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Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Sen asia-
ton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue laitteen mukana toimitettu käyttö- ja asennusohje tarkoin en-
nen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Se sisältää laitteiden asennuk-
seen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita.
Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja kyl-
mälaitteen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden nou-
dattamatta jättämisestä. 

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle,
muista antaa käyttöohje sen mukana.

 Kaatuvan laitteen aiheuttama loukkaantumisen ja vahingoittu-
misen vaara.

Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin
oven ollessa auki.

Älä avaa kylmälaitteen ovea ennen kuin laite on sijoitettu ja kiinni-
tetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukai-
sesti.
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Määräystenmukainen käyttö

 Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja koti-
talouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten
– myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa
– maatiloilla
– hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintilois-
sa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.
Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

 Käytä tätä kylmälaitetta vain kotitalouksien kaltaisissa ympäristöis-
sä ja vain elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen. 
Kaikenlaiset muut käyttötarkoitukset ovat kiellettyjä.

 Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-
näytteiden tai vastaavien, lääkintälaitedirektiivin alaisten aineiden ja
tuotteiden säilytykseen tai jäähdytykseen. Kylmälaitteen vääränlainen
käyttö voi vahingoittaa säilytettäviä tuotteita tai johtaa niiden pilaan-
tumiseen. Kylmälaitetta ei myöskään saa käyttää tilassa, jossa säily-
tetään herkästi räjähtäviä aineita.
Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

 Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään laitetta
turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteelli-
suuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toi-
minnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen hen-
kilön valvontaa tai opastusta.
Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ym-
märtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.
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Jos kotonasi on lapsia

 Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kylmälaitteesta, jollet valvo hei-
dän toimiaan koko ajan.

 Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on
kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettä-
vä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa.

 Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa.

 Valvo kylmälaitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa.
Älä koskaan anna lasten leikkiä kylmälaitteella.

 Sormien puristuksiin joutumisen vaara laitteen ovien saranapuolel-
la. Pidä etenkin lapset loitolla.

 Tukehtumisen vaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaa-
leilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukeh-
tua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.
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Tekninen turvallisuus

 Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Kylmälaite täyttää vaaditut tur-
vallisuusmääräykset asianomaiset EU-direktiivit.

 Tässä kylmälaitteessa käytetään kylmäaineena isobutaania
(R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää luonnon-
kaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä pahenna kasvihuoneil-
miötä.
Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiääni
on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänen lisäksi
koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ää-
niä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan
vaikuta kylmälaitteen suorituskykyyn.
Varo, ettei kylmälaitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu
laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana.
Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa
silmiä.
Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.

- Irrota kylmälaite sähköverkosta.

- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa laite sijaitsee.

- Ota yhteys huoltoon.

 Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan
laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian
pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin
11 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m3 huonetilaa.
Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella
olevassa arvokilvessä.
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 Varmista että sähköverkon liitäntätiedot (sulake, jännite ja taajuus)
vastaavat kylmälaitteen arvokilvessä ilmoitettuja tietoja, ennen kuin
liität pistotulpan pistorasiaan. Näiden tietojen on ehdottomasti vas-
tattava toisiaan, muuten kylmälaite saattaa vahingoittua.
Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

 Kylmälaitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se
on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopisto-
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes-
tattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauk-
sissa testattava.

 Kylmälaitteen luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan sil-
loin, kun kylmälaite on liitetty julkiseen sähköverkkoon.

 Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta,
pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan
laitteen takana.

 Jos laitteen mukana toimitettu verkkoliitäntäjohto vahingoittuu,
vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen alkuperäi-
seen Mielen liitäntäjohtoon. Muuten Miele ei voi taata, että laite täyt-
tää asetetut turvallisuusmääräykset.

 Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspis-
torasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuume-
nemisvaara).

 Jos kylmälaitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitäntäjohtoon pää-
see kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita kylmä-
laitetta tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle
(esim. autotalli, pesutilat).

 Tätä kylmälaitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan
pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

 Vahingoittunut kylmälaite voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista kyl-
mälaite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahin-
goittunutta kylmälaitetta.
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 Kylmälaitetta saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin
laitteen turvallinen toiminta on taattu.

 Kylmälaite täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja
korjaustöiden ajaksi. Kylmälaite on kytketty pois sähköverkosta vas-
ta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,

- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai

- laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen
sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu aina pisto-
tulppaan.

 Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen val-
tuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat
aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista kor-
jauksista aiheutuneista vahingoista.

 Takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voi-
massa.

 Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-va-
raosiin. Vain näin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

 Tämä kylmälaite on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-,
kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttäväl-
lä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän ni-
menomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan
valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama
huoltoliike. Tässä kylmälaitteessa on energiatehokkuusluokkaan F
kuuluvia valonlähteitä.
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Asianmukainen käyttö

 Kylmälaitteelle on määritelty tietty huoneenlämpötilaluokka eikä
sen raja-arvoja tulisi alittaa tai ylittää. Huoneenlämpötilaluokan saat
selville kylmälaitteen arvokilvestä, joka löytyy laitteen sisältä. Ilmoi-
tettua alempi huoneenlämpötila pidentää kompressorin seisontajak-
soja, jolloin laite ei pysy tarpeeksi kylmänä sisältä.

 Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tuk-
kia. Muussa tapauksessa laitteen moitteeton ilmankierto ei ole enää
taattu. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahin-
goittaa laitetta.

 Jos säilytät kylmälaitteessa rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, va-
ro, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuk-
siin laitteen muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa
muovia, jolloin se voi haljeta tai rikkoutua.

 Palo- ja räjähdysvaara. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä
ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Laitteen säh-
köisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä
kaasuseoksia.

 Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) kyl-
mälaitteen sisällä. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.

 Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada
jopa ruokamyrkytyksen. 
Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus,
laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa
olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä!
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Varusteet ja varaosat

 Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia.
Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/
tai tuotevastuu päättyvät.

 Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 vuoden toimitusta-
kuun kyseisen kylmälaitemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.
Toiminnallisia varaosia voit hankkia Miele-huollosta.

Puhdistus ja hoito

 Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan ku-
luessa.

 Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia kylmälaitteen puhdistukseen
tai sulatukseen.
Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.

 Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimiä, mi-
kä heikentää kylmälaitteen toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai terä-
väreunaisia esineitä

- huurre- ja jääkerrosten poistamiseen,

- kiinnijäätyneiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen.

 Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä
tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu.

 Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Nämä voivat
muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotin-
tai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia.
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Laitteen kuljetus

 Kuljeta kylmälaitetta aina pystyasennossa ja omassa kuljetuspak-
kauksessaan, jotta välttyisit kuljetusvaurioilta.

 Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Kylmälaitteen kuljet-
tamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

 Riko vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva salpalaite en-
nen kuin toimitat laitteen keräyspisteeseen tai varastoon. Näin estät
leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hen-
genvaaraan.

 Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoit-
taa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää
esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

- höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.

- jäähdytysputki katkeaa.

- jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.
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Kuljetuspakkauksen uusio-
käyttö
Pakkaus suojaa kylmälaitetta vaurioilta
kuljetuksen aikana. Pakkaukset on val-
mistettu luonnossa hajoavista ja uusio-
käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kier-
toon, säästät raaka-aineita ja vähennät
syntyvien jätteiden määrää. Miele-kaup-
piaasi huolehtii yleensä kuljetuspak-
kauksen talteenotosta. Voit myös itse
palauttaa materiaalit kierrätykseen.

Vanhan laitteen käytöstä pois-
taminen
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisältävät kuitenkin myös aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta välttä-
mättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajät-
teen joukossa tai muuten asiattomasti
käsiteltyinä tällaiset aineet voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympäristöä. Älä siksi missään ta-
pauksessa hävitä vanhaa laitettasi kui-
va- tai sekajätteen mukana.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi
järjestämään sähkö- ja elektroniikkaro-
mun keräyspisteeseen tai kierrätyskes-
kukseen. Voit myös palauttaa sen ko-
dinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain
mukaan olet itse vastuussa mahdollis-
ten laitteessa olevien henkilötietojesi
poistamisesta.

Huolehdi siitä, etteivät kylmälaitteen
putkistot vahingoitu ennen kuin ne hävi-
tetään asianmukaisesti ja ympäristöys-
tävällisesti.
Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jääh-
dytysputkistojen kylmäaineet tai komp-
ressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa
lasten ulottuvilta, kunnes viet sen ke-
räyspisteeseen. Tämän käyttö- ja asen-
nusohjeen kappaleessa Tärkeitä turvalli-
suusohjeita on asiaan liittyviä ohjeita.
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Sijoituspaikka
Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletet-
tava huone.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huo-
mioon, että lämpö lisää energiankulu-
tusta. Kylmälaitetta ei siksi kannata si-
joittaa lämmityslaitteen, lieden tai muun
lämmönlähteen viereen. Vältä myös lait-
teen sijoittamista paikkaan, jossa se on
alttiina suoralle auringonpaisteelle.
Mitä korkeampi huoneenlämpötila on,
sitä pitempiä aikoja kompressori käy,
mikä puolestaan lisää kylmälaitteen
sähkönkulutusta.

Kun sijoitat kylmälaitetta kalusteisiin,
ota lisäksi huomioon seuraavat seikat:

- Jotta laite voidaan tarvittaessa irrot-
taa nopeasti sähköverkosta, pistora-
siaan on päästävä helposti käsiksi ei-
kä se saa sijaita suoraan laitteen ta-
kana.

- Laitteen pistotulppa ja verkkoliitäntä-
johto eivät saa ottaa kiinni laitteen ta-
kaseinään, koska laitteen tärinä voi
vahingoittaa niitä.

- Älä liitä minkään muunkaan sähkölait-
teen pistotulppaa kylmälaitteen taka-
na olevaan pistorasiaan.

Jos laitteen sijoittamista lämmönlähteen
viereen ei voi välttää, noudata ainakin
seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin 
vähintään 3 cm

- etäisyys öljy- ja puuliesiin 
vähintään 30 cm.

Jos kylmälaite on pakko asentaa tätä
lähemmäs lämmönlähteitä, kylmälait-
teen ja lämmönlähteen väliin on asen-
nettava eriste.

Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaitteelle on määritelty tietty huo-
neenlämpötilaluokka eikä sen raja-arvo-
ja tulisi alittaa tai ylittää. Huoneenläm-
pötilaluokan saat selville kylmälaitteen
arvokilvestä, joka löytyy laitteen sisältä.

Huoneenlämpö-
tilaluokka

Huoneenlämpö-
tila

SN +10 ... +32 °C

N +16 ... +32 °C

ST +16 ... +38 °C

T +16 ... +43 °C

Ilmoitettua alempi huoneenlämpötila pi-
dentää kompressorin seisontajaksoja,
jolloin laite ei pysy tarpeeksi kylmänä si-
sältä.
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 Suuren ilmankosteuden aiheutta-
ma laitteen vahingoittumisen vaara.
Jos ilmankosteus on erittäin suuri,
laitteen ulkoseiniin voi tiivistyä vettä,
mikä puolestaan voi aiheuttaa kor-
roosiota.
Jotta näin ei kävisi, sijoita kylmälaite
riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai
ilmastoituun tilaan.
Varmista kylmälaitteen kalusteisiin si-
joittamisen jälkeen, että sen ovi sul-
keutuu kunnolla, etteivät sen tulo- ja
ilmankiertoaukot ole tukossa ja että
se on sijoitettu kalusteisiin tämän
käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

Ohjeita asennukseen

 Loukkaantumisvaara ja laitteen
vahingoittumisen vaara, jos kylmälai-
te pääsee kaatumaan.
Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi
helposti kaatua eteenpäin oven/ovien
ollessa auki.
Älä avaa kylmälaitteen ovea/ovia en-
nen kuin laite on sijoitettu ja kiinnitet-
ty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö-
ja asennusohjeen mukaisesti.
Koska kylmälaite on suuri ja raskas,
tarvitset ehdottomasti toisen henki-
lön avuksesi paikalleen sijoittamisen
aikana.

Kalusteet/kalusterungot

Kylmälaite kiinnitetään ruuveilla vierei-
siin ja yläpuolisiin kalusteisiin/kaluste-
runkoihin. Tästä syystä kaikkien kalus-
teiden/kalusterunkojen, joihin kylmälaite
kiinnitetään, on oltava seinään tai latti-
aan kiinnitettyjä.
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Sijoitusaukon pohjan kantavuus

Sijoituspaikan alustan on oltava tasai-
nen ja vaakasuorassa, jotta kylmälaite
pysyy tukevasti paikallaan ja toimii
asianmukaisesti.

Alustan on oltava kovaa ja taipumatonta
materiaalia.

Koska täysinäinen kylmälaite on erittäin
painava, alustan on oltava riittävän kan-
tava. Kysy tarvittaessa neuvoa arkkiteh-
dilta tai muulta rakennusalan asiantunti-
jalta.

Täyteen lastattuna kylmälaite painaa
noin:

K 2602 Vi, K 2612 Vi 325 kg

K 2802 Vi, K 2812 Vi 380 kg

K 2902 Vi, K 2912 Vi 448 kg

Ilmankierto

 Riittämätön ilmankierto aiheuttaa
tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.
Jos ilmankierto kylmälaitteen ympä-
rillä ei ole riittävä, kompressori käy ti-
heämmin ja pitempään. 
Tämä lisää laitteen energiankulutusta
ja nostaa kompressorin lämpötilaa,
mikä voi puolestaan vahingoittaa
kompressoria.
Huolehdi siitä, että ilma pääsee va-
paasti kiertämään kylmälaitteen ym-
pärillä.
Noudata siksi ehdottomasti ilmoitet-
tuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukko-
jen mittoja. Ilmanotto- ja ilmanpoisto-
aukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Ovien avautumissuunta

 Ovien avautumissuunnan vaihta-
minen aiheuttaa loukkaantumisvaa-
ran ja laitteen vahingoittumisen vaa-
ran.
Ovien avautumissuunnan vaihtami-
nen omin päin voi aiheuttaa vauriota
ja loukkaantumisia.
Kylmälaitteen ovien avautumissuun-
taa ei ole suunniteltu vaihdettavaksi.
Älä missään tapauksessa yritä itse
vaihtaa ovien avautumissuuntaa.
Jos avautumissuunnan vaihtaminen
on välttämätöntä, ota yhteys huol-
toon.
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Side-by-side-asennus

Tämä kylmälaite voidaan asentaa rin-
nakkain (Side-by-side-asennus) toisen
kylmälaitteen kanssa. Seuraavista ku-
vista näet erilaiset Side-by-side-asen-
nuksen vaihtoehdot.

Tilanteen mukaan tarvitset Side-by-si-
de-asennusta varten Side-by-side-
asennussarjan (ks. kappale Varusteet
– Erikseen ostettavat lisävarusteet).

Kylmälaitteiden kiinnitys on selitetty
Side-by-side-asennussarjan asennus-
ohjeessa.

. . . väliseinän kanssa

Vierekkäin sijoitettavien kylmälaittei-
den väliin jäävän seinän a on oltava
vähintään 16 mm paksu.

Jos asennat kylmälaitteet saranapuo-
let vierekkäin, ota asennuksessa
huomioon kalusteoven paksuus ja
kahvat. Ovet ja kahvat eivät saa sa-
manaikaisesti avattaessa ottaa kiinni
toisiinsa, koska ne voisivat vaurioi-
tua.

