
Návod na použite a montáž
Kombinácia chladničky s mrazničkou

Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do prevádzky
si bezpodmienečne prečítajte návod na použitie a montáž. 
Ochránite tak seba a zabránite škodám.
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Táto chladnička zodpovedá predpísaným bezpečnostným
ustanoveniam. Neodborné použitie však môže viesť k poškodeniu
osôb a vecí.

Pred uvedením chladničky do prevádzky si pozorne prečítajte
návod na použitie a montáž. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny
ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochránite tak
seba a zabránite škodám na chladničke.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodrža-
nia týchto pokynov.

Ponechajte si návod na použitie a montáž a odovzdajte ho prípad-
nému nasledujúcemu vlastníkovi.

Používanie na stanovený účel

 Chladnička je určená pre používanie v domácnosti a v podobných
prostrediach ako napríklad
– v obchodoch, kanceláriách, 
– v poľnohospodárskych usadlostiach
– v hoteloch, moteloch, penziónoch a ďalších typických obytných
priestoroch pre zákazníkov.
Táto chladnička nie je určená pre používanie vo vonkajších pries-
toroch.

 Chladničku používajte výlučne v domácnosti na chladenie a
skladovanie potravín, ako aj na skladovanie mrazených potravín, na
mrazenie čerstvých potravín a na prípravu ľadu.
Všetky ostatné účely sú neprípustné.
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 Chladnička nie je vhodná pre skladovanie a chladenie liekov, krv-
nej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok alebo
produktov, ktorých sa týka smernica pre medicínske produkty. Ne-
správne použitie prístroja môže spôsobiť poškodenie alebo pokaze-
nie skladovaného tovaru. Ďalej nie je prístroj vhodný pre prevádzku v
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
Miele nezodpovedá za škody spôsobené použitím v rozpore so
stanoveným účelom alebo nesprávnou obsluhou.

 Osoby, (vrátanie detí), ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo
duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedo-
mosti schopné chladničku sami bezpečne obsluhovať, musia byť po-
čas obsluhy pod dozorom.
Tieto osoby smú chladničku používať bez dozoru len vtedy, keď boli
poučené o bezpečnom používaní a pochopili vyplývajúce nebezpe-
čenstvo.

Deti v domácnosti

 Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti
chladničky, iba ak sú pod stálym dozorom.

 Deti staršie ako 8 rokov môžu chladničku obsluhovať bez dozoru
len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bez-
pečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné
nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.

 Deti nesmú bez dozoru chladničku čistiť ani vykonávať jej údržbu.

 Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti chladničky. Ni-
kdy im nedovoľte, aby sa s chladničkou hrali.

 Nebezpečenstvo zadusením. Pri hre sa môžu deti zamotať do
obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tieto navliecť na hlavu a
udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.
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Technická bezpečnosť

 Chladiaci okruh je preskúšaný na tesnosť. Chladnička zodpovedá
príslušným bezpečnostným nariadeniam ako aj príslušným smerni-
ciam EG.

 Táto chladnička obsahuje chladivo izobután (R600a), prírodný plyn
s vysokou znášanlivosťou so životným prostredím ale je horľavé. Ne-
škodí ozónovej vrstve a nezhoršuje skleníkový efekt.
Použitie tohto ekologického chladiva viedlo k čiastočnému zvýšeniu
prevádzkového hluku. Okrem prevádzkového hluku kompresora sa
môžu v celom chladiacom okruh vyskytnúť hluky z prúdenia. Týmto
efektom nie je žiaľ možné zabrániť, ale nemajú žiaden vplyv na výkon
prístroja.
Pri preprave a pri montáži/umiestňovaní chladničky dbajte na to, aby
ste nepoškodili súčasti chladiaceho okruhu. Vystreknuté chladivo
môže spôsobiť poranenie očí.
Pri poškodeniach

– nepribližujte sa s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi,

– odpojte prístroj od elektrickej siete,

– niekoľko minút vetrajte priestor v ktorom stojí chladnička a

– informujte servisnú službu Miele.

 O čo viac chladiva je v prístroji, o to väčšia musí byť miestnosť, v
ktorej je prístroj umiestnený. Pri prípadnom úniku sa môže v príliš
malých miestnostiach vytvárať horľavá zmes plynu so vzduchom. Na
11 g chladiva musí byť miestnosť veľká najmenej 1 m3. Množstvo
chladiva je uvedené na typovom štítku vnútri prístroja.

 Pripojovacie údaje (istenie, frekvencia, napätie) uvedené na typo-
vom štítku prístroja sa musí bezpodmienečne zhodovať so zodpove-
dajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil.
Pred pripojením porovnajte tieto údaje. 
V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.
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 Elektrická bezpečnosť tejto chladničky je zabezpečená len vtedy,
keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným
podľa predpisov. Základné bezpečnostné zariadenie musí byť k dis-
pozícii. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontro-
lovať kvalifikovaným elektrikárom.

