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Ez a bortemperáló hűtő megfelel a biztonsági előírásoknak, azon-
ban a szakszerűtlen használata személyi és tárgyi sérülésekhez
vezethet.

A bortemperáló hűtő üzembe helyezése előtt olvassa el figyelme-
sen a használati és szerelési utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad
a készülék beszerelésével, biztonságával, használatával és kar-
bantartásával kapcsolatban. Ezáltal megóvja önmagát, és elkerüli
a bortemperáló hűtő károsodását.

A Miele nem vonható felelősségre az útmutatások figyelmen kívül
hagyásából eredő károkért.

Őrizze meg a használati és szerelési utasítást, és adja át az esetle-
ges következő tulajdonosnak is!

 Üvegtörés!
Az üvegtörés sérülésveszéllyel jár! 
1500 m feletti magasságban a szekrényajtó üveglapja a megválto-
zott légnyomás miatt eltörhet. Az eltört üveg éles pereme súlyos
sérüléseket okozhat!

Rendeltetésszerű használat

 Ez a bortemperáló hűtő kizárólag háztartásokban és a háztartáso-
khoz hasonló környezetben használható.
A bortemperáló hűtő a szabadban nem állítható fel.

 A bortemperáló hűtőt kizárólag háztartási keretek között, borok
hűtésére és tárolására használja.
Minden más felhasználás tilos.
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 A bortemperáló hűtő nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, labo-
ratóriumi preparátumok vagy más hasonló, a gyógyszerkészítménye-
kről szóló irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek táro-
lására és hűtésére. A bortemperáló hűtő nem rendeltetésszerű ha-
sználata a benne tárolt áru károsodásához vagy megromlásához ve-
zethet. A bortemperáló hűtő nem alkalmas továbbá robbanásve-
szélyes közegben történő használatra.
A Miele nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból
vagy helytelen kezelésből eredő károkért.

 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a bortemperáló hűtőt biztonsággal kezelhetnék,
nem szabad felügyelet nélkül kezelniük azt.
Ezek a személyek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a bor-
temperáló hűtőt, ha a biztonságos felhasználást és a használattal
járó veszélyeket elmagyarázták nekik.

Gyermekek a háztartásban

 A nyolc év alatti gyermekeket felügyelet nélkül ne engedjen a bor-
temperáló hűtőhöz.

 Nyolc év feletti gyermekek csak akkor használhatják felügyelet
nélkül a bortemperáló hűtőt, ha annak biztonságos kezelését elma-
gyarázták nekik. A gyermekeknek képesnek kell lenniük arra, hogy
felismerjék és megértsék a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

 Gyermekeknek nem szabad felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy kar-
bantartaniuk a bortemperáló hűtőt.

 Figyeljen a bortemperáló hűtő közelében tartózkodó gyermekekre.
Soha se hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.
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 Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyago-
kat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és meg-
fulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

Műszaki biztonság

 A hűtőkör tömítettségét bevizsgálták. A bortemperáló hűtő
megfelel az idevágó biztonsági előírásoknak és az alkalmazandó EU-
irányelveknek.

 A bortemperáló hűtő hűtőközege az izobután (R600a), egy nagyon
környezetkímélő természetes gáz, amely azonban éghető. Nem káro-
sítja az ózonréteget, és nem növeli az üvegházhatást.
E környezetkímélő hűtőközeg alkalmazása miatt részben megnőtt az
üzemi zajszint. A kompresszor működési zaja mellett áramlási zajok
léphetnek fel a teljes hűtőkörben. Ezek a zajok sajnos nem kerül-
hetők el, azonban a bortemperáló hűtő teljesítményét nem be-
folyásolják.
A bortemperáló hűtő szállítása közben és a beépítés/felállítás során
ügyeljen arra, hogy a hűtőkör részei ne sérüljenek meg. A kifrecc-
senő hűtőközeg szemsérülést okozhat!
A rendszer megsérülése esetén a következőkre ügyeljen:

– Kerülje a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatát,

– kapcsolja le a bortemperáló hűtőt az elektromos hálózatról,

– néhány percig szellőztessen abban a helyiségben, ahol a bortem-
peráló hűtő áll, és

– értesítse a vevőszolgálatot.
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 Minél több hűtőközeg van a bortemperáló hűtőben, annál na-
gyobbnak kell lennie annak a helyiségnek, ahol felállítják. Szivárgás
esetén a túl kis helyiségekben éghető gáz-levegő keverék képződ-
het. 8 g hűtőközegenként legalább 1 m3 légtérre van szükség a
helyiségben. A hűtőközeg mennyisége a bortemperáló hűtő belsejé-
ben található adattáblán látható.

 A bortemperáló hűtő adattábláján található csatlakoztatási adato-
knak (frekvencia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezniük a villa-
mos hálózat adataival, hogy a bortemperáló hűtő ne károsodjon. 
Csatlakoztatás előtt hasonlítsa össze ezeket az adatokat. Kétség
esetén forduljon szakemberhez.

 A bortemperáló hűtő elektromos biztonsága csak akkor garantált,
ha szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rendszer-
hez csatlakoztatja. Ezt az alapvető biztonsági berendezést ki kell
építeni. Kétség esetén szakemberrel ellenőriztesse az elektromos
hálózatot.

 A bortemperáló hűtő megbízható és biztonságos működése csak
akkor garantált, ha a készülék a nyilvános elektromos hálózatra van
csatlakoztatva.

 Amennyiben a csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által fel-
hatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélye-
ztetésének elkerülése érdekében.

 Az elosztó vagy hosszabbító nem garantálja a megkövetelt bizton-
ságot (tűzveszély). Ezeken keresztül ne csatlakoztassa a bortem-
peráló hűtőt az elektromos hálózatra.

 Ha nedvesség kerül a feszültségvezető alkatrészekre vagy a háló-
zati csatlakozókábelre, az rövidzárlatot okozhat. Ezért ne üzemeltes-
se a bortemperáló hűtőt olyan helyen, ahol nedvesség vagy ráfröcc-
senő víz érheti (pl. garázs, mosókonyha stb.).
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 Ezt a bortemperáló hűtőt nem szabad nem rögzített helyeken (pl.
hajókon) üzemeltetni.

 A bortemperáló hűtő sérülései veszélyeztethetik az Ön bizton-
ságát. Ellenőrizze, hogy vannak-e a készüléken látható sérülések.
Soha ne helyezzen üzembe sérült bortemperáló hűtőt.

 Telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítás előtt kapcsolja
le a bortemperáló hűtőt a hálózatról. A készülék csak akkor van
leválasztva az elektromos hálózatról, ha:

– az épületvillamossági biztosítók ki vannak kapcsolva, vagy

– az épületvillamossági becsavarható biztosítók teljesen ki vannak
csavarva, vagy

– a hálózati csatlakozókábel le van választva az elektromos hálóza-
tról. A csatlakozó dugasszal ellátott csatlakozóvezetékeket ne a
kábelnél, hanem a dugasznál fogva húzza ki a hálózatból.

 A szakszerűtlen beépítési és karbantartási munkák, vagy javítások
a felhasználóra jelentős veszélyeket jelenthetnek.
Beszerelési és karbantartási munkákat vagy javításokat csak a Miele
által felhatalmazott szakemberek végezhetnek.

 A garanciális igény nem érvényesíthető, ha a bortemperáló hűtő
javítását nem a Miele által engedélyezett vevőszolgálat végzi el.

 Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a bi-
ztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak ilyene-
kre szabad kicserélni.

Szakszerű használat

 A bortemperáló hűtőt egy meghatározott klímaosztályra (a
helyiség hőmérséklet-tartománya) méretezték, amelynek a
határértékeit be kell tartani. A klímaosztály a bortemperáló hűtő bel-
ső terében lévő adattáblán található. Alacsonyabb szobahőmérsékle-
ten a kompresszor hosszabb ideig áll, így a bortemperáló hűtő nem
tudja tartani a kívánt hőmérsékletet.
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 A légbe- és kifúvó nyílásokat nem szabad eltakarni, vagy eltorla-
szolni.Úgy többé nem garantált a megfelelő légvezetés. Növekszik az
energia-fogyasztás és nem kizárt az alkatrészek károsodása.

 Ha a bortemperáló hűtőben vagy a készülék ajtajában zsír- vagy
olajtartalmú élelmiszert tárol, ügyeljen arra, hogy az esetleg kiömlő
zsír vagy olaj ne kerüljön érintkezésben a bortemperáló hűtő
műanyag alkatrészeivel. Feszültség okozta repedések keletkezhetnek
a műanyagban, és a műanyag eltörik vagy megreped.

 Ne tároljon a bortemperáló hűtőben robbanóanyagokat és éghető
hajtógázzal működő termékeket (pl. spray-ket). A gyúlékony gázke-
verékek az elektromos alkatrészek hatására meggyulladhatnak. Tűz-
és robbanásveszély!

 Ne üzemeltessen elektromos készülékeket a bortemperáló hűtő-
ben, mert ez szikraképződést válthat ki. Robbanásveszély!

 Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más
alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára,
jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések ér-
vényüket veszítik.

Tisztítás és ápolás

 Ne kezelje az ajtók tömítését olajokkal vagy zsírokkal.
Ezáltal az ajtótömítés az idő folyamán porózussá válik.

 Egy gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat
és rövidzárlatot okozhat.
A bortemperáló hűtő tisztításához soha ne használjon gőztisztító
készüléket.

 A hegyes vagy éles tárgyak megsértik a hűtőgenerátort, és emiatt
a bortemperáló hűtő működésképtelenné válik. Ezért ne használjon
hegyes vagy éles tárgyakat

– a jégréteg eltávolításához,

– a maradványok, pl. címkék eltávolításához.
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Szállítás

 A bortemperáló hűtőt mindig felállítva, a szállítási csomagolásá-
ban szállítsa, hogy ne sérülhessen meg.

 A bortemperáló hűtőt a nagy súlya miatt egy másik ember segít-
ségével szállítsa. Fennáll a sérülés és károsodás veszélye!

A régi készülék ártalmatlanítása

 Leselejtezéskor adott esetben tegye tönkre a régi bortemperáló
hűtő ajtózárját.
Ezzel megakadályozza, hogy a játszó gyermekek bezárják magukat,
és életveszélybe kerüljenek.

 A kifröccsenő hűtőközeg szemsérüléseket okozhat! Ne sértse meg
a hűtőkör elemeit, pl.