Kiinnitä kylmälaitteet lopuksi kumpikin
erikseen mukana toimitettujen kiinnitys-
tarvikkeiden avulla sijoitusaukkoonsa.

Jos väliseinä a on kapeampi kuin
160 mm, laitteiden väliin on asennetta-
va Side-by-side-asennussarjan mukana
toimitettava sivuseinän lämmitysmatto,
jotta vältetään kondenssiveden muo-
dostus ja siitä mahdollisesti seuraavat
vauriot.

Ota sijoitusaukkojen suunnittelussa
huomioon, että sijoitusaukon, johon
lämmitysmatolla varustettu kylmälai-
te asennetaan, tulee olla 4 mm taval-
lista leveämpi (ks. kappale Asennus-
ohjeita – Sijoitusmitat).

Jos väliseinä a on leveämpi kuin
160 mm, et tarvitse Side-by-side-asen-
nussarjaa etkä sivuseinän lämmitysmat-
toa.
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. . . ilman väliseinää

Jos kahden vierekkäin sijoitettavan kyl-
mälaitteen välissä ei ole väliseinää, lait-
teet on kiinnitettävä suoraan toisiinsa
Side-by-side-asennussarjan avulla. Li-
säksi laitteiden väliin on asennettava si-
vuseinän lämmitysmatto, jotta vältetään
kondenssiveden muodostuminen ja siitä
mahdollisesti aiheutuvat vauriot.
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Laitteen mitat

A

B

C

A B C

K 2602 Vi, 
K 2612 Vi

2134–2164 mm 610 mm 610 mm + kalusteovi
(19–38 mm)

K 2802 Vi, 
K 2812 Vi

2134–2164 mm 762 mm 610 mm + kalusteovi
(19–38 mm)

K 2902 Vi, 
K 2912 Vi

2134–2164 mm 915 mm 610 mm + kalusteovi
(19–38 mm)
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30 mm

22 mm≥ 262 mm

102 mm ≥ 102 mm≥ 85 mm

Näkymä sivulta
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Mitat oven ollessa auki (avautumiskulma 90°/115°)

10 mm

D

A

B

C

A B* C* D (19 mm:n kaluste-
oven kanssa)

K 2602 Vi, 
K 2612 Vi

677 mm Kalusteovi 
(19–38 mm)

Oven kahva 296 mm

K 2802 Vi, 
K 2812 Vi

829 mm Kalusteovi 
(19–38 mm)

Oven kahva 363 mm

K 2902 Vi, 
K 2912 Vi

982 mm Kalusteovi 
(19–38 mm)

Oven kahva 428 mm

* Kalusteoven ja kahvan mitat vaihtelevat kalustetyypin mukaan.
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Kalusteoven mitat

A

B

C

A B C

K 2602 Vi,
K 2612 Vi

604 mm 2029 mm ≥ 102–132 mm

K 2802 Vi, 
K 2812 Vi

756 mm 2029 mm ≥ 102–132 mm

K 2902 Vi, 
K 2912 Vi

908 mm 2029 mm ≥ 102–132 mm
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Kylmälaitteen sijoittaminen ka-
lusteisiin

Ennen kuin aloitat ...

Lue kylmälaitteen mukana toimitettu
käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen
kuin alat sijoittaa laitetta kalusteisiin.
Kylmälaite on sijoitettava kalusteisiin
tämän käyttö- ja asennusohjeen mu-
kaisesti ja asennustyöt on hyvä jättää
pätevän asentajan tehtäväksi. Kylmä-
laitteen varma ja moitteeton toiminta
on taattu vain, kun laite sijoitetaan
kalusteisiin ja liitännät suoritetaan tä-
män käyttö- ja asennusohjeen mu-
kaisesti.

 Loukkaantumisvaara ja laitteen
vahingoittumisen vaara, jos kylmälai-
te pääsee kaatumaan.
Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi
helposti kaatua eteenpäin oven olles-
sa auki.
Älä avaa kylmälaitteen ovea ennen
kuin laite on sijoitettu ja kiinnitetty
paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja
asennusohjeen mukaisesti.
Koska kylmälaite on suuri ja raskas,
tarvitset ehdottomasti toisen henki-
lön avuksesi paikalleen sijoittamisen
aikana.

Tarvittavat työkalut

- Akkuporakone

- Ruuvitaltta (TX 20)

- Porakone

- Erikokoisia poranteriä 
porattavaan materiaaliin sopivia

- Vasara

- Kita-avain

- Räikkäväännin, pala: 8 mm kuusioko-
lo

- Tarranauhaa

- Mattoveitsi

- Putkipihdit

- Vesivaaka

- Mittanauha

- Lyijykynä

Muuta

- Porrastikkaat

- Nokkakärry
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Kalusteoven paino

Ennen kuin alat asentaa kalusteovea,
tarkista, ettei sen paino ylitä sallittua
enimmäispainoa:

Kylmälaite kalusteoven
paino enint.

K 2602 Vi, K 2612 Vi 48 kg

K 2802 Vi, K 2812 Vi 27 kg

K 2902 Vi, K 2912 Vi 48 kg

 Raskas kalusteovi aiheuttaa vau-
rioiden vaaran.
Jos asennat kylmälaitteeseen liian
painavan kalusteoven, laitteen sara-
nat voivat vahingoittua, mikä voi ai-
heuttaa mm. laitteen toimintahäiriöi-
tä. 
Saranoiden vahingoittuminen voi ai-
heuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.
Ennen kuin alat asentaa kalusteovea,
tarkista, ettei sen paino ylitä sallittua
enimmäispainoa.

Sijoitusaukon suoristaminen

Suorista sijoitusaukko huolellisesti vesi-
vaa'an avulla ennen kylmälaitteen työn-
tämistä paikalleen. Sijoitusaukon sei-
nien ja lattian/katon on oltava 90°:n kul-
massa toisiinsa nähden, sillä muuten
kalusteovi ei asetu tiiviisti kaikissa 4 kul-
massa.
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Sijoitusaukon tarkistaminen

 Varmista, että aukko vastaa sijoitus-
mittoja (ks. kappale Asennusohjeita –
Sijoitusmitat).

 Tarkasta sähköliitännän sijainti. Verk-
koliitäntäjohdon pituus on 3 m.

Jotta laite voidaan hätätilanteissa ir-
rottaa nopeasti sähköverkosta, pisto-
rasiaan on päästävä helposti käsiksi
eikä se saisi sijaita suoraan laitteen
takana.

 Varmista, ettei sijoitusympäristössä
ole ovien törmäysvaaraa (ks. kappale
Asennusohjeita – Mitat oven ollessa
auki).

 Kylmälaitteen saa sijoittaa vain tuke-
vaan, lujasti kiinnitettyyn sijoitusauk-
koon, joka seisoo vaakasuoralla ja ta-
saisella alustalla.

 Varmista, että sijoitusaukko täyttää
seuraavat kriteerit:

- Sivuseinät ovat suorat.

- Sijoitusaukon seinät ovat vähintään
16 mm paksut.

- Sijoitusaukon seinät on kiinnitetty lat-
tiaan tai seinään.

- Lyhennettyjen sivuseinien syvyys on
vähintään 100 mm.

Ennen kalusteisiin sijoittamista

 Ota kaikki varusteet pois kylmälait-
teen ulkopuolelta.

 Tarkasta kylmälaite kuljetusvaurioiden
varalta.

Älä sijoita vaurioitunutta kylmälaitetta
kalusteisiin.

 Varmista, että kaikki laitteen takasei-
nän osat pääsevät liikkumaan va-
paasti.

 Laita sijoitusaukon eteen lattialle suo-
jaksi ylimääräinen muovimattopala tai
vastaava, jottei sijoituspaikan lattia
vaurioidu asennustöiden aikana.
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 Älä irrota säätöapukappaleita  lait-
teen ovesta. Niitä tarvitaan myöhem-
min suoristettaessa laitetta sijoitus-
aukkoon.

 Loukkaantumisvaara ja laitteen
vahingoittumisen vaara, jos kylmälai-
te pääsee kaatumaan.
Kun irrotat kulmaraudat, joilla laite on
kiinnitetty kuljetusalustaan, laitetta ei
ole enää varmistettu kaatumista vas-
taan.
Koska kylmälaite on suuri ja raskas,
tarvitset ehdottomasti toisen henki-
lön avuksesi paikalleen sijoittamisen
aikana.

2

 Irrota kiinnityskulmaraudat .

 Nosta kylmälaite varovasti ja vähin-
tään kahden henkilön voimin takasei-
nä edellä pois kuljetusalustalta.

 Lattian vahingoittumisen vaara.
Kylmälaitteen liikuttelu voi vaurioittaa
lattiaa.
Ole erityisen varovainen liikutellessa-
si laitetta aroilla lattiapinnoilla.

Kun olet suoristanut kylmälaitteen
pystyasentoon, voit liikuttaa sitä poh-
jassa olevien pyörien avulla.
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Sijoitusaukon esivalmistelu

 Loukkaantumisvaara ja laitteen
vahingoittumisen vaara, jos kylmälai-
te pääsee kaatumaan.
Kylmälaite on erittäin raskas ja se voi
helposti kaatua eteenpäin ovien ol-
lessa auki.
Sijoitusaukon kaluste on ehdotto-
masti kiinnitettävä useista kohdista
aukon taka- ja/tai yläpuoliseen sei-
nään. Vain näin voit varmistaa, ettei
sijoitusaukkoon kiinnitettävä kylmä-
laite pääse myöhemmin kaatumaan.
Käytä sijoitusaukon kiinnittämiseen
myös mukana toimitettuja kaatumi-
senestokulmarautoja.

Kalusteisiin sijoittamisessa tarvittavat
asennustarvikkeet kuuluvat kylmälait-
teen toimitukseen. Laitteen mukana
toimitetut muovipussit on merkitty tun-
nistamista helpottavin kirjaimin.

 Käytä asennuksen eri vaiheissa oh-
jeissa kulloinkin mainitulla kirjaimella
varustetussa muovipussissa olevia
tarvikkeita.

Kaatumisenestokulmaraudat varmista-
vat, ettei kylmälaite pääse kaatumaan
eteenpäin.

Ne myös auttavat kiinnittämään sijoitus-
aukon kalusteen tukevasti viereisiin sei-
niin.

 Kiinnitä jokainen yksittäin asennetta-
va kylmälaite 2 kaatumisenestokul-
maraudalla  ja 2 laitteen yhdistel-
mäasennus (Side-by-side) yhteensä
4 kaatumisenestokulmaraudalla.

 Aseta kaatumisenestokulmaraudat 
sijoitusaukon vasempaan ja oikeaan
reunaan.
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Korkeussuunnassa kaatumisenesto-
kulmarautojen sijainti määräytyy kyl-
mälaitteen säätöjalkojen korkeuden
mukaan siten, että niiden etäisyys si-
joitusaukon pohjasta on 2134–
2164 mm.

 Kaatuvan laitteen aiheuttama
loukkaantumisen ja vahingoittumisen
vaara.
Jos kiinnität kaatumisenestokulma-
raudat liian korkealle, ne eivät estä
kylmälaitteen kaatumista.
Kaatumisenestokulmarautojen ja 
kylmälaitteen välinen etäisyys saa ol-
la enintään 8 mm.

 Kylmälaitteen takaseinän ja sijoitus-
aukon takaseinän välinen rako saa ol-
la enintään 51 mm.

 Sijoita tarvittaessa puukappale kaatu-
misenestokulmarautojen  taakse.

 Merkitse porattavien reikien paikat
kaatumisenestokulmaraudan avulla
sijoitusaukon takaseinään.

Laitteen mukana toimitetaan kaikkiin
käyttötilanteisiin/seinämateriaaleihin
sopivat kiinnitysruuvit.

Kiinnitys betoniseinään

Kiinnitys puuseinään
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Kiinnitys puukappaleiden kanssa

 Kiinnitä sijoitusaukon kaluste nyt kaa-
tumisenestokulmaraudan  avulla
aukon taka- ja/tai yläpuoliseen sei-
nään.

Kylmälaitteen työntäminen sijoitus-
aukkoon

Varo, ettei liitäntäjohto jää puristuk-
siin, kun työnnät kylmälaitetta sijoi-
tusaukkoon.

Jos aiot asentaa useita kylmälaitteita
rinnakkain Side-by-side-asennuksella,
liitä kylmälaitteet nyt toisiinsa (ks. Si-
de-by-side-asennussarjan asennus-
ohje).

 Jotta kylmälaitteen voi paikalleen si-
joittamisen jälkeen vielä suoristaa, ja-
lustan ilmanvaihtoritilä on irrotettava
laitteen jalustasta:

 Työnnä uraruuvitaltta varovasti jalus-
tan ilmanvaihtoritilän  läpi molem-
mista reunoista ja paina niiden avulla
muovisia kielekkeitä ulospäin niin, et-
tä ilmanvaihtoritilä napsahtaa pois
paikaltaan.

 Laita ilmanvaihtoritilä toistaiseksi syr-
jään.
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 Suojaa viereiset kalusteovet reunan-
suojuksella .

 Työnnä liitäntäjohdon pistoke kylmä-
laitteen takaseinässä olevaan liitän-
tään (ks. kappale Asennusohjeita –
Sähköliitäntä).

 Työnnä pistotulppa  pistorasiaan.

Jotta laite voidaan hätätilanteissa ir-
rottaa nopeasti sähköverkosta, pisto-
rasiaan on päästävä helposti käsiksi
eikä se saisi sijaita suoraan laitteen
takana.

 Sähköverkon ylikuormittamisen
aiheuttama vaurioiden vaara.
Sähköverkon ylikuormitus voi aiheut-
taa oikosulun, mikä puolestaan voi
vaurioittaa kylmälaitetta.
Kun asennat kaksi kylmälaitetta rin-
nakkain Side-by-side-asennuksella,
liitä kumpikin kylmälaite erilliseen
pistorasiaan.

Vinkki: Jottei liitäntäjohto jäisi puristuk-
siin laitteen paikalleen työntämisen yh-
teydessä, sido naru liitäntäjohdon kes-
kikohtaan ja vedä johtoa kylmälaitteen
alta eteenpäin samalla kun työnnät lai-
tetta sijoitusaukkoonsa.

 Työnnä kylmälaite varovasti sijoitus-
aukkoon.

 Jos kylmälaite ei liu'u helposti sijoi-
tusaukkoonsa esimerkiksi siksi, että
lattiassa on epätasaisuuksia, kierrä
laitteen takimmaisia säätöjalkoja aa-
vistuksen ulos (ks. kappale Asennus-
ohjeita – Kylmälaitteen suoristaminen)
ja työnnä sitten kylmälaite sijoitusauk-
koonsa.

 Poista reunansuojukset  viereisistä
kalusteovista.
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Kylmälaitteen suoristaminen

Laitteen oven säätöapukappaleet 
auttavat kylmälaitteen suoristamisessa
sijoitusaukkoon.

Säätöapukappaleet on suunniteltu
19 mm ja 38 mm paksuja kalusteovia
varten.

 Suorista kylmälaite seuraavasti vierei-
siin kalusteoviin nähden.

Kalusteoven paksuus 19 mm

Kalusteoven paksuus 38 mm

Kylmälaitteen etu- ja takajalkojen kor-
keus on säädettävissä ja korkeutta
säädetään kylmälaitteen etupuolelta.