 Spoľahlivá a bezpečná prevádzka tejto práčky je zaručená len vte-
dy, keď je prístroj pripojený na verejnú elektrickú sieť.

 Keď je priložené pripojovacie vedenie poškodené, musí byť vyme-
nené na originálny náhradný diel, aby nebol užívateľ vystavený
nebezpečenstvu. Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje
Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky.

 Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú po-
trebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Prístroj pomocou nich
nepripájajte na elektrickú sieť.

 Keď sa dostane vlhkosť k súčastiam pod napätím alebo prívodné-
mu sieťovému káblu, môže dôjsť ku skratu. Chladničku preto nepre-
vádzkujte v miestnostiach ohrozených vlhkosťou alebo striekajúcou
vodou (napr. v garáži, v práčovni).

 Táto chladnička sa nesmie prevádzkovať na nestabilných
miestach (napr. na lodiach).

 Poškodený prístroj môže ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte ho
na viditeľné poškodenia. Poškodený prístroj nikdy neprevádzkujte.

 Pri prácach spojených s inštaláciou a údržbou, opravou ako aj pri
inštalačných prácach na sieti s čerstvou vodou musí byť prístroj od-
pojený od elektrickej siete. Chladnička je odpojená od elektrickej
siete len vtedy, keď:

– sú vypnuté ističe elektrickej inštalácie alebo

– sú úplne vyskrutkované poistky elektrickej inštalácie alebo

– je odpojené pripojovacie sieťové vedenie elektrickej siete. Pri
prívodných vedeniach so sieťovou zástrčkou neťahajte pri odpája-
ní od elektrickej siete za vedenie, ale za zástrčku.
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 Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbár-
skymi prácami, opravami alebo chybným pripojením čerstvej vody
vystavený značnému nebezpečenstvu.
Inštalačné a údržbárske práve, opravy, inštalačné práce na sieti s
čerstvou vodou ako aj akékoľvek opravy na výstupe ľadu/vody smú
vykonávať len len autorizovaní odborníci poverení spoločnosťou
Miele.

 Výrobník kociek ľadu môže byť pripojený výlučne k potrubiu
studenej vody.

 Nárok na záruku zaniká, ak opravy chladničky nevykonáva autori-
zovaná servisná služba Miele.

 Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú
bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za ori-
ginálne náhradné diely.

Prevádzkové zásady

 Chladnička je určená len pre určitú klimatickú triedu (rozsah teplo-
ty v miestnosti), ktorej hranice musia byť dodržané. Klimatická trieda
je uvedená na typovom štítku vo vnútri prístroja. Nižšie teplota v
miestnosti spôsobuje dlhší prestoj kompresora, takže chladnička
nedokáže udržať potrebnú teplotu.

 Vetracie a odvetrávacie profily nesmú byť prikryté alebo zastave-
né. Nie je potom tak zaistené bezchybné vetranie. Spotreba energie
rastie a nemožno vylúčiť škody na častiach prístroja.

 Ak v chladničke alebo v jej dvierkach skladujete potraviny obsahu-
júce tuk alebo olej, dbajte na to, aby sa prípadný vytečený tuk alebo
olej nedostal do kontaktu s plastovými časťami prístroja. Mohli by tak
v plaste vzniknúť trhliny a tým by sa plast mohol zlomiť alebo roztr-
hnúť.
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 V chladničke neskladujte žiadne výbušné látky ani produkty s hor-
ľavými hnacími plynmi (napr. spreje). Zápalné zmesi plynov sa môžu
elektrickými súčasťami vznietiť. 
Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

 V prístroji neprevádzkujte elektrické zariadenia (napr. na výrobu
zmrzliny). Môže dôjsť k iskreniu. 
Nebezpečenstvo výbuchu.

 V mraziacej zóne neskladujte žiadne dózy a fľaše s perlivými ná-
pojmi alebo kvapalinami, ktoré by mohli zamrznúť. Tieto dózy a fľaše
by mohli prasknúť. Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia.

 Fľaše, ktoré chcete rýchlo zachladiť v mraziacej zóne vyberte naj-
neskôr po hodine opäť von. Tieto fľaše môžu prasknúť. Nebezpečen-
stvo poranenia a poškodenia.

 Nedotýkajte sa zmrazeného tovaru a kovových častí vlhkými ruka-
mi. Ruky by mohli primrznúť. Nebezpečenstvo poranenia.

 Ľadové kocky a nanuky a predovšetkým ľad vytvorený z vody ni-
kdy nevkladajte do úst priamo po vybratí z mraziacej zóny. Veľmi
nízkymi teplotami mrazeného tovaru môžu pery a jazyk primrznúť.
Nebezpečenstvo poranenia.

