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Jelen hűtőkészülék megfelel a biztonsági előírásoknak, azonban a
szakszerűtlen használata személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet.

A hűtőkészülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a
Használati- és szerelési utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a
készülék beszerelésével, biztonságával, használatával és karban-
tartásával kapcsolatban. Ezáltal megóvja önmagát és elkerüli a
hűtőkészüléke károsodását.

A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amik ezeknek az
útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a Használati- és szerelési utasítást, és azt egy esetle-
ges következő tulajdonos részére adja tovább!

Rendeltetésszerű használat

 A hűtőszekrény háztartási vagy háztartáshoz hasonló környezet-
ben való használatra alkalmas, mint például 
- üzletekben, irodákban vagy hasonló munkakörülmények között 
- gazdaságokon
- a hotel, motel, reggeli panzió vendégei használatára és további tipi-
kus lakókörülmények között.
Ez a hűtőszekrény nem alkalmas a szabadban történő alkalmazásra.

 A hűtőkészüléket kizárólag háztartási keretek között használja
mélyhűtött élelmiszerek tárolására, friss élelmiszerek lefagyasztására
és jég készítésére.
Minden más használati cél tilos.
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 A hűtőkészülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóri-
umi preparátumok, vagy hasonló, a gyógyszerekre vonatkozó
irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és
hűtésére. A hűtőkészülék nem rendeltetésszerű használata a benne
tárolt áru károsodásához vagy megromlásához vezethet. A
hűtőkészülék nem alkalmas továbbá robbanásveszélyes közegben
történő használatra.
A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket rendelteté-
sellenes használat vagy hibás kezelés okoz.

 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a hűtőkészüléket biztonsággal kezelhetnék, nem
szabad felügyelet nélkül kezelniük azt.
Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a hűtőkészüléket
felügyelet nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták
nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni
és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélye-
it.

Gyermekek a háztartásban

 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a hűtőkészüléktől
kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

 Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a
hűtőkészüléket felügyelet nélkül használni, ha a hűtőkészüléket úgy
elmagyarázták nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. A gyer-
mekeknek fel kell tudni ismerni és meg kell tudni érteni a helytelen
használat lehetséges veszélyeit.

 Gyermekeknek nem szabad a hűtőkészüléket felügyelet nélkül
tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.

 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a hűtőkészülék közelében
tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a hűtőkészülékkel játs-
zani.
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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 hűtőközeg-kör tömítettsége be van vizsgálva. A hűtőkészülék
megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint az érintett
EU-irányelveknek.

 Ez a hűtőkészülék hűtőközegként izobutánt (R600a) tartalmaz, ami
egy természetes gáz és nagyon környezetkímélő, azonban éghető.
Nem károsítja az ózonréteget és nem növeli az üvegházhatást. 
Ennek a környezetbarát hűtőközegnek az alkalmazása részben az
üzemi zajszint növekedéséhez vezetett. A kompresszor működési za-
ja mellett áramlási zajok léphetnek fel a teljes hűtőkörben. Ezek a
hatások sajnos nem kerülhetők el, azonban a hűtőkészülék telje-
sítőképességére nincsenek befolyással.
Ügyeljen arra szállításkor, és a hűtőkészülék beszerelésekor-/felállítá-
sakor, hogy a hűtőkör részei ne sérüljenek meg. A kifreccsenő
hűtőközeg szemsérüléseket okozhat!
A rendszer sérülései esetén a következőkre ügyeljen:

– Kerülje a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatát,

– válassza le a készüléket a villamos hálózatról,

– szellőztesse át néhány percen keresztül azt a helyiséget, ahol a
hűtőkészülék áll, és

– értesítse a vevőszolgálatot.

 Minél több a hűtőközeg egy hűtőkészülékben, annál nagyobbnak
kell lennie a helyiségnek, amelyben a hűtőkészüléket felállítják. Egy
esetleges szivárgáskor túl kis helyiségekben éghető gáz-levegő ke-
verék képződhet. 11 g hűtőközegenként a helyiségnek legalább 1 m3

nagyságúnak kell lennie. A hűtőközeg mennyisége a hűtőkészülék
belsejében lévő adattábláján áll.
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 A készülék adattábláján található csatlakozási adatoknak (frekven-
cia és feszültség) feltétlenül meg kell egyezni a villamos hálózat ada-
taival, hogy a hűtőkészülék ne károsodjon. 
Hasonlítsa össze ezeket az adatokat csatlakoztatás előtt. Kétség
esetén kérdezzen meg elektromos szakembert.

 A hűtőkészülék elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha
azt egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati
rendszerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvető biztonsági berende-
zésnek meg kell lennie. Kétséges esetben elektromos szakemberrel
ellenőriztesse az elektromos hálózatot.

 A hűtőkészülék megbízható és biztos működése csak akkor bi-
ztosított, ha a hűtőkészülék a nyilvános elektromos hálózatra van
csatlakoztatva.

 Ha a készülékhez adott csatlakozóvezeték megsérül, a felhasználó
biztonságának garantálása érdekében eredeti cserealkatrésszel kell
pótolni. A Miele csak eredeti pótalkatrészek esetén tudja garantálni,
hogy készülék eleget tesz a biztonsági követelményeknek.

 Az elosztó vagy hosszabbító nem garantálják a szükséges bizton-
ságot (tűzveszély). Ne csatlakoztassa ezeken keresztül a
hűtőkészüléket a villamos hálózatra.

 Ha a feszültség alatt lévő részeket vagy a hálózati csatlakozó
kábelt nedvesség éri, rövidzárlathoz vezethet. Ezért a készüléket ne
tartsa nedves környezetben, vagy ahol fröcskölő víz érheti (pl.
garázs, mosókonyha).

 Jelen hűtőkészüléket nem szabad nem mozdulatlan felállítási
helyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.

 A hűtőkészülék sérülései veszélyeztethetik az Ön biztonságát.
Ellenőrizze a hűtőkészülék látható sérülésmentességét. Soha ne
helyezzen üzembe sérült hűtőkészüléket.



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

9

 Telepítési és karbantartási munkák vagy javítások előtt a
hűtőkészüléket le kell választani az elektromos hálózatról. A
hűtőkészülék elektromosan csak akkor van leválasztva a 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 az elektromos háló-
zatból.

 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 garancia igény elvész, ha a hűtőkészülék javítását nem a Miele
által felhatalmazott 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 hűtőkészüléket egy meghatározott klímaosztályhoz (helyiség
hőmérséklet-tartománya) méretezték, melynek a határértékeit be kell
tartani. A klímaosztály a hűtőkészülék belső terében lévő típustáblán
található. Alacsonyabb helyiség-hőmérséklet a kompresszor hossza-
bb nyugalmi idejéhez vezet, így a hűtőkészülék nem tudja megtartani
a megkívánt hőmérsékletet.

 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.
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 Ha a hűtőkészülékben vagy a készülék ajtajában zsír-, ill. olajtar-
talmú élelmiszert tárol, ügyeljen arra, hogy az esetleg kiömlő zsír, ill.
olaj ne érintkezzen a hűtőgép műanyag alkatrészeivel. Feszültség
okozta repedések keletkezhetnek a műanyagban úgy, hogy a
műanyag törik vagy reped.

 Ne tartson a hűtőkészülékben robbanó anyagokat és éghető haj-
tógázzal rendelkező termékeket (pl. spray-ket). A gyúlékony gázke-
verékek az elektromos alkatrészek által meggyulladhatnak.
Tűz- és robbanásveszély!

 Ne üzemeltessen elektromos készülékeket a hűtőkészülékben (pl.
krémfagylalt előállításához). Szikraképződést válthat ki.
Robbanásveszély!

 Ne tároljon a fagyasztózónában szénsavas italokat, vagy
folyadékokat dobozban és palackban, amelyek megfagyhatnak. A
dobozok vagy a palackok kidurranhatnak. Sérülés és károsodás ve-
szélye!

 Azokat a palackokat, amelyeket gyors lehűtésre tesz be a fagya-
sztórekeszbe, legkésőbb egy óra múlva vegye ki onnan. A palackok
kidurranhatnak. Sérülés és károsodás veszélye!

 Ne nyúljon a fagyasztott áruhoz és a fém részekhez nedves kézzel.
Odafagyhat a keze. Sérülésveszély!

 Soha ne vegyen a szájába jégkockát és jégrémet, különösen vizes
fagylaltot, közvetlenül a fagyasztózónából való kivétele után. A fa-
gyasztott áru nagyon alacsony hőmérséklete miatt az ajkaihoz, vagy
a nyelvéhez fagyhat. Sérülésveszély!

 A megolvadt vagy felolvasztott élelmiszert soha ne fagyassza le
újból. Amilyen gyorsan csak lehet használja fel, mert az élelmiszerek
elveszítik tápértéküket vagy megromlanak. A felolvasztott élelmiszert
megfőzve vagy megsütve újra lefagyaszthatja.
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 Túl sokáig tárolt élelmiszerek fogyasztásakor fennáll az ételmérge-
zés veszélye.
A tárolási idő sok tényezőtől függ, mint pl. a frissesség foka, az élel-
miszer minősége és a tárolási hőmérséklet. Vegye figyelembe a
lejárati időt, és az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!

 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.

 A gőztisztító készülék gőze az áramvezető alkatrészekre juthat és
rövidzárlatot okozhat.
A hűtőkészülék tisztításához és leolvasztásához soha ne használjon
gőztisztító készüléket.

 A hegyes vagy éles tárgyak megsértik a hűtőgenerátort és a
hűtőkészülék működésképtelenné válik. Ezért ne használjon hegyes
vagy éles tárgyakat a:

– dér-és jégréteg eltávolítására,

– lefagyott jégkockák vagy élelmiszerek megemelésére.

 A leolvasztáshoz soha ne tegyen elektromos fűtőkészüléket vagy
gyertyát a hűtőkészülékbe. A műanyag megsérül.

 Ne használjon felolvasztó spray-t vagy jégtelenítőt. Ezek robbanó
gázokat képezhetnek, műanyag-károsító oldószert vagy hajtóanya-
got tartalmazhatnak vagy egészségre károsak lehetnek.
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Szállítás

 A hűtőkészüléket mindig függőlegesen felállítva és a szállítási cso-
magolásában szállítsa, hogy ne tudjon megsérülni.

 A hűtőkészüléket másik ember segítségével szállítsa, mivel nagy a
súlya. Sérülés- és károsodás veszély!

Régi készülékének leselejtezése

 Tegye tönkre adott esetben régi hűtőkészülékének ajtózárját, ha
leselejtezi azt.
Ezzel megakadályozza, hogy a játszó gyermekek bezáródjanak 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.

Szimbólumok a kompresszoron (modelltől függően)

A figyelmeztetésnek csak az újrahasznosítás szempontjából van jelentősége.
Normál üzemmódban nem áll fenn veszély!

 A kompresszorban lévő olaj lenyelés vagy a légutakba való
bejutás esetén halálos lehet.
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A szállítási csomagolás el-
távolítása
A csomagolás megóvja a
hűtőkészüléket a szállítási sérülésektől.
A csomagolóanyagokat környezetvédel-
mi és hulladékkezelés-technikai szem-
pontok alapján választották ki, így azok
újrahasznosíthatók.

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
Az elektromos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Tartal-
maznak olyan anyagokat, összetevőket
és alkatrészeket is, amelyek a
készülékek működéséhez és bizton-
ságához szükségesek voltak. Ezek a
szemétbe kerülve vagy nem megfelelő
kezelés esetén ártalmassá válhatnak az
emberi egészségre és a környezetre.
Ezért semmi esetre se dobja a háztartá-
si szemétbe a régi készülékét.

Ehelyett használja az elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására szolgáló hivatalos, ki-
jelölt gyűjtő és visszavételi helyeket a
községben, a kereskedőknél vagy a Mi-
elénél. A selejtezendő készüléken lévő
esetleges személyes adatok el-

távolításért törvényileg saját maga felel.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy selej-
tezendő készüléke az elszállításig gyer-
mekbiztosan legyen tárolva.

Ügyeljen arra, hogy az Ön
hűtőkészülékének csővezetékei a szak-
szerű, környezetbarát megsemmisítés-
hez való elszállításig ne sérüljenek meg.
Így biztosítható, hogy a hűtőkörben
található hűtőközeg és a kompresszor-
ban található olaj nem kerülnek ki a kör-
nyezetbe.

Gondoskodjon arról, hogy selejtezendő
készülék az elszállításig a gyerekbi-
ztosan legyen tárolva. Erről a használati
utasítás „Biztonsági utasítások és
figyelmeztetések“ című fejezete ad
tájékoztatást.
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14

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, tűzhely).

Hőforrás mellett (fűtőtest,
tűzhely).

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

Magas, 25 °C feletti szo-
bahőmérséklet 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

Fagyasztózóna -18 °C Minél alacsonyabb a fagya-
sztózóna beállított hőmér-
séklete, annál magasabb az
energiafogyasztás!
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normál energiafogyasztás megnövekedett energia-
fogyasztás

Használat A fiókok és tároló felületek
elrendezése a kiszállítási
állapot szerint.

A készülékajtót csak igény
esetén és a lehető legrövi-
debb ideig nyissa ki. Az élel-
miszereket megfelelően
osztályozva helyezze el.

A gyakori és hosszú ideig
tartó ajtónyitás hideg veszte-
séget okoz és beáramlik a
meleg levegő a készülékbe.
A készülék megpróbál
lehűteni és a kompresszor
futási ideje megnövekszik.

Bevásárláshoz vigyen ma-
gával hűtőtáskát és az élel-
miszereket gyorsan helyezze
be a készülékbe.
Meleg ételeket és italokat
először a készüléken kívül
hagyja kihűlni.

Meleg ételek és a kinti
hőmérsékleten felmelegedett
élelmiszerek meleget visznek
a hűtőkészülékbe. A
készülék megpróbál lehűteni
és a kompresszor futási ide-
je megnövekszik.

Az élelmiszert jól becsoma-
golva helyezze be.

A folyadékok elpárolgása és
lecsapódása a fagya-
sztózónában a hűtési telje-
sítmény csökkenését okoz-
za.

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

A rossz légkeringés a hűtési
teljesítmény csökkenéséhez
vezet.
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a Kezelőpanel kijelzővel

b Belső világítás

c NoFrost modul

d Fogantyúmélyedés ajtónyitóval
(Click2open)

e Fagyasztófiókok

f Jégkocka fiók automatikus jégkoc-
kakészítővel

g a legalsó fagyasztófiók fagyasztótál-
caként használható

h Szellőzőrács

A könnyebb elhelyezés érdekében a
hűtőkészülék hátoldalán fent szállítófo-
gantyúk, lent pedig szállítógörgők talál-
hatók.
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Jégkockakészítő integrált
jégkocka tállal

Az automatikus jégkockakészítőhöz
szükség van egy frissvíz csatlakozásra
az üzemeléshez (Lásd a „Frissvíz csa-
tlakozás“ fejezetet).

A jégkocka fiókban   található az au-
tomatikus jégkockakészítő .

A jégkockakészítőbe  be van inte-
grálva egy jégkocka tál , amiben a
jégkockák készülnek. Ezt a jégkocka
tálat nem lehet kivenni.

A jégkocka tál automatikusan leürül a
fiókba, amint a jégkockák megfagytak.

Ha nem szeretne jégkockát készíteni,
a fagyasztózónától függetlenül kikap-
csolhatja a jégkockakészítőt.

A jégkockakészítőt a Beállítások mód-
ban  kapcsolhatja be (Lásd a
„További beállítások“, „Jégkoc-
kakészítő  be-/kikapcsolása“ fejeze-
tet).
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A készülékajtók egyéni felira-
tozása (Blackboard edition)

A készülékajtó a hátoldalán nyomtatott
matt biztonsági üvegből készült. Ez a
felületkialakítás lehetővé teszi a
készülékajtók egyéni feliratozását, pél-
dául hogy üzeneteket hagyjunk hátra a
családtagoknak.

Az első feliratozás előtt érdemes az
üveg előlap teljes felületét mikroszálas
kendővel és langyos vízzel megtisztíta-
ni, majd egy puha kendővel szárazra
törölni.

 A feliratozáshoz csak az ajánlott
termékeket használja, mert ezek
könnyen eltávolíthatók az üveg előla-
pról.
Sohase használjon golyóstollat,
színes ceruzát, kihúzótollat, viasztar-
talmú színes ceruzát, zsírkrétát, fil-
ctollat (pl. kihúzófilcet, fóliára író fil-
ctollat stb.).

A feliratozáshoz a következő termékeket
ajánljuk:

– folyékony kréta, 
pl. Edding 4095 üvegíró toll (tar-
tozékként mellékeltük),

– táblán használható hagyományos
kréta.

