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Tämä kylmälaite täyttää asetetut turvamääräykset. Asiattomasta
käytöstä voi kuitenkin aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. 

Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää
kylmälaitetta. Käyttöohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuutta,
käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät mahdol-
liset vahingot ja laitteen vahingoittumisen. 

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä kylmä-
laitetta käytetään käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten huolimatto-
masti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttä-
jälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

 Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja koti-
talouksien kaltaisissa ympäristöissä. 
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.

 Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-
näytteiden tai vastaavien lääkinnällisistä tuotteista annetun direktiivin
mukaisten aineiden tai tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen.
Laitteen vääränlainen käyttö voi vahingoittaa varastoitavia tuotteita
tai ne voivat mennä pilalle. Lisäksi laitetta ei saa käyttää räjähdysalt-
tiissa tiloissa.
Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kylmälaitteen asiattomasta
tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
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 Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kylmälaitetta turvallisesti
fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi
tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, ei-
vät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman valvontaa.
Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he
ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

 Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla sähkölaitteista, jollet valvo hei-
dän toimintaansa 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.

 Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla,
he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua nii-
hin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista.

Tekninen turvallisuus

 Laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmän tiiviys on testattu. Kylmä-
laite täyttää voimassa olevat turvamääräykset sekä kylmälaitteita
koskevien EU-direktiivien vaatimukset.
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 Tämän laitteen kylmäaine on isobutaania (R600a), joka on erittäin
ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Se ei vahingoita otsonikerrosta
eikä edistä kasvihuoneilmiötä. 
Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen käyttö lisää jonkin verran
laitteen käytöstä syntyviä ääniä. Laitteesta voi kompressorin käyn-
tiäänen lisäksi kuulua kylmäaineen virtauksen aiheuttamia ääniä.
Näille äänille ei valitettavasti voi mitään, mutta niillä ei ole mitään vai-
kutusta laitteen suorituskykyyn.
Varo, ettei laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen
kuljetuksen tai paikalleen sijoittamisen/asennuksen aikana. Ulospur-
suava kylmäaine voi vahingoittaa silmiä!
Jos kylmäainetta pääsee ulos:

– vältä avotulta ja muita sytytyslähteitä,

– irrota kylmälaite sähköverkosta,

– tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa kylmälaite sijaitsee ja

– 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 8 gram-
maa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m3 huonetilaa. Kylmä-
laitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa
arvokilvessä.

 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.
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 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, kylmäkellari).

 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.

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

 Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin.
Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut
turvallisuusmääräykset.

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.

 Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä
suihkepulloja kylmälaitteessa. Helposti syttyvät kaasuseokset saatta-
vat syttyä sähköisten osien aiheuttamista kipinöistä. 
Tulipalon ja räjähdyksen vaara!

 Älä koskaan käytä sähkötoimisia laitteita kylmälaitteen sisällä. Ne
voivat aiheuttaa kipinöintiä. 
Räjähdysvaara!

 Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai muita jääty-
viä nesteitä sisältäviä tölkkejä tai pulloja, sillä ne voivat haljeta jää-
tyessään. Voit loukata itsesi tai laite voi vahingoittua!
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 Jos haluat pikajäähdyttää juomia pakastimessa, muista ottaa ne
pois viimeistään tunnin kuluttua, etteivät ne halkea jäätyessään. Voit
loukata itsesi tai laite voi vahingoittua!

 Älä koske pakasteisiin märin käsin. Kädet voivat tarttua kiinni pa-
kasteisiin. Loukkaantumisvaara!

 Älä koskaan ota pakastimesta suoraan suuhusi jääpaloja, mehu-
jäätä tms. Nämä ovat erittäin kylmiä ja voivat tarttua kieleen tai huu-
liin. Loukkaantumisvaara!

 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.

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.

 Teräspinta naarmuuntuu herkästi. Jopa jääkaappimagneetit voivat
aiheuttaa naarmuja.

Puhdistus ja hoito

 Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan ku-
luessa.
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 Älä koskaan käytä höyryilmatoimisia laitteita kylmälaitteen puhdis-
tukseen 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.

 Kylmälaitteen kuljetukseen tarvitaan aina kaksi henkilöä, koska lai-
te painaa paljon. Voit loukata itsesi tai laite voi vahingoittua!

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 joutu-
masta hengenvaaraan.

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

– höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.

– jäähdytysputki katkeaa.

– jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.
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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, mutta voivat tavallisen kuiva-
tai sekajätteen joukossa tai muuten
asiattomasti käsiteltyinä aiheuttaa hait-
taa terveydelle ja vahingoittaa ympäris-
töä. Älä siksi missään tapauksessa hä-
vitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajät-
teen 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.

Kun hävität vanhan kylmälaitteesi, huo-
lehdi siitä, etteivät laitteen putkistot va-
hingoitu ennen kuin ne hävitetään
asianmukaisesti ja ympäristöystävälli-
sesti. 
Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jääh-
dytysputkistojen kylmäaineet eikä
kompressorin sisältämä öljy joudu luon-
toon, vaan ne voidaan käyttää uudel-
leen.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa
lasten ulottuvilta ennen kuin viet sen ke-
räyspisteeseen. Noudata myös kohdan
"Tärkeitä turvallisuusohjeita" neuvoja.
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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.

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

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 ovea vain tarvittaessa
ja mahdollisimman lyhyeksi
ajaksi. Lajittele ja järjestä
elintarvikkeet järkevästi.