 Nezamrazujte opäť rozmrazené potraviny. Spotrebujte ich opäť čo
najrýchlejšie, pretože potraviny strácaju na výživovej hodnote a môžu
sa pokaziť. Uvarené alebo opečené rozmrazené potraviny môžete
opäť zamraziť.

 Pri potravinách, ktoré boli dlho skladované hrozí po ich požití
otrava potravinami.
Dĺžka skladovania závisí od mnohých faktorov, ako napríklad od
stupňa čerstvosti, kvality potravín a od teploty uskladnenia. Dbajte
na dátum spotreby a na pokyny skladovania výrobcu potravín.

 Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade mon-
táže a zabudovania iných častí zaniká záruka a/alebo ručenie posky-
tované spoločnosťou Miele.
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Pre nerezové prístroje platí:

 Nerezová plocha s povlakom sa lepidlom poškodí a stráca tým
ochranný účinok pred znečisteniami. Nelepte na nerezovú plochu
žiadne samolepiace poznámky, priesvitné lepiace pásky, krycie
lepiace pásky alebo iné lepiace prostriedky.

 Plocha je citlivá na poškriabanie. Samotné magnety môžu spôso-
biť škrabance.

Čistenie a ošetrovanie

 Neošetrujte tesnenie dvierok olejom alebo tukmi.
Časom týmto ostane tesnenie na dverách pórovité.

 Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k častiam
pod napätím a spôsobiť skrat.
Na čistenie a odmrazovanie chladničky nikdy nepoužívajte parné čis-
tiace zariadenie.

 Špicaté predmety alebo predmety s ostrými hranami poškodia
chladiaci systém a chladnička prestane fungovať. Nepoužívajte preto
žiadne ostré alebo špicaté predmety na

– odstránenie vrstvy námrazy a ľadu,

– vyberanie primrznutých misiek na ľad a potravín.

 Na odmrazovanie nevkladajte do chladiaceho zariadenia elektric-
ké vyhrievacie prístroje alebo sviečky. Poškodili by sa plasty.

 Nepoužívajte spreje na odmrazovanie alebo odmrazovače. Môžu
vytvárať výbušné plyny, obsahovať rozpúšťadlá a hnacie látky po-
škodzujúce plasty alebo byť zdraviu škodlivé.
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Preprava

 Chladničku prepravujte vždy vo vzpriamenej polohe a v preprav-
nom obale, aby nedošlo k poškodeniu.

 Chladničku prepravujte za pomoci druhej osoby, pretože má veľkú
hmotnosť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a poškodenia!

Likvidácia Vášho starého prístroja

 Pri likvidácii starého prístroja zničte poprípade zámok na dvier-
kach. Zabránite tak tomu, že sa deti pri hre uzamknú a ich život bude
ohrozený.

 Vystreknuté chladivo môže spôsobiť poranenie očí. Nepoškoďte
súčasti chladiaceho okruhu napr.

– prepichnutím kanálov chladiva výparníka,

– zalomením potrubia,

– oškrabaním povrchových vrstiev.
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Likvidácia obalového materiálu
Obal chráni prístroj pred poškodením
počas prepravy. Obalové materiály boli
zvolené s prihliadnutím k aspektom
ochrany životného prostredia a k mož-
nostiam ich likvidácie, sú teda recyklo-
vateľné.

Vrátenie obalového materiálu do mate-
riálového cyklu šetrí suroviny a znižuje
množstvo odpadu. Váš špecializovaný
predajca obal vezme späť.

Likvidácia starého prístroja
Elektrické a elektronické prístroje obsa-
hujú mnohonásobne hodnotné mate-
riály. Obsahujú aj určité látky zmesi a
stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre
ich funkciu a bezpečnosť. V komunál-
nom odpade ako aj nesprávnou mani-
puláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a
škodiť životnému prostrediu. Váš starý
prístroj preto nedávajte v žiadnom
prípade do komunálneho odpadu.

Na odovzdanie a likvidáciu elektrických
a elektronických prístrojov využite ofi-
ciálne zberné miesto vo vašom bydlis-
ku, u predajcu alebo v Miele. Za vy-
mazanie prípadných osobných údajov
na likvidovanom prístroji ste zo zákona
zodpovedný sami.

Dbajte na to, aby sa až do odvozu na
odbornú, ekologickú likvidáciu nepoš-
kodli potrubia Vašej chladničky.
Takto je zabezpečené, ža chladivo v
chladiacom okruhu a olej nachádzajúci
sa v kompresore neunikne do pro-
stredia.

Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš
starý prístroj uložený mimo dosah detí
až do doby odvezenia. O tomto infor-
muje návod na obsluhu v kapitole „Bez-
pečnostné pokyny a varovné upozorne-
nia“.
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normálna 
spotreba energie

zvýšená 
spotreba energie

umiestnenie/údrž-
ba

Vo vetraných miestnostiach. V uzatvorených, nevetraných
miestnostiach.

