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Ez a hűtőkészülék megfelel a kötelező biztonsági előírásoknak.
Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és anya-
gi károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a használati és szerelési útmutatót, mielőtt
a hűtőkészüléket üzembe helyezi. Fontos útmutatásokat tartalmaz
a beépítéssel, a biztonsággal, a használattal és a karbantartással
kapcsolatban. Ezáltal megvédi önmagát, valamint elkerüli a hűtő-
készülék károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a hűtőkészülék telepítéséről szóló vala-
mennyi rendelkezésre álló információt, valamint a biztonsági utasí-
tásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell
tartani.

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

Őrizze meg a használati és szerelési útmutatót, és adja azt tovább
az esetleges következő tulajdonosnak.

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 hűtőgépet kizárólag háztartási keretek között használja élelmi-
szerek hűtésére és tárolására, valamint mélyhűtött ételek tárolására,
friss élelmiszerek lefagyasztására és jég készítésére.
Minden más használati cél tilos.
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 A hűtőkészülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laborké-
szítmények vagy más hasonló, az orvostechnikai eszközökről szóló
irányelv alapját képező anyagok vagy termékek tárolására és hűtésé-
re. A hűtőkészülék nem rendeltetésszerű használata a benne tárolt
áru károsodását, ill. megromlását eredményezheti. Ezenkívül a hűtő-
készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területeken való alkalma-
zásra.
A Miele nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból
vagy hibás kezelésből eredő károkért.

 Azok a személyek (gyerekeket is beleértve), akik fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk vagy tájékozat-
lanságuk miatt nem tudják a hűtőkészüléket biztonságosan kezelni, a
kezeléskor felügyelni kell őket.
Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a hűtőkészüléket fel-
ügyelet nélkül használniuk, ha a működését úgy elmagyarázták ne-
kik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. Fel kell tudniuk ismerni és
meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

Gyermekek a háztartásban

 A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a hűtőkészüléktől, kivéve ha
állandó felügyelet alatt állnak.

 Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a hűtőkészülé-
ket felügyelet nélkül használni, ha a hűtőkészüléket úgy elmagyaráz-
ták nekik, hogy azt biztonságosan kezelni tudják. A gyermekeknek
fel kell tudni ismerni és meg kell tudni érteni a helytelen használat le-
hetséges 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 ját-
szani.



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

6

 Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyago-
kat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megful-
ladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

Műszaki biztonság

 A hűtőkör ellenőrizve van tömítettség szempontjából. A hűtőké-
szülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a
megfelelő uniós irányelveknek.

 Ez a hűtőkészülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, mely
egy környezetkímélő, de gyúlékony gáz. A hűtőközeg nem károsítja
az ózonréteget, és nem erősíti az üvegházhatást.
A környezetbarát hűtőközeg használata részben a működési zaj nö-
vekedéséhez vezetett. A kompresszor üzemelési zaján kívül a teljes
hűtőkörben is előfordulhatnak áramlási zajok. Ezek a hatások sajnos
elkerülhetetlenek, de nem befolyásolják a hűtőkészülék teljesítmé-
nyét.
A hűtőkészülék szállításakor és beépítésekor/felállításakor ügyeljen
arra, hogy a hűtőkör egyetlen része se károsodjon. A hűtőközeg
kispriccelése szemkárosodáshoz vezethet.
Károsodás esetén:

- Kerülje a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.

- Válassza le a készüléket a villamos hálózatról.

- Szellőztesse néhány percig a helyiséget, ahol a hűtőkészülék áll.

- Értesítse az Ügyfélszolgálatot.
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 Minél több hűtőközeg van egy hűtőkészülékben, annál nagyobb
helyiségbe kell a készüléket felállítani. Túl kicsi helyiségekben egy
esetleges szivárgás során éghető gáz-levegő keverék képződhet.
11 g hűtőközegenként 1 m3 (légköbméter) térigénnyel kell számolni.
A hűtőközeg mennyisége a hűtőkészülék belsejében lévő adattáblán
van feltüntetve.

 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 elektrotechnikai 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 elektrotechnikai szakem-
berrel ellenőriztesse az elektrotechnikai hálózatot.

 A hűtőkészülék megbízható és biztos működése csak akkor bizto-
sított, ha a hűtőkészülék a nyilvános elektromos hálózatra van csat-
lakoztatva.

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

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

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

 Jelen hűtőkészüléket nem szabad nem mozdulatlan felállítási he-
lyeken (pl. hajókon) üzemeltetni.



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

8

 A hűtőkészülék sérülései veszélyeztethetik az ön biztonságát. Elle-
nőrizze a hűtőkészülék látható sérülésmentességét. Soha ne helyez-
zen üzembe sérült hűtőkészüléket.

 A hűtőkészüléket csak beépítve használja, hogy a biztonságos
működése szavatolva legyen.

 Telepítési és karbantartási munkák vagy javítások előtt a hűtőké-
szüléket 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 hálózat-
ról. 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 ügyfélszolgálat végzi el.

 A hibás alkatrészeket csak eredeti Miele pótalkatrészekre szabad
kicserélni. Csak ezeknél az alkatrészeknél garantálja a Miele, hogy a
biztonsági követelmények teljes mértékben teljesülnek.

 A hűtőkészülék sajátos követelményei miatt (pl. hőmérséklet, ned-
vesség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) speciális
világítóeszközzel van felszerelve. Ezt a világítóeszközt csak rendelte-
tésszerűen szabad használni. A világítóeszköz nem alkalmas helyisé-
gek megvilágítására. A cserét csak felhatalmazott szakember vagy a
Miele Ügyfélszolgálata végezheti el. A hűtőkészülékben az „E“ ener-
giahatékonysági osztálynak megfelelő fényforrások találhatók.
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Szakszerű telepítés

 A hűtőkészülék telepítése során feltétlenül vegye figyelembe a
mellékelt szerelési útmutatót is.

 A hűtőkészülék felállítását egy második személy segítségével vé-
gezze.

 Az ajtó nyitási irányának módosítását (ha szükséges), a mellékelt
szerelési útmutató szerint hajtsa végre.

 A hűtőkészüléket mindenképp vízszintesen állítsa fel. Csak így
biztosítható a kifogástalan működés.

 Csak olyan stabil, biztosan álló beépítő szekrénybe szerelje be a
hűtőkészüléket, amely vízszintes és sík padlón áll.

Szakszerű használat

 A hűtőkészüléket egy meghatározott klímaosztályhoz (helyiség hő-
mérséklet-tartománya) méretezték, melynek a határértékeit be kell
tartani. A klímaosztály a hűtőkészülék belső terében lévő típustáblán
található. Alacsonyabb helyiség-hőmérséklet a kompresszor hosz-
szabb nyugalmi idejéhez vezet, így a hűtőkészülék nem tudja meg-
tartani a megkívánt hőmérsékletet.

 A légbe- és kifúvó nyílásokat nem szabad eltakarni, vagy eltorla-
szolni. Úgy többé nem garantált a megfelelő légvezetés. Növekszik
az energiafogyasztás és nem kizárt az alkatrészek károsodása.

 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.

 Tűz- és robbanásveszély! Ne tartson a hűtőkészülékben robbané-
kony anyagokat és éghető hajtógázzal működő termékeket (pl. sp-
ray-ket). A gyúlékony gázkeverékek az elektromos alkatrészek hatá-
sára meggyulladhatnak.
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 Robbanásveszély! Ne használjon elektromos készüléket a hűtőké-
szülékben (például lágy fagylalt készítéséhez). Szikraképződés tör-
ténhet.

 Sérülés és károsodás veszélye. Ne tároljon olyan szénsavas dobo-
zos vagy palackos italokat vagy folyadékokat a fagyasztórekeszben,
amelyek meg tudnak fagyni. A dobozok, ill. palackok szétdurranhat-
nak.

