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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 kaikki kylmälaitteen asennusta koskevat tiedot sekä
kappaleen 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.

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.
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 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.

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.

 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.

 Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ai-
noastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista
voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.

 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.

 Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi kalusteisiin.

 Kylmälaite täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja
korjaustöiden ajaksi. Kylmälaite on kytketty pois sähköverkosta vas-
ta, kun:
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- 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 useampia, vähintään energiate-
hokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähteitä.
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Asianmukainen käyttö

 Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huo-
neenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun
yläarvon. Huoneenlämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen arvokilvessä,
joka sijaitsee kylmälaitteen sisällä. Liian matala ympäristön lämpötila
pidentää kompressorin seisontajaksoja, jolloin kylmälaite ei pysy riit-
tävän kylmänä.

 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!

Teräspintaiset laitteet:

 Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teippiä
tai muuta liimaa sisältävää materiaalia teräspinnoille. Liima-aines va-
hingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominai-
suutensa.
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 Teräspinta naarmuuntuu herkästi. Jopa jääkaappimagneetit voivat
aiheuttaa naarmuja.

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 ja vähintään 10 vuo-
den toimitustakuun kyseisen kylmälaitemallin valmistuksen päättymi-
sen jälkeen.

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.

Laitteen kuljetus

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

Kompressorissa oleva varoitusmerkki (ei kaikissa malleissa)

Tämä varoitusmerkki koskee vain laitteen kierrätystä. Normaalikäytössä mitään
vaaraa ei ole.

 Kompressorin sisältämä öljy on vaarallista nieltynä tai hengitetty-
nä.



Pidä huolta ympäristöstäsi

12

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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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.

Puhdista kompressori ja lait-
teen takaseinän metalliritilä
(lauhdutin) pölystä vähintään
kerran vuodessa.

Kun kompressoriin ja metalli-
ritilään (lauhduttimeen) on
kertynyt paljon pölyä.

Lämpötilan-
säätö

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

PerfectFresh-vyöhyke, noin
0 °C



Energiansäästöä

14

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.



Laitteen osat

15

Ohjaustaulu

a Lämpötilan säätöpainike
( lämpimämmäksi)

b Lämpötilan säätöpainike
( kylmemmäksi)

c Virtakytkin

d Pikajäähdytyksen kytkeminen päälle
ja pois päältä

e Ovihälytyksen poistopainike

f Näyttöruutu, jossa lämpötilanosoitin
ja symboleja 
(vain kulloinkin käytössä olevien toi-
mintojen symbolit näkyvät; symbolien
selitykset löydät seuraavasta taulu-
kosta)

Näytön symbolit

Symboli Toiminto

 Hälytys vilkkuu ovihälytyksen aikana

 Pikajäähdytys palaa, kun pikajäähdytys on kytketty päälle

 Lukitus palaa, kun lukitus on kytketty päälle

DEMO Esittelytila (messuase-
tus)

Esittelytila on kytketty päälle. 
Ota yhteys huoltoon.

MENU Asetukset-valikko palaa, kun muutat asetuksia



Laitteen osat

16

Kuva on viitteellinen esimerkki eri kylmälaite-
malleista.

a Jäähdytyspuhallin

b Voi- ja juustolokero

c Munalokerikko

d Hyllytaso

e Pulloteline

f Pullo-/ovihylly, 
jossa pullonpidike

g Sulamisveden poistokouru ja 
poistoaukko

h PerfectFresh-kylmätilan kuiva lokero

i Säädin kostean lokeron ilmankosteu-
den säätämistä varten

j PerfectFresh-kylmätilan kostea loke-
ro

Laitteen paikalleen sijoittamisen helpot-
tamiseksi laitteen takana ylhäällä on
kuljetuskahvat ja alhaalla kuljetuspyörät.
PerfectFresh-kylmätila täyttää kylmä-
säilytystiloille asetetun normin
EN ISO 15502.
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Vakiovarusteet

Pulloteline

Pullotelineellä voit säilyttää pullot jää-
kaapissa tilaa säästävästi vaaka-asen-
nossa. 
Pullotelineen voi sijoittaa eri kohtiin jää-
kaapin sisällä.

Munalokerikko

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

Pulloteline

Laitteen mukana toimitetun pulloteli-
neen lisäksi jääkaappiin voi sijoittaa
myös muita pullotelineitä.

Aktiivihiilisuodatin ja pidike KKF-FF
(Active AirClean)

Aktiivihiilisuodatin neutraloi epämiellyt-
tävät hajut jääkaapista ja pitää siten sen
ilmanlaadun parempana.

Vaihtosuodatin KKF-RF
(Active AirClean)

Void tilata pidikkeeseen sopivia vaihto-
suodattimia. Suosittelemme, että vaih-
dat suodattimen puolen vuoden välein.

Side-by-side-asennussarja

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

Mikrokuituliina yleiskäyttöön

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

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

Pakkausmateriaalit

 Poista kaikki pakkausmateriaali lait-
teen sisätiloista.

Suojakelmun irrottaminen

Laitteen hyllytasojen ja ovihyllyjen teräk-
siset koristelistat on suojattu kuljetuk-
sen ajaksi suojakelmulla. Myös laitteen
ovi ja mahdollisesti myös sivuseinät on
suojattu suojakelmulla.

 Irrota suojakelmu vasta kun olet
asentanut ja sijoittanut kylmälaitteen
paikalleen.

Puhdistus ja hoito

Noudata kappaleen “Puhdistus ja hoi-
to” ohjeita.

 Puhdista laitteen sisäosat ja varus-
teet.

Liittäminen sähköverkkoon
 Liitä kylmälaite sähköverkkoon kap-

paleessa “Sähköliitäntä” kuvatulla ta-
valla.

Kylmälaitteen käyttö
Tätä kylmälaitetta ohjataan kosketta-
malla sormella tarvittavaa hipaisupaini-
ketta.

Kytkeminen päälle

 Kosketa virtakytkintä.

Näyttöruudussa näkyy lämpötilanosoi-
tin, joka osoittaa kylmälaitteen senhet-
kistä lämpötilaa.

Jos näyttöön ilmestyy teksti DEMO,
esittelytila on kytketty päälle. Ota yh-
teyttä huoltoon.

Jääkaappi alkaa kylmetä ja sisävalo pa-
laa, jos laitteen ovi on auki.
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Kylmälaitteen kytkeminen pois päältä

 Napauta virtakytkintä.

Lämpötilanosoitin sammuu.

Jos mitään ei tapahdu, laitteen luki-
tus  on kytketty päälle (ks. kappale
Asetusten muuttaminen – Lukituksen
kytkeminen päälle ja pois päältä).

Kylmäkoneisto pysähtyy.

Kun et aio käyttää laitetta pit-
kään aikaan

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.

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan,
toimi seuraavasti:

 Kytke kylmälaite pois päältä.