 Asiaton jalkojen säätö aiheuttaa
laitteen vaurioitumisen vaaran.
Jalkojen säätömekanismi voi vaurioi-
tua, jos säädät niitä akkuporakoneen
avulla.
Säädä takimmaisten ja etumaisten
jalkojen korkeutta ainoastaan käsin.
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 Aseta mukana toimitetut etäisyystuet
 merkintöjen kohdalle molemmille
puolille kylmälaitteen säätöjalkojen
viereen.

 Säädä takimmaisia säätöjalkoja räik-
kävääntimen (ja 8 mm:n kuusiokolo-
palan) tai ruuvitaltan (TX 20) avulla .
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 Säädä etumaisia säätöjalkoja räikkä-
vääntimen (ja 8 mm:n kuusiokolopa-
lan) tai ruuvitaltan (TX 20) avulla .

Vinkki: Kierrä säätöjalkoja ulos vähän
kerrallaan: vasemmalta, oikealta jne.

 Aseta kylmälaitteen suoristamista
varten vesivaaka laitteen oven sää-
töapukappaleiden  päälle.

 Kierrä säätöjalkoja  ja  molemmil-
ta puolilta ulos vähintään sen verran,
että jalustan etäisyystuki  tulee
32 mm:n mallimittaviivan kohdalle.
32 mm:n viiva koskee sijoitusaukkoa,
jonka korkeus on 2134 mm.

Säätöjalat tulee säätää vähintään
32 mm:n korkeudelle, jotta ilma pää-
see riittävän hyvin kiertämään kylmä-
laitteen jalustan kautta.

 Liian suuri säätö aiheuttaa säätö-
jalkojen vahingoittumisen vaaran.
Takimmaiset säätöjalat voivat vahin-
goittua.
Kierrä säätöjalkoja ulos enintään ja-
lustan 62 mm:n mallimittaviivaan asti
(sijoitusaukon korkeus 2164 mm).

 Suorista kylmälaite vielä kerran sää-
töapukappaleiden  ja vesivaa'an
avulla.
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Kylmälaitteen kiinnitys sijoitusauk-
koon

 Kiinnitä kiinnityspellin  kielekkeet
ruuveilla yläpuolisiin kalusteisiin/ka-
lusterunkoihin.

Ellei kiinnitys yläpuolelle ole mahdolli-
nen, voit kiinnittää kylmälaitteen sivulla
olevien kiinnityspeltien kielekkeistä sijoi-
tusaukon seiniin:

 Taita tätä varten sivulla olevat kiinni-
tyskielekkeet  ulos.

 Kiinnitä sivulla olevat kiinnityskielek-
keet  ruuveilla viereisiin kalusteisiin.
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 Avaa laitteen ovi.

 Kiinnitä kiinnityspellin  ylhäällä ja al-
haalla olevat kielekkeet ruuveilla vie-
reisiin kalusteisiin/kalusterunkoihin.

Side-by-side-asennuksessa kylmälait-
teet voidaan kiinnittää viereisiin kalus-
teisiin/kalusterunkoihin vain kumman-
kin laitteen ulkosivulta.

Kalusteoven asennuksen esivalmis-
telut

 Avaa laitteen ovi vasteeseen asti.

 Ruuvaa säätöapukappaleet  irti lait-
teen ovesta.
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 Ruuvaa kulmalistat  irti laitteen
oven molemmilta sivuilta ja aseta kul-
malistat ja ruuvit toistaiseksi sivuun –
niitä tarvitaan myöhemmin.

 Sulje laitteen ovi.

 Mittaa asennuskehyksen ja viereisen
kalusteoven yläreunan välinen etäi-
syys X.

 Irrota kierretappien  mutterit ja alus-
laatat  ja aseta ne toistaiseksi si-
vuun – niitä tarvitaan myöhemmin.

 Ota asennuskehys  ylöspäin irti lait-
teen ovesta.

 Kasettiovet: Ole varovainen, ettet
käytä liian pitkiä ruuveja, kun kiinnität
asennuskehystä kalusteoviin.



Asennus

*INSTALLATION*

38

 Laske asennettava kalusteovi tuke-
valle alustalle siten, että sen sisäpuoli
tulee ylöspäin (aseta kalusteoven alle
jokin pehmuste suojaksi naarmuuntu-
miselta, esim. peite).

 Merkitse etäisyys X -3 mm kaluste-
oven sisäpintaan.

 Mittaa ja merkitse myös kalusteoven
pystysuuntainen keskilinja Y.

 Kohdista asennuskehys  tekemiesi
merkintöjen avulla kalusteoveen.

 Esiporaa reiät.

 Kiinnitä asennuskehys  ruuveilla ka-
lusteoveen: 
Kiinnitä asennuskehys  jokaisesta
kiinnityskohdasta vähintään yhdellä
ruuvilla.

 Kiinnitä asennuskehys  ylhäältä ka-
lusteoveen koon mukaan 6–10 ruuvil-
la.

Asennuskehyksessä on paljon reikiä
erilaisia kalusteovia varten.

Käytä reikiä, joihin asennettuna ruuvit
osuvat kalusteoven tukevimpiin koh-
tiin. Valitse ruuvit, jotka ovat kaluste-
oven paksuutta lyhyempiä.

 Kasettiovet: Kiinnitä asennuskehys 
ruuveilla vain uloimmista rei'istä.

 Ruuvaa laitteen kahva tarvittaessa (ei
kahvattomissa keittiöissä) sisältä päin
kiinni kalusteoveen.
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 Työnnä nyt kulmalistat  molemmille
puolille vasteeseen asti niille varattui-
hin aukkoihin asennuskehykseen .

Kalusteoven kiinnitys ja suoristus

 Avaa laitteen ovi ja ripusta kalusteovi
asennuskehyksen  avulla ylhäältä
päin kierretappien varaan .
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 Paina molemmilta puolilta kulmalistat
 valkoisiin muovikehyksiin ja ruuvaa
ne löysästi kiinni. Tarvittavat ruuvit
löydät E-kirjaimella merkitystä muovi-
pussista.

 Aseta etäisyystuet  kalusteoven
molempiin yläkulmiin.

 Sulje laitteen ovi ja tarkista etäisyys
ympäröiviin kalusteoviin.

 Suorista kalusteovi syvyyssuunnassa
kulmalistojen  urien avulla.

 Suorista kalusteovi sivu- ja pysty-
suunnassa kierretappien  avulla.

 Sulje laitteen ovi ja tarkista etäisyys
ympäröiviin kalusteoviin.



Asennus

*INSTALLATION*

41

 Aseta aluslaatat ja mutterit  paikoil-
leen ja kiristä mutterit  kunnolla.
Näin kalusteovi kiinnittyy paikalleen.

 Kiristä lopuksi kulmalistojen  ruuvit.

 Avaa laitteen ovi.

 Ota etäisyystuet  pois kalusteoves-
ta.

Kiinnityskulmaraudan asennus

Kalusteovi kiinnitetään kiinnityskulma-
raudalla alhaalta laitteen oveen.

Asenna kiinnityskulmarauta vasta, kun
olet sijoittanut kylmälaitteen (tai Side-
by-side-asennettavat laitteet) paikal-
leen ja suoristanut kalusteovet.

 Avaa laitteen ovi vasteeseen asti.

 Työnnä kiinnityskulmarauta  sivulta
päin laitteen alareunassa olevaan ruu-
viin.
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 Ruuvaa kiinnityskulmarauta  kiinni
kalusteoveen.

 Kierrä laitteen oven alareunassa oleva
ruuvi sisään.

 Aseta peitelevy  ylemmän kiinnitys-
kulmaraudan  päälle.
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 Paina peitelevy  kiinnityskulmarau-
taan niin, että se napsahtaa paikal-
leen.

Peitelevyjen kiinnitys

 Peitelevy  on koottava ennen kuin
voit painaa sen kylmälaitteen yläpuo-
liseen uraan:

 Aseta peitelevyn osat sisäkkäin.

Peitelevy sivulta katsottuna
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 Aseta kokoamasi peitelevy  laitteen
yläpuoliseen uraan niin, että se nap-
sahtaa paikalleen. Työnnä tällöin pei-
televyn molempia osia mahdollisim-
man pitkälle sisäkkäin.

Peitelevyn asennus Side-by-side-
asennettuun yhdistelmään

 Työnnä tappi (kuuluu Side-by-side-
asennusarjan toimitukseen) puoliksi
sisään vasemmanpuoleisen kylmälait-
teen peitelevyn uraan.

 Aseta toisen peitelevyn ura kohdak-
kain tapin uran kanssa, ja paina peite-
levyt yhteen.

 Aseta molemmat peitelevyt yhtä aikaa
kylmälaitteiden yläpuoliseen rakoon
niin, että ne napsahtavat paikalleen.

 Asenna ovien molempiin reunoihin
muoviset peitelistat  painamalla ne
koko mitalta laitteen oven ja kaluste-
oven väliseen uraan.

 Asenna kylmälaitteen molemmille
puolille vähintään 3 lehtijousta  ra-
kopeitelevyjä varten.
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 Paina sitten rakopeitelevyt  lehtijou-
siin .
Side-by-side-asennetussa yhdistel-
mässä nämä rakopeitelevyt täytyy
asentaa vain yhdistelmän ulkoreunoi-
hin.

 Aseta peitelevy  valokytkimen pääl-
le.

Jalustan ilmankiertoritilän ja jalusta-
listan kiinnitys

 Napsauta jalustan ilmankiertoritilä 
paikalleen laitteen jalustaan.

 Pienennä (jalustan alareunan ja lattian
väliin tulevaa) jalustalevyä tarvittaessa
leveys- ja korkeussuunnassa.

 Kiinnitä jalustalista ilmankiertoritilän
alapuolelle.
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Oven avautumiskulman rajoitin

Oven saranat on säädetty valmiiksi si-
ten, että laitteen ovi avautuu kokonaan
auki.

Jos laitteen ovi esimerkiksi ottaa avat-
taessa kiinni viereiseen sivuseinään, si-
nun kannattaa säätää oven avautumis-
kulmaksi noin 90°.

 Avaa laitteen ovi.

 Työnnä rajoitintappi ylhäältäpäin
alempaan saranaan.

Nyt ovi avautuu enintään noin 90°.
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Sähköliitäntä
Kylmälaitteen saa liittää sähköverkkoon
(vaihtovirta 50/60 Hz, 220–240 V) vain
laitteen mukana toimitetun liitäntäjoh-
don välityksellä. Pitempiä liitäntäjohtoja
voi tilata Mielen asiakaspalvelusta.

Pistorasia on suojattava vähintään 10 A
sulakkeella.

Laitteen saa liittää ainoastaan asianmu-
kaisesti asennettuun sukopistorasiaan.
Sähköliitännät on tehtävä normin
VDE 0100 mukaisesti.

Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa
nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan
on päästävä helposti käsiksi eikä se saa
sijaita suoraan laitteen takana.

Mikäli pistorasiaan ei pääse käsiksi
enää asennuksen jälkeen, tai mikäli laite
liitetään kiinteästi sähköverkkoon, säh-
köliitäntä on varustettava erillisellä,
kaikki koskettimet avaavalla erotuskyt-
kimellä. Käytettävän kytkimen erotusvä-
lin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä
ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, su-
lakkeet ja kontaktorit (EN 60335).

Kylmälaitteen pistotulppa ja verkkolii-
täntäjohto eivät saa ottaa kiinni laitteen
takaseinään, koska laitteen tärinä voi
vahingoittaa niitä. Seurauksena voi olla
oikosulku.

Älä liitä minkään muunkaan sähkölait-
teen pistotulppaa kylmälaitteen takana
olevaan pistorasiaan.

Kylmälaitetta ei saa liittää sähköverk-
koon jatkojohdon avulla, sillä jatkojoh-
dot eivät ole ehdottoman turvallisia ja
saattavat esim. ylikuumentua.

Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon in-
vertterin välityksellä. Invertterejä käyte-
tään esim. silloin, kun halutaan muuntaa
aurinkopaneeleilla tuotettu tasavirta
vaihtovirraksi.
Kylmälaitteen päälle kytkemisen yhtey-
dessä syntyvä jännitepiikki saattaa akti-
voida laitteen turvakatkaisun. Koneen
elektroniikka saattaa vaurioitua. Älä
myöskään liitä kylmälaitetta sähköverk-
koon ns. energiansäästöpistotulppien
välityksellä, sillä ne eivät syötä laittee-
seen riittävästi sähköä ja se lämpenee
liikaa.
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Liittäminen sähköverkkoon

 Työnnä liitäntäjohdon pistoke kylmä-
laitteen takaseinässä olevaan liitän-
tään.

Varmista, että pistoke napsahtaa kun-
nolla paikalleen.

 Työnnä kylmälaitteen pistotulppa pis-
torasiaan.

Kylmälaite on nyt liitetty sähköverkkoon.
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Energiankulutus on nor-
maali

Energiankulutus kasvaa

Laitteen sijoitus/
huolto

Tilassa, jossa on hyvä ilman-
vaihto.

Suljetussa tilassa, jossa ei
ole ilmanvaihtoa.

Suojassa suoralta auringon-
paisteelta.

Suorassa auringonpaistees-
sa.

Ei lämmönlähteen (lämpö-
patteri, liesi) lähellä.

Lämmönlähteen lähellä (läm-
pöpatteri, liesi).

Kun huoneenlämpötila on
ihanteellinen, noin 20 °C.

Huoneenlämpötila on kor-
kea, yli 25 °C.

Pidä ilmanvaihtoaukot vapai-
na ja puhdista ne säännölli-
sesti pölystä.

Ilmanvaihtoaukot on peitetty
tai ne ovat pölyisiä.

Lämpötilan-
säätö

Jääkaappi 4 - 5 °C Mitä kylmempi laitteen sisä-
lämpötila on, sitä enemmän
energiaa kuluu!

MasterFresh-kylmätilan kui-
va lokero n. 0 °C.
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Energiankulutus on nor-
maali

Energiankulutus kasvaa

Käyttö Sijoita laatikot, hyllytasot ja
telineet kuten kylmälaitteen
tehdastoimitustilassa.

Avaa laitteen ovia vain tarvit-
taessa ja mahdollisimman
lyhyeksi ajaksi. Sijoita elin-
tarvikkeet hyvään järjestyk-
seen.

Kun laitteen ovia avataan
usein ja pitkäksi aikaa, kylmä
pääsee karkuun ja lämmintä
huoneilmaa pääsee laittee-
seen. Kylmälaitteen komp-
ressori yrittää jäähdyttää lai-
tetta, jolloin sen käyntiajat
pitenevät.

Pidä ruokaostoksilla muka-
nasi kylmälaukkua ja laita
ostamasi elintarvikkeet kyl-
mälaitteeseen heti kotiin
saavuttuasi.
Kun otat elintarvikkeita huo-
neenlämpöön, aseta tuotteet
takaisin kylmään mahdolli-
simman pian, etteivät ne
lämpene liikaa.
Jäähdytä lämpimät ruoat ja
juomat ensin kylmälaitteen
ulkopuolella.

Lämpimät ruoat ja huoneen-
lämpöisiksi lämmenneet elin-
tarvikkeet lämmittävät kyl-
mälaitetta. Kylmälaitteen
kompressori yrittää jäähdyt-
tää laitetta, jolloin sen käyn-
tiajat pitenevät.