 Sérülés és károsodás veszélye. Azokat a palackokat, amelyeket
gyors lehűtés céljából a fagyasztórekeszbe helyezett, legkésőbb egy
óra múlva vegye ki. A palackok szétdurranhatnak.

 Sérülésveszély! Ne érintse meg a fagyasztott ételeket és a fém ré-
szeket nedves kézzel. A kezei ráfagyhatnak.

 Sérülésveszély. Soha ne vegyen a szájába jégkockát és pálcikás
fagylaltot, különösen vízjeget, közvetlenül a fagyasztórekeszből való
kivétele után.
A fagyasztott áru nagyon alacsony hőmérséklete miatt megfagyhat
az ajka vagy a nyelve.

 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.

 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 lejá-
rati időt, és az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!
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Tartozékok és pótalkatrészek

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

 A Miele a hűtőkészülék sorozatgyártásának befejezését követően
még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés
működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelhetőségét.
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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 hűtő-
készülék 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.

Szállítás

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

 Sérülés és károsodás veszélye. A nagy súly miatt a hűtőkészülé-
ket egy második személy segítségével szállítsa.



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

13

Régi készülékének leselejtezése

 Adott esetben tegye tönkre régi készüléke ajtózárját. Ezáltal meg-
akadályozza, hogy gyerekek bezárhassák magukat és életveszélybe
kerülhessenek.

 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)

Ennek az utasításnak csak az újrahasznosítás szempontjából van jelentősége.
Normál üzemmódban nem áll fenn veszély.

 A kompresszorban lévő olaj lenyelés vagy a légutakba való beju-
tás esetén halálos lehet.
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A szállítási csomagolás eltávo-
lítása
A csomagolás megóvja a hűtőkészülé-
ket a szállítási sérülésektől. A csomago-
lóanyagokat környezetvédelmi és hulla-
dékkezelés-technikai szempontok alap-
ján választották ki, így azok újrahaszno-
síthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot taka-
rít meg és csökkenti a keletkező hulla-
dék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
Az elektromos és elektronikus készülé-
kek számos értékes anyagokat tartal-
maznak. Tartalmaznak azonban olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket
is, amelyek működésükhöz és biztonsá-
gukhoz voltak szükségesek. A háztartá-
si szemétbe kerülve, illetve nem megfe-
lelő kezelés esetén ezek veszélyeztethe-
tik az emberi egészséget és a környeze-
tet. Ezért régi készülékét semmi esetre
se tegye a háztartási szemétbe.

A leadáshoz használja az önkormányza-
toknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél
hivatalosan kijelölt, az elektromos és
elektronikus készülékek leadására és
hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visz-
szavételi helyeket. Az ártalmatlanítandó

készüléken lévő esetleges személyes
adatok eltávolításáért törvényileg saját
maga felel.

Gondoskodjon róla, hogy a hűtőkészü-
lék csővezetékei a megfelelő, környe-
zetbarát helyre történő szállításig ne sé-
rülhessenek meg.
Így ugyanis a hűtőkörben található hű-
tőközeg és a kompresszorban lévő olaj
nem kerülhet ki a környezetbe.

Gondoskodjon róla, hogy a régi készü-
lékét az elszállításig gyermekek elől biz-
tosan elzárt helyen tárolják. Erről a
Használati és szerelési utasítás „Bizton-
sági útmutatások és figyelmeztetések“
fejezetében tájékozódhat.
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Felállítási hely

 Károsodás- és sérülésveszély az
eldőlő hűtőkészülék miatt!
A hűtőkészülék nehéz, és nyitott ké-
szülékajtónál könnyen előredőlhet.
Tartsa csukva a készülékajtó(ka)t,
amíg a hűtőkészüléket be nem épí-
tették. A hűtőkészüléket a használati
és szerelési utasításnak megfelelően
kell rögzíteni a beépítő fülkében.
A készülék tömege és nagysága mi-
att a hűtőkészülék beépítését feltét-
lenül egy második személy segítsé-
gével végezze.

 A hőleadó készülékek tüzet és
károkat okozhatnak.
A hőleadó készülékek meggyullad-
hatnak és meggyújthatják a hűtőké-
szüléket.
A hűtőkészüléket nem szabad fő-
zőlap alá beépíteni.

 A nyílt láng égés- és sérülésve-
szélyt okoz.
A nyílt láng meggyújthatja a hűtőké-
szüléket.
Tartsa távol a nyílt lángot, pl. gyertyát
a hűtőkészüléktől.

A felállításra egy száraz, jól szellőző he-
lyiség alkalmas.

A készülék felállítási helyének kiválasz-
tásakor vegye figyelembe, hogy a hűtő-
készülék energiafogyasztása nő,
amennyiben fűtés, tűzhely vagy egyéb
hőforrás közvetlen közelében van elhe-
lyezve. Kerülje a közvetlen napsugár-
zást.
Minél magasabb a helyiség hőmérsék-
lete, annál hosszabb ideig jár a komp-
resszor és annál nagyobb az energiafo-
gyasztás.

 A korrózió károkat okozhat.
Magas páratartalom esetén kondenz-
víz csapódhat le a hűtőkészülék kül-
ső felületein. Ez a kondenzvíz a ké-
szülék külső falainak rozsdásodását
okozhatja.
A hűtőkészüléket jól szellőző, száraz
és/vagy klimatizált helyiségben he-
lyezze el.
A készülék felállítása után kérjük, bi-
zonyosodjon meg róla, hogy a ké-
szülékajtók jól zárnak, és a hűtőké-
szülék beépítése megfelel az itt leír-
taknak. A szellőzőrések megadott
keresztmetszeteit feltétlenül be kell
tartani.
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Side-by-side (egymás melletti) kom-
binációk

 A készülék külső falain lecsapó-
dó kondenzvíz károkat okozhat.
Magas páratartalom esetén a kon-
denzvíz lecsapódhat a készülék kül-
ső falain, és ez korrózióhoz vezethet.
Alapvetően ne állítson fel hűtőkészü-
léket más modellekkel együtt egy-
más mellé vagy fölé.

Ha integrált fűtés nélküli hűtőkészü-
lékeket szeretne egymás mellé felállí-
tani, 150 mm-es távolságot kell be-
tartani a hűtőkészülékek között.

Klímaosztály

A hűtőkészüléket egy meghatározott klí-
maosztályra (a helyiség adott hőmér-
séklet-tartományára) méretezték,
amelynek a határértékeit be kell tartani.
Alacsonyabb helyiség-hőmérséklet ese-
tén a kompresszor ritkábban kapcsol
be. Ez a hűtőkészülékben mérhető hő-
mérsékletek megemelkedését és ebből
adódó károkat eredményezhet.

A klímaosztály a hűtőkészülék belső te-
rében lévő típustáblán található.

Klímaosztály Helyiség hőmér-
séklete

SN +10 és +32 °C kö-
zött

N +16 és +32 °C kö-
zött

ST +16 és +38 °C kö-
zött

T +16 és +43 °C kö-
zött

Ha az SN klímaosztályú hűtőkészülé-
ket hidegebb helyiség-hőmérséklete-
ken (+5 °C-ig) üzemeltetik, akkor biz-
tosított a kifogástalan működés.
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Szellőzés

 A nem megfelelő szellőzés tűz-
és sérülésveszélyt okoz.
Ha a hűtőkészülék szellőzése nem
megfelelő, a kompresszor gyakrab-
ban kapcsol be és hosszabb ideig
működik. Ennek következtében meg-
nő az energiafogyasztás és az üzemi
hőmérséklet, ami a kompresszor ká-
rosodásához vezethet.
Ügyeljen a hűtőkészülék megfelelő
szellőzésére.
Mindenképpen tartsa be a szellőző
rések megadott méreteit. A szellőző
réseket nem szabad letakarni vagy
elzárni.