 Az üvegfelület optimális állapo-
tának megőrzése érdekében vegye
figyelembe a „Tisztítás és ápolás“ fe-
jezetben az „Útmutatások a tisztítóe-
szközökhöz“ és „A készülékfront és
az oldalfalak tisztítása“ című része-
ket.
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Piktogramok a kijelzőn

Kezelés

Piktogram Funkció

 Készenlét A hűtőszekrény bekapcsolása

 Beállítási üzemmód Beállítások elvégzése (lásd a „További
beállítások elvégzése“ fejezetet)

/ Mínusz / plusz Beállítások módosítása (pl. hőmérséklet)

OK Beállítás jóváhagyása

/ Navigációs nyíl
Balra/jobbra

Lapozás a Beállítások módban egy beállítás
kiválasztásához

 Vissza Kilépés a menüszintből

Információk

Piktogram Jelentés

 Készenlét A hűtőkészülék elektromosan csatlakoztatva
van, de nincs bekapcsolva.

 Fagyasztózóna A fagyasztózóna hőmérséklet-kijelzőjét jelöli

 SuperFrost A funkció kiválasztható (lásd a „SuperFrost
használata“ fejezetet).

 Hőmérsékleti riasztás Figyelmeztető jelzés (lásd a „Mit a teendő,
ha ... – Üzenetek a kijelzőn“ fejezetet)

 Ajtóriasztás Figyelmeztető jelzés (lásd a „Mit a teendő,
ha ... – Üzenetek a kijelzőn“ fejezetet)

 Hálózatkiesés Figyelmeztető jelzés (lásd a „Mit a teendő,
ha ... – Üzenetek a kijelzőn“ fejezetet)



Tartozékok
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Mellékelt tartozékok

Edding 4095 üvegíró toll

Jégakku

A jégakku áramkimaradás esetén mega-
kadályozza a hőmérséklet gyors emel-
kedését a fagyasztózónában. Ezzel
meghosszabbíthatja a tárolási időt.

Kb. 24 óra hűtés után éri el a jégakku a
maximális hűtési teljesítményét.

Ajtónyitás-határoló

Az ajtópántokat gyárilag úgy állították
be, hogy a készülék ajtaja 115°-ig nyit-
ható legyen. Ha a készülék ajtaja pl. nyi-
táskor a szomszédos falnak ütközne, a
nyílásszöget kb. 90° fokra kell csökken-
teni.

Szerelőkészlet egymás melletti
felállításhoz

Két hűtőkészülék egymás melletti
felállításához.

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

Univerzális mikroszálas kendő

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

Mikroszálas kendő készlet

A mikroszálas kendő készlet egy univer-
zális, egy üveg és egy fényesítő ken-
dőből áll. 
A kendők különösen szakadásállóak és
strapabíróak. A nagyon finom mikro-
szálainak köszönhetően magas tisztítási
teljesítményt érnek el.

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.



Első üzembe helyezés
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Az első használat előtt

Csomagolóanyagok

 Távolítsa el az összes csoma-
golóanyagot a belső térből.

A védőfólia eltávolítása

A hűtőkészülék egy védőfóliával van
ellátva, amely szállítási védelemként
szolgál.

 Csak azután húzza le a védőfóliát,
hogy a hűtőkészüléket a rendeltetési
helyén felállította.

A hűtőkészülék tisztítása

Vegye figyelembe ehhez a „Tisztítás
és ápolás“ fejezet megfelelő útmu-
tatásait.

 Tisztítsa le a szekrény belsejét és a
tartozékokat.

 Egészségkárosodás veszélye!
A jégkockakészítő üzembehelyezését
követő első 3 jégkockát nem szabad
elfogyasztani, mert a víz a vízbeve-
zetés első átöblítésére szolgál.
Ez az első üzembehelyezésre és arra
is vonatkozik, ha a készülék hossza-
bb ideig ki volt kapcsolva.

 Tisztítsa meg a jégkockakészítőt.

 Az első feliratozás előtt mikroszálas
kendővel és langyos vízzel tisztítsa
meg az üveg előlap teljes felületét,
majd egy puha kendővel törölje
szárazra.

Hűtőkészülék csatlakoztatása
 Az „Elektromos csatlakoztatás“ feje-

zetben leírtak szerint csatlakoztassa a
hűtőkészüléket az elektromos háló-
zathoz.



Készenlét

A kijelzőn megjelenik: .
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Érintőkijelző

 Az érintőkijelzőt a hegyes vagy
éles tárgyak, pl. a ceruza összekar-
colhatják.
Csak ujjheggyel érintse meg az érin-
tőkijelzőt.

Ha az ujjai hidegek, az érintőkijelző
valószínűleg nem reagál.

A hűtőszekrény bekapcsolása

Annak érdekében, hogy a hőmérséklet
elég alacsony legyen, hagyja a
hűtőgépet kb. 4 órán keresztül
előhűteni, mielőtt első alkalommal élel-
miszert helyez be. 
Csak akkor helyezzen élelmiszert a fa-
gyasztózónába, ha a hőmérséklet elég
alacsony (min. -18 °C).



Készenlét

 Érintse meg röviden a  gombot.

A kijelzőn kb. 3 másodpercig megjele-
nik a 
Miele – Üdvözöljük üzenet.

Ha ez nem történik meg és a  jelenik
meg a kijelzőn, akkor a reteszelés be
van kapcsolva (lásd a „További
beállítások elvégzése – Reteszelés
be-/kikapcsolása – Reteszelés kikap-
csolása rövid időre“ részt).

°C-18


Kezdőképernyő

A kijelző a kezdőképernyőre vált.

A belső világítás bekapcsol. A hűtőzóna
be van kapcsolva és elkezd hűteni.
Beáll a beállított -18 °C hőmérsékletre.
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Kezdőképernyő

°C-18


A kezdőképernyőről végezheti el a
beállításokat.

E célból a kijelző két mezőre van fe-
losztva:

A bal oldali mezőn található a hőmér-
séklet kijelző.

Ezt a mezőt a  is jelzi.

Itt tudja beállítani ill. módosítani a
hőmérsékletet és kiválaszthatja a
SuperFrost  funkciót (Lásd a
„SuperFrost használata“ fejezetet).

A jobb oldali mezőben található a
Beállítás mód .

A  szimbólum megérintésével a
Beállítás mód kijelzőjére jut. Itt további
beállításokat választhat (Lásd „További
beállítások elvégzése“ fejezetet).

A hűtőszekrény kikapcsolása
A beállítási módban tudja a készüléket
kikapcsolni (Lásd „További beállítások
elvégzése“ fejezetet).

°C-18


Kezdőképernyő

 Érintse meg a  gombot.



 

 

Beállítás mód

 Lapozzon a  és  nyílgombokkal,
amíg meg nem jelenik a  piktogram.



 



A hűtőszekrény kikapcsolása

 Érintse meg a  gombot.

Kialszik a hőmérséklet-kijelző, és a 
világít.

A belső világítás kialszik, a hűtés pedig
kikapcsol.

 kialszik kb. 10 perc után. A kijelző el-
sötétedik és energiatakarékos
üzemmódba vált.
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Hosszabb távollét esetén

 Ha hosszabb távollét esetén ki-
kapcsolja a hűtőkészüléket, de nem
tisztítja ki, akkor zárt hűtőajtónál
fennáll a penészesedés veszélye.
Mindenképpen tisztítsa ki a
hűtőkészüléket.

Ha hosszabb ideig nem használja a
hűtőkészüléket, akkor

 kapcsolja ki a hűtőkészüléket,

 húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy
kapcsolja ki a ház biztosítóját,

 ürítse ki a jégkocka fiókot,

 zárja el a vízbevezetés elzáró csapját,

 tisztítsa meg a hűtőkészüléket, és

 a megfelelő szellőzés és a sza-
gképződés elkerülése érdekében ha-
gyja nyitva a készülék ajtaját.



A helyes hőmérséklet
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A helyes hőmérséklet-beállítás nagyon
fontos az élelmiszerek tárolásához. A
mikroorganizmusok miatt az élelmisze-
rek gyorsan megromlanak, ami azonban
megfelelő tárolási hőmérséklettel mega-
kadályozható, ill. lassítható. A hőmér-
séklet befolyásolja a mikroorganizmu-
sok növekedési sebességét. Csökkenő
hőmérséklettel lassulnak ezek a folya-
matok.

A friss élelmiszer lefagyasztásához, és
az élelmiszer hosszú tárolásához -18 °C
hőmérséklet szükséges. Ezen a hőmér-
sékleten a mikroorganizmusok növe-
kedése messzemenően megszűnik.
Amint a hőmérséklet -10 °C fölé emel-
kedik, megkezdődik a mikroorganizmu-
sok általi bomlás, az élelmiszerek keve-
sebb ideig tárolhatók. Ebből az okból a
kiolvasztott ételeket csak akkor szabad
visszafagyasztani, ha azokat feldol-
gozták (megfőzték, vagy megsütötték).
A magas hőmérséklet a legtöbb mikro-
organizmust megöli.

A hűtőkészülékben annál jobban emel-
kedik a hőmérséklet,

– minél gyakrabban és hosszabban
nyitják a készülék ajtaját,

– minél több élelmiszert tárolnak,

– minél melegebb a frissen betárolt
élelmiszer,

– minél magasabb a hűtőkészülék kör-
nyezetének hőmérséklete. A
hűtőkészüléket egy meghatározott
klímaosztályhoz (helyiség hőmér-
séklet-tartománya) méretezték, mely-
nek a határértékeit be kell tartani.

Hőmérséklet-kijelző

°C-18


Kezdőképernyő

A hőmérséklet kijelző normál
üzemmódban azt a legalacsonyabb
hőmérsékletet mutatja a fagya-
sztózónában, amely éppen a
hűtőkészülékben uralkodik.

A helyiség hőmérsékletétől és a
beállítástól függően néhány óráig eltar-
that, amíg a készülék a kívánt hőmér-
sékletet eléri és tartósan kijelzi.

 Ha a hőmérséklet hosszabb ide-
ig -18 °C-nál melegebb volt, ellenőri-
zze, hogy a fagyasztott áru meg- va-
gy felolvadt-e.
Ebben az esetben minél hamarabb
használja fel ezeket az élelmiszere-
ket, vagy pedig az ismételt lefagya-
sztás előtt dolgozza fel azokat (főzés
vagy sütés)!
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Hőmérséklet beállítása
 A kijelzőn érintse meg a hőmérséklet-

kijelzőt.

Megjelenik a korábban beállított hőmér-
séklet.

-18°C


 OK



 A  és  gombokkal csökkentheti
vagy növelheti hőmérsékletet.

 Közvetlenül a hőmérséklet beállítása
után az OK gombbal hagyja jóvá a
beállítást.

 Vagy az utolsó gombnyomást
követően várjon kb. 8 másodpercet.
A hőmérséklet automatikusan
beállításra kerül.

Tanács: Az újonnan beállított hőmér-
sékletet a készülékajtó bezárásával is
jóváhagyhatja és rögzítheti.

Ezt követően a hőmérséklet-kijelző a
hűtőkészülékben uralkodó tényleges
hőmérsékleti értéket mutatja.

A hőmérséklet lehetséges beállítási
értékei

A hőmérséklet -14 °C-tól 28 °C-ig állít-
ható be.

Tanács: Ha elállította a hőmérsékletet,
akkor a hőmérséklet-kijelző ellenőrzését
kevéssé telepakolt hűtőkészülék
esetén kb. 6 óra után, teli készülék
esetén pedig kb. 24 óra után végezze
el. Csak ezután áll be a tényleges
hőmérséklet.

 Ha ezután a hőmérséklet túl magas
vagy túl alacsony lenne, állítsa be újra
a hőmérsékletet.
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Hozzákapcsolhatja a SuperFrost 
funkciót.

SuperFrost funkció 
Az élelmiszerek optimális lefagyasztásá-
hoz, a friss élelmiszerek fagyasztása
előtt, kapcsolja be a SuperFrost funk-
ciót. Ezzel eléri, hogy az élelmiszerek
gyorsan átfagynak, és így tápértékük,
vitaminjaik, kinézetük és ízük megma-
rad.

Kivételek:

– Ha már fagyott élelmiszert tesz be.

– Ha naponta csak legfeljebb 1 kg élel-
miszert tesz be.

A SuperFrost funkciót 6 órával a lefa-
gyasztandó élelmiszer betárolása előtt
be kell kapcsolni. 
Ha a maximális fagyasztási fokozatot
szeretnénk használni, 24 órával előtte
be kell kapcsolni a SuperFrost funkciót!

A SuperFrost bekapcsolása után a
hűtőkészülék maximális hűtőtelje-
sítménnyel működik, a hőmérséklet pe-
dig csökken.

A SuperFrost funkció kb. 65 óra után
automatikusan kikapcsol. A funkció ki-
kapcsolásáig eltelt idő a frissen bera-
kott élelmiszer mennyiségétől függ.

Tanács: Energiatakarékossági okokból
a SuperFrost funkciót saját maga is ki-
kapcsolhatja, amint a fagyasztózóna
hőmérséklete eléri a legalább -18 °C fo-
kos állandó hőmérsékletet. Ellenőrizze
a fagyasztózónában a hőmérsékletet.

A SuperFrost funkció kikapcsolása után
a készülék normál teljesítménnyel üze-
mel tovább.

A SuperFrost be vagy kikapcsolása

 A kijelzőn érintse meg a hőmérséklet-
kijelzőt.

-18°C


 OK



SuperFrost kijelzője

A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmér-
séklet és a .

 Érintse meg a  gombot.

– Ha a  piktogram narancsszínűre
vált, a funkció ki lett választva.

– Ha a  piktogram fehérre vált, akkor
kiléptünk a funkcióból.

 A beállítás jóváhagyásához érintse
meg az OK gombot.

 Vagy az utolsó gombnyomást
követően várjon kb. 8 másodpercet.
A hőmérséklet automatikusan
beállításra kerül.

A SuperFrost funkció be vagy ki van
kapcsolva.

A bekapcsolt funkció a kezdőképer-
nyőn nem látható.

Hálózatkimaradás után a korábban
kiválasztott SuperFrost funkció kikap-
csol.

A kiválasztott SuperFrost funkció
megjelenítése

 A kijelzőn érintse meg a hőmérséklet-
kijelzőt.

A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmér-
séklet. A  narancsszínű.
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A hűtőkészüléket egy figyelmeztető
rendszerrel látták el, hogy a hőmér-
séklet a hűtőzónákban észrevétlenül ne
emelkedjen, és elkerüljék az energiave-
szteséget a nyitva maradt készülékajtó-
knál.

Hőmérsékleti riasztás

Ha a hőmérséklet hosszabb ideig
-18 °C-nál melegebb volt, ellenőriz-
ze, hogy a fagyasztott áru meg- vagy
felolvadt-e. Ebben az esetben minél
hamarabb használja fel ezeket az
élelmiszereket, vagy pedig az
ismételt lefagyasztás előtt dolgozza
fel azokat (főzés vagy sütés)!

Ha a fagyasztási hőmérséklet túl magas
hőmérsékleti tartományt ér el, a hőmér-
séklet kijelzőn a  pirosan világít.
Továbbá egy figyelmeztető hang szólal
meg, amíg az állapot meg nem szűnt
vagy ki nem kapcsolták a figyelmeztető
hangot.

A beállított hőmérséklettől függ, hogy a
készülék mikor tartja túl magasnak az
adott hőmérséklet-tartományt.

A hőmérsékleti riasztás csak a kez-
dőképernyőn jelenik meg, beállítás
közben nem.

A hőmérsékleti riasztás egy már me-
glévő ajtóriasztás előtt jelenik meg.

A hőmérsékleti riasztásra például akkor
kerül sor,

– ha bekapcsolja a hűtőkészüléket,
amennyiben a hőmérséklet az egyik
hőmérsékleti zónában túl nagy
mértékben tér el a beállított hőmér-
séklettől,

– ha a fagyasztott áru átrendezésekor
és kivételekor a helyiségből túl sok
meleg levegő áramlik be,

– ha nagyobb mennyiségű élelmiszert
fagyaszt le,

– áramkimaradás után,

– ha a hűtőkészülék meghibásodott.

Amint a riasztási állapot megszűnik, a
figyelmeztető hang elhallgat, a  pe-
dig kialszik.

A hőmérsékleti riasztás idő előtti ki-
kapcsolása és a legmagasabb
hőmérsékleti érték lekérdezése

Ha zavarja a figyelmeztető hang, akkor
korábban is kikapcsolhatja. A hűtőben
uralkodott legmagasabb hőmérsékletet
is lekérdezheti.

 Érintse meg a  gombot.

Ezzel jóváhagyta a hibaüzenetet, és a
hangjelzés megszűnik. A kijelzőn
megjelenik a kezdőképernyő: a hőmér-
séklet-kijelzőn kb. 1 percig villogva
megjelenik az eddig a hűtőben uralko-
dott legmagasabb hőmérséklet. Végül a
hőmérséklet-kijelző a fagyasztózóna ak-
tuális hőmérsékletére vált.

