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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.

 Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa
ympäristöissä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakasta-
miseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen.
Kylmälaitteen kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.



Tärkeitä turvallisuusohjeita

5

 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.

 Kylmälaitetta saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin
laitteen turvallinen toiminta on taattu.
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 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.

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.
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 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.

 Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Älä säilytä pakasti-
messa hiilihappopitoisia juomia tai muita jäätyviä nesteitä sisältäviä
tölkkejä tai pulloja. Tölkit tai pullot voivat haljeta jäätyessään.

 Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Jos pikajäähdytät
juomapulloja pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin
kuluttua. Pullot voivat haljeta jäätyessään.

 Loukkaantumisvaara. Älä koske pakasteisiin tai pakastimen sisäti-
lan metalliosiin märin käsin. Kätesi voivat jäätyä kiinni.

 Loukkaantumisvaara. Älä koskaan laita jääpaloja tai jäätelöpuik-
koa, varsinkaan mehujäätä, suuhusi heti pakastimesta ottamisen jäl-
keen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat jäätyä kiinni huuliisi tai kie-
leesi.

 Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä su-
laneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoar-
vo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit
pakastaa elintarvikkeet uudelleen.

 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!

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

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

Pakastin -18 °C Kun lämpötila on asetettu tä-
tä kylmemmäksi: Mitä kyl-
mempi pakastimen sisäläm-
pötila on, sitä enemmän
energiaa kuluu!
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Energiankulutus on nor-
maali

Energiankulutus kasvaa

Käyttö Sijoita laatikot ja hyllytasot
kuten kylmälaitteen tehdas-
toimitustilassa.

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.
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
pakastimen jäähdytystehoa.

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

Heikentynyt ilmankierto vä-
hentää kylmätehoa.
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Ohjaustaulu

a Koko laitteen virtakytkin

b Optinen liitäntä 
(vain huoltotöitä varten)

c Pakastustoiminnon kytkeminen pääl-
le ja pois päältä

d Lämpötilan säätöpainike 
( = kylmemmäksi), 
valintapainike asetustilassa

e Valinnan vahvistaminen (OK-painike)

f Lämpötilan säätöpainike 
( = lämpimämmäksi), 
valintapainike asetustilassa

g Siirtyminen ja poistuminen asetusti-
lasta

h Hälytyksen poistopainike

i Näyttöruutu, jossa lämpötilan näyttö
ja symboleja (symbolit näkyvät vain
asetustilassa ja hälytyksen tai erilais-
ten ilmoitusten aikana; symbolien se-
litykset seuraavan sivun taulukossa)
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Symbolien selitykset

Symboli Merkitys Toiminto

 Lukitus Lukitus estää, ettei kukaan pääse vahingos-
sa kytkemään laitetta pois päältä, muutta-
maan lämpötilan säätöä, kytkemään pakas-
tustoimintoa päälle tai muuttamaan laitteen
asetuksia.

 Merkkiäänet Merkkiäänien valinta sekä ovi- ja lämpötila-
hälytyksen hälytysääni

 Miele@home Näkyvissä vain, kun laitteessa on
Miele@home-tiedonsiirtomoduuli tai -tikku

 Näytön kirkkaus Näytön kirkkauden säätö

 Sapattitila Sapattitilan kytkeminen päälle ja pois päältä

 Verkkovirta Ilmoittaa, että kylmälaite on liitettynä sähkö-
verkkoon, vaikka itse laitetta ei olisi kytketty
päälle; vilkkuu sähkökatkon jälkeen

 Hälytys
(näkyy vain ovi- tai
lämpötilahälytyksen ai-
kana)

Palaa ovihälytyksen aikana; vilkkuu lämpöti-
lahälytyksen, sähkökatkon ja muiden vir-
heilmoitusten aikana

 Messuasetus
(näkyy vain, kun mes-
suasetus on kytketty
päälle)

Messuasetuksen kytkeminen pois päältä
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Kuva on viitteellinen esimerkki eri kylmälaite-
malleista.

a Ohjaustaulu

b Valaistus

c NoFrost-sulatus

d Ylin pakastuslaatikko, jota voidaan
käyttää pakastuslevynä

e Pakastuslaatikot (määrä vaihtelee
mallin mukaan)



Varusteet

19

Vakiovarusteet

Kylmävaraaja

Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden
lämpötilan nousemista sähkökatkon ai-
kana. Sen avulla voit pidentää pakastei-
den säilytysaikaa.

Kylmävaraajan jäähdytysteho on par-
haimmillaan, kun se on saanut jäätyä n.
24 tuntia.

Jääpala-astia

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

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

Mikrokuituliina yleiskäyttöön

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

MicroCloth Kit

MicroCloth Kit sisältää yleisliinan, lasin-
puhdistusliinan ja kiillotusliinan. 
Liinat ovat erityisen repäisylujia ja kes-
täviä. Erikoishienojen mikrokuitujensa
ansiosta liinat puhdistavat pinnat erit-
täin tehokkaasti.
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WLAN-tikku XKS 3130 W 
(Miele@home)

Kylmälaitteeseen asennettava WLAN-
tikku mahdollistaa tiedonsiirron, eli voit
tarkistaa laitteen tilan älypuhelimella tai
tabletilla (iOS®- ja Android™-käyttöjär-
jestelmät) milloin vain.

Voit hyödyntää Miele@mobile-sovellus-
ta tai Miele@home-toimintoja, kuten
kytkeä pikajäähdytyksen tai pakastuk-
sen päälle, kun asennat Miele-kylmälait-
teeseesi WLAN-tikun ja liität laitteen ko-
tisi WLAN-verkkoon.

Tikun mukana toimitetaan asennus- ja
käyttöohje, jossa kerrotaan, miten asen-
nat WLAN-tikun ja kirjaat laitteen
WLAN-verkkoon.
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Ennen ensimmäistä käyttöker-
taa

Pakkausmateriaalit

 Poista kaikki pakkausmateriaali lait-
teen sisätiloista.

Kylmälaitteen puhdistus

Noudata kappaleen “Puhdistus ja
hoito” ohjeita.

 Puhdista laitteen sisäosat ja varus-
teet.

Kylmälaitteen käyttö
Tätä kylmälaitetta ohjataan kosketta-
malla tarvittavaa hipaisupainiketta.

Laite kuittaa jokaisen kosketuksen
merkkiäänellä. Halutessasi voit kytkeä
nämä äänet pois käytöstä (ks. kappale
Asetusten muuttaminen – Merkkiäänet).

Kylmälaitteen kytkeminen päälle

Kun liität kylmälaitteen sähköverkkoon,
näyttöruutuun ilmestyy hetken kuluttua
verkkovirran symboli .

 Kosketa virtakytkintä.

Kylmälaite alkaa kylmetä. Verkkovirran
symboli  sammuu ja näyttöön ilmes-
tyy lämpötila.
Samalla lämpötilan näyttö ja hälytyksen
symboli  alkavat vilkkua, kunnes
asettamasi lämpötila on saavutettu.
Näyttöruudussa vilkkuu kaksi viivaa,
kunnes lämpötila on laskenut alle
0 °C:n.

Kun avaat laitteen oven, sisävalo syttyy
ja LED-valot alkavat kirkastua, kunnes
ne saavuttavat voimakkaimman kirk-
kautensa.

Anna laitteen jäähtyä noin 2 tuntia en-
nen kuin täytät sen elintarvikkeilla. 
Aseta pakastimeen elintarvikkeita vas-
ta, kun se on jäähtynyt tarpeeksi kyl-
mäksi (vähintään -18 °C).
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Kytkeminen pois päältä

 Kosketa virtakytkintä. 
Jos mitään ei tapahdu, laitteen lukitus
on päällä!

Lämpötilan näyttö sammuu näyttöruu-
dusta ja tilalle ilmestyy verkkovirran
symboli  .

Kylmäkoneisto pysähtyy.

Jos 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.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus ja
pakasteiden pitkäaikainen säilytys edel-
lyttävät -18 °C:n lämpötilaa. Silloin mik-
ro-organismit eivät juurikaan pääse li-
sääntymään. Kun lämpötila nousee yli
-10 °C:n, mikro-organismien hajottamis-
prosessi käynnistyy ja elintarvikkeen
säilyvyys heikkenee. Tästä syystä sula-
neita tai sulatettuja pakasteita ei saa
pakastaa enää uudelleen paitsi silloin,
kun ne valmistetaan ensin valmiiksi
ruoaksi (keittämällä tai paistamalla).
Kuumentaminen tuhoaa useimmat mik-
ro-organismit.

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.

Lämpötilan näyttö

Normaalikäytössä lämpötilan näyttö
osoittaa pakastimen senhetkistä,
keskimääräistä lämpötilaa.

Jos pakastimen lämpötila ei ole sellais-
ten lämpötilojen rajoissa, joita lämpöti-
lan näyttö voi näyttää, näytössä vilkkuu
vain viivoja.

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
 Säädä lämpötilaa näyttöruudun alla

olevalla kahdella hipaisupainikkeella.

Kun kosketat hipaisupainiketta

- lämpötila laskee,

- lämpötila nousee.

Lämpötilan säädön aikana valitsemasi
lämpötila vilkkuu näyttöruudussa.

Lämpötilan hipaisupainikkeita kosket-
taessasi näyttöruudussa näkyy seuraa-
vaa:

- ensimmäinen kosketus: viimeksi va-
littu lämpötila vilkkuu näyttöruudus-
sa.

- 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 näyttö-
ruutu alkaa osoittaa kylmälaitteen sen-
hetkistä sisälämpötilaa.

tai

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Kun olet säätänyt lämpötilaa, tarkista
lämpötila noin 6 tunnin kuluttua, jos
laitteessa on vain vähän tavaraa ja

noin 24 tunnin kuluttua, jos laite on
täynnä. Vasta tämän ajan kuluttua elin-
tarvikkeiden todellinen lämpötila on
muuttunut asettamaasi lämpötilaan.