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

 Puhdista kylmälaite ja jätä se auki,
jotta laite tuulettuu eikä sisään muo-
dostu ummehtunutta hajua.
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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 PerfectFresh-kyl-
mätila
Suosittelemme jääkaapin lämpötilaksi
4 °C.

PerfectFresh-kylmätilan lämpötila sää-
tyy automaattisesti välillä 0 ... 3 °C.

Automaattinen lämpötilan ta-
saaminen (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.

Lämpötilanosoitin

Normaalikäytössä lämpötilanosoitin
osoittaa jääkaapin senhetkistä, kes-
kimääräistä lämpötilaa.

Ympäröivän huoneilman lämpötilan ja
valitsemasi lämpötilan mukaan voi kes-
tää useita tunteja, ennen kuin laite on
asettunut valitsemaasi lämpötilaan py-
syvästi.
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Lämpötilan säätäminen
Voit säätää lämpötilaa lämpötilanosoitti-
men vieressä sijaitsevilla hipaisupainik-
keilla.

 Kosketa tätä hipaisupainiketta, kun
haluat säätää lämpötilaa kylmemmäk-
si.

 Kosketa tätä hipaisupainiketta, kun
haluat säätää lämpötilaa lämpimäm-
mäksi.

Lämpötilan säädön aikana valitsemasi
lämpötila vilkkuu näyttöruudussa.

Kun kosketat lämpötilan säätöpainikkei-
ta, lämpötilanosoitin reagoi seuraavasti:

- ensimmäinen kosketus: viimeksi va-
littu lämpötila näkyy vilkkuvana.

- jokainen seuraava kosketus: lämpö-
tila-arvo muuttuu 1 °C:n askelin.

- kun pidät sormea hipaisupainikkeella:
lämpötila-arvo muuttuu nopeasti.

Noin 5 sekunnin kuluttua viimeisestä hi-
paisupainikkeen kosketuksesta lämpöti-
lanosoitin alkaa osoittaa kylmälaitteen
senhetkistä sisälämpötilaa.

Vinkki: Kun olet säätänyt lämpötilaa,
tarkista lämpötila noin 6 tunnin kulut-
tua, jos laitteessa on vain vähän tava-
raa, ja noin 24 tunnin kuluttua, jos lai-
te on täynnä. Vasta tämän ajan kulut-
tua elintarvikkeiden todellinen lämpötila
on muuttunut asettamaasi lämpötilaan.
Jos lämpötila on vielä tämän ajan kulut-
tua liian korkea tai matala, säädä läm-
pötilaa uudelleen.

PerfectFresh-kylmätilan lämpötilan
säätäminen

PerfectFresh-kylmätilan lämpötila py-
syy automaattisesti välillä 0 ... 3 °C.
Jos kuitenkin haluat säätää kylmätilan
lämpötilaa lämpimämmäksi tai kyl-
memmäksi esim. kalan säilytystä var-
ten, voit muuttaa lämpötilaa jonkin
verran.

PerfectFresh-kylmätila on säädetty
valmiiksi tehtaalla lämpötila-ar-
voon b5. Jos valitset lämpötila-ase-
tukseksi b1 ... b4, lämpötila voi välillä
laskea pakkasen puolelle. Elintarvik-
keet voivat jäätyä!

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta
noin 5 sekunnin ajan.

Näyttöruudussa näkyy valikon symboli
MENU ja symboli  vilkkuu.
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 Kosketa jompaakumpaa lämpötilan
säätöpainiketta niin monta kertaa, et-
tä näyttöruutuun ilmestyy b.

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta uu-
delleen.

 Nyt voit säätää PerfectFresh-kylmäti-
lan lämpötilaa lämpötilan säätöpainik-
keilla. Valitse jokin vaihtoehdoista
b 1 ... b 9:
1: alin mahdollinen lämpötila,
9: korkein mahdollinen lämpötila.

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta vielä
kerran, niin valintasi tallentuu laitteen
muistiin.

 Poistu asetustilasta koskettamalla vir-
takytkintä. 
Muussa tapauksessa elektroniikka
palautuu normaalitilaan automaatti-
sesti noin 5 minuutin kuluttua.

PerfectFresh-kylmätilan lämpötila muut-
tuu hitaasti asettamaasi uuteen lämpöti-
laan.

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää lämpötilan väliltä 2 °C ...
9 °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 pikajäähdytyspainiketta.

Näyttöruutuun ilmestyy pikajäähdytyk-
sen symboli .

Jääkaapin kylmäkoneisto alkaa käydä
jatkuvasti, jolloin laitteen sisälämpötila
alkaa laskea.

Pikajäähdytyksen kytkeminen pois
päältä

Pikajäähdytystoiminto kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä noin 6-12 tunnin
kuluttua. Pikajäähdytyksen symboli 
sammuu ja kylmäkoneisto alkaa toimia
normaalisti.

Säästät energiaa, kun kytket pikajääh-
dytyksen pois päältä itse, kun elintarvik-
keet tai juomat ovat jäähtyneet riittä-
västi.

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta.

Pikajäähdytyksen symboli  sammuu.

Kylmälaite alkaa jälleen toimia normaa-
listi.
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Jos laitteen ovi jää auki yli 60 sekunnin
ajaksi, laitteesta kuuluu hälytysääni.

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vai-
kenee.

Ovihälytyksen keskeyttäminen
Voit halutessasi keskeyttää hälytysää-
nen ennen aikojaan.

 Kosketa ovihälytyksen poistopainiket-
ta.

Hälytysääni vaikenee.
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Lukitus 
Kytkemällä lukituksen päälle, voit var-
mistaa, ettei mikään toiminto mene va-
hingossa päälle tai pois päältä, jos joku
asiaton henkilö sattuisi koskettamaan
ohjaustaulun hipaisupainikkeita.

Näin kytket lukituksen päälle

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta
noin 5 sekunnin ajan.

Näyttöruudussa näkyy valikon symboli
MENU ja symboli  vilkkuu.

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta uu-
delleen.

Näyttöruudussa näkyy  .
- Jos haluat kytkeä lukituksen päälle,

valitse   koskettamalla pikajäähdy-
tyspainiketta uudelleen.

- Jos haluat keskeyttää toiminnon, pai-
na laitteen virtakytkintä kaksi kertaa.

Kun lukitus on kytketty päälle, lukituk-
sen symboli  palaa näytössä.

 Poistu asetustilasta painamalla lait-
teen virtakytkintä. 
Ellet tee näin, elektroniikka palautuu
normaalitilaan automaattisesti noin
viiden minuutin kuluttua.

Lukituksen kytkeminen pois päältä

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta
noin 5 sekunnin ajan.

Näyttöruudussa näkyy valikon symboli
MENU ja symboli  vilkkuu.

 Kosketa pikajäähdytyspainiketta uu-
delleen.

Näyttöön ilmestyy  .

- Jos haluat kytkeä lukituksen pois
päältä, vahvista valinta   kosketta-
malla pikajäähdytyspainiketta vielä
kerran.