Säilytä elintarvikkeet pakat-
tuina tai suljetuissa astiois-
sa.

Nesteiden haihtuminen ja
kondensoituminen alentaa
kylmälaitteen jäähdytyste-
hoa.

Sulata pakasteet jääkaapis-
sa.

Älä täytä hyllyjä liian täyteen,
jotta ilma pääsee kiertä-
mään.

Heikentynyt ilmankierto vä-
hentää kylmätehoa.
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a Näyttöruutu

b Virtakytkin

c Ovihylly

d Active AirClean -suodattimen pidike

e Hyllytasot

f Ripustettava laatikko pienten elintarvikkeiden säilytykseen

g Sisävalo

h Vihanneslokero

i Kosteudensäädin

j Kosteudeltaan säädettävä kostea lokero hedelmien ja vihannesten säilytykseen

k Lämpötilaltaan säädettävä kuiva lokero helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
säilytykseen

l Oven automaattinen avautuminen (Push2open/Pull2open)
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MasterFresh-kylmätilan kuiva lokero täyttää EN ISO 15502:n kylmäsäilytysloke-
roille asettamat vaatimukset.
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Päävalikko

°C4










1

2

3

4

5

a Pikajäähdytystoiminnon näyttö
(näkyy vain, kun pikajäähdytystoiminto on kytketty päälle)

b Lämpötilanosoitin (tavoitelämpötila)

c Hipaisupainike 
lämpötilan säätämistä varten

d Miele@home-yhteyden tilan näyttö
(näkyy vain, kun Miele@home-yhteys on muodostettu)

e Hipaisupainike 
toimintojen valintaan asetustilassa
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Asetustila 
Asetustilassa voit valita seuraavia toimintoja ja muuttaa tiettyjä asetuksia:

Symbo-
li

Toiminto

 Kieli Voit valita kielen

 Näytön kirkkaus Voit säätää näytön kirkkautta (tummemmaksi –
kirkkaammaksi)

Näytön kontrasti Voit muuttaa näyttöruutua (tumma tai vaalea)

/ Merkkiäänet Voit säätää äänenvoimakkuutta tai ottaa Merkkiää-
net kokonaan pois käytöstä (esim. ovihälytyksen)

/ Painikeääni Voit säätää äänenvoimakkuutta tai ottaa Painikeää-
ni kokonaan pois käytöstä

°F / ° C Lämpötilayksikkö Voit valita lämpötilayksikön (fahrenheit- tai celsiu-
sasteet)

 /  Painikelukitus Voit kytkeä tilan päälle tai pois päältä 
(ks. kappale Muut asetukset)

 MasterFresh Kuivan lokeron lämpötilan säätäminen
(ks. kappale Muut asetukset)

 Energiansäästötila Voit kytkeä tilan päälle tai pois päältä 
(ks. kappale Muut asetukset)

 Omadiagnostiikka Järjestelmä käynnistyy uudelleen virheiden ja häiri-
öiden tarkastuksen jälkeen
(ks. kappale Muut asetukset)

 Ovenavausavustin (Push2open tai Pull2open) Voit kytkeä toiminnon
päälle tai pois päältä 
(ks. kappale Muut asetukset)

 Miele@home Yhteyden muodostaminen, poistaminen käytöstä
tai WLAN-yhteydentilan tarkistus 
(ks. kappale Muut asetukset)
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* Messuasetus Voit kytkeä tilan pois päältä 
* (näkyy vain, kun Messuasetus on kytketty päälle,
ks. kappale Muut asetukset)

 Tehdasasetukset Voit palauttaa kaikki tehdasasetukset 
(ks. kappale Muut asetukset)

 Sapatti-tila Voit kytkeä tilan päälle tai pois päältä 
(ks. kappale Muut asetukset)

 Active AirClean
suod. näyttö

voit ottaa vaihdon osoittimen käyttöön tai pois
käytöstä tai nollata sen 
(ks. kappale Muut asetukset)

Asetustilassa  näkyvät symbolit

/ asetusten selaaminen tai valinta

/ asetuksen muuttaminen (esim. näytön kirkkaus)

OK asetuksen vahvistaminen

 valikon tasolta poistuminen
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Vakiovarusteet

Liitäntäjohdon pistoke

Active AirClean -suodatin

Active AirClean -suodattimet neutraloi-
vat jääkaapista epämiellyttäviä hajuja ja
ehkäisevät siten hajujen siirtymistä elin-
tarvikkeesta toiseen.

Aseta laitteen mukana toimitetut Acti-
ve AirClean -suodattimet paikoilleen
kappaleessa Puhdistus ja hoito – Acti-
veAirClean -suodattimen vaihto kuva-
tulla tavalla.

Suosittelemme, että vaihdat Active
AirClean -suodattimet 6 kuukauden
välein.

Erikseen ostettavat lisävarus-
teet
Mielen valikoimissa on kylmälaitteeseen
sopivia hyödyllisiä lisävarusteita sekä
puhdistus- ja hoitoaineita.

Mikrokuituliina yleiskäyttöön

Sormenjälkien ja kevyiden tahrojen
pyyhkimiseen teräspinnoilta, ohjaustau-
luista, ikkunoista, huonekaluista, auton-
ikkunoista yms.

Active AirClean -suodatin

Kuvaus, ks. kappale Mukana toimitetta-
vat varusteet.

ActiveAir Clean -suodatin ja pidike

Active AirClean -suodattimet neutraloi-
vat jääkaapista epämiellyttäviä hajuja ja
ehkäisevät siten hajujen siirtymistä elin-
tarvikkeesta toiseen.

Voit ripustaa ActiveAir Clean -suodatti-
men pidikkeen jääkaapissa mihin tahan-
sa hyllyyn.

Teräksinen etulevy

Teräksinen etulevy viimeistelee kylmä-
laitteen tyylikkään ulkoasun.

Tätä varten laitteeseen on saatavissa
ruostumaton teräs -tyyliset kahvat ja ja-
lustalevy.
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Metallilevy kasettiovia varten

Jos haluat asentaa yhden kalusteoven
sijaan kaksi ovilevyä, ne on yhdistettävä
toisiinsa metallilevyllä.

Side-by-side-asennussarja

Jos haluat asentaa rinnakkain kaksi tai
useampia kylmälaitteita, tarvitset Side-
by-side-asennussarjan (ks. kappale
Asennusohjeita – Side-by-side).

Saranatasku

Jos joudut muuttamaan kylmälaitteen
oven avautumissuuntaa, jalustan ylem-
pää ilmanohjausritilää on muokattava.
Tätä varten tarvitset uuden saranatas-
kun.

Oven avautumissuunnan vaihto on jä-
tettävä huollon tehtäväksi.

Voit tilata lisävarusteita Mielen verkko-
kaupasta. Voit myös ostaa niitä Miele-
kauppiaaltasi tai valtuutetusta Miele-
huoltoliikkeestä.
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Ennen ensimmäistä käyttöker-
taa

Anna kylmälaitteen seisoa kuljetuk-
sen jälkeen paikallaan n. 1 h ennen
kuin liität sen sähköverkkoon. 
Näin vältät mahdolliset toimintahäi-
riöt.

Pakkausmateriaalit

 Poista kaikki pakkausmateriaali lait-
teen sisätiloista.

Poista kaikki pakkausmateriaalit,
myös suojamuovi ennen kuin kytket
kylmälaitteen virran päälle. Suoja-
muovi irtoaa huonosti kylmiltä pin-
noilta.

Puhdistus

Noudata kappaleen “Puhdistus ja hoi-
to” ohjeita.

 Puhdista laitteen sisäosat ja varus-
teet.

Oven avausavustimen 
(Push2open/Pull2open) valinta

Avausavustin auttaa sinua laitteen oven
avaamisessa.

Valittavana on kaksi tapaa Push2open ja
Pull2open (ks. kappale Muut asetukset –
Ovenavaus-avustin  ). 
Tehdasasetuksena on Push2open.

 Jos kylmälaitteessa on kahvallinen
kalusteovi, valitse 
Pull2open.

 Jos kylmälaitteessa on kahvaton ka-
lusteovi, valitse 
Push2open.

Active AirClean -suodattimen asen-
nus

Kylmälaite on varustettu 2 Active
AirClean -suodattimella, jotka neutraloi-
vat jääkapista hajuja.

 Aseta laitteen mukana toimitetut Acti-
ve AirClean -suodattimet paikoilleen
kappaleessa Puhdistus ja hoito – Ac-
tiveAirClean -suodattimen vaihto ku-
vatulla tavalla.
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Kylmälaitteen käyttö

Terävät esineet, kuten kynät voivat
naarmuttaa kosketusnäyttöä.
Käytä kosketusnäyttöä pelkästään
sormilla. 
Jos sormesi ovat kylmät, kosketus-
näyttö ei välttämättä reagoi koske-
tukseesi.

°C4










Lämpötilanosoittimen alapuoliset hipai-
supainikkeet voit valita koskettamalla
suoraan, kun taas lämpötilan osoitti-
messa tai sen yläpuolella olevat symbo-
lit ja tekstit ovat vain näkyvissä.

Asetustila 

Asetustilassa  voit valita kylmälait-
teen eri toimintoja ja muuttaa tiettyjä
asetuksia (ks. kappale Muut asetuk-
set).

 Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat siirtyä asetustilaan.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  toi-
minnot, joiden asetuksia haluat muut-
taa.

 Vahvista valitsemalla OK.

 Muuta haluamiesi toimintojen asetuk-
sia hipaisupainikkeilla  ja  tai hi-
paisupainikkeilla  ja .

 Vahvista valitsemalla OK.

Valittuna oleva asetus näkyy aina vä-
rillisellä pohjalla ja voit valita sen suo-
raan valitsemalla OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle
tai keskeyttää asetusten tekemisen.

Laite kuittaa jokaisen näytön koske-
tuksen merkkiäänellä. Voit kytkeä tä-
män painikeäänen pois asetustilassa
.
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Käyttöönoton suorittaminen

 Avaa laitteen ovi.

 Kytke kylmälaite päälle painamalla
virtakytkintä.

Virtakytkin sijaitsee näytön alapuolella.

Kylmälaite alkaa kylmetä ja sisävalo pa-
laa, jos laitteen ovi on auki.

Kylmälaitteen näytössä näkyy Miele.

 Kun kytket kylmälaitteen virran päälle
ensimmäisen kerran, näyttöruutu pyy-
tää sinua tekemään seuraavat asetuk-
set:

- Valitse Kieli
(jos olet vahingossa valinnut väärän
Kieli-vaihtoehdon, siirry uudelleen
asetustilaan  ja valitse symboli ,
niin pääset valitsemaan kielen uudel-
leen)

- Valitse Lämpötilayksikkö: 
°C (celsiusasteet) tai °F (fahrenheitas-
teet)

- Muodosta Miele@home-yhteys:

 Valitse jatka, jos haluat muodostaa
Miele@home-yhteyden nyt (ks. ohjeet
kappaleesta Muut asetukset –
Miele@home).

 Valitse ohita, jos haluat muodostaa
Miele@home-yhteyden myöhemmin.

 Valitse haluamasi asetus aina hipaisu-
painikkeilla  ja  vahvista valintasi
valitsemalla OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Käyttöönot-
to onnistui.

 Vahvista käyttöönotto valitsemalla
OK.

Näyttöruutuun tulee päävalikko (ks.
kappale Laitteen osat – Päävalikko).

Käyttöönottoa ei voi lopettaa. Voit ha-
lutessasi keskeyttää käyttöönoton,
mutta sitä täytyy jatkaa, kun kytket
laitteen virran päälle seuraavan kerran.
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Kylmälaitteen kytkeminen
päälle
 Avaa laitteen ovi.

 Kytke kylmälaite päälle painamalla
virtakytkintä.

Kylmälaite alkaa kylmetä ja sisävalo pa-
laa, jos laitteen ovi on auki.

Kylmälaitteen näyttöruudussa näkyy en-
sin Miele ja sen jälkeen päävalikko:

°C4










Anna laitteen jäähtyä muutama tunti
ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla.

Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

 Kytke kylmälaite pois päältä paina-
malla virtakytkintä.

Kylmäkoneisto pysähtyy ja sisävalo
sammuu.

Huomaa seuraava: Kylmälaitetta ei
ole irrotettu sähköverkosta, vaikka
kytketkin sen virran pois päältä virta-
kytkimellä.

Jos et aio käyttää laitetta pit-
kään aikaan
Jollet aio käyttää kylmälaitetta pitkään
aikaan, toimi seuraavasti:

 Kytke kylmälaite pois päältä.

 Irrota laitteen pistotulppa pistorasias-
ta tai kytke laitteen sulake pois pääl-
tä.

 Puhdista koko kylmälaite.

 Jätä kylmälaite auki, jotta se tuulettuu
eikä sisään pääse muodostumaan
hajua.

Kylmälaitteen sisään voi muodostua
hometta, jos sitä pidetään pitkään
pois päältä ilman, että sitä on puh-
distettu ja varsinkin, jos laitetta ei jä-
tetä auki.
Puhdista ehdottomasti koko kylmä-
laite.
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Asetustilassa  voit valita kylmälaitteen
eri toimintoja ja muuttaa tiettyjä asetuk-
sia ja siten muokata kylmälaitetta omien
tarpeidesi mukaiseksi.

Seuraavassa käsitellään vain niitä ase-
tustilan  toimintoja, jotka vaativat lisä-
selvitystä.

Kun olet asetustilassa , ovihälytys ja
muut hälytykset vaikenevat automaat-
tisesti.

Painikelukitus / -toimin-
non kytkeminen päälle ja pois
päältä
Kun Painikelukitus on kytketty päälle, ku-
kaan ei voi vahingossa muuttaa kylmä-
laitteen lämpötilaa tai muuttaa muita
asetuksia asetustilassa .

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Painikelukitus ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Kytke painikelukitus hipaisupainikkeil-
la  ja  päällä tai pois päältä ja vah-
vista valintasi valitsemalla OK.

 Sulje laitteen ovi, niin painikelukitus
tulee käyttöön.

Päälle kytketty painikelukitus ei näy
näyttöruudussa.

Jos painat jotain hipaisupainiketta, kun
painikelukitus on päällä, näyttöruutuun
tulee ilmoitus Lukituksen vapauttamiseksi
paina OK-painiketta 6 s ajan.

 Noudata näyttöruutuun tulevia ohjei-
ta.

Näyttöruudun lukitus vapautuu hetkeksi
ja voit tehdä haluamasi asetuksen. Kun
suljet laitteen oven, painikelukitus kyt-
keytyy uudelleen päälle.



Muut asetukset

63

MasterFresh-kylmätilan (kuivan
lokeron)  lämpötilan säätä-
minen
 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-

supainikkeilla  ja  MasterFresh ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse oikea lämpötila hipaisupainik-
keilla  ja  ja vahvista valitsemalla
OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , jos ha-
luat lopettaa toiminnon.

Segmenttipalkissa on 5 segmenttiä ja
lämpötilaa säädetään n. 1 °C:n aske-
lin.

Tehdasasetuksena kuivan lokeron
lämpötilaksi on säädetty 0 °C.