A hűtőkészülék hátfalán felmelegszik a
levegő. Ezért a beépítőszekrénynek
olyannak kell lennie, hogy a levegő aka-
dálytalan be- és kijutása garantált le-
gyen (lásd „Beépítési méretek“ rész és
mellékelt szerelési útmutató).

Bútorajtó

Vízszintes és függőleges illesztési
hézag mérete

A konyhadesigntól függően meg van
határozva a bútorajtó vastagsága és
nyitási sugara, valamint a körkörös il-
lesztési hézag mérete (vízszintes és füg-
gőleges).

Ezért feltétlenül vegye figyelembe a
következőket:

- Vízszintes illesztési hézag mérete

A bútorajtó és a felette, ill. alatta elhe-
lyezkedő szekrényajtó közötti hézagnak
legalább 3 mm-nek kell lennie.

- Függőleges illesztési hézag mérete

Ha a hűtőkészülék bútorajtaja és a
csuklópánttal szomszédos konyha-
bútor-előlap, ill. a záró oldalfal közötti
illesztési hézag túl kicsi, a hűtőké-
szülék ajtaja nyitáskor összeütközhet
a konyhabútor frontjával/oldalfalával.
A bútorajtó vastagságától és nyitási
sugarától függően egyéni illesztési
hézagméret szükséges.

Ezt vegye figyelembe a konyha tervezé-
sekor, ill. a hűtőkészülék cseréjekor, és
ennek megfelelő beépítési megoldást
válasszon.
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A bútoraj-
tó vastag-
sága 
A [mm]

Illesztési hézag mérete X
[mm] 

különböző 
nyitási sugarakhoz B

R0 R1 R2 R3

≥16–19 2,5

20 3 3 2,5 2,5

21 3 3 2,5 2,5

22 4 3,5 3 3

szomszédos konyhabútorfront

A = Bútorfront vastagsága
B = Nyitási sugár
X = Illesztési hézag mérete

záró oldalfal

A = Bútorfront vastagsága
B = Nyitási sugár
X = Illesztési hézag mérete

Tanács: Szereljen egy távtartót a bútor-
test és az oldalfal közé. Így elegendően
széles hézagot kap.

– a bútorajtó tömege

 Túl nehéz bútorajtó károsodást
okozhat.
Az olyan felszerelt bútorajtó, amely a
megengedett tömeget túllépi, káro-
sodásokat okozhat a csuklópánto-
kon, amelyek többek között működé-
si zavarokhoz vezethetnek!
Győződjön meg arról a bútorajtó sze-
relése előtt, hogy a szerelendő bútor-
ajtó nem lépi túl a megengedett tö-
meget.

A bútorajtó maximális tömege:

Hűtőkészülék kg

K 7114 E, K 7104 E Selection
K 7314 E, K 7304 E Selection,
K 7314 F, K 7304 F Selection

19
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Beépítési méretek

Beépítés magas szekrénybe/oldalsó nézet

Minden méret mm-ben van megadva.

* A nyilatkozatban igazolt energiafogyasztást 560 mm-es fülkemélységgel határoz-
ták meg. A hűtőkészülék 550 mm-es fülkemélységnél teljesen működőképes, de
kicsivel nagyobb az energiafogyasztása.

Ügyeljen arra a beépítés előtt, hogy a beépítőszekrény pontosan megfeleljen az
előírt beépítési méreteknek. A szellőzőrések keresztmetszeteit feltétlenül be kell
tartani, hogy a hűtőkészülék helyes működése biztosított legyen.

Fülkemagasság
A

K 7114 E, K 7104 E Selection 874–890

K 7314 E, K 7304 E Selection, K 7314 F, K 7304 F Selection 1 220–1 236
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Csatlakozások és szellőzés

Minden méret mm-ben van megadva.

a Elölnézet

b Hálózati csatlakozóvezeték hossza = 2 200 mm

c Szellőző kivágás min. 200 cm²

d Szellőzés

e Nincs csatlakozó ezen a részen
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Elektromos csatlakozás
A hűtőkészülék 50Hz 220–240V-os vál-
tóáramra történő csatlakoztatásra ké-
szen kerül kiszállításra.

A biztosítás legalább 10 A-es legyen.

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

Hogy a hűtőkészüléket vészhelyzetben
gyorsan le lehessen választani a háló-
zatról, 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 kiala-
kítani. Megszakítóként min. 3 mm nyitá-
sú kapcsolót kell használni. Ilyen lehet a
vezetékvédő kismegszakító, a relé és a
biztosító (EN 60335).

A hálózati csatlakozó, valamint a hűtő-
készülék hálózati kábele nem érhet a
hűtőkészülék hátoldalához, mivel a hű-
tőkészülék által keltett vibráció károsít-
hatja a hálózati csatlakozót és a hálózati
kábelt. Ez zárlatot okozhat.

Más készüléket sem szabad a hűtőké-
szülék hátoldali területén lévő dugaszo-
lóaljzathoz csatlakoztatni.

A készüléket hosszabbítóval sem sza-
bad a hálózathoz csatlakoztatni, mivel
így nem garantált a hűtőkészülék biz-
tonságos működése (pl. túlmelegedés-
veszély).

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.

Ha ki kell cserélni a hálózati csatlakozó
vezetéket, azt csak egy szakképzett vil-
lanyszerelő végezheti el.
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Így takaríthat meg energiát:

Felállítási hely A hűtőkészüléknek magasabb környezeti hőmérséklet esetén
gyakrabban kell hűtenie, így több energiát fogyaszt. Ezért:

- A hűtőkészüléket jól szellőző helyiségben állítsa fel.

- Ne állítsa a hűtőkészüléket hőforrás (fűtőtest, tűzhely) mellé.

- Védje a hűtőkészüléket közvetlen napsugárzástól.

- Gondoskodjon a 20 °C körüli ideális helyiség-hőmérsékletről.

- Tartsa szabadon és rendszeresen portalanítsa a szellőzőrése-
ket.

Hőmérséklet-
beállítás

Minél alacsonyabb a beállított hőmérséklet, annál magasabb az
energiafogyasztás. A következő beállítások ajánlhatók:

- Hűtőzóna 4–5 °C.

- Fagyasztórekesz –18 °C

Használat A bevitt hő és az akadályozott levegőkeringés miatt növekszik az
energiafogyasztás. Ezért:

- Mindig csak a lehető legrövidebb időre nyissa ki a készülék aj-
taját. Az élelmiszerek megfelelő szortírozása segít a tájékozó-
dásban.

- Nyitás után teljesen csukja be a készülék ajtaját/ajtóit.

- A meleg ételeket és italokat hagyja kihűlni, mielőtt azokat a
hűtőkészülékbe helyezi.

- Az élelmiszert jól becsomagolva vagy jól letakarva helyezze
be.

- A rekeszeket ne rakja meg túlságosan, hogy a levegő kerin-
geni tudjon.

- A fagyasztott árut felolvasztáshoz helyezze a hűtőzónába.

Leolvasztás A jégréteg rontja a fagyasztott élelmiszer hűtését. Ezért:

- A fagyasztórekeszt legkésőbb 0,5 cm jégréteg esetén olvassza
le.
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a Kezelőpanel kijelzővel és Be/Ki kapcsológombbal

b Fagyasztórekesz

c Tojástartó

d A készülékajtóban található tároló

e Belső világítás

f Rakodópolc

g Olvadékvíz-folyóka és olvadékvíz-lefolyónyílás

h Gyümölcs- és zöldségfiók

i Palacktartó polc palacktartóval (modelltől függően)

a Az ajtóriasztás kikapcsolása

b A hőmérséklet beállítása ( hidegebbre és  melegebbre)

c Hőmérséklet-kijelző

d A Szuperhűtés funkció be-/kikapcsolása

e A hűtőkészülék be-/kikapcsolása
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A belső tér kialakítása

Tároló/palacktartó polc áthelyezése

A készülékajtóban lévő tárolókat/pa-
lacktartó polcokat csak üres állapot-
ban helyezze át.