A villogó hőmérséklet-kijelzőből koráb-
ban is kiléphet:

 Érintse meg a hőmérséklet-kijelzőt.

A legmelegebb hőmérséklet kijelzése
törlődik. Ezután a hőmérséklet-kijelzőn
ismét a tényleges pillanatnyi fagya-
sztózóna-hőmérséklet jelenik meg.
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Ajtóriasztás
A hűtőkészüléket egy figyelmeztető
rendszerrel szerelték fel a nyitva álló
készülékajtónál fellépő energiaveszte-
ség elkerülése és a betárolt hűtőáru vé-
delme érdekében.

Ha a készülékajtó hosszabb ideig nyitva
van, a hőmérséklet-kijelzőn a  sár-
gán világít. Kiegészítőleg megszólal
négyszer egy figyelmeztető hang. Ha a
riasztási állapotot nem szüntetik meg ill.
a figyelmezető hangot nem kapcsolták
ki előzőleg, akkor a figyelmeztető hang
újból megszólal kb. 3 perc múlva.

Az időtartam az ajtóriasztás bekapcso-
lásáig a választott beállítástól függ
(Gyári beállítás = 2 perc). Az ajtória-
sztást ki is kapcsolhatja (Lásd a
„További beállítások elvégzése“, „Figyel-
meztető hangjelzések és egyéb han-
gjelzések beállítása/kikapcsolása“
részt).

Amint a készülékajtó bezáródik, elhall-
gat a figyelmeztető hang, a  pedig
eltűnik a kijelzőről.

Az ajtóriasztás csak a kezdőképer-
nyőn jelenik meg.

Beállítás módban az ajtóriasztás auto-
matikusan le van tiltva: a piktogramok
nem jelennek meg, és figyelmeztető
hangjelzés sem szólal meg.

Ha az ajtóriasztás ellenére nem szólal
meg a figyelmeztető hangjelzés, akkor
a beállítás módban ki lett kapcsolva a
figyelmeztető hangjelzés (lásd a
„További beállítások elvégzése –
Figyelmeztető hangjelzések és egyéb
hangjelzések hangerejének beállítása/
kikapcsolása“ részt).

Az ajtóriasztás idő előtti kikapcsolá-
sa

Ha zavarja a figyelmeztető hang, akkor
korábban is kikapcsolhatja.

 Érintse meg a  gombot.

A hőmérséklet-kijelzőn a tényleges pi-
llanatnyi hőmérséklet jelenik meg. A
figyelmeztető hang elhallgat.
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Beállítások áttekintése
A következő beállítások aktiválhatók vagy módosíthatók. A táblázatban a gyári
beállítások félkövérrel vannak szedve, illetve a szegmenssávokon vannak jelölve.

Beállítás Kiválasztás / gyári beállítás

 Rövid idő használata
(QuickCool időzítő)

0:00 - 9:59 óra:perc

 A jégkockakészítő be-/kikap-
csolása

Be (narancssárga piktogram) /
Ki

/ A reteszelés be-/kikapcsolása Be / Ki

 A hűtőkészülék kikapcsolása OK

 Sabbat üzemmód be-/kikap-
csolása

Be (narancssárga piktogram) /
Ki

 Az ajtóriasztásig eltelő idő mó-
dosítása

1–7. fokozat (1. fokozat = 30
mp.)
 (4. fokozat = 2
perc)

 Miele@home rendszerbeállítás
(csak behelyezett kommuniká-
ciós stick esetén látható)

További beállítási lehetőségek:
lásd a következő oldalakon
„Magyarázat a mindenkori
beállításokhoz - Miele@home
rendszerbeállítások“

/ Gombhang be-/kikapcsolása Be / Ki

/ Figyelmeztető hangjelzések és
egyéb hangjelzések hangerejé-
nek beállítása/kikapcsolása

Ki - 7. fokozat


 A kijelző fényerejének beállítá-
sa

1– 7. fokozat


°C A hőmérséklet mértékegységé-
nek átállítása

°C / °F

 Bemutató üzemmód (csak
akkor látható, ha be van kap-
csolva)

Ki

 Gyári beállítások visszaállítása 
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 A hűtőkészülék információinak
lehívása

Megjelenítés (fontos ahhoz,
hogy bejelentsen egy üzemza-
vart a Miele vevőszolgálatán!).

 Emlékeztető: Szellőzőrács
tisztítása

Be (narancssárga piktogram) /
Ki

 Tisztítás (csak akkor jelenik
meg, ha a jégkockakészítő be
van kapcsolva)

Be (narancssárga piktogram) /
Ki
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További beállítások elvégzése
Beállítás módban  bizonyos
beállításokat végezhet el, továbbá funk-
ciókat választhat ki, így a saját felha-
sználási szokásaira szabhatja a
készüléket.

A következő oldalakon további ma-
gyarázatokat és információkat találhat
ezekről a beállításokról.

Beállítás módban az ajtóriasztás vagy
más figyelmeztető jelzés automatiku-
san le van tiltva: a piktogramok nem
jelennek meg, és figyelmeztető han-
gjelzés sem szólal meg. Kivétel:
készülékhibánál (F+számjegy) a
beállítási módot a készülék azonnal el-
hagyja. A hibakód megjelenik a képer-
nyőn és felhangzik egy figyelmeztető
hang (lásd „Mi a teendő, ha....“ fejezet
„Üzenetek a kijelzőn“ részt).

Beállítás mód előhívása

°C-18


Kezdőképernyő

 Érintse meg a  gombot.



 

 

Beállítás mód

 A  vagy  nyílgombokkal lapozzon
balra vagy jobbra.

A kijelző közepén megjelenik a kivála-
sztható beállítás piktogramja.

Háttérben jobbra és balra a következő
lehetséges beállítás piktogramja látható,
ezek azonban nem választhatók ki.

 Érintse meg a kívánt beállítás pikto-
gramját (lásd a „Beállítások áttekinté-
se“ részt).

A kiválasztott beállítástól függően két
lehetőség van:

1. Egy almenübe kerül, ahol vagy
további beállításokat választhat ki,
vagy pedig egy értéket adhat meg.

2. Válassza ki közvetlenül a beállítást. A
piktogram narancsszínűre vált és ez-
zel nyugtázza a kiválasztást. Ha a
piktogram fehér, a funkció nincs ak-
tiválva.
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Értékek megadása

Minden megadott értéket az OK gom-
bbal kell jóváhagyni. Ha nem hagyja
jóvá a beállítást vagy a bevitt értéket, a
kijelző kb. 15 másodperc után a kez-
dőképernyőre vált vissza, a beállított
vagy módosított értékek pedig nem le-
sznek rögzítve.

Kilépés a menüszintből („Vissza“ )

A  lehetőséggel visszaléphet az előző
képernyőre.

Az eddig bevitt, de az OK gombbal nem
jóváhagyott adatokat a rendszer nem
menti el.

Magyarázatok az egyes
beállításokhoz

Rövid idő  (QuickCool időzítő) ha-
sználata

A rövid időt különálló folyamatok
ellenőrzéséhez használhatja, pl. gyúrt
tészta hűtéséhez. A hangjelzés figyel-
mezteti önt a beállított időpontban.

A rövid idő legfeljebb 9 óra 59 percre
állítható be.

– Rövid idő beállítása

 Érintse meg a  gombot.

 A  vagy  gombbal állítsa be az
óraértékeket.

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

A beállított óraértékek rögzítésre kerül-
nek. Most beállíthatja a percek értékét.

 A  vagy  gombbal állítsa be a per-
ceket.

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

A beállított percértékek rögzítésre kerül-
nek. Lefut a beállított rövid idő. Ha a
készülékajtót ismét kinyitják, a kijelzőn
megjelenik a lejáró rövid idő. A kijelző
kb. 3 mp múlva a kezdőképernyőre vált.

A rövid idő lekérdezése vagy helye-
sbítése alatt megáll az óra.

Áramkimaradás esetén, illetve amikor
visszajön az áram, a korábban mega-
dott rövid idő törlődik.
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– A rövid idő lejárt

Hangjelzés szólal meg, és villog a 
piktogram.

 Érintse meg a kijelzőt.

Megjelenik a kezdőképernyő.

– A rövid idő helyesbítése

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

A  és a lejáró rövid idő kb. 3 másod-
percig megjelenik a kijelzőn.

 Ezalatt érintse meg a lejáró rövid időt.

 A beállított rövid idő helyesbítéséhez
érintse meg a  piktogramot. Ehhez
ugyanúgy járjon el, mint a rövid idő
megadásakor (Lásd a „Rövid idő
beállítása“ fejezetet).

– A rövid idő törlése

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

A  és a lejáró rövid idő kb. 3 másod-
percig megjelenik a kijelzőn.

 Ezalatt érintse meg a lejáró rövid időt.

 A beállított rövid idő törléséhez érint-
se meg a  piktogramot.

A kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő.

Beállítás módban is módosíthatja vagy
törölheti a megadott rövid időt.

A jégkockakészítő  be-/kikapcso-
lása

 Egészségkárosodás veszélye!
A jégkockakészítő üzembehelyezését
követő első 3 jégkockát nem szabad
elfogyasztani, mert a víz a vízbeve-
zetés első átöblítésére szolgál.
Ez az első üzembehelyezésre és arra
is vonatkozik, ha a készülék hossza-
bb ideig ki volt kapcsolva.

A jégkockakészítővel csak háztartási
mennyiségeket állítson elő.

Ügyeljen a következőkre:

– Az első üzembe helyezést követően
akár 24 óráig is eltarthat, amíg az el-
ső jégkockák a jégkockakészítőből a
fiókba esnek.

– A jégkockakészítő ismételt be-és ki-
kapcsolása után ez a folyamat maxi-
mum 6 órán át tart.

– Ügyeljen arra, hogy a jégkocka fiók
üres legyen, mielőtt bekapcsolja a
jégkockakészítőt.

– Csak akkor készíthető jégkocka, ha a
jégkocka fiókot teljesen becsukta.

Ha a  piktogram megjelenik a ki-
jelzőn, a jégkockakészítő nem rendel-
kezik elegendő vízzel. 
Ellenőrizze, hogy a vízbevezetés záró-
csapja nyitva van-e.

Ha nem szeretne jégkockát készíteni, a
fagyasztózónától függetlenül kikapcsol-
hatja a jégkockakészítőt.

Tanács: Ha a jégkockakészítőt kikap-
csolta, akkor a jégkockafiók is használ-
ható élelmiszer fagyasztására és táro-
lására.
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Áramkimaradás után a korábban be-
kapcsolt jégkockakészítő kikapcsoló-
dik.

– További funkciók

Miután bekapcsolta a jégkockakészítőt,
a Beállítás módban  megjelenik a
Jégkocka tál: tisztítási állás beállítá-
sa “ funkció.

További információkat ehhez a funk-
cióhoz a „Tisztítás és ápolás“,
„Jégkocka tál tisztítása“ részben talál.

– a jégkockakészítő kikapcsolása
hosszabb időre

 Sérülésveszély!
Ha üzemelés alatt a vízbevezetés le
van zárva és a jégkockakészítő
továbbra is üzemel, a vízbevezetés
vezetéke eljegesedhet.
Kapcsolja ki a jégkockakészítőt, ha a
vízbevezetést felfüggeszti (pl. sza-
badság alatt).

 Zárja el a vízbevezetés elzáró csapját.

Ha a kijelzőn a  piktogram villog, azt
jelenti, hogy még van maradék víz a
jégkockakészítőben.

 Hagyja a jégkockakészítőt még egy
napig bekapcsolva, hogy a maradék
jégkockákat a készülék még el tudja
készíteni.

 Amint a maradék jégkockák elkészül-
tek, kapcsolja ki a jégkockakészítőt.

 Távolítsa el a maradék jégkockákat a
jégkockakészítőből és dobja ki.
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A reteszelés / be-/kikapcsolása

A reteszeléssel a következők ellen bi-
ztosíthatja a hűtőgépet:

– akaratlan kikapcsolás,

– akaratlan hőmérséklet-elállítás,

– a SuperFrost akaratlan kiválasztása,

– beállítások akaratlan elállítása (csak a
reteszelés kikapcsolása lehetséges).

Így megakadályozhatja, hogy illetékte-
len személyek, pl. gyerekek kikapcsol-
hassák vagy elállítsák a készüléket.

Áramkimaradás után a korábban be-
kapcsolt reteszelés továbbra is műkö-
dik.

– A reteszelés  átmeneti kioldása

 Érintse meg a kijelzőt.

Megjelenik a .

 Kb. 6 másodpercig tartsa az ujját a 
piktogramon.

Most már további beállításokat is vége-
zhet. Ha visszacsukja az ajtót, a retes-
zelés újra bekapcsol.

– A reteszelés  kikapcsolása

 Érintse meg a kijelzőt.

Megjelenik a .

 Kb. 6 másodpercig tartsa az ujját a 
piktogramon.

Megjelenik a kezdőképernyő.

 Érintse meg a  gombot.

 Válassza ki a  lehetőséget.

A  narancsszínű.

 Érintse meg a  gombot.

A kijelzőn megjelenik: . A reteszelés
ki van kapcsolva.

A hűtőszekrény kikapcsolása 

Ezzel a funkcióval az egész
hűtőkészüléket kikapcsolhatja.

Kialszik a hőmérséklet-kijelző, és a 
világít.

A belső világítás kialszik, a hűtés pedig
kikapcsol.

A  kb. 10 perc után kialszik, a kijelző
pedig elsötétedik (energiatakarékos
mód).
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Sabbat üzemmód  be-/kikapcsolása

A hűtőkészülék a vallási szokások tá-
mogatása érdekében Sabbat
üzemmóddal rendelkezik.

Kikapcsolódik

– a belső világítás nyitott készülékaj-
tónál,

– az összes hang- és optikai jelzés,

– a hőmérséklet-kijelző,

– a SuperFrost (ha előzőleg be volt
kapcsolva),

– a rövid idő (ha előzőleg be lett kap-
csolva).

A beállítás módban  sem végezhet
beállításokat.

A Sabbat üzemmód kb. 120 óra eltel-
tével automatikusan kikapcsol.

Ügyeljen arra, hogy a készülékajtó
fixen zárva legyen, mivel az optikai és
akusztikus figyelmeztetések ki vannak
kapcsolva.

 Ételmérgezés veszélye!
A Sabbat üzemmód alatti áramkima-
radás nem kerül kijelzésre és a
készülék újra Sabbat üzemmódban
indul el. Amikor az üzemmód befeje-
ződött, nem jelenik meg üzenet az
áramkimaradásról.
Ha a Sabbat üzemmód alatt áramki-
maradás volt, ellenőrizze az élelmis-
zerek minőségét és ne fogyassza el a
felengedett ételeket.

– Sabbat üzemmód bekapcsolása

 Érintse meg a  gombot.

A  narancsszínű.

A kijelzőn fehér fénnyel megjelenik a .



A Sabbat üzemmód kijelzője

A  kb. 3 másodperc után kialszik, a ki-
jelző pedig elsötétedik.

– A Sabbat üzemmód idő előtti kikap-
csolása

 Érintse meg a kijelzőt.

Megjelenik a .

 Érintse meg a  gombot.

A  narancsszínű.

 Érintse meg a  gombot.

A  fehéren világít. A funkció ki van
kapcsolva.
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Az ajtóriasztásig eltelő idő 
beállítása

A készülék ajtóriasztással rendelkezik.
Ha hosszabb időre nyitva marad a
készülékajtó, figyelmeztető hangjelzés
szólal meg (ha nincs kikapcsolva, lásd a
„Figyelmeztető hangjelzések és egyéb
hangjelzések hangerejének beállítása/
kikapcsolása“ részt), a kijelzőn pedig
kigyullad a  piktogram (lásd a
„Hőmérsékleti és ajtóriasztás – Ajtória-
sztás“) részt).

A szegmenssávokon beállíthatja az aj-
tóriasztásig eltelő időt : 
Ez az időtartam 30 másodperces sza-
kaszokban állítható be: a kezdő érték
30 másodperc (1. fokozat = 1 kitöltött
szegmens), a legmagasabb érték pedig
3 perc 30 másodperc (7. fokozat = 7 ki-
töltött szegmens).

Miele@home rendszerbeállítások 

Csak behelyezett XKS3100W kommu-
nikációs stick esetén látható.

Ebben a menüpontban bejelentkezhet a
hűtőkészülékével egy már létező
Miele@home hálózatba, vagy létrehoz-
hat a hűtőkészülékével egy új
Miele@home hálózatot.

Gondoskodjon arról, hogy a
hűtőkészüléke felállítási helyén a Wi-
Fi-hálózat jelerőssége megfelelő
legyen.

Többféle módon is csatlakoztathatja a
hűtőt a Wi-Fi-hálózathoz. Pl. használ-
hatja a Miele@mobile alkalmazást. Eh-
hez azonban előbb létre kell hoznia
egy közvetlen kapcsolatot a mobil
eszközéhez (Lásd „ fejezet = Ve-
zeték nélküli hozzáférési pont“).