– a párologtató hűtőközeg-csatornáinak kiszúrásával,

– a csővezetékek megtörésével,

– a felületek bevonó rétegeinek lekaparása által.
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A szállítási csomagolás ártal-
matlanítása
A csomagolás megóvja a bortemperáló
hűtőt a szállítási sérülésektől. A csoma-
golóanyagokat környezetvédelmi és hu-
lladékkezelés-technikai szempontok
alapján választottuk ki, így azok újraha-
sznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot ta-
karít meg, és csökkenti a keletkező hu-
lladék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
A használt elektromos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Azon-
ban káros anyagokat is tartalmaznak,
amelyekre a készülék működése és bi-
ztonságossága érdekében volt szükség.
Ezek a háztartási hulladék közé kerülve,
illetve nem megfelelő kezelés esetén
károsíthatják az emberi egészséget és a
környezetet. Ezért semmi esetre se
tegye háztartási hulladék közé a régi
készüléket.

Ehelyett vegye igénybe a helyi önkor-
mányzat által a használt elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására kialakított hulladékgyűj-
tő helyeket.

Ügyeljen arra, hogy a bortemperáló
hűtő csővezetékei a szakszerű, környe-
zetbarát ártalmatlanítás céljából történő
elszállításig ne sérüljenek meg.
Így biztosítható, hogy a hűtőkörben
található hűtőközeg és a kompresszor-
ban lévő olaj nem jutnak a környezetbe.

Gondoskodjon arról, hogy selejtezendő
készülék az elszállításig a gyermekek
elől elzárt helyen legyen tárolva. Erről a
használati utasítás "Biztonsági uta-
sítások és figyelmeztetések" című feje-
zete ad tájékoztatást.
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normál energiafogyasztás megnövekedett energia-
fogyasztás

Felállítás / Kar-
bantartás

Szellőztetett helyiségekben. Zárt, nem szellőző helyisé-
gekben.

Védve a közvetlen napsugár-
zástól.

Közvetlen napsugárzás
esetén.

Nem hőforrás mellett
(fűtőtest, kályha).

Hőforrás mellett (fűtőtest,
tűzhely).

Ideális, 20 °C-os szo-
bahőmérséklet esetén.

Magas szobahőmérséklet
mellett.

A szellőző réseket ne takarja
le, és rendszeresen tisztítsa
meg a portól.

Letakart vagy poros szellőző
rések esetén.

A készülék hátoldalán lévő
kompresszort és fémrácsot
(hőleadó) legalább évente
egyszer portalanítani kell.

A kompresszoron és a
fémrácson (hőleadó) lévő
porlerakódások esetén.

Hőmérséklet-
beállítás

10–12 °C Minél alacsonyabb a
beállított hőmérséklet, annál
magasabb az energiafogya-
sztás!

Használat A farostélyok elrendezése a
kiszállítási állapot szerint.

A készülékajtót csak szük-
ség esetén és a lehető le-
grövidebb ideig nyissa ki. A
boros palackokat
megfelelően válogatva ren-
dezze el.

A gyakori és lassú ajtónyitás
miatt a hideg kiszökik, és
meleg levegő áramlik be. A
bortemperáló hűtő próbálja
lehűteni a hűtőteret, ezért a
kompresszor működési ideje
nő.

A rekeszeket ne rakja meg
túlságosan, hogy a levegő
keringeni tudjon.

A rossz légkeringés a hűtési
teljesítmény csökkenéséhez
vezet.
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Kezelőpanel

a A teljes bortemperáló hűtő
be-/kikapcsolása

b Optikai interfész
(csak az Miele vevőszolgálat
számára)

c A felső, középső vagy alsó bortem-
peráló zóna kiválasztása

d A DynaCool funkció (állandó páratar-
talom) be-/kikapcsolása

e Bemutató világítás be-/kikapcsolása

f A hőmérséklet beállítása
( = hidegebbre)

g Egy kiválasztás megerősítése (OK
gomb)

h A hőmérséklet beállítása
( = melegebbre)

i Beállítási mód 
kiválasztása és elhagyása

j A hőmérséklet- vagy ajtóriasztás
kikapcsolása

k Kijelző hőmérséklet-kijelzővel és pik-
togramokkal (a piktogramok csak
beállítási módban láthatók; a pikto-
gramok magyarázatát lásd a táblá-
zatban)
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A piktogramok magyarázata

Pikto-
gram

Jelentés Funkció

 Reteszelés Akaratlan kikapcsolás és a beállítások
elállítása elleni biztosítás

 Hangjelzés A gombhangok és az ajtóriasztáskor
megszólaló figyelmeztető hang kiválasztási
lehetőségei

 Miele@home Csak behelyezett és bejelentett
Miele@home kommunikációs modul ill.
kommunikációs stick esetén látható (lásd a
"Miele@home" fejezetet).

 Bemutató mód
(csak bekapcsolt be-
mutató mód esetén
látható)

Bemutató mód kikapcsolása

 A kijelző fényereje A kijelző fényerejének beállítása

 Active AirClean szűrő Világít, ha cserélni kell az Active AirClean
szűrőt

 Hálózati csatlakozás Megerősíti, hogy a hűtőkészüléket elektro-
mosan csatlakoztatták, ha nincs bekapcso-
lva; áramkimaradás esetén villog

 Riasztás Ajtórisztás esetén világít, hőmérsklet ria-
sztás, áramkimaradás és más hibajelenté-
sek esetén villog
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a Világító sáv
(mindhárom bortemperáló zónában)

b Palackbemutató (Selector)*

c Active AirClean szűrő
(mindhárom bortemperáló zónában)

d Farostély feliratos lécekkel
(FlexiFrames Noteboard-dal)

e A felső, középső és alsó bortem-
peráló zóna kezelése

f Szigetelőlapok a temperáló zónák
termikus elválasztásához a minden-
kori rátett dekantáló rostélyokkal*

g Pohártartó*

h Palacktartó (ConvinoBox)
beakasztott tartozékdobozzal*

i Szigetelő lécek a temperáló zónák 
termikus elválasztásához

j Üvegajtó UV-álló 
biztonsági üvegből

k Díszítő rostély*

l Integrált fogantyúmélyedés

* A SommelierSet a következőkből
áll:

Két további palackbemutató, három
farostély (két dekantáló rostély, egy
díszítő rostély), két léc a dekantáló ro-
stély számára, egy pohártartó, egy pa-
lacktartó, egy tartozékdoboz és négy
borítás a kihúzható sínek számára.
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Mellékelt tartozékok

Active AirClean szűrő

A készülék hátfalán elhelyezett Active
AirClean szűrő gondoskodik az op-
timális légcseréről és ezáltal a bortem-
peráló hűtőben uralkodó kiváló le-
vegőminőségéről.

Kréta

A mellékelt krétát használja a faro-
stélyokon lévő mágneslécek felira-
tozásához. Így jól át tudja tekinteni a
betárolt borfajtákat.

Utólag vásárolható tartozékok
A hűtőkészülékhez praktikus tartozékok,
valamint tisztító- és ápolószerek kap-
hatók a Miele termékválasztékában.

Active AirClean szűrő

A leírást lásd a "Mellékelt tartozékok"
fejezetben.

Univerzális mikroszálas kendő

A mikroszálas kendő segít az ujjlenyo-
matok és enyhébb szennyeződések el-
távolításában a nemesacél előlapokon,
készülékpaneleken, ablakokon, bútoro-
kon, autóüvegen stb.

A nemesacél ápolása

A nemesacél-ápoló szer (az üvegben)
minden használat után a vizet és
szennyeződéseket taszító védőréteget
képez. Kíméletesen távolítja el a víz-
csíkokat, ujjlenyomatokat és más folto-
kat, és egyenletes, ragyogó felületet ha-
gy maga után.

Utólag vásárolható tartozékokat ren-
delhet a Miele webshopjában. Ezek a
termékek kaphatók a Miele ügyfélszol-
gálatánál is (lásd a használati útmutató
végét), és a Miele szakkereskedőknél.
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Az első használat előtt

Csomagolóanyagok

 Távolítsa el az összes csoma-
golóanyagot a belső térből.

Védőfólia

A nemesacél felületeket védőfóliával
látták el, hogy szállítás közben védjék a
sérülésektől.

 Csak azután húzza le a védőfóliát,
hogy a bortemperáló hűtőt a rendel-
tetési helyén felállította. Az egyik felső
saroknál kezdve húzza le a fóliát.

Tisztítás és ápolás

Vegye figyelembe ehhez a "Tisztítás
és karbantartás" fejezet megfelelő
útmutatásait.

 Tisztítsa le a szekrény belsejét és a
tartozékokat.

A bortemperáló hűtő kezelése
E bortemperáló hűtő kezeléséhez ele-
gendő megérinteni az érintőgombokat.

Minden érintést gombhang nyugtáz. Ezt
a gombhangot ki is kapcsolhatja (lásd a
"További beállítások elvégzése – Han-
gjelzések" részt).

A bortemperáló hűtő bekapcsolása

Amint csatlakoztatta a bortemperáló
hűtőt az elektromos hálózathoz, megje-
lenik a kijelzőn a hálózati csatlakozás
piktogramja .

 Érintse meg a be/ki gombot.

A hálózati csatlakozás piktogramja 
kialszik, a bortemperáló hűtő pedig el-
kezd hűteni.

A kezelőpanelen megjelennek a három
kiválasztható bortemperáló zóna, azaz a
felső, középső és alsó zóna érintőgom-
bjai. A kiválasztott bortemperáló zóna
világító sárga hátterű, a kijelzőn pedig
megjelenik a kiválasztott bortemperáló
zóna hőmérséklete.
Az első üzembe helyezésnél villognak a
bortemperáló zónák érintőgombjai, va-
lamint a riasztás piktogramja , amíg a
mindenkor beállított hőmérsékletet el
nem érik.



A bortemperáló hűtő be- és kikapcsolása

19

Amint a bortemperáló zóna elérte a
beállított hőmérsékletet, folyamatosan
világít a zóna érintőgombja. A riasztás
piktogramja  kialszik, amint a zóna
elérte a beállított hőmérsékletet.

A belső világítás nyitott készülékajtónál
világít.

Mindegyik bortemperáló zónán egyéni
beállításokat végezhet.

 Ehhez érintse meg annak a bortem-
peráló zónának az érintőgombját,
amelyen a beállításokat el kívánja vé-
gezni.

A kiválasztott érintőgomb világító sárga
hátterűvé válik. Most már

– beállíthatja a hőmérsékletet,

– bekapcsolhatja a DynaCool funkciót.

További információkat a megfelelő feje-
zetekben talál.

Ha ezután egy másik bortemperáló
zónát választ ki, akkor az előtte kivála-
sztott bortemperáló zóna beállításai
megmaradnak.

A bortemperáló hűtő kikapcsolása

 Érintse meg a be/ki gombot.
Ha ez nem lehetséges, akkor a retes-
zelés be van kapcsolva!

A kezelőpanelen kialszik a három bor-
temperáló zóna érintőgombja. 
A kijelzőn kialszik a hőmérséklet-kijelző,
és megjelenik a hálózati csatlakozás
piktogramja  .

A belső világítás kialszik, a hűtés pedig
kikapcsol.