Energian-säästötila  -tilan
kytkeminen päälle ja pois pääl-
tä
Energian-säästötila-tila kannattaa valita
esim. lomien ajaksi, jos et halua kytkeä
kylmälaitetta kokonaan pois päältä, niin
se toimii pienemmällä teholla. Energian-
kulutus on Energian-säästötila -tilassa
pienempää kuin normaalikäytössä.

Jääkaapin lämpötila on 6 °C ja
MasterFresh-kylmätilan kuivan lokeron
lämpötila n. 1 °C.

Jos pikajäähdytystoiminto  on kytket-
ty päälle, se kytkeytyy pois päältä heti,
kun valitset Energian-säästötila-tilan.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Energian-säästö-
tila ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Kytke Energian-säästötila hipaisupai-
nikkeilla  ja  päällä tai pois päältä ja
vahvista valitsemalla OK.

Päälle kytketty Energian-säästötila -tila
näkyy näyttöruudussa vain muuttunee-
na lämpötilana.

Vinkki: Voit kytkeä Energian-säästötila -ti-
lan pois päältä myös säätämällä suo-
raan lämpötilaa  (ks. kappale Oikea
lämpötila – Lämpötilan säätö).

Pitkäaikainen säilytys 6 °C:n lämpöti-
lassa voi heikentää elintarvikkeiden
säilyvyyttä ja laatua.
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Oma-diagnostiikka  -toimin-
non suorittaminen
Suorita Oma-diagnostiikka, kun epäilet,
ettei kylmälaite toimi moitteettomasti ja
haluat tarkistaa, onko laitteessa toimin-
tahäiriöitä.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Oma-diagnostiik-
ka ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , jos ha-
luat lopettaa toiminnon.

Oma-diagnostiikka käynnistyy ja kylmälai-
te testataan mahdollisten virhetoiminto-
jen ja toimintahäiriöiden varalta.

- Jos itsetestissä ei löydy virheitä tai
toimintahäiriöitä, näyttöruutuun tulee
ilmoitus Järjestelmän uudelleenkäynnis-
tys.

- Jos itsetestissä löytyy virheitä tai toi-
mintahäiriöitä, niistä tulee testin pää-
tyttyä virheilmoitus näyttöruutuun.

Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.

 Jos hälytysääni häiritsee, voit halutes-
sasi keskeyttää hälytysäänen ennen
aikojaan koskettamalla hipaisupaini-
ketta .

 Kirjaa näkyviin tuleva(t) virheilmoitus/-
ilmoitukset muistiin.

 Ota yhteys huoltoon ja kerro heille,
mikä virheilmoitus/mitkä virheilmoi-
tukset tuli(vat) näkyviin.

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Järjestelmän
uudelleenkäynnistys.

Kylmälaite kytkeytyy itsestään hetkeksi
pois päältä ja takaisin päälle.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Omadiag-
nostiikka päättynyt.

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Päävalikko tulee taas näyttöruutuun.
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Ovenavaus-avustin  – kytke-
minen päälle
Valittavana on kaksi oven avautumis-
avustinta, Push2open ja Pull2open. 
Tehdasasetuksena on Push2open.

Valitse Push2open, kun kylmälaitteessa
on kahvaton kalusteovi. Kylmälaitteen
ovi avautuu tällöin itse, kun painat sitä
kevyesti.

Valitse Pull2open, kun kylmälaitteessa on
kahvallinen kalusteovi. Kylmälaitteen ovi
avautuu tällöin helposti kevyesti vetä-
mällä.

 Laitteen oven sulkeminen ennen-
aikaisesti aiheuttaa vaurioiden vaa-
ran.
Kun oven avautumisavustin on käy-
tössä, ovi voi vaurioitua ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä, jos suljet sen toistu-
vasti liian aikaisin.
Älä sulje ovea ennen kuin automaat-
tinen avautumisliike on päättynyt.
Jos kuitenkin olet sulkenut laitteen
oven ennenaikaisesti, anna sen olla
kiinni 5 minuutin ajan. Oven auto-
maattinen avautumismekanismi ka-
libroituu uudelleen.

Push2open-toiminnon ottaminen
käyttöön

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  Tila
ja vahvista valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja 
Push2open ja vahvista valitsemalla
OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle.

– Voimakkuuden säätäminen

Voit myös säätää Push2open-toiminnon
voimakkuutta. Mitä pienemmän voimak-
kuuden valitset, sitä vähemmän voimaa
sinun täytyy käyttää painaessasi laitteen
ovea.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Voimakkuus ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse haluamasi voimakkuus (alhai-
nen, keskiverto, korkea) hipaisupainik-
keilla  ja  ja vahvista valitsemalla
OK.
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– AutoClose-toiminnon keston säätä-
minen

Voit valita, kuinka kauan laitteen oven
täytyy olla auki ennen kuin se sulkeutuu
itsestään.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  AutoClose ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Säädä kesto haluamaksesi (5–30 se-
kuntia) hipaisupainikkeilla  ja  ja
vahvista valitsemalla OK.

Oven avaamisen epähuomiossa estä-
vä mekanismi: Jos et avaa ovea koko-
naan sen jälkeen, kun se on avautunut
mekanismilla, se sulkeutuu itsestään
valitsemasi ajan kuluttua.

Pull2open-toiminnon ottaminen käyt-
töön

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  Tila
ja vahvista valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja 
Pull2open ja vahvista valitsemalla OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle.

– Voimakkuuden säätäminen

Voit myös säätää Pull2open-toiminnon
voimakkuutta. Mitä pienemmän voimak-
kuuden valitset, sitä vähemmän voimaa
sinun täytyy käyttää vetäessäsi laitteen
ovea.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Voimakkuus ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse haluamasi voimakkuus (alhai-
nen, keskiverto, korkea) hipaisupainik-
keilla  ja  ja vahvista valitsemalla
OK.
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Ovenavaus-avustin  -toimin-
non ottaminen pois käytöstä
 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-

supainikkeilla  ja  Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  Tila
ja vahvista valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  pois
päältä ja vahvista valitsemalla OK.

 Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle.

Valmistelut Miele@home-käyt-
töä varten

Kylmälaitteessasi on sisäänrakennettu
WLAN-moduuli.

Tehdasasetuksena verkotustoiminto
on kytketty pois päältä.

Sen käyttöä varten tarvitset:

- WLAN-verkon

- Miele@mobile-sovelluksen

- Miele käyttäjätilin. Voit luoda käyttäjä-
tilin Miele@mobile-sovelluksella.

Miele@mobile-sovellus opastaa sinua
yhteyden muodostamisessa kylmälait-
teesi ja kotisi WLAN-verkon välille.

Kun olet liittänyt kylmälaitteen WLAN-
verkkoon, voit suorittaa sovelluksella
mm. seuraavia toimintoja:

- Tarkistaa kylmälaitteen toimintatilaan
liittyviä tietoja

- Muuttaa kylmälaitteen asetuksia

Kun kylmälaite on yhdistetty WLAN-
verkkoon, sen energiankulutus kasvaa,
myös silloin, kun se on kytkettynä pois
päältä.

Varmista, että WLAN-verkon signaa-
linvoimakkuus on riittävä kylmälait-
teen sijoituspaikassa.
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WLAN-yhteyden käyttövarmuus

WLAN-yhteys toimii samalla taajuusalu-
eella monien muiden laitteiden (kuten
mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien
lelujen) kanssa. Tämä voi aiheuttaa het-
kellisiä yhteyshäiriöitä tai yhteyden kat-
keamisen kokonaan. Siksi emme voi
taata, että järjestelmän tarjoamat toi-
minnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti
käytettävissä.

Miele@home:n käytettävyys

Käyttömaan Miele@home-palvelujen
saatavuus vaikuttaa Miele@mobile-so-
velluksen käyttöön.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa
kaikissa maissa.

Lisätietoja palvelun käytettävyydestä
löydät internetsivuiltamme
www.miele.com.

Miele@mobile-sovellus

Voit ladata Miele@mobile-sovelluksen il-
maiseksi Apple App Storesta® tai Goo-
gle Play Storesta™.

Kylmälaitteen verkotus
Miele@mobile-sovelluksen kautta

Tarvitset seuraavat tiedot:

- WLAN-verkon salasanan

- kylmälaitteen salasanan

Kylmälaitteen salasana on valmistusnu-
mero. Löydät sen arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

XXXXXXXXXX XX / XXXXXXXXXXXXXXXXXXX / XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Esimerkiksi, jos valmistusnumero on
78000001, salasana on 78000001.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Miele@home ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee asenna.

 Vahvista valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  App
ja vahvista valitsemalla OK.

 Käynnistä Miele@mobile-sovellus ja
noudata sen ohjeita.

 Heti, kun kylmälaite on onnistuneesti
yhdistetty sovelluksen kautta kotisi
WLAN-verkkoon, kylmälaitteen näyt-
töruutuun tulee Yhteydenmuodostus on-
nistui.

 Vahvista vielä valitsemalla OK.
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Kun WLAN-yhteys on aktiivinen, näyttö-
ruutuun tulee .

Kylmälaitteen verkotus WPS:n avulla

Jotta voisit muodostaa yhteyden tällä
tavalla, reitittimessäsi täytyy olla WPS-
toiminto.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Miele@home ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee asenna.

 Vahvista valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  WPS
ja vahvista valitsemalla OK.

 Noudata näyttöruutuun tulevia ohjei-
ta.

 Vahvista valitsemalla OK.

Jotta voisit käyttää Miele@home-toi-
mintoja, sinun kirjattava kylmälaite so-
vellukseen.

 Heti, kun kylmälaite on onnistuneesti
yhdistetty WPS:n avulla kotisi WLAN-
verkkoon, kylmälaitteen näyttöruu-
tuun tulee Yhteydenmuodostus onnistui.

 Vahvista vielä valitsemalla OK.

Kun WLAN-yhteys on aktiivinen, näyttö-
ruutuun tulee .

Miele@home:n ottaminen pois käy-
töstä

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Miele@home ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  pois-
ta käytöstä ja vahvista valitsemalla
OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Toiminnon
poistaminen käytöstä onnistui.

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Kylmälaite on nyt kirjattu ulos kotisi
WLAN-verkosta.

Symboli  sammuu.

Miele@home:n ottaminen käyttöön

Sinin on liitettävä laite uudelleen verk-
koon, jos olet aiemmin ottanut
Miele@home:n käyttöön ja poistanut
sen käytöstä.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Miele@home ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  ota
käyttöön ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Toiminnon
käyttöönotto onnistui.

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Kun WLAN-yhteys on aktiivinen, näyttö-
ruutuun tulee .



Muut asetukset

70

WLAN-yhteyden tilan tarkistus

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Miele@home ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja 
Yht.muodostuksen tila ja vahvista valit-
semalla OK.

Näyttöruutuun tulee tieto WLAN-yhtey-
den tilasta:

-  yhdistetty: signaali on vahva,

-  yhdistetty: signaali keskivahva,

-  yhdistetty: signaali on heikko,

- : ei yhteyttä.

Miele@home-yhteyden muodostami-
nen uudelleen

Jos WLAN-verkkosi vaihtuu, voit yhdis-
tää kylmälaitteen uudelleen
Miele@home-verkkoon.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Miele@home ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja 
Asenna uudelleen ja vahvista valitse-
malla OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Palaute-
taanko konfiguraatio?.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  kyllä
tai ei ja vahvista valitsemalla OK.

Verkkoasetusten palautus

Palauta kylmälaitteen tehdasasetukset
ennen kuin viet laitteen kierrätykseen,
myyt sen tai otat käyttöön käytetyn
kylmälaitteen. Näin myös verkkoase-
tukset nollautuvat ja kaikki henkilötie-
tosi poistuvat kylmälaitteen muistista.
Tämän jälkeen aiempi omistaja ei voi
enää ottaa yhteyttä kylmälaitteeseen.

 Palauta kylmälaitteen tehdasasetuk-
set kappaleessa Asetusten palautta-
minen tehdasasetuksiin  neuvotul-
la tavalla.
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Messuasetus  -toiminnon ot-
taminen pois käytöstä

Kun esittelytila on käytössä, laitteen
toimintoja voidaan esitellä ilman, että
laite kylmenee. Yksityiskäytössä tällä
toiminnolla ei ole merkitystä.

Jos esittelytila on kytketty päälle teh-
dasasetuksena, näyttöruudussa nä-
kyy .

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Messuasetus ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Toiminnon
kytkemiseksi pois päältä paina OK-painiketta
4 s ajan.

 Noudata näyttöruutuun tulevia ohjei-
ta.

Näyttöruutuun tulee Messuasetuksen
poisto s kuluttua.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Messuase-
tus pois päältä. Laite jäähdyttää..

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Päävalikko tulee taas näyttöruutuun.
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Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin 

Voit palauttaa kaikki kylmälaitteen asetuksiin tehdyt muutokset takaisin tehdastoi-
mitustilaan.

Palauta kylmälaitteen tehdasasetukset ennen kuin viet laitteen kierrätykseen,
myyt sen tai otat käyttöön käytetyn kylmälaitteen. Näin myös verkkoasetukset
nollautuvat ja kaikki henkilötietosi poistuvat kylmälaitteen muistista. Tämän jäl-
keen aiempi omistaja ei voi enää ottaa yhteyttä kylmälaitteeseen.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla  ja  Tehdasasetukset ja vah-
vista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  palautetaan ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee hetken kuluttua ilmoitus Asetukset palautettu.

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Käyttöönotto alkaa uudelleen (ks. kappale Käyttöönotto – Käyttöönoton suorittami-
nen).

Kylmälaitteen asetukset on nyt palautettu seuraaviin asetuksiin:
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Toiminto Tehdasasetus

 Kieli englanti

 Näytön kirkkaus keskisuuri arvo 
(4 segmenttiä 7:stä)

Näytön kontrasti tumma

 /  Merkkiäänet keskisuuri arvo 
(4 segmenttiä 7:stä)

/ Painikeääni keskisuuri arvo 
(4 segmenttiä 7:stä)

° C / °F Lämpötilayksikkö celsiusasteet

 /  Painikelukitus pois päältä

 MasterFresh 0 °C (2 segmenttiä 5:stä)

 Energian-säästötila pois päältä

 Ovenavaus-avustin Push2open

 Miele@home pois päältä

 Sapatti-tila pois päältä

 Active AirClean suod. näyttö päällä

 Jääkaapin lämpötila 4 °C

 Kuivan lokeron lämpötila 0 °C
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Sapatti-tila  -tilan kytkeminen
päälle ja pois päältä
Kylmälaitteessa on uskonnollisia tapoja
kunnioittava Sapatti-tila.

Kun Sapatti-tila on kytketty päälle, et
voi muuttaa kylmälaitteen asetuksia.

Pidä huolta, että laitteen ovi on kun-
nolla kiinni, koska ovihälyttimen merk-
kivalo ja merkkiääni eivät toimi Sapatti-
tilan aikana.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Sapatti-tila ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  pääl-
lä tai pois päältä ja vahvista valitsemal-
la OK.

Kun Sapatti-tila on kytketty päälle, näyt-
töruudussa näkyy  ja näyttöruutu him-
menee (näyttö ei muutu, kun suljet lait-
teen oven).