Miele@mobile App

Létrehozhatja a hálózati kapcsolatot a
Miele@mobile alkalmazással.

 Töltse le a Miele@mobile alkalmazást
az egyik App Store-ból.

 Kövesse az alkalmazás felhasználói
útmutatásait.
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Beállítási lehetőségek az almenüben

 Érintse meg a  gombot.

Ekkor egy almenübe jut. Ott az alábbi
beállítási lehetőségek állnak rendelke-
zésre:

– WPS = WPS nyomógomb

–  = Vezeték nélküli hozzáférési
pont (Soft access point)

–  = Reset Wi-Fi-Modul

–  = Gyári beállítások Wi-Fi modul

– WPS nyomógomb

A Miele@mobile alkalmazással történő
hálózati bejelentkezés mellett egy WPS-
en (Wireless Protected Setup, vezeték
nélküli védett beállítás) keresztül is
létrehozhatja a kapcsolatot. Ehhez egy
WPS-re alkalmas routerre lesz szüksé-
ge.

 Érintse meg a  gombot.

Megjelenik a WPS

 Érintse meg a WPS-t.

Egy bizonyos időre megpróbál létrejönni
egy Wi-Fi kapcsolat.

 Két percen belül aktiválja a routeren a
WPS funkciót.

Ha a kapcsolatot sikerült létrehozni, a
kijelzőn megjelenik a .

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

A kijelző a kezdőképernyőre vált és jo-
bbra fent megjelenik a .

Ha a kapcsolat nem jött létre, akkor a
kijelzőn megjelenik a .

Lehetséges, hogy a routerén nem elég
gyorsan aktiválta a WPS-t. Végezze el
újra a fenti lépéseket.

– Vezeték nélküli hozzáférési pont
(Soft access point) 

Létrehozhat közvetlen kapcsolatot a
hűtőkészüléke és a mobil eszköze
között (pl. okostelefon, tablet-PC stb.).
Erre a kapcsolatra azért van szükség,
hogy a Miele@mobile alkalmazással
hálózati kapcsolat jöjjön létre.

 Érintse meg a  gombot.

Egy bizonyos időre megpróbál létrejönni
közvetlen kapcsolat.

 Erősítse meg a kapcsolat létesítését a
mobil végkészülékén.

A kijelző a kezdőképernyőre vált és jo-
bbra fent megjelenik a .

Ha kb. 15 perc után nincs megerősítve
a kapcsolat, a folyamat megszakad. A
kijelző a kezdőképernyőre vált.
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 = Reset Wi-Fi-Modul 

Visszaállíthatja a Miele@home vala-
mennyi elvégzett beállítását és a bevitt
értékeket. A Miele@home-t nem érintő
többi beállítás változatlanul marad és a
Wi-Fi modul bekapcsol.

 Érintse meg a  gombot.

Megjelenik a .

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

A Wi-Fi modul újra el lett indítva. A sike-
res újraindítás után a kijelző a kez-
dőképernyőre vált, és jobbra fent
megjelenik a .

– Wi-Fi modul gyári beállítások 

Ha vissza szeretné állítani a
Miele@home valamennyi elvégzett
beállítását és a bevitt értékeket, akkor
visszaállíthatja a Wi-Fi modul gyári
beállításait. A Miele@home-t nem érintő
többi beállítás változatlanul marad és a
Wi-Fi modul kikapcsol.

 Érintse meg a  gombot.

Megjelenik a .

 Hagyja jóvá az OK gombbal.

A Wi-Fi modul visszaállításra kerül és ki-
kapcsol. A kijelző a kezdőképernyőre
vált és az aktív Wi-Fi kapcsolat szim-
bóluma  kialszik.
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Gombhang / be-/kikapcsolá-
sa

A kijelzőn a választható mezők megérin-
tésekor gombhang szólal meg. A gomb-
hangok bekapcsolhatók  vagy ki-
kapcsolhatók .

Figyelmeztető hangjelzések és egyéb
hangjelzések hangerejének 
beállítása/kikapcsolása

A szegmenssávokon beállíthatja a
figyelmeztető hangjelzések és egyéb
hangjelzések hangerejét:
Ha minden szegmens ki van töltve,
akkor a maximális hangerőt állítottuk
be. 
Ha egyik szegmens sincs kitöltve, a
hangjelzések ki vannak kapcsolva.
Megjelenik a  piktogram.

Beállítás közben a hangerő változása
hallható is.

A hőmérsékleti riasztások, hibaüzene-
tek, az áramkimaradás és a beállított
rövid idő hangjelzései nem kapcsol-
hatók ki.

A kijelző fényerejének  beállítása

A szegmenssávokon beállíthatja a ki-
jelző fényerejét:
Ha az összes szegmens ki van töltve,
akkor a maximális fényerő lett beállítva.

Beállítás közben látható a fényerő vál-
tozása.

A hőmérséklet mértékegységé-
nek °C/°F beállítása

A hőmérsékletet megjelenítheti Celsius-
fokban °C vagy Fahrenheit-fokban °F.

Bemutató üzemmód  kikapcsolása

A bemutató üzemmódban a szakkere-
skedés bekapcsolt hűtés nélkül tudja
bemutatni a készüléket. Magán ha-
sználatban erre a beállításra nincs
szüksége.

Ha gyárilag be van kapcsolva a bemu-
tató üzemmód, a kijelzőn a  látható. Itt
lehet kikapcsolni a funkciót.

Ha a bemutató módot kikapcsolták, a
beállítás módon  keresztül nem
kapcsolható vissza.
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Gyári beállítások  visszaállítása

Minden beállított érték és funkció a
gyári beállításokra áll vissza, a készülék
pedig kikapcsol.

Információk  lehívása

A kijelzőn megjelennek a készülékada-
tok (modellnév és gyártási szám).

Tanács: A készülékadatok az üzemza-
varok bejelentésekor fontosak.

Az OK megnyomásával tud kilépni az in-
formációk megjelenítéséből.

– Licenszmegállapodások megje-
lenítése

Az alkalmazott licenszeket a © alatt te-
kintheti meg.

Emlékeztető: Szellőzőrács  tisztítá-
sa

A hűtőkészülék lábazata szellőzőráccsal
van felszerelve.

Ha aktiválja a szellőzőrács-tisztítás
emlékeztetőjét, akkor kb. 12 hónap után
a funkció emlékezteti arra, hogy porta-
lanítani kell a szellőzőrácsot (lásd a
„Tisztítás és ápolás – Szellőzőrács
tisztítása“ részt). Ekkor a kijelzőn
megjelenik a , és egy hangjelzés
szólal meg (ha be van kapcsolva).

Tanács: Ecsettel vagy porszívóval
tisztítsa ki a szellőzőrácsot (használja pl.
a Miele porszívók szívóecsetjeit).

A porlerakódások növelik az energia-
fogyasztást.

A piktogram megérintésével hagyja jóvá
az üzenetet. Az időszámláló visszaállító-
dik, a kijelző pedig újra a kezdőképer-
nyőre vált.
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Maximális fagyasztási képe-
sség
Hogy az élelmiszer a lehető leggyorsab-
ban teljesen átfagyjon, nem szabad a
maximális fagyasztási képességet túllé-
pni. A 24 órán belüli maximális fagya-
sztási képességet a típustáblán találja
„Fagyasztási képesség ...kg/24 ó“.

A típustáblán megadott maximális fa-
gyasztási képességet a DIN EN ISO
15502 szabvány szerint állapították
meg.

Mi történik friss élelmiszer
lefagyasztásakor?
A friss élelmiszereknek olyan gyorsan,
amennyire csak lehetséges, át kell fa-
gyni, hogy tápértékük, vitaminjaik, kiné-
zetük és ízük megmaradjon.

Minél lassabban fagy át az élelmiszer,
annál több folyadék vándorol minden
egyes sejtből a szövetekközi helyekre. A
sejtek összezsugorodnak. Felolva-
sztáskor a korábban kilépett folyadé-
knak csak egy része tud a sejtekbe
visszavándorolni. Gyakorlatilag ez azt
jelenti, hogy az élelmiszerben nagyobb
nedvességvesztés lép fel. Ezt arról
ismeri fel, hogy felolvasztáskor az élel-
miszer körül nagy víztócsa keletkezik.

Ha az élelmiszer gyorsan átfagy, a sejt-
folyadéknak kevés ideje van a sejtből a
közbenső térbe vándorolni. A sejtek
lényegesen kevésbé zsugorodnak öss-
ze. Felolvasztáskor a csak kis
mennyiségű folyadék, ami a szövetközi
terekbe vándorolt, visszavándorol a sej-
tekbe, úgyhogy a nedvességvesztés na-
gyon csekély. Csak egy kis víztócsa
keletkezik!

Fagyasztott készáru betárolása
Ha lefagyasztott készételt szeretne
betárolni, már vásárláskor az üzletben
ellenőrizze

– a csomagolás sértetlenségét,

– az eltarthatóság dátumát, valamint

– a bolti fagyasztóláda hűtőzóna-
hőmérsékletét. Ha a hűtőzóna
hőmérséklete melegebb, mint -18 °C,
akkor rövidül a fagyasztott étel eltar-
thatósága.

 A fagyasztott árut legvégül vásárolja
meg, és újságpapírban, vagy
hűtőtáskában szállítsa.

 Otthon azonnal tegye a fagyasztott
árut a hűtőkészülékbe.

 A ki- vagy megolvadt árut ne fa-
gyassza le újra, csak akkor, ha már
feldolgozta (megfőzte vagy
megsütötte) az élelmiszert.
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Élelmiszerek lefagyasztása ott-
hon

Csak friss és kifogástalan állapotú
élelmiszert fagyasszon le!

Fagyasztás előtt vegye figyelembe a
következőket

– Fagyasztásra alkalmasak:
friss hús, baromfi, vad, hal, zöldség,
fűszernövények, nyers gyümölcs, tej-
termékek, pékáru, ételmaradékok,
tojás sárgája, tojásfehérje és számos
készétel.

– Fagyasztásra nem alkalmasak:
szőlő, leveles saláták, retekfélék,
tejföl, majonéz, egész tojások héjuk-
ban, hagyma, nyers alma és körte
egészben.

– Azért, hogy az íz, az aroma és a C-vi-
tamin megmaradjon, a zöldséget
lefagyasztás előtt blansírozni kell. Eh-
hez a zöldséget tegye adagonként
2-3 percre forrásban lévő vízbe.
Ezután vegye ki a zöldséget, és gyor-
san hűtse le hideg vízben. Csöpögte-
sse le a zöldséget.

– A sovány hús jobban alkalmas lefa-
gyasztásra, mint a zsíros, és lényege-
sen hosszabb ideig eltartható.

– A karaj-, steak-, hús- és egyéb szele-
tek közé mindig tegyen műanyag
fóliát. Így elkerüli, hogy a szeletek ne
fagyjanak össze egy tömbbe.

– A nyers élelmiszereket és a blansíro-
zott zöldséget a lefagyasztás előtt
egyáltalán ne, az ételeket pedig csak
enyhén fűszerezze és sózza. Egyes
fűszerek ízintenzitása fagyasztás
során megváltozik.

– A meleg ételeket és italokat először a
hűtőkészüléken kívül hagyja lehűlni,
hogy a már lefagyasztott élelmiszerek
felolvadását elkerülje, és ne növelje
az energiafogyasztást.

Élelmiszer lefagyasztása

 Adagonként fagyasszon le.

– Alkalmas csomagolás

– Műanyag fólia

– Polietilén tömlőfólia

– Alufólia

– Fagyasztódobozok

– Nem alkalmas csomagolás

– Csomagolópapír

– Pergamenpapír

– Cellofán

– Szemeteszsák

– Használt bevásárlószatyrok

 Nyomja ki a levegőt a csoma-
golásból.

 Légmentesen zárja le a csomagolást
a következőkkel:

– Gumigyűrűk

– Műanyag csipeszek

– Kötözőzsineg vagy

– Hidegálló ragasztószalagok

Tanács: A polietilén zacskókat és tö-
mlőket fóliahegesztő géppel is lezárha-
tja.

 A csomagolásra írja rá a tartalmát és
a lefagyasztás dátumát.
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A bepakolás előtt

 1 kg-nál nagyobb mennyiségű friss
élelmiszer esetében az élelmiszer be-
rakása előtt egy kis idővel kapcsolja
be a SuperFrost funkciót (lásd
„SuperFrost használata“).

Így a már betárolt fagyasztott áru hi-
degtartalékot kap.

Bepakolás

 A következő maximális töltet
mennyiségeket be kell tartani: 
- legfelső fagyasztófiók = 15 kg
- legalsó fagyasztófiók = 10 kg
- minden más fagyasztófiók = 25 kg
- üveglap = 55 kg

A lefagyasztandó élelmiszer nem
érintkezhet a már lefagyasztott élel-
miszerrel, ugyanis ez utóbbi felolvad-
hat.

 A csomagokat szárazon tegye be,
hogy elkerülje az össze- vagy ráfa-
gyást.

- kismennyiségű fagyasztott áru

Az élelmiszereket a mélyebbi alsó fa-
gyasztófiókokban fagyassza le.

 Tegye a lefagyasztandó élelmiszert
szélesen elterítve a fagyasztófiókok
aljára, hogy a lehető leggyorsabban a
közepéig átfagyjon.

- maximális fagyasztott áru
mennyiség (lásd az adattáblát)

A ventilátornak a fagyasztózóna
hátfalán lévő nyílását mindig hagyja
szabadon.
A ventilátornyílás eltorlaszolása
esetén csökken a hűtőteljesítmény,
és nő az energiafogyasztás.
Úgy helyezze el a mélyhűtött árut az
üveglapon, hogy ne takarja el a ven-
tilátornyílást.

Ha kiveszi a fagyasztófiókot, ügyeljen
arra, hogy legalsó fagyasztófióknak
mindig a hűtőgépben kell maradnia!

 Vegye ki az alsó mélyebbi fagyasztó-
fiókokat.

 Tegye a lefagyasztandó élelmiszert
szélesen elterítve a felső üveglapokra,
hogy a lehető leggyorsabban a köze-
péig átfagyjon.

A lefagyasztás után:

 Helyezze a fagyasztott árut a fagya-
sztófiókba, és tolja vissza azt.
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Lefagyasztott élelmiszerek tárolási
ideje

Az élelmiszerek eltarthatósága még az
előírt -18° C-os hőmérséklet betartása
esetén is igen eltérő lehet. Még a lefa-
gyasztott termékekben is nagyon lassú
bomlási folyamatok indulnak meg. A le-
vegőben lévő oxigén miatt pl. a zsír me-
gavasodhat. A sovány hús ezzel ezért
kb. kétszer olyan hosszú ideig tárolható,
mint a zsíros hús.

A megadott tárolási idők a fagya-
sztózónában elhelyezett különböző élel-
miszercsoportok eltarthatóságára vo-
natkozó irányadó értékek.

Élelmiszercsoport Tárolási idő
(hónap)

Étkezési jég 2–6

Kenyér, péksütemények 2–6

Sajt 2–4

Zsíros hal 1–2

Sovány hal 1–5

Kolbász, sonka 1–3

Vadhús, disznóhús 1–12

Szárnyas, szarvasmarha 2–10

Zöldség, gyümölcs 6–18

Fűszernövények 6–10

A kereskedelmi forgalomban kapható
mélyhűtött termékek esetén a csoma-
goláson megadott tárolási idő az
irányadó.

A fagyasztott áru felolvasztása

A fagyasztott árut felolvaszthatja:

– mikrohullámú készülékben

– sütőben, „forró levegő“ vagy „felolva-
sztás“ üzemmódban,

– szobahőmérsékleten

– a hűtőzónában (a leadott hideg az
élelmiszerek hűtésére kerül felha-
sználásra)

– gőzpárolóban

Lapos hús- és haldarabok forró ser-
penyőbe téve olvaszthatók fel.

Hús- és haldarabokat (pl. vagdalt hús,
csirke, halfilé) úgy olvasszon fel, hogy
azok ne kerüljenek érintkezésbe más
élelmiszerekkel. Az olvadékvizet fogja
fel, és gondosan távolítsa el.

Gyümölcs szobahőmérsékleten, akár a
csomagolásban, akár egy lefedett tál-
ban is kiolvasztható.

Zöldség általában fagyasztott állapot-
ban forrásban lévő vízbe adható vagy
forró zsiradékban megpárolható. A
sütési idő a megváltozott sejtszerkezet
miatt kissé rövidebb, mint a friss zöld-
ségé.

 A ki- vagy megolvadt árut ne fa-
gyassza le újra. Csak akkor fagyass-
za le újra, ha már feldolgozta
(megfőzte vagy megsütötte) az élel-
miszert.
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Italok gyorshűtése

A gyors lehűtés érdekében a fagya-
sztózónába helyezett palackokat
legkésőbb egy óra múlva vegye ki. A
palackok szétdurranhatnak.