Kun laitteen ovea avataan
usein ja pitkäksi aikaa, kylmä
pääsee karkuun ja lämmintä
huoneilmaa pääsee laittee-
seen. Laitteen kompressori
joutuu toimimaan pitempiä
ajanjaksoja ja energiaa ku-
luu.

Pidä ruokaostoksilla muka-
nasi kylmälaukkua ja laita
ostamasi pakasteet kylmään
heti kotiin saavuttuasi.
Anna kuumien ruokien ja
juomien jäähtyä ennen kyl-
mälaitteeseen asettamista.

Lämpimät ruoat ja huoneen-
lämpöisiksi lämmenneet elin-
tarvikkeet lisäävät lämpöä
kylmälaitteessa. Laitteen
kompressori joutuu toimi-
maan pitempiä ajanjaksoja ja
energiaa kuluu.

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 Lämpötilan säätöpainike
( lämpimämmäksi)

b Lämpötilan säätöpainike
( kylmemmäksi)

c Virtakytkin

d Pakastustoiminnon kytkeminen pääl-
le ja pois päältä

e Ovi- tai lämpötilahälyttimen 
kytkeminen pois päältä

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 lämpötilahälytyksen aikana

 Pakastustoiminto palaa, kun pakastustoiminto on kytketty
päälle

 Lukitus palaa, kun lukitus on kytketty päälle

 Sähkökatko vilkkuu sähkökatkon jälkeen

DEMO Esittelytila (messuase-
tus)

Esittelytila on otettu käyttöön. 
Ota yhteyttä huoltoon.

MENU Asetusvalikko palaa, kun teet asetuksia
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Kuva on viitteellinen esimerkki eri kylmälaite-
malleista.

a NoFrost-yksikkö

b Ylin pakastuslaatikko, jota 
voidaan käyttää pakastuslevynä

c Pakastuslaatikot

Laitteen sijoituksen helpottamiseksi lait-
teen takana ylhäällä on kuljetuskahvat
ja alhaalla kuljetuspyörät.



Varusteet

17

Vakiovarusteet

Jääpala-astia

Kylmävaraaja

Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden
lämpötilan nousemista sähkökatkon ai-
kana. Tällöin pakasteet pysyvät parem-
min kylminä.

Noin 24 tunnin kuluttua kylmävaraaja on
jäätynyt läpikotaisin.

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

Side by side -asennussarja

Kylmälaitteen "side-by-side" -asennuk-
seen jonkin toisen kylmälaitteen viereen.

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.

Suojakalvo

Kylmälaite on suojattu kuljetuksen ajak-
si suojakalvolla, joka suojaa laitetta kul-
jetuksen aikana.

 Irrota suojakalvo vasta kun olet asen-
tanut ja sijoittanut kylmälaitteen pai-
kalleen.

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 niin kauan, että
näytön lämpötilanosoitin syttyy.

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

Kylmälaite alkaa jäähtyä.

Kun lämpötila on yli 0° C, lämpötilanäy-
tössä näkyy vain kaksi vilkkuvaa viivaa.

Lisäksi hälytyssymboli  vilkkuu, kun-
nes pakastin on jäähtynyt riittävän kyl-
mäksi.

Ympäröivän huoneilman lämpötilan ja
valitsemasi lämpötilan mukaan voi kes-
tää useita tunteja, ennen kuin laite on
asettunut valitsemaasi lämpötilaan py-
syvästi.

Anna laitteen jäähtyä jonkin aikaa en-
nen kuin täytät sen elintarvikkeilla.
Aseta pakastimeen elintarvikkeita
vasta, kun se on jäähtynyt tarpeeksi
kylmäksi (väh. -18 °C).
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Kytkeminen pois päältä

 Kosketa virtakytkintä.

Lämpötilanosoitin sammuu.

Jos mitään ei tapahdu, laitteen lukitus
on kytketty päälle (ks. "Asetusten muut-
taminen - Lukituksen kytkeminen pois
päältä").

Kylmäkoneisto pysähtyy.

Jos et aio käyttää laitetta pit-
kään aikaan

 Kylmälaitteen sisään voi muo-
dostua hometta, jos sitä pidetään
pitkään pois päältä ilman, että sitä on
puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei
jätetä auki.
Puhdista ehdottomasti kylmälaite ko-
konaisuudessaan.

Jollet käytä laitetta pitkään aikaan, toimi
seuraavasti:

 kytke laite pois päältä,

 ota pistotulppa pois pistorasiasta tai
kytke sulake pois päältä,

 sulata pakastin,

 puhdista koko kylmälaite ja

 jätä kylmälaite auki, jotta laite tuulet-
tuisi eikä sisään muodostu ummehtu-
nutta 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 pakastamista
ja pakasteiden pitkäaikaista säilytystä
varten vaaditaan vähintään -18 °C:n
lämpötila. Tässä lämpötilassa mikro-or-
ganismit eivät juurikaan pääse lisäänty-
mään. Kun pakasteen lämpötila nousee
yli -10 °C:n, mikro-organismien hajotta-
misprosessi käynnistyy ja elintarvikkeen
säilyvyys heikkenee. Tästä syystä sula-
neita pakasteita ei saa pakastaa enää
uudelleen paitsi silloin, kun ne valmiste-
taan ensin valmiiksi ruoaksi (keittämällä
tai paistamalla). Elintarvikkeen kuumen-
taminen tuhoaa useimmat mikro-orga-
nismit.