Seuraavat toiminnot kytkeytyvät pois
päältä, kun Sapatti-tila on valittuna:

- oven avausavustin
(jos kalusteovessa ei ole kahvaa,
oven voi tällöin avata vain sivulta tai
alareunasta vetämällä)

- sisävalo

- kaikki merkkiäänet ja -valot

- lämpötilanosoitin

- pikajäähdytys 
(jos se on ollut kytkettynä päälle)

Valittavissa on edelleen:

- asetustilan hipaisupainike  jotta
voit kytkeä Sapatti-tilan pois päältä.

Sapatti-tila kytkeytyy automaattisesti
pois päältä n. 125 tunnin kuluttua.

 Pilaantuneiden elintarvikkeiden
nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran.
Koska laite ei sapattitilassa ollessaan
hälytä mahdollisen sähkökatkon jäl-
keen, elintarvikkeet voivat huomaa-
mattasi altistua tavallista korkeimmil-
le lämpötiloille pitkäksikin aikaa. Näin
pakasteiden säilyvyysaika lyhenee.
Jos huoneistossa on ollut sähkökat-
ko sinä aikana, kun laite on sapattiti-
lassa, tarkasta elintarvikkeiden kun-
to.
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Active AirClean suod. näyttö 
– kytkeminen päälle, pois pääl-
tä tai nollaaminen
Active AirClean suod. näyttö muistuttaa si-
nua n. 6 kuukauden välein Active
AirClean -suodattimien vaihdosta. Näyt-
töruutuun tulee: Vaihda Active AirClean
suodatin.

Ohjeet Active AirClean -suodattimien
vaihtoon löydät kappaleesta Puhdistus
ja hoito – Active AirClean -suodattimen
vaihto.

Active AirClean -suodattimien vaihdon
muistutus tulee ensimmäisellä kerralla
näkyviin automaattisesti, sitä ei tarvit-
se erikseen kytkeä päälle.

Active AirClean suod. näyttö  -toi-
minnon kytkeminen päälle

Jos olet kytkenyt Active AirClean suod.
näyttö -toiminnon pois päältä, se on tar-
vittaessa kytkettävä uudelleen päälle.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Active AirClean
suod. näyttö ja vahvista valintasi valit-
semalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  pääl-
lä ja vahvista valitsemalla OK.

Active AirClean suod. näyttö on nyt kytket-
ty päälle.

Active AirClean suod. näyttö  -toi-
minnon kytkeminen pois päältä

Ellet halua Active AirClean suod. näyttö -
muistutuksia, voit kytkeä ne pois päältä.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Active AirClean
suod. näyttö ja vahvista valintasi valit-
semalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  pois
päältä ja vahvista valitsemalla OK.

Toiminto Active AirClean suod. näyttö on
nyt kytketty pois päältä.
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Active AirClean suod. näyttö  -las-
kurin nollaaminen

Kun olet puhdistanut tai vaihtanut Acti-
ve AirClean -suodattimen, muista nolla-
ta Active AirClean suod. näyttö -laskuri,
jotta se muistuttaa sinua taas 6 kuukau-
den kuluttua.

Jos et nollaa laskuria, muistutus tulee
koko ajan uudelleen näkyviin.

 Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla  ja  Active AirClean
suod. näyttö ja vahvista valintasi valit-
semalla OK.

 Valitse hipaisupainikkeilla  ja  pa-
lautetaan ja vahvista valitsemalla OK.

Ilmoitus Vaihda Active AirClean suodatin
sammuu näyttöruudusta.

Active AirClean suod. näyttö on kytketty
päälle muistuttamaan seuraavasta Acti-
ve AirClean -suodattimen vaihdosta.
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Kylmälaitteen oikea lämpötila on erittäin
tärkeä elintarvikkeiden säilyvyyden kan-
nalta. Mikro-organismien vaikutuksesta
elintarvikkeet pilaantuvat nopeasti. Tä-
män estämiseksi tai hidastamiseksi elin-
tarvikkeet on säilytettävä oikeassa läm-
pötilassa. Lämpötila vaikuttaa mikro-or-
ganismien lisääntymiseen. Mitä kyl-
mempi lämpötila on, sitä hitaammin
mikro-organismit lisääntyvät.

Kylmälaitteen lämpötila voi nousta seu-
raavista syistä:

- mitä useammin ja pitemmäksi aikaa
laitteen ovea avataan

- mitä enemmän elintarvikkeita laittee-
seen kerralla asetetaan

- mitä lämpimämpiä elintarvikkeita lait-
teeseen asetetaan

- mitä korkeampi laitteen ympäristön
lämpötila on. Kylmälaitteen ympäris-
tön lämpötila ei saa laskea alle lait-
teen huoneenlämpötilaluokassa il-
moitetun ala-arvon eikä nousta yli an-
netun yläarvon.

Jääkaappi ja MasterFresh-kyl-
mätila
Suosittelemme jääkaapin lämpötilaksi
4 °C.

Suosittelemme MasterFresh-kylmätilan
kuivan lokeron lämpötilaksi 0 °C.

Automaattinen lämpötilan tasaami-
nen (DynaCool)

Aina kun laitteen kylmäkoneisto alkaa
käydä, jäähdytyspuhallin kytkeytyy
päälle automaattisesti. Näin kylmälait-
teen sisätila kylmenee tasaisesti, ja elin-
tarvikkeet jäähtyvät lähes samassa läm-
pötilassa riippumatta siitä, mihin osaan
laitetta olet sijoittanut ne.
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Lämpötilan säätö
 Kosketa lämpötilan säädön hipaisu-

painiketta .

Aiemmin asetettu lämpötila tulee näky-
viin.

 Aseta lämpötila hipaisupainikkeilla 
ja . Lämpötilalukema vaihtuu no-
peasti, kun pidät hipaisupainikkeita
painettuna.

 Vahvista lämpötila-asetus valitsemalla
OK tai odota viimeisen painalluksen
jälkeen noin 8 sekuntia. Tällöin läm-
pötila tallentuu automaattisesti.

Vinkki: Asettamasi uusi lämpötila tal-
lentuu myös kun suljet laitteen oven.

Näyttöruudun lämpötilanosoitin näyt-
tää aina valitsemaasi lämpötilaa.

Kun olet säätänyt lämpötilaa, tarkista
lämpötilanosoittimen lukema noin
6 tunnin kuluttua, jos laitteessa on
vain vähän tavaraa, ja noin 24 tunnin
kuluttua, jos laite on täynnä. Vasta tä-
män ajan kuluttua elintarvikkeiden to-
dellinen lämpötila on muuttunut asetta-
maasi lämpötilaan.

 Jos lämpötila on vielä tämän ajan ku-
luttua liian korkea tai matala, säädä
lämpötilaa uudelleen.

MasterFresh-kylmätilan kuivan loke-
ron lämpötilan säätäminen

MasterFresh-kylmätilan kuivan lokeron
lämpötila on n. 0 °C.

Jos haluat lokeron kylmemmäksi tai
lämpimämmäksi, voit säätää lämpötilaa
vähän (ks. kappale Muut asetukset –
MasterFresh-kylmätilan (kuivan loke-
ron)  lämpötilan säätäminen).

Vinkki: Jos haluat säilyttää lokerossa
esim. erityisen helposti pilaantuvaa ka-
laa, voit säätää lämpötilaa kylmemmäk-
si. Aavistuksen korkeampi lämpötila
taas on miellyttävämpi, jos säilytät loke-
rossa elintarvikkeita, jotka nautitaan sel-
laisenaan suoraan jääkaapista.

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää jääkaapin lämpötilan välillä
2 °C ... 8 °C.

Voit säätää MasterFresh-kylmätilan kui-
van lokeron lämpötilaa välillä n. -1 °C ...
3 °C.
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Pikajäähdytystoiminto 
Kun käytät pikajäähdytystoimintoa, jää-
kaappi kylmenee erittäin nopeasti kyl-
mimpään mahdolliseen lämpötilaan
(ympäröivän huoneenlämpötilan mu-
kaan).

Käytä pikajäähdytystä, kun täytät lait-
teen suurella määrällä ruokia ja juomia,
jotka haluat jäähdyttää nopeasti.

Pikajäähdytyksen kytkeminen päälle

 Kosketa lämpötilan säädön hipaisu-
painiketta .

 Kytke pikajäähdytystoiminto päälle
koskettamalla hipaisupainiketta .

Symboli  näkyy värillisellä pohjalla ja
lämpötilanosoitin näyttää juuri asetta-
maasi 2 °C:n lämpötilaa.

 Vahvista asetus valitsemalla OK tai
odota viimeisen painalluksen jälkeen
noin 8 sekuntia. Tällöin tekemäsi ase-
tus tallentuu automaattisesti.

Symboli  palaa näyttöruudussa.

Kylmäkoneisto alkaa toimia suurimmalla
mahdollisella jäähdytysteholla.

Pikajäähdytyksen kytkeminen pois
päältä

 Kosketa lämpötilan säädön hipaisu-
painiketta .

Symboli  näkyy värillisellä pohjalla ja
lämpötilanosoitin näyttää 2 °C:n lämpö-
tilaa.

 Kytke pikajäähdytystoiminto pois
päältä koskettamalla hipaisupainiket-
ta .

Symboli  ei enää näy värillisellä poh-
jalla ja lämpötilanosoitin näyttää tätä
ennen asetettuna ollutta lämpötilaa.

 Vahvista asetus valitsemalla OK tai
odota viimeisen painalluksen jälkeen
noin 8 sekuntia. Tällöin tekemäsi ase-
tus tallentuu automaattisesti.

Symboli  sammuu lämpötilanosoitti-
mesta.

Kylmälaitteen kylmäkoneisto alkaa jäl-
leen toimia normaalisti.

Jos et kytke pikajäähdytystä pois päätä
itse, se kytkeytyy pois automaattisesti
noin 6 tunnin kuluttua. Kylmäkoneisto
alkaa jälleen toimia normaalisti.

Vinkki: Säästät energiaa, kun kytket pi-
kajäähdytyksen pois päältä itse, kun
elintarvikkeet tai juomat ovat jäähtyneet
riittävästi.
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Kylmälaitteessa on hälytysjärjestelmä,
joka varoittaa tilanteessa, jossa laitteen
ovi on jäänyt auki liian kauaksi aikaa.

Ovihälytin
Jos laitteen ovi jää auki yli 2 minuutin
ajaksi, laitteesta kuuluu hälytysääni.
Lisäksi näyttöruutuun tulee ilmoitus Sulje
luukku.

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vai-
kenee ja ilmoitus sammuu näyttöruu-
dusta.

Ovihälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysää-
nen ennen aikojaan.

 Kosketa hipaisupainiketta OK.

Hälytysääni vaikenee ja ilmoitus sam-
muu näyttöruudusta.

Hälytysääni alkaa kuulua ja ilmoitus tu-
lee uudelleen näyttöruutuun tietyn ajan
kuluttua aina uudelleen, kunnes laitteen
ovi suljetaan.
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Ovihyllyjen ottaminen pois tai
siirtäminen

Tyhjennä ovihyllyt ennen niiden otta-
mista pois tai siirtämistä.

 Ota kaksin käsin kiinni hyllyn kehyk-
sestä ja nosta sitä vähän ylöspäin si-
ten, että kummankin reunan hakaset
nousevat ohjaimen yli.

 Ota hylly pois paikaltaan tai siirrä se
haluamaasi kohtaan siten, että mo-
lemmat hakaset tulevat ohjaimiin sa-
malle korkeudelle.

 Hyllyt on ehdottomasti asetettava
suoraan.

Vinkki: Voit irrottaa ovihyllyjen sisäosan
kokonaan ulos kehyksistään täyttöä ja
tyhjennystä tai puhdistusta varten.

Hyllyjen ottaminen pois tai siir-
täminen

 Ota kaksin käsin kiinni hyllyn alta ja
nosta sitä vähän ylöspäin siten, että
kummankin reunan takapään hakaset
nousevat ohjaimen yli.

 Vedä hylly eteenpäin pois paikaltaan.

 Ota hylly pois tai siirrä se haluamaasi
kohtaan siten, että molemmat haka-
set menevät ohjaimiin.

 Hyllyt on ehdottomasti asetettava
suoraan.
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Ripustettavan laatikon irrotus

 Vedä ripustettava laatikko suoraan
ulos niin, että se nousee molemmista
reunoista pysäyttimien yli.

 Aseta ripustettava laatikko takaisin
paikalleen työntämällä se suorassa
ohjaimiin.

Voit työntää ripustettavan laatikon oi-
kealle tai vasemmalle.

Ripustettavan laatikon siirtäminen

Voit ripustaa laatikon jääkaapissa mihin
tahansa hyllyyn.

 Vedä ripustettava laatikko ulos.

 Kun haluat irrottaa ripustettavan laati-
kon pidikkeen, paina pidikettä mo-
lemmilta puolilta takaa kannatintap-
peja vasten ja vedä pidike viistosti
alaspäin pois kehyksestä.

 Kun haluat asettaa pidikkeen takaisin,
paina pidikettä takaa molemmilta
puolilta kannatintappeja vasten ja ri-
pusta se alhaaltapäin kehyksen
uraan.

 Aseta ripustettava laatikko takaisin
paikalleen.

Vinkki: Vaihtoehtoisesti voit siirtää ri-
pustettavan laatikon yhdessä hyllyn
kanssa.
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Jääkaapin lokerojen irrotus
 Vedä lokeroa vähän matkaa ulos.

 Tartu sitten kaksin käsin alhaaltapäin
lokeron pidikekehykseen ja paina lo-
keroa nykäisemällä alaspäin siten, et-
tä se napsahtaa takaa ylöspäin pois
paikaltaan.

 Vedä lokero eteenpäin ulos.

Työnnä teleskooppikiskot lopuksi ko-
konaan sisään. Näin ne eivät pääse
vahingoittumaan.

Varo kylmälaitteen puhdistuksen yh-
teydessä, ettet pese vahingossa pois
teleskooppikiskojen erikoisrasvaa.
Puhdista teleskooppikiskot kostealla
liinalla.

 Aseta lokero takaisin teleskooppikis-
koille niin, että se napsahtaa kuulu-
vasti paikalleen.
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 Helposti syttyvät kaasuseokset
aiheuttavat räjähdysvaaran.
Laitteen sähköisten osien aiheutta-
mat kipinät voivat sytyttää helposti
syttyviä kaasuseoksia.
Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjäh-
täviä ponnekaasuja käyttäviä suihke-
pulloja kylmälaitteessa.

 Rasvaa tai öljyä sisältävät elintar-
vikkeet aiheuttavat laitteen vaurioitu-
misen vaaran.
Jos säilytät kylmälaitteessa tai sen
ovihyllyissä rasvaa tai öljyä sisältäviä
tuotteita, rasva saattaa haurastuttaa
muovia, jolloin se voi haljeta tai rik-
koutua.
Varo, ettei tuotteista mahdollisesti
valuva rasva tai öljy joudu kosketuk-
siin kylmälaitteen muovisten osien
kanssa.

Erilaiset lämpötila-alueet
Painovoiman vaikutuksesta jääkaapin
sisälle muodostuu erilaisia lämpötila-
alueita.

Kylmä, raskas ilma laskeutuu jääkaapin
alaosaan. Hyödynnä erilaisia lämpötila-
alueita elintarvikkeiden säilytyksessä.

Vinkki: Älä asettele elintarvikkeita liian
tiiviisti kiinni toisiinsa, jotta ilma pääsee
kiertämään.