Chránený pred priamym sl-
nečným žiarením.

Pri priamom slnečnom žiare-
ní.

Nie vedľa zdroja tepla (vy-
hrievacie teleso, sporák).

Vedľa zdroja tepla (vyhrieva-
cie teleso, sporák).

Pri ideálnej teplote v miest-
nosti okolo 20 °C.

Pri vysokej teplote v miest-
nosti od 25 °C.

Neprikrývajte vetracie a od-
vetrávacie profily a pravidel-
ne z nich odstraňujte prach.

Pri prikrytých alebo za-
prášených vetracích a od-
vetrávacích profiloch.

nastavenie
teploty

zóna PerfectFresh blízko
0 °C

Čím nižšie je nastavená tep-
lota, tým vyššia je spotreba
energie.

mraziaca zóna -18 °C
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normálna 
spotreba energie

zvýšená 
spotreba energie

použite Zoradenie zásuviek, od-
kladacích plôch a prieh-
radiek ako pri expedícii.

Dvierka prístroja otvárajte
len v prípade potreby a čo
najkratšie. Potraviny ukladaj-
te dobre roztriedené.

Časté otváranie dvierok a na
dlhú dobu znamená stratu
chladu a prúdenie teplého
vzduchu z miestnosti do-
vnútra. Chladnička sa pokú-
ša znížiť teplotu a doba
chodu kompresora sa predl-
žuje.

Na nákup si so sebou vez-
mite chladiacu tašku a po-
traviny rýchlo uložte do
chladničky.
Vybrané potraviny čo naj-
rýchlejšie opäť uložte, ešte
skôr ako sa príliš zohrejú.
Teplé jedlá a nápoje nechaj-
te najskôr vychladnúť mimo
chladničky.

Teplé jedlá a potraviny zo-
hriate na vonkajšiu teplotu
prinášajú so sebou do
chladničky teplo. Chladnička
sa pokúša znížiť teplotu a
doba chodu kompresora sa
predlžuje.

Potraviny ukladajte dobre
zabalené alebo prikryté.

Vyparovanie a kondenzova-
nie kvapalín v chladiacej zó-
ne spôsobuje straty
chladiaceho výkonu.

Uloženie zmrazených po-
travín do chladiacej zóny na
rozmrazenie.

Nepreplňujte priehradky, aby
mohol cirkulovať vzduch.

Zhoršené prúdenie vzduchu
spôsobuje straty chladiace-
ho výkonu.
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a ovládací panel s displejom

b vnútorné osvetlenie

 zóna PerfectFresh - suchá prieh-
radka

c ventilátor

d odkladacia plocha

e držiak s pachovým filtrom 
(Active AirClean)

 zóna PerfectFresh - 
vlhké priehradky (využiteľné aj ako
suchá priehradka)

f informačný systém PerfectFresh

g regulátor pre nastavenie 
vlhkosti vzduchu vo vlhkých prieh-
radkách

h vlhké priehradky zóny PerfectFresh

i úchyt s pomôckou na otváranie
dvierok (Click2open)

j žliabok a 
otvor na odvádzanie vody z rozm-
razovania

 mraziaca zóna

k zásuvka na kocky ľadu s automatic-
kým výrobníkom kociek ľadu

l mraziace zásuvky

m najspodnejšia mraziaca zásuvka vy-
užiteľná ako mraziaca tácka

n vetracia mriežka

Pre ľahké umiestnenie sa na vrchu za-
dnej strany prístroja nachádzajú rukovä-
te pre transport a dole prepravné kolies-
ka.
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Výrobník kociek ľadu s integ-
rovanou miskou na kocky ľadu

Automatický výrobník kociek ľadu vy-
žaduje pre prevádzku pripojenie na
čerstvú vodu (viď kapitola „Pripojenie
na čerstvú vodu“).

V zásuvke na kocky ľadu  sa nachá-
dza automatický výrobník kociek ľa-
du .

Vo výrobníku kociek ľadu  je zabudo-
vaná miska na kocky ľadu , v ktorej sa
kocky ľadu vyrábajú. Túto misku na koc-
ky ľadu nemožno vybrať.

Miska na kocky ľadu sa automaticky vy-
prázdni do zásuvky, akonáhle sa vyro-
bia kocky ľadu.

Ak nechcete vyrábať kocky ľadu, mô-
žete výrobník kociek vypnúť nezávisle
od prístroja.

Výrobník kociek ľadu sa zapína cez na-
stavovací režim  (viď kapitola „Ďalšie
nastavenia“, odstavec „Zapnutie/vypnu-
tie výrobníka kociek ľadu “).
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Symboly na displeji

Obsluha

symbol význam

 standby zapnutie celého prístroja,
zapnutie chladiacej zóny osobitne

 Nastavovací režim prevedenie nastavení (viď kapitola „Preve-
denie ďalších nastavení“)

/ mínus/plus zmena nastavenia (napr. teploty)

OK potvrdiť nastavenie

/ navigačná šípka vľavo/
vpravo

listovanie v nastavovacom režime pre výber
jedného nastavenia

 späť opustenie úrovne menu

Informácia

symbol význam

 standby Chladnička je elektricky pripojená ale nie je
zapnutá. 
Chladiaca zóna je vypnutá osobitne.