 Tolja felfelé a tárolókat/palacktartó
polcokat és vegye ki őket előrefelé.

 Helyezze be újra a tárolókat/palack-
tartó polcokat a kívánt helyre.

Palacktartó eltolása vagy kivétele
(modelltől függően)

A palacktartó lamellái a készülékajtó
nyitásakor és zárásakor stabilabb tar-
tást biztosítanak az üvegek számára.

A palacktartót jobbra vagy balra csúsz-
tathatja. Ezáltal több hely jut a dobozos
italok számára.

A palacktartót (pl. tisztításhoz) teljesen
ki is lehet venni:

 A palacktartót felfelé húzza ki.

Rakodópolcok áthelyezése

A rakodópolcokat a hűtendő áru ma-
gasságától függően áthelyezheti.

 Húzza előre a rakodópolcot, majd le-
felé billentse ki a helyéről.

 Helyezze be újra a rakodópolcot a
hátsó peremével felfelé a kívánt he-
lyen. A rakodópolc hátsó peremének
felfelé kell néznie, hogy az élelmiszer
ne érhessen a hátfalhoz, és ne fagy-
jon oda.

A gyümölcs- és zöldségfiók kivétele

 A gyümölcs- és zöldségtároló fiókot
be- és kirakodáshoz és tisztításhoz
teljesen is ki tudja venni.
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Mellékelt tartozékok

Tojástartó

Palacktartó (modelltől függően)

Jégkockatartó

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

SoftClose csuklópánt

A SoftClose csuklópánt segítségével a
készülék ajtaja különösen finoman és
halkan csukható be.

Az ajtó ezenkívül 30°-nál kisebb nyílás-
szög esetén automatikusan becsukódik.

Univerzális mikroszálas kendő

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

MicroCloth készlet

A MicroCloth készlet egy univerzális,
egy üveghez való és egy fényesítőken-
dőből áll. 
A kendők különösen szakadásállóak és
strapabíróak. A nagyon finom mikroszá-
laiknak köszönhetően a kendők magas
tisztítási teljesítményt érnek el.

Utólag vásárolható tartozékokat ren-
delhet a Miele webshopjában. Ezek a
termékek kaphatók a Miele Ügyfél-
szolgálatánál is (lásd a használati út-
mutató végét), és a Miele szakkeres-
kedőknél.
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Az első használat előtt
 Távolítsa el az összes csomagoló-

anyagot és védőfóliát.

 Tisztítsa le a szekrény belsejét és a
tartozékokat (lásd a „Tisztítás és ápo-
lás“ fejezetet).

Tartozékok

Palacktartó felhelyezése (modelltől
függően)

 A palacktartót helyezze a palacktartó
polc hátsó peremének közepére.

A hűtőkészülék bekapcsolása
 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Kapcsolja be a hűtőkészüléket a ke-
zelőpanelen lévő Be/Ki kapcsoló-
gomb megnyomásával.

A hűtőkészülék hűteni kezd, és a belső
világítás nyitott készülékajtónál világít.

Annak érdekében, hogy a hőmérsék-
let elég alacsony legyen, hagyja a
hűtőkészüléket néhány órán keresz-
tül előhűteni, mielőtt első alkalommal
élelmiszert helyez bele. Csak akkor
helyezzen élelmiszert a hűtőkészü-
lékbe, ha elérte a beállított hőmér-
sékletet.

Csak akkor helyezzen élelmiszert a
fagyasztórekeszbe, ha annak hőmér-
séklete elég alacsony (min. –18 °C).

A hűtőkészülék kikapcsolása

 Kapcsolja ki a hűtőkészüléket a keze-
lőpanelen lévő Be/Ki kapcsológomb
megnyomásával.

A hűtés és a belső világítás kikapcsolá-
sa megtörtént.

Kérjük, vegye figyelembe a követke-
zőt: A hűtőkészülék nincs leválasztva
a hálózatról, ha kikapcsolja.

Hosszabb távollét esetén

Ha hosszabb távollét esetén kikap-
csolja a hűtőkészüléket, de nem tisz-
títja ki, akkor zárt hűtőajtónál fennáll
a penészesedés veszélye.
Mindenképpen tisztítsa ki a hűtőké-
szüléket.

Ha hosszabb ideig nem használja a hű-
tőkészüléket, akkor tartsa be a követke-
zőket:

 Kapcsolja ki a hűtőkészüléket.

 Olvassza le a fagyasztórekeszt.

 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót,
vagy kapcsolja ki az otthoni kismeg-
szakítót.

 Tisztítsa ki a hűtőkészüléket, és a
megfelelő szellőzés és a szagképző-
dés elkerülése érdekében hagyja nyit-
va a hűtőkészülék ajtaját.
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A megfelelő hőmérséklet beállítása na-
gyon fontos az élelmiszer elegendő ide-
ig való eltarthatósága szempontjából. A
hőmérséklet csökkenésével lelassulnak
a mikroorganizmusok növekedési folya-
matai. Az élelmiszerek nem romlanak
meg olyan gyorsan.

Annál jobban emelkedik a hőmérséklet
a hűtőkészülékben:

- minél gyakrabban és hosszabb ideig
nyitják ki a készülék ajtaját

- minél több élelmiszert tárolnak a ké-
szülékben

- minél melegebb a frissen behelyezett
élelmiszer

- minél magasabb a hűtőkészülék kör-
nyezetének hőmérséklete. A hűtőké-
szüléket egy meghatározott klíma-
osztályra (a helyiség adott hőmérsék-
let-tartományára) méretezték, amely-
nek a határértékeit be kell tartani.

... a hűtőzónában

A hűtőzónában 4 °C hűtési hőmérsékle-
tet ajánlunk.

... a fagyasztórekeszben

Friss élelmiszer lefagyasztásához és
élelmiszer hosszútávú tárolásához
-18 °C szükséges. Ennél a hőmérséklet-
nél a mikroorganizmusok szaporodása
nagymértékben csökken. Amint a hő-
mérséklet -10 °C fölé megy, a mikroor-
ganizmusok elkezdik bomlasztani az
élelmiszert, emiatt rövidebb ideig eltart-
ható. Ezért a meg- vagy felolvasztott
élelmiszert csak akkor szabad újra lefa-
gyasztani, ha már feldolgozták (megfőz-
ték vagy megsütötték). Magas hőmér-
sékleten a legtöbb mikroorganizmus el-
pusztul.

Hőmérséklet-kijelző

A hőmérséklet-kijelző normál üzemben
a kívánt hőmérsékletet mutatja.

A hőmérséklet beállítása
 Állítsa be a hőmérsékletet a kezelő-

panelen lévő  és  érintőgombok
segítségével.

- Ha egy érintőgombra koppint: a hő-
mérséklet értéke 1 °C-os lépésekben
változik.

- Ha az ujját az érintőgombon hagyja: a
hőmérsékleti érték folyamatosan vál-
tozik.

Minél magasabb, ill. alacsonyabb a
hőmérséklet a hűtőzónában, annál
magasabb, ill. alacsonyabb a fagyasz-
tórekesz hőmérséklete is.

Lehetséges beállítási értékek:

- Hűtőzóna 2–9 °C
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Ha módosította a beállított hőmér-
sékletet:

 Néhány óra elteltével ellenőrizze a hő-
mérséklet-kijelzőt. Csak ekkorra áll be
a tényleges hőmérséklet.