- Jos haluat keskeyttää toiminnon
muutoksia tekemättä, napauta kah-
desti virtakytkintä.

Kun lukitus on kytketty pois päältä,
symboli  sammuu näyttöruudusta.

 Poistu asetustilasta koskettamalla vir-
takytkintä. 
Muussa tapauksessa elektroniikka
palautuu normaalitilaan automaatti-
sesti noin 5 minuutin kuluttua.
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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.

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.
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Kylmin alue

Jääkaapin kylmin alue on suoraan
PerfectFresh-kylmätilan yläpuolella ja
takaseinällä. PerfectFresh-lokeroissa on
vielä tätäkin kylmempää.

Säilytä jääkaapin kylmimmässä osassa
tai PerfectFresh-kylmätilan lokeroissa
kaikki helposti pilaantuvat tuotteet, ku-
ten:

- kala, liha, linnut

- makkarat, valmiit ruoat

- munaa tai kermaa sisältävät ruoat ja
leivonnaiset

- tuore taikina, piirakka- tai pizzataikina

- tuorejuustot ja kypsentämättömät
maitotuotteet

- kelmuun pakatut paloitellut kasvikset

- yleensäkin kaikki elintarvikkeet, joita
on säilytettävä alle 4 °C:n lämpötilas-
sa

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)
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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

Säilytä elintarvikkeita oikein
Säilytä elintarvikkeet jääkaapissa tiiviisti
pakattuina tai kannella peitettyinä (poik-
keuksen tästä muodostaa PerfectFresh-
kylmätila). Näin elintarvikkeet eivät kui-
vu eivätkä anna tai ota hajuja. Myös
elintarvikkeissa mahdollisesti olevat
bakteerit eivät siirry tällä tavoin tuot-
teesta toiseen. Tämä on otettava huo-
mioon ennen kaikkea eläinkunnan tuot-
teiden säilytyksessä.
Huolehdi siitä, etteivät raa'an lihan ja
kalan kaltaiset elintarvikkeet joudu kos-
ketuksiin muiden elintarvikkeiden kans-
sa.
Säätämällä lämpötilan oikein ja noudat-
tamalla elintarvikkeiden käsittelyssä hy-
vää hygieniaa voit pidentää elintarvik-
keiden säilyvyysaikaa huomattavasti,
mikä vähentää ruoan menemistä huk-
kaan.
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PerfectFresh-kylmätila tarjoaa optimaa-
liset säilytysolot tuoreille hedelmille, vi-
hanneksille, kalalle, lihalle ja meijerituot-
teille. Elintarvikkeet pysyvät raikkaina
huomattavasti normaalia pitempään ja
niiden maku ja vitamiinit pysyvät tallella.

PerfectFresh-kylmätilan lämpötila sää-
tyy automaattisesti välillä 0 ... 3°C. Se
on normaalia jääkaappilämpötilaa kyl-
mempi ja siten kylmyyttä kestävien elin-
tarvikkeiden optimaalinen säilytysläm-
pötila. Elintarvikkeet säilyvät ja säilyttä-
vät tuoreutensa huomattavasti pitem-
pään kuin tavallisessa jääkaapissa.

Lisäksi voit säätää PerfectFresh-kylmä-
tilan ilmankosteutta säilyttämiesi elintar-
vikkeiden mukaan. Normaalia korkeam-
pi ilmankosteus auttaa ylläpitämään
elintarvikkeen omaa kosteutta, jolloin
elintarvike ei kuivu niin nopeasti. Näin
elintarvikkeet säilyvät normaalia pitem-
pään rapeina ja raikkaina.

Ota kuitenkin huomioon, että elintar-
vikkeiden tuoreus ja moitteeton kunto
ennen säilytystä on tärkein tekijä tuot-
teiden säilyvyydelle!

Ota elintarvikkeet ulos PerfectFresh-
kylmätilasta noin 30–60 minuuttia en-
nen tarjoilua. Vasta huoneenlämpöti-
lassa tuotteiden aromi ja maku pääse-
vät oikeuksiinsa.

PerfectFresh-kylmätila on jaet-
tu kahteen osaan:
- Ylemmän, kuivan lokeron lämpötila

on 0 ... 3 °C, ilmankosteutta ei ole li-
sätty .
Tällaisessa lokerossa voit säilyttää
kalaa, lihaa, maitotuotteita ja kaikkia
muitakin elintarvikkeita, kunhan ne on
pakattu.

- Alemman, kostean lokeron  (joissa-
kin malleissa useampia) lämpötila on
0 ... 3 °C, ilmankosteuden säätimen
asennon mukaan lokeron ilmankos-
teutta ei ole lisätty  tai sitä on lisätty
.
Jos ilmankosteutta on lisätty, säilytä
täällä kaikki vihannekset ja hedelmät.
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Kuiva lokero 
Säilytä kuivassa lokerossa helposti pi-
laantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi:

- tuoretta kalaa, äyriäisiä, simpukoita;

- lihaa, lintuja, makkaroita;

- ruokasalaatteja;

- meijerituotteita, kuten jogurttia, juus-
toa, kermaa, rahkaa jne.

- Täällä voit säilyttää myös kaikenlaisia
muita elintarvikkeita, kunhan ne on
pakattu hyvin.

Kuivan lokeron tarkoituksena on ensisi-
jaisesti kylmäsäilytys. Kuivan lokeron il-
mankosteus vastaa lähinnä normaalin
jääkaapin ilmankosteutta.

Huomaa, että proteiinipitoiset elintarvik-
keet pilaantuvat muita nopeammin. 
Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pi-
laantuvat nopeammin kuin kala, ja kala
pilaantuu nopeammin kuin liha.

Säilytä tällaiset elintarvikkeet hygienia-
syistä aina peitettyinä tai pakattuina.

Kostea lokero , 
Kosteassa lokerossa on liukusäädin,
jonka avulla voit säätää lokeron ilman-
kosteutta.

Työnnä liukusäädin joko asentoon  tai
.

Ilmankosteutta ei lisätty 

Kun säädin on asennossa , kostea lo-
kero toimii kuivana lokerona – liukusää-
din avaa lokeron aukot, jolloin kosteus
poistuu lokerosta (ks. “Kuiva lokero ”).

Lisätty ilmankosteus 

Kun valittuna on asetus , kostea loke-
ro soveltuu hedelmien ja vihannesten
säilytykseen.
Liukusäädin sulkee lokeron aukot, jol-
loin siellä oleva kosteus ei pääse pois-
tumaan.

Kostean lokeron ilmankosteus vaihtelee
periaatteessa sen mukaan, millaisia
elintarvikkeita säilytät lokerossa pak-
kaamattomina, ja kuinka paljon niitä on.
Jos lokerossa on vain vähän tavaraa,
kosteus voi jäädä liian alhaiseksi.

Vinkki: Jos säilytät kosteassa lokerossa
vain vähän elintarvikkeita, pakkaa ne il-
matiiviisiin pakkauksiin.