 Mraziaca zóna Označuje ukazovateľ teploty mraziacej zóny.

 Teplotný alarm Výstražné hlásenie (viď kapitola „Čo robiť
keď ...“, odstavec „Hlásenie na displeji“)

 Alarm dvierok Výstražné hlásenie (viď kapitola „Čo robiť
keď ...“, odstavec „Hlásenie na displeji“)

 výpadok siete Výstražné hlásenie (viď kapitola „Čo robiť
keď ...“, odstavec „Hlásenie na displeji“)

 porucha výrobníka
kociek ľadu

Výstražné hlásenie (viď kapitola „Čo robiť
keď ...“, odstavec „Hlásenie na displeji“)
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Dodávané príslušenstvo

Pachový filter s držiakom KKF-FF(Ac-
tive AirClean)

Tento pachový filter neutralizuje neprí-
jemné pachy v chladiacej zóne a zabez-
pečuje tak lepšiu kvalitu vzduchu.

Akumulátor chladu

Akumulátor chladu zabraňuje rýchlemu
nárastu teploty v mraziacej zóne pri vý-
padku elektrického prúdu. Môžete tak
predĺžiť dobu skladovania.

Po asi 24 hodinách doby uloženia je
akumulátor chladu schopný chladiť na
maximálny chladiaci výkon.

Obmedzovač otvorenia dvierok

Pánty dvierok sú z výroby nastavené
tak, aby bolo možné dvierka prístroja na
115  otovriť. Ak by napríklad dvierka prí-
stroja pri otváraní narážali na susednú
stenu, mali by ste uhol otvárania obme-
dziť na ca. 90°.

Montážna súprava Side-by-Side

Pre „side-by-side“ kombináciu dvoch
chladničiek vedľa seba.
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Príslušenstvo na dokúpenie
V sortimente Miele je možné dostať
účinné príslušenstvo a čistiace a ošet-
rovacie prostriedky vhodné pre chlad-
ničku.

Príslušenstvo na dokúpenie si môžete
objednať v internetovom obchode
Miele. Tieto výrobky obdržíte aj pro-
stredníctvom servisnej služby Miele
(viď koniec tohto návodu na obsluhu) a
u Vášho špecializovaného predajcu
Miele.

Výmenný pachový filter Active AirC-
lean KKF-RF
(Active AirClean)

Obdržateľné sú vhodné výmenné filtre
do držiaka (Active AirClean). Odporúča
sa výmena pachových filtrov každých
6 mesiacov.

Univerzálna utierka z mikrovlákna

Utierka z mikrovlákna pomáha pri od-
straňovaní otlačkov prstov a miernych
znečisteniach na nerezových čelných
častiach, paneloch prístrojov, oknách,
nábztku, oknách áut.

Sada utierok MicroCloth

Sada utierok MicroCloth pozostáva z
univerzálnej utierky, utierky na sklo a
utierky na vysoký lesk. 
Utierky sú mimoriadne odolné voči roz-
trhnutiu a opotrebovaniu. Vďaka ich veľ-
mi jemným mikrovláknam dosahujú vy-
soký čistiaci výkon.

WiFi pero XKS 3100 W 
(Miele@Home)

S WiFi perom bude Vaša chladnička
schopná komunikácie a údaje prístroja
bude možné pomocou smartphonu
alebo tabletu kedykoľvek načítať (iOS®-
und Android™-Systeme).

Aby ste mohli využívať Miele@mobile
App alebo Miele@home funkcie ako na-
pr. zapnutie Superchladenia/Superm-
razenia, musíte zasunúť WiFi pero do
Miele chladničky a spojiť sa s Vašou Wi-
Fi sieťou.

Pri pere sa nachádza návod na montáž
a inštaláciu, v ktorom je popísaná in-
štalácia WiFi pera ako aj prihlásenie sa
do WiFi siete.
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Pred prvým použitím

Odstránenie obalového materiálu

 Odstráňte všetok obalový materiál z
vnútorného priestoru.

Odstránenie ochrannej fólie

Chladnička je opatrená ochrannou fóli-
ou, ktorá slúži na ochranu pri transpor-
te.

 Ochrannú fóliu stiahnite až potom,
ako chladničku umiestnite na jej
miesto.

Čistenie chladničky

Dbajte prosím pritom na príslušné
pokyny v kapitole „Čistenie a ošetro-
vanie“.

 Vyčistite vnútro skrinky a príslušen-
stvo.