- kb. 6 óra után csekély mértékben
megtöltött hűtőkészülék esetén

- kb. 24 óra után teli hűtőkészülék ese-
tén

Ha a hőmérséklet ezt követően túl ma-
gas vagy túl alacsony:

 Ismét állítsa be a hőmérsékletet.
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Szuperhűtés 

A Szuperhűtés  funkcióval a hű-
tőzóna és a fagyasztórekesz nagyon
gyorsan lehűl a leghidegebb értékre (a
helyiség hőmérsékletétől függően). A
hűtőkészülék a lehető legnagyobb hű-
tőteljesítménnyel működik, és a hő-
mérséklet csökken. Válassza ezt a
funkciót, ha nagy mennyiségű, frissen
betárolt élelmiszert vagy italt szeretne
gyorsan lehűteni, vagy friss élelmisze-
rek lefagyasztása előtt. Ezzel eléri,
hogy az élelmiszerek gyorsan átfagyja-
nak, és így a tápértékük, vitamintartal-
muk, kinézetük és ízük megmaradjon.

A Szuperhűtés  funkció használata-
kor a készülék zajosabb lehet.

A Szuperhűtés funkciót  négy órá-
val a lefagyasztandó élelmiszer
vagy ital behelyezése előtt be kell
kapcsolni.

A Szuperhűtés  funkció kb. 36 óra
után automatikusan kikapcsol. A hűtő-
készülék újra normál teljesítménnyel
működik.

Tanács: Energiatakarékossági célból a
Szuperhűtés  funkciót saját maga is
kikapcsolhatja, amint az élelmiszerek
vagy az italok kellően hidegek.

A Szuperhűtés  be- és kikapcsolá-
sa

 A funkció be- és ismételt kikapcsolá-
sához érintse meg a Szuperhűtés 
érintőgombot.

A Szuperhűtés funkció bekapcsolt álla-
pota esetén a(z)  érintőgomb világító
sárga hátterűvé válik.



Ajtóriasztás

30

 A megromlott élelmiszer fo-
gyasztása veszélyeztetheti az egész-
séget.
Ha a hőmérséklet hosszabb ideig
-18 °C-nál melegebb volt, a fagyasz-
tott áru meg- vagy felolvadhat. Ezál-
tal az élelmiszer eltarthatósága lerö-
vidül.
Ellenőrizze, hogy a fagyasztott élel-
miszer meg- vagy felolvadt-e. Ebben
az esetben minél hamarabb fogyasz-
sza el ezeket az élelmiszereket, vagy
pedig az ismételt lefagyasztás előtt
főzze meg vagy süsse meg őket.

A hűtőkészüléket figyelmeztető rend-
szerrel szerelték fel a nyitva álló készü-
lékajtónál fellépő energiaveszteség el-
kerülése és a készülékben hűtött áru
védelme érdekében.

Ha a készülékajtó több mint két percig
nyitva van, megszólal egy figyelmeztető
hang.

Amint a készülékajtót becsukja, a figyel-
meztető hang elhallgat.

Az ajtóriasztás idő előtti kikapcsolá-
sa

Ha zavarja a figyelmeztető hang, akkor
korábban is kikapcsolhatja.

 Érintse meg a(z)  érintőgombot a
kezelőpanelen.

A figyelmeztető hang elhallgat.
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 A gyúlékony gázkeverékek rob-
banást okozhatnak.
A gyúlékony gázkeverékeket az
elektromos alkatrészek begyújthat-
ják.
Ne tartson a hűtőkészülékben robba-
nóképes anyagokat és éghető hajtó-
gázzal működő termékeket (pl. sp-
ray-ket). Az ilyen spray-ket a flakonra
nyomtatott összetevőlistáról vagy a
láng szimbólumról ismerheti fel. Az
esetlegesen kiszivárgó gázokat az
elektromos alkatrészek begyújthat-
ják.

 A zsír- vagy olajtartalmú élelmi-
szerek károsodást okozhatnak.
Ha a hűtőkészülékben vagy a készü-
lék ajtajában zsír- vagy olajtartalmú
élelmiszert tárol, akkor mechanikai
feszültség okozta repedések kelet-
kezhetnek a műanyagban, és ezáltal
a műanyag eltörhet vagy megreped-
het.
Ügyeljen arra, hogy a kiömlő zsír
vagy olaj ne érintkezzen a hűtőké-
szülék műanyag alkatrészeivel.

Ha a levegő keringése nem kielégítő,
a hűtési teljesítmény csökken, és az
energiafogyasztás nő.
Ne tárolja az élelmiszereket túl szoro-
san egymás mellett, hogy a levegő
jól tudjon keringeni.

Különböző hűtési területek
A természetes levegőkeringés miatt kü-
lönböző hőmérsékletű területek alakul-
nak ki a hűtőzónában.

A hideg, nehéz levegő a hűtőzóna alsó
részébe süllyed. Használja a különböző
hűtőzónákat az élelmiszer betárolása-
kor.

A legmelegebb tartomány

A legmelegebb tartomány a hűtőzóná-
ban egészen fent, a készülékajtónál
van. Ezt a területet pl. vaj tárolására
használja, így kenhető marad, és sajt
számára, hogy megtartsa az aromáját.

A leghidegebb terület

A hűtőzónában a leghidegebb terület
közvetlenül a gyümölcs- és zöldségfiók
fölött és a hátfalnál van.

Ezt a területet használja minden érzé-
keny és könnyen romló élelmiszerhez,
mint pl.:

- hal, hús, szárnyas,

- kolbászfélék, készételek,

- tojásos vagy tejszínes ételek/sütemé-
nyek,

- friss tészta, sütemény-, pizza-, qui-
che-tészta,

- nyers tejből készült sajtok és más,
nyers tejből készült termékek,

- fóliába csomagolt zöldségkeverék

- és általában minden friss élelmiszer,
amelynek eltarthatóságához legalább
4 °C-os tárolási hőmérséklet szüksé-
ges
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Tanács: Úgy tárolja az élelmiszereket,
hogy ne érjenek hozzá a hűtőzóna hát-
falához. Ellenkező esetben az élelmisze-
rek ráfagyhatnak a hátfalra.

A hűtőzónában nem tárolható
élelmiszerek
Nem minden élelmiszer alkalmas 5 °C
alatti tárolásra, mert hidegre érzéke-
nyek.

Ilyen hidegre érzékeny élelmiszerek töb-
bek között:

- ananász, avokádó, banán, gránátal-
ma, mangó, dinnyefajták, papaya,
maracuja, citrusfélék (pl. citrom, na-
rancs, mandarin, grapefruit),

- gyümölcsök, amelyek utánérést igé-
nyelnek,

- padlizsán, uborka, burgonya, paprika,
paradicsom, cukkini,

- kemény sajt (pl. parmezán, hegyi sajt)

Megjegyzések élelmiszer vá-
sárlásához
A hosszú eltarthatóság legfontosabb
feltétele az élelmiszer frissessége a be-
tároláskor.
Ügyeljen a lejárati dátumra és a megfe-
lelő tárolási hőmérsékletre.
A hűtési láncot lehetőleg ne szakítsa
meg, ha pl. az élelmiszert meleg autó-
ban szállítja.

Az élelmiszerek helyes tárolása
Az élelmiszert a hűtőzónában becsoma-
golva vagy jól letakarva tárolja. Így elke-
rülhető más élelmiszerek szagának át-
vétele, az esetlegesen jelenlévő baktéri-
umok átterjedése, valamint az élelmi-
szer kiszáradása. Ezt különösen az állati
eredetű élelmiszerek tárolásakor kell fi-
gyelembe venni. Ügyeljen arra, hogy kü-
lönösen az olyan élelmiszerek, mint a
nyers hús vagy hal, ne érintkezzenek
más élelmiszerekkel.
A hőmérséklet helyes beállítása esetén
és megfelelő higiénia mellett az élelmi-
szer eltarthatósága jelentősen növelhe-
tő, és csökkenhet a kidobott élelmisze-
rek mennyisége is.