Hosszabb távollét esetén
Ha hosszabb ideig nem használja a bor-
temperáló hűtőt, akkor

 kapcsolja ki a bortemperáló hűtőt,

 húzza ki a csatlakozó dugót, vagy
kapcsolja ki a ház biztosítóját,

 tisztítsa meg a bortemperáló hűtőt, és

 a megfelelő szellőzés és a sza-
gképződés elkerülése érdekében ha-
gyja nyitva a bortemperáló hűtő aj-
taját.

Ha hosszabb távollét esetén kikap-
csolja a bortemperáló hűtőt, de nem
tisztítja ki, akkor zárt ajtó mellett
fennáll a penészesedés veszélye.
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Bizonyos beállításokat csak a beállítási
módban tud elvégezni a bortemperáló
hűtőn.

Beállítási módban az ajtóriasztás auto-
matikusan le van tiltva.

Reteszelés 
A reteszeléssel a következők ellen bi-
ztosíthatja a bortemperáló hűtőt:

– akaratlan kikapcsolás,

– akaratlan hőmérséklet-elállítás,

– a DynaCool akaratlan kiválasztása,

– a bemutató világítás akaratlan bekap-
csolása.

A reteszelés be-/kikapcsolása

 Érintse meg a beállítások gombját.

A kijelzőn megjelenik az összes választ-
ható piktogram, a  piktogram villog.

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kijelzőn villog az utoljára kiválasztott
beállítás, és világít a  piktogram.

 Az  vagy  gombok megérintésével
most beállíthatja, hogy a reteszelés
ki- vagy bekapcsolt állapotban
legyen: 
0: Reteszelés kikapcsolva 
1: Reteszelés bekapcsolva

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kiválasztott beállítás átvételre kerül, a
 piktogram villog.

 Érintse meg a beállítások gombját a
beállítási módból történő kilépéshez.
Ellenkező esetben az elektronika kb.
egy perc után automatikusan kilép a
beállítási módból.

Bekapcsolt reteszelésnél a kijelzőn a 
világít.
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Hangjelzések 
A bortemperáló hűtő kétféle hangjelzést
ad ki: gombhangokat, ajtó- és hőmér-
sékleti riasztás esetén pedig figyelme-
ztető hangokat.

A gombhangot, valamint az ajtóriasztás
figyelmeztető hangját be- és kikapcsol-
hatja, a hőmérsékleti riasztást nem lehet
kikapcsolni.

Négy beállítási lehetőség közül választ-
hat. Gyárilag a 3 lehetőség van
beállítva, azaz a gombhang és az aj-
tóriasztás be vannak kapcsolva.

A hangjelzés be-/kikapcsolása

 Érintse meg a beállítások gombját.

A kijelzőn megjelenik az összes választ-
ható piktogram, a   piktogram villog.

 Érintse meg annyiszor a hőmérséklet
beállítására szolgáló gombokat (
vagy ), amíg a kijelzőn a   pikto-
gram nem villog.

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kijelzőn villog az utoljára kiválasztott
beállítás, és világít a   piktogram.

 A  vagy  gombok megérintésével
most kiválaszthatja az alábbiakat:
0: Gombhang ki; Ajtóriasztás ki
1: Gombhang ki; Ajtóriasztás be
(4 perc után)
2: Gombhang ki; Ajtóriasztás be
(2 perc után)
3: Gombhang be; Ajtóriasztás be
(2 perc után)

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kiválasztott beállítás átvételre kerül, a
  piktogram villog.

 Érintse meg a beállítások gombját a
beállítási módból történő kilépéshez.
Ellenkező esetben az elektronika kb.
egy perc után automatikusan kilép a
beállítási módból.
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A kijelző fényereje
A kijelző fényerejét a térbeli környezet
fényviszonyaihoz illesztheti.

A kijelző fényereje fokozatonként 1 és 3
között változtatható. Gyárilag a 3 van
beállítva (maximális fényerő).

A kijelző fényerejének módosítása

 Érintse meg a beállítások gombját.

A kijelzőn megjelenik az összes választ-
ható piktogram, a   piktogram villog.

 Érintse meg annyiszor a hőmérséklet
beállítására szolgáló gombokat (
vagy ), amíg a kijelzőn a  pikto-
gram nem villog.

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kijelzőn villog az utoljára kiválasztott
beállítás, és világít a  piktogram.

 Az  vagy  gombok megérintésével
most módosíthatja a kijelző fénye-
rejét:
1: minimális fényerő
2: közepes fényerő
3: maximális fényerő.

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kiválasztott beállítás átvételre kerül, a
 piktogram villog.

 Érintse meg a beállítások gombját a
beállítási módból történő kilépéshez.
Ellenkező esetben az elektronika kb.
egy perc után automatikusan kilép a
beállítási módból.
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A borok a környezeti feltételektől
függően folyamatosan változnak. Így
mind a hőmérséklet, mind pedig a le-
vegő minősége fontos az eltarthatóság
szempontjából.

A bortemperáló hűtő ideális hőmér-
sékletet, magasabb páratartalmat, vala-
mint szagmentes környezetet biztosít a
borok számára, így optimális tárolási
feltételeket teremt.

A hűtőszekrénnyel szemben a bortem-
peráló hűtő rezgésszegény környezetet
is garantál, így a bor érési folyamata za-
vartalan.

Az optimális hőmérséklet
A borok 6–18 °C-os hőmérsékleten
tárolhatók. Ha vörös- és fehérborokat
szeretne együtt tárolni, válasszon 12–
14 °C-os hőmérsékletet. Ez mind a
fehér-, mind a vörösbor számára
megfelelő hőmérséklet. A vörösbort az
elfogyasztása előtt legalább két órával
vegye ki a bortároló szekrényből, és
nyissa ki, hogy a bor oxigént kapjon, és
kibontakozzon az aromája.

A túl magas (22 °C feletti) tárolási
hőmérséklet túl gyorsan megérleli a
bort, így az aromája nem tud kibonta-
kozni. Túl alacsony (5 °C alatti) tárolási
hőmérsékleten viszont nem történik
meg a bor optimális érése.

Melegben a bor kitágul, hidegben pedig
összehúzódik – a hőmérséklet-ingado-
zás stresszt jelent a bor számára, és
emiatt az érése megszakad. Ezért na-
gyon fontos egy közel ingadozásmentes
hőmérséklet biztosítása.

Borfajta ajánlott 
fogyasztási
hőmérséklet

Könnyű, gyümöl-
csös vörösborok:

+14 °C és +16 °C
között

Nehéz 
vörösborok:

+18 °C

Rozé borok: +8 °C és +10 °C
között

Finom, aromás
fehér borok:

+8 °C és +12 °C
között

Nehéz vagy 
édes fehér borok:

+12 °C és +14 °C
között

Pezsgő, hab-
zóbor, prosecco:

+6 °C és +10 °C
között

Tanács: A bort mindig az ajánlott
fogyasztási hőmérsékletnél 1–2 °C-kal
hűvösebb hőmérsékleten tárolja, mivel
az ital a pohárba történő kitöltéskor fel-
melegszik.

Tanács: A nehéz vörösborokat fogya-
sztásuk előtt 2–3 órával ajánlott felnyit-
ni, hogy a bor magába szívhassa az
oxigént, és kibontakozzon az aromája.



Az optimális hőmérséklet és levegőminőség

24

Biztonsági berendezések alacsony
környezeti hőmérsékleteken

A bor túl alacsony hőmérséklettel szem-
beni védelme érdekében biztonsági ter-
mosztát gondoskodik arról, hogy a
készülékben ne essen le túlságosan a
hőmérséklet. Ha a környezeti hőmér-
séklet egyszer csak csökkenne, akkor a
készülékben automatikusan bekapcso-
lódik a fűtés, amely állandó szinten tar-
tja a belső hőmérsékletet. Ha tovább
süllyed a környezeti hőmérséklet, akkor
a készülék végül magától lekapcsoló-
dik.

Szigetelőlapok a termikus elvála-
sztáshoz

A készülék két fix szigetelőlappal ren-
delkezik, amelyek a belső teret három
különbözően temperálható zónára
osztják. Így egyszerre akár három
különböző borfajtát, pl. vörösbort,
fehérbort és pezsgőt is tud tárolni.
Az üvegajtó belső oldalán lévő szigetelő
lécek megakadályozzák az zónák
közötti hőátadást.

A hőmérséklet beállítása
A bortemperáló zónák hőmérséklete
egymástól függetlenül állítható be.

 Érintse meg annak a bortemperáló
zónának az érintőgombját, amelyben
módosítani kívánja a hőmérsékletet,
úgy hogy az világító sárga hátterűre
váltson.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott bor-
temperáló zóna jelenlegi hőmérséklete.

 Állítsa be a hőmérsékletet a kijelző
alatti két gombbal.

A megfelelő gombot megérintve

– hőmérséklet csökken

– hőmérséklet nő.
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 A kiválasztás megerősítéséhez
nyomja meg az OK gombot, 
vagy

 az utolsó gombnyomást követően
várjon kb. 5 másodpercet.

A hőmérséklet beállítása közben a
hőmérsékleti érték villogva jelenik meg
a kijelzőn.

A következő változásokat figyelheti meg
a gombok megérintésekor a kijelzőn:

– Első érintésre: A legutóbb beállított
hőmérsékleti érték villog a kijelzőn.

– Minden további érintésre: A hőmér-
séklet értéke 1 °C-os lépésekben vál-
tozik.

– Ha az ujját a gombon hagyja: A
hőmérsékleti érték folyamatosan vál-
tozik.

A legmagasabb vagy a legalacsonya-
bb hőmérsékleti érték elérése után
egy negatív gombhang szólal meg
(ha a gombhang be van kapcsolva).

Körülbelül 5 másodperccel az utolsó
gombnyomás után a hőmérséklet-ki-
jelző automatikusan átáll a pillanatnyilag
a bortemperáló zónában uralkodó
tényleges hőmérsékleti értékre.

Ha elállította a hőmérsékletet, akkor el-
tart egy ideig, amíg a kívánt hőmér-
séklet beállítódik.

A hőmérséklet-kijelző mindig a tényle-
ges hőmérsékletet mutatja.

A hőmérséklet lehetséges beállítási
értékei

A hőmérséklet mindhárom bortem-
peráló zónában 5 °C és 20 °C között
állítható be.

Hőmérséklet-kijelző
A hőmérséklet-kijelző normál üzemben
az adott temperáló zóna tényleges
hőmérsékletét mutatja.

Ha valamelyik zóna hőmérséklete nincs
a kijelezhető hőmérsékleti tartomány-
ban, a kijelzőn csak vonalak villognak.