Kylmälaitteen lämpötila voi nousta seu-
raavista syistä:

– laitteen ovea avataan usein ja pitkäksi
aikaa,

– laitteeseen asetetaan kerralla paljon
elintarvikkeita,

– laitteeseen asetetaan lämpimiä elin-
tarvikkeita,

– laitteen ympäristön lämpötila on
noussut. Kylmälaitteen ympäristön
lämpötila ei saa laskea alle laitteen
huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun
ala-arvon eikä nousta yli annetun ylä-
arvon.

Lämpötilanosoitin

Normaalikäytössä lämpötilanosoitin
osoittaa pakastimen senhetkistä,
lämpimimmän kohdan lämpötilaa.

Jos pakastimen lämpötila on yli 0° C,
lämpötilanäytössä näkyy vain kaksi vilk-
kuvaa viivaa.

Ympäröivän huoneilman lämpötilan ja
valitsemasi lämpötilan mukaan voi kes-
tää useita tunteja, ennen kuin laite on
asettunut valitsemaasi lämpötilaan py-
syvästi.

Jos pakastin on ollut kauan aikaa
lämpimämpi kuin -18 °C, tarkista pa-
kasteiden kunto. Jos pakasteet ovat
päässeet sulamaan, käytä ne mah-
dollisimman nopeasti!
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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.

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää lämpötilan väliltä 
-14 °C ... -28 °C.

Kylmälaitteen kylmin mahdollinen läm-
pötila vaihtelee sijoituspaikan ja huo-
neenlämpötilan mukaan. Jos ympäröi-
vän huoneilman lämpötila on korkea,
laite ei saavuta kylmintä mahdollista
lämpötilaa.
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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.

Pakastustoimintoa ei tarvitse kytkeä
päälle, kun:

– kun laitat pakastimeen jo valmiiksi
pakastettuja tuotteita.

– kun pakastat vuorokauden sisällä
enintään 2 kg elintarvikkeita.

Pakastustoiminnon kytkeminen pääl-
le

Kytke pakastustoiminto päälle 6 tuntia
ennen tuotteiden asettamista pakas-
timeen. Jos pakastat kerralla enim-
mäismäärän elintarvikkeita, pakastus-
toiminto täytyy kytkeä päälle vähintään
24 tuntia ennen pakastimen täyttämis-
tä!

 Kosketa pakastustoiminnon hipaisu-
painiketta, kunnes pakastustoiminnon
symboli  ilmestyy näyttöruutuun.

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

Pakastustoiminnon kytkeminen pois
päältä

Pakastustoiminto kytkeytyy automaatti-
sesti pois päältä aikaisintaan 30, vii-
meistään 65 tunnin kuluttua. Aika, joka
kuluu ennen kuin pakastustoiminto kyt-
keytyy pois päältä, vaihtelee pakasti-
meen asettamiesi tuoreiden elintarvik-
keiden määrän mukaan. Pakastustoi-
minnon symboli  sammuu ja kylmä-
koneisto alkaa jälleen toimia normaalis-
ti.

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.

 Kosketa pakastustoiminnon hipaisu-
painiketta, kunnes pakastustoiminnon
symboli  häviää näyttöruudusta.

Kylmälaite alkaa jälleen toimia normaa-
listi.
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Pakastimessa on hälytysääni, jottei pa-
kastimen lämpötila pääse nousemaan
huomaamatta. Hälytysääni varoittaa
myös tilanteessa, jossa laitteen ovi on
jäänyt auki liian kauaksi aikaa.

Lämpötilahälytin
Jos pakastin lämpenee liikaa, lämpöti-
lanosoitin ja hälytyksen symboli  vilk-
kuvat näyttöruudussa. Lisäksi laitteesta
kuuluu hälytysääni.

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

Hälytysääni kuuluu ja merkkivalo vilkkuu
aina,

– kun kytket kylmälaitteen päälle, mikäli
kylmälaitteen jonkin osan lämpötila
poikkeaa liian paljon säätämästäsi
lämpötila-arvosta.

– kun olet pitänyt pakastimen ovea
kauan auki, esim. pakasteita järjestel-
lessäsi.

– kun pakastat kerralla suuria määriä
elintarvikkeita,

– kun pakastat tuoreita, vielä lämpimiä
elintarvikkeita,

– kun huoneistossa on ollut sähkökat-
ko,

– kun kylmälaitteessa on tekninen vika.

Kun hälytyksen aiheuttanut syy on pois-
tunut, hälytysääni vaikenee, hälytyksen
symboli  sammuu ja lämpötilanosoitin
lakkaa vilkkumasta.

 Jos pakastin on ollut kauan aikaa
lämpimämpi kuin -18 °C, tarkista pa-
kasteiden kunto.
Jos pakasteet ovat päässeet sula-
maan, käytä ne mahdollisimman no-
peasti tai, jos haluat pakastaa ne uu-
delleen, kypsennä ne ensin!

Lämpötilahälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysää-
nen ennen aikojaan.

 Kosketa lämpötilahälytyksen poisto-
painiketta.

Hälytysääni vaikenee.
Hälytyksen symboli  vilkkuu edelleen,
kunnes hälytyksen aiheuttanut syy on
poistunut.
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Ovihälytin
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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Lämpötilanosoittimen kirkkau-
den säätäminen
Voit säätää lämpötilanosoittimen kirk-
kautta laitteen sijoitustilan valaistusolo-
jen mukaan.

Lämpötilanosoittimen kirkkautta voi
säätää asteittain väliltä  0 (täysin pi-
meä) -  5 (maksimivalaistusteho).

Lämpötilanosoittimen kirkkauden
säätäminen

 Paina pakastustoiminnon hipaisupai-
niketta ja pidä sitä painettuna noin
5 sekuntia.