 Ohrozenie zdravia!
Prvé 3 výroby kociek ľadu po uvedení
do prevádzky výrobník kociek ľadu
sa nesmú spotrebovať, pretože voda
slúži na prvé prepláchnutie prívodu
vody.
Toto platí tak pre prvé uvedenie do
prevádzky ako aj pre dlhšie vypnutie
prístroja.

 Vyčistite výrobník kociek ľadu.

Pripojenie chladničky
 Chladničku pripojte do elektrickej

siete tak, ako je to popísané v kapito-
le „Elektrické pripojenie“.



Standby

Na displeji sa zobrazí 
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Dotykový displej

Dotykový displej môžete špicatými
alebo ostrými predmetmi, ako napr.
ceruzkami poškrabať.
Dotýkajte sa dotykového displeja len
prstami.

Ak máte studené prsty, je možné, že
displej nebude reagovať.

Zapnutie chladničky

Aby bola teplota dostatočne nízka,
nechajte chladničku asi 2  hodiny pred
prvým vložením potravín predchladiť. 
Potraviny vkladajte do mraziacej zóny
až potom, keď teplota dostatočne
klesne(min. -18 °C).



standby

 Na krátku dobu stlačte .

Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí hlá-
senie
Miele – vitajte.



°C

2

-18

°C

Štartovacia obrazovka

Ukazovateľ sa premení na štartovaciu
obrazovku.

Rozsvieti sa vo vnútri osvetlenie a bude
sa zvyšovať jas, pokým nebude dosia-
hnutý maximálny jas. Chladnička je za-
pnutá a začne chladiť. Nastaví sa na
prednastavené teploty:

– teplota v zóne PerfectFresh = 2 °C

– teplota v mraziacej zóne =
-18 °C

Štartovacia obrazovka
Štartovacia obrazovka je signálom od
ktorého sa môžu vykonávať všetky na-
stavenia.



°C

2

-18

°C



Zapnutie a vypnutie chladničky

23

Displej je pritom rozdelený na viacero
polí:

V hornom poli je ukazovateľ teploty
zóny PerfectFresh.

Stlačením ukazovateľa teploty sa do-
stanete do zobrazenia zóny PerfectF-
resh. Tu môžete nastaviť, príp. zmeniť
teplotu (viď kapitola „Správna teplota“,
odstavec „Nastavenie teploty“) ako aj
zapnúť alebo vypnúť ventilátor  (viď
kapitola „Skladovanie potravín v zóne
PerfectFresh“, odstavec „Klíma v zóne
PerfectFresh“).

V spodnom poli je ukazovateľ teploty
mraziacej zóny.

Táto oblasť je vyznačená aj symbolom
.

Stlačením ukazovateľa teploty sa do-
stanete do zobrazenia mraziacej zóny.
Tu môžete nastaviť teplotu, prípadne
zmeniť ako aj navoliť funkciu superm-
razenie  (viď kapitola „Použiť superm-
razenie“).

V pravom poli sa nachádza nastavo-
vací režim .

Dotykom na symbol  sa dostanete na
indikátor nastavovacieho režimu. Tu je
možné zvoliť ďalšie nastavenia (viď kapi-
tola „Prevedenie ďalších nastavení“).

Vypnutie chladničky
Chladničku môžete vypnúť v nastavova-
com móde (viď kapitola „Prevedenie
ďalších nastavení“).

 Stlačte .

 Listujte pomocou tlačidiel so šípkami
 alebo  pokým sa nezobrazí .



 



Vypnutie chladničky

 Stlačte .

Na displeji zhasne indikátor teploty a
svieti .

Vnútorné osvetlenie zóny PerfectFresh
zhasne a chladenie je vypnuté.

 zhasne po cca 10 minútach. Displej
zhasne a prejde do módu šetriaceho
energiu.

Vypnutie zóny PerfectFresh osobitne

Zónu PerfectFresh môžete vypnúť oso-
bitne, zatiaľ čo mraziaca zóna zostane
naďalej zapnutá. Mraziaca zóna sa nedá
vypnúť osobitne.

Tip: Počas Vašej dovolenky sa doporu-
čuje funkcia dovolenka (viď kapitola
„Prevedenia ďalších nastavení“, od-
stavec „Zapnutie/vypnutie režimu dovo-
lenka “), pretože sa zóna PerfectF-
resh nevypne úplne, ale prevádzkuje sa
s nízkym chladiacim výkonom.

Ak ste predtým zapli ventilátor , tak
sa tento automaticky vypne.
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°C

2

-18

°C

Štartovacia obrazovka

 Stlačte na displeji indikátor teploty
pre zónu PerfectFresh.

2°C


 OK

Displej zóny PerfectFresh

 Tlačte  alebo  až kým sa nezob-
razí .

 Stlačte .

 Stlačte OK na potvrdenie Vášho zada-
nia.