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

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää lämpötilan väliltä 
-15 °C ... -28 °C.
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Pakastustoiminto (SuperFrost)
Ennen kuin laitat pakastimeen uusia pa-
kastettavia tuotteita, kytke pakastustoi-
minto päälle, jotta pakasteet pakastuisi-
vat mahdollisimman nopeasti.

Tuoreiden elintarvikkeiden tulisi jäätyä
läpikotaisin mahdollisimman nopeasti,
jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ul-
konäkö ja maku säilyvät mahdollisim-
man hyvinä.

Poikkeukset:

- Kun laitat pakastimeen jo valmiiksi
pakastettuja tuotteita.

- Kun pakastat kerrallaan enintään 2 kg
elintarvikkeita.

Pakastustoiminnon kytkeminen pääl-
le

Kytke pakastustoiminto päälle 6 tuntia
ennen tuotteiden asettamista pakasti-
meen. Jos aiot pakastaa kerralla enim-
mäismäärän elintarvikkeita, pakastus-
toiminto täytyy kytkeä päälle vähintään
24 tuntia ennen tuotteiden laittamista
pakastimeen!

 Kosketa pakastuspainiketta, jolloin
sen tausta muuttuu keltaiseksi.

Kylmälaitteen kylmäkoneisto alkaa käy-
dä jatkuvasti, jolloin pakastimen sisä-
lämpötila alkaa laskea.

Pakastustoiminnon kytkeminen pois
päältä

Pakastustoiminto kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä noin 65 tunnin kulut-
tua. Aika, joka kuluu ennen kuin pakas-
tustoiminto kytkeytyy pois päältä, vaih-
telee pakastimeen asettamiesi tuorei-
den elintarvikkeiden määrän mukaan.
Pakastuksen symboli  sammuu, ja
kylmäkoneisto alkaa jälleen toimia nor-
maalisti.

Jos haluat säästää energiaa, voit kytkeä
pakastuksen pois päältä jo tätä aikai-
semmin, kun vain huolehdit siitä, että
pakastin on varmasti kylmennyt vähin-
tään -18 °C:n lämpötilaan. Tarkista
kylmälaitteen lämpötila.

 Kosketa pakastuspainiketta uudel-
leen, jolloin sen keltainen taustaväri
sammuu.

Kylmälaite alkaa jälleen toimia normaa-
listi.
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Kylmälaitteessa on hälytysääni, jottei
sen lämpötila pääse nousemaan huo-
maamatta. Hälytysääni varoittaa myös
tilanteessa, jossa laitteen ovi on jäänyt
auki liian kauaksi aikaa.

Lämpötilahälytin

 Pilaantuneiden elintarvikkeiden
nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran.
Jos pakastimen lämpötila on pitkään
yli -18 °C, pakasteet voivat alkaa su-
laa. Näin pakasteiden säilyvyysaika
lyhenee.
Tarkasta pakasteiden kunto. Jos pa-
kasteet ovat päässeet sulamaan,
käytä ne mahdollisimman nopeasti
tai, jos haluat pakastaa ne uudelleen,
kypsennä ne ensin.

Jos pakastin lämpenee liikaa, näyttö-
ruudussa vilkkuu hälytyksen symboli
. Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysää-
ni.

Säätämäsi lämpötila vaikuttaa siihen,
miten paljon lämpötila saa muuttua en-
nen kuin hälytysjärjestelmä alkaa hälyt-
tää.

Hälytysääni kuuluu ja hälytyksen sym-
boli näkyy aina, kun

- kun kytket laitteen päälle, mikäli lait-
teen lämpötila poikkeaa liian paljon
säätämästäsi lämpötila-arvosta.

- olet pitänyt pakastimen ovea kauan
auki, esim. pakasteita järjestellessäsi,

- pakastat kerralla suuria määriä elin-
tarvikkeita,

- kun pakastat tuoreita, vielä lämpimiä
elintarvikkeita,

- huoneistossa on ollut sähkökatko,

- kylmälaitteessa on tekninen vika.

Kun hälytyksen aiheuttanut syy on pois-
tunut, hälytysääni vaikenee ja hälytyk-
sen symboli  sammuu.

Lämpötilahälytyksen keskeyttäminen

Jos haluat keskeyttää hälytysäänen en-
nen aikojaan,

 kosketa lämpötilahälytyksen poisto-
painiketta.

Varoitusääni vaikenee.
Hälytyksen symboli  palaa edelleen,
kunnes hälytyksen aiheuttanut syy on
poistunut.
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Ovihälytin
Jos laitteen ovi jää auki pitemmäksi
ajaksi, laitteesta kuuluu hälytysääni. Hä-
lytyksen symboli  palaa.

Voit valita itse kuinka pitkän aukioloajan
jälkeen ovihälytin alkaa toimia, vakio-
asetus on 2 minuuttia, toinen vaihtoehto
on 4 minuuttia. Voit myös kytkeä ovihä-
lytyksen pois päältä (ks. kappale “Ase-
tusten muuttaminen - Merkkiäänet”).

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vai-
kenee ja hälytyksen symboli  sam-
muu.

Jos laitteesta ei kuulu hälytysääntä,
vaikka ovi on pitkään auki, ovihälytin
on kytketty pois toiminnasta asetus-ti-
lassa (ks. kappale “Asetusten muutta-
minen - Merkkiäänet”).

Ovihälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysää-
nen ennen aikojaan.

 Kosketa ovihälytyksen poistopainiket-
ta.

Varoitusääni vaikenee.
Hälytyksen symboli  palaa edelleen,
kunnes suljet laitteen oven.
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Voit muuttaa tiettyjä laitteen asetuksia
vain silloin, kun olet ensin valinnut ase-
tustilan.

Kun olet asetustilassa, ovihälytintoi-
minto ja kaikki muut virhetoiminnot
ovat poissa käytöstä, mutta näyttöruu-
dussa palaa tällöin kuitenkin hälytyk-
sen symboli .

Muutettavat asetukset

 Lukituksen kytkeminen päälle/
pois päältä

 Merkkiäänien kytkeminen pääl-
le/pois päältä

 Näytön kirkkauden muuttami-
nen

 Sapattitilan kytkeminen päälle/
pois päältä

Kaikkien muiden asetusten muuttami-
nen selitetään seuraavassa.

Lukitus 
Lukituksen avulla voit varmistaa, ettei
kukaan:

- kytke laitetta pois päältä vahingossa,

- muuta lämpötilaa vahingossa,

- kytke pakastustoimintoa päälle vahin-
gossa,

- muuta asetuksia vahingossa (vain lu-
kituksen kytkeminen pois päältä on
mahdollista).

Näin estät sen, ettei kukaan (esim. lap-
set) voi vahingossa kytkeä kylmälaitetta
pois päältä tai muuttaa sen säätöjä.

Lukituksen kytkeminen päälle/pois
päältä

 Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-
tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli  vilk-
kuu.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttö-
ruudussa ja symboli  palaa yhtäjak-
soisesti.
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 Koskettamalla painiketta  tai  voit
säätää, kytketäänkö lukitus päälle vai
pois päältä: 
0: lukitus on pois päältä 
1: lukitus on kytketty päälle.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli 
vilkkuu.

 Kosketa lopuksi uudelleen painiketta,
jolla siirryit asetustilaan, niin pääset
pois asetustilasta. 
Muussa tapauksessa elektroniikka
palautuu normaalitilaan automaatti-
sesti noin kahden minuutin kuluttua.

Kun lukitus on kytketty päälle, näytössä
näkyy symboli .

Merkkiäänet 
Laitteessa on erilaisia merkkiääniä, ku-
ten painikeäänet ja ovi- tai lämpötilahä-
lytyksen hälytysääni.

Voit ottaa painikeäänet ja ovihälyttimen
käyttöön ja pois käytöstä. Lämpötilahä-
lytyksen merkkiääntä ei voi kytkeä pois
käytöstä.

Valittavana on 4 säätövaihtoehtoa. Teh-
dasasetuksena on vaihtoehto 3, eli pai-
nikeäänet ja ovihälyttimen hälytysääni
ovat käytössä.

Merkkiäänien kytkeminen päälle/pois
päältä

 Kosketa asetustilan hipaisupainiketta.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli  vilk-
kuu.

 Kosketa niin monta kertaa lämpötilan
säätöpainiketta ( tai ), että sym-
boli  alkaa vilkkua.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttö-
ruudussa ja symboli  palaa yhtäjak-
soisesti.
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 Koskettamalla painiketta  tai  voit
nyt valita vaihtoehdoksi: 
0: painikeäänet pois; ovihälytin pois 
1: painikeäänet pois; ovihälytin päällä 
(4 min kuluttua)
2: painikeäänet pois; ovihälytin päällä 
(2 min kuluttua)
3: painikeäänet päällä; ovihälytin
päällä 
(2 min kuluttua)

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli 
vilkkuu.

 Kosketa lopuksi uudelleen asetustilan
hipaisupainiketta, niin pääset pois
asetustilasta.
Muussa tapauksessa elektroniikka
palautuu normaalitilaan automaatti-
sesti noin minuutin kuluttua.

Näytön kirkkaus 
Voit säätää näytön kirkkautta laitteen si-
joitustilan valaistusolojen mukaan.

Voit muuttaa näytön kirkkautta asteittain
väliltä 1 - 3. Tehdasasetuksena on suurin
kirkkausaste 3.

Näytön kirkkauden muuttaminen

 Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-
tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli   vilk-
kuu.

 Kosketa niin monta kertaa lämpötilan-
säätöpainiketta ( tai ), että sym-
boli  alkaa vilkkua.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttö-
ruudussa ja symboli  palaa yhtäjak-
soisesti.
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 Koskettamalla painikkeita  tai 
voit nyt valita vaihtoehdoksi: 
1: vähiten kirkas 
2: keskikirkas 
3: mahdollisimman kirkas.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli 
vilkkuu.