Näyttöruutuun syttyvät symboli MENU
ja merkki .

 Paina jompaakumpaa lämpötilan sää-
töpainiketta niin monta kertaa, että
näyttöruutuun ilmestyy .

 Paina uudelleen pikapakastuksen hi-
paisupainiketta.

 Nyt voit muuttaa lämpötilanosoitti-
men kirkkautta lämpötilan säätöpai-
nikkeilla. Voit valita kirkkauden väliltä
  -  .

 Paina pakastustoiminnon hipaisupai-
niketta vielä kerran, niin valintasi tal-
lentuu laitteen muistiin.

Kirkkaus muuttuu valitsemaksesi.

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

 Paina pakastustoiminnon hipaisupai-
niketta n. 5 sekunnin ajan.

Näyttöruudussa näkyy valikon symboli
MENU ja symboli  vilkkuu.

 Paina pakastustoiminnon hipaisupai-
niketta uudelleen.

Näyttöruudussa näkyy  .
– Jos haluat kytkeä lukituksen päälle,

vahvista   koskettamalla pakastus-
painiketta 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.

Näin kytket lukituksen pois päältä

 Paina pakastustoiminnon hipaisupai-
niketta n. 5 sekunnin ajan.

Näyttöruudussa näkyy valikon symboli
MENU ja symboli  vilkkuu.

 Paina pakastustoiminnon hipaisupai-
niketta uudelleen.

Näyttöruudussa näkyy  .

– Jos haluat kytkeä lukituksen pois
päältä, vahvista   koskettamalla pa-
kastuspainiketta uudelleen.

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

Kun lukitus on kytkeytynyt pois päältä,
lukituksen symboli  sammuu.

 Poistu asetustilasta painamalla lait-
teen virtakytkintä. 
Ellet tee näin, elektroniikka palautuu
normaalitilaan automaattisesti noin
viiden minuutin kuluttua.
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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 elintarvike jäätyy, sitä
enemmän tuotteen solurakenne rikkou-
tuu ja solunestettä pääsee solujen vä-
liin. Tällöin solut kutistuvat. Sulatuksen
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
Kun haluat säilyttää pakastimessa kau-
pasta ostamiasi pakasteita, tarkista jo
tuotetta ostaessasi

– pakkauksen kunto,

– tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä
ja

– kaupan pakastealtaan säilytyslämpö-
tila. Jos pakasteiden säilytyslämpötila
on lämpimämpi kuin -18 °C, pakas-
teiden säilyvyys heikkenee.

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

 Laita ostamasi pakasteet pakasti-
meen niin pian kuin mahdollista.

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

Pakkaaminen

 Pakkaa tuotteet sopiviin annoskokoi-
hin.

Pakkauksiksi sopivat

– muovikelmu

– polyeteeni-pakastuspussit

– 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. kohtaa "Pakas-
tustoiminnon käyttö").

Näin aiemmin pakastetut pakasteet kyl-
menevät mahdollisimman kylmiksi.

Pakasteiden järjestely

 Älä koskaan ylitä seuraavia enim-
mäistäyttömääriä: 
- 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 syvis-
sä pakastuslaatikoissa.

 Levitä pakastettavat tuotteet tasai-
sesti pakastuslaatikoiden pohjalle,
jotta tuotteet jäätyisivät mahdollisim-
man nopeasti.

Kun pakastat kerralla enimmäismää-
rän (ks. arvokilpi)

Laitteen sisätilan takaseinässä olevat
jäähdytyspuhaltimen ilma-aukot on
pidettävä aina vapaina.
Ilmankierron estyminen heikentää
laitteen jäähdytystehoa ja lisää säh-
könkulutusta.
Asettele pakasteet lasilevylle siten,
etteivät ne peitä ilma-aukkoja.

Ota huomioon seuraava, kun otat pa-
kastuslaatikoita ulos pakastimesta:
Anna alimman pakastuslaatikon olla
aina paikallaan pakastimessa!

 Ota alimmat syvät pakastuslaatikot
pois pakastimesta.

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

Kun tuotteet ovat pakastuneet:

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



Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen

30

Laatikoiden ja pakastimen lasilevyjen
irrottaminen

Laatikot voidaan vetää ulos täyttämistä
ja tyhjentämistä sekä puhdistamista
varten.

Voit myös tehdä lisää tilaa pakastimeen.
Jos haluat säilyttää pakastimessa kook-
kaita tuotteita, esim. kokonaista joulu-
kinkkua, voit irrottaa pakastuslaatikoi-
den välissä olevat lasilevyt.

 Vedä laatikot kokonaan ulos ja nosta
ne irti ylöspäin.

 Nosta lasilevyä vähän ylöspäin ja ve-
dä se ulos eteenpäin.

Pakastuslevyn käyttö

Voit käyttää kylmälaitteesi ylintä pakas-
tuslaatikkoa pakastuslevynä.

Pakastuslevyllä voit pakastaa hellävarai-
sesti marjoja, hedelmien palasia, yrttejä
ja mausteita.

Pakastettavat tuotteet säilyttävät muo-
tonsa eivätkä tuotteet jäädy kiinni toi-
siinsa.

 Levitä pakastettavat tuotteet toisis-
taan irralleen pakastuslevylle.