Tanács: Hogy ne felejtse a palackokat a
fagyasztózónában, a beállítás módban
válassza ki a megfelelő rövid időt (Qu-
ickCool időzítő) .

Jégkocka készítése

A jégkockakészítő be-/kikapcsolása

A jégkockakészítő be- és kikapcso-
lásának módjáról a „További
beállítások elvégzése“ fejezet
„Jégkockakészítő  be-/kikapcsolá-
sa“ részben olvashat.

Nagyobb mennyiségű jégkocka
készítése

A jégkockakészítés mennyisége a fa-
gyasztózóna hőmérsékletéhez igazodik:
Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál
több jégkocka készül egy meghatározo-
tt időszakban. -18 °C hőmérsékletnél
24 óra alatt kb. 1 kg jég készül.

Tanács: Ha nagyobb mennyiségű
jégkockára van szüksége, cserélje ki a
teli jégkockatartó fiókot a tőle jobbra
lévő fiókra.

Amint becsukja a fiókot, ismét megkez-
di a jégkockakészítő a termelést.

– a jégkockakészítő kikapcsolása
hosszabb időre

 Sérülésveszély!
Ha üzemelés alatt a vízbevezetés le
van zárva és a jégkockakészítő
továbbra is üzemel, a vízbevezetés
vezetéke eljegesedhet.
Kapcsolja ki a jégkockakészítőt, ha a
vízbevezetést felfüggeszti (pl. sza-
badság alatt).

 Zárja el a vízbevezetés elzáró csapját.

Ha a kijelzőn a  piktogram villog, azt
jelenti, hogy még van maradék víz a
jégkockakészítőben.
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 Hagyja a jégkockakészítőt még egy
napig bekapcsolva, hogy a maradék
jégkockákat a készülék még el tudja
készíteni.

 Amint a maradék jégkockák elkészül-
tek, kapcsolja ki a jégkockakészítőt.

 Távolítsa el a maradék jégkockákat a
jégkockakészítőből és dobja ki.

Tartozékok használata

Fagyasztótálca használata

Hűtőkészülékének legalsó fagyasztó-
fiókját fagyasztótálcaként használhatja.

A fagyasztótálcán bogyós gyümöl-
csöket, fűszereket, zöldséget és más ki-
sebb élelmiszert fagyaszthat le kímélő
módon.

A lefagyasztott áru szinte teljesen
megtartja formáját és az egyes darabok
nem fagynak oda.

 A lefagyasztandó árut helyezze lazán
a tálcára.

Az árut 10-12 óráig fagyassza át. Majd
tegye át fagyasztótasakba vagy doboz-
ba és helyezze a fagyasztófiókokba.
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Jégakku használata

A jégakku áramkimaradás esetén mega-
kadályozza a hőmérséklet gyors emel-
kedését a fagyasztózónában. Ezzel
meghosszabbíthatja a tárolási időt.

 Helyezze a jégakkut a legfelső fagya-
sztófiókba.

Kb. 24 óra hűtés után éri el a jégakku a
maximális hűtési teljesítményét.

– Áramkimaradás esetén

 A legfelső fiók elülső részén helyezze
az átfagyott jégakkut közvetlenül az
élelmiszerre.

Tanács: Ha friss élelmiszert akar be-
tenni, használja válaszfalként a jégakkut
a már betárolt és a friss élelmiszer
között, hogy az élelmiszerek ne olvadja-
nak fel.

Tanács: A jégakku arra is használható,
hogy az ételeket vagy italokat rövid ide-
ig hűtőtáskában hűtse.

A belső tér kialakítása

A fagyasztófiókok mozgatása a tele-
szkópos síneken

Néhány fagyasztófiók teleszkópos síne-
ken van vezetve, és a be- és kirakodás-
hoz, vagy tisztítási célból kivehetők.

Ugyanígy a fagyasztózónát rugalmasan
kibővítheti. Ha nagy fagyasztandó ételt,
mint pl. pulykát vagy vadat, szeretne
betenni, kiveheti a fagyasztófiókok
közötti üveglapokat.

 Húzza ki a fiókokat ütközésig.

 Fogja meg oldalt a fiókot a hátsó
részénél, és emelje ki először felfelé,
majd utána előre.

Végül helyezze be újra a kihúzósíne-
ket. Így elkerülheti a károsodásokat!

A hűtőkészülék tisztításánál ügyeljen
arra, hogy a speciális zsír a tele-
szkópos sínekből ne mosódjon ki.
Nedves kendővel tisztítsa a tele-
szkópos síneket.

 A fiók behelyezéséhez tegye a fiókot
a teljesen betolt kihúzósínekre.

 Tolja be a fiókot a hűtőkészülékbe,
amíg az bereteszelődik.

A rakodópolcok kivétele

A rakodópolcokat ki lehet venni.

 A rakodópolcokat elöl enyhén emelje
meg és húzza ki előre.



Automatikus leolvasztás

50

A hűtőkészüléket egy „NoFrost“ rends-
zerrel látták el, ami által a hűtőkészülék
automatikusan leolvaszt.

A keletkező nedvesség a párologtatónál
lecsapódik, időről időre leolvad és el-
párolog.

Az automatikus leolvasztás miatt a fa-
gyasztózóna mindig jégmentes marad.
Az élelmiszerek nem olvadnak fel e
külön rendszer miatt!
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 Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz
az elektronikába.

 A gőz-tisztítókészülékekből szár-
mazó gőz a készülék áramvezető al-
katrészeire juthat, és zárlatot okoz-
hat.
A tisztításhoz ne használjon gőz-
tisztítókészüléket.

A készülék belsejében lévő adattáblát
nem szabad eltávolítani! Hiba esetén
szükség van rá!

Útmutatások a tisztítóe-
szközökhöz

A hűtőkészülék belsejében csak élel-
miszerekre ártalmatlan tisztító- és
ápoló szereket használjon.

Hogy a felületek károsodását elkerülje,
ne használjon a tisztításhoz

– szóda-, ammónia-, sav- vagy klórtar-
talmú tisztítószereket,

– vízkőoldó tisztítószereket,

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

– oldószertartalmú tisztítószereket,

– nemesacél-tisztító szereket,

– mosogatógép-tisztítót,

– sütőtisztítót,

– üvegkerámia főzőlapok tisztítószerét,

– üvegtisztítót (kivéve az üveg előlap
tisztítását: ehhez használhat alacsony
alkoholtartalmú üvegtisztítót, amely
nem tartalmaz adalékanyagokat, pél-
dául citrust vagy hasonló össze-
tevőket),

– dörzsölő, kemény szivacsokat és
keféket (pl. edénysúroló szivacsot),

– tisztító radírt,

– éles fémpengét.

A tisztításhoz tiszta szivacskendőt, lan-
gyos vizet és egy kevés kézi moso-
gatószert ajánlunk.

A tisztításhoz további útmutatásokat a
következő oldalakon talál.
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A jégkockatál tisztítása

 Tisztítsa meg a jégkockatálat,
–mielőtt a jégkockakészítőt hossza-
bb időre kikapcsolja.
- rendszeresen a jég- és vízma-
radványok eltávolítására.

A jégkockatál nem vehető ki és csak
beszerelt állapotban lehet tisztítani.
Ezért a jégkockatálat a tisztítási állásba
helyezheti.

A tisztítási helyzet beállítása 

Csak akkor választható a "Tisztítási
helyzet beállítása “ funkció, ha a
jégkockakészítő be van kapcsolva. A
jégkockafióknak a készülékben kell
lennie.

 Ürítse ki a jégkockafiókot és tolja be
újra a készülékbe.

 Válassza a Beállítás módban   a 
piktogramot.

A kiválasztott beállítás átvételre kerül.
Hallja, ahogyan a jégkockatál ferde
helyzetbe fordul.

 Várja meg, amíg a jégkockatál
mozgása befejeződik.

A kijelzőn megjelenik a  piktogram.

 Vegye ki a jégkockafiókot.

A jégkockatál nem vehető ki és csak
beszerelt állapotban lehet tisztítani.

 Tisztítsa meg a jégkockatálat és a
jégkockafiókot langyos vízzel és
kevés kézi mosogatószerrel. Tisztítás
után töröljön át mindent tiszta vízzel,
majd szárítson meg mindent puha
kendővel.

 Helyezze vissza a jégkockafiókot.

 Tisztítás után az   információs ki-
jelzőt hagyja jóvá az  OK gombbal.

Hallható, ahogyan a jégkockatál újra a
kiindulási pozícióba kerül.
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A hűtőkészülék előkészítése
tisztításhoz
 Kapcsolja ki a hűtőkészüléket.

Megjelenik a kijelzőn a , a hűtés ki-
kapcsol.

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

 Vegye ki az élelmiszereket a
készülékből, és tárolja azokat hűvös
helyen.

 Vegye ki a fagyasztófiókokat és az
üveglapokat.

 Húzza le a jobb és bal lécet a fenti
üvegtálról.

A teleszkópsínek kivétele

 Vegye ki a teleszkópsíneket:

1. Nyomja fel a rögzítőfület.

2. Tolja el oldalra a teleszkópos sínt.

3. Húzza el a teleszkópos sínt hátra.

 Tisztítás után rögzítse ismét a tele-
szkópos síneket a tároló polcokon:

1. Ehhez helyezze fel hátul a tele-
szkópos sínt és akassza be.

2. Majd akassza be elöl a rögzítőfület.

 A tisztításhoz vegyen ki minden olyan
alkatrészt, amelyet ki lehet.
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A belső tér és a tartozékok
tisztítása

A készüléket rendszeresen (kb. évente
kétszer) tisztítsa meg. A szennyeződé-
seket ne hagyja megszáradni, hanem
azonnal távolítsa el azokat.

Használja ki azt az időt, amikor

– kis mennyiségű fagyasztott áru van a
fagyasztózónában, vagy nincs benne
fagyasztott áru,

– amikor a helyiség páratartalma és a
helyiség hőmérséklete alacsony
(hűvösebb évszak).

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

 Tisztítás után töröljön át mindent
tiszta vízzel, majd szárítson meg min-
dent puha kendővel.

 Hagyja még a hűtőgépet rövid időre
nyitva, hogy kielégítően kiszellőztesse
és a szagképződést elkerülje.

A következő alkatrészek nem alkalma-
sak mosogatógépben való tisztításra:

– valamennyi fiók és fiókfedél (modell-
től függően van jelen)

– üvegtálcák lécekkel

– a jégakku

 Ezeket a tartozékokat kézzel tisztítsa
meg.

A készülékfront és az oldalfa-
lak tisztítása

Ha a szennyeződések hosszabb ide-
ig a felületen maradnak, előfordulhat,
hogy már nem távolíthatók el.
A felületek elszíneződhetnek vagy
megváltozhatnak.
Legjobb, ha rögtön eltávolítja a
szennyeződéseket a készülékfrontról
és az oldalfalakról.

Minden felület érzékeny a karcoláso-
kra, továbbá a felületek elszíneződ-
hetnek vagy megváltozhatnak, ha
nem megfelelő tisztítószerekkel
kerülnek érintkezésbe. Az üveg előla-
pon a karcolások miatt az üveg
széttörhet.
Olvassa el e fejezet elején az „Útmu-
tatások a tisztítóeszközökhöz“ infor-
mációit.

 Sohase tisztítsa pontszerűen az
üveg előlapot, szárazon pedig ne
távolítsa el a szennyezéseket.
Az üveg előlap elszíneződhet vagy
megváltozhat.
Mindig mossa le az üvegfront teljes
felületét nedves tisztítással.

Alacsony alkoholtartalmú
üvegtisztítót használjon, amely nem
tartalmaz adalékanyagokat, például
citrust vagy hasonló összetevőket.
Az adalékanyagot tartalmazó
üvegtisztítók használata után csíkos
maradhat az üvegfelület.
Bő meleg vízzel mossa le az üveg
előlapot.
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 Tiszta, mikroszálas kendővel, egy kis
kézi mosogatószerrel és bő meleg
vízzel mossa le a teljes felületet.

 Tisztítás után törölje át tiszta vízzel,
és egy puha kendővel mindent
töröljön szárazra.

 Adott esetben alacsony alkoholtar-
talmú üvegtisztítót is használhat,
amely nem tartalmaz adalékanyago-
kat, például citrust vagy hasonló öss-
zetevőket.

Szellőzőrács tisztítása

A porlerakódások növelik az energia-
fogyasztást.

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

Ha aktiválja a szellőzőrács-tisztítás
emlékeztetőjét, akkor kb. 12 hónap
után a funkció emlékezteti arra, hogy
portalanítani kell a szellőzőrácsot (lásd
a „További beállítások elvégzése –
Emlékeztető: Szellőzőrács  tisztítá-
sa“ részt).

Az ajtótömítés tisztítása

 Ha az ajtótömítés megsérül,
akkor előfordulhat, hogy az ajtó nem
záródik megfelelően, és csökken a
hűtési teljesítmény.
A belső térben kondenzvíz képződik,
és lejegesedhet a készülék belseje.
Ne sértse meg az ajtótömítést, illetve
ügyeljen arra, hogy a tömítés ne
csússzon ki a horonyból.

Ne olajozza vagy zsírozza be az aj-
tótömítést, mert idővel porózussá
válik.

 Csak tiszta vízzel rendszeresen tisztít-
sa meg az ajtótömítést, majd egy
ruhával alaposan törölje át.
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A hűtőkészülék üzembe helye-
zése tisztítás után
 Tolja be a rakodópolcokat a

hűtőkészülékbe.

 Csatlakoztassa újra a készüléket, és
kapcsolja be.

 Kapcsolja be egy kis időre a
SuperFrost funkciót, hogy a fagya-
sztózóna gyorsan lehűljön.

 Tolja a fagyasztófiókokat a fagyaszto-
tt áruval a fagyasztózónába, amint a
hőmérséklet a fagyasztózónában elég
alacsony, és zárja be a készülékajtót.

 Kapcsolja ki a SuperFrost funkciót,
amint legalább -18°C fokos állandó
hőmérséklet állt be a fagyasztózóná-
ban.
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A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek,
saját maga el tud hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem
kell hívnia a vevőszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek Önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar va-
gy a hiba okát, és elhárítsa azt.

Lehetőleg ne nyissa ki a készülék ajtaját a hiba elhárításáig, hogy a hidegveszte-
séget olyan kis értéken tartsa, amennyire csak lehetséges.

Probléma Ok és elhárítás

A hűtőkészüléknek nin-
cs hűtőteljesítménye, a
belső világítás pedig
nem működik nyitott
készülékajtónál.

A hűtőkészülék nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a hűtőkészüléket.

A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a
dugaszoló aljzatba vagy a készülék csatlakozója nincs
megfelelően bedugva a készülékaljzatba.
 Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzat-

ba, illetve a készülék csatlakozóját a készülékalj-
zatba.

A háztartás elektromos hálózatának biztosítója leoldo-
tt. A hűtőkészülék, az épület hálózati feszültsége vagy
egy másik készülék hibás lehet.
 Hívjon villanyszerelőt, vagy a keresse meg a

vevőszolgálatot.

A kompresszor folya-
matosan jár.

Ez nem hiba! Energiatakarékosság céljából a kom-
presszor kis hűtési igény esetén egy alacsonyabb
fordulatszámra kapcsol. Ezáltal növekszik a kompre-
sszor működési ideje.
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Probléma Ok és elhárítás

A kompresszor egyre
gyakrabban és hossza-
bb időre kapcsol be, a
hőmérséklet a
készülékben túl ala-
csony.

A szellőzőrések el vannak takarva vagy porosak.
 Ne takarja el a szellőzőréseket.
 Rendszeresen portalanítsa a szellőzőréseket.

A készülékajtót gyakran kinyitotta, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert tárolt be frissen ill. fagyaszto-
tt.
 A készülékajtót csak szükség esetén és csak a le-

hető legrövidebb ideig nyissa ki.

A szükséges hőmérséklet kis idő után magától
visszaáll.
A készülékajtó nincs rendesen bezárva. Esetleg a fa-
gyasztózónában már vastagabb jégréteg képződött.
 Csukja be a készülék ajtaját.

A szükséges hőmérséklet kis idő után magától
visszaáll.

Ha már vastag jégréteg alakult ki, akkor csökken a
hűtőteljesítmény, az energiafogyasztás pedig emiatt
nő.
 Olvassza le és tisztítsa ki a hűtőkészüléket.

A helyiség hőmérséklete túl magas. Minél magasabb
a helyiség hőmérséklete, annál hosszabb ideig jár a
kompresszor.
 Vegye figyelembe a „Felállítási útmutatások –

Felállítási hely“ fejezet útmutatásait.

A kompresszor egyre
gyakrabban és hossza-
bb időre kapcsol be, a
hőmérséklet a
készülékben túl ala-
csony.

A hőmérséklet a hűtőkészülékben ben túl alacsonyra
van beállítva.
 Javítsa a hőmérséklet beállítását.