A környezeti hőmérséklettől és a
beállítástól függően néhány óráig eltar-
that, amíg a zóna eléri a kívánt hőmér-
sékletet, és a kijelzőjén folyamatosan ez
látható.
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Levegőminőség és páratarta-
lom
A hagyományos hűtőszekrényben a
páratartalom túl alacsony, ezért nem al-
kalmas a bor tárolására. A magas pára-
tartalom azért nagyon fontos a bor táro-
lásához, hogy a dugó kívülről is nedves
maradjon. Alacsony páratartalom
mellett a dugó kívülről kiszárad, és már
nem tudja légmentesen lezárni a palac-
kot. Ezért kell a borospalackokat mindig
fektetve tárolni, hogy a bor a dugót
belülről nedvesen tartsa. Ha levegő jut a
palackba, akkor biztosan megromlik a
bor!

Ne növelje tovább a zónában a pára-
tartalmat, például azzal, hogy betesz
egy vízzel teli tálcát. Ilyenkor ugyanis
a megemelkedett páratartalom le-
csapódik a belső térben, és a kon-
denzvíz pl. korróziót okozva károsít-
hatja a bortemperáló hűtőt.

DynaCool (állandó páratarta-
lom) 
A DynaCool funkció az egész készülék-
ben megnöveli a relatív páratartalmat.
Eközben a páratartalom és a hőmér-
séklet egyenletesen oszlik el, így min-
den bor ugyanolyan jó feltételek mellett
tárolható.
Ezáltal a belső térben tartósan a boros-
pincéhez hasonló klíma érhető el.

A DynaCool bekapcsolása

Ha a bortemperáló hűtőt a bor hosszú
távú tárolására kívánja használni, akkor
alapvetően ajánlott bekapcsolva hagyni
a DynaCool funkciót.

 A DynaCool funkció be- és kikapcso-
lásához érintse meg a gombot, hogy
az világító sárga hátterűre váltson.

Ha nem is kapcsolta be a DynaCool
funkciót, a készülék a hűtés bekap-
csolásakor mindig automatikusan elin-
dítja a ventilátorokat. Így biztosítja,
hogy megmaradjon a borok számára
optimális klíma.

Nyitott készülékajtónál a ventilátorok
átmenetileg automatikusan lekapcso-
lódnak!

A DynaCool kikapcsolása

Mivel bekapcsolt DynaCool mellett az
energiafogyasztás kissé megemelkedik,
és a készülék valamivel hangosabb is,
az állandó DynaCool funkciót időközön-
ként kikapcsolhatja.
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 A DynaCool funkció be- és kikapcso-
lásához érintse meg a gombot, hogy
az világító sárga hátterűre váltson.

Légcsere az Active AirClean
szűrőn keresztül
Az Active AirClean szűrő gondoskodik
az optimális légcseréről és ezáltal a
kiváló levegőminőségéről.

Az Active AirClean szűrőn keresztül friss
külső levegő kerül a készülékbe.
Ezt követően a levegő a ventilátorok
révén (DynaCool funkció) egyenletesen
oszlik el a belső térben.
A külső levegő Active AirClean
szűrőkön keresztüli szűrése arra szolgál,
hogy csak friss, por- és szagmentes le-
vegő kerüljön a készülékbe.
Ez attól is megóvja a bort, hogy a sza-
gok a dugón keresztül átitassák az italt.

Az Active AirClean szűrőt rendszeresen
cserélni kell, erre a kijelzőn megjelenő
 jelzés figyelmezteti Önt (lásd az
"Active AirClean szűrő" részt).
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A bortemperáló hűtő figyelmeztető
rendszerrel van ellátva, hogy a hőmér-
séklet egyik hőmérsékleti zónában se
emelkedhessen vagy süllyedhessen
észrevétlenül, és így ne romolhassanak
meg a borok.

Hőmérsékleti riasztás
Ha a bortemperáló zónában emelkedik
vagy süllyed a hőmérséklet, akkor a ke-
zelőpanelen villog az adott bortem-
peráló zóna érintőgombja, a kijelzőn vi-
llog a riasztás piktogramja .
Emellett megszólal egy figyelmeztető
hang is.

Hallható és látható jelzéseket például
akkor ad ki a készülék, ha

– bekapcsolja a bortemperáló hűtőt, és
az egyik hőmérsékleti zónában túl
nagy mértékben tér el a hőmérséklet
a beállított értéktől,

– a borospalackok átrendezésekor és
kivételekor túl sok meleg levegő ára-
mlik be a helyiségből a belső térbe,

– nagyobb mennyiségű borospalackot
tárolnak be,

– áramkimaradás volt.

A riasztási állapot befejeződése után el-
hallgat a figyelmeztető hang, a riasztás
piktogramja  pedig kialszik. Az adott
bortemperáló zóna érintőgombja újra
folyamatosan világít.

A hőmérsékleti riasztás idő előtti ki-
kapcsolása

Ha zavarja a figyelmeztető hang, akkor
korábban is kikapcsolhatja.

 Érintse meg a gombot a hőmérsékleti
riasztás kikapcsolásához.

A figyelmeztető hang elhallgat.
A riasztási állapoit befejezéséig tovább
villog a kezelőpanelen a megfelelő bor-
temperáló zóna gombja, illetve a ki-
jelzőn a riasztás piktogramja .
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Ajtóriasztás
Ha a készülékajtó kb. két percnél
hosszabb ideig nyitva van, megszólal
egy figyelmeztető hang. A kezelőpane-
len a bortemperáló zónák érintőgombjai
villognak. A kijelzőn világít a riasztási
piktogramja .

Ha bezárja a készülékajtót, a figyelme-
ztető hang elhallgat. A bortemperáló
zónák érintőgombjai és a riasztás pikto-
gramja  kialszik.

Az ajtóriasztás idő előtti kikapcsolá-
sa

Ha zavarja a figyelmeztető hang, akkor
hamarabb is kikapcsolhatja.

 Érintse meg a gombot az ajtóriasztás
kikapcsolásához.

A figyelmeztető hang elhallgat.
A bortemperáló zónák érintőgombjai vi-
llognak, a riasztás piktogramja  pedig
tovább világít, amíg a készülékajtót be
nem csukja.

Ha nem szólal meg figyelmeztető
hang, noha ajtóriasztás forog fenn,
akkor a beállítási üzemmódban a
figyelmeztető hangot kikapcsolták
(lásd "További beállítások elvégzése -
Hangjelzések").
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Ha a borospalackokat zárt készülékaj-
tónál is szeretné bemutatni, akkor a bel-
ső megvilágítás beállítható úgy, hogy az
zárt készülékajtó esetén is bekapcsolva
maradjon.

Mindegyik bortemperáló zóna saját vi-
lágító sávval van felszerelve, így min-
dhárom zóna meg van világítva.

A világító sávokban a megvilágításról
LED-ek gondoskodnak, így a bor nem
melegszik fel, illetve az UV-fény sem
károsítja.

A bemutató világítás be- és ki-
kapcsolása

 Érintse meg a bemutató világítás be-
és kikapcsolásának gombját, hogy az
világító sárga hátterűre váltson.

A belső világítás most már mindhárom
bortemperáló zónában zárt készülékaj-
tónál is be van kapcsolva.

A bemutató világítás ismételt kikapcso-
lásához,

 érintse meg a bemutató világítás be-
és kikapcsolásának gombját, hogy az
már ne legyen világító sárga hátterű.

Zárt készülékajtó esetén most már ki
van kapcsolva a belső világítás.

A bemutató világítás fényerejének
beállítása

A bemutató világítás fényereje módosít-
ható.

 Érintse meg a bemutató világítás be-
és kikapcsolásának gombját, hogy az
világító sárga hátterűre váltson.

 Érintse meg újra a bemutató világítás
érintőgombját (kb. négy másodper-
cig), amíg a kijelzőn villogni nem kezd
a  (két másodperc után villog a ).

 A hőmérséklet beállítására szolgáló
gombokkal ( és ) állítsa be a
fényerőt. Ehhez tartsa az ujját a gom-
bokon. A fényerő átállítása közve-
tlenül és fokozatmentesen történik.

Ilyenkor a gomb megérintésének
hatására:

– a világítás sötétebbre vált,

– a világítás világosabbra vált.

 Az OK gombbal hagyja jóvá a kivála-
sztott beállítást.

A beállított fényerőt a készülék elmenti.
A kijelzőn ismét megjelenik a hőmér-
séklet.
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A készülékajtó bezárása után a bemu-
tató világítás a beállított fényerővel vi-
lágít. Ha kinyitjuk a készülékajtót, a
fényerő a normál belső világításra áll át.

A bemutató világítás világítási időtar-
tamának beállítása

A bemutató világítás világítási időtarta-
ma kiszállítási állapotban 30 percre van
beállítva.
A világítási időtartamot 30, 60 és 90
perctől egészen 00-ig (végtelen) állítha-
tja be. A bemutató világítás ilyenkor a
beállított fényerővel világít.

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Érintse meg a bemutató világítás be-
és kikapcsolásának gombját, hogy az
világító sárga hátterűre váltson.

 Érintse meg újra a bemutató világítás
érintőgombját (kb. két másodpercig),
amíg a kijelzőn villogni nem kezd a .

 A hőmérséklet beállítására szolgáló
gombokkal ( és ) állítsa be a vi-
lágítás időtartamát.
Az idő (percekben) villogva jelenik
meg a kijelzőn.

A megfelelő gombot megérintve

– a világítási időtartam 30 perccel
csökken,

– a világítási időtartam 30 perccel nő.

 Az OK gombbal hagyja jóvá a kivála-
sztott beállítást.

A beállított világítási időtartamot a
készülék elmenti. A kijelzőn ismét
megjelenik a hőmérséklet.

A beállított világítási időtartam a
készülékajtó kinyitása és bezárása után
mindig újraindul.

Vigyázat! 1M osztályú lézersugár-
zás
A lámpaburkolatokat nem szabad le-
venni!
Ha a burkolatok megsérültek, vagy
sérülés miatt eltávolították azokat, ne
nézzen a világításba optikai
eszközökkel (nagyítóval vagy hasonló
eszközzel)!
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A rezgések és a mozgatás negatívan
hat a bor érési folyamatára, ami a bor
ízét is befolyásolhatja.

Hogy a palackok kivételével ne zavarja
a többi borospalack tárolását, a hasonló
borfajtákat lehetőleg ugyanazon a fas
rostélyon helyezze el egymás mellett.
Emellett ne rakja egymásra a borospa-
lackokat a rostélyon.

Ideális esetben mindig fektetve kell
tárolni a borospalackokat, hogy a
dugók nedvesek legyenek, és ne tudjon
levegő behatolni a palackba.

 Sérülésveszély!
A farostély kihúzásakor ügyeljen arra,
hogy a borospalackok ne essenek ki
a készülékből. Előfordulhat, hogy a
borospalack beleakad a felette lévő
rostélyba.