Anna tuotteiden jäätyä noin 10-12 tun-
tia. Pakkaa tuotteet tämän jälkeen pa-
kastuspusseihin tai -rasioihin ja siirrä ne
pakastuslaatikoihin.
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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
(kk)

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 - 12

Naudanliha, linnut 2 - 10

Hedelmät ja marjat /
Kasvikset

6 - 18

Yrtit 6 - 10

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

Pakasteiden sulatus

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 muihin
elintarvikkeisiin. Kerää lihan ja kalan su-
lamisvesi tarkoin talteen, kaada se varo-
vasti viemäriin ja huuhtele viemäri vielä
lopuksi.

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.

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

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

Kylmävaraajan käyttö

Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden
lämpötilan nousemista sähkökatkon ai-
kana. Tällöin pakasteet pysyvät parem-
min kylminä.

 Aseta kylmävaraaja ylimpään pakas-
tuslaatikkoon.

Noin 24 tunnin kuluttua kylmävaraaja on
jäätynyt läpikotaisin.

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 esimerkiksi kylmälaukussa,
kun haluat pitää ruoat ja juomat kylmi-
nä.
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Pakastin
Pakastimessa on "NoFrost"-sulatus,
jonka ansiosta pakastin sulattaa itsensä
automaattisesti, eikä pakastimen sisälle
kerry 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.
Myös pakasteiden laatu säilyy hyvänä,
koska pakastinta ei tarvitse enää sulat-
taa erikseen!
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 Varo, ettei laitteen elektronisiin
osiin tai valaisimeen pääse vettä.

 Höyrypuhdistimen höyry voi
päästä laitteen sähköä johtaviin osiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Älä koskaan käytä puhdistukseen
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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Kylmälaitteen esivalmistelu
puhdistusta varten
 Kytke kylmälaite pois päältä.

Näytön lämpötilanosoitin sammuu ja
kylmäkoneisto pysähtyy.

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

 Tyhjennä kylmälaite elintarvikkeista ja
siirrä tuotteet viileään paikkaan.

 Ota pakastuslaatikot ja lasilevyt ulos
pakastimesta puhdistusta varten.

 Irrota kaikki irti lähtevät osat puhdis-
tusta varten.

Sisätilan ja varusteiden puhdis-
tus

Puhdista laite säännöllisesti, mutta vä-
hintään kerran kuussa.

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

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

 Huuhtele pinnat huolellisesti puhtaalla
vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kui-
valla liinalla.
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Seuraavat osat eivät kestä pesua as-
tianpesukoneessa:

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

– kylmävaraaja

 Puhdista nämä osat/varusteet käsin.

Seuraavat osat kestävät pesua astian-
pesukoneessa:

 Käytä ainoastaan pesuohjelmia,
joiden pesulämpötila on 55 °C tai
alempi!

Muoviosat voivat värjäytyä astianpe-
sukoneessa joutuessaan kosketuk-
siin luonnostaan värjäävien aineiden,
esim. porkkanoiden, ketsupin tai
paprikan kanssa. Värjäytymät eivät
kuitenkaan vaikuta näiden osien kes-
tävyyteen.

– hyllytasot (ilman listoja)

– jääpala-astia
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 Puhdista sulamisvesikouru ja pois-
toaukko säännöllisesti, jotta sulamis-
vesi pääsee esteettä valumaan haih-
dutusastiaan. Voit puhdistaa poisto-
aukon esim. vanupuikon tms. avulla.

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

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.
Lue tämän kappaleen kohta "Tietoa
puhdistusaineista".

 Puhdista pinnat puhtaalla sieniliinalla,
käsiastianpesuaineella ja lämpimällä
vedellä. Voit käyttää puhdistukseen
myös puhdasta, kostutettua mikrokui-
tuliinaa ilman puhdistusainetta.

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

Laitteen etupinnassa on korkealaatui-
nen teräspinnoite (CleanSteel). Pinnoite
suojaa pintaa likaantumiselta ja helpot-
taa puhdistusta.

 Tällaisiin pintoihin ei saa käyttää
teräspintojen puhdistusaineita. Ne
vahingoittavat pinnoitetta!

Tällaisiin pintoihin ei saa käyttää
Mielen teräspintojen hoitoainetta.
Se jättää pintaan näkyviä juovia!
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Tulo- ja poistoilma-aukkojen
puhdistus

Pölyn kerääntyminen lisää energianku-
lutusta.

 Puhdista tulo- ja poistoilma-aukot
säännöllisesti pölystä esim. pehmeäl-
lä harjalla tai pölynimurilla (esim.
Miele-pölynimurin pölysuuttimella).

Takaseinä - kompressorin ja
metalliritilän puhdistus

 Kun imuroit kompressoria ja me-
talliritilää, varo ettei kylmälaitteen lii-
täntäjohto tai mikään muu osa taitu,
rikkoudu tai vahingoitu muulla taval-
la.

Imuroi laitteen kompressori ja takasei-
nässä oleva metalliritilä (lauhdutin) vä-
hintään kerran vuodessa. Pölyn kerään-
tyminen lisää energiankulutusta!

Ovitiivisteiden puhdistus

 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.

Älä öljyä ovitiivisteitä. Öljy ja rasvat
haurastuttavat niitä ajan mittaan.

 Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti
pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lo-
puksi pehmeällä liinalla.
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Kylmälaitteen ottaminen käyt-
töön puhdistuksen jälkeen
 Aseta kaikki osat takaisin laitteeseen.

 Liitä kylmälaite takaisin sähköverk-
koon ja kytke laite päälle.

 Kytke pakastustoiminto päälle, niin
pakastin jäähtyy nopeammin.

 Aseta pakasteilla täytetyt pakastus-
laatikot takaisin pakastimeen ja sulje
pakastimen ovi.