A SuperFrost funkció még be van kapcsolva.
 A SuperFrost funkciót hamarabb is kikapcsolhatja

energia megtakarítás céljából:
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Probléma Ok és elhárítás

A kompresszor egyre
ritkábban és rövidebb
időre kapcsol be, a
hőmérséklet a hűtőgép-
ben emelkedik.

Nem hiba! A beállított hőmérséklet túl magas.
 Állítsa be a helyes hőmérsékletet.
 24 óra elteltével még egyszer ellenőrizze a hőmér-

sékletet.
A fagyasztott áru elkezd felolvadni. 
A helyiség hőmérséklete, amire az Ön készülékét ter-
vezték, az alapérték alá csökkent. 
A kompresszor ritkábban kapcsol be, ha a helyiség
hőmérséklete túl alacsony. Ezért túl meleg lehet a fa-
gyasztózónában.
 Vegye figyelembe a „Felállítási útmutatások –

Felállítási hely“ fejezet útmutatásait.
 Növelje a helyiség hőmérsékletét.

A hűtőkészülék jegese-
dik, illetve a belső teré-
ben kondenzvíz képző-
dik.

Az ajtótömítés kicsúszott a horonyból.
 Ellenőrizze, hogy az ajtótömítés megfelelően ille-

szkedik-e a horonyba.
Az ajtótömítés megsérült.
 Ellenőrizze, hogy az ajtótömítés megsérült-e.

Az ajtótömítés
megsérült, illetve ki kell
cserélni.

Az ajtótömítés szerszám nélkül cserélhető.
 Cserélje ki az ajtótömítést. A vevőszolgálaton vagy

szaküzletekben megvásárolhatók.

A NoFrost modul pa-
neljén jég képződik.

Nem hiba. Kondenzvíz csapódott le és megfagyott.
Ennek okai lehetnek pl.:

– a készülékajtót túl gyakran kinyitották, vagy még
nyitva van.

– egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszert fagya-
sztott le.

– a helyiség levegőjének páratartalma megnöveke-
dett.

 Tartsa lehetőleg csukva a készülékajtót, a NoFrost
rendszer néhány nap múlva automatikusan leolva-
sztja a jégréteget.
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Üzenetek a kijelzőn

Ok és elhárítás

A kijelzőn világít a , a
hűtőkészüléknek nincs
hűtőteljesítménye,
ugyanakkor a
hűtőkészülék kezelős-
zervei, valamint a belső
világítás működőképe-
sek.

A demo üzemmód be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot (lásd a

„További beállítások elvégzése – Bemutató
üzemmód kikapcsolása“ részt).

A kijelzőn nem jelenik
meg semmi. A kijelző
sötét.

Az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva:
Ha hosszabb ideig nem nyúltak a készülékhez (kb. 10
perc után), a kijelző minden jelzést automatikusan ki-
kapcsol.
 Érintse meg a kijelzőt.

A kijelzőn újra megjelenik az utolsó információ.
A Sabbat üzemmód be van kapcsolva. A belső vi-
lágítás kikapcsol, a készülék hűt.
 Érintse meg a kijelzőt.

Ezt követően a kijelzőn fehér fénnyel világít a  (lásd a
„További beállítások elvégzése – Sabbat üzemmód
be-/kikapcsolása“ részt).

A kijelzőn megjelenik
a , a készülék és a ki-
jelző pedig nem reagál.

A reteszelés be van kapcsolva.
 Átmenetileg vagy teljesen kapcsolja ki a retesze-

lést (lásd „További beállítások elvégzése – Retes-
zelés be-/kikapcsolása“).

A kijelzőn világít a ,
továbbá megszólal egy
hangjelzés.

Aktiválva van az Emlékeztető: Szellőzőrács tisztítá-
sa: Ez figyelmeztet a szellőzőrács megtisztítására.
 A kijelzőn a  megérintésével hagyja jóvá az üze-

netet és tisztítsa meg a szellőzőrácsot (lásd a
„Tisztítás és ápolás – Szellőzőrács tisztítása“
részt).
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Ok és elhárítás

A kijelzőn sárgán világít
a , továbbá
megszólal egy figyelme-
ztető hangjelzés.

Aktiválva van az ajtóriasztás (lásd a „Hőmérsékleti és
ajtóriasztás“ fejezet, „Ajtóriasztás“ részt).
 Érintse meg a kijelzőn a  lehetőséget.

Ezzel jóváhagyta a figyelmeztető jelzést és a han-
gjelzés megszűnik. 
A kijelző újra a tényleges pillanatnyi hőmérsékletet
mutatja.
 Csukja be a készülék ajtaját.

A figyelmeztető hang elhallgat.
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Ok és elhárítás

A kijelzőn vörösen vi-
lágít a , továbbá
megszólal egy figyelme-
ztető hangjelzés.

Aktiválva van a hőmérsékleti riasztás (lásd a
„Hőmérsékleti és ajtóriasztás“ részt). A hőmérséklet a
hűtőkészülékben a beállított hőmérséklethez képest
túl meleg vagy túl hideg.
Ennek okai lehetnek pl.:

– a készülékajtót túl gyakran kinyitották, vagy még
nyitva van.

– nagy mennyiségű élelmiszert fagyasztott le anél-
kül, hogy a SuperFrost funkciót bekapcsolta vol-
na.

– áramkimaradás volt.

– ha a hűtőkészülék meghibásodott.

 Érintse meg a kijelzőn a  lehetőséget.

Ezzel jóváhagyta a figyelmeztető jelzést: a  kialszik,
a hangjelzés pedig megszűnik

A kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő: a kijelzőn kb.
1 percig villogva megjelenik az eddig a hűtőben ural-
kodott legmagasabb hőmérséklet. Végül a hőmér-
séklet-kijelző az aktuális hőmérsékletre vált.

A villogó hőmérséklet-kijelzőből korábban is kiléphet:
 Érintse meg a hőmérséklet-kijelzőt.

A legmelegebb hőmérséklet kijelzése törlődik. Ezután
a hőmérséklet-kijelzőn ismét a tényleges pillanatnyi
hőmérséklet jelenik meg.
 Szüntesse meg a riasztási állapotot.
 A hőmérséklettől függően ellenőrizze, hogy az élel-

miszerek nem olvadtak-e meg vagy nincsenek-e
felolvadva. Amennyiben ez a helyzet, dolgozza fel
az élelmiszereket (főzéssel vagy sütéssel), mielőtt
újra lefagyasztja őket.



Mi a teendő, ha ...

63

Ok és elhárítás

A kijelzőn vörösen vi-
lágít a , továbbá
megszólal egy figyelme-
ztető hangjelzés.

Hálózatkimaradás jelenik meg a kijelzőn: A készülék-
ben a hőmérséklet az utóbbi napokban vagy órákban
hálózatkimaradás vagy áramszünet miatt túl magasra
emelkedett.
 Érintse meg a kijelzőn a  lehetőséget.

Ezzel jóváhagyta a hibaüzenetet: 
 kialszik, a hangjelzés pedig megszűnik.

A kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő: a hőmér-
séklet-kijelzőn kb. 1 percig villogva megjelenik az ed-
dig a hűtőben uralkodott legmagasabb hőmérséklet.
Végül a hőmérséklet-kijelző az aktuális hőmérsékletre
vált.

A villogó hőmérséklet-kijelzőből korábban is kiléphet:
 Érintse meg a hőmérséklet-kijelzőt.

A legmelegebb hőmérséklet kijelzése törlődik. Ezután
a hőmérséklet-kijelzőn ismét a tényleges pillanatnyi
hőmérséklet jelenik meg. A hűtőkészülék az utolsó
hőmérséklet-beállítással működik tovább.
 A hőmérséklettől függően ellenőrizze, hogy az élel-

miszerek nem olvadtak-e meg vagy nincsenek-e
felolvadva. Amennyiben ez a helyzet, dolgozza fel
az élelmiszereket (főzéssel vagy sütéssel), mielőtt
újra lefagyasztja őket.
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Ok és elhárítás

A kijelzőn vörösen vi-
lágít a , megjelenik
egy F betűből és szá-
mokból álló hibakód,
továbbá megszólal egy
figyelmeztető han-
gjelzés.

Egy hiba áll fenn.
Egy Készülékhiba mindig prioritást kap, és azonnal
megszakít minden egyéb folyamatban lévő beállítást.
A készülékhiba a már fennálló ajtó- és/vagy hőmér-
sékleti riasztás előtt jelenik meg.

 A kijelzőn a  megérintésével kikapcsolhatja a
figyelmeztető hangjelzést.

 Hívja a vevőszolgálatot.

A hiba bejelentésekor meg kell adnia a kijelzett hi-
bakódot, a modell megnevezését és a készülék
gyártási számát. Ezeket az adatokat közvetlenül
megjelenítheti a kijelzőn.
 Érintse meg ehhez a kijelzőn a  lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a szükséges készülékadatok.
 Tisztítás után az információs kijelzőt hagyja jóvá

az OK gombbal.

Szükség esetén a készüléket közvetlenül a hibaüze-
netből is ki lehet kapcsolni.
 Érintse meg a  gombot.

A kijelzőn sárgán világít
a , továbbá
megszólal egy figyelme-
ztető hangjelzés.

A vízbevezetés nincs nyitva.
 Nyissa ki a vízbevezetést.

A jégkockafiók nincs benne a hűtőkészülékben. A
készülékajtó bezárása után megszólal egy hangjelzés
 Érintse meg a kijelzőn a  lehetőséget.

Ezzel jóváhagyta a figyelmeztető jelzést és hangjelzés
megszűnik. 
A kijelző újra a tényleges pillanatnyi hőmérsékletet
mutatja.
 Helyezze vissza megfelelően a fiókot a készülékbe

vagy kapcsolja ki a jégkockakészítőt.
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Ok és elhárítás

A kijelzőn sárgán világít
a , továbbá
megszólal egy han-
gjelzés.

A "Tisztítási helyzet beállítása “ funkciót választotta
és a készülék telinek érzékeli a jégkockakészítőt. A
választott folyamat megszakad és figyelmeztető han-
gjelzés szólal meg.
 Érintse meg a kijelzőn a  lehetőséget.

Ezzel jóváhagyta a figyelmeztető jelzést és a han-
gjelzés megszűnik. 
A kijelző újra a tényleges pillanatnyi hőmérsékletet
mutatja.
 Ürítse ki a fiókot és tolja be vissza a készülékbe.

A kijelzőn vörösen vi-
lágít a , továbbá
megszólal egy figyelme-
ztető hangjelzés.

A jégkockakészítőnél üzemzavar állt elő.
 A kijelzőn a  megérintésével kikapcsolhatja a

figyelmeztető hangjelzést.
 Hívja a vevőszolgálatot.

A hiba bejelentésekor meg kell adnia a kijelzett hi-
bakódot, a modell megnevezését és a készülék
gyártási számát. Ezeket az adatokat közvetlenül
megjelenítheti a kijelzőn.
 Érintse meg ehhez a kijelzőn a  lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a szükséges készülékadatok.
 Tisztítás után az információs kijelzőt hagyja jóvá

az OK gombbal.

A jégkockakészítőt azonban a Beállítás módon kere-
sztül is ki lehet kapcsolni.
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Problémák a jégkockakészítővel

Probléma Ok és elhárítás

A jégkockakészítőt nem
lehet bekapcsolni.

A hűtőkészülék nincs elektromosan csatlakoztatva ill.
bekapcsolva.
 Csatlakoztassa újra a hűtőkészüléket és kapcsolja

be.

A jégkockakészítő nem
készít jégkockát.

A hűtőkészülék ill. a jégkockakészítő nincs bekapcso-
lva.
 Kapcsolja be a hűtőkészüléket ill. a jégkoc-

kakészítőt.
A készülékajtót nagyon gyakran kinyitották, ezért a
kompresszor fokozottan működik és a jégkoc-
kakészítő eljegesedik.
 A készülékajtót csak szükség esetén és csak a le-

hető legrövidebb ideig nyissa ki.
A hőmérséklet a fagyasztózónában túl magas.
 Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet.

A víznyomás túl alacsony.
 Ellenőrizze, hogy a víznyomás 1,5 és 6 bar között

van-e.

Vegye figyelembe, hogy akár 24 órán át eltarthat,
amíg az első jégkockák elkészülnek.
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Probléma Ok és elhárítás

A jégkockáknak kelle-
metlen szaguk vagy
ízük van.

A jégkockakészítő tartós üzemben van és rendszere-
sen tisztítani kellene.
 Öblítse a jégkockakészítőt, valamint a hozzávezető

vízvezetéket rendszeresen (lásd a „Tisztítás és
ápolás - A jégkockakészítő öblítése“ fejezetet).

A jégkockakészítőt csak ritkán használja. Hosszabb
tárolás esetén átveheti más anyagok szagát vagy ízét.
 Ürítse ki a jégkocka fiókot, ha a jégkockakészítőt

hosszabb ideig nem használja!
 Öblítse a jégkockakészítőt, valamint a hozzávezető

vízvezetéket rendszeresen (lásd a „Tisztítás és
ápolás - A jégkockakészítő öblítése“ fejezetet).

A fagyasztózónában csomagolatlan élelmiszert tárol.
A jég átveheti a csomagolatlan élelmiszer szagát vagy
ízét.
 Csak csomagolt élelmiszert tároljon a fagya-

sztózónában.
A jégkocka fiók elszennyeződött.
 Szükség esetén tisztítsa meg a jégkocka fiókot.
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A belső világítás nem működik

Probléma Ok és elhárítás

A belső világítás nem
működik.

A hűtőkészülék nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a hűtőkészüléket.

A Sabbat üzemmód be van kapcsolva: A kijelző
sötét, a készülék hűt.
 Érintse meg a kijelzőt.

Ezt követően a kijelzőn fehér fénnyel világít a  (lásd a
„További beállítások elvégzése – Sabbat üzemmód
be-/kikapcsolása“ részt).
A belső világítás nyitott készülékajtó mellett kb. 15
perc után a túlmelegedés miatt automatikusan kikap-
csol. Ha nem ez az ok, akkor hiba áll fenn.

 Sérülésveszély áramütés miatt!
A lámpaburkolat alatt áramvezető alkatrészek talál-
hatók.
A LED-es világítást kizárólag a vevőszolgálat javít-
hatja és cserélheti ki.

 Sérülésveszély a LED-es világítás miatt! A
fényintenzitás az 1/1 M osztályú lézersugárzásnak
felel meg.
A lámpaburkolatot nem szabad levenni, megsérte-
ni, illetve sérülés miatt eltávolítani! Fennáll a szem-
sérülés veszélye.
A LED-világításba (1/1 M osztályú lézersugárzás)
ne nézzünk bele optikai eszközökkel (nagyítóval
stb.)!

 Hívja a vevőszolgálatot.
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Általános problémák a hűtőkészülékkel

Probléma Ok és elhárítás

A fagyasztott áru odafa-
gyott.

Az élelmiszer csomagolása behelyezéskor nem volt
száraz.
 Lazítsa fel a fagyasztott árut egy tompa tárggyal,

pl. egy kanál nyelével.

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

Nem hiba! A beállítás módban ki lett kapcsolva a
hangjelzés (lásd a „További beállítások elvégzése –
Figyelmeztető hangjelzések és egyéb hangjelzések
hangerejének  beállítása/kikapcsolása“ részt).
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Normális
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 halk zajt okozhatja a hűtőgép belsejében történő légmozgás.

Knakk ... A „knakk“ hang mindig akkor hallható, ha a hűtőgépben anya-
gtágulás lép fel.

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

Zajok Ok és megoldás

Csattogás,
zörgés, csör-
gés

A hűtőkészülék nem áll egyenesen. Állítsa vízszintbe a
hűtőkészüléket egy vízmértékkel. Használja ehhez az állítható
lábakat a hűtőgép alatt, vagy valamit tegyen alá.

A hűtőkészülék hozzáér más bútorokhoz vagy készülékekhez.
Távolítsa el ezeket.

A fiókok, kosarak vagy tároló felületek mozognak vagy szorul-
nak: Vizsgálja meg a kivehető alkatrészeket, és esetleg helyezze
be újra azokat.

Az üvegek vagy edények egymáshoz érnek. Tegye távolabb
egymástól őket.
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Kapcsolat üzemzavar esetén
Az olyan meghibásodások esetén,
amelyet saját maga nem tud elhárítani,
kérjük értesítse Miele szakkereskedőjét
vagy a Miele gyári vevőszolgálatát.

A Miele Vevőszolgálatának telefon-
számát ennek a dokumentumnak a
végén találja.

A Vevőszolgálatnak adja meg a
készüléke modellmegnevezését és
gyártási számát.

Ezt az információt a típustáblán találja,
a hűtőkészülék belső terében.

Készülékinformációk megje-
lenítése
Ezek az információk beállítás módban
a  alatt (lásd a „További beállítások
elvégzése – Információk lehívása“ részt)
vagy a készülék belsejében lévő
adattáblán találhatók.