 Kosketa lopuksi uudelleen painiketta,
jolla siirryit asetustilaan, niin pääset
pois asetustilasta. 
Muussa tapauksessa elektroniikka
palautuu normaalitilaan automaatti-
sesti noin kahden minuutin kuluttua.

Sapattitila 
Kylmälaitteessa on uskonnollisia tapoja
kunnioittava sapattitila.

Seuraavat toiminnot kytkeytyvät pois
päältä:

- sisävalo oven ollessa auki,

- kaikki merkkiäänet ja -valot,

- lämpötilan näyttö,

- pakastustoiminto (jos se ollut kytket-
tynä päälle).

Käytettävissä ovat vain:

- sapattitilan pois päältä kytkemiseen
käytettävä hipaisupainike

- ja virtakytkin.

Sapattitila kytkeytyy automaattisesti
pois päältä noin 120 tunnin kuluttua.

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

 Pilaantuneiden elintarvikkeiden
nauttiminen aiheuttaa terveysvaaran.
Koska laite ei sapattitilassa ollessaan
hälytä mahdollisen sähkökatkon jäl-
keen, pakasteet voivat päästä sula-
maan huomaamattasi. Näin pakastei-
den säilyvyysaika lyhenee.
Tarkasta pakasteiden kunto. Jos pa-
kasteet ovat päässeet sulamaan,
käytä ne mahdollisimman nopeasti
tai, jos haluat pakastaa ne uudelleen,
kypsennä ne ensin.
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Sapattitilan kytkeminen päälle

 Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-
tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli   vilk-
kuu.

 Kosketa niin monta kertaa lämpötilan-
säätöpainiketta ( tai ), että sym-
boli  alkaa vilkkua.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Viimeksi valittu asetus vilkkuu näyttö-
ruudussa ja symboli  palaa yhtäjaksoi-
sesti.

 Koskettamalla hipaisupainiketta  tai
 voit nyt kytkeä sapattitilan päälle.
Valitse tällöin asetus 1.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus astuu voimaan ja
symboli  palaa.

Kun symboli  sammuu noin 3 sekunnin
kuluttua, sapattitila on kytketty päälle.

 Kytke sapattitila pois päältä sapatin
jälkeen.

Sapattitilan kytkeminen pois päältä

 Kosketa uudelleen painiketta, jolla
siirryit asetustilaan, niin poistut sapat-
titilasta.

Näyttöruutu alkaa jälleen näyttää läm-
pötilaa ja sisävalo syttyy.
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Teleskooppikiskoilla liikkuvat
pakastuslaatikot
Jotkin pakastuslaatikot ovat teleskoop-
pikiskojen päällä, jolloin laatikot voidaan
vetää ulos täyttämistä ja tyhjentämistä
sekä puhdistamista varten.

 Vedä laatikoita ulospäin niin pitkälle
kuin ne tulevat.

 Tartu laatikkoon takaa molemmilta si-
vuilta ja irrota laatikko nostamalla sitä
ensin ylöspäin ja sitten ulospäin.

Työnnä teleskooppikiskot lopuksi ta-
kaisin sisään. Näin vältät kiskojen va-
hingoittumisen!

Kun puhdistat pakastinta, varo ettet
samalla pese teleskooppikiskojen
voiteluainetta pois.
Puhdista teleskooppikiskot kostealla
liinalla.

 Kun asetat pakastuslaatikoita paikoil-
leen, aseta laatikko kokonaan sisään-
työnnettyjen kiskojen päälle.

 Työnnä laatikkoa sisäänpäin, kunnes
se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Hyllytasojen irrotus
Voit irrottaa hyllytasot.

 Nosta hyllytasoa etuosastaan kevyes-
ti ylöspäin ja vedä taso irti eteenpäin.
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Enimmäispakastuskyky
Jotta elintarvikkeet jäätyisivät mahdolli-
simman nopeasti, voit pakastaa yhden
vuorokauden aikana enintään enim-
mäispakastusmäärän verran elintarvik-
keita. Pakastimen enimmäispakastusky-
vyn näet pakastimen sisällä olevasta ar-
vokilvestä “Pakastuskyky ...kg/24 h”.

Arvokilvessä ilmoitettu enimmäispakas-
tuskyky on laskettu normin DIN EN ISO
15502 mukaisesti.

Mitä tapahtuu tuoreiden elin-
tarvikkeiden pakastuksessa?
Tuoreiden elintarvikkeiden tulee jäätyä
läpikotaisin mahdollisimman nopeasti,
jotta niiden ravintoarvo, ulkonäkö ja ma-
ku säilyisivät mahdollisimman hyvinä.

Mitä hitaammin elintarvikkeet jäätyvät,
sitä enemmän niiden solurakenne rik-
koutuu ja solunestettä pääsee solujen
väliin. Tällöin solut kutistuvat. Sulatuk-
sen aikana vain osa aiemmin ulos pääs-
seestä nesteestä voi palata takaisin so-
luihin. Käytännössä tämä merkitsee si-
tä, että elintarvikkeesta poistuu paljon
nestettä sulamisvaiheessa. Voit huoma-
ta tämän elintarvikkeen ympärille kerty-
västä nestemäärästä sulamisen aikana.

Jos elintarvike on jäätynyt nopeasti, so-
lurakenteella on ollut vähemmän aikaa
rikkoutua ja päästää solunestettä solu-
jen väliin. Tällöin solut kutistuvat huo-
mattavasti vähemmän. Sulamisen aika-
na solujen väliseen tilaan joutunut vä-
häinen nestemäärä pystyy imeytymään
takaisin soluihin. Näin tuotteesta ei irtoa
kovin paljoa nestettä ja tuote säilyttää
rakenteensa sulatettaessa.

Valmiiden pakasteiden säilyttä-
minen

Älä pakasta osittain tai kokonaan su-
laneita tuotteita uudelleen. Vasta kun
olet valmistanut tuotteen ruoaksi
(keittämällä tai paistamalla), voit pa-
kastaa sen uudelleen.

Kun haluat säilyttää pakastimessa kau-
pasta ostamiasi pakasteita, tarkista jo
tuotetta ostaessasi

- pakkauksen kunto

- tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä

- kaupan pakastealtaan lämpötila.

Jos pakasteiden säilytyslämpötila on
lämpimämpi kuin -18 °C, pakasteiden
säilyvyys heikkenee.

 Kun käyt kaupassa, ota pakasteet ai-
na viimeisenä, ja kuljeta ne kotiin sa-
nomalehteen käärittyinä tai kylmäkas-
sissa.

 Laita ostamasi pakasteet kylmälait-
teeseen niin pian kuin mahdollista.
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Kun pakastat elintarvikkeet it-
se

Pakasta ainoastaan tuoreita ja ensi-
luokkaisia elintarvikkeita!

Muista elintarvikkeita pakastaessasi

- Pakastettaviksi sopivat:
tuore liha, linnut, riista, kala, vihan-
nekset, tuoreet yrtit ja marjat, maito-
tuotteet, leivonnaiset, ylijäänyt ruoka,
munankeltuaiset ja munanvalkuaiset
sekä monet valmisruoat.

- Pakastettaviksi eivät sovi:
viinirypäleet, lehti- ja keräsalaatti, re-
tiisit, hapankerma, majoneesi, koko-
naiset kananmunat kuorineen, sipulit,
kokonaiset kypsentämättömät ome-
nat ja päärynät.

- Jotta vihannesten ja hedelmien väri,
maku ja C-vitamiinipitoisuus pysyisi-
vät mahdollisimman hyvänä, niitä on
yleensä kiehautettava ennen pakas-
tamista. Pidä niitä pieninä annoksina
kiehuvassa vedessä 2-3 minuutin
ajan. Jäähdytä ne sen jälkeen no-
peasti kylmässä vedessä. Valuta.

- Vähärasvainen liha soveltuu pakastet-
tavaksi rasvaista paremmin ja sen
säilyvyysaika on olennaisesti pidem-
pi.

- Kun pakastat kyljyksiä, pihvejä, leik-
keitä tms., laita viipaleiden väliin
muovikelmu. Näin tuotteet eivät jäädy
kiinni toisiinsa.

- Älä mausta tai suolaa kypsentämättö-
miä elintarvikkeita ennen pakastusta;
mausta ja suolaa pakastettavat val-

misruoat vain kevyesti. Joidenkin
mausteiden maku muuttuu pakastuk-
sen aikana.

- Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen
pakastamista, muuten ne voivat su-
lattaa muita pakasteita ja lisätä ener-
giankulutusta.

Pakasteiden pakkaaminen

 Pakkaa tuotteet sopiviin annoskokoi-
hin.

– Pakkauksiksi sopivat

- muovikelmu

- polyeteenistä valmistetut pakastus-
pussit

- alumiinifolio

- pakastusrasiat

– Pakkauksiksi eivät sovi

- pakkauspaperi

- voipaperi

- sellofaani

- jätepussit

- käytetyt ostoskassit

 Painele pakkauksesta ilma pois mah-
dollisimman tarkkaan.

 Sulje pakkaus tiiviisti

- kumirenkaalla

- muovisella sulkimella

- narulla tai

- pakastusteipillä.

Vinkki: Polyeteenistä valmistetut pakas-
tuspussit voit sulkea tiiviisti myös erilli-
sellä pussien suljentakoneella.
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 Merkitse pakkaukseen sen sisältö ja
pakastuspäivä.

Ennen pakastamista

 Jos pakastat kerralla enemmän kuin
2 kg elintarvikkeita, pakastustoiminto
täytyy kytkeä päälle ennen pakasti-
men täyttämistä (ks. kappale Pakas-
tustoiminnon käyttö).