Vypnutie zóny PerfectFresh musíte
vždy potvrdiť pomocou OK. Zadanie
sa neprevezme automaticky po určitej
dobe a tiež nestačí zatvorenie dvierok
prístroja.



°C



-18

Štartovacia obrazovka - zóna PerfectFresh
vypnutá.

Na displeji zhasne indikátor teploty zó-
ny PerfectFresh a svieti . Zóna Per-
fectFresh je vypnutá.

Teplota v mraziacej zóne sa naďalej zo-
brazuje. Vypne sa vnútorné osvetlenie
chladiacej zóny.
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Zapnutie zóny PerfectFresh osobitne
(ak bola predtým vypnutá)



°C



-18

Štartovacia obrazovka - zóna PerfectFresh
vypnutá.

 Stlačte  v poli pre zónu PerfectF-
resh.

2°C


 OK

Displej zóny PerfectFresh

 Tlačte  alebo  až kým sa nezob-
razí 4 °C.

 Stlačte OK na potvrdenie Vášho zada-
nia.

Zóna PerfectFresh je zapnutá a rozsvieti
sa vnútorné osvetlenie. Začne chladiť a
nastaví sa na nastavenú teplotu.

Pri dlhšej neprítomnosti

Ak chladničku pri dlhšej neprítom-
nosti vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v
zavretom stave nebezpečenstvo
tvorby plesne.
Chladničku bezpodmienečne vyčisti-
te.

Ak chladničku nebudete dlhšiu dobu
používať, potom dbajte na nasledovné:

 Vypnite chladničku.

 Vytiahnite sieťovú zástrčku, alebo vy-
pnite istič domovej inštalácie.

 Vyprázdnite zásuvku na kocky ľadu,

 Zatvorte uzatvárací kohútik prívodu
vody.

 Chladničku vyčistite a nechajte ešte
chvíľu otvorenú, aby sa dostatočne
vyvetrala a zabránilo sa tvorbe zápa-
chu.

Dbajte na oba posledné upozornenia
aj vtedy, keď chladiacu zónu vypínate
na dlhšiu dobu osobitne.
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Správne nastavenie teploty je pre
skladovanie potravín veľmi dôležité.
Vinou mikroorganizmov sa potraviny
rýchlo kazia, zabrániť tomu môžeme
alebo oddialiť správnou teplotou
skladovania. Teplota ovplyvňuje rých-
losť rastu mikroorganizmov. S klesajú-
cou teplotou sa tieto procesy spomalia.

Teplota v chladničke sa zvyšuje:

– Čím častejšie a dlhšie sa chladnička
otvára.

– O čo viac potravín sa uloží.

– O čo teplejšie sú čerstvo uložené po-
traviny.

– O čo vyššia je teplota prostredia
chladničky. Chladnička je určená len
pre určitú klimatickú triedu (rozsah
teploty v miestnosti), ktorej hranice
musia byť dodržané.

... v zóne PerfectFresh
V zóne PerfectFresh sa teplota reguluje
automaticky a to v rozsahu od 0 asi do
3 °C.

Ak si ju ale predsa želáte vyššiu alebo
nižšiu, pretože chcete skladovať napr.
rybu, potom ju môžete mierne zmeniť.

... v mraziacej zóne
Na zamrazenie čerstvých potravín a ich
dlhodobé skladovanie je potrebná tep-
lota od -18 °C. Pri tejto teplote je rast
mikroorganizmov úplne zastavený.
Akonáhle stúpne teplota nad -10 °C za-
čína rozklad mikroorganizmami a po-
traviny strácajú na trvanlivosti. Z tohto
dôvodu sa smú úplne a mierne rozm-
razené potraviny opäť zamrazovať až po
ich spracovaní (varení alebo pečení).
Vysokými teplotami sa väčšina mikroor-
ganizmov umŕtvi.
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Ukazovateľ teploty



°C

2

-18

°C

Ukazovateľ teploty na displeji indikuje
v normálnej prevádzke strednú,
skutočnú teplotu zóny PerfectFresh
a najteplejšie miesto v mraziacej zó-
ne, aké momentálne exituje v prístroji.

Ak teplota mraziacej zóny nie je v mož-
nom rozsahu zobrazenia teploty, tak na
displeji blikajú len čiarky.

Podľa teploty v miestnosti a nastavenia
môže trvať niekoľko hodín, kým sa do-
siahne požadovaná teplota a bude sa
trvalo zobrazovať.

Nastavenie teploty
Teplotu v zóne PerfectFresh a v
mraziacej zóne môžete nastaviť nezá-
visle od seba.

 Stlačte na displeji ukazovateľ teploty
chladiacej zóny, ktorej teplotu chcete
nastaviť.

Zobrazí sa naposledy nastavená teplo-
ta.