Gyümölcs és zöldség

A gyümölcs és a zöldség azonban cso-
magolatlanul tárolható a gyümölcs- és
zöldségfiókban.

Fehérjében gazdag élelmiszerek

Vegye figyelembe, hogy a fehérjében
gazdag élelmiszerek gyorsabban romla-
nak. Ez azt jelenti, hogy a kagylók és rá-
kok pl. gyorsabban romlanak meg, mint
a hal, a hal pedig gyorsabban romlik
meg, mint a hús.
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Mi történik friss élelmiszer le-
fagyasztásakor?

 A megromlott élelmiszer fo-
gyasztása veszélyeztetheti az egész-
séget.
Ha a hőmérséklet hosszabb ideig
-18 °C-nál melegebb volt, a fagyasz-
tott áru meg- vagy felolvadhat. Ezál-
tal az élelmiszer eltarthatósága lerö-
vidül.
Ellenőrizze, hogy a fagyasztott élel-
miszer meg- vagy felolvadt-e. Ebben
az esetben minél hamarabb fogyasz-
sza el ezeket az élelmiszereket, vagy
pedig az ismételt lefagyasztás előtt
főzze meg vagy süsse meg őket.

A friss élelmiszereknek a lehető leg-
gyorsabban át kell fagyniuk, hogy tá-
pértékük, vitamintartalmuk, kinézetük
és ízük megmaradjon.

Ha az élelmiszer gyorsan átfagy, a sejt-
folyadéknak kevesebb ideje van a sejt-
ből a sejtközi térbe áramlania. A sejtek
lényegesen kevésbé zsugorodnak ösz-
sze. Felolvasztáskor csak az a kis
mennyiségű folyadék, ami a sejtközi te-
rekbe áramlott, visszaáramolhat a sej-
tekbe, így a nedvességvesztés nagyon
csekély. Ezért csak egy kis víztócsa ke-
letkezik.

A fagyasztórekesz használata

Használja a fagyasztórekeszt

- fagyasztott készétel tárolására,

- jégkockakészítésre,

- kisebb mennyiségű élelmiszer lefa-
gyasztására.

A maximális fagyasztóképesség ada-
tait a típustáblán találja.

A fagyasztóképesség megadja, hogy
milyen élelmiszermennyiség hány óra
alatt fagyasztható át.

Fagyasztott készétel behelye-
zése
Ha lefagyasztott készételt szeretne be-
helyezni, már vásárláskor az üzletben
ellenőrizze:

- a csomagolás sértetlenségét,

- az eltarthatóság dátumát, valamint

- a bolti fagyasztóláda hűtőzóna-hő-
mérsékletének –18 °C-nak vagy hide-
gebbnek kell lennie.

 A fagyasztott készételt lehetőleg szi-
getelt tasakban szállítsa, és gyorsan
helyezze be a hűtőkészülékbe.
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Friss élelmiszerek lefagyasztá-
sa otthon

A bepakolás előtt

 2 kg-nál nagyobb mennyiségű friss
élelmiszer esetében az élelmiszer be-
rakása előtt 4–6 órával kapcsolja be a
Szuperhűtés  funkciót.

Így a már behelyezett fagyasztott áru hi-
degtartalékot kap.

 Csak friss és kifogástalan állapotú
élelmiszert fagyasszon le!

Ügyeljen arra, hogy bizonyos élelmi-
szerek nem fagyaszthatók. Ide tartoz-
nak pl. az olyan zöldségfajták, amelye-
ket általában nyersen fogyasztanak,
mint fejes saláta vagy retek.

Tanács: Azért, hogy az íz, az aroma és
a C-vitamin megmaradjon, a zöldséget
lefagyasztás előtt blansírozni kell. Ehhez
a zöldséget tegye adagonként 2–
3 percre forrásban lévő vízbe. Ezután
vegye ki a zöldséget, és gyorsan hűtse
le hideg vízben. Csöpögtesse le a zöld-
séget.

A lefagyasztandó élelmiszer csoma-
golása

 A fagyasztást adagonként végezze.

Tanács: A fagyási sérülés megakadá-
lyozása érdekében válasszon megfelelő
csomagolást (mint pl. fagyasztó doboz).

 Nyomja ki a levegőt a csomagolás-
ból, majd szorosan zárja le a csoma-
got.

 A csomagolásra írja rá a tartalmát és
a lefagyasztás dátumát.

Lefagyasztandó élelmiszerek behe-
lyezése

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

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

 Tegye a lefagyasztandó árut lehetőleg
szorosan a fagyasztófiók oldalfalához,
hogy az a lehető leggyorsabban a kö-
zepéig átfagyjon.

Kb. 24 órával a behelyezés után a fa-
gyasztási folyamat befejeződött.

 Kapcsolja ki ismét a Szuperhűtés
 funkciót.
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Lefagyasztott élelmiszerek tá-
rolási ideje

Élelmiszer-
csoport

Tárolási idő
(hónap)

Fagylalt 2-től 6-ig

Kenyér, péksütemé-
nyek

2-től 6-ig

Sajt 2-től 4-ig

Zsíros hal 1-től 2-ig

Sovány hal 1-től 5-ig

Kolbász, sonka 1-től 3-ig

Vadhús, sertéshús 1-től 12-ig

Szárnyas, marhahús 2-től 10-ig

Zöldség, gyümölcs 6-től 18-ig

Fűszernövények 6-től 10-ig

A megadott tárolási idők irányadó értékek.

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

A fagyasztórekesz hőmérsékletének fo-
lyamatosan -18 °C-on való tartása ese-
tén és megfelelő higiénia mellett kihasz-
nálhatjuk az élelmiszer maximális eltart-
hatósági idejét, ráadásul elkerülhető az
élelmiszerek kidobása.

Italok gyorshűtése
Ha a fagyasztórekeszben gyorshűtés
céljából italos üvegek vannak, legké-
sőbb egy óra elteltével vegye ki őket a
fagyasztórekeszből, mert különben
szétdurrannak!

Tartozékok használata

Jégkocka készítése

 Töltse meg a jégkockatartót három-
negyed részéig vízzel, és tegye a fa-
gyasztórekesz aljára.

 Az odafagyott jégkockatartó fellazítá-
sához tompa tárgyat, pl. kanálnyelet
használjon.

Tanács: A jégkockák könnyen kivehe-
tők a tartóból, ha rövid időre folyó víz
alá tartja.



Leolvasztás

36

A hűtőzóna automatikusan leolvaszt.

A kompresszor működése közben mű-
ködési okokból dér és vízcseppek kelet-
kezhetnek a hűtőzóna hátfalán. Ezeket
nem kell eltávolítania.

Az olvadékvíz az olvadékvíz-folyókán és
az olvadékvíz-lefolyónyíláson keresztül
a hűtőkészülék hátoldalán található pá-
rologtatórendszerbe folyik. Az olvadék-
víz automatikusan elpárolog a komp-
resszor melegétől.

Tartsa tisztán az olvadékvíz-folyókát
és az olvadékvíz-lefolyónyílást. Min-
dig biztosítani kell, hogy az olvadék-
víz akadálytalanul le tudjon folyni.

A fagyasztórekesz leolvasztása
A fagyasztórekesz nem olvaszt le auto-
matikusan.

A normál üzem során a fagyasztóre-
keszben, pl. a belső falakon, idővel
dér és jég képződik. A keletkezett dér-
és jégréteg vastagsága az alábbi
okoktól is függ:

- A fagyasztórekesz ajtaját gyakran
vagy hosszabb ideig nyitva tartot-
ták.

- Nagy mennyiségű élelmiszert fris-
sen fagyasztottak le.

- A helyiség levegőjének páratartal-
ma megnövekedett.

Vastag jégréteg képződése miatt bizo-
nyos körülmények között a fagyasztó-
rekesz ajtaja nem zár tökéletesen. A
hűtőteljesítmény ugyancsak csökken,
miáltal az energiafogyasztás nő.