Näin aiemmin pakastetut pakasteet kyl-
menevät mahdollisimman kylmiksi.

Pakasteiden järjestely

 Älä koskaan ylitä seuraavia enim-
mäistäyttömääriä: 
- ylin pakastuslaatikko = 5 kg
- pakastuslaatikko = 25 kg
- lasilevy = 35 kg

Huolehdi siitä, etteivät uudet pakas-
tettavat tuotteet joudu kosketuksiin
jo jäätyneiden pakasteiden kanssa.

 Tarkista, että pakkaukset ovat kuivia,
ennen kuin asetat ne pakastimeen.
Näin ne eivät jäädy kiinni toisiinsa.

- Kun pakastat pieniä määriä

Pakasta elintarvikkeet alimmissa pakas-
tuslaatikoissa.

 Levitä pakastettavat tuotteet tasai-
sesti pakastuslaatikoiden pohjalle,
jotta tuotteet jäätyisivät mahdollisim-
man nopeasti.
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Kun asetat tuotteita suoraan lasile-
vylle, varmista ettet peitä tuotteilla
pakastimen takaseinän ilmankiertora-
koja. Ilmankiertoaukot ovat tärkeitä
laitteen toiminnalle ja normaalille
energiankulutukselle!

- Kun pakastat kerralla enimmäis-
määrän (ks. arvokilpi)

 Poista tällöin pakastuslaatikko lasihyl-
lyn päältä.

 Levitä pakastettavat tuotteet tasai-
sesti ylimpien lasilevyjen päälle, jotta
tuotteet jäätyisivät mahdollisimman
nopeasti.

Kun tuotteet ovat pakastuneet:

 Aseta pakastetut elintarvikkeet pa-
kastuslaatikkoon ja laita pakastuslaa-
tikko takaisin pakastimeen.

- Kun pakastat kookkaita tuotteita

Jos haluat säilyttää pakastimessa kook-
kaita tuotteita, esim. kokonaista joulu-
kinkkua, voit irrottaa pakastuslaatikoi-
den välissä olevat lasilevyt.

 Ota pakastuslaatikot pois pakasti-
mesta. Nosta lasilevyjä vähän ja vedä
ne ulos pakastimesta.

Pakasteiden säilyvyysaika

Pakastettujen elintarvikkeiden säilyvyys,
myös suositellussa -18° C:n lämpötilas-
sa, on hyvin vaihteleva. Myös pakas-
teissa tapahtuu hajoamisprosesseja, joi-
ta pakastaminen vain hidastaa. Rasva
härskiintyy joutuessaan tekemisiin ilman
kanssa. Siksi vähärasvainen liha säilyy
kaksi kertaa kauemmin kuin rasvainen
liha.

Seuraavassa mainitut säilyvyysajat ovat
vain ohjeellisia.

Elintarvikeryhmä Säilyvyys
(kuukautta)

Jäätelö 2 – 6

Leipä, leivonnaiset 2 – 6

Juusto 2 – 4

Kala, rasvainen 1 – 2

Kala, vähärasvainen 1 – 5

Makkara, kinkku 1 – 3

Riista, possu 1 – 2

Linnut, naudanliha 2 – 10

Kasvikset, marjat, he-
delmät

6 – 18

Yrtit 6 – 10

Kaupasta ostettavien pakasteiden säily-
vyysaika: ks. pakkauksen parasta en-
nen -päiväys.

Pakastimen tasainen 18 °C lämpötila ja
hyvä hygienia elintarvikkeiden käsitte-
lyssä mahdollistavat elintarvikkeiden
mahdollisimman pitkän säilytysajan, mi-
kä vähentää ruoan menemistä hukkaan.
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Pakasteiden sulatus

Älä pakasta osittain tai kokonaan sula-
neita tuotteita uudelleen. Vasta kun
olet valmistanut tuotteen ruoaksi (keit-
tämällä tai paistamalla), voit pakastaa
sen uudelleen.

Voit sulattaa pakasteita

- mikroaaltouunissa,

- uunissa kiertoilma- tai sulatustoimin-
nolla,

- huoneenlämmössä,

- jääkaapissa (tällöin pakasteiden kyl-
myys jäähdyttää jääkaappia),

- höyryuunissa.

Litteät liha- ja kalapalat voit laittaa
kuumalle paistinpannulle osittain jäisi-
näkin.

Liha- ja kalapalat (esim. jauheliha,
broileri, kalafilee) on sulatettava siten,
etteivät ne joudu kosketuksiin muiden
elintarvikkeiden kanssa. Kerää sulamis-
vesi tarkoin talteen, kaada se varovasti
viemäriin ja huuhtele viemäri vielä lo-
puksi.

Marjat ja hedelmät voit sulattaa huo-
neenlämmössä pakkauksissaan tai kan-
nellisessa astiassa.

Vihannekset voit yleensä kaataa jäisinä
kiehuvaan veteen tai kuullottaa kuu-
massa rasvassa. Kypsennysaika on ly-
hyempi kuin tuoreilla vihanneksilla.

Juomien pikajäähdytys

Jos pikajäähdytät juomia pakastimessa,
muista ottaa ne pois viimeistään tun-
nin kuluttua, etteivät ne halkea jäätyes-
sään.

Varusteiden käyttö

Jääpalojen valmistus

 Täytä jääpala-astiasta 3/4 vedellä ja
aseta se pakastuslaatikon pohjalle.

 Mikäli jääpala-astia jäätyy kiinni, irrota
se tylpän esineen, esim. lusikanvarren
avulla.

Vinkki: Jääpalat irtoavat helposti as-
tiasta, kun pidät sitä hetken juoksevan
veden alla.
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Kylmävaraajan käyttö

Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden
lämpötilan nousemista sähkökatkon ai-
kana. Sen avulla voit pidentää pakastei-
den säilytysaikaa.

 Aseta kylmävaraaja ylimpään pakas-
tuslaatikkoon.

Kylmävaraajan jäähdytysteho on par-
haimmillaan, kun se on saanut jäätyä n.
24 tuntia.

– Sähkökatkon aikana

 Aseta läpikotaisin jäätynyt kylmäva-
raaja suoraan pakasteiden päälle
ylimmän pakastuslaatikon etuosaan.

Vinkki: Kun pakastat tuoreita elintarvik-
keita, käytä kylmävaraajaa erottamaan
valmiiksi pakastuneet tuotteet ja uudet,
pakastettavat tuotteet toisistaan. Näin
valmiit pakasteet eivät pääse sulamaan.

Vinkki: Voit luonnollisesti käyttää kyl-
mävaraajaa myös kylmälaukussa, kun
haluat pitää ruoat ja juomat kylminä.
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Pakastimessa on NoFrost-sulatus, jonka
ansiosta pakastin sulattaa itsensä auto-
maattisesti, eikä pakastimen sisälle ker-
ry jäätä.

Pakastimeen kertyvä kosteus tiivistyy
pakastimen höyrystimiin, joista pakastin
sulattaa ja haihduttaa tiivistyneen kos-
teuden säännöllisesti.

Automaattisen sulatuksen ansiosta pa-
kastimen sisälle ei kerry koskaan jäätä.
Pakasteiden lämpötilaan tällä sulatus-
menetelmällä ei ole vaikutusta.
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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 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.

Suosittelemme puhdistusta haalealla
vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Seuraavilta sivuilta löydät tärkeitä puh-
distusohjeita.
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Ennen kylmälaitteen puhdis-
tusta
 Kytke kylmälaite pois päältä.

Näyttöruutu sammuu ja kompressori
kytkeytyy pois päältä.
Jos mitään ei tapahdu, laitteen lukitus
on kytketty päälle (ks. “Asetusten muut-
taminen – Lukituksen kytkeminen pääl-
le/pois päältä”).

 Tyhjennä kylmälaite elintarvikkeista ja
siirrä tuotteet viileään paikkaan.

 Irrota hyllytasot:
Nosta hyllytasoa etuosastaan kevyes-
ti ylöspäin ja vedä taso irti eteenpäin.

Hyllytasoihin kiinnitettyjä teleskoop-
pikiskoja ei saa pestä astianpesuko-
neessa!

Teleskooppikiskojen irrottaminen

 Irrota teleskooppikiskot:

1. Paina lukituskielekkeitä ylöspäin.

2. Työnnä teleskooppikiskoja sivulle.

3. Työnnä ne sitten taaksepäin irti.

 Kiinnitä teleskooppikiskot takaisin
paikoilleen hyllytasoon puhdistuksen
jälkeen:

1. Ripusta teleskooppikisko paikoilleen
ensin takaa.

2. Napsauta sitten edessä oleva lukitus-
kieleke kiinni.
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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.

Seuraavat osat eivät kestä pesua as-
tianpesukoneessa:

- kaikki pakastuslaatikot

- kaikki listat

- hyllytasot

- hyllytasojen teleskooppikiskot

- kylmävaraajat

 Puhdista nämä osat/varusteet käsin.

Jääpala-astia kestää pesun astianpe-
sukoneessa.

 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.

 Puhdista teleskooppikiskot kostealla
liinalla.

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

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

Puhdistuksen jälkeen
 Aseta kaikki hyllytasot takaisin kylmä-

laitteeseen.

 Sulje laitteen ovi.

 Liitä kylmälaite takaisin sähköverk-
koon ja kytke laite päälle.

 Kytke pakastustoiminto päälle, niin
pakastin jäähtyy nopeammin.

 Kun pakastin on kylmennyt tarpeeksi,
laita pakasteet takaisin pakastuslaati-
koihin ja aseta pakastuslaatikot pa-
kastimeen.

 Kytke pakastustoiminto pois päältä
heti, kun pakastin on jäähtynyt vähin-
tään -18 °C:een.
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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

Laite ei kylmene, sisä-
valo ei pala, kun laitteen
ovi on auki eikä näyttö-
ruudussa näy mitään.