2°C


 OK

Displej zóny PerfectFresh

-18°C


 OK



Displej mraziacej zóny

 Pomocou tlačidiel  a  nastavte
teplotu nižšie alebo vyššie.
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 Hneď po nastavení teploty stlačte OK,
aby ste svoje zadanie potvrdili.

 Alebo po poslednom stlačení tlačidla
počkajte 8 sekúnd. Teplota sa potom
automaticky prevezme.

Tip: Nová nastavená teplota sa potvrdí
a prevezme aj zatvorením dvierok prí-
stroja.

Potom prejde indikátor teploty na
skutočnú hodnotu teploty, ktorá je
momentálne v chladničke.

Možné nastavené hodnoty teploty

Pri nastavení od 0  C sa eventuálne
dosiahnu mínusové teploty. Potraviny
môžu zamrznúť.

– Teplotu v zóne PerfectFresh možno
nastaviť od 0 °C do 3 °C.

– Teplotu v mraziacej zóne možno na-
staviť od -16 °C do -26 °C.

Tip: Ak ste zmenili teplotu, skontrolujte
ukazovateľ teploty pri málo naplnenej
chladničke asi po 6 hodinách a pri
plnej chladničke asi po 24 hodinách.
Až potom sa nastaví skutočná teplota.

 Ak by bola teplota po tomto čase
príliš vysoká alebo príliš nízka, na-
stavte teplotu znovu.
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Môžete dodatočne zapnúť funkciu
supermrazenie .

Funkcia supermrazenie 
Pre optimálne mrazenie potravín musíte
pred zmrazovaním čerstvých potravín
zapnúť funkciu supermrazenie. Tým do-
siahnete rýchle zmrazenie potravín, čím
zostane tak zachovaná ich výživová
hodnota, vitamíny, vzhľad a chuť.

Výnimky:

– Keď ukladáte už zmrazené potraviny.

– Keď denne ukladáte len do 1 kg po-
travín.

Funkciu supermrazenie musíte zapnúť
6 hodín pred vložením potravín na
zmrazenie. 
Ak sa má využiť maximálna mraziaca
kapacita, musíte funkciu superm-
razenie zapnúť 24 hodín vopred!

Akonáhle je zapnuté supermrazenie,
teplota v chladiacej zóne klesá, pretože
prístroj pracuje s najvyšším možným
chladiacim výkonom.

Vypne sa automaticky asi po 65 hodi-
nách. Doba do vypnutia funkcie závisí
od množstva čerstvo vložených po-
travín.

Tip: Pre úsporu energie môžete funkciu
supermrazenie vypnúť sami, akonáhle je
v mraziacej zóne dosiahnutá konštant-
ná teplota najmenej -18 °C. Skontrolujte
teplotu v mraziacej zóne.

Po vypnutí funkcie supermrazenie
pracuje prístroj opäť na normálny výkon.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie
supermrazenie

 Stlačte na displeji indikátor teploty.

-18°C


 OK



Displej - supermrazenie

Na displeji sa zobrazia aktuálne teploty
a .

 Stlačte .

–  zafarbí sa na oranžovo, funkcia je
zvolená.

–  zafarbí sa na bielo, funkcia je zru-
šená.

 Stlačte potom OK na potvrdenie Váš-
ho zadania.

 Alebo po poslednom stlačení tlačidla
počkajte 8 sekúnd. Zadanie sa potom
automaticky prevezme.

Funkcia supermrazenie je zapnutá alebo
vypnutá.

Zapnutá funkcia sa nezobrazuje v
spúšťacej obrazovke.

Po výpadku prúdu je pred tým zapnutá
funkcia supermrazenie vypnutá.

Zobrazenie zvolenej funkcie

 Stlačte na displeji indikátor teploty.

Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota.
Symbol zvolenej funkcie svierti oranžo-
vo.
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Prístroj je vybavený varovným systé-
mom, aby teplota v mraziacej zóne ne-
pozorovanie nevzrástla a aby sa za-
bránilo strate energie pri otvorených
dvierkach prístroja.

Teplotný alarm

 Ohrozenie zdravia požitím poka-
zených potravín.
Ak bola teplota dlhšiu dobu vyššia
ako -18 °C, môžu sa zmrazené po-
traviny čiastočne alebo úplne rozm-
raziť. Týmto sa skráti trvanlivosť po-
travín.
Skontrolujte, či nie sú mrazené po-
traviny primrznuté alebo roztopené. V
tomto prípade spotrebujte potraviny
čo najrýchlejšie alebo ich tepelne
spracujte (varením alebo pečením)
skôr, ako ich opäť zamrazíte.

Ak sa zvýši príliš teplota mraziacej zóny,
zobrazuje sa na ukazovateli teploty
mraziacej zóny červeným . 
Naviac zaznie výstražný tón, pokým ne-
skončí stav alarmu alebo nie je výstraž-
ný tón predčasne vypnutý.

Kedy prístroj teplotný rozsah rozpozná
ako rozsