220 – 240 V).

 Iekārtas kontaktdakša
 Tīkla kontaktdakša

Garāks barošanas kabelis ir pieejams
klientu apkalpošanas dienestā.
Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.
Pieslēgšanai drīkst izmantot tikai pareizi
instalētu kontaktligzdu ar zemējuma
pieslēgumu. Pieslēgums elektrotīklam
jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Lai ārkārtas gadījumā aukstumiekārtu
varētu ātri atvienot no strāvas padeves,
kontaktdakša nedrīkst atrasties aiz iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
Ja pēc iekārtas iebūvēšanas kontaktligzda vairs nav aizsniedzama, elektroinstalācijā ir jāiekļauj ierīce, ar kuru visiem
poliem var atvienot strāvas padevi. Šādas atvienošanas ierīces var būt pārslēdzēji ar vismaz 3 mm kontakta atveri,
tostarp miniatūras slēgiekārtas, drošinātāji un kontaktori (EN 60335).
Tīkla kontaktdakša un barošanas kabelis nedrīkst saskarties ar aukstumiekārtas aizmuguri, jo, iekārtai vibrējot, kontaktdakša un kabelis var tikt bojāti. Tas
var izraisīt īsslēgumu.
Arī citas iekārtas nevajadzētu pieslēgt
aiz šīs aukstumiekārtas novietotajām
kontaktligzdām.
Pieslēgums ar pagarinātāju nav atļauts,
jo pagarinātājs nenodrošina nepieciešamo aukstumiekārtas drošību (piemēram, pārkaršanas risks).
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Pieslēgums elektrotīklam
Aukstumiekārtu nedrīkst pieslēgt strāvas pārveidotājam, ko izmanto neatkarīgos strāvas padeves avotos, piemēram,
saules baterijai.
Pretējā gadījumā, aukstumiekārtu ieslēdzot, paaugstināts spriegums var izraisīt drošinātāju izslēgšanos. Tādējādi var
tikt bojāta iekārtas elektronika. Aukstumiekārtas pievienošanai elektrotīklam nedrīkst izmantot arī tā dēvētās
energoekonomiskās kontaktdakšas,
jo tās mazina elektroenerģijas padevi un
aukstumiekārta pārmērīgi sasilst.

Aukstumiekārtas pievienošana

 Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu
aukstumiekārtas aizmugurē.
Pārliecinieties, ka iekārtas kontaktdakša
ir cieši fiksēta.
 Iespraudiet aukstumiekārtas tīkla
kontaktdakšu kontaktligzdā.
Tagad aukstumiekārta ir pieslēgta elektrotīklam.
Displejā tiek parādīts simbols .
Tagad veiciet nodaļā "Aukstumiekārtas
ieslēgšana un izslēgšana — Aukstumiekārtas ieslēgšana" aprakstītās darbības.
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Norādījumi uzstādīšanai
 Ugunsgrēka un bojājumu risks!

 Augstā gaisa mitrumā uz auk-

Siltumu izdalošas ierīces, piemēram,
mini cepeškrāsnis, divvietīgās plīts
virsmas vai tosteri var aizdegties.
Nenovietojiet šīs ierīces uz aukstumiekārtas.

stumiekārtas ārējām virsmām var veidoties kondensāts.
Šis kondensāts var izraisīt iekārtas
ārsienu rūsēšanu.
Lai nepieļautu šādu varbūtību, aukstumiekārtu ieteicams uzstādīt pietiekami ventilējamā sausā un/vai kondicionētā telpā.
Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, ka
iekārtas durvis var cieši aizvērt, ir ievēroti gaisa pievades un izplūdes atveru šķērsgriezumu izmēri un aukstumiekārta ir uzstādīta atbilstoši norādījumiem.

Šo aukstumiekārtu nav paredzēts uzstādīt blakus cita modeļa iekārtai. Tā
kā aukstumiekārta nav aprīkota ar sānu sienu apsildes sistēmu, uzstādot
blakus citai iekārtai, var veidoties
ūdens kondensāts. Papildinformāciju
vaicājiet savam specializētajam tirgotājam.