Farostélyok

A sínekre helyezett farostélyok hosszan
kihúzhatók, így a borospalackokat
könnyedén be lehet helyezni és ki lehet
venni. A középső és alsó bortemperáló
zónában két-két farostély található a te-
ljesen kihúzható síneken (felülről mindig
a második és harmadik farostély), ami
különösen kényelmessé teszi a be-
helyezést és a kivételt. A többi farostély
részlegesen húzható ki.

Ügyeljen arra, hogy a három temperáló
zóna legfelső kihízható sínjébe csak a
rövid farostélyok illenek bele.
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Farostélyok áthelyezése

A farostélyokat tetszőlegesen kiveheti
és újra behelyezheti.

 Húzza ki előre ütközésig a farostélyt,
és emelje ki a kihúzható sínekről. Mi-
ndig a kereténél fogja meg.

 Ha több helyre van szüksége (pl. mert
egy palackbemutatót akar behelye-
zni), akkor a felső, szabadon maradt
kihúzható síneket mindkét oldalon ta-
karja le a mellékelt burkolatokkal. A
burkolat vastagabb oldala mutasson
előre. A burkolatot mágnes tartja
meg.

 Visszahelyezéskor tegye a farostélyt a
kihúzott sínekre úgy, hogy az berete-
szelődjön. A mágnesléc eközben
előre mutasson.

A farostély beigazítása

A farostélyok egyes bordái egyénileg
állíthatók és a mindenkori palackméret-
hez igazíthatók. Így minden palack bi-
ztos pozícióban tárolható.

 A farostélyból egy egyszerű mozdu-
lattal kiemelheti és áthelyezheti a
bordákat. Így a farostély pontosan a
borospalack méretéhez igazítható.

A SommelierSet dekantáló és díszítő
rostélyának bordái nem állíthatók.
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A farostély feliratozása

A tárolt borfajták áttekinthetősége ér-
dekében feliratozhatja a faléceken el-
helyezett, táblalakkal bevont mágneslé-
ceket.

A mellékelt krétával írjon a mágnesléce-
ket. Írhat közvetlenül a rostélyon lévő
mágneslécre, de akár le is veheti.

 A két oldalánál fogja meg a mágne-
slécet, és maga felé húzva vegye le.
A mágnesléceket mágnesek tartják a
farostélyon.

 A mellékelt krétával feliratozza a má-
gneslécet, majd illessze vissza a faro-
stély elejére.

 A nem kívánt feliratokat nedves ron-
ggyal tudja letörölni a mágneslécről.

Ne tisztítsa a mágnesléceket
tisztítószerrel, hanem csak tiszta vi-
zet használjon. Ellenkező esetben
megsérülhet a táblalakk rétege!

Palackbemutató
A palackbemutatóval úgy prezentálhatja
a kiválasztott borokat, hogy a címke
zárt készülékajtónál is látható.

A palackbemutató felállításakor ki kell
venni a felette lévő farostélyt.

 Vegye ki a farostélyt, és tegye fel az
oldalsó burkolatokat a kihúzható sí-
nekre.

 Tegye a palackbemutatót egészen a
kiválasztott farostély elejére, és helye-
zze rá a borospalackot.

 Bekapcsolhatja a bemutató világítást
is (lásd a "Bemutató világítás" részt),
hogy kellően előtérbe helyezze a
kiválasztott palackot.
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Maximális befogadóképesség

Összesen legfeljebb 178 palackot (0,75
l; palackforma: bordói palack) tárolhat a
készülékben, mégpedig 46 palackot a
felső zónában, 46 palackot a középső-
ben és 86 palackot az alsóban.

178 palackot akkor tud elhelyezni, ha
mindegyik farostélyt használja.

Kivétel ez alól a dekantáló rostély, mi-
vel itt nem ajánlott az üvegnyakakat
egymáshoz közel helyezni, továbbá a
készülék alján elhelyezett díszítő ro-
stély.

Mindegyik farostély legfeljebb 35 kg-
mal terhelhető.
Ne rakja egymásra a borospalacko-
kat a farostélyon.
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A SommelierSet berendezése
A SommelierSet-tel már a készülékben
elő tudja készíteni fogyasztásra a boro-
kat: elhelyezheti a borospoharakat és a
tartozékokat a bortároló szekrényben, a
készülékben dekantálhatja a bort, a már
felnyitott borospalackokat pedig a
későbbi fogyasztás céljából szaks-
zerűen elhelyezheti.

A pohártartót és a palacktartót a tar-
tozékdobozzal együtt a középső vagy
az alsó bortemperáló zónába helyezheti
be. Fontos, hogy teljesen kihúzható fa-
rostélyon helyezzel el ezeket (a középső
és alsó bortemperáló zónában a máso-
dik és a harmadik farostély mindig telje-
sen kihúzható).

A két felette lévő farostélyt ki kell venni:

 Húzza ki előre ütközésig a farostélyt,
és emelje ki a kihúzható sínekről. Mi-
ndig a kereténél fogja meg.

A kihúzható sínek burkolatainak
felrakása

 Helyezze a négy mellékelt burkola-
tot  a szabaddá vált kihúzható síne-
kre. Mindig a burkolat vastagabb ol-
dala mutasson előre.

A pohártartó behelyezése

Szükség esetén a pohártartóban tárol-
hatja és előhűtheti a borospoharakat.

 A pohártartó  behelyezésekor
vegye ki a szükséges számú bordát a
farostélyból, tegye a pohártartót  a
farostélyra.

A bordekantálót leteheti a farostély kö-
zepére, és ott is tárolhatja.

A palacktartó behelyezése

A palacktartóban  nyitott borospalac-
kokat tárolhat.
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 Vegye ki a szükséges számú bordát a
farostélyból, és helyezze be a palack-
tartót .

 A palacktartóban igazítsa az elvála-
sztó bordákat  a borospalackok
méretéhez, hogy biztosan tartsák az
üvegeket, és azok ne ütődjenek
egymáshoz.

Tanács: A megbontott palackokat érde-
mes légteleníteni, különben a bor elve-
szti aromáját és ízét. Speciális
eszközökkel (pl. szivattyús palackzár)
kiszivattyúzhatja a levegőt a palackból,
és vákuumot hozhat létre benne.

Tartozékdoboz behelyezése

Az tartozékdobozon, a dobozban és a
doboz alatt például mint dugóhúzót, ku-
pakvágót vagy krétát tárolhat.

 Helyezze be a tartozékdobozt  a
palacktartóba, és szükség esetén
zárja le a fedéllel .

 A tartozékdobozt  a farostély köze-
pére is beakaszthatja. Ehhez vegye ki
a megfelelő bordákat, és helyezze be
a tartozékdobozt. A tartozékdoboz így
mindkét oldalon felfekszik a bordákra. 
Így helyet csinálhat további palackok
számára a palacktartóban.
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A dekantáló rostély összeszerelése

Mielőtt felnyit egy palack bort, érdemes
előtte néhány napig a dekantáló ro-
stélyon tárolni. A lejtéséből adódóan a
dekantáló rostélyon a palack alja
mélyebben fekszik, mint a nyaka, így az
üledékanyagok a palack alján üleped-
nek le.
Így ha óvatosan áttöltjük a bort, az
üledékanyagok a palack alján marad-
nak.

A SommelierSet-tel együtt szállított két
farostélyt és a ráilleszthető léceket bár-
mikor átalakíthatja dekantáló rostéllyá.

 A lécen kialakított csapokat alulról
illessze bele a farostély lyukaiba.

A lécet elöl vagy hátul rögzítheti a faro-
stélyon. Ha a lécet elöl rögzíti, akkor a
farostélynak enyhe lejtése lesz hátrafelé.
Ebben az esetben az aljukkal hátrafelé
tárolja a borospalackokat (lásd az
ábrát). Ha a lécet hátul rögzíti, akkor a
farostélynak enyhe lejtése lesz előrefelé.
Ebben az esetben az aljukkal előrefelé
tárolja a palackokat.

 Mindig egy szigetelőlap felett helyez-
ze be a dekantáló rostélyt (lásd a
"Készülékleírás" részt), hogy hátul be-
reteszelődjön. Ha a dekantáló rostélyt
a tartozékdoboz alá helyezi be, előtte
húzza ki ütközésig a felső farostélyt.

 A talpukkal lefelé tegye a borospalac-
kot a farostélyra, hogy az üledékanya-
gok a palack aljára süllyedjenek.

Tanács: Ha dekantáló rostélyt használ,
akkor nem tudja kihasználni a
maximális tárolókapacitást. Vegye ki a
dekantáló rostély alatti léceket, és tegye
vissza a farostélyokat. A farostély most
már nem lejt, és a palackok egymás
mellett tárolhatók.

A díszítő rostély behelyezése

 Legalul tegye be a díszítő rostélyt
egészen a bortemperáló hűtőbe (lásd
a "Készülékleírás" részt).

További palackbemutatók

A borok megfelelő bemutatása érdeké-
ben a SommelierSet két további palac-
kbemutatót tartalmaz (lásd a "Borospa-
lackok tárolása – Palackbemutató"
részt).
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A bortemperáló hűtő automatikusan le-
olvaszt.
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Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz az
elektronikába, a szellőzőrácsba vagy
a világításba.

Semmi esetre se használjon a
tisztításhoz gőzzel működő
tisztítókészüléket. A gőz a bortem-
peráló hűtő áramvezető alkatrészeire
juthat, és zárlatot okozhat.

A bortemperáló hűtő belsejében el-
helyezett adattáblát nem szabad el-
távolítani! Meghibásodás esetén szük-
ség van rá!

Útmutatások a tisztítóe-
szközökhöz
Hogy a felületek károsodását elkerülje,
ne használjon a tisztításhoz

– szóda-, ammónia-, sav- vagy klo-
ridtartalmú tisztítószereket,

– vízkőoldó tisztítószereket,

– dörzsölő tisztítószereket, pl. súro-
lóport, folyékony súrolószert,
tisztítóköveket,

– oldószertartalmú tisztítószereket,

– nemesacél-tisztító szereket,

– mosogatógép-tisztítót,

– sütőtisztító spray-ket,

– üvegtisztítót (kivételt képez a
készülékajtó üvege),

– dörzsölő, kemény szivacsot és kefét
(pl. edénysúroló szivacsot),

– tisztító radírt,

– éles fémpengét.

A bortemperáló hűtő belsejében csak
élelmiszerekre ártalmatlan tisztító- és
ápolószereket használjon.

A tisztításhoz langyos vizet és kevés ké-
zi mosogatószert ajánlunk.

A tisztításhoz további fontos útmu-
tatásokat a következő oldalakon
talál.
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A bortemperáló hűtő tisztítása
előtt:
 Kapcsolja ki a bortemperáló hűtőt.

 Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy
kapcsolja ki a ház biztosítóját.

 Vegye ki a borospalackokat a bor-
temperáló hűtőből, és tegye őket
hűvös helyre.

 A tisztításhoz vegyen ki minden kive-
hető alkatrészt.