 Időről időre olvassza le a fagyasztóre-
keszt, legkésőbb azonban akkor, ha
helyenként kb. 0,5 cm vastag jégré-
teg képződött.

Tanács: Használja ki erre azt az időt,
amikor kevés vagy semmilyen fagyasz-
tott árut nem tárol a fagyasztórekesz-
ben, ill. amikor a helyiség levegőjének
páratartalma és a helyiség hőmérsékle-
te alacsony.
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 A helytelen leolvasztás károkat
okozhat.
A leolvasztásnál ügyeljen arra, hogy
ne tegyen kárt a hűtőszekrény kon-
denzátorában, nehogy a hűtőkészü-
lék ezáltal működésképtelenné vál-
jon.
Ne kaparja le a dér- és jégrétegeket.
Ne használjon hegyes vagy éles tár-
gyakat.
Ne használjon mechanikai segédesz-
közöket vagy más olyan eszközöket,
amelyeket nem a gyártó javasolt,
hogy meggyorsítsa a leolvasztási fo-
lyamatot.

Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz a hű-
tőszekrény körüli konyhabútorba.

A leolvasztás előkészítése

 Leolvasztás előtt kb. négy órával kap-
csolja be a Szuperhűtés  funkciót.

Így a már behelyezett fagyasztott áru hi-
degtartalékot kap, tehát valamivel to-
vább tárolható szobahőmérsékleten.

 Vegye ki a fagyasztott élelmiszert.
Csavarja a fagyasztott élelmiszert
több réteg újságpapírba vagy taka-
rókba.

Tanács: Hűtőtáskákban is tárolhatja a
fagyasztott élelmiszert.

 Tárolja a fagyasztott árut hűvös he-
lyen, amíg a fagyasztórekesz ismét
készen nem áll a használatra.

A leolvasztáshoz

Minél tovább tárolja a fagyasztott
árut szobahőmérsékleten, annál rövi-
debb lesz a fagyasztott áru eltartha-
tósága.
Gyorsan végezze el a leolvasztást.

 Kapcsolja ki a Szuperhűtés  funkci-
ót és a hűtőkészüléket.

 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót,
vagy kapcsolja ki az otthoni kismeg-
szakítót.

 Hagyja nyitva a fagyasztórekesz ajta-
ját.

Tanács: A leolvasztást gyorsíthatja, ha
a fagyasztórekeszbe berak kettő,
edényalátétre helyezett, forró (nem for-
rásban lévő) vízzel teli edényt. Ebben az
esetben tartsa zárva az ajtót a leolvasz-
tás során, hogy a hő ne tudjon elillanni.

 Vegye ki a levált jégdarabokat.

 Az olvadékvizet többször itassa fel
egy szivaccsal vagy kendővel.

A leolvasztás után

 Tisztítsa ki és szárítsa meg a fagyasz-
tórekeszt.

 Csatlakoztassa újra a hűtőkészüléket,
és kapcsolja be.

 Tegye vissza a fagyasztott árut a fa-
gyasztórekeszbe, amint a hőmérsék-
let elég alacsony.
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A hűtőkészülék belsejében lévő típus-
táblát nem szabad eltávolítani. Hiba
esetén szükség van rá.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz az
elektronikába vagy a világításba.

 A behatoló nedvesség károso-
dást okozhat.
A gőztisztító készülék gőze károsít-
hatja a műanyag részeket és az
elektromos alkatrészeket.
Ne használjon gőztisztító készüléket
a hűtőkészülék tisztításához.

Az olvadékvíz-lefolyónyíláson nem
folyhat át tisztításhoz használt víz.

Útmutatások a tisztítószerek
kiválasztásához

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

Hogy a felületek károsodását elkerülje,
ne használjon a tisztításhoz

- szóda-, ammónia-, sav- vagy klorid-
tartalmú tisztítószereket,

- vízkőoldó tisztítószereket,

- dörzsölő hatású tisztítószereket,
(pl. súrolóport, folyékony súrolószert,
súrolóköveket),

- oldószertartalmú tisztítószereket,

- nemesacél-tisztító szereket,

- mosogatógép-tisztítót,

- sütőtisztító spray-ket,

- üvegtisztítót,

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

- tisztító radírt,

- éles fémpengét.

A tisztításhoz tiszta szivacskendőt, lan-
gyos vizet és kevés kézi mosogatószert
ajánlunk.
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A hűtőkészülék előkészítése
tisztításhoz
 Kapcsolja ki a hűtőkészüléket.

 Vegye ki az élelmiszereket a hűtőké-
szülékből, és tárolja azokat hűvös he-
lyen.

 Olvassza le a fagyasztórekeszt (lásd
„Leolvasztás“ fejezet).

 Vegyen ki a tisztításhoz minden olyan
alkatrészt, amelyet ki lehet venni.

A belső tér tisztítása

Rendszeresen, legalább havonta
egyszer tisztítsa ki a hűtőkészüléket,
a fagyasztórekeszt pedig minden le-
olvasztás után.

Ha a szennyeződések hosszabb ide-
ig a felületen maradnak, előfordulhat,
hogy már nem távolíthatók el.
A felületek elszíneződhetnek vagy
megváltozhatnak.
A legjobb, ha azonnal eltávolítja a
szennyeződéseket.

 A belső teret tiszta szivacskendővel,
langyos vízzel és egy kevés kézi mo-
sogatószerrel tisztítsa meg.

 Tisztítás után töröljön át mindent tisz-
ta vízzel, majd szárítson meg mindent
puha kendővel.

 A fagyasztórekeszt minden leolvasz-
tás után tisztítsa meg.

 Minden alkatrészt kézzel mosson el,
ne a mosogatógépben.

 Gyakrabban tisztítsa meg az olvadék-
víz-folyókát és -lefolyónyílást egy pál-
cikával vagy hasonlóval, hogy az ol-
vadékvíz akadálytalanul lefolyhasson.

 A megfelelő szellőzés és a szagkép-
ződés elkerülése érdekében hagyja
még egy kis időre nyitva a hűtőkészü-
lék ajtaját.
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Az ajtótömítés tisztítása

 A helytelen tisztítás károkat
okozhat.
Az ajtótömítés olajjal vagy zsírokkal
való kezelése porózussá teheti azt.
Ne olajozza vagy zsírozza be az ajtó-
tömítést.

 Csak tiszta vízzel tisztítsa meg rend-
szeresen az ajtótömítést, majd alapo-
san törölje szárazra egy kendővel.

A szellőző rések tisztítása

A porlerakódások növelik az energia-
fogyasztást.

 Tisztítsa rendszeresen a szellőző ré-
seit egy ecsettel vagy porszívóval
(ehhez használja pl. a Miele porszí-
vókhoz való szívóecsetet).

A tisztítás után
 Tegyen vissza minden alkatrészt a

hűtőkészülékbe.

 Kapcsolja be ismét a hűtőkészüléket.

 Kapcsolja be egy kis időre a
Szuperhűtés  funkciót, hogy a hő-
mérséklet a hűtőkészülékben gyorsan
lecsökkenjen.

 Amint elég alacsony a hőmérséklet,
helyezze be az élelmiszereket a hűtő-
készülékbe.

 Csukja be a készülék ajtaját/ajtóit.
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A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, sa-
ját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel
nem kell hívnia az Ügyfélszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar
vagy 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 hűtőkészülék nem hűt
és a hőmérséklet-kijel-
ző nem világít.

A hűtőkészülék nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a hűtőkészüléket.

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

ba.

A háztartás elektromos hálózatának biztosítója leol-
dott. A hűtőkészülék, az épület hálózati feszültsége
vagy egy másik készülék hibás lehet.
 Hívjon villanyszerelőt, vagy hívja az ügyfélszolgála-

tot.
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Probléma Ok és elhárítás

A hőmérséklet-kijelző
világít, de a hűtőkészü-
léknek nincs hűtőtelje-
sítménye.