 Kytke pakastustoiminto pois päältä
heti, kun pakastin on jäähtynyt vähin-
tään -18 °C:een.
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Useimmat laitteen päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa
itse. Seuraavan taulukon tarkoituksena on auttaa sinua löytämään ja poistamaan
häiriön mahdollinen syy.
Ellet saa toimintahäiriötä korjatuksi oheisten toimenpiteiden avulla, ota yhteys
Miele-huoltoon.

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

 Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.
Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi.

Ongelma Syy ja toimenpide

Kylmälaite ei kylmene. 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: vika
saattaa olla kylmälaitteessa, sähköverkon jännitteessä
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 tavallista
pitempään.
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Ongelma Syy ja toimenpide

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

Sijoituskaapin ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat
peitossa tai täynnä pölyä.
 Älä peitä laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja.
 Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot säännölli-

sesti pölystä.
Olet ehkä avannut laitteen ovea tavallista useammin
tai laittanut laitteeseen suuria määriä pakastettavia
elintarvikkeita.
 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 saat-
taa olla jo kertynyt paksuhko jääkerros.
 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.

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

Laitteen lämpötila on säädetty liian kylmäksi.
 Muuta lämpötilan asetusta.

Pakastustoiminto on vielä päällä.
 Energian säästämiseksi voit kytkeä pakastustoi-

minnon pois päältä ennenaikaisesti.
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Ongelma Syy ja toimenpide

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

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

tua.
Pakasteet alkavat sulaa. 
Huonetila saattaa olla kylmempi kuin huoneenlämpö-
tilaluokassa on mainittu. 
Jos huoneenlämpötila on liian alhainen, kompressori
käy tavallista harvemmin. Samalla myös pakastin voi
lämmetä liikaa.
 Noudata kappaleessa "Asennusohjeita - Sijoitus-

paikka" annettuja ohjeita.
 Nosta huoneen lämpötilaa.

Kylmälaitteessa on jää-
tä tai laitteen sisätilaan
tiivistyy kosteutta.

Ovitiivisteet ovat irronneet urastaan.
 Varmista että ovitiivisteet ovat tiiviisti paikoillaan.

Ovitiivisteet ovat vahingoittuneet.
 Tarkasta ovitiivisteiden kunto.

NoFrost-sulatusjärjes-
telmän etulevyyn on
muodostunut jäätä.

Kyseessä ei ole häiriö. Etulevyyn on höyrystynyt kos-
teutta, joka on jäätynyt.
Tämä voi johtua esim. seuraavista syistä:

– olet avannut laitteen ovea monta kertaa peräkkäin
tai laitteen ovi auki.

– olet pakastanut kerralla suuren määrän elintarvik-
keita.

– laitteen sijoituspaikan ilmankosteus on lisääntynyt.

 Jos näin käy, pidä laitteen ovea suljettuna mahdol-
lisimman kauan, niin NoFrost-järjestelmä sulattaa
jääkerroksen automaattisesti muutamassa päiväs-
sä.
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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.

Lämpötilanosoittimessa
vilkkuu hälytyksen sym-
boli  yhdessä lämpöti-
lan kanssa. Lisäksi lai-
teesta kuuluu hälytys-
ääni.

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

– olet avannut laitteen ovea monta kertaa peräkkäin,

– olet pakastanut kerralla paljon tuoreita elintarvik-
keita, mutta et ole kytkenyt päälle pakastustoimin-
toa.

– huoneistossa on ollut sähkökatko.

– kylmälaitteessa on jokin vika.

 Poista hälytyksen aiheuttanut syy.

Hälytyksen symboli  sammuu ja hälytysääni vaike-
nee.

Lämpötilanosoitin lakkaa vilkkumasta heti, kun pakas-
tin on taas jäähtynyt riittävän kylmäksi.
 Jos elintarvikkeet ovat sulaneet osittain tai koko-

naan, tarkista niiden kunto. Muista ettei sulaneita
pakasteita saa pakastaa uudelleen, vaan ne on en-
sin kypsennettävä.

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).
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Ilmoitus Syy ja toimenpide

Näyttöruudussa näkyy
sähkökatkon symboli 
Lisäksi näyttöruudussa
näkyy lämpimin lämpö-
tila, johon kylmälaite on
ehtinyt lämmetä sähkö-
katkon aikana.

Kylmälaitteen lämpötila on noussut liikaa viime päivien
tai tuntien aikana sähkökatkon vuoksi. 
Kun sähkökatko on mennyt ohi, kylmälaite on jatkanut
toimintaansa entiseen tapaansa.

 Kosketa lämpötilahälytyksen poistopainiketta.

Näytössä näkyvä lämpimimmän lämpötilan näyttö hä-
viää. 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.

Näyttöruudussa näkyy
"F0 ... F9".

Laitteessa on tekninen häiriö.
 Ota yhteys huoltoon.
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Muita ongelmia

Ongelma Syy ja toimenpide

Pakasteet ovat jääty-
neet kiinni.

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

ren avulla.

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.

Laitteesta kuuluu häly-
tysääni.

Ovihälytin on lauennut.
 Sulje laitteen ovi. Hälytysääni vaikenee.

Alhaalla laitteen takana,
kompressorin vieressä
oleva LED-merkkivalo
vilkkuu.

Kyseessä ei ole häiriö! Vilkkuminen on normaalia.
Kompressorin elektroniikka on varustettu toiminta- ja
virhediagnoosimerkkivalolla (mallin mukaan). Merkki-
valo vilkkuu säännöllisesti 15 sekunnin välein.

Laitteen ulkoseinät tun-
tuvat lämpimiltä.