Laitetta ei ole kytketty päälle, mutta näyttöruudussa
näkyy verkkovirran symboli .
 Kytke kylmälaite päälle.

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

mestyy verkkovirran symboli , kun laitetta ei ole
vielä kytketty päälle.

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

Näytössä näkyy symboli
, kylmälaite ei kylme-
ne, mutta laitetta voi
käyttää ja sisävalo pa-
laa.

Messuasetus on kytketty päälle. Messuasetuksen an-
siosta laitteen toimintoja voidaan esitellä ilman, että
laite kylmenee. Kotitalouskäytössä tätä asetusta ei
tarvita.
 Kytke messuasetus pois päältä (ks. “Tietoja kaup-

piaille - Messuasetus”).
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Ongelma Syy ja toimenpide

Laite ei kylmene, sisä-
valo ei pala, kun laitteen
ovi on auki eikä näyttö-
ruudussa näy mitään.

Laitetta ei ole kytketty päälle, mutta näyttöruudussa
näkyy verkkovirran symboli .
 Kytke kylmälaite päälle.

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

mestyy verkkovirran symboli , kun laitetta ei ole
vielä kytketty päälle.

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

Näytössä näkyy symboli
, kylmälaite ei kylme-
ne, mutta laitetta voi
käyttää ja sisävalo pa-
laa.

Messuasetus on kytketty päälle. Messuasetuksen an-
siosta laitteen toimintoja voidaan esitellä ilman, että
laite kylmenee. Kotitalouskäytössä tätä asetusta ei
tarvita.
 Kytke messuasetus pois päältä (ks. “Tietoja kaup-

piaille - Messuasetus”).
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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.

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 pakastanut kerralla 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.
Pakastimeen saattaa olla jo kertynyt paksuhko jää-
kerros.
 Sulje laitteen ovi.

Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jon-
kin ajan kuluttua.

Jos laitteeseen on jo kertynyt paksuhko jääkerros,
kompressorin kylmäteho laskee ja energiankulutus
kasvaa.
 Sulata kylmälaite ja puhdista se.

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 kappaleen Asennusohjeita – Kalusteisiin

sijoittaminen ohjeita.
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Ongelma Syy ja toimenpide

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

Laitteen lämpötila on säädetty liian kylmäksi.
 Muuta lämpötilan asetusta.

Olet pakastanut kerralla suuren määrän elintarvikkei-
ta.
 Noudata kappaleen “Pakastaminen ja pakasteiden

säilyttäminen” ohjeita.

Pakastustoiminto on vielä päällä.
 Energian säästämiseksi voit kytkeä pakastustoi-

minnon pois päältä ennenaikaisesti.

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

Kyseessä ei ole häiriö. Asetettu lämpötila on liian kor-
kea.
 Muuta lämpötila-asetusta.
 Tarkista laitteen sisälämpötila vielä 24 tunnin kulut-

tua.

Pakasteet alkavat sulaa. 
Huonelämpötila on ollut alempi kuin kylmälaitteen
huoneenlämpötilaluokassa on mainittu. 
Kompressori käy harvemmin, kun huoneenlämpötila
on liian alhainen. Siksi pakastin voi lämmetä liikaa.
 Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sijoitus-

paikka annettuja ohjeita.
 Nosta huoneenlämpötilaa.

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.
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Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus Syy ja toimenpide

Näyttöruudussa näkyy
“F0 ... F9”.

Laitteessa on tekninen häiriö.
 Ota yhteys huoltoon.

Näyttöruudussa palaa
hälytyksen symboli  
ja laitteesta kuuluu hä-
lytysääni.

Ovihälytin on lauennut.
 Sulje laitteen ovi. Hälytyksen symboli   sammuu

ja hälytysääni vaikenee.

Hälytyksen symboli 
vilkkuu näyttöruudussa.

Pakastimen lämpötila on noussut tai laskenut liikaa
säätämääsi lämpötilaan nähden.
Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:

– Laitteen ovea on avattu monta kertaa peräkkäin.
– Olet pakastanut kerralla paljon tuoreita elintar-

vikkeita, mutta et ole kytkenyt päälle pakastus-
toimintoa.

– Huoneistossa on ollut pitkä sähkökatko.
 Poista hälytyksen aiheuttanut syy. Hälytyksen

symboli  sammuu ja hälytysääni vaikenee.
Jos lämpötila on kovin korkea, varmista etteivät
pakasteet ole sulaneet osittain tai kokonaan. Muis-
ta ettei sulaneita pakasteita saa pakastaa uudel-
leen, vaan ne on ensin kypsennettävä (keitettävä
tai paistettava).
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Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus Syy ja toimenpide

Näyttöruudussa näkyy
sähkökatkon symboli
,  ja laitteesta kuuluu
hälytysääni.
Näytössä näkyy myös
lämpimin lämpötila, jo-
hon pakastin on ehtinyt
lämmetä sähkökatkon
aikana.

Huoneistossa on ollut sähkökatko: pakastimen läm-
pötila on noussut liikaa viime päivien tai tuntien aika-
na sähkökatkon vuoksi.
Kun sähkökatko on mennyt ohi, kylmälaite on jatka-
nut toimintaansa entiseen tapaansa.
 Paina OK-painiketta.

Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö
häviää. Tämän jälkeen lämpötilanosoitin alkaa jälleen
osoittaa pakastimen todellista lämpötilaa.
 Jos elintarvikkeet ovat sulaneet osittain tai koko-

naan, tarkista niiden kunto. Muista ettei sulaneita
pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on en-
sin kypsennettävä (keitettävä tai paistettava).
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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.
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Muita ongelmia

Ongelma Syy ja toimenpide

Pakastimen ovea ei
pysty avaamaan monta
kertaa peräkkäin.

Kyseessä ei ole häiriö. Kun olet avannut oven jo ker-
ran, kestää noin minuutin ennen kuin oven voi avata
uudelleen muuten kuin voimakkaasti vetämällä.

Pakasteet ovat jääty-
neet kiinni.

Elintarvikepakkaus ei ollut täysin kuiva, kun asetit sen
pakastumaan.
 Irrota pakasteet tylpän esineen, esim. lusikanvar-

ren avulla.

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

Kyseessä ei ole häiriö. Olet kytkenyt ovihälytyksen
pois päältä (ks. kappale Asetusten muuttaminen –
Merkkiäänet ).

Näyttöruudussa palaa
symboli . Laitetta ei
voi kytkeä pois päältä.

Laitteen lukitus on kytketty päälle.
 Kytke lukitus kokonaan pois päältä (ks. “Asetusten

muuttaminen – Lukituksen kytkeminen päälle ja
pois päältä”).

Laitteen ulkoseinät tun-
tuvat lämpimiltä.

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

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 hyllyt tai laatikot heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tarkista
kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uudes-
taan paikoilleen.

Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toi-
sistaan.

Verkkoliitäntäjohdon pidike on jäänyt paikalleen laitteen taka-
puolelle. Ota se pois.
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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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Messutoiminto 
Messuasetus-toiminnon avulla tätä kyl-
mälaitetta voidaan esitellä liikkeissä ja
esittelytiloissa. Tällöin kylmälaitteen
käyttöä ja sisävalaistusta voidaan esitel-
lä vapaasti, mutta laitteen kompressori
ei ole käynnissä eli laite ei kylmene.

Messuasetuksen kytkeminen päälle

 Kytke kylmälaite pois päältä kosketta-
malla virtakytkintä.
Jos mitään ei tapahdu, laitteen lukitus
on päällä.

Lämpötilan näyttö sammuu näyttöruu-
dusta ja tilalle ilmestyy verkkovirran
symboli .

 Aseta sormesi hipaisupainikkeelle 
ja pidä sitä siinä.

 Kosketa lisäksi kerran virtakytkintä
(älä ota sormeasi pois painikkeelta
!).

 Pidä edelleen sormeasi painikkeel-
la , kunnes näyttöruutuun ilmestyy
symboli .

 Ota sitten sormesi pois painikkeel-
ta .

Messuasetus on kytketty päälle ja näyt-
töruudussa palaa symboli .
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Messuasetuksen kytkeminen pois
päältä

Symboli  palaa näyttöruudussa.

 Kosketa painiketta, jolla siirryt asetus-
tilaan.

Näyttöruudussa näkyvät kaikki valitta-
vissa olevat symbolit, symboli  vilk-
kuu.

 Kosketa niin monta kertaa lämpötilan-
säätöpainiketta ( tai ), että sym-
boli  alkaa vilkkua.

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Näyttöruudussa vilkkuu 1 (tarkoittaa:
messutoiminto on kytketty päälle), sym-
boli  palaa.

 Kosketa painiketta  tai , kunnes
näyttöruutuun ilmestyy symboli 0 (täl-
löin messutoiminto on kytketty pois
päältä).

 Vahvista valintasi koskettamalla OK-
painiketta.

Valitsemasi asetus tallentuu, symboli 
vilkkuu.

 Kosketa lopuksi uudelleen painiketta,
jolla siirryit asetustilaan, niin pääset
pois asetustilasta. 
Muussa tapauksessa elektroniikka
palautuu normaalitilaan automaatti-
sesti noin kahden minuutin kuluttua.

Messuasetus on kytketty pois päältä,
symboli  sammuu.
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Asennusohjeita

Side by side-asennus

Pakastimissa FNS 35402 i ja
FNS 37402 i on kaksi sisäänrakennettua
sivuseinän lämmitintä ja ne voidaan
asentaa kaikkien laitteiden kanssa “si-
de-by-side” -asennuksena, kukin laite
omassa kalustekaapissaan.

Kysy tarkemmin kodinkonekauppiaal-
tasi, mitkä laitemallit sopivat yhdistet-
täväksi tähän kylmälaitteeseen!