Uzstādīšanas vieta
Iekārtu nedrīkst uzstādīt blakus plītij,
apsildes ierīcei vai uz saules pusi pavērsta loga tuvumā. Jo augstāka ir telpas temperatūra, jo ilgāk darbosies
kompresors un jo lielāks būs elektroenerģijas patēriņš. Iekārtas uzstādīšanai
piemērota ir sausa, vēdināma telpa.
Uzstādot aukstumiekārtu, jāievēro arī
šādi nosacījumi:
– kontaktligzda nedrīkst atrasties iekārtas aizmugurē un ārkārtas gadījumā
tai jābūt viegli pieejamai;
– kontaktdakša un kabelis nedrīkst saskarties ar aukstumiekārtas aizmuguri, jo, iekārtai vibrējot, tie var tikt bojāti;
– arī citas iekārtas nevajadzētu pieslēgt
aiz šīs aukstumiekārtas novietotajām
kontaktligzdām.
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Norādījumi uzstādīšanai
Klimata klase
Aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai
noteiktā klimata klasē (telpas temperatūras diapazonā), kuras robežas ir jāievēro. Klimata klase ir norādīta uz aukstumiekārtas iekšpusē piestiprinātās
identifikācijas datu plāksnītes.
Klimata klase

Telpas temperatūra

SN

no +10°C līdz +32°C

N

no +16°C līdz +32°C

ST

no +16°C līdz +38°C

T

no +16°C līdz +43°C

Komplektā iekļauto sienas distanceru montāža
Lai sasniegtu deklarēto elektroenerģijas patēriņu un novērstu ūdens kondensāta veidošanos augstā apkārtējās
vides temperatūrā, jāizmanto sienas
distanceri. Ar uzstādītiem sienas distanceriem iekārtas dziļums palielinās
apmēram par 15 mm. Sienas distanceru neizmantošana neietekmē aukstumiekārtas funkcionalitāti. Tomēr, ja
attālums līdz sienai ir mazāks, nedaudz palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Zemāka telpas temperatūra pagarina
kompresora dīkstāves laiku. Tas var izraisīt temperatūras paaugstināšanos
aukstumiekārtā un radīt izrietošu kaitējumu.

Gaisa pievadīšana un novadīšana
Gaiss aiz aukstumiekārtas aizmugures
sienas sasilst.

 Gaisa pievadīšanas un novadīša-

 Piemontējiet sienas distancerus aukstumiekārtas aizmugurē apakšā kreisajā un labajā pusē.

nas ejas nedrīkst aizsegt vai bloķēt.
Turklāt no tām ir regulāri jāiztīra putekļi.
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Norādījumi uzstādīšanai
Aukstumiekārtas uzstādīšana

Aukstumiekārtas līmeņošana

 Uzstādiet aukstumiekārtu ar otras personas palīdzību.

 Uzstādiet tikai tukšu aukstumiekārtu.

 Lai nebojātu grīdas segumu, pa
jutīgām grīdām pārvietojiet aukstumiekārtu uzmanīgi.
Lai atvieglotu uzstādīšanu, aukstumiekārtas aizmugurē augšpusē ir transportēšanas rokturi un apakšpusē transportēšanas skrituļi.

 Ar komplektā iekļauto uzgriežņatslēgu
noregulējiet aukstumiekārtas priekšējās kājas tā, lai iekārtas novietojums
būtu stabils un līdzens.

Iekārtas durvju nostiprināšana

 Aukstumiekārtu uzreiz novietojiet iespējami tuvu paredzētajai uzstādīšanas vietai.
 Pievienojiet aukstumiekārtu elektrotīklam, kā aprakstīts nodaļā "Elektrotīkla pieslēgums".
 Uz paredzēto uzstādīšanas vietu pārvietojiet aukstumiekārtu uzmanīgi.
 Uzstādiet aukstumiekārtu ar sienas
distanceriem (ja uzstādīti) vai ar iekārtas aizmugures sienu pie sienas.