Jos ilma ei pääse riittävästi kiertä-
mään, laitteen jäähdytysteho heikke-
nee ja energiankulutus kasvaa.
Älä peitä laitteen takaseinässä olevaa
tuuletinta.

Vinkki: Asettele tuotteet kylmätilaan si-
ten, etteivät ne ota kiinni takaseinään.
Ne voisivat jäätyä kiinni.

Tässä kylmälaitteessa on automaatti-
nen dynaaminen jäähdytys
(DynaCool), jolloin käynnissä oleva
jäähdytyspuhallin pitää koko jääkaapin
sisälämpötilan tasaisena. Erilaisten
lämpötila-alueiden ero ei tällöin ole ko-
vin merkittävä.
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Lämpimin alue

Jääkaapin lämpimimpiä alueita ovat
ylimmän hyllyn etuosa ja ovihyllyt. Käytä
näitä lämpötila-alueita voin säilyttämi-
seen levityskelpoisena ja juuston säilyt-
tämiseen aromaattisen pehmeänä.

Kylmin alue

Jääkaapin kylmin alue on suoraan vi-
hanneslokeron yläpuolella sekä takasei-
nän lähellä. MasterFresh-kylmätilan kui-
vassa lokerossa on vielä tätäkin kyl-
mempää.

Säilytä tällä kylmimmällä alueella ja
MasterFresh-kylmätilan kuivassa loke-
rossa helposti pilaantuvat tuotteet, ku-
ten:

- kala, liha, linnut,

- makkarat, valmiit ruoat,

- munaa tai kermaa sisältävät ruoat ja
leivonnaiset,

- tuore taikina, piirakka- tai pizzataiki-
na,

- tuorejuustot ja raakamaitotuotteet,

- kelmuun pakatut vihannekset ja
yleensäkin kaikki elintarvikkeet, joita
on säilytettävä alle 4 °C:n lämpötilas-
sa.

Vinkki: Siellä kannattaa säilyttää eten-
kin itse tehtyjä ruokia, jotta niihin mah-
dollisesti jääneiden mikro-organismien
lisääntyminen hidastuu.

Näitä tuotteita ei kannata säi-
lyttää jääkaapissa
Kaikki elintarvikkeet eivät sovellu säily-
tettäväksi alle 5 °C:n lämpötiloissa, kos-
ka ne ovat arkoja kylmälle.

Tällaisia kylmälle arkoja elintarvikkeita
ovat mm. seuraavat:

- ananas, avokadot, banaanit, granaat-
tiomenat, mangot, papaijat, passion-
hedelmät, sitrushedelmät (esim. sit-
ruunat, appelsiinit, mandariinit, grei-
pit)

- jälkikypsytettävät hedelmät

- munakoisot, kurkut, perunat, paprika,
tomaatit, kesäkurpitsa

- kovat juustot (esim. parmesaani)

Huomioi seuraava, kun ostat
elintarvikkeita
Tärkein edellytys tuotteiden pitkälle säi-
lyvyydelle on, että ostat aina mahdolli-
simman tuoreita elintarvikkeita.
Kiinnitä huomiota viimeiseen käyttö-
päivään ja parasta ennen -merkintöihin
ja tarkista oikea säilytyslämpötila.
Huolehdi siitä, ettei kylmäketju pääse
katkeamaan, esim. kun kuljetat elintar-
vikkeita kuumassa autossa

Elintarvikkeiden oikea säilytys
Säilytä elintarvikkeet jääkaapissa tiiviisti
pakattuina tai kannella peitettyinä (poik-
keuksen tästä muodostaa MasterFresh-
kylmätila). Näin elintarvikkeet eivät kui-
vu eivätkä anna tai ota hajuja. Myös-
kään elintarvikkeissa mahdollisesti ole-
vat bakteerit eivät tällöin pääse siirty-
mään tuotteesta toiseen. Tämä on otet-
tava huomioon ennen kaikkea eläinkun-
nan tuotteiden säilytyksessä. Huolehdi
siitä, etteivät raa'an lihan ja kalan kaltai-
set elintarvikkeet joudu kosketuksiin
muiden elintarvikkeiden kanssa.
Säätämällä lämpötilan oikein ja noudat-
tamalla elintarvikkeiden käsittelyssä hy-
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vää hygieniaa voit pidentää elintarvik-
keiden säilyvyysaikaa huomattavasti,
mikä vähentää ruoan menemistä huk-
kaan.

Vihannekset ja hedelmät
Vihanneksia ja hedelmiä voit säilyttää
vihanneslokerossa ilman suojapussia.
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MasterFresh-kylmätila
MasterFresh-kylmätila tarjoaa optimaali-
set säilytysolot tuoreille hedelmille, vi-
hanneksille, kalalle, lihalle ja meijerituot-
teille. Elintarvikkeet pysyvät raikkaina
huomattavasti normaalia pitempään ja
niiden maku ja vitamiinit pysyvät tallella.

MasterFresh-kylmätila koostuu kosteas-
ta ja kuivasta lokerosta.

- Kostea lokero soveltuu kosteuden-
säätimen asennon mukaan erityisen
hyvin hedelmien ja vihannesten säi-
lytykseen.

- Kuiva lokero puolestaan soveltuu
erityisen hyvin helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden, kuten kalan, lihan
ja maitotuotteiden säilytykseen. 
Lokero soveltuu myös kaikkien mui-
den elintarvikkeiden säilytykseen,
kunhan ne on pakattu.

MasterFresh-
kylmätilan loke-
roiden
enimmäis-
kuormitus

K 2602 Vi, 
K 2612 Vi

25 kg

K 2802 Vi, 
K 2812 Vi

35 kg

K 2902 Vi, 
K 2912 Vi

45 kg

Kosteudeltaan säädettävä kostea lo-
kero

Lokerossa säilytettävistä elintarvikkeista
vapautuva kosteus pysyy lokerossa. Mi-
tä paremmin kostean lokeron ilmankos-
teus vastaa siellä säilytettävien elintar-
vikkeiden kosteutta, sitä pidempään
elintarvikkeet pysyvät rapeina ja tuorei-
na, koska niiden kosteus ei pääse haih-
tumaan.

Lokeron ilmankosteus vaihtelee peri-
aatteessa sen mukaan, millaisia elin-
tarvikkeita säilytät lokerossa pakkaa-
mattomina, ja kuinka paljon niitä on.

Kostean lokeron lämpötila vastaa suun-
nilleen jääkaapin tavallista lämpötilaa.

Ota kuitenkin huomioon, että elintar-
vikkeiden tuoreus ja moitteeton kunto
ennen säilytystä on tärkein tekijä tuot-
teiden säilyvyydelle.
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Kosteudensäätimellä voit säätää koste-
an lokeron ilmankosteutta välillä
 ... .

Kosteudensäätimen asento  
= vähän korkeampi ilmankosteus

Valitse asetus , kun kosteassa lokeros-
sa on erittäin paljon hedelmiä ja vihan-
neksia. Kosteudensäädin sulkee lokeron
aukkoja vain vähän, jotta osa kosteu-
desta pysyy lokerossa.

Kosteudensäätimen asento  
= korkeampi ilmankosteus

Valitse asetus , kun kosteassa loke-
rossa on vähän tai kohtalaisesti hedel-
miä ja vihanneksia. Kosteudensäädin
sulkee lokeron aukot kokonaan, jotta
kaikki kosteus pysyy lokerossa.

Vinkki: Jos ilmankosteus on liian suuri
ja lokeron pohjalle kerääntyy suuri mää-
rä kosteutta, valitse asetus . 
Jos lokerossa on vain vähän tavaraa,
kosteus voi jäädä liian alhaiseksi. Jos
säilytät kosteassa lokerossa vain vähän
elintarvikkeita, pakkaa ne ilmatiiviisiin
pakkauksiin.

Jos kostean lokeron ilmankosteus on
erittäin suuri, sen pohjalle saattaa tii-
vistyä vettä.
Kuivaa vesi pois liinalla.

Kostean lokeron ilmankosteuden
säätö

 Siirrä kosteudensäädin tarpeen mu-
kaan vasemmalle asentoon  tai oi-
kealle asentoon .
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Lämpötilaltaan säädettävä kuiva lo-
kero

Kuivan lokeron lämpötila on n.
-1 ... 3 °C. Se on normaalia jääkaappi-
lämpötilaa kylmempi ja siten kylmyyttä
kestävien elintarvikkeiden optimaalinen
säilytyslämpötila.

Koska elintarvikkeet säilyvät ja säilyt-
tävät tuoreutensa näin kylmässä taval-
lista pitempään, voit ostaa enemmän
kerralla ja käydä harvemmin ostoksilla.

Jos haluat lokeron kylmemmäksi tai
lämpimämmäksi, esimerkiksi kalan säi-
lytystä varten, voit säätää lämpötilaa
vähän (ks. kappale Muut asetukset –
MasterFresh-kylmätilan (kuivan loke-
ron)  lämpötilan säätäminen).

Kuivan lokeron ilmankosteus vastaa jää-
kaapin tavallista ilmankosteutta.

Vinkki: Siellä kannattaa säilyttää eten-
kin itse tehtyjä ruokia, jotta niihin mah-
dollisesti jääneiden mikro-organismien
lisääntyminen hidastuu.

Kuiva lokero soveltuu erityisen hyvin
helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
säilytykseen, kuten:

- maitotuotteet, kuten jogurtti, juusto,
kerma, rahka jne.

- ruokaisat salaatit

- kala, liha, linnut

- tuore kala ja äyriäiset

- Lokero soveltuu myös kaikkien mui-
den elintarvikkeiden säilytykseen,
kunhan ne on pakattu.

Huomaa, että runsaammin proteiinia si-
sältävät elintarvikkeet pilaantuvat muita
nopeammin.
Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pi-
laantuvat nopeammin kuin kala, ja kala
pilaantuu nopeammin kuin liha.

Säilytä tällaiset elintarvikkeet tässä lo-
kerossa hygieniasyistä aina peitettyinä
tai pakattuina.

Ota elintarvikkeet ulos kuivasta loke-
rosta noin 30–60 minuuttia ennen tar-
joilua. Vasta huoneenlämpötilassa
tuotteiden aromi ja maku pääsevät oi-
keuksiinsa.

Jos huoneenlämpötila on erittäin kor-
kea ja elintarvikkeet helposti pilaantu-
via, siirrä ne lokerosta normaaliin jää-
kaappitilaan, älä huonelämpötilaan.
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Jollet ole tyytyväinen elintarvikkeiden säilyvyyteen (esim. jos elintarvikkeet al-
kavat nahistua ja veltostua jo lyhyen säilytyksen jälkeen), varmista vielä, että
olet noudattanut seuraavia ohjeita:

 Laita lokeroon vain tuoreita elintarvikkeita. Elintarvikkeen tuoreus kylmätilaan
asetettaessa vaikuttaa eniten tuotteen säilyvyyteen.

 Puhdista MasterFresh-kylmätila ennen kuin asetat sinne elintarvikkeita.

 Jos elintarvikkeet ovat erittäin kosteita, kuivaa niiden pintaa hieman esim. ta-
louspaperilla ennen kuin laitat ne kosteaan lokeroon.

 Älä säilytä kuivassa lokerossa kylmälle arkoja elintarvikkeita (ks. kappale Elintar-
vikkeiden säilytys jääkaapissa – Näitä tuotteita ei kannata säilyttää jääkaapissa).

 Lajittele säilytettävät elintarvikkeet niille sopivien olojen (säilytys kuivassa tai
kosteassa) mukaisesti.

 Säilytä elintarvikkeita kosteassa lokerossa pakkaamattomina.
Kostean lokeron suuri ilmankosteus saavutetaan yksinomaan siellä säilytettävien
elintarvikkeiden kosteuden avulla.
Jos kosteutta ei ole tarpeeksi, esim. siksi, että lokerossa on vain vähän elintar-
vikkeita, voit lisätä sitä asettamalla lokeroon esim. kostean pesusienen.

 Jos kuivan lokeron lämpötila vaikuttaa liian korkealta tai matalalta, voit säätää si-
tä (ks. kappale Oikea lämpötila – Lämpötilan säätöalueet). Nosta lämpötilaa vii-
meistään siinä vaiheessa, kun kuivan lokeron pohjalle on muodostunut jääkiteitä,
muuten elintarvikkeet saavat kylmävaurioita.

 Jos kostean lokeron pohjalle on kertynyt liikaa vettä, kuivaa se pyyhkeellä. Pyyhi
elintarvikkeita tarvittaessa kuivaksi ennen niiden laittamista lokeroon tai aseta lo-
keron pohjalle ritilä, jotta kosteus pääsee valumaan pois.
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Jääkaappi ja 
MastertFresh-kylmätila
Jääkaappi ja MasterFresh-kylmätila su-
lavat automaattisesti.

Kompressorin käydessä jääkaapin ja
MasterFresh-kylmätilan takaseinään
saattaa kertyä huurretta ja vesipisaroita.
Niitä ei tarvitse pyyhkiä pois, sillä ne
haihtuvat automaattisesti kompressorin
tuottaman lämmön vaikutuksesta.



Puhdistus ja hoito

92

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin
tai valaisimeen pääse vettä.

 Kosteus aiheuttaa vaurioiden
vaaran.
Höyrypuhdistimen höyry voi vahin-
goittaa laitteen muovisia osia ja
elektroniikkaa.
Älä käytä kylmälaitteen puhdistuk-
seen höyrypuhdistimia.

Älä koskaan irrota kylmälaitteen sisällä
olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan
mahdollista huoltoa varten.

Tietoa puhdistusaineista
Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta
älä käytä puhdistuksessa

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai klo-
ridipitoisia puhdistusaineita

- kalkkia irrottavia puhdistusaineita

- hankaavia puhdistusaineita, esim.
hankausjauhetta, nestemäistä han-
kausainetta, puhdistuskiviä

- liuotinaineita sisältäviä puhdistusai-
neita

- ruostumattoman teräksen puhdistus-
aineita

- astianpesukoneen pesuaineita

- uuninpuhdistusaineita

- lasinpuhdistusaineita

- hankaavia kovia sieniä tai harjoja,
esim. kattiloiden puhdistukseen tar-
koitettuja sieniä

- ihmesieniä (taikasieniä)

- teräviä metallikaapimia.

Käytä kylmälaitteen sisätilan puhdis-
tukseen vain elintarvikkeille haitatto-
mia puhdistus- ja hoitoaineita.

Suosittelemme puhdistusta haalealla
vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.
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Ennen kylmälaitteen puhdis-
tusta
 Kytke kylmälaite pois päältä paina-

malla virtakytkintä.

 Tyhjennä kylmälaite elintarvikkeista ja
siirrä tuotteet viileään paikkaan.

 Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdis-
tusta varten (ks. kappale Sisätilan
muuttaminen).

Sisätila, varusteet

Puhdista kylmälaite säännöllisesti,
mutta vähintään kerran kuussa.
Älä anna likaantumien kuivua kiinni,
vaan pyyhi ne pois mahdollisimman
pian.

 Puhdista kylmälaitteen sisätila haa-
lealla vedellä, jossa on tilkka käsias-
tianpesuainetta. Pese kaikki osat kä-
sin, älä astianpesukoneessa.

 Huuhtele pinnat huolellisesti puhtaalla
vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kui-
valla liinalla.