 A farostély tisztítása előtt távolítsa el
a mágnesléceket (lásd a "Farostély
feliratozása" részt).

Belső tér, tartozékok, külső fa-
lak, készülékajtó

Rendszeresen, legalább havonta
egyszer tisztítsa meg a bortemperáló
hűtőt.
A szennyeződéseket ne hagyja
megszáradni, hanem azonnal távolít-
sa el.

 A belső teret langyos vízzel és egy
kevés kézi mosogatószerrel tisztítsa
meg.

 A fából készült alkatrészeket nyirkos
kendővel tisztítsa meg, azok nem
nedvesedhetnek át.

 Ne tisztítsa a farostély elején elhelye-
zett mágnesléceket tisztítószerrel, ha-
nem csak tiszta vizet használjon.
Ellenkező esetben megsérülhet a
táblalakk rétege!

 Tisztítás után törölje át tiszta vízzel a
belső teret és a tartozékokat, majd
egy kendővel töröljön mindent szára-
zra. Rövid időre hagyja nyitva a
készülék ajtaját.

 A készülék belső és külső nemesacél
felületeinek tisztításához és ápolásá-
hoz a Miele nemesacél-ápoló szerét
használja (beszerezhető a Miele
vevőszolgálatán). Ez anyagkímélő
összetevőket tartalmaz, és a nemesa-
cél-tisztító szerrel ellentétben nem
tartalmaz polírozó anyagokat. Így
kíméletesen távolítja el a szennye-
ződéseket, használata után pedig víz-
és szennytaszító filmréteg képződik a
felületen.

 A külső nemesacél felületeket min-
den tisztítás után feltétlenül dör-
zsölje be a Miele nemesacél-ápoló
szerével. A szer minden használat
után víz- és szennytaszító filmréteget
képez a felületen. Ez óvja a nemesa-
cél felületet, amely így már nem
szennyeződik el olyan gyorsan!

 A készülék ajtaját üvegtisztítóval
tisztítsa meg.
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A szellőző rések tisztítása

A porlerakódások növelik az energia-
fogyasztást.

 Ecsettel vagy porszívóval rendszere-
sen tisztítsa ki a szellőzőrácsot (ha-
sználja pl. a Miele porszívók szívóec-
setjeit).

Az ajtótömítés tisztítása

Ne kezelje az ajtótömítést olajjal vagy
zsírral, különben idővel porózussá
válik.

 Tisztítsa az ajtótömítést rendszeresen
csak tiszta vízzel és azután szárítsa
meg alaposan egy ruhával.

Hátoldal – A kompresszor és a
fémrács tisztítása

 A kompresszor és a fémrács
tisztításakor ügyeljen arra, hogy a
kábel vagy más alkatrészek ne sza-
kadjanak le, ne törjenek meg, vagy
ne sérüljenek meg.

A készülék hátoldalán lévő kompre-
sszort és a fémrácsot (hőcserélő) le-
galább évente egyszer portalanítani kell.
A porlerakódások megnövelik az ener-
giafogyasztást!

A tisztítás után:
 Tegyen vissza minden alkatrészt a

bortemperáló hűtőbe.

 Csatlakoztassa újra a hálózatra a bor-
temperáló hűtőt, majd kapcsolja be.

 Helyezze vissza a borospalackokat a
bortemperáló hűtőbe, és zárja be a
készülékajtót.
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Az Active AirClean szűrőn keresztül friss
külső levegő áramlik a bortemperáló
hűtőbe. A külső levegő Active AirClean
szűrőkön keresztüli szűrése arra szolgál,
hogy csak friss, por- és szagmentes le-
vegő kerüljön a bortemperáló hűtőbe.

A készülék legkésőbb minden 12 hóna-
pban figyelmeztet az Active AirClean
szűrő cseréjére.

Ha a kijelzőn világít az Active AirClean
szűrő cseréjére figyelmeztető
jelzés , akkor mind a három bortem-
peráló zónában ki kell cserélni a
szűrőt.

Az Active AirClean szűrő
cseréje

 Forgassa el a szűrőt 90°-kal jobbra
vagy balra.

 Húzza ki a szűrőt.

 A fogantyút függőleges helyzetben
tartva helyezze be az új szűrőt.

 Forgassa el a szűrőt 90°-kal jobbra
vagy balra, amíg be nem kattan a
helyére.

Az Active AirClean szűrőt a Miele
vevőszolgálatán, a szaküzletekben va-
gy a Miele webáruházában szerezheti
be.

A szűrőcsere jóváhagyásához

 Nyomja meg a beállítások gombját.

A kijelzőn megjelenik az összes választ-
ható piktogram, a  piktogram villog.

 Nyomja addig a hőmérséklet
beállítására szolgáló gombokat (
vagy ), amíg a kijelzőn a  pikto-
gram nem villog.

 A kiválasztott lehetőséget az OK
gomb megnyomásával erősítse meg.

A kijelzőn villog a  (ez azt jelenti, hogy
az Active AirClean szűrő be van építve a
készülékbe), a  piktogram pedig vi-
lágít.

 Nyomja addig a hőmérséklet
beállítására szolgáló gombokat (
vagy ), amíg a kijelzőn meg nem je-
lenik a  piktogram (az azt jelenti,
hogy az időszámláló vissza van
állítva).
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 A kiválasztott lehetőséget az OK
gomb megnyomásával erősítse meg.

A kiválasztott beállítást a készülék átve-
szi, a  piktogram villog.

 A beállítás módból a beállítások gom-
bjának megérintésével léphet ki.
Ha nem nyomja meg a gombot, az
elektronika kb. egy perc után auto-
matikusan kilép a beállítás módból.

A kijelzőn kialszik az Active AirClean
szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés .
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A mindennapi használat során előforduló legtöbb üzemzavart és hibát saját maga
is elháríthatja. A következő áttekintés ebben nyújt segítséget.
Ha itt nem találja meg egy hiba okát, vagy nem tudja elhárítani a hibát, akkor érte-
sítse a vevőszolgálatot.

A hiba elhárításáig lehetőleg ne nyissa ki a bortemperáló hűtő ajtaját, hogy a lehető
legkevesebb hideg levegő szökjön ki a készülékből.

 A szakszerűtlen telepítési és karbantartási munkálatok vagy javítások ve-
szélyeztethetik a felhasználót.
A telepítési és karbantartási munkálatokat vagy javításokat csak a Miele által
engedélyezett szakemberek végezhetik el.

Probléma Ok és elhárítás

A bortemperáló hűtő
nem hűt, nyitott
készülékajtó mellett a
belső világítás nem
működik, és a kijelző
nem világít.

A bortemperáló hűtő nincs bekapcsolva, és a kijelzőn
világít a hálózati csatlakozás piktogramja .
 Kapcsolja be a bortemperáló hűtőt.

A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a
dugaszoló aljzatba.
 Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Ki-

kapcsolt állapotban a bortemperáló hűtő kijelzőjén
megjelenik a hálózati csatlakozás piktogramja .

A házi elektromos hálózat biztosítója leoldott. A bor-
temperáló hűtő, a ház elektromos hálózata vagy egy
másik készülék meghibásodhatott.
 Hívjon villanyszerelőt, vagy keresse meg a

vevőszolgálatot.

A bortemperáló hűtő
kezelőszervei és a belső
világítás viszont
működőképesek.

A bemutató üzemmód be van kapcsolva, a  pikto-
gram világít a kijelzőn.
 Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot (lásd az "In-

formációk kereskedők számára – Bemutató
üzemmód" részt).
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Probléma Ok és elhárítás

A kompresszor egyre
gyakrabban és hossza-
bb időre kapcsol be, a
hőmérséklet a bortem-
peráló hűtőben
csökken.

Túl alacsonyra állította be a bortemperáló hűtő hőmér-
sékletét.
 Állítsa be a helyes hőmérsékletet.

A készülékajtó nincs rendesen bezárva.
 Ellenőrizze, hogy a készülékajtó helyesen zár-e.

A készülékajtót túl gyakran kinyitották.
 A készülékajtót csak szükség esetén és csak a le-

hető legrövidebb ideig nyissa ki.
A szellőző rések el vannak takarva vagy porosak.
 A szellőző réseket ne takarja le, és rendszeresen

tisztítsa meg a portól.
A készülék hátoldalán lévő fémrács (hőcserélő) poros.
 Portalanítsa a fémrácsot.

A helyiség hőmérséklete túl magas.
 Gondoskodjon arról, hogy alacsonyabb legyen a

hőmérséklet a helyiségben.
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Üzenetek a kijelzőn

Ok és elhárítás

A kijelzőn világít a ria-
sztás piktogramja  . A
kezelőpanelen villog mi-
ndhárom bortemperáló
zóna érintőgombja.
Emellett megszólal egy
figyelmeztető hang is.

Az ajtóriasztás aktiválódott.
 Zárja be a készülékajtót. A bortemperáló zónák

három érintőgombja és a riasztás piktogramja 
kialszik, a figyelmeztető hang pedig elhallgat.

A kijelzőn a riasztás
piktogramja , és az
egyik bortemperáló
zóna érintőgombja vi-
llog. Emellett megszólal
egy figyelmeztető hang
is.

Az adott bortemperáló zóna a beállított hőmérséklet-
hez képest túl meleg vagy túl hideg.
Ennek oka például az lehet, hogy

– a készülékajtót túl gyakran kinyitották,

– a szellőző rések el vannak takarva,

– hosszabb hálózat-kimaradás volt.

 Szüntesse meg a riasztási állapotot. A riasztás pik-
togramja  kialszik, az adott bortemperáló zóna
érintőgombja újra folyamatosan világít. A figyelme-
ztető hang elhallgat.

A kijelzőn világít az
Active AirClean szűrő
cseréjére figyelmeztető
jelzés .

Ez figyelmeztet az Active AirClean szűrő cseréjére.
 Mind a három bortemperáló zónában cserélje ki az

Active AirClean szűrőt, majd a beállítási módban
erősítse meg a szűrőcserét (lásd az "Active
AirClean szűrő" részt).

A hőmérséklet-kijelzőn
egy vonal világít/villog.

Csak akkor jelenik meg egy hőmérsékleti érték, ha a
bortemperáló hűtő belső hőmérséklete a kijelezhető
tartományban van.

A kijelzőn megjelenik az
"F1" és "F3" között, ille-
tve az "S1" és "S3"
között.

Egy hiba áll fenn.
 Hívja a vevőszolgálatot.
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A belső világítás nem működik

Probléma Ok és elhárítás

A belső LED-világítás
nem működik.

A hűtőkészülék nincs bekapcsolva.
 Érintse meg a be/ki gombot.

A belső LED-világítás nyitott készülékajtó mellett kb.
15 perc után a túlmelegedés miatt automatikusan ki-
kapcsol.
Ha nem ez az üzemzavar oka, akkor hiba lépett fel.