 Iekārtas durvis var atsisties pret
telpas sienu un tikt sabojātas.
Pasargājiet stikla durvis no atsišanās,
piemēram, ar filca atdurēm pie telpas
sienas.
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 Obligāti izskrūvējiet regulējamo kāju  pie apakšējā kronšteina tik tālu,
lai tā pieguļ pie grīdas. Pēc tam
pagrieziet regulējamo kāju vēl par
¼ apgrieziena.

Norādījumi uzstādīšanai
Aukstumiekārtas iebūvēšana
virtuves nodalījumā
 Ja netiek ievēroti norādītie gaisa
pievades un izvades atveru
šķērsgriezumu izmēri, kompresors ieslēdzas biežāk un darbojas ilgāk.
Tādējādi palielinās elektroenerģijas
patēriņš un paaugstinās kompresora
temperatūra, kas savukārt var izraisīt
kompresora bojājumus.
Obligāti ievērojiet norādītos gaisa
pievades un izvades atveru
šķērsgriezumu izmērus.

Aukstumiekārtu var iebūvēt jebkurā virtuves iekārtā un uzstādīt tieši blakus virtuves skapītim. Iekārtas priekšpusei attiecībā pret virtuves skapīti jābūt izvirzītai vismaz par 65 mm. Tad iekārtas durvis varēs netraucēti atvērt un aizvērt. Lai
aukstumiekārtas augstumu izlīdzinātu ar
virtuves iekārtas augstumu, virs aukstumiekārtas var piestiprināt atbilstošu
augšējo skapīti .
Uzstādot aukstumiekārtu blakus sienai , eņģu pusē starp sienu  un
aukstumiekārtu  nepieciešams vismaz
40 mm attālums.
Jo lielāks ir gaisa izvades atveru
šķērsgriezums, jo ekonomiskāk darbojas kompresors.
– Gaisa pievadei un izvadei aukstumiekārtas aizmugurē ir nepieciešams vismaz 50 mm dziļš gaisa izplūdes kanāls visā virsējā skapīša platumā.
– Lai nodrošinātu netraucētu sasilušā
gaisa izplūdi, gaisa izvades šķērsgriezuma laukumam zem telpas griestiem
2
jābūt vismaz 300 cm .

 Augšējais skapītis
 Aukstumiekārta
 Virtuves skapītis
 Siena

* Aukstumiekārtām ar uzstādītiem sienas distanceriem iekārtas dziļums palielinās par apmēram 15 mm.
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Norādījumi uzstādīšanai
Iekārtas izmēri

* Izmērs bez sienas distanceriem. Izmantojot komplektā iekļautos sienas distancerus, iekārtas dziļums palielinās par 15 mm.

KFN 29283 D bb
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Durvju eņģu maiņa
Aukstumiekārta tiek ražota ar durvju eņģu atduri labajā pusē. Ja nepieciešama
kreisās puses atdure, jāveic durvju eņģu
atdures maiņa.

Augšējā pārsega noņemšana
 Atveriet iekārtas durvis.

 Durvju eņģu atdures maiņai noteikti izmantojiet vēl vienas personas
palīdzību.

 Ja durvju blīvējums ir bojāts vai
izslīdējis no rievas, iekārtas durvis
var neaizvērties pareizi un dzesēšanas veiktspēja samazinās.
Iekšpusē veidojas ūdens kondensāts
un var izveidoties apledojums.
Nebojājiet durvju blīvējumu un nodrošiniet, lai tas neizslīd no rievas.

 Nobīdiet labās puses augšējo pārsegu .