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

Ovitiivisteet ovat vahin-
goittuneet ja ne on vaih-
dettava.

Voit vaihtaa ovitiivisteet ilman erillistä työkalua.
 Vaihda ovitiivisteet. Voit hankkia ovitiivisteitä Miele-

huollosta.
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Täysin normaa-
leja 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
kylmäputkistoissa.

Naks... Naksahtelua kuuluu aina silloin, kun termostaatti kytkee moot-
torin päälle tai pois päältä.

Suhinaa... Moniosaisen tai NoFrost-kylmälaitteen sisältä voi kuulua satun-
naisesti ilmavirtauksen hiljaista suhinaa.

Paukahtelua... Paukahtelua saattaa kuulua, kun kylmälaitteen materiaalit laa-
jentuvat tai supistuvat lämpötilan vaihdellessa.

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

Äänet, jotka on
helppo poistaa

Syy ja korjaustoimenpide

Räminä, kolina,
kilinä

Kylmälaite ei seiso tasaisesti.

Suorista laite vesivaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa laitteen
säätöjalkoja tai laita jotain laitteen jalkojen alle.

Kylmälaite ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin.

Vedä laitetta hieman irti viereisistä kalusteista tai laitteista.

Laitteen hyllyt tai laatikot heiluvat tai ovat jumiutuneet.

Tarkista kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa
uudestaan paikoilleen.

Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa.

Vedä pulloja tai astioita hieman irti toisistaan.
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Huolto
Jos laitteessa on toimintahäiriö, jota et
voi itse korjata, ota yhteys

– Miele-kauppiaaseen tai

– valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.

Tietoja lähimmästä valtuutetusta
Miele-huoltoliikkeestä saat tämän
käyttö- ja asennusohjeen lopusta löy-
tyvästä puhelinnumerosta.

Huolto tarvitsee laitteen tyyppi- ja val-
mistusnumeron.

Molemmat tiedot löytyvät laitteen sisä-
puolella olevasta arvokilvestä.

Takuuaika ja takuuehdot
Tälle koneelle on myönnetty kahden (2)
vuoden takuu.

Lisätietoja omassa maassasi voimassa
olevista takuuehdoista saat suoraan
Mieleltä.

Puhelinnumero löytyy tämän käyttö- ja
asennusohjeen takakannesta.
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Kylmälaitteen saa liittää sähköverkkoon
(vaihtovirta 50 Hz, 220 – 240 V) vain lait-
teen mukana toimitetun liitäntäjohdon
välityksellä. Pitempiä liitäntäjohtoja voi
tilata Miele-huollosta.

Pistorasia on suojattava vähintään 10 A
sulakkeella.

Laitteen saa liittää ainoastaan asianmu-
kaisesti asennettuun sukopistorasiaan.
Sähköliitännän on oltava DIN VDE –nor-
min 0100 mukainen

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

Mikäli pistorasiaan ei pääse käsiksi
asennuksen jälkeen, asennus on varus-
tettava erillisellä, kaikki koskettimet
avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän
kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm.
Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuo-
jakatkaisimet, sulakkeet 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.

Kylmälaitetta ei saa liittää esim. aurin-
kosähköjärjestelmissä käytettäviin in-
verttereihin. Laitteen päälle kytkemisen
yhteydessä syntyvä jännitepiikki saattaa
aktivoida turvakatkaisun. Laitteen elekt-
roniikka saattaa vaurioitua! 
Älä myöskään liitä laitetta sähköverk-
koon ns. energiansäästöpistotulppien
välityksellä, sillä ne eivät syötä laittee-
seen riittävästi sähköä ja se lämpenee
liikaa.



Sähköliitäntä

49

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.
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 Tulipalon ja vahingoittumisen
vaara! Lämpöä tuottavat laitteet,
esim. pienoisuuni, erillinen keittolevy
tai leivänpaahdin voivat aiheuttaa
syttymisvaaran.
Älä aseta näitä kylmälaitteen päälle.

Tässä kylmälaitteessa on sivuseinien
lämmitys, joten se voidaan asentaa
suoraan kiinni tiettyihin kylmälaitteisiin
(side-by-side-asennus)! Kysy kodin-
konekauppiaaltasi, minkä kylmälaittei-
den yhteyteen tämä laite voidaan
asentaa!

Sijoituspaikka
Älä sijoita laitetta suoraan lämmönläh-
teen (liesi, astianpesukone, lämpöpatte-
ri) viereen tai paikkaan, jossa se on alt-
tiina suoralle auringonpaisteelle. Mitä
korkeampi huonelämpötila on, sitä pi-
tempiä aikoja kompressori käy, mikä
puolestaan lisää sähkönkulutusta. Paras
sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava
huone.

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.
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  Jos ilmankosteus on suuri,
kosteus voi tiivistyä vedeksi kylmä-
laitteen ulkopinnoille.
Tällainen tiivistynyt vesi saattaa ai-
heuttaa korroosiota laitteen ulkosei-
niin.
Tämän estämiseksi suosittelemme,
että sijoitat kylmälaitteen riittävästi
tuuletettuun kuivaan ja/tai ilmastoi-
tuun tilaan.
Varmista laitteen paikalleen sijoitta-
misen jälkeen, että sen ovi sulkeutuu
kunnolla, etteivät sen tulo- ja ilman-
kiertoaukot ole tukossa ja että laite
on sijoitettu paikalleen oheisten
asennusohjeiden mukaisesti.

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
Laitteen takaseinän läheisyydessä oleva
ilma lämpenee.