– Licenszmegállapodások megje-
lenítése

Az alkalmazott licenszeket a © alatt te-
kintheti meg.

Garancia
A garancia idő 2 év.

További ország specifikus információkat
a garancia feltételekről a Miele
Vevőszolgálatánál kaphat.
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Útmutatások a frissvíz-csatla-
kozáshoz

A frissvíz-csatlakozást csak szakkép-
zett szakemberek végezhetik.

Válassza le a készüléket a villamos
hálózatról, mielőtt azt a vízvezetékre
csatlakoztatná.

Zárja le a vízellátást, mielőtt a
jégkockakészítő vízbevezetését csa-
tlakoztatja.

A készülékben használt vízminősé-
gnek meg kell felelnie annak az or-
szágnak az ivóvízről szóló rendeleté-
nek (pl. 98/83/EU), amelyben a
hűtőkészüléket üzemeltetni fogja.
A készüléket kizárólag az ivóvíze-
llátásra szabad csatlakoztatni.

A készülék megfelel az IEC 61770, és
az EN 61770 követelményeinek.

Az lakás vízellátására történő csatla-
kozást az adott ország érvényes
előírásai szerint kell elvégezni.
Minden készüléknek és berendezés-
nek, amelyet a hűtőkészülék víze-
llátásához használnak, az adott or-
szág érvényes előírásainak kell
megfelelnie.

A víz bevezetésének a készülékhez
hideg vízvezetéken keresztül kell
történnie, amely

– közvetlenül a frissvízellátásra csatla-
koztatott, hogy így biztosított legyen
a víz körforgása a hideg vízvezeték-
ben.

Kerülje az olyan vízbevezetést,
amelyben áll a víz. Ez befolyásolhatja
a víz, ill. a jégkocka ízét.

– megfelel az üzemi nyomásnak.

– megfelel a higiéniai előírásoknak.

A víznyomásnak 1,5 és 6 bar között kell
lennie.

A mellékelt nemesacél tömlő 1,5 m
hosszú. A nemesacél tömlő meg-
hosszabbítása nem engedélyezett.

A hibás rozsdamentes acéltömlőt
csak eredeti Miele alkatrészre
cserélje (kapható a Miele vevőszol-
gálatánál és a szaküzletekben).
Ügyeljen arra, hogy a víztömlő élel-
miszerekre alkalmas legyen.

A nemesacél tömlő és a ház vízcsatla-
kozása között egy elzárócsapnak kell
lennie, hogy szükség esetén a víz beve-
zetése megszakítható legyen.

Ügyeljen arra, hogy az elzárócsap a
készülék beépített állapotában is
hozzáférhető legyen.



Frissvíz-csatlakozás

73

Vízbevezetés csatlakoztatása

A frissvíz-csatlakoztatást nem sza-
bad elvégezni, ha a készülék az elek-
tromos hálózatra van csatlakoztatva.

Ügyeljen a csavarkötések szilárd és
tömített illeszkedésére.

Az első üzembe helyezés előtt a
vízvezetéket egy képzett szakember-
nek légtelenítenie kell.

A vízbevezetés csatlakoztatásához
egy 3/4"-os, menetes elzárócsap 
szükséges.

A mágneses szelep  lent, a készülék
hátoldalán található. Ez is egy 3/4"-os,
menetes csatlakozóval rendelkezik.

 Csavarja le a védőkupakot az
anyáról  az egyenes tömlővégen .

 Csatlakoztassa ezeket az anyákat 
a mellékelt szerszámmal  az elzáró-
csapon . Húzza meg az anyát az
óramutató járásával megegyezően,
amíg a maximálisat el nem érte, és
a  szerszám túl nem fordul.

 Légtelenítse a vízvezetéket úgy, hogy
az elzárócsapot  ideiglenesen ki-
nyitja, és megtölti a vízvezetéket víz-
zel. Ehhez a tömlőt tartsa egy vödör-
be.

 Húzza le a burkolatot  a mágness-
zelepen .

 Csúsztassa az anyát  a hajlított tö-
mlővégen  keresztül a végéig, és
fogja meg az anyát.

 Nedvesítse meg a tömítést , és
nyomja meg a tömítést az anyában.

A tömítés simán fekszik a hajlított tö-
mlővégben és nem esik ki.

 A mágnesszelep menetei
megsérülhetnek
Az anyát óvatosan helyezze fel és az
anyát a menetre csavarozza.

 A tömlőt a tömlővéggel csatlakoztas-
sa a mágnesszelepen.

 Húzza meg az anyát az óramutató
járásával megegyezően, amíg a
maximálisat el nem érte, és a  szer-
szám túl nem fordul.

 Nyissa ki az elzárócsapot  , és
ellenőrizze az egész vízrendszer
tömítettségét.

 Akassza a  nyelvet a  szerszám-
ba, és rögzítse a szerszámot a neme-
sacél tömlőn tárolás céljából.
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A hűtőkészülék csak a mellékelt hálózati
csatlakozókábellel (váltóáram, 50 Hz,
220–240 V) csatlakoztatható.

 Készülékcsatlakozó
 Hálózati csatlakozó

Hosszabb hálózati kábel az ügyfélszol-
gálatnál szerezhető be.

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 hűtőkészüléket vészhelyzetben
gyorsan le lehessen választani a hálóza-
tról, a dugaszoló aljzatnak a készülék
hátoldala területén kívül kell lennie és
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ha a beépítést követően a konnektor-
hoz már nem fér hozzá a felhasználó,
akkor a hálózati oldalról minden pólusra
egy megszakító berendezést kell kia-
lakítani. Megszakítóként min. 3 mm nyi-
tású kapcsolót kell használni. Ilyen lehet
a vezetékvédő kismegszakító, a relé és
a biztosító (EN 60335).

A hálózati csatlakozó, valamint a
hűtőkészülék hálózati kábele nem érhet
a hűtőkészülék hátoldalához, mivel a
hűtőkészülék által keltett vibráció káro-
síthatja a hálózati csatlakozót és a háló-
zati kábelt. Ez zárlatot okozhat.

Más készüléket sem szabad a
hűtőkészülék hátoldali területén lévő
dugaszolóaljzathoz csatlakoztatni.

A készüléket hosszabbítóval sem sza-
bad a hálózathoz csatlakoztatni, mivel
így nem garantált a hűtőkészülék bi-
ztonságos működése (pl. túlmelegedés-
veszély).
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A hűtőkészüléket nem szabad olyan szi-
get üzemű inverterekre csatlakoztatni,
amelyeket független áramellátáskor pl.
napelemes áramellátás alkalmaznak.
Máskülönben a készülék bekapcsolása-
kor túlfeszültség miatt a biztonsági ki-
kapcsolás aktiválódhat. Az elektronika
károsodhat! A készüléket nem szabad
ún. energiatakarékos dugaszoló alj-
zattal üzemeltetni, mert ez csökkenti a
készülékhez az energiaáramlást és a
készülék túl meleg lesz.

Hűtőkészülék csatlakoztatása

 Dugja be a készülék csatlakozóját a
hűtőkészülék hátoldalán.

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó
megfelelően bekattanjon.

 Dugja be a készülék hálózati csatla-
kozóját a dugaszoló aljzatba.

A hűtőkészülék most már csatlakozta-
tva van ez elektromos hálózathoz.

A kijelzőn megjelenik: . 
Kövesse „A hűtőkészülék be- és kikap-
csolása“, fejezet „A hűtőkészülék be-
kapcsolása“ részében megadott lépé-
seket.
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 Égés- és sérülésveszély! A hőle-
adó készülékek, például a minisütők,
dupla tűzhelyek vagy kenyérpirítók
meggyulladhatnak.
Ezeket ne tegye a hűtőkészülékre.

 Égés- és sérülésveszély!
Ne tegyen nyílt lángot, pl. gyertyát a
hűtőkészülékre vagy mellé.

  Magas páratartalom esetén a
hűtőkészülék külső felületein kon-
denzvíz jelenhet meg.
Ez a kondenzvíz a készülék külső fa-
lainak rozsdásodását okozhatja.
Ennek megelőzésére ajánlatos a
hűtőkészüléket jól szellőző, száraz
és/vagy klimatizált helyiségben el-
helyezni.
A felállítás után bizonyosodjon meg
arról, hogy a készülékajtó jól zár-e, a
szellőző rések szabadok-e, és hogy a
készüléket az előírásoknak
megfelelően állították-e fel.

Klímaosztály
A készüléket egy meghatározott klímao-
sztályra (a helyiség hőmérséklet-tar-
tománya) méretezték, amelynek a
határértékeit be kell tartani.
Alacsonyabb helyiség-hőmérséklet a
kompresszor hosszabb nyugalmi idejé-
hez vezet. Ez a készülékben magasabb
hőmérsékleteket és ezáltal károkat
eredményezhet.

A klímaosztály a hűtőkészülék belső
terében lévő adattáblán található.

Klímaosztály Helyiség hőmér-
séklete

SN +10 és
+32 °C között

N +16 és
+32 °C között

ST +16 és
+38 °C között

T +16 és
+43 °C között

Ha egy SN klímaosztályú fagya-
sztókészüléket hidegebb
helyiséghőmérsékleteken (+5 °C-ig)
üzemeltetnek, biztosított a kifogásta-
lan működés.
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Szellőzés
A készülék hátfalán felmelegszik a le-
vegő.

 A szellőző réseket nem szabad
eltakarni vagy eltorlaszolni, így bi-
ztosítható a kifogástalan szellőzés.
Ezenkívül rendszeresen portalanítani
kell ezeket.

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
15 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
alsó sarokban szerelje fel a távtar-
tókat.

A készülékajtó nyitási szögé-
nek korlátozása
Az ajtózsanérok úgy vannak beállítva,
hogy az ajtó 115°-ig nyitható. Ha a
készülék ajtaja pl. nyitáskor a szomszé-
dos falnak ütközik, a nyitási szöget 90°
fokra kell beállítani.

Az ajtónyitás-határolókat a
hűtőkészülék felállítása előtt kell fels-
zerelni.

Az ajtónyitás-határoló felszerelése

 Húzza ki a csatlakozó dugót, vagy
kapcsolja ki a ház biztosítóját.

– Az ajtófék oldása

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Tolja le a jobb külső burkolatot .
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 Vegye le az ajtózsanér burkolatát 
és az ajtófék burkolatát .

 Nyomja bele a piros színű bi-
ztosítást  (mellékeltük a készülék-
hez) a nyílásba, amíg bele nem
kattan.

A biztosításnak köszönhetően az ajtófék
és a csapágybak nem csuklik össze.

Csak akkor távolítsa el a piros színű
biztosítást, ha erre felszólítást kap!

 Tolja előre az ajtózsanér  csa-
pját , és vegye ki.

 Hajtsa ki az ajtófék karját  az aj-
tózsanértól.

 Csavarja ki a csavart  az aj-
tófékből , és egy csavarhúzóval tar-
tson az ajtófék mögé.

 Vegye ki az ajtóféket .

– Az ajtónyitás-határoló felszerelése

 Nyomjon be egy ajtónyitás-határo-
lót  fentről és lentről.
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– Az ajtófék beépítése

 Először a zsanér oldalán srégen ille-
ssze be az ajtóféket  egészen üt-
közésig.

 Utána az ajtófék másik végét tolja be-
le a kivágásba.

 A csavarral  rögzítse az ajtóféket.

 Tolja be a kart  az ajtózsanér
nyílásába.

 Felülről illessze be a csapágybakon
lévő csapot . Csavarhúzóval csa-
varja be addig (kb. ¼ fordulat), amíg a
csapágyhüvelyen két reteszelő fül
megfelelően bele nem kattan a ho-
ronyba.

 Húzza ki a piros színű biztosítást .

Tanács: Tegye el a piros színű bi-
ztosítást arra az esetre, ha később újra
meg akarja cserélni az ajtónyitási irányt.

 Tegye fel a burkolatot  az aj-
tózsanérra.

 Illessze fel és pattintsa be a panelt .

1

 Tolja vissza a külső burkolatot .

 Csukja be a készülék ajtaját.
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Ha hűtőkészülékét egy másik
hűtőkészülékkel side-by-side kom-
binációban állítja fel, feltétlenül vegye
figyelembe a „Felállítás side-by-side
kombinációban“ fejezetet. A szüksé-
ges szerelőkészletet a készülékhez
mellékelve találja.

A hűtőkészülék felállítása

 A hűtőkészülék felállításához
vegye igénybe egy második személy
segítségét.

 Kizárólag üresen állítsa fel a
hűtőkészüléket.

 A padló sérülésének elkerülése
érdekében érzékeny padlófelületen
óvatosan mozgassa a
hűtőkészüléket.

A könnyebb elhelyezés érdekében a
hűtőkészülék hátoldalán fent
szállítófogantyúk, lent pedig
szállítógörgők találhatók.

 Lehetőleg a tervezett felállítási hely
közelében tegye le a készüléket.

 Az „Elektromos csatlakoztatás“ feje-
zetben leírtak szerint csatlakoztassa a
hűtőkészüléket az elektromos háló-
zathoz.

 Óvatosan mozgassa a tervezett
helyre a hűtőkészüléket.

 A készülék hátoldalával és a távtar-
tókkal (ha fel vannak szerelve) közve-
tlenül a fal felé állítsa fel a készüléket.

A hűtőkészülék beállítása

 Szilárdan és egyenesen állítsa fel a
készüléket. E célból a mellékelt vi-
lláskulccsal állítsa be az első lábakat.

Készülékajtó alátámasztása

 Mindenképpen csavarja ki annyira az
alsó csapágybakon lévő állítólábat,
hogy az a padlón felfeküdjön. Azután
csavarja az állítólábat egy további
¼ fordulattal kifelé.
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A hűtőkészülék beépítése
konyhai szekrénysorba

 Ha nem hagy elegendő helyet a
megadott szellőzőréseknek, akkor a
kompresszor gyakrabban és hossza-
bb időre kapcsol be.
Ennek következtében megnő az
energiafogyasztás és az üzemi
hőmérséklet, ami a kompresszor
károsodásához vezethet.
Mindenképpen tartsa be a megadott
szellőzési keresztmetszeteket.

 Felső szekrény
 Hűtőkészülék
 Konyhaszekrény
 Fal

* A felszerelt fali távtartóval rendelkező
hűtőkészülékek mélysége kb. 15 mm-
rel megnő.

A hűtőkészüléket minden konyhai
egységbe be lehet építeni és közve-
tlenül a konyhaszekrény mellett felállíta-
ni. A készülék elejének legalább 65 mm-
rel előrébb kell lennie a konyhaszekrény
elejéhez képest. Így a készülékajtó ki-
fogástalanul nyitható és csukható. Ah-
hoz, hogy a hűtőkészüléket a konyhai
fülkék magasságához igazítsa, a
hűtőkészülék fölé el lehet helyezni egy
megfelelő felső szekrényt .

A hűtőkészülék fal  melletti felállítása-
kor a fal  és a hűtőkészülék  között
legalább 40 mm-es távolságot kell ha-
gyni.

Minél nagyobb a szellőző rés, annál
energiatakarékosabban működik a
kompresszor.

– A szellőzés érdekében a
hűtőkészülék hátoldalán a felső falis-
zekrény teljes szélességében egy le-
galább 50 mm mély szellőzőcsatornát
kell kialakítani.

– A mennyezet alatti szellőző résnek le-
galább 300 cm2 felületűnek kell
lennie, hogy a felmelegedett levegő
akadálytalanul távozhasson.
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Készülékméretek

* Rászerelt fali távtartó nélküli méret. Ha felszerelik a mellékelt távtartókat, a készülék
mélysége 15 mm-rel megnő.

A
[mm]

B
[mm]

FNS 28463 E bb 1 850 1 815
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Alapvetően hűtőkészülékeket nem
kellene további modellekkel közve-
tlenül egymás mellé („side-by-side“)
felállítani, hogy elkerülje a konden-
zvízképződést, és az abból eredő
következménykárokat. A
hűtőkészülékei viszont beépített fűtés-
sel vannak ellátva az oldalsó falban és
ezért fel lehet állítani közvetlenül
egymás mellé.

 Sérülésveszély!
Az összeépített „side-by-side“ kom-
bináció nagyon nehéz. A kombináció
szakszerűtlen elmozgatása a
készülékeken horpadást vagy az
üveg előlapon repedést okozhat.
Vegye figyelembe a következő uta-
sításokat a „side-by-side“ kombiná-
ció mozgatásakor.
A side-by-side“ szerelést feltétlenül
egy második személy segítségével
végezze.

Minden rögzítőidomot, amely a
„side-by-side“ szereléshez szüksé-
gesek, a készülékhez mellékelve
találja:
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A következő szerszám van
mellékelve a készülékhez:

A következő szerszám szükséges
továbbá:

Hűtőkészülékek felállítása

A szereléshez a készülékek hátol-
dalának továbbra is hozzáférhetőnek
kell lennie.