 Jätä kylmälaite auki hetkeksi, jotta se
ehtisi tuulettua eikä sisään muodos-
tuisi hajua.

Alumiinikehykset

Hyllyjen ja ovihyllyjen kehykset ovat
osittain alumiinia.

Alumiini on elävä materiaali. Kylmälait-
teen ulkonäkö vaihtelee katselukul-
man, valaistuksen ja ympäristön mu-
kaan. Alumiini naarmuuntuu helposti.

Alumiinikehykset voivat värjäytyä tai
muuttua, jos niihin jää likaa pitkiksi
ajoiksi.
Poista lika alumiinikehyksistä mah-
dollisimman pian.



Puhdistus ja hoito

94

Ovitiivisteiden puhdistus

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa
vaurioiden vaaran.
Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa
oven tiivistettä.
Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

 Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti
pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lo-
puksi pehmeällä liinalla.

Tulo- ja poistoilma-aukkojen
puhdistus

Pölyn kerääntyminen lisää energianku-
lutusta.

 Puhdista laitteen tulo- ja poistoilma-
aukot säännöllisesti harjalla tai pölyn-
imurin pölysuuttimella (esim. Miele
pölynimurin pölyharjalla).

Active AirClean -suodattimien
vaihto
Jääkaapin Active AirClean -suodattimet
täytyy vaihtaa n. 6 kuukauden välein.

Näyttöruutuun tulee: Vaihda Active
AirClean suodatin.

 Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

 Kun haluat irrottaa Active AirClean -
suodattimen pidikkeen, paina pidiket-
tä molemmilta puolilta takaa kanna-
tintappeja vasten ja vedä pidike viis-
tosti alaspäin pois kehyksestä.

 Irrota vanhat Active AirClean -suodat-
timet ja aseta uudet vastaavanlaiset
suodattimet pidikkeeseen muovinen
reunalista alaspäin.

 Kun haluat asettaa pidikkeen takaisin,
paina pidikettä takaa molemmilta
puolilta kannatintappeja vasten ja ri-
pusta se alhaaltapäin kehyksen
uraan.

Voit ripustaa pidikkeen jääkaapissa
mihin tahansa hyllyyn.

Kun olet puhdistanut Active AirClean -
suodattimen, muista nollata Active
AirClean -suodattimen näyttö  ase-
tustilassa  (ks. kappale Muut asetuk-
set – Active AirClean suod. näyttö  – nol-
laaminen).

Uusia Active AirClean -suodattimia (pi-
dikkeen kanssa tai ilman pidikettä) voit
tilata Mielen asiakaspalvelusta, alan
liikkeistä tai Mielen verkkokaupasta.
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Puhdistuksen jälkeen
 Aseta kaikki osat takaisin kylmälait-

teeseen.

 Kytke kylmälaite takaisin päälle.

 Kytke pikajäähdytystoiminto  päälle
joksikin aikaa, niin jääkaappi jäähtyy
nopeammin.

 Aseta elintarvikkeet takaisin kylmä-
laitteeseen ja sulje laitteen ovi.
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Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua
huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian
mahdollinen syy.

Vältä kylmälaitteen ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin tuotteet pysyvät
mahdollisimman kauan kylminä.

Ongelma Syy ja toimenpide

Jos epäilet, ettei kylmä-
laite toimi moitteetto-
masti, suorita Oma-diag-
nostiikka. Järjestelmä
testaa kylmälaitteen
mahdollisten virhetoi-
mintojen ja toimintahäi-
riöiden varalta.

Mahdolliset virheet ja häiriöt tulevat itsetestin jälkeen
näkyviin näyttöruutuun.
 Suorita itsetesti (ks. kappale Muut asetukset Oma-

diagnostiikka  -toiminnon suorittaminen).
 Ota tarvittaessa yhteys huoltoon ja kerro heille, mi-

kä virheilmoitus/mitkä virheilmoitukset tuli(vat) nä-
kyviin.

Kylmälaite ei kylmene,
sisävalo ei pala, kun ovi
on auki.

Laitetta ei ole kytketty päälle.
 Kytke kylmälaite päälle. Lämpötilanosoitin tulee ta-

kaisin näyttöruutuun.

Laitteen pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasias-
sa.
 Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Sulake on lauennut. Vika voi olla kylmälaitteessa, jän-
nitteessä tai jossakin muussa samaan sulakkeeseen
liitetyssä laitteessa.
 Kutsu sähkömies tai huolto paikalle.
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Ongelma Syy ja toimenpide

Kompressori kytkeytyy
päälle yhä useammin ja
käy pitkään, kylmälait-
teen lämpötila laskee lii-
kaa.

Laitteen sijoituskaapin ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot
ovat peitossa tai täynnä pölyä.
 Älä peitä ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja.
 Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot säännölli-

sesti pölystä.

Olet ehkä avannut laitteen ovea tavallista useammin
tai laittanut laitteeseen suuria määriä tuoreita elintar-
vikkeita.
 Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman ly-

hyeksi ajaksi.

Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jon-
kin ajan kuluttua.

Laitteen ovi ei ole kunnolla kiinni.
 Sulje ovi.

Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jon-
kin ajan kuluttua.

Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi
ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kylmä-
koneisto käy.
 Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sijoitus-

paikka annettuja ohjeita.

Kylmälaitetta ei ole sijoitettu kalusteisiin oikein.
 Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Kylmälait-

teen sijoittaminen kalusteisiin annettuja ohjeita.

Kompressori kytkeytyy
päälle yhä useammin ja
käy pitkään, kylmälait-
teen lämpötila laskee lii-
kaa.

Laitteen lämpötila on säädetty liian kylmäksi.
 Muuta lämpötilan asetusta.

Pikajäähdytystoiminto on vielä päällä.
 Energian säästämiseksi voit kytkeä pikajäähdytys-

toiminnon pois päältä jo aiemmin:

Kompressori kytkeytyy
päälle yhä harvemmin ja
käy lyhyesti, kylmälait-
teen lämpötila nousee.

Kyseessä ei ole häiriö. Lämpötila on liian korkea.
 Muuta lämpötilan asetusta.
 Tarkista laitteen sisälämpötila vielä 24 tunnin kulut-

tua.
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Ongelma Syy ja toimenpide

Kompressori käy koko
ajan.

Kyseessä ei ole häiriö. Kun laitteessa ei ole paljon
jäähdytettävää tavaraa, laitteen kompressori kytkey-
tyy alhaiselle kierrosnopeudelle energian säästämi-
seksi. Tämän vuoksi kompressori käy myös tavallis-
ta pitempään.

Laitteesta kuuluu häly-
tysääni.

Laitteen ovi on ollut auki yli 2 minuuttia.
 Sulje laitteen ovi.

Laitteesta ei kuulu häly-
tysääntä, vaikka ovi on
auki.

Olet ottanut merkkiäänet pois käytöstä.
 Ota merkkiäänet takaisin käyttöön asetustilassa

.

Toiminto Sapatti-tila  on kytketty päälle: Lämpötilan-
osoitin on pimeänä ja näyttöruudussa näkyy .
 Voit kytkeä sapattitilan pois päältä milloin vain (ks.

Muut asetukset – Sapatti-tila  -tilan kytkeminen
päälle/pois päältä).

Laitteen ovea ei voi ava-
ta.

Oven avausavustin Pull2open on otettu käyttöön, mut-
ta kylmälaitteen kalusteovessa ei ole kahvaa.
 Kun kylmälaitteessa on kahvaton kalusteovi, ota

avausavustin Push2open käyttöön (ks. kappale
Muut asetukset – Käytettävän Ovenavaus-avustin 
-toiminnon valinta).

Laitteen ovea ei voi ava-
ta, kun Sapatti-tila  on
kytketty päälle.

Avausavustin Push2open on otettu käyttöön ja Sapatti-
tila on kytketty päälle.
 Kun Sapatti-tila on päällä, avausavustin ei ole käy-

tössä.
 Vedä ovi auki ottamalla kiinni sen alareunasta tai

sivusta.
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Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus Syy ja toimenpide

Laitteesta kuuluu häly-
tysääni ja näyttöruudus-
sa näkyy ilmoitus Sulje
luukku.

Laitteen ovi on auki.
 Sulje laitteen ovi.
 Jos haluat keskeyttää hälytysäänen ennen aiko-

jaan, kosketa näyttöruudun hipaisupainiketta OK.

Hälytysääni vaikenee.

Lämpötilanosoitin on pi-
meänä ja näytössä nä-
kyy .

Toiminto Sapatti-tila  on kytketty päälle: Sisävalo ei
pala, mutta kylmäkoneisto toimii normaalisti.
 Voit kytkeä sapattitilan pois päältä milloin vain (ks.

Muut asetukset – Sapatti-tila  -tilan kytkeminen
päälle/pois päältä).

Näyttöruudussa näkyy
F . Ota yhteys Miele huol-
toon ja laitteesta kuuluu
hälytysääni.

Laitteessa on tekninen vika.
 Kirjaa muistiin virheilmoituksen numero.
 Ota yhteys huoltoon.
 Kytke hälytysääni pois päältä koskettamalla hipai-

supainiketta .

Virheilmoitus sammuu näyttöruudusta vasta sitten,
kun häiriö on korjattu.

Sähköverkon jännite on liian matala tai liian korkea.
 Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sähkölii-

täntä ilmoitettuja liitäntätietoja.
 Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon.
 Kytke hälytysääni pois päältä koskettamalla hipai-

supainiketta .

Virheilmoitus sammuu näyttöruudusta vasta sitten,
kun häiriö on korjattu.

Näyttöruudussa näkyy
. Kylmälaite ei kylme-
ne, mutta sen hipaisu-
painikkeet toimivat.

Messuasetus  on kytketty päälle. Kun esittelytila on
käytössä, laitteen toimintoja voidaan esitellä ilman,
että laite kylmenee. Yksityiskäytössä tällä toiminnolla
ei ole merkitystä.
 Kytke esittelytila  pois päältä (ks. Asetusten

muuttaminen – Messuasetus  -toiminnon kytkemi-
nen pois käytöstä).
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Sisävalo ei pala

Ongelma Syy ja toimenpide

Sisävalo ei pala. Laitetta ei ole kytketty päälle.
 Kytke kylmälaite päälle.

Toiminto Sapatti-tila on kytketty päälle: Lämpötilan-
osoitin on pimeänä ja näyttöruudussa näkyy .
 Voit kytkeä Sapatti-tilan asetustilassa  pois päältä

milloin vain.

Laitteessa on tekninen vika.

 Näkyvillä olevat sähköä johtavat osat aiheutta-
vat sähköiskuvaaran.
Lampun suojuksen takana on sähköä johtavia osia,
joihin voi vahingossa koskea, jos suojus irrotetaan.
Älä irrota lampun suojusta. LED-valaisimen korjaa-
minen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä
huoltoliikkeen tehtäväksi.

 Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaa-
ran.
Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lam-
pun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioi-
ta.
Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso va-
laisimeen millään optisilla instrumenteilla (suuren-
nuslasilla tms.).

 Ota yhteys huoltoon.
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Normaaleja
ääniä

Mistä äänet johtuvat?

Hurrrr... Hurina kuuluu laitteen moottorista (kompressorista). Ääni voi olla
hetkellisesti voimakkaampi, kun moottori kytkeytyy päälle.

Pulp, pulp... Pulputus, kurlutus tai solina aiheutuu kylmäaineen liikkeestä kyl-
mäputkistoissa.

Naks... Naksahtelua kuuluu aina silloin, kun termostaatti kytkee mootto-
rin päälle tai pois päältä.

Paukahte-
lua...

Paukahtelua saattaa kuulua, kun kylmälaitteen materiaalit laajen-
tuvat tai supistuvat lämpötilan vaihdellessa.

Huomaa, että moottorin käynnistä tai kylmäaineen virtaamisesta aiheutuvat äänet
kuuluvat asiaan eikä niitä voi välttää!

Käytöstä ai-
heutuvat ää-
net

Syy ja korjaustoimenpide

Räminä, koli-
na, kilinä

Kylmälaite ei ole suorassa ja tukevasti paikallaan. Suorista se ve-
sivaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa laitteen säätöjalkoja tai laita
jotain laitteen jalkojen alle.

Kylmälaite ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin. Vedä
laitetta hieman irti näistä.

Laitteen laatikot, korit tai hyllyt heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tar-
kista kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uu-
destaan paikoilleen.

Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toi-
sistaan.
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Yhteydenotto häiriötilanteissa
Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriö-
tä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita
myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakapalvelun yhteystiedot
löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokil-
vestä.

Arvokilpi sijaitsee kylmälaitteen sisällä.

EPREL-tietokanta
01.03.2021 alkaen energiamerkintään ja
ekologista suunnittelua koskeviin vaati-
muksiin liittyvät tiedot löytyvät euroop-
palaisesta tuotetietokannasta (EPREL).
Tietokantaan pääsee linkistä https://ep-
rel.ec.europa.eu/. Tietokannasta etsi-
tään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät laitteen arvokil-
vestä.

XXXXXXXXXX XX / XXXXXXXXXXXXXXXXXXX / XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Takuu
Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2)
vuoden takuu.

Tarkempia tietoja omassa maassasi voi-
massa olevista takuuehdoista saat
Miele-huollosta.

https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/
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Miele vakuuttaa, että tämä kylmälaite
täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimuk-
set.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusva-
kuutus on tilattavissa verkosta osoit-
teesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoeoh-
jeet-385.htm

- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja
valmistusnumeron.

Taajuuskaista 2,4000 GHz –
2,4835 GHz

Enimmäislähetys-
teho

< 100 mW

https://www.miele.fi/c/kaeyttoeohjeet-385.htm
https://www.miele.fi/c/kaeyttoeohjeet-385.htm
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Miele hyödyntää laitteen käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimit-
tajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nä-
mä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kol-
mansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän laitteen mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan
avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja
avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia,
kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista
asiakirjassa “Avoimen lähdekoodin lisenssit”. Siinä mainittujen avoimen lähdekoo-
din käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kullois-
tenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Laite sisältää erityisesti ohjelmistokomponentteja, joiden oikeuksien haltijat lisen-
soivat ne GNU General Public License -version 2 (GNU-hankkeen yleinen lisenssi),
tai GNU Lesser General Public License -version 2.1 mukaisesti. Miele tarjoaa teille
tai kolmannelle osapuolelle koneella luettavan kopion laitteeseen sisältyvien avoi-
men lähdekoodin komponenttien lähdekoodista vähintään 3 vuoden ajan siitä päi-
västä, jona laite on ostettu tai toimitettu ja lisensoidaan GNU General Public Licen-
se -version 2 tai GNU Lesser General Public License -version 2.1 ehtojen mukai-
sesti, tallennettuna tietovälineelle (CD-ROM, DVD tai USB-muistitikku). Voitte saa-
da tämän lähdekoodin ottamalla meihin yhteyttä ja ilmoittamalla tuotteen nimen,
sarjanumeron ja ostopäivämäärän sähköpostitse (info@miele.com) tai postitse alla
olevaan osoitteeseen:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Viittaamme rajoitetun takuun oikeuksien haltijan puoleen GNU General Public
License -version 2 ja GNU Lesser General Public License -version 2.1 ehtojen mu-
kaisesti:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU
Lesser General Public License for more details.

mailto://info@miele.com
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Porttikaari 6
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Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi
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