A bemutatótermi üzemmód be van kapcsolva. Ez le-
hetővé teszi a szakkereskedőknek a hűtőkészülék
bekapcsolt hűtés nélküli bemutatását. Magáncélú
használat során erre a beállításra nincs szüksége.
A bemutatótermi üzemmódot úgy kapcsolja ki, hogy
végrehajtja a készülék öntesztjét:
 Kapcsolja ki a hűtőkészüléket, majd 5 perc eltelté-

vel ismét kapcsolja be.
 A következő 10 másodpercen belül érintse meg 3–

5 másodpercre a Szuperhűtés  érintőgombot,
amíg hangjelzést nem hall.

Elkezdődik a készülék öntesztje, rövid idő múlva
megszólal egy hosszú hangjelzés.

- Ha a készülék öntesztjének befejeztével 2 hangjel-
zés hallható, és a hőmérséklet-kijelző a beállított
értéket mutatja, a hűtőkészüléke rendben van.

- A hűtőkészülék normál üzemmódra vált.

- Ha a készülék öntesztjének befejeztével 5 hangjel-
zés hallható és a Szuperhűtés  funkció érintő-
gombja 10 másodpercig villog, üzemzavar áll fenn.
Hívja az ügyfélszolgálatot.

A kompresszor egyre
gyakrabban és hosz-
szabb időre kapcsol be,
a hőmérséklet a hűtő-
készülékben túl ala-
csony.

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

A készülék vagy a fagyasztórekesz ajtaja gyakran volt
nyitva.
 A készülékajtót, ill. a fagyasztórekesz ajtaját csak

szükség esetén és csak a lehető legrövidebb időre
nyissa ki.

A szükséges hőmérséklet kis idő után magától visz-
szaáll.

A készülékajtó és/vagy a fagyasztórekesz ajtaja nincs
megfelelően bezárva. 
Esetleg a fagyasztórekeszben már vastagabb jégré-
teg képződött.
 Csukja be a készülékajtókat.
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Probléma Ok és elhárítás

A szükséges hőmérséklet kis idő után magától visz-
szaáll.

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

Túl magas a helyiség hőmérséklete. Minél magasabb
a helyiség hőmérséklete, annál hosszabb ideig jár a
kompresszor.
 Vegye figyelembe a „Telepítés“ fejezet „Felállítási

hely“ részének útmutatásait.

A hűtőkészülék nem megfelelően van beépítve a be-
építő fülkébe.
 A hűtőkészüléket a mellékelt szerelési útmutató

utasításainak megfelelően építse be.

A hőmérséklet a hűtőkészülékben túl alacsonyra van
beállítva.
 Állítsa be a helyes hőmérsékletet.

Egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszert fagyasz-
tott le.
 Vegye figyelembe a „Fagyasztás és tárolás“ fejezet

útmutatásait.

Még mindig be van kapcsolva a Szuperhűtés  funk-
ció.
 Energiamegtakarítási célból korábban is kikapcsol-

hatja a Szuperhűtés  funkciót.
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Probléma Ok és elhárítás

A kompresszor egyre
ritkábban és rövidebb
időre kapcsol be, a hő-
mérséklet a hűtőkészü-
lékben emelkedik.

Ez 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 alacsonyabb annál, mint
amelyre az ön hűtőkészülékét tervezték. 
A kompresszor ritkábban kapcsol be, ha a helyiség
hőmérséklete túl alacsony. Ezért túl meleg lehet a fa-
gyasztórekeszben.
 Vegye figyelembe a „Telepítés“ fejezet „Felállítási

hely“ részének útmutatásait.
 Növelje a helyiség hőmérsékletét.
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Általános problémák a hűtőkészülékkel

Probléma Ok és elhárítás

Egy figyelmeztető hang-
jelzés hangzik fel.

A készülék ajtaja több mint két perce nyitva van.
 Csukja be a készülék ajtaját.

A hőmérséklet-kijelzőn
D vagy E kijelzés jelenik
meg.

Üzemzavar áll fenn.
 Hívja az ügyfélszolgálatot.

A hűtőzóna alja nedves. Az olvadékvíz lefolyónyílás eldugult.
 Tisztítsa meg az olvadékvíz csatornát és az olva-

dékvíz lefolyónyílást.

A fagyasztott áru odafa-
gyott.

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

pl. egy kanál nyelével.

A fagyasztó rekeszben
vastagabb jégréteg ta-
lálható.

A fagyasztórekesz ajtaja nem zár helyesen.
 Ellenőrizze, hogy a fagyasztórekesz ajtaja helyesen

zár-e.

A fagyasztórekeszt le kell olvasztani.
 Olvassza le a fagyasztórekeszt, és tisztítsa ki.
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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 belső világítás nyitott készülékajtó mellett
kb. 15 perc után a túlmelegedés miatt automatikusan
kikapcsol. Ha nem ez az ok, akkor hiba áll fenn.

 A szabadon lévő áramvezető részek áramütést
okozhatnak.
Ha leveszi a lámpaburkolatot, érintkezésbe kerül-
het az áramvezető részekkel.
Ne távolítsa el a lámpaburkolatot. A LED-világítást
kizárólag az ügyfélszolgálat javíthatja és cserélheti
ki.

 Sérülésveszély a LED-világítás miatt.
Ez a világítás az RG 2 rizikóbesorolásnak felel
meg. Ha a burkolat hibás, károsíthatja a szemet.
Hibás lámpaburkolat esetén ne nézzen optikai esz-
közökkel (nagyítóval stb.) közelről közvetlenül a vi-
lágításba.

 Hívja az ügyfélszolgálatot.
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Normális
hangok

Mitől keletkeznek?

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

Blubb,
blubb ....

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.

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

Legyen tekintettel arra, hogy a hűtőrendszer motor- és áramlási zajai elkerülhe-
tetlenek!

Zajok Ok és megoldás

Csattogás,
zörgés, csör-
gés

A hűtőgép nincs vízszintben. Helyezze vízszintbe egy vízszint-
mérő segítségével. Ehhez használja a készülék állítható lábait
vagy helyezzen alá valamit.

A hűtőkészülék hozzáér más bútorokhoz vagy készülékekhez.
Tolja el a készüléket.

A fiókok vagy rakodópolcok mozognak, illetve szorulnak. Vizs-
gálja meg a kivehető alkatrészeket, és adott esetben újra helyez-
ze be azokat.

A palackok vagy edények egymáshoz érnek. Távolítsa el kissé
egymástól az edényeket.

A szállítókábel tartója még a készülék hátlapján lóg. Távolítsa el.
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Kapcsolatfelvétel üzemzavarok
esetén
Az olyan meghibásodások esetén, ame-
lyet saját maga nem tud elhárítani, kér-
jük értesítse pl. a Miele szakkereskedő-
jét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az inter-
neten a www.miele.hu/service oldalon
foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhető-
ségeit ennek a dokumentumnak a vé-
gén találja.

Az Ügyfélszolgálatnak adja meg a ké-
szüléke modellazonosítóját és gyártási
számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot
az adattáblán találja meg.

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

EPREL-adatbázis
2021. március 1-től az energiacímké-
zéssel és a környezettudatos tervezésre
vonatkozó követelményekkel kapcsola-
tos információk az európai termékadat-
bázisban (EPREL) találhatók meg. A ter-
mékadatbázist az alábbi linken érheti el:
https://eprel.ec.europa.eu/. A felületen
a rendszer arra kéri majd, hogy adja
meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót az adattáblán talál-
hatja meg.

Garancia
A garancia idő 2 év.

További ország specifikus információkat
a garancia feltételekről a Miele Ügyfél-
szolgálatánál kaphat.

https://eprel.ec.europa.eu/
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