Sagatavošana
Durvju eņģu atdures maiņai būs nepieciešami šādi darbarīki:
 Noņemiet pārsegu  no durvju eņģes.
 Noņemiet durvju iekšpuses paneli .
 Lai durvju eņģu atdures maiņas laikā
pasargātu iekārtas durvis un grīdas
segumu no bojājumiem, iekārtas
priekšā uz grīdas uzsedziet piemērotu
pārklāju.
 Izņemiet plauktus/pudeļu plauktu no
iekārtas durvīm.

 Ar skrūvgriezi nospiediet uz leju mēlīti
un izvelciet pārsegu  no stiprinājuma.
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Durvju eņģu maiņa
Iekārtas augšējo durvju noņemšana
 Savainojumu risks, noņemot iekārtas augšējās durvis!
Tiklīdz ir izņemtas durvju eņģu skrūves, iekārtas augšējās durvis vairs
nav nostiprinātas.
Otrai personai iekārtas durvis jāpietur.

 Savainojumu risks, noņemot iekārtas augšējās durvis!
Tiklīdz kronšteina skrūves vairs neatrodas vidējā kronšteinā, bet paliek tikai iekārtas augšējās durvīs, iekārtas
apakšējās durvis vairs nav nostiprinātas un var nokrist.
Pievērsiet uzmanību, lai kronšteina
skrūves paliktu vidējā kronšteinā un
iekārtas apakšējās durvīs.
 Noņemiet iekārtas augšējās durvis un
uzmanīgi novietojiet malā.

Iekārtas apakšējo durvju noņemšana
 Savainojumu risks, noņemot iekārtas apakšējās durvis!
Tiklīdz no iekārtas apakšējām durvīm
ir izņemtas kronšteina skrūves, iekārtas durvis vairs nav nostiprinātas.
Otrai personai iekārtas durvis jāpietur.
 Atveriet iekārtas apakšējās durvis.

 Uzmanīgi noceliet drošības pārsegu .
 Nedaudz izskrūvējiet skrūves 
(apm. ¼ apgrieziena), līdz dzirdams
klikšķis.
 Pēc tam ar pirkstiem pilnībā izskrūvējiet skrūves .
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Durvju eņģu maiņa
Apakšējā kronšteina pārlikšana

 Virzienā uz augšu izvelciet visu kronšteina skrūvi  ar paplāksni un regulējamo kāju.
 Noskrūvējiet kronšteinu .

 Izvelciet kronšteina skrūvi  no balsteņa iekārtas apakšējās durvīs .
Ieteikums: pievērsiet uzmanību pelēkajai plastmasas uzmavai  pie vidējā
kronšteina. Noņemot iekārtas durvis, tā
var nokrist.
 Noceliet iekārtas apakšējās durvis 
virzienā uz augšu un uzmanīgi nolieciet malā.

 Atskrūvējiet vaļīgāk durvju aizvēršanas palīgelementa  skrūvi  pie
kronšteina .
 Pagrieziet durvju aizvēršanas palīgelementu  par 90° pa labi kronšteina  pretējā stiprinājuma atverē.
 Pēc tam cieši pievelciet skrūvi .
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Durvju eņģu maiņa
Vidējā kronšteina pārlikšana

 Novelciet pārsegu .
 Noņemiet pārsegu  un pārlieciet to
pretējā pusē.

 Noskrūvējiet kronšteinu  kopā ar
zem tā esošo aizsargplēvi.

 Pagrieziet kronšteinu  par 180° un
kopā ar aizsargplēvi pieskrūvējiet pretējā pusē.

 Pieskrūvējiet kronšteinu  pretējā
pusē, sāciet ar apakšējās daļas vidējo
skrūvi .
 Pēc tam ieskrūvējiet abas pārējās
skrūves .
 Ievietojiet atpakaļ visu atbalsta skrūvi  ar paplāksni un regulējamo kāju.
Svarīgi! Fiksācijas izcilnim pie atbalsta
skrūves jābūt vērstam uz leju.
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Aizsargplēve pasargā aukstumiekārtas
korpusu no bojājumiem.
 Pagrieziet pelēko plastmasas uzmavu  par 180° un uzlieciet to atpakaļ
uz kronšteina .
Ieteikums: Plastmasas uzmava  ir
nostiprināta uz balsteņa, aptverot to no
apakšas un no sāniem.
 Pagrieziet pārsegu  par 180° un uzlieciet pretējā pusē.

Durvju eņģu maiņa
Durvju augšējo eņģu pārlikšana

 Nobīdiet pārsegu  virzienā uz sāniem.
 Pagrieziet pārsegu  par 180° un uzlieciet pretējā pusē. Nobīdiet pārsegu
virzienā uz sāniem un pēc tam nofiksējiet vajadzīgajā vietā.
 Izskrūvējiet skrūves  no durvju eņģēm  un noņemiet tās.

 Izvelciet balsteni  no durvju eņģu
vadotnes  un ievietojiet pretējā pusē.

 Uzlieciet augšējās eņģes  uz aukstumiekārtas tapām.
 Pieskrūvējiet eņģes  ar skrūvēm .
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Durvju eņģu maiņa
Iekārtas durvju sagatavošana
Ieteikums: Lai pasargātu iekārtas durvis no bojājumiem, uz stabilas pamatnes uzsedziet piemērotu pārklāju. Uzlieciet uz tā noņemtās iekārtas durvis ar
ārpusi uz leju.
Turpmāk minētās darbības veiciet
abām iekārtas durvīm.
Durvju atvēršanas palīgelementa pārlikšana

 Pilnībā izskrūvējiet skrūvi ar pelēko
plastmasas aploci  un skrūvi bez
aploces .

 Noņemiet roktura iedobes atveres
pārsegu .
 Ar spēku izvelciet durvju atveres aizbīdņus  virzienā uz augšu.
Ieteikums: Piespiediet durvju atvēršanas palīgelementu uz leju. Tad aizbīdņus varēs vieglāk izvilkt.

 Nospiediet durvju atvēršanas palīgelementu uz leju un noņemiet no
roktura iedobes labās un kreisās puses pārsegus .
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Durvju eņģu maiņa

 Tagad izņemiet durvju atvēršanas palīgelementu .

 Ielieciet durvju atvēršanas palīgelementu  pretējā pusē.
Ievietojot durvju atveres aizbīdņus ,
pārliecinieties, ka aizbīdņu plastmasas bloki neuzgulst uz durvju blīvējuma.
Citādi durvju blīvējums tiks bojāts.
Durvju atveres aizbīdņu  plakanajai
pusei jābūt vērstai pret durvju blīvējumu.

 Bīdiet durvju atveres aizbīdņus 
cauri padziļinājumam, līdz tie nofiksējas.

 Nostipriniet durvju atvēršanas palīgelementu ar skrūvi kopā ar plastmasas aploci  un skrūvi bez aploces . Nepievelciet skrūves pārāk
cieši!
Ieteikums: Pārbaudiet, vai durvju atvēršanas palīgelements brīvi kustas. Ja tā
nav, skrūves nedaudz jāatlaiž.
 Uzlieciet pārsegus  un .
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Durvju eņģu maiņa
Durvju balsteņa aizbāžņa pārlikšana

 Izņemiet aizbāzni  no durvju balsteņa un pārlieciet to pretējā pusē.
Apakšējās saldēšanas zonas durvis:
atsperes spailes maiņa
 Pārlieciet atsperes spaili  (fiksācijas
āķi) pretējā pusē.

 Nospiediet fiksācijas mēlīti uz leju un
sāniski izbīdiet atsperes spaili  no
vadotnes.
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 Bīdiet atsperes spaili  vadotnē pretējā pusē, līdz ir dzirdama fiksēšanās
skaņa.
Augšējās dzesēšanas zonas durvis:
komplektā iekļautā durvju atvēruma
ierobežotāja ievietošana un atsperes
spailes maiņa

 Ievietojiet durvju atvēruma ierobežotāju  (iekļauts aukstumiekārtas
komplektācijā) iekārtas durvju apakšējās malas atverē, līdz ir dzirdama
fiksēšanās skaņa.