Jos kostean lokeron ilmankosteus on
erittäin suuri, lokeron pohjalle ja kan-
silevyn alapinnalle saattaa tiivistyä
vettä.
Kuivaa vesi pois liinalla.
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Jollet ole tyytyväinen elintarvikkeiden
säilyvyyteen (esim. jos elintarvikkeet
alkavat nahistua ja veltostua jo ly-
hyen säilytyksen jälkeen), varmista
vielä, että olet noudattanut seuraavia
ohjeita:

 Laita lokeroon vain tuoreita elintarvik-
keita. Elintarvikkeen tuoreus kylmäti-
laan asetettaessa vaikuttaa eniten
tuotteen säilyvyyteen.

 Puhdista PerfectFresh-kylmätila en-
nen kuin asetat sinne elintarvikkeita.

 Jos elintarvikkeet ovat erittäin kostei-
ta, kuivaa niiden pintaa hieman esim.
talouspaperilla ennen säilytystä.

 Älä säilytä kylmälle arkoja elintarvik-
keita PerfectFresh-kylmätilassa (ks.
kappale Kylmälle arat elintarvikkeet).

 Valitse elintarvikkeen säilyttämiseen
sopiva PerfectFresh-lokero ja säädä
kostean lokeron ilmankosteus elintar-
vikkeelle sopivaksi (lisätty - ei lisätty)
liukusäädintä säätämällä.

 Kostean lokeron lisätty ilmankosteus
 vaihtelee säilytettyjen elintarvikkei-
den sisältämän kosteuden mukaan,
eli mitä enemmän elintarvikkeita loke-
rossa on, sitä korkeampi ilmankos-
teus on.
Jos lokeron pohjalle alkaa kertyä lii-
kaa kosteutta ja elintarvikkeet alkavat
kärsiä siitä, kuivaa lokeron pohja ja
kannen alapinta liinalla tai aseta loke-
ron pohjalle ritilä tai vastaava, jotta
ylimääräinen kosteus voi valua pois
tuotteista.
Jos ilma taas ei tunnu olevan riittävän
kosteaa, pakkaa elintarvikkeet ilmatii-
viisiin pakkauksiin.

 Jos sinusta vaikuttaa siltä, että
PerfectFresh-kylmätilan lämpötila on
liian korkea tai liian matala, yritä ensin
säätää lämpötila sopivaksi muutta-
malla jääkaapin lämpötilaa 1 ... 2 °C.
Nosta lämpötilaa viimeistään siinä
vaiheessa, kun PerfectFresh-lokeroi-
den pohjalle on muodostunut jääkitei-
tä, muuten elintarvikkeet saavat kyl-
mävaurioita.
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Hyllyjen siirtäminen
Voit siirtää hyllytasoja säilytettävän ta-
varan korkeuden mukaan.

 Nosta hyllyä hieman etureunasta ja
vedä hyllyä vähän eteenpäin, kunnes
hyllyn reunoissa olevat lovet tulevat
kannattimien päälle, ja nosta tai laske
sitten hyllyä kannattimien yli.

Takimmaisen suojalistan reunuksen tu-
lee osoittaa ylöspäin. Reunus estää
elintarvikkeita koskettamasta laitteen
takaseinää ja jäätymästä siihen kiinni.

Hyllyissä on rajoittimet, joiden ansiosta
hyllyjä ei voi vetää vahingossa ulos.

Ovihyllyn/pullohyllyn siirtämi-
nen
Vinkki: Siirrä ovihyllyjä/pullohyllyjä vain
tyhjänä.

 Irrota ovihylly/pullohylly nostamalla si-
tä ylöspäin ja vetämällä se eteenpäin
ulos.

 Aseta ovihylly/pullohylly takaisin
haluamallesi korkeudelle. Tarkista, et-
tä asetat hyllyn paikalleen oikeassa
asennossa ja perille pidikkeisiin.

PerfectFresh-kylmätilan loke-
roiden ottaminen pois jääkaa-
pista
PerfectFresh-kylmätilan lokerot ovat te-
leskooppikiskojen päällä, ja ne voidaan
vetää ulos täyttämistä ja tyhjentämistä
sekä puhdistamista varten.

 Vedä laatikoita ulospäin niin pitkälle
kuin ne tulevat.

 Tartu lokeroihin takaa molemmilta si-
vuilta ja irrota ne nostamalla niitä en-
sin ylöspäin ja sitten ulospäin.

Työnnä kiskot lopuksi takaisin sisään.
Näin ne eivät pääse vahingoittu-
maan.

 Vedä lokeroiden välistä kantta varo-
vasti hieman eteenpäin ja ota kansi
sitten irti alaspäin.
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Kun puhdistat kylmälaitetta, varo et-
tet samalla pese teleskooppikiskojen
voiteluainetta pois.
Puhdista teleskooppikiskot kostealla
liinalla.

 Aseta lokeron kansi takaisin paikal-
leen nostamalla se pidikkeisiinsä al-
haalta ylöspäin. Työnnä kantta sitten
taaksepäin, kunnes se napsahtaa pai-
kalleen.

Lokeroiden asettaminen paikoilleen

 Aseta lokerot kokonaan sisääntyön-
nettyjen kiskojen päälle.

 Työnnä kiskoja kylmälaitteen sisään,
kunnes lokerot napsahtavat paikoil-
leen.

Pullonpidikkeen siirtäminen

Voit työntää pullonpidikettä vasemmalle
tai oikealle. Näin saat pullohyllylle lisää
tilaa kartonkipakkauksille.

Voit myös irrottaa pullonpidikkeen,
esim. ovihyllyn puhdistusta varten:

 Vedä pullonpidike irti pullohyllyn taka-
reunasta ylöspäin.

Työnnä pullonpidike paikalleen puhdis-
tuksen jälkeen.
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Pullotelineen siirtäminen

Pullotelineen voi sijoittaa eri kohtiin jää-
kaapin sisällä.

 Nosta pullotelinettä hieman etupuo-
lelta ja vedä telinettä vähän ulospäin,
kunnes telineen vasemmassa ja oi-
keassa reunassa olevat lovet tulevat
kannattimien päälle, ja nosta tai laske
sitten telinettä kannattimien yli.

Telineen takareunassa olevan reunuk-
sen tulee osoittaa ylöspäin, jotteivät
pullot pääse kosketuksiin laitteen taka-
seinän kanssa.

Pullotelineessä on rajoittimet, joiden an-
siosta telinettä ei voi vetää vahingossa
ulos.

Vihanneslokeron irrottaminen
ja asettaminen paikalleen
Vihanneslokero on teleskooppikiskojen
päällä, ja lokero voidaan irrottaa täyttä-
mistä ja tyhjentämistä sekä puhdista-
mista varten.

 Vedä tällöin lokero kokonaan ulos ja
nosta se irti ylöspäin.

 Vääränlainen käsittely aiheuttaa
vaurioiden vaaran.
Kun otat lokeron pois, teleskooppi-
kiskot jäävät ulosvedettyyn asen-
toon.
Työnnä teleskooppikiskot lopuksi ko-
konaan sisään.

Lokeron asettaminen paikalleen

 Aseta lokero kokonaan sisääntyön-
nettyjen kiskojen päälle.

 Työnnä lokeroa sisäänpäin, kunnes se
napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
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Jääkaappi ja 
PerfectFresh-kylmätila
Jääkaappi ja PerfectFresh-kylmätila su-
lavat automaattisesti.

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

Sulamisvesi valuu kouruun ja siitä pois-
toletkun kautta kylmälaitteen takana
olevaan haihdutusastiaan.

Pidä sulamisvesikouru ja sulamisve-
den poistoaukko aina puhtaina. Sula-
misveden on päästävä valumaan es-
teittä haihdutusastiaan.



Puhdistus ja hoito

36

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 päästä puhdistusvettä sulamisve-
siaukkoon.

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

Tietoa puhdistusaineista

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

Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta
älä käytä puhdistuksessa

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai
kloridipitoisia 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.

Suosittelemme puhdistusta haalealla
vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Seuraavilta sivuilta löydät tärkeitä puh-
distusohjeita.
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Kylmälaitteen esivalmistelu
 Kytke kylmälaite pois päältä.

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

 Tyhjennä kylmälaite elintarvikkeista ja
siirrä tuotteet viileään paikkaan.

 Irrota ovihyllyt/pullohylly laitteen
ovesta.

 Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdis-
tusta varten.

 Irrota PerfectFresh-kylmätilan lokerot
ja lokeroiden kansilevy (ks. “Sisätilan
muuttaminen - PerfectFresh-kylmäti-
lan lokerot”).

 Jääkaapin ja PerfectFresh-kylmätilan
välisen erotuslevyn sisällä on lasilevy.
Irrota tämä lasilevy.

 Tartu erotuslevyyn molemmin käsin ja
vedä se eteenpäin irti.
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Pura hyllytasot osiin

Irrota ennen hyllytason puhdistusta hyl-
lytason teräslista ja takimmainen suoja-
lista. Toimi seuraavasti:

 Aseta hyllytaso työtasolle pehmeälle
alustalle (esim. keittiöpyyhkeen pääl-
le).

 Vedä teräslista irti aloittamalla toises-
ta reunasta.

 Vedä takana oleva suojalista irti.

 Kiinnitä teräslista ja suojalista takaisin
paikoilleen hyllytasoon puhdistuksen
jälkeen.

Sisätilan ja varusteiden puhdis-
tus

Puhdista laite säännöllisesti, vähin-
tään kerran kuussa.

Älä anna likaantumien kuivua kiinni,
vaan pyyhi ne pois mahdollisimman
pian.

 Puhdista laitteen sisätila puhtaalla
sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, jo-
hon olet lisännyt hieman astianpesu-
ainetta.

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

Irrota teräslistat hyllytasoista ja ovihyl-
lyistä ennen kuin laitat hyllyt asianpe-
sukoneeseen.

Irrota tätä varten PerfectFresh-kylmäti-
lan laatikot.

Varo puhdistuksen yhteydessä, ettet
pese vahingossa pois teleskooppi-
kiskojen erikoisrasvaa.

 PerfectFresh-kylmätilan laatikot ovat
teleskooppikiskojen päällä. Puhdista
teleskooppikiskot kostealla liinalla.

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

Seuraavat osat eivät kestä pesua as-
tianpesukoneessa:

- teräksiset listat

- hyllytasojen takimmaiset suojalistat

- kaikki laatikot ja laatikon kansi (kyl-
mälaitemallin mukaan)
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- pulloteline

 Puhdista nämä osat/varusteet käsin.

 Liian korkea pesulämpötila ai-
heuttaa vaurioiden vaaran.
Kylmälaitteen osat voivat mennä pi-
lalle, esim. vääntyä, jos peset niitä
astianpesukoneessa yli 55 °C:n läm-
pötiloissa.
Pese konepesun kestäviä kylmälait-
teen osia vain pesuohjelmilla, joiden
lämpötila on enintään 55 °C.

Muoviosat voivat värjäytyä astianpe-
sukoneessa joutuessaan kosketuksiin
luonnostaan värjäävien aineiden, esim.
porkkanan, ketsupin tai paprikan
kanssa. Värjääntymät eivät kuitenkaan
vaikuta osien käyttöominaisuuksiin.

Seuraavat osat kestävät pesun astian-
pesukoneessa:

- hyllytasot (ilman listoja)

- pullonpidike, voirasia, munalokero
(kaikkia osia ei kaikissa malleissa)

- jääkaapin ovihyllyt

– voi- ja juustolokero

- aktiivihiilisuodattimien pidike (erik-
seen ostettava lisävaruste)

Etupinnan ja sivuseinien puh-
distus

Jos likaantumat pinttyvät kiinni, nii-
den poistaminen saattaa olla vaikeaa
tai jopa mahdotonta. Pinnat voivat
värjäytyä tai muuttua.
Poista likaantumat laitteen etupinnal-
ta ja sivuseinistä mahdollisimman
pian.

Kaikki pinnat ovat herkästi naar-
muuntuvia ja saattavat värjäytyä tai
muuttua, jos ne joutuvat kosketuksiin
epäsopivien pesuaineiden kanssa.
Tutustu tämän kappaleen alun koh-
dan Tietoa puhdistusaineista ohjei-
siin.

 Puhdista pinnat puhtaalla pehmeällä
sieniliinalla, käsiastianpesuaineella ja
lämpimällä vedellä. Voit käyttää puh-
distukseen myös puhdasta, kosteaa
mikrokuituliinaa, jolloin ei tarvita puh-
distusainetta.

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

Teräspintaiset laitteet:

Laitteen etupinnassa on laadukas teräs-
pinnoite (CleanSteel). Pinnoite suojaa
pintaa likaantumiselta ja helpottaa puh-
distusta.

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa
vaurioiden vaaran.
Pinnoite (CleanSteel) voi vahingoit-
tua.
Tällaisiin pintoihin ei saa käyttää te-
räspintojen puhdistusaineita.
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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).

Takaseinä - kompressorin ja
metalliritilän puhdistus

Pölyn kerääntyminen lisää energianku-
lutusta.

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa
vaurioiden vaaran.
Kaapelit tai muut rakenneosat voivat
revetä irti, taipua tai vaurioitua.
Ole varovainen puhdistaessasi
kompressoria ja metalliritilää.

Imuroi kylmälaitteen kompressori ja
takaseinässä oleva metalliritilä (lauhdu-
tin) vähintään kerran vuodessa.

Luukun tiivisteiden puhdistus

Jos ovitiivisteet ovat vahingoittuneet
tai irronneet urastaan, laitteen ovi ei
ehkä mene kunnolla kiinni ja laitteen
kylmäteho heikkenee. Tämän seu-
rauksena laitteen sisätilaan tiivistyy
kosteutta, joka saattaa jäätyä.
Älä vahingoita tiivisteitä ja tarkista et-
tä tiivisteet pysyvät paikoillaan uris-
saan.