Sijoituspaikka

 Loukkaantumisvaara ja laitteen
vahingoittumisen vaara, jos kylmälai-
te pääsee kaatumaan.
Kylmälaite voi kaatua, jollei sitä ole
asennettu kalusteisiin.
Älä avaa kylmälaitteen ovea/ovia en-
nen kuin laite on sijoitettu ja kiinnitet-
ty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö-
ja asennusohjeen mukaisesti.

 Lämpöä tuottavat laitteet aiheut-
tavat palo- ja vaurioitumisvaaran.
Lämpöä tuottavat laitteet voivat syt-
tyä palamaan ja sytyttää myös kyl-
mälaitteen.
Kylmälaitetta ei saa asentaa keittota-
son alapuolelle.

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 kylmälaitteen 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.

 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 käyttö- ja
asennusohjeen mukaisesti.
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Huoneenlämpötilaluokka

Kylmälaite on suunniteltu käytettäväksi
tietyssä huoneenlämmössä, mikä ilmoi-
tetaan huoneenlämpötilaluokkana. 
Huoneenlämpötila ei saa laskea ilmoi-
tettua lämpötilaa kylmemmäksi, sillä se
pidentää kylmäkoneiston seisontajakso-
ja, jolloin laite ei pysy tarpeeksi kylmänä
sisältä!

Huoneenlämpötilaluokan saat selville
laitteen 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

Jos käytät huoneenlämpötilaluokan
SN kylmälaitetta kylmemmissä huon-
elämpötiloissa (kuitenkin yli +5 °C),
laitteen moitteeton toiminta on vielä
taattu.

Ilmankierto

 Jollet noudata ilmoitettuja il-
manotto- ja ilmanpoistoaukkojen mit-
toja, kylmälaitteen kompressori käyn-
nistyy normaalia useammin ja käy
normaalia pitempään.
Tämä lisää laitteen energiankulutusta
ja nostaa kompressorin lämpötilaa,
mikä voi puolestaan vahingoittaa
kompressoria.
Noudata siksi ehdottomasti ilmoitet-
tuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukko-
jen mittoja.

Laitteen takaseinän läheisyydessä oleva
ilma lämpenee. Siksi laite täytyy sijoittaa
kalusteisiin siten, että sen ilmanotto- ja
ilmanpoistoaukot pysyvät aina vapaina
(ks. kappale “Sijoitusmitat”):

- Tuloilma  tulee laitteeseen jalustan
kautta ja poistoilma  poistuu ylhääl-
tä kalustekaapin takaosasta.

- Esteettömän ilmankierron takaami-
seksi laitteen taakse on jätettävä ko-
ko kaapin levyinen, vähintään 40 mm
syvä ilmankiertotila.
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- Vapaata ilmankiertotilaa, myös kalus-
tekaapin jalustassa sekä sisällä, ku-
ten myös kylmälaitteen ja huonetilan
katon väliin jäävää ilmankiertotilaa on
oltava vähintään 200 cm², jotta läm-
min ilma pääsee poistumaan esteittä.

Jos haluat varustaa ilmanotto- ja il-
manpoistoaukot ritilöillä, aukkojen
pinta-alan on oltava suurempi kuin
200 cm². Ritilän aukkojen pinta-alo-
jen summan täytyy olla vähintään
200 cm², jotta vapaata ilmankiertoti-
laa on riittävästi.

- Huomaa! Mitä suuremmat ilmanotto-
ja ilmanpoistoaukot ovat, sitä vähem-
män laite kuluttaa energiaa.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei
saa peittää eikä tukkia. Puhdista il-
mankiertoritilä myös säännöllisesti
pölystä.

Ilmanpoistoaukko laitteen yläpuolella

Laitteen yläpuolelle järjestettävä ilman-
poistoaukko voidaan toteuttaa monilla
tavoin:

a suoraan laitteen päältä ilmankiertori-
tilän kautta (vapaa ilmankiertotila
väh. 200 cm²)

b kalustekaapin ja katon väliin

c välikattoon

Kalusteovi

Vaaka- ja pystysuuntainen rako

Käytettävän kalusteoven paksuus ja
pyöristyssäde on otettava huomioon
määritettäessä oven ympärille jätettä-
vän vaaka- ja pystysuuntaisen raon le-
veyttä.

Ota ehdottomasti huomioon seuraava:

– Vaakasuuntainen rako

Jos kalusteoven ylä- tai alapuolelle tu-
lee toinen kaapinovi, ovien väliin täytyy
jättää vähintään 3 mm:n rako.
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– Pystysuuntainen rako

Jos kylmälaitteen kalusteoven sara-
napuolen ja sen viereisen keittiöka-
lusteen etureunan tai sivuseinän väli-
nen etäisyys on liian pieni, kylmälait-
teen ovi voi avattaessa ottaa kiinni
viereisen keittiökalusteen etureunaan
tai sivuseinään.
Laske kalusteoven viereen jätettävän
raon leveys oven paksuuden ja pyö-
ristyssäteen mukaan.

Ota tämä huomioon jo keittiösuunitte-
lussa tai kylmälaitteen hankinnan yhtey-
dessä, jotta saat varmasti varattuun ti-
laan sopivan ratkaisun.

Kaluste-
oven pak-
suus 
A [mm]

Raon leveys X [mm] 
eri 

pyöristyssäteillä B

R0 R1,2 R2 R3

≥16 - 19 vähintään 3

20 5 4 4 3,5

21 5,5 5 4,5 4

22 6,5 6 5,5 5

viereisen keittiökalusteen etureuna

A = Kalusteoven paksuus
B = Pyöristyssäde
X = Rako

kalusterivin sivuseinä

A = Kalusteoven paksuus
B = Pyöristyssäde
X = Rako

Vinkki: Asenna välikelista kalusteen
rungon ja sivuseinän väliin. Näin saat jä-
tettyä väliin sopivan raon.
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Kalusteoven paino

 Raskas kalusteovi aiheuttaa vau-
rioiden vaaran.
Jos asennat laitteeseen liian paina-
van kalusteoven, laitteen saranat voi-
vat vahingoittua, mikä voi aiheuttaa
mm. kylmälaitteen toimintahäiriöitä.

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

Kylmälaite Kalusteoven
paino enint./kg

FN 35402 i, FN
37402 i, FNS 35402
i, FNS 37402 i

26

Suurien ja kaksiosaisten kalusteovien
asentamista varten voit hankkia asen-
nussarjan tai toisen parin kiinnityskul-
marautoja valtuutetusta Miele-huolto-
liikkeestä.

Ennen kylmälaitteen sijoittamista ka-
lusteisiin

 Ennen laitteen sijoittamista kalustei-
siin irrota laitteesta varustepussi, joka
sisältää kaikki asennusosat ja varus-
teet. Irrota myös täytelista laitteen
ovien ulkoreunasta.

 Älä kuitenkaan missään tapaukses-
sa irrota seuraavia osia laitteen taka-
seinästä:

- seinävasteita (ei kaikissa malleissa).
Ne varmistavat vaadittavan etäisyy-
den laitteen takaseinän ja kalustekaa-
pin takaseinän välillä.

- pusseja, jotka sijaitsevat laitteen ta-
kaseinän ja metalliritilän (lauhdutti-
men) välissä (ei kaikissa malleissa).
Nämä pussit ovat tärkeitä laitteen toi-
minnan kannalta. Niiden sisältö on
myrkytöntä ja vaaratonta.

 Irrota verkkoliitäntäjohdon pidike lait-
teen takapuolelta.
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 Avaa laitteen ovi ja vedä punainen
kuljetustuki  (ei kaikissa malleissa)
pois.

Onko keittiössäsi ennestään kalustei-
siin sijoitettu kylmälaite?

Jos sinulla on jo aiemmin ollut kaluste-
ovella peitetty kylmälaite, voit hyvin
käyttää vanhan laitteen kalusteovea. Ir-
rota tällöin vanhan kalusteoven saranat.
Saranoita ei tarvita enää, koska kaluste-
ovi asennetaan suoraan kylmälaitteen
oven päälle. Kaikki tarvittavat kiinnitys-
osat toimitetaan laitteen mukana tai voit
tilata ne Miele-huollosta.

Teräksinen ovilevy

(laitemallin mukaan)

Jos vanhassa kalusteisiin sijoitetussa
kylmälaitteessasi on ollut toisenlainen
saranamekanismi, etkä enää voi tai ha-
lua käyttää uudelleen samaa kaluste-
ovea, voit käyttää sen asemesta lisäva-
rusteena ostettavaa teräksistä ovilevyä.

Voit tilata teräksisen ovilevyn Miele-
huollosta.
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Laitteen mitat

* Ilmoitettu energiankulutus koskee tilannetta, jossa sijoitusaukon syvyys on
560 mm. Jos sijoitusaukon syvyys on 550 mm, kylmälaite toimii edelleen moitteet-
tomasti, mutta kuluttaa hieman enemmän energiaa.

Ennen kuin sijoitat laitteen kalusteisiin, tarkista että kalustekaappi vastaa tarkasti
ilmoitettuja sijoitusmittoja. Ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen vähim-
mäismittoja on noudatettava, jotta kylmälaite toimisi moitteettomasti.

Sijoitusaukon korkeus [mm] 
A

FN 35402 i 1 397–1 413

FN 37402 i 1 772–1 788

FNS 35402 i 1 397–1 413

FNS 37402 i 1 772–1 788
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Oven avautumiskulman rajoitin
Oven saranat on säädetty valmiiksi si-
ten, että laitteen ovi avautuu kokonaan
auki.

Jos jostain syystä haluat kuitenkin ra-
joittaa oven avautumiskulmaa pienem-
mäksi, voit tehdä tämän säätämällä sa-
ranoita.

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

Avautumiskulman rajoitintapit on
asennettava paikoilleen ennen kylmä-
laitteen sijoittamista kalusteisiin.