 Laitteen ilmanotto- ja ilmanpois-
toaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.
Puhdista ilmanvaihtoaukot myös
säännöllisesti pölystä.
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Seinävälikappaleiden asenta-
minen

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

 Laitteen asentamiseen tarvitaan
kaksi henkilöä.

 Asenna laite aina tyhjänä.

 Liikuttele laitetta hyvin varovasti
aroilla lattiapinnoilla, jottei lattia va-
hingoittuisi.

Laitteen sijoituksen helpottamiseksi
laitteen takana ylhäällä on kuljetuskah-
vat ja alhaalla kuljetuspyörät.

 Aseta laite jo valmiiksi mahdollisim-
man lähelle sijoituspaikkaa.

 Liitä kylmälaite sähköverkkoon kap-
paleessa "Sähköliitäntä" neuvotulla
tavalla.

 Siirrä laite varovasti haluamaasi paik-
kaan.

 Sijoita laite kiinni takaseinään joko
seinävälikappaleiden 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

 Kierrä ehdottomasti alemman laake-
ripukin kohdalla olevaa säätöjalkaa 
ulos, kunnes säätöjalka ottaa kiinni
lattiaan. Kierrä säätöjalkaa tämän jäl-
keen ulos vielä neljänneskierros tu-
keaksesi laitteen oven asentoa.

Kylmälaitteen sijoittaminen
keittiökalusterivistöön

 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.
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a Välitilakaappi

b Kylmälaite

c Keittiökaluste

d Seinä

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

Kylmälaitteen voi sijoittaa standardimit-
taiseen (syvyys enint. 580 mm) keittiö-
kaappirivistöön tiiviisti keittiökaappien
väliin. Laitteen etureuna tulee tällöin
65 mm (seinävälikappaleiden kanssa
noin 100 mm) ulos keittiökaappirivistös-
tä.

Laitteen ovi mahtuu tällöin avautumaan
ja sulkeutumaan vapaasti. Jottei laitteen
korkeus poikkeaisi keittiökaappirivistös-
tä, laitteen päälle voidaan sijoittaa sopi-
van korkuinen välitilakaappi .

Jos asennat kylmälaitteen seinän  vie-
reen, seinän  ja laitteen  väliin täy-
tyy jättää saranapuolelta vähintään noin
45 mm tilaa.

Mitä suurempi ilmankiertotila on, sitä
vähemmän energiaa kylmäkoneisto
kuluttaa.

– Esteettömän ilmankierron takaami-
seksi laitteen taakse on jätettävä ko-
ko välitilakaapin levyinen, vähintään
50 mm syvä ilmankiertotila.

– Huonetilan kattoon asti ulottuvaa va-
paata ílmanpoistotilaa 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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Kylmälaite toimitetaan vasemmalle
avautuvana. Mikäli haluat kylmälaitteen
avautuvan oikealle, 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 poista-
minen
 Sulje laitteen ovi.

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

 Nosta peitelevy  ylöspäin irti.

 Loukkaantumisen vaara, kun ir-
rotat laitteen oven!
Heti kun irrotat laakeripukin seuraa-
vassa työvaiheessa, laitteen ovi ei
enää pysy tukevasti paikallaan!
Pyydä toista henkilöä pitämään siitä
kiinni.
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Laitteen oven irrottaminen

 Löysää ruuvit  laakeripukista  ja
vedä laakeripukki ylöspäin irti.

 Irrota laitteen ovi nostamalla sitä va-
rovasti ja aseta se varovasti sivuun.

Kahvan siirtäminen

 Irrota tulpat  oven laakeriholkeista.

 Vedä oven päällä oleva tulppa  ulos
ja asenna se vastakkaiselle puolelle.

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

 Kun asennat peitelevyjä  takaisin,
varmista, että ne napsahtavat kunnol-
la paikalleen.

 Asenna tulpat  oven vastakkaiselle
puolelle.

 Siirrä jousitettu puristin (lukkohaka) 
toiselle puolelle painamalla kielekettä
alaspäin ja vetämällä puristin irti:
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Alemman laakeripukin siirtämi-
nen

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

 Irrota tulppa .

 Löysää ruuvit  ja irrota laakeripuk-
ki .

 Löysää hieman laakeripukissa  ole-
vaa ovensulkimen  ruuvia. Aseta
ovensuljin  vastakkaiseen reikään
samassa laakeripukissa ja kiristä ruu-
vi.

 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 uu-
delle saranapuolelle.

 Aseta saranatappi  paikalleen koko-
naisuutena yhdessä aluslaatan  ja
säätöjalan  kanssa. Tärkeää! Sara-
natapin ulkonevan kielekkeen on
osoitettava jälleen taaksepäin.

 Aseta laitteen ovi ylhäältäpäin sarana-
tappiin .

 Sulje laitteen ovi.
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Ylemmän laakeripukin kiinnit-
täminen

 Aseta laakeripukki  paikalleen ja
kiinnitä se ruuveilla . Esiporaa ruu-
vinreiät tai käytä akkutoimista ruuvin-
väännintä.

 Aseta peitelevyt  ja  paikoilleen.

 Suorista laitteen ovi laitteen ulkovaip-
paan nähden alemman laakeripukin
pitkittäisreikien avulla. Kiristä tämän
jälkeen kaikki ruuvit.
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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 ruuveja
hieman.

 Suorista laitteen ovea työntämällä
laakeripukkia vasemmalle tai oikealle.

 Kiristä tämän jälkeen ruuvit, mutta
keskimmäistä ruuvia ei tarvitse enää
ruuvata takaisin.
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