Vigyázat! 1M osztályú lézersugárzás
A lámpaburkolatokat nem szabad levenni!
Ha a burkolatok megsérültek, vagy sérülés miatt el-
távolították azokat, ne nézzen a világításba optikai
eszközökkel (nagyítóval vagy hasonló eszközzel)!

 Hívja a vevőszolgálatot.

A belső LED-világítás
zárt készülékajtónál is
világít.

A bemutató világítás be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki a bemutató világítást (lásd a "Bemu-

tató világítás" részt).
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A bortemperáló hűtő kapcsolatos általános problémák

Probléma Ok és elhárítás

Nem szólal meg figyel-
meztető hang, noha a
készülékajtó hosszabb
ideje nyitva áll?

Ez nem hiba! A riasztás hangja a beállítási módban ki
lett kapcsolva (lásd "További beállítások elvégzése -
Hangjelzések").

A bortemperáló hűtő
nem kapcsolható ki.

A reteszelés be van kapcsolva. A kijelzőn világít a  
piktogram.
 Kapcsolja ki a reteszelést (lásd a "További

beállítások elvégzése – Reteszelés be-/kikapcsolá-
sa" részt).

A farostély bordái elve-
temednek.

A fa tipikus jellemzője, hogy nedvességfelvétel vagy
kiszáradás miatt megváltozik a térfogata. A készülék
belsejében megnövekedett páratartalom ahhoz vezet,
hogy a fa alkatrészek megterhelésnek vannak kitéve.
Így bizonyos körülmények között a fa alkatrészek
elvetemedhetnek, és repedések keletkezhetnek rajtuk.
A fában kialakult göcsök és erezetek a faanyag ter-
mészetes velejárói.

A borospalackok
címkéin penész képző-
dik.

A címkék ragasztóanyagától függően a címkéken eny-
he penészképződés jelentkezhet.
 Maradéktalanul távolítsa el a penészt. Tisztítsa

meg a borospalackokat, és távolítsa el az esetle-
ges ragasztómaradványokat.

A borospalackok
dugóján fehér réteg
rakódik le.

A dugó a levegővel történő érintkezés miatt oxidáló-
dott.
 Száraz ronggyal törölje le a lerakódást. A lerakódás

nincs hatással a bor minőségére.
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Teljesen nor-
mális hangok

Mitől keletkeznek?

Brrrrr ... A brummogást a motor (kompresszor) okozza. Rövid időre fel-
hangosodhat, amikor a motor bekapcsol.

Blubb, blu-
bb ....

A bugyogást, csörgedezést vagy surrogást a a csőrendszerben
folyó hűtőközeg okozza.

Klikk .... A "klikk" hang mindig akkor hallható, ha a termosztát be- vagy
kikapcsolja a motort.

Sssrrrrr .... A többzónás bortemperáló hűtőből hallható surrogó hangot a
készülék belsejében végbemenő légmozgás okozza.

Knakk ... A "knakk" hang mindig akkor hallható, ha a bortemperáló
hűtőben anyagtágulás lép fel.

Legyen tekintettel arra, hogy a hűtőrendszer motor- és áramlási zajai elkerülhete-
tlenek!

Zajok, amelyek
könnyedén
kiküszöbölhetők

Ok Elhárítás

Csattogás, zör-
gés, csörgés

A bortemperáló hűtő egyene-
tlen felületen áll.

Vízmértékkel állítsa vízszint-
be a bortemperáló hűtőt.
Állítsa be a készülék alján
lévő csavarható lábakat, va-
gy tegyen a készülék alá va-
lamit.

A fiókok vagy rakodópolcok
mozognak vagy szorulnak.

Vizsgálja meg a kivehető al-
katrészeket, esetleg helyez-
ze be azokat újra.

A palackok vagy edények
egymáshoz érnek.

Tegye távolabb egymástól a
palackokat vagy edényeket.

A szállítókábel tartója még a
készülék hátlapján lóg.

Távolítsa el a kábeltartót.
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Ügyfélszolgálat
Olyan üzemzavarok esetén, amelyeket
önállóan nem tud elhárítani, értesítse

– a Miele szakkereskedőt vagy

– a Miele gyári vevőszolgálatát.

A Miele gyári vevőszolgálatának tele-
fonszámát e használati és szerelési
utasítás végén találja meg.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a
készüléke modellmegnevezését és
gyártási számát.

Ezt az információt az adattáblán találja,
a bortemperáló hűtő belső terében.

Garancia idő és garancia fel-
tételek
A garancia idő 2 év.

Az Önök országában érvényes garan-
ciaidőkről további adatokat a megadott
telefonszámon kaphat.

A telefonszámot ennek a Használati-
és szerelési utasításnak a végén találja
meg.
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Bemutató üzemmód 
A bemutató üzemmód a bortemperáló
hűtő kereskedelmi vagy bemutatóter-
mekben történő prezentálására szolgál.
A bortemperáló hűtő kezelőszervei és a
belső világítás működőképesek, de a
kompresszor kikapcsolva marad, így a
készülék nem hűt.

Bemutató üzemmód bekapcsolása

 A be/ki gombbal kapcsolja ki a bor-
temperáló hűtőt.

A kijelzőben kialszik a hőmérséklet-ki-
jelzés és megjelenik a hálózati pikto-
gram .

 Helyezze az egyik ujját a  gombra,
és hagyja az ujját a gombon.

 Érintse meg még egyszer a Be/Ki
gombot (a  gombot közben ne en-
gedje el!).

 Hagyja az ujját a  gombon, amíg a
kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

 Engedje el a  gombot.

A bemutató üzemmód be van kapcso-
lva, a  piktogram világít a kijelzőn.

A bemutató üzemmód kikapcsolása

A  piktogram világít a kijelzőn.

 Érintse meg a beállítások gombját.

A kijelzőn megjelenik az összes választ-
ható piktogram, a  piktogram villog.

 Érintse meg annyiszor a hőmérséklet
beállítására szolgáló gombokat (
vagy ), amíg a kijelzőn a  pikto-
gram villog.

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kijelzőn villog az 1 (Ezt jelenti: a bemu-
tató üzemmód aktiválva van), a  szim-
bólum világít.
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 Érintse meg a  vagy  gombot,
úgy, hogy a a kijelzőn a 0 jelenik meg
(ez azt jelenti, hogy a bemutató
üzemmód ki van kapcsolva.

 Érintse meg az OK-gombot a kivála-
sztás nyugtázására.

A kiválasztott beállítás átvételre kerül, a
 piktogram villog.

 Érintse meg a beállítások gombját a
beállítási módból történő kilépéshez.
Ellenkező esetben az elektronika kb.
egy perc után automatikusan kilép a
beállítási módból.

A bemutató üzemmód ki van kapcsolva,
a  piktogram kialszik.
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A bortemperáló hűtőt 50Hz 220–240V-
os váltóáramra csatlakoztatható állapot-
ban szállítjuk ki.

A biztosítás legalább 10 A-es legyen.

A készülék csak szabályszerűen el-
helyezett védőérintkezős konnektorhoz
csatlakoztatható. A villamos berende-
zést a VDE 0100 szerint kell kivitelezni.

Hogy a bortemperáló hűtőt vészhelyzet-
ben gyorsan le lehessen választani a
hálózatról, a dugaszoló aljzatnak a
készülék hátoldala által lefedett terüle-
ten kívül, hozzáférhető helyen kell
lennie.

Ha beépítés után a dugaszoló aljzat
nem hozzáférhető, a beépítés során mi-
nden pólusra egy megszakítót kell kia-
lakítani. Megszakítóként egy min. 3
mm-es érintkezőnyitású kapcsolót kell
használni. Ilyen kapcsoló a vezetékvédő
kismegszakító, a biztosító és a
megszakító (EN 60335).

A csatlakozó dugó, valamint a bortem-
peráló hűtő hálózati kábele nem érinthe-
ti a bortemperáló hűtő hátoldalát, mivel
a bortemperáló hűtő rázkódása miatt
károsodhat a csatlakozó dugó és a
hálózati kábel, ami zárlatot okozhat.

Más készülékeket sem szabad a bor-
temperáló hűtő háta mögött lévő duga-
szoló aljzathoz csatlakoztatni.

A bortemperáló hűtőt hosszabbítóval
sem szabad a hálózathoz csatlakoztat-
ni, mivel így nem garantált a készülék
biztonságos működése (pl. túlmele-
gedés-veszély).

A bortemperáló hűtőt nem szabad olyan
szigetinverterre csatlakoztatni, amelyet
önálló áramellátáshoz, pl. szolárberen-
dezéshez használnak.
A bortemperáló hűtő bekapcsolásakor
ugyanis feszültséglökés miatt biztonsá-
gi lekapcsolás következhet be. Az elek-
tronika károsodhat! Szintén nem szabad
a bortemperáló hűtőt úgynevezett ener-
giatakarékos csatlakozóval öss-
zekötve üzemeltetni, mert ekkor
csökken az energiabetáplálás, és a bor-
temperáló hűtő túlmelegszik.

Ha ki kell cserélni a hálózati csatlakozó
vezetéket, azt csak egy szakképzett vi-
llanyszerelő végezheti el.
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Felállítási hely
Ne válasszon közvetlenül sütő, fűtőtest
melletti, illetve ablak közelében közve-
tlen napsugárzásnak kitett helyet. Minél
magasabb a környezeti hőmérséklet,
annál tovább jár a kompresszor, és
annál nagyobb az energiafogyasztás.
Száraz, jól szellőző helyiséget válass-
zon.

A bortemperáló hűtő felállításakor a
következőkre is ügyeljen:

– A dugaszoló aljzatnak a készülék
hátoldala által lefedett területen kívül,
hozzáférhető helyen kell lennie.

– A csatlakozó dugó és a hálózati kábel
nem érintheti a bortemperáló hűtő
hátoldalát, mivel a készülék rezgései
károsíthatják ezeket.

– Más készülékeket sem szabad a bor-
temperáló hűtő háta mögött lévő du-
gaszoló aljzathoz csatlakoztatni.

Klímaosztály
A bortemperáló hűtőt egy meghatározo-
tt klímaosztályra (a helyiség hőmér-
sékleti tartományára) méretezték,
amelynek határértékeit be kell tartani. A
klímaosztály a készülék belsejében lévő
adattáblán található.

Klímaosztály Helyiség hőmér-
séklete

SN +10 °C és +32 °C
között

N +16 °C és +32 °C
között

ST +16 °C és +38 °C
között

T +16 °C és +43 °C
között

Az alacsonyabb helyiség-hőmérséklet
miatt a kompresszor hosszabb ideig áll.
Emiatt a bortemperáló hűtőben maga-
sabb a hőmérséklet, ami károsodáshoz
vezethet.

FIGYELEM! 
Magas páratartalom esetén a bor-
temperáló hűtő külső felületein kon-
denzvíz csapódhat le.
Ez a kondenzvíz a készülék külső fa-
lainak rozsdásodását okozhatja.
Ennek megelőzése érdekében ajánla-
tos a bortemperáló hűtőt jól szellőző,
száraz és/vagy klimatizált helyiség-
ben elhelyezni.
A felállítás után bizonyosodjon meg
arról, hogy a készülékajtó jól zár-e, a
szellőző rések szabadok-e, és hogy a
bortemperáló hűtőt az előírásoknak
megfelelően állították-e fel.
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Szellőzés
A bortemperáló hűtő a hátoldalával
közvetlenül a falhoz állítható. Azonban
ügyeljen arra, hogy a szellőző réseket
ne takarja el, hogy biztosított legyen a
belső tér kifogástalan szellőzése.
Emellett rendszeresen portalanítani is
kell a szellőző réseket.

A mellékelt távtartó felszerelé-
se

A kitűzött energiafogyasztás
megvalósítása, valamint magas kör-
nyezeti hőmérsékleten a konden-
zvízképződés elkerülése érdekében
használni kell a távtartókat. A felszerelt
távtartóknak köszönhetően a
hűtőkészülék mélysége mintegy
35 cm-rel megnő. Ha nem szereljük fel
a távtartókat, akkor ez nem befolyáso-
lja a készülék működését, viszont ki-
sebb faltávolság esetén valamelyest
megnőhet az energiafogyasztás.

 A készülék hátoldalán a bal és jobb
felső sarokban szerelje fel a távtar-
tókat.

A bortemperáló hűtő felállítása
 Először távolítsa el a kábeltartót a

készülék hátoldaláról.

 Ellenőrizze, hogy a készülék hátol-
dalán minden alkatrész szabadon
tud-e lengeni. Az esetleg felfekvő al-
katrészeket óvatosan hajlítsa el.

 Óvatosan tolja a bortemperáló hűtőt a
rendeltetési helyére.

A fülke padlója

A bortemperáló hűtő biztonságos
felállítása és az összes elérhető funkció
biztosítása érdekében a fülke pad-
lójának sík felületűnek és vízszintesnek
kell lennie.

A felállítási hely padlójának kemény, ter-
helésnek ellenálló anyagból kell készül-
nie. A teljesen feltöltött bortemperáló
hűtő nagy tömege miatt különösen ter-
helhető alapzatra van szükség, ehhez
adott esetben kérje ki belsőépítész vagy
szakember véleményét.

A készülék üres tömege kb. 145 kg.

A teljesen feltöltött készülék tömege kb.
375 kg.
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A bortemperáló hűtő vízszintbe
állítása

 Szilárdan és egyenesen állítsa fel a
bortemperáló hűtőt. E célból a
mellékelt villáskulccsal állítsa be az
első lábakat.

Készülékajtó alátámasztása

 Mindenképpen csavarja ki annyira az
alsó zsanértartó idomon lévő állítólá-
bat, hogy az a padlón felfeküdjön.
Azután csavarja az állítólábat egy
további egynegyed fordulattal kifelé.

Ajtónyitás-határoló
Az ajtónyitás-határoló segítségével 90,
illetve 110°-ra állíthatja be a készülékaj-
tó nyílásszögét. Ezzel megakadályozha-
tja például azt, hogy a készülékajtó a
nyitás során egy szomszédos falba üt-
közzön és megsérüljön.

Az ajtónyitás-határoló a szakkere-
skedésekben vagy a vevőszolgálaton
szerezhető be.
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Készülékméretek

* A méretek felszerelt távtartó nélkül érten-
dők. Ha felszerelik a mellékelt távtartókat, a
készülék mélysége 35 mm-rel megnő.

Méretek nyitott készülékaj-
tónál
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A bortemperáló hűtőt jobb oldali
zsanérozással szállítjuk. Ha bal oldali
zsanérra van szükség, akkor meg kell
cserélni az ajtózsanért.

Az ajtó nyitási irányának megvál-
toztatásához a következő szerszá-
mokra van szüksége:

Az üvegajtó nehéz (kb. 30 kg), és el-
törhet!
Az ajtó nyitási irányának megvál-
tozásához feltétlenül hívjon segít-
ségül egy második személyt.

 Hogy a zsanér megcserélése közben
óvja a padlót és a készülékajtót a
sérülésektől, terítsen megfelelő
alátétet a készülék elé.

Ügyeljen arra, hogy az ajtótömítés ne
sérüljön meg. Az ajtótömítés sérülése
azzal járhat, hogy a készülékajtó nem
zár megfelelően, és a hűtés nem
kielégítő!

 Nyissa ki a készülék ajtaját ütközésig.

 Egy lapos csavarhúzóval óvatosan
emelje le a készülék alján a burkolatot
.

 Helyezze a piros biztosítást 
(mellékeltük a készülékhez) az aj-
tófékre  úgy, hogy bereteszelődjön.

Felhelyezett biztosítással a csukló nem
tud összecsukódni. Csak akkor távolít-
sa el a biztosítást, ha felszólítják erre!

 Alulról felfelé nyomva vegye ki csa-
pot .

Ezzel leválasztotta az ajtóféket a
készülékről.
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Ajtófék áthelyezése

 Tolja át az ajtóféket  a külső oldalra.

 A készülékajtón alul csavarozza ki az
ajtóféktől jobbra és balra lévő csava-
rokat .

 Vigyázat!
Sérülésveszély!
Az ajtófék elülső részét leszerelt bi-
ztosítás  esetén ne mozgassa a jel-
zett irányba!

 Vegye le a piros biztosítást  az aj-
tófékről.

 Nyomja össze középen a burkola-
tot , és vegye ki.

 Tegye a burkolat panelét  az ellen-
kező oldalra.

 Tegye vissza a piros biztosítást  az
ajtófékre.
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 Tekerje ki a csavart .

 Húzza át az ajtóféket  külső oldalra,
és vegye ki.

 Tolja a távtartót  a készülékoldalra,
és vegye ki.

 Fordítsa el 180°-kal a távtartót , és
az ellenkező oldalon helyezze be.
Amennyire csak lehet, tolja a távtartót
a készülékoldalra.

 Fordítsa el 180°-kal az ajtóféket .
Először a külső oldalon helyezze be
az ajtóféket.

 Rögzítse a távtartót  és az aj-
tóféket  a csavarral .

 Vigyázat!
Sérülésveszély!
Az ajtófék elülső részét leszerelt bi-
ztosítás  esetén ne mozgassa a jel-
zett irányba!

 Vegye le a piros biztosítást  az aj-
tófékről.

 Tegye vissza az ajtófékre a burkola-
tot .

 Tegye vissza a piros biztosítást  az
ajtófékre.

 Rögzítse a burkolatot  a csava-
rokkal .
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A készülékajtó levétele

 Lapos csavarhúzóval vegye le a bur-
kolatot  a készülékajtó felső részén.

 Nyissa ki a készülék ajtaját ütközésig.

 Csavarozza ki a csavart  a zsanér-
tartó idomból, és 3–4 fordulattal
helyezze be felül a csapágycsapba.

Vigyázat! A következő lépésben leve-
szi a készülékajtót a készülékről. A
készülékajtó nehéz, ezért egy másik
személynek meg kell tartania!

 Felfelé húzza ki a csapágycsapot .

Tanács: Hagyja a csavart  a csapágy-
csapban, amíg vissza nem teszi a csa-
págycsapot az ellenkező oldalon!

 Felfelé emelve vegye le óvatosan a
készülékajtót, és óvatosan tegye
félre.
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Zsanértartó idom áthelyezése

 Vegye le a készülék elülső oldalán
fent lévő két burkolatot .

 Csavarozza le felül a zsanértartó ido-
mot  a készülékről, fordítsa el 180°-
kal, majd csavarozza fel az ellenkező
oldalra.

 Elöl mindkét oldalon helyezze fel a
burkolatokat  úgy, hogy bepattanja-
nak a helyükre. A kivágással ellátott
burkolatot vezesse át a zsanértartó
idomon.

 A mellékelt villáskulccsal lazítsa meg
alul az állítólábat .

 Húzza felfelé a csapot , és csava-
rozza le az állítólábról . Közben tar-
tsa szilárdan az állítólábat.
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 Csavarozza le alul a készülékről a
zsanértartó idomot .

 Ezután lefelé húzva vegye ki az
állítólábat .

 Tegye fel az ajtófék tartóját  az
ellenkező oldalon a zsanértartó
idomra.

 Tegye fel a kerek burkolatot  is az
ellenkező oldalra.

 Vegye le a készülék alján a burkola-
tot .

 Lazítsa meg a csavart  a készülék
alján, és tegye fel az ellenkező ol-
dalra.

 Tegye fel a burkolatot  az ellenkező
oldalra.

 Alulról helyezze bele az állítólábat 
a zsanértartó idomba .

 Először a középső csavarral rögzítse
a zsanértartó idomot , majd utána a
másik két csavarral.
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 Felülről csavarozza rá a csapot  az
állítólábra , behelyezéskor ügyeljen
a horonyra.

 Húzza meg az állítólábat .

A készülékajtó behelyezése
 Helyezze a készülékajtót az alsó csa-

pra , és vezesse rá felül a zsanér-
tartó idomra.

Vigyázat! A készülékajtó nehéz, ezért
egy másik személynek meg kell tar-
tania!

 Felülről helyezze a csapágycsapot 
a zsanértartó idomba.

 Tolja be annyira a csapágycsapot ,
hogy a csap hornya egy vonalba kerül
a zsanértartó idom furatával.
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 Tekerje ki a csavart a csapágycsa-
pból , és csavarozza be zsanértartó
idom furatába.

 Tegye vissza a burkolatokat  a
készülékajtóra.

 Húzza az ajtófék csuklóját  a tartó-
hoz .

 Felülről helyezze a csapot  az aj-
tófékbe.

 Vegye le a piros biztosítást .
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 Pattintsa fel a burkolatot .

 Helyezze el a készüléket a végleges
felállítás helyén.

 Mindenképpen csavarja ki annyira az
alsó zsanértartó idomon lévő állítólá-
bat, hogy az a padlón felfeküdjön.
Azután csavarja az állítólábat egy
további egynegyed fordulattal kifelé.
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A készülékajtó oldalsó ille-
sztésének beállítása
Ha a készülékajtó nem áll egy vonalban
a készülék oldalfalával, akkor a
készülékajtót a felső zsanértartó ido-
mon keresztül is beigazíthatja.

 Pattintsa ki a zsanértartó idomon lévő
burkolatot , és tolja ki.

 Fordítsa lefelé a burkolatot.

 Oldja a zsanértartó idom három csa-
varját, és tolja el a zsanértartó idomot
balra vagy jobbra.

 Húzza meg újra a csavarokat.

 Helyezze vissza a burkolatot.

 Zárja be a készülékajtót, és ellenőriz-
ze, hogy az egy vonalban áll-e a
készülék oldalaival.
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