 Työnnä molemmat mukana toimitetut
rajoitintapit saranoihin ylhäältäpäin.

Nyt ovi avautuu enintään noin 90°.

Oven avautumissuunnan vaih-
taminen
Jos kylmälaitteen tyyppinumeron edes-
sä ei ole merkintää “S”, se toimitetaan
oikealle avautuvana. Mikäli haluat oven
avautuvan vasemmalle, oven avautu-
missuuntaa on vaihdettava.

Jos kylmälaitteen tyyppinumeron edes-
sä on merkintä “S”, se toimitetaan va-
semmalle avautuvana. 
Älä muuta oven avautumissuuntaa, jos
aiot asentaa kylmälaitteen rinnakkain
toisen kylmälaitteen kanssa “side-by-si-
de”-asennuksella. Pakastin on sijoitetta-
va kylmälaitteen vasemmalle puolelle
erilliseen sijoitusaukkoon. 
Mikäli haluat oven avautuvan oikealle,
sen avautumissuuntaa voi vaihtaa.

 Oven avautumissuunnan vaihta-
miseen tarvitaan ehdottomasti kaksi
henkilöä.

Jos ovitiivisteet ovat vahingoittuneet
tai irronneet urastaan, laitteen ovi ei
ehkä mene kunnolla kiinni ja laitteen
kylmäteho heikkenee. Laitteen sisäti-
laan tiivistyy kosteutta, joka saattaa
jäätyä.
Älä vahingoita tiivisteitä ja tarkista et-
tä tiivisteet pysyvät paikoillaan uris-
saan.
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Oven avautumissuunnan vaihtamisen
valmistelut

Oven avautumissuunnan vaihtoon tar-
vitset seuraavia työkaluja:

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

 Avaa laitteen ovi.

 Irrota peitekappaleet ,  ja .

 Löysää hieman saranoiden ruuveja 
ja .

 Työnnä laitteen ovea  ulospäin,
nosta se irti ja aseta sivuun.
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 Ruuvaa ruuvit  kokonaan irti.

 Siirrä kiinnitysosa  vastakkaiselle
puolelle ja ruuvaa se löysästi kiinni
ruuveilla .

 Kierrä kiinnitysruuvit  kokonaan
ulos, ja ruuvaa ne löysästi vastapuo-
len vastaaviin reikiin.

 Jos olet asettanut saranoihin rajoitin-
tapit oven avautumiskulman rajoitta-
miseksi, vedä tapit ylöspäin irti sara-
noista.

Ovihidastimien irrottaminen

 Varo! Ovihidastin vetäytyy voi-
malla kiinni, kun irrotat sen!
Loukkaantumisvaara!

 Aseta irrottamasi laitteen ovi vakaalle
alustalle ulkopuoli alaspäin.

 Vedä ovihidastin  irti kuulatapista.

 Ruuvaa kiinnike  irti ja irrota ovihi-
dastin  vetämällä sitä alaspäin.
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 Löysää kuulatappia  kita-avaimen
avulla ja ota kuulatappi pois.

 Käännä nyt laitteen ovi ympäri siten,
että sen ulkopuoli tulee ylöspäin (sa-
ranat edelleen auki).

Loukkaantumisvaara!
Älä yritä taittaa saranoita kokoon kä-
sin.

 Kierrä ruuvit  irti.

 Vaihda saranat ristikkäin vastakkaisil-
le puolille, ks. nuolia .

Ovihidastimien kiinnittäminen

 Käännä nyt laitteen ovi ympäri siten,
että sen ulkopuoli tulee jälleen alas-
päin.

 Ruuvaa kiinnike  takaisin saranaan.

 Vedä ovihidastimen  osia irti toisis-
taan ja napsauta ovihidastin takaisin
kuulatappiin.
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 Työnnä laitteen ovi  esiasentamiesi
ruuvien  ja  varaan ja kiristä ruuvit
 ja .

 Napsauta lopuksi peitekappaleet ,
 ja  paikoilleen.

 Asenna tarvittaessa oven avautumis-
kulmaa rajoittavat rajoitintapit ylhääl-
täpäin takaisin saranoihin.

Kylmälaitteen sijoittaminen ka-
lusteisiin

Laitteen asentamiseen tarvitaan kak-
si henkilöä.

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

 Varmista, että kalustekaappi on kiin-
nitetty niin, ettei se pääse kaatumaan.

 Suorista kaluste vesivaa'an avulla. Si-
joitusaukon seinien ja lattian/katon on
oltava 90°:n kulmassa toisiinsa näh-
den, sillä muuten kalusteovi ei asetu
tiiviisti kaikissa 4 kulmassa.

 Noudata ehdottomasti ilmanotto- ja
ilmanpoistoaukkojen kokoa koskevia
ohjeita (ks. kappale Asennus – Asen-
nusohjeita).



Asennus

*INSTALLATION*

69

Laitteen sijoittamiseksi kalusteisiin
tarvitset seuraavia työkaluja:

Tarvitset seuraavia kiinnitysosia:

Kaikki kiinnitysosat on merkitty nume-
roin. Kulloinkin tarvittavan kiinnitysosan
numero on merkitty kuhunkin asennus-
ohjeen kohtaan.

- laitteen sijoittamiseen kaluste-
kaappiin:

* Nämä osat toimitetaan vain niiden lait-
teiden mukana, joiden sijoitusaukon
korkeus on 140 cm tai enemmän.

** Määrä vaihtelee sijoitusaukon korkeu-
den mukaan; enimmäismäärä tarvitaan,
kun sijoitusaukon korkeus on yli 140 cm
(mukana ylimääräisiä kiinnitysosia suur-
ten tai kaksiosaisten kalusteovien asen-
tamiseksi).
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- kalusteoven kiinnittämiseen:

** Määrä vaihtelee sijoitusaukon korkeu-
den mukaan. Sisältää myös lisäkiinni-
tysosia suurten tai kaksiosaisten kalus-
teovien asentamiseksi.

Oheiset asennusohjeet koskevat tilan-
netta, jossa laitteen ovi avautuu oi-
kealle. Jos olet vaihtanut oven avau-
tumissuunnan vasemmalle, ota tämä
huomioon yksittäisten asennusvaihei-
den kohdalla.

Kylmälaitteen esivalmistelu

 Aseta laite suoraan kalustekaapin
eteen.

 Työnnä tasauslistan ulokkeet  lait-
teen rungossa oleviin kiinnitysaukkoi-
hin.

Jos kylmälaite on vasemmalle avautu-
va, työnnä ulokkeet kiinnitysaukkojen
oikeanpuoleisiin aukkoihin.
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 Kiinnityskulman peitelevyn vauri-
oitumisen vaara.
Kiinnityskulman peitelevy voi irrota
helposti.
Taita peitelevy aina heti kiinni.

 Kiinnitä kiinnityskulmaraudat  löy-
sästi kuusiokantaruuveilla  laitteen
oven molemmille puolille valmiiksi po-
rattuihin reikiin.

Vinkki: Kiinnitä yksi kiinnityskulmarau-
tapari tiukasti oven kahvan alueelle.

 Taita peitelevyt kiinni.

 Työnnä laitetta kahden kolmasosan
verran kalustekaappiin. Varo, ettei lii-
täntäjohto jää puristuksiin.

Vinkki: Solmi laitteen verkkoliitäntäjoh-
don pistotulpan ympärille pätkä narua.
Vedä sitten verkkoliitäntäjohto narun
toisesta päästä kalustekaapin läpi, jol-
loin laitteen verkkoliitäntäjohto on hel-
pompi liittää sähköverkkoon sen jäl-
keen, kun laite on työnnetty kaluste-
kaappiin.
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Vain 16 mm paksut kalusteseinät:

 Napsauta välikekappaleet  ja  oi-
kealta puolelta saranoiden päälle.

 Avaa laitteen ovi.
 Irrota peitelevy .

 Kiinnitä kiinnitysosa  löysästi ruu-
veilla .

Vinkki: Älä kiristä ruuveja vielä, jotta
kiinnitysosaa pystyy liikuttamaan.

 Työnnä vastekappale  kiinnityskul-
marautaan .

 Kiinnitä kiinnityskulmarauta  löysäs-
ti ruuveilla .

Vinkki: Älä kiristä ruuveja vielä, jotta
kiinnitysosaa pystyy liikuttamaan.
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 Irrota täytelistan  suojakelmu.

 Liimaa täytelista  oven avautumis-
puolelle laitteen sivulle siten, että se
tulee laitteen etureunan myötäisesti.

1. Aloita liimaaminen asettamalla täyte-
lista ylemmän kiinnitysosan alareu-
naan.

2. Liimaa täytelista laitteen sivuun koko
pituudelta.

Kylmälaitteen sijoittaminen kalustei-
siin

Jos työnnät kylmälaitteen liian syväl-
le asennusaukkoon, laitteen ovi ei
sulkeudu kunnolla kalusteoven asen-
nuksen jälkeen. Tämä voi aiheuttaa
laitteeseen jään tai kondenssiveden
muodostusta tai muita toimintahäiri-
öitä. Myös laitteen energiankulutus
nousee!
Kylmälaitteen saa työntää vain niin
syvälle sijoitusaukkoon, että laitteen
rungosta kalustesivuseinien etureu-
naan on joka puolelta 42 mm.
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 Työnnä nyt laitetta sijoitusaukkoon
niin pitkälle, että kaikki kiinnityskul-
maraudat ylhäällä ja alhaalla ottavat
kiinni sijoitusaukon sivuseinien etu-
reunoihin.

-  Kun kalusteseinä on 16 mm pak-
su:
Välikekappaleet ottavat kiinni ylhäältä
ja alhaalta sijoitusaukon sivuseinän
etureunoihin.