 A fagyasztókészüléket ill. a fagya-
sztózónával ellátott hűtőkészüléket
feltétlenül a hűtőkészüléktől balra
(elölről nézve) állítsa fel. A fagya-
sztókészülék ill. a fagyasztózónával
ellátott hűtőkészülék belső oldalán
lévő beépített fűtés megakadályozza
a készülékek közötti kondenzvíz
képződését!

 Már most állítsa fel a két készüléket
minél közelebb a felállításra szánt
helyre, hogy a készülékeket az esetle-
ges szintegyenetlenségekhez igazíta-
ni lehessen.

 A szerelés előtt húzza le az esetlege-
sen még a készülék külső oldalain
lévő védőfóliákat.
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Útmutatások a side-by-side kombináció
mozgatásához:

 Váltogatva tolja a bal majd a jobb sar-
kot. Ehhez mindig a külső elülső sar-
kokat fogja meg, semmi esetre se
nyomja meg a térdével az oldalfalakat
vagy a készülékajtót.

 Ha a side-by-side kombináció közve-
tlenül a fülke előtt áll, óvatosan tolja a
kívánt pozícióba.

 Ha a készüléket még egyszer ki kell
húzni a fülkéből, fogja meg az alsó
harmadánál és húzza ki egyenesen
előre.

Szerelési lépések a készülék elülső
oldalain

 Csavarja be teljesen az állítólábat 
(a hűtőkészülék ajtajának alátáma-
sztásához) a villáskulccsal . Az
állítólábnak nem szabad a talajhoz ér-
nie.

Burkolat fent

Burkolat lent

 Vegye le mindkét készülékről (azon az
oldalon, ahol a készülékek össze le-
sznek kapcsolva) a burkolatokat.
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 Úgy állítsa a készülékeket egymás
mellé, hogy elöl egy síkban legyenek
és kicsivel több mint 40 mm-es rés
maradjon közöttük.

 Távolítsa el a csavarokat  és őrizze
meg a következő munkamenethez. A
rögzítőidom rögzítéséhez  lesz rájuk
még szükség.

A felső rögzítőidom   felvitelével mi-
ndkét hűtőkészülék magasságban és
mélységben egymáshoz lesz igazítva.
Ha az egyik hűtőkészülék magasabb,
mint a másik, kezdje a magasabb
készülékkel.

 A fenti rögzítőidomot  tegye fel a
csapokra a hűtőkészülékre és rögzít-
se a megadott sorrendben:

1. Csavarozza fel a   rögzítőidomot
a  csavarral, amelyet az imént a
hűtőkészüléken kicsavarozott, és
a  csavarokkal.

2. Nyomja a második készüléket a rög-
zítőidom távtartóira.

3. Csavarozza fel a   rögzítőidomot itt
is a  csavarral, amelyet az imént a
hűtőkészüléken kicsavarozott, és
a  csavarokkal a második
készüléken. Ehhez egy kicsit nyomja
össze a hűtőkészülékeket.
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 Úgy helyezze el a  rögzítőidomot,
hogy a vízszintes hosszú furatok a bal
oldalon legyenek és rögzítse a mega-
dott sorrendben:

1. Csavarozza be lazán két csavarral .

2. Tolja a  rögzítőidomot, amíg a le-
mez középső támasztó rúdja a máso-
dik készülék oldalfalának nem ütkö-
zik.

3. A rögzítőidomot a  csavarokkal 
lazán csavarja be balra fent a
hűtőkészüléken.

4. Húzza meg a laza csavarokat és eh-
hez nyomja a jobb oldali készüléket a
bal oldalihoz.

Szerelési lépések a készülék hátsó
oldalain

 Úgy helyezze el a  rögzítőidomot,
hogy a vízszintes hosszú furat a bal
oldalon legyen és rögzítse a megado-
tt sorrendben:

1. Lazán csavarozza fel a   csavarral.

2. Tolja a  rögzítőidomot, amíg a le-
mez középső támasztó rúdja a máso-
dik készülék oldalfalának nem ütkö-
zik.

3. Csavarozza be a rögzítőidomot  a
csavarokkal   a készüléken a bal
felső oldalon.

4. Húzza meg a laza csavarokat és eh-
hez nyomja a jobb oldali készüléket a
bal oldalihoz.
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A  rögzítőidom csavarzatához a
lyukakat előre ki kell fúrni.

 Tolja a  rögzítőidomot a 
kivágásokkal a fali távtartók fogadóin
keresztül.

 Jelölje meg egy ceruzával a furatok
pozícióját.

 Vegye le megint a  rögzítőidomot.

Csak a lemezt fúrja át. A fúrási
mélység kb. 1 mm.

 A csavarfuratokat egy 3 mm-es
fúróval fúrja elő és sorjázza le a fura-
tokat.

 Úgy helyezze el a  rögzítőidomot,
hogy a vízszintes hosszú furat a bal
oldalon legyen és rögzítse a megado-
tt sorrendben:

1. Lazán csavarozza fel a   csavarral.

2. Tolja a  rögzítőidomot, amíg a le-
mez középső támasztó rúdja a máso-
dik készülék oldalfalának nem ütkö-
zik.

3. Csavarozza be a rögzítőidomot  a
csavarokkal   a készüléken a bal
felső oldalon.

4. Húzza meg a laza csavarokat és eh-
hez nyomja a jobb oldali készüléket a
bal oldalihoz.
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További szerelési lépések a készülék
elülső oldalain

 Állítsa be az elülső lábakat a  vi-
lláskulccsal

1. Csavarja be a középső lábakat 
úgy, hogy ne érjenek a padlóhoz.

2. Most az egész side-by-side kom-
binációt állítsa be a külső lábakkal .

 Helyezze fel a készülék elülső oldalán
a  takarólécet a felső rőgzítőidom
alsó oldalán és dolgozza bele alapo-
san a fedőlécet  a résbe. Ehhez ha-
sználjon egy puha ruhát, hogy mega-
kadályozza a horpadásokat a fedőlé-
cen.

Tanács: Nyomja össze a léc két
bordáját a teljes hosszában. Így a lécet
könnyebben be lehet vezetni a résbe.

 Húzza le a védőfóliát a fedőlécről.



Felállítás side-by-side kombinációban

90

 Illessze a készülék felső oldalán a 
fedőlécet a készülék sarkaival egy
szintbe és dolgozza bele alaposan
a  fedőlécet a résbe.

Tanács: Nyomja össze a léc két
bordáját a teljes hosszában. Így a lécet
könnyebben be lehet vezetni a résbe.

 Helyezze fel fent a készülék elülső ol-
dalán a  burkolatot.

 Helyezze fel lent a készülék elülső ol-
dalán a  burkolatot.

 Csatlakoztassa a side-by-side kom-
binációt az egyes készülékek Ha-
sználati és szerelési útmutatója sze-
rint az elektromos hálózathoz.

 Hűtőkészülékek jégkockakészítővel:
csatlakoztassa a frissvíz csatlakozást
a hűtőkészülék Használati és szerelé-
si útmutatója szerint.
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 Vigyázat! Károsodás veszélye a
készülékkombinációk mozgatásakor!
Az összeépített „side-by-side“ kom-
bináció nagyon nehéz. A kombináció
szakszerűtlen elmozgatása a
készülékeken horpadást okozhat.
A mozgatáshoz vegye figyelembe az
útmutatásokat.

 A side-by-side kombinációt óvatosan
tolja a kívánt pozícióba.

 Szükség szerint a side-by-side kom-
binációt magasságát mégegyszer
állítsa be az elülső lábakkal a  vi-
lláskulcs segítségével.

1. Csavarja ki a középső lábakat ,
amíg a padlóra fel nem fekszenek.

2. Csavarja ki a külső lábakat  a
beállításhoz.

 Készülékajtók   lábbal a csa-
págybakon a hűtőkészülék ajtajának
alátámasztásához: csavarja ki a  lá-
bat, amíg a padlóra fel nem fekszik.
Ezután csavarja ki a lábat további
90°-kal.
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A készülékajtó beállítása

A készülékajtók magasságát az alsó
csapágybakokon lehet beállítani.

 Csavarja ki a  hernyócsavart az 
imbuszkulccsal maximum egy fordu-
lattal.

 Állítsa be a csapágycsap magasságát
a  villáskulccsal. Kiszállítási állapot-
ban a csapágycsap teljesen be van
csavarva.

– Ajtó felemelése: forgassa jobbra kör-
be

– Ajtó lesüllyesztése: forgassa balra
körbe

 Húzza meg a  hernyócsavart. A
csapágycsap ismét rögzítve van.
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A hűtőkészüléket bal oldali rögzítéssel
szállítják. Ha jobb oldali rögzítés szük-
séges, az ajtó felfüggesztését meg kell
cserélni.

Vegye figyelembe, hogy az ajtó rög-
zítését nem szabad megcserélni, ha a
hűtőkészülék egy további
hűtőkészülékkel side-by-side kombiná-
cióban van felállítva.

 Az ajtó nyitási irányának megvál-
tozásához feltétlenül hívjon segít-
ségül egy második személyt.

 Ha az ajtótömítés megsérül, vagy
kicsúszik a horonyból, akkor előfor-
dulhat, hogy az ajtó nem záródik
megfelelően, és csökken a hűtési te-
ljesítmény.
A belső térben kondenzvíz képződik,
és lejegesedhet a készülék belseje.
Ne sértse meg az ajtótömítést, és
ügyeljen arra, hogy a tömítés ne
csússzon ki a horonyból.

Az ajtózsanér cseréjének előkészíté-
se

Az ajtó nyitási irányának megvál-
toztatásához a következő szerszámo-
kra van szüksége:

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

Felső burkolat levétele
 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Tolja le a jobb külső burkolatot .

 Vegye le az ajtózsanér burkolatát 
és az ajtófék burkolatát .
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A felső ajtófék oldása

 Nyomja bele a piros színű bi-
ztosítást  (mellékeltük a készülék-
hez) a nyílásba, amíg bele nem
kattan.

A biztosításnak köszönhetően az ajtófék
és a csapágybak nem csuklik össze.

Csak akkor távolítsa el a piros színű
biztosítást, ha erre felszólítást kap!

 Tolja előre az ajtózsanér csapját ,
és vegye ki.

 Hajtsa ki az ajtófék karját  az aj-
tózsanértól.

 Egy lapos csavarhúzóval nyomja le a
reteszelő nyelvet, és húzza ki a
borítást  a reteszből.
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A készülékajtó levétele

 Sérülésveszély a készülékajtó
levételekor!
Ha eltávolítja az ajtózsanéron lévő
csapágybakot, a felső készülékajtó
már nincs biztosítva!
A készülékajtót egy másik személy-
nek kell megtartania.

 Óvatosan húzza le a biztonsági
borítást .

 Fordítson egyet a csapon (kb. ¼ for-
dulat) kifelé, amíg nem kattan.

 Húzza ki teljesen a csapot .

 Vegye le óvatosan a készülékajtót, és
óvatosan tegye félre.

Alsó csapágybak áthelyezése

 Felfelé húzva vegye ki a komplett
csapágycsapot  az alátéttel és az
állítólábbal együtt.

 Csavarozza le a csapágybakot .

 Vegye le a burkolatot , és tegye fel
az ellenkező oldalra.
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 Csavarozza fel a csapágybakot  a
másik oldalon, kezdje az alul középen
lévő csavarral .

 Utána csavarja be a másik két csa-
vart .

 Tegye vissza a komplett csapágycsa-
pot  az alátéttel és az állítólábbal
együtt.

Fontos! A beakadó fülnek a csapágy-
csapon megint hátrafelé kell mutatnia.

Felső ajtózsanér áthelyezése

 Csavarja ki az ajtózsanér  csavarja-
it , és vegye le a zsanért.

 Húzza ki a csapágyhüvelyt  az aj-
tózsanér  megvezetéséből, és tegye
be a másik oldalon.
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 Tolja el oldalra a burkolatot .

 180°-kal elforgatva tegye vissza az
ellenkező oldalra a borítást. Ehhez to-
lja fel oldalra a burkolatot és kattintsa
fel.

 Tegye a felső ajtózsanért  a
hűtőkészülék csapjaira.

 Rögzítse az ajtózsanért  a csava-
rokkal .

Készülékajtó előkészítése
Tanács: Hogy megvédje a készülékajtót
a sérülésektől, stabil alapra terítsen le
egy megfelelő alátétet. Utána a külső
előlappal lefelé fektesse rá a készülékaj-
tót.

Ajtónyitó áthelyezése

 Vegye le a burkolatot  a fogantyú
mélyedés nyílásáról.

 Vegye le a fogantyú mélyedés jobb és
bal oldaláról a burkolatokat .
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 Csavarozza ki teljesen a csavarokat a
szürke műanyag gallérral  és a
gallér nélküli csavarokat .

 Húzza erősen felfelé az ajtónyitó to-
lattyúját .

 Most vegye le az ajtónyitót .

 Tegye fel az ajtónyitót  a másik ol-
dalon.

 A kivágáson keresztül tolja be az aj-
tónyitó tolattyút , amíg be nem
kattan.

Az ajtónyitó tolattyú  felülettel síkban
lévő oldalának az ajtótömítés felé kell
mutatnia. A tolattyú műanyag tartója
ne feküdjön fel az ajtótömítésre, ha-
nem a készülékajtó külső éle felé mu-
tasson.
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 A műanyag galléros csavarokkal 
és a gallér nélküli csavarokkal  rög-
zítse az ajtónyitó tolattyút. Ne húzza
meg túl erősen a csavarokat.

Tanács: Az ajtónyitó működtetésével
ellenőrizze, hogy ez könnyen mozgat-
ható-e. Ha nem így van, akkor a csava-
rokat kissé meg kell lazítania.

 Tegye fel a  és  burkolatokat.

Az ajtófék áthelyezése

Ha az ajtó nyitási szögét kb. 90°-ra
szeretné korlátozni, akkor szerelje fel a
mellékelt féket, mielőtt az ajtóféket új-
ra behelyezi (Lásd a „Felállítási útmu-
tatások“ fejezet „A készülékajtó nyitási
szögének korlátozása“ részt).

 Csavarja ki a csavart  az aj-
tófékből , és egy csavarhúzóval tar-
tson az ajtófék mögé.

 Vegye ki az ajtóféket , és forgassa
el 180°-kal.
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 Először a zsanér oldalán srégen ille-
ssze be az ajtóféket  egészen üt-
közésig.

 Utána az ajtófék másik végét tolja be-
le a kivágásba.

 A csavarral  rögzítse az ajtóféket.

Az ajtócsapágyhüvely dugóinak át-
helyezése

 Húzza ki a dugót az ajtócsa-
págyhüvelyből , és helyezze vissza
az ellenkező oldalon.

A készülékajtó felszerelése

 Tegye rá a készülékajtót  felülről a
csapágycsapra , és az ajtón a
zsanér oldalán lévő felső nyílást veze-
sse rá az ajtózsanérra, amelyen a
csapágyhüvely van.
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 Helyezze be a csapot  az ajtócsa-
págyhüvelybe.

 Kattanásig csavarja be a csapot 
(kb. ¼ fordulat).

 Tegye a védőborítást  a csapra.

A készülékajtó csak akkor van bizton-
ságosan felszerelve, ha a
védőborítást  megfelelően felhelye-
zte.

A felső ajtófék rögzítése
 90°-ra nyissa ki a készülék ajtaját.

 Tolja be a burkolatot , amíg be nem
kattan.

 Tolja be a kart  az ajtózsanér
nyílásába.

 Felülről illessze be az ajtózsanéron
lévő csapot . Csavarhúzóval csa-
varja be addig (kb. ¼ fordulat), amíg a
csapágyhüvelyen két reteszelő fül
megfelelően bele nem kattan a ho-
ronyba.

 Húzza ki a piros színű biztosítást .

Tanács: Tegye el a piros színű bi-
ztosítást arra az esetre, ha később újra
meg akarja cserélni az ajtónyitási irányt.
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Felső burkolat felhelyezése

 Tegye fel a burkolatot  az aj-
tózsanérra.

 Illessze fel és pattintsa be a panelt .

1

 Tolja vissza a külső burkolatot .

 Zárja be a készülék ajtaját.



A készülékajtók beállítása

103

A készülékajtó utólagosan beállítható a
készülékházhoz.

A következő ábrák a készülékajtót
nem zárt helyzetben ábrázolják, hogy
a lépések jobban érthetők legyenek.

A készülékajtót az alsó csapágybak kül-
ső hosszú furataival állítsa be:

 Vegye ki a csapágybak középső csa-
varját .

 Kicsit csavarja ki a két külső csa-
vart .

 Igazítsa be a készülékajtót a csa-
págybak jobbra vagy balra történő el-
tolásával.

 Ezután húzza meg a csavarokat .
Az  csavart nem kell visszacsavar-
nia.
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