 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.

Puhdistuksen jälkeen
 Aseta kaikki osat takaisin laitteeseen.

 Liitä kylmälaite takaisin sähköverk-
koon ja kytke laite päälle.

 Kytke pikajäähdytystoiminto päälle,
niin jääkaappi jäähtyy nopeammin.

 Aseta elintarvikkeet takaisin jääkaap-
piin ja sulje jääkaapin 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

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

Kylmälaitetta ei ole kytketty päälle.
 Kytke kylmälaite päälle.

Liitäntäjohdon pistotulppa ei ole kunnolla pistorasias-
sa tai johdon pistoke ei ole kunnolla paikallaan lait-
teen liitännässä.
 Työnnä pistotulppa kunnolla pistorasiaan ja pistoke

laitteen liitäntään.

Tarkista, onko laitteen pistorasian sulake palanut: vi-
ka saattaa olla kylmälaitteessa, sähköverkon jännit-
teessä tai jossain muussa laitteessa.
 Ota yhteys sähköasentajaan tai Miele-huoltoon.

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.

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

Kylmälaitteen 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.
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Ongelma Syy ja toimenpide

 Sulje laitteen 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.

Lämpötila on säädetty liian kylmäksi.
 Muuta lämpötilan asetusta.

Pikajäähdytystoiminto on vielä päällä.
 Energian säästämiseksi voit kytkeä pikajäähdytyk-

sen pois päältä ennenaikaisesti.

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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Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus Syy ja toimenpide

Näyttöruudussa näkyy
DEMO. Kylmälaite ei
kylmene, mutta sen
kosketusnäyttö toimii.

Messuasetus on kytketty päälle. Messuasetuksen an-
siosta laitteen toimintoja voidaan esitellä ilman, että
laite kylmenee. Kotitalouskäytössä tätä asetusta ei
tarvita.
 Ota yhteys huoltoon.

Näyttöruudussa nä-
kyy  etkä voi kytkeä
kylmälaitetta pois pääl-
tä.

Laitteen lukitus on kytketty päälle.
 Kytke lukitus pois päältä (ks. Muut asetukset – Lu-

kituksen kytkeminen päälle ja pois päältä).

Näyttöruudussa näkyy
“F0 ... F9”.

Laitteessa on tekninen häiriö.
 Ota yhteys huoltoon.
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Sisävalo ei pala

Ongelma Syy ja toimenpide

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

Ylikuumenemisen välttämiseksi sisävalo sammuu au-
tomaattisesti noin 15 minuutin kuluttua, kun kylmä-
laitteen ovea pidetään auki. Jos syy ei ole tässä, ky-
seessä on tekninen häiriö.

 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.



Vianetsintä

45

Muita ongelmia

Ongelma Syy ja toimenpide

Laitteesta kuuluu häly-
tysääni.

Ovihälytin on lauennut.
 Sulje laitteen ovi. Hälytysääni vaikenee.

Kompressorin vieressä
takana alhaalla vilkkuu
LED-merkkivalo (vaihte-
lee malleittain). 
Kompressorin elekt-
roniikka on varustettu
toiminta- ja virhediag-
noosimerkkivalolla.

Merkkivalo vilkkuu useita kertoja 5 sekunnin välein. 
Laitteessa on toimintahäiriö.
 Ota yhteys huoltoon.

Merkkivalo vilkkuu säännöllisesti 15 sekunnin välein. 
Kyseessä ei ole häiriö. Vilkkuminen on normaalia.

Laitteen ulkoseinät tun-
tuvat lämpimiltä.

Kyseessä ei ole häiriö. Kompressorin toiminnasta
syntyvä lämpö siirretään laitteen ulkoseiniin kon-
denssiveden muodostumisen välttämiseksi.

Ovitiiviste on vahingoit-
tunut tai se on vaihdet-
tava.

Voit vaihtaa ovitiivisteen ilman erillistä työkalua.
 Vaihda ovitiiviste. Niitä saa Miele-huollosta tai alan

liikkeistä.

Jääkaapin pohjalla on
nestettä.

Sulamisveden poistoaukko on tukossa.
 Puhdista sulamisvesikouru ja sulamisveden pois-

toaukko.
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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.

Suhinaa... Kylmälaitteen sisältä voi kuulua satunnaisesti ilmavirtauksen hil-
jaista suhinaa.

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!

Muut äänet Syy ja korjaustoimenpide

Räminä, koli-
na, kilinä

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

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

Laitteen lokerot, 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 asiakaspalvelun 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.

SN-ST

R600a: 
  

XXXXXX Nr. XX/ XXXXXXXXX.

XXX l
XXg

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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Sijoitusohjeita

 Tulipalon ja laitteen vahingoittu-
misen vaara! Lämpöä tuottavat lait-
teet, kuten pienoisuuni, erillinen keit-
tolevy tai leivänpaahdin voivat ai-
heuttaa syttymisvaaran.
Älä aseta näitä kylmälaitteen päälle.

 Tulipalon ja laitteen vahingoittu-
misen vaara!
Älä aseta avotulta, kuten palavaa
kynttilää kylmälaitteen päälle tai sen
viereen.

Tämän kylmälaitteen voi sijoittaa rin-
nakkain toisen kylmälaitteen kanssa
(side-by-side-asennus)! Kysy tarkem-
min kodinkonekauppiaaltasi, mitkä lai-
temallit sopivat yhdistettäväksi tähän
kylmälaitteeseen!

Sijoituspaikka

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletet-
tava huone.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huo-
mioon, että lämpö lisää energiankulu-
tusta. Laitetta ei siksi kannata sijoittaa
lämmityslaitteen, lieden tai muun läm-
mönlähteen viereen. Vältä myös laitteen
sijoittamista paikkaan, jossa se on alttii-
na suoralle auringonpaisteelle.
Mitä korkeampi huoneenlämpötila on,
sitä pitempiä aikoja kompressori käy,
mikä puolestaan lisää sähkönkulutusta.

Kun sijoitat kylmälaitetta paikalleen, 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 pistotulppaa tai verkko-
liitäntäjohtoa.

- Älä liitä minkään muunkaan sähkölait-
teen pistotulppaa tämän laitteen ta-
kana olevaan pistorasiaan.
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 Korroosion aiheuttama laitteen
vahingoittumisen vaara.
Jos ilmankosteus on erittäin suuri,
kylmälaitteen ulkoseiniin voi tiivistyä
vettä. Tällainen tiivistynyt vesi saattaa
aiheuttaa korroosiota laitteen ulko-
seiniin.
Jotta näin ei kävisi, sijoita kylmälaite
riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai
ilmastoituun tilaan.
Tarkista myös laitteen paikalleen si-
joittamisen jälkeen, että sen ovi sul-
keutuu kunnolla, etteivät laitteen tu-
lo- ja ilmankiertoaukot ole tukossa ja
että laite on sijoitettu paikalleen tä-
män käyttöohjeen mukaisesti.

Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei
saa laskea alle laitteen huoneenlämpöti-
laluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä
nousta yli annetun yläarvon. Huoneen-
lämpötilaluokka on ilmoitettu laitteen ar-
vokilvessä, joka sijaitsee kylmälaitteen
sisällä.

Huoneenlämpö-
tilaluokka

Ympäristön läm-
pötila

SN +10 °C ... +32 °C

N +16 °C ... +32 °C

ST +16 °C ... +38 °C

T +16 °C ... +43 °C

Liian matala ympäristön lämpötila pi-
dentää kompressorin seisontajaksoja.
Tämä voi aiheuttaa jääkaapin sisäläm-
pötilan nousua, mikä puolestaan voi
vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen.

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 kompresso-
ria.
Huolehdi siitä, että ilma pääsee va-
paasti kiertämään kylmälaitteen ym-
pärillä.
Noudata siksi ehdottomasti ilmoitet-
tuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukko-
jen mittoja.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei
saa peittää eikä tukkia.
Puhdista ilmankiertoritilä myös sään-
nöllisesti pölystä.

Kylmälaitteen takaseinän läheisyydessä
oleva ilma lämpenee.
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Seinävälikappaleiden asentaminen

Jotta kylmälaitteen energiankulutus
vastaisi standardinmukaista kulutusta
ja jotta vältyttäisiin korkean huoneläm-
pötilan aiheuttamalta kosteuden tiivis-
tymiseltä, laitteen takaseinään on
asennettava seinävälikappaleet. Kun
seinävälikappaleet ovat paikoillaan,
laitteen asennussyvyys kasvaa noin
35 mm:llä. Seinävälikappaleet eivät
vaikuta laitteen toimintaan, joten voit
myös jättää ne asentamatta. Tällöin
kylmälaitteen energiankulutus tosin
kasvaa hieman, kun laite asennetaan
lähemmäs seinää.

 Asenna seinävälikappaleet vasem-
malle ja oikealle puolelle ylhäälle lait-
teen taakse.

Kylmälaitteen sijoittaminen paikal-
leen

 Kylmälaitteen kaatuminen aiheut-
taa loukkaantumis- ja vaurioitumis-
vaaran.
Jos kylmälaitteen paikalleen sijoitta-
misessa on mukana vain yksi henki-
lö, loukkaantumis- ja vaurioitumis-
vaara suurenee.
Laitteen asentamiseen tarvitaan eh-
dottomasti kaksi henkilöä.

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

Laitteen paikalleen sijoittamisen hel-
pottamiseksi laitteen takana ylhäällä
on kuljetuskahvat ja alhaalla kuljetus-
pyörät.

Vinkki: Asenna laite paikalleen aina tyh-
jänä.

 Aseta laite jo valmiiksi mahdollisim-
man lähelle sijoituspaikkaa.

 Liitä kylmälaite sähköverkkoon kap-
paleessa Sähköliitäntä neuvotulla ta-
valla.

 Siirrä laite varovasti haluamaasi paik-
kaan.

 Sijoita laite seinää vasten joko seinä-
välikappaleiden kanssa (jos ne on
asennettu) tai ilman niitä.
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Kylmälaitteen suoristaminen

 Jos lattia on epätasainen, voit säätää
laitteen etumaisia säätöjalkoja muka-
na toimitetulla kita-avaimella. Sijoita
laite tukevasti pystysuoraan.

Laitteen oven tukeminen

 Loukkaantumisvaara ja laitteen
vahingoittumisen vaara, jos kylmälai-
te pääsee kaatumaan tai sen ovi pu-
toaa.
Jos alemman laakeripukin ylimääräi-
nen säätöjalka  ei ota kunnolla kiin-
ni lattiaan, kylmälaitteen ovi voi pu-
dota alas tai koko laite voi kaatua.
Kierrä säätöjalkaa laitteen mukana
toimitetulla kita-avaimella ehdotto-
masti niin pitkälle ulos, että se ottaa
kiinni lattiaan.
Kierrä säätöjalkaa tämän jälkeen ulos
vielä neljänneskierros.
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Kylmälaitteen sijoittaminen keittiöka-
lusterivistöön

 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 kompresso-
ria.
Huolehdi siitä, että ilma pääsee va-
paasti kiertämään kylmälaitteen ym-
pärillä.
Noudata siksi ehdottomasti ilmoitet-
tuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukko-
jen mittoja.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei
saa peittää eikä tukkia.
Puhdista ilmankiertoritilä myös sään-
nöllisesti pölystä. a Välitilakaappi

b Kylmälaite

c Keittiökaappi

d Seinä

x: Jos laitteeseen on asennettu seinä-
välikappaleita, laitteen syvyys kasvaa
noin 35 mm:llä.

Voit sijoittaa kylmälaitteen suoraan keit-
tiökaappirivistöön (vakiomalliset kaapis-
tot, syvyys enint. 580 mm) joko keittiö-
kaappien väliin tai niiden viereen. Lait-
teen etureuna tulee tällöin 65 mm
(n. 100 mm, jos olet käyttänyt seinäväli-
kappaleita) ulos keittiökaappirivistöstä.
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Näin laitteen ovi mahtuu avautumaan ja
sulkeutumaan vapaasti. Jottei laitteen
korkeus poikkeaisi keittiökaappirivistös-
tä, laitteen päälle voidaan sijoittaa sopi-
van korkuinen välitilakaappi .

Jos asennat kylmälaitteen seinän  vie-
reen kylki seinää vasten, seinän  ja
laitteen  sivuseinän väliin täytyy jättää
saranapuolella vähintään noin 45 mm ti-
laa, jotta laitteen ovet mahtuvat avautu-
maan kunnolla.

Mitä suurempi ilmankiertotila on, sitä
vähemmän energiaa kylmäkoneisto
kuluttaa.

- Esteettömän ilmankierron takaami-
seksi kylmälaitteen taakse on jätettä-
vä koko välitilakaapin levyinen, vähin-
tään 50 mm syvä ilmankiertotila.

- Huonetilan kattoon asti ulottuvaa va-
paata ilmanpoistotilaa on oltava vä-
hintään 300 cm2, jotta lämmin ilma
pääsee poistumaan esteittä laitteen
takaa.
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Sijoitusmitat

x: Mitat on ilmoitettu ilman seinävälikappaleita. Jos käytät seinävälikappaleita, laitteen asen-
nussyvyys kasvaa noin 35 mm:llä.
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Oven avautumissuunnan vaih-
taminen
Kylmälaite toimitetaan oikealle avautu-
vana. Mikäli haluat kylmälaitteen avau-
tuvan vasemmalle, avautumissuuntaa
on vaihdettava.

Huomaa, että kylmälaitteen avautumis-
suuntaa ei saa vaihtaa, jos laite asenne-
taan side-by-side-laiteyhdistelmäksi toi-
sen kylmälaitteen kanssa.