-  Kun kalusteseinä on 19 mm pak-
su:
Saranoiden etureunat tulevat ylhäältä
ja alhaalta sijoitusaukon sivuseinän
etureunan tasalle.

Näin laite on kauttaaltaan 42 mm:n
etäisyydellä sijoitusaukon sivuseinän
etureunasta.

Huomaa! Jos kalustekaapissa on ovi-
heloja tai muita ulkonevia osia (esim.
tiivistelistoja):
Ota kyseisten osien asennusmitat
huomioon.
Varmista, että laite pysyy myös täl-
löin kauttaaltaan 42 mm:n etäisyy-
dellä kalusteseinän etureunasta.

 Vedä tarvittaessa laitetta eteenpäin
näiden vasteiden mitan verran.

Vinkki: Jos mahdollista, irrota ovivas-
teet ja työnnä laitetta sijoitusaukkoon
niin pitkälle, että kaikki kiinnityskulma-
raudat ylhäällä ja alhaalla ottavat kiinni
sijoitusaukon sivuseinien etureunoihin.

 Suorista laite molemmilta reunoilta
pystysuoraan säätämällä laitteen sää-
töjalkoja mukana toimitetun kita-avai-
men avulla.
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Laitteen kiinnittäminen kalustekaap-
piin

 Paina laitetta saranapuolelta kaluste-
kaapin seinää kohti.

 Kiinnitä tämän jälkeen laite kaluste-
kaappiin ruuvaamalla lastulevyruuvit
 ylhäältä ja alhaalta saranoiden rei-
kien läpi.

 Työnnä nyt löysästi kiinnitetyt kiinni-
tyskulmaraudat kiinni kalusteseinään.

 Ruuvaa kiinnityskulmarauta  kiinni
kalusteseinään ruuvilla .

Vinkki: Esiporaa reikä.

Kylmälaite ei saa päästä liikkumaan
taaksepäin, koska silloin se ei välttä-
mättä olisi kauttaaltaan 42 mm:n
etäisyydellä kalusteseinän etureunas-
ta.
Paina ulkonevaa kulmarautaa peuka-
lolla kalusteseinää kohti, kun kiristät
ruuveja.

 Ruuvaa kiinnityskulmarauta  ruu-
veilla  kiinni kalusteseinään.

Vinkki: Esiporaa reiät.

 Kiristä nyt ruuvit  ja  kokonaan.
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 Katkaise kiinnityskulmarautojen yli-
määräiset kulmakappaleet. Niitä ei
enää tarvita ja ne voi hävittää.

 Aseta peitelevyt  ja  kiinnityskul-
marautojen päälle.

Vain kylmälaitteissa, joiden sijoitus-
aukon korkeus on 140 cm tai enem-
män.

Varmista vielä laitteen vakaus asenta-
malla mukana toimitetut kaksi kiskoa
laitteen pohjan ja kalustekaapin väliin:

 Kiinnitä ensin kahva  jompaankum-
paan kiskoon .

 Työnnä sitten kisko  ohjainkana-
vaan niin pitkälle kuin se menee. Irro-
ta kahva  ja aseta se toiseen kis-
koon ja työnnä kisko paikalleen.

Vinkki: Säilytä kahva vastaisen varalle.
Tarvitset sitä, jos joskus myöhemmin
asennat laitteen uudelleen kalustekaap-
piin.

 Sulje laitteen ovet.
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Kalusteoven asentaminen

Kalusteoven yläreunan on tultava sa-
maan linjaan viereisten kaapinovien
kanssa.

Kalusteovi täytyy asentaa tasaisesti ei-
kä siihen saa jäädä jännitteitä.

Seuraavassa kappaleessa kerrotaan,
miten vähintään 16–19 mm paksu ka-
lusteovi asennetaan.

 Poikkikiinnityspalkki on säädetty val-
miiksi tehtaalla 8 mm:n etäisyydelle
laitteen oven yläreunasta. Tarkista tä-
mä etäisyys ja säädä sitä tarvittaessa.

 Työnnä apukulmaraudat  kaluste-
oven yläreunan tasalle: Apukulmarau-
tojen alareunan X on oltava samalla
korkeudella kuin kiinnitettävän ka-
lusteoven yläreuna (merkki ).

Vinkki: Käytä apunasi kalusteovea ja
työnnä apukulmaraudat viereisten kaa-
pinovien tasalle.

 Irrota mutterit  ja ota poikkikiinni-
tyspalkki  pois paikaltaan yhdessä
apukulmarautojen  kanssa.
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 Aseta kalusteovi vakaalle alustalle ul-
kopuoli alaspäin.

 Merkitse ohuesti lyijykynällä kaluste-
oven keskilinja kalusteoven takapuo-
lelle .

 Ripusta poikkikiinnityspalkki  apu-
kulmarautoineen kalusteoven sisä-
puolelle. Kohdista poikkipalkki ka-
lusteoven keskelle piirtämäsi keskilin-
jan mukaisesti.

 Ruuvaa poikkikiinnityspalkki paikal-
leen vähintään 6 lyhyellä lastulevyruu-
villa . (Käytä peilioviin vain 4 ruuvia
reunoille).

Vinkki: Esiporaa reiät.

 Vedä apukulmaraudat ylöspäin
ulos .
Käännä apukulmaraudat ja työnnä ne
kokonaan poikkikiinnityspalkin kes-
kimmäisiin uriin (jossa ne pysyvät tal-
lessa).

 Työnnä sivupeitelevy  poikkikiinni-
tyspalkin päälle oven avautumispuo-
lelle.

 Käännä kalusteovi ympäri ja asenna
kahva (tarvittaessa).
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 Avaa laitteen ovi.

 Ripusta nyt kalusteovi säätöpult-
tien  varaan.

 Kierrä mutterit  löysästi säätöpult-
teihin.

Oven säätäminen korkeus- ja sivu-
suunnassa

Tarkista etäisyys ympäröiviin kalusteo-
viin. Etäisyyden tulisi olla sama molem-
milla sivuilla ja vastaavasti ylhäällä ja al-
haalla.

X: Tasaaminen sivusuunnassa

 Työnnä kalusteovea sivusuunnassa.

Y: Tasaaminen korkeussuunnassa

Poikkikiinnityspalkki on säädetty val-
miiksi 8 mm:n etäisyydelle laitteen
oven yläreunasta. Säädä tätä etäisyyt-
tä vain annetuissa rajoissa.

 Kierrä säätöpultteja  ruuvitaltalla.
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 Kiristä mutterit  kita-avaimella pitä-
mällä säätöpulteista  vastaan ruuvi-
taltalla.

 Tasauslistan reuna  ei saa työntyä
ulos kalustekaapin yläreunasta, vaan
tasauslistan on mentävä kokonaan
kalustekaapin sisälle.

 Käännä peitelevy takaisin paikalleen.

 Kierrä ruuvit  kiinnitysreikiin .

Vinkki: Esiporaa reiät.

 Kiinnityskulman peitelevyn vauri-
oitumisen vaara.
Kiinnityskulman peitelevy voi irrota
helposti.
Taita peitelevy aina heti kiinni.

 Sulje ovi.
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Z: Tasaaminen syvyyssuunnassa)

Tarkista kalusteoven ja kalusterungon
välinen etäisyys. Sen tulee olla n. 2 mm.

 Löysää ruuveja  laitteen oven ylä-
reunasta ja ruuvia  alaosan kiinni-
tyskulmaraudasta.

 Kiristä lopuksi kaikki ruuvit vielä ker-
taalleen.

 Aseta peitelevy  alas ja napsauta se
paikalleen.

 Taita peitelevyt kiinni.
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Näin voit tarkistaa, että laite on sijoi-
tettu kalusteisiin oikein:

- Ovi sulkeutuu kunnolla.

- Ovi ei nojaa kalusterunkoa vasten.

- Ovitiivisteet painuvat tiiviisti kiinni
kahvan puoleisen sivun yläreunasta.

 Voit tarkistaa oven tiiviyden asetta-
malla kylmälaitteen sisälle päälle kyt-
ketyn taskulampun. Sulje tämän jäl-
keen laitteen ovi. 
Pimennä tämän jälkeen laitteen sijoi-
tushuone ja tarkista, näkyykö laitteen
sivuilta tulevan valoa. Jos näkyy, tois-
ta yksittäiset asennusvaiheet.
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Sähköliitäntä
Kylmälaitteessa on vakiovarusteena pis-
totulpallinen verkkoliitäntäjohto, jonka
saa liittää vaihtovirtaverkkoon 50 Hz,
220–240 V.

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).

Laitteen pistotulppa ja verkkoliitäntäjoh-
to eivät saa ottaa kiinni laitteen takasei-
nään, koska laitteen tärinä voi vahin-
goittaa pistotulppaa tai verkkoliitäntä-
johtoa. Seurauksena voi olla oikosulku.

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

Laitetta ei saa liittää sähköverkkoon jat-
kojohdon avulla, sillä ne eivät ole ehdot-
toman turvallisia ja saattavat esim. yli-
kuumentua.

Älä liitä kylmälaitetta sähköverkkoon in-
vertterin välityksellä. Invertterejä käyte-
tään esim. silloin, kun halutaan muuntaa
aurinkopaneeleilla tuotettu tasavirta
vaihtovirraksi.
Laitteen päälle kytkemisen yhteydessä
syntyvä jännitepiikki saattaa aktivoida
laitteen turvakatkaisun. Laitteen elekt-
roniikka saattaa vaurioitua. Älä myös-
kään liitä kylmälaitetta sähköverkkoon
ns. energiansäästöpistotulppien väli-
tyksellä, sillä ne eivät syötä laitteeseen
riittävästi sähköä ja se lämpenee liikaa.

Jos laitteen verkkoliitäntäjohto täytyy
vaihtaa, jätä vaihto valtuutetun säh-
köasentajan tehtäväksi.
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