Durvju eņģu maiņa
 Pārlieciet atsperes spaili  (fiksācijas
āķi) pretējā pusē.

Iekārtas apakšējo durvju montāža

 Nospiediet fiksācijas mēlīti uz leju un
sāniski izbīdiet atsperes spaili  no
vadotnes.

 Bīdiet atsperes spaili  vadotnē pretējā pusē, līdz ir dzirdama fiksēšanās
skaņa.
 Noņemiet durvju atvēruma ierobežotāju pretējā pusē.
Ieteikums: Saglabājiet durvju atvēruma
ierobežotāju gadījumam, ja vēlāk vēlēsieties atkārtoti mainīt durvju vēršanās
virzienu.

 Novietojiet iekārtas durvis  no augšas uz atbalsta skrūvēm .
 Aizveriet iekārtas durvis .
 Ievietojiet vidējo atbalsta skrūvi 
cauri vidējam kronšteinam  balstenī.
Svarīgi! Fiksācijas izcilnim pie atbalsta
skrūves jābūt vērstam uz leju un ievietotam kronšteina uzgrieznī.
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Durvju eņģu maiņa
Iekārtas augšējo durvju montā- Augšējā pārsega uzlikšana
ža

 Iebīdiet pārsegu , līdz tas nofiksējas.
 Uzlieciet iekārtas augšējās durvis 
uz vidējās atbalsta skrūves  un virziet augšējo atveri iekārtas durvīs eņģu pusē uz durvju eņģēm.

 Uzlieciet pārsegu  uz durvju eņģēm.
 Bīdiet paneli  no sāniem, līdz tas
nofiksējas.
1

 Ar pirkstiem ielieciet skrūves  durvju balstenī.
 Ieskrūvējiet skrūves  (apm. ¼ apgrieziena), līdz dzirdams klikšķis.
 Uzlieciet drošības pārsegu  uz
skrūvēm .
Iekārtas durvis  ir droši samontētas
tikai, kad ir pareizi uzlikts drošības
pārsegs .
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 Uzbīdiet augšējo pārsegu .
 Aizveriet iekārtas augšējās durvis.

Iekārtas durvju līmeņošana
Pēc tam var noregulēt iekārtas durvju
novietojumu attiecībā pret korpusu.
Attēlā iekārtas durvis parādītas atvērtā
stāvoklī, lai darbības būtu pārskatāmākas.

Noregulējiet iekārtas augšējo durvju novietojumu, izmantojot garenās vidējā
kronšteina atveres.

Noregulējiet iekārtas apakšējo durvju
novietojumu, izmantojot ārējās, garenās
apakšējā kronšteina atveres.

 Nedaudz izskrūvējiet uz āru abas
skrūves .
 Izlīdziniet iekārtas durvju novietojumu, pabīdot kronšteinu pa labi vai pa
kreisi.
 Pēc tam stingri pievelciet skrūves .
 Izskrūvējiet kronšteina vidējo skrūvi .
 Nedaudz izskrūvējiet uz āru abas ārējās skrūves .
 Izlīdziniet iekārtas durvju novietojumu, pabīdot kronšteinu pa labi vai pa
kreisi.
 Pēc tam stingri pievelciet skrūves ,
skrūve  nav jāpieskrūvē.
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Garantijas noteikumi
Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.
I

Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.
Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.
II Garantijas priekšnoteikumi
1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm,
Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums
(pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).
III Garantijas saturs un apjoms
1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas.
Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu
izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma
"Miele" Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.
IV Garantijas ierobežojumi
Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.
1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai
lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram,
ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ
tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai
tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir
pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai
ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.
V Datu drošība
Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas
vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.
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