 Avautumissuunnan vaihtamiseen
tarvitaan ehdottomasti kaksi henki-
löä!

 Jos ovitiivisteet ovat vahingoittu-
neet tai irronneet urastaan, laitteen
ovi ei ehkä mene kunnolla kiinni ja
laitteen kylmäteho heikkenee.
Laitteen sisätilaan tiivistyy kosteutta,
joka saattaa jäätyä.
Älä vahingoita tiivisteitä ja tarkista et-
tä tiivisteet pysyvät paikoillaan uris-
saan.

Esivalmistelu

Oven avautumissuunnan vaihtoon tar-
vitset seuraavia työkaluja:

 Suojaa lattia ja laitteen ovi avautumis-
suunnan vaihtoa varten: levitä sopiva
alusta lattialle laitteen eteen.

Ylempien peitelevyjen poistaminen

 Sulje laitteen ovi.

 Irrota peitelevy  työntämällä sitä en-
siksi takaa eteenpäin ja nosta se lo-
puksi irti.

 Nosta peitelevy  ylöspäin irti.

 Loukkaantumisen vaara, kun ir-
rotat laitteen ovea.
Heti kun irrotat saranatapin alem-
masta ovesta seuraavassa työvai-
heessa, laitteen alempi ovi ei enää
pysy tukevasti paikallaan.
Pidä alemmasta ovesta lujasti kiinni.
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Laitteen oven irrottaminen

 Löysää ruuvit  ylemmästä laakeri-
pukista  ja vedä laakeripukki ylös-
päin irti.

 Irrota laitteen ylempi ovi nostamalla
sitä varovasti ja aseta se toistaiseksi
sivuun.

Kahvan siirtäminen

 Ota laitteen oven laakeriholkkien tul-
pat  pois.

 Nosta ylemmän laakeriholkin tulp-
pa  paikoiltaan ja siirrä se vastak-
kaiselle puolelle.

 Irrota peitelevyt  kahvasta , ruu-
vaa kahva irti ja asenna kaikki osat
vastakkaiselle puolelle.

 Kun asennat peitelevyjä , varmista,
että ne napsahtavat kunnolla paikoil-
leen.

 Asenna tulpat  oven vastakkaiselle
puolelle.
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 Siirrä jousipinne (sulkuhaka)  paina-
malla kielekettä alaspäin ja vetämällä
jousipinne samalla pois paikaltaan:

Alemman laakeripukin siirtäminen

 Vedä saranatappi  ylöspäin irti ko-
konaisuutena yhdessä aluslaatan 
ja säätöjalan  kanssa.

 Irrota tulppa .

 Löysää ruuveja  ja irrota laakeripuk-
ki .

 Löysää laakeripukissa olevan oven-
sulkimen  ruuvia vähän. Aseta
ovensuljin  laakeripukin vastakkai-
sen puolen reikään ja kiristä ruuvi.

 Aseta tulppa  toiseen reikään.

 Irrota peitelevy .

 Kierrä ruuvi  irti ja ruuvaa se ulom-
maiseen reikään vastakkaiselle puo-
lelle.

 Käännä peitelevy  toisin päin ja
aseta se vastakkaisella puolella ole-
viin reikiin.

 Kiinnitä laakeripukki  ruuveilla 
uudelle saranapuolelle.

 Aseta saranatappi  takaisin paikal-
leen kokonaisuutena yhdessä aluslaa-
tan  ja säätöjalan  kanssa. Huo-
maa! Saranatapin ulkonevan kielek-
keen on osoitettava jälleen taakse-
päin.

 Aseta laitteen ovi  ylhäältäpäin sa-
ranatappiin.

 Sulje laitteen ovi.
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Ylemmän laakeripukin kiinnittäminen

 Aseta laakeripukki  vastakkaiselle
puolelle ja kiinnitä se ruuveilla . Tee
tarvittaessa reikien alku piikillä tai
käytä akkukäyttöistä ruuvinväännintä.

 Aseta peitelevyt  ja  paikoilleen.

 Suorista laitteen ovi alemman laakeri-
pukin pitkittäisreikien avulla. Kiristä
tämän jälkeen ruuvit.

Laitteen oven suoristaminen
Voit suoristaa laitteen ovea laitteen run-
koon nähden myös jälkikäteen.

Seuraava kuva esittää tilannetta, jossa
laitteen ovi on kiinni. Selkeyden vuoksi
ovea ei ole kuitenkaan piirretty kuvaan.

Suorista laitteen ovi alemman laakeripu-
kin ulommaisten pitkittäisreikien avulla:

 Irrota laakeripukin keskimmäinen ruu-
vi .

 Löysää molempia ulommaisia ruuve-
ja  hieman.

 Suorista laitteen ovea työntämällä
laakeripukkia vasemmalle tai oikealle.

 Kiristä tämän jälkeen ruuvit , mutta
ruuvia  ei tarvitse enää ruuvata ta-
kaisin.
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Sähköliitäntä
Kylmälaitteen saa liittää vain maadoitet-
tuun pistorasiaan laitteen mukana toimi-
tetun liitäntäjohdon välityksellä. Pitem-
piä liitäntäjohtoja voi tilata Mielen asia-
kaspalvelusta.

Sijoita kylmälaite siten, että pistorasiaan
on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei
pääse käsiksi asennuksen jälkeen, säh-
köliitäntä on varustettava erillisellä,
kaikki koskettimet avaavalla erotuskyt-
kimellä.

 Ylikuumenemisen aiheuttama tu-
lipalovaara.
Kylmälaitteen käyttö haaroituspisto-
rasian ja jatkojohtojen välityksellä voi
aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.
Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jat-
kojohdon tai haaroituspistorasian vä-
lityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin
VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyypin
 vikavirtasuojakytkimen (RCD) asen-
nusta virtapiiriin, johon kylmälaite liite-
tään.

Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu, sen
saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen
liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huol-
losta). Turvallisuuden vuoksi verkkolii-
täntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot koneen nimellisottotehosta ja
tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä
käyttöohjeesta sekä koneen arvokilves-
tä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan
sähköliitännän tietoihin.
Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä
sähköasentajaan.

Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon in-
vertterin välityksellä. Invertterejä käyte-
tään esim. silloin, kun halutaan muuntaa
aurinkopaneeleilla tuotettu tasavirta
vaihtovirraksi. Kylmälaitteen päälle kyt-
kemisen yhteydessä syntyvä jännitepiik-
ki saattaa aktivoida laitteen turvakatkai-
sun. Laitteen elektroniikka saattaa vau-
rioitua.

Liittäminen sähköverkkoon

 Työnnä liitäntäjohdon pistoke laitteen
takaseinässä olevaan liitäntään.

Varmista, että pistoke napsahtaa kun-
nolla paikalleen.

 Työnnä kylmälaitteen liitäntäjohdon
pistotulppa pistorasiaan.

Kylmälaite on nyt liitetty sähköverkkoon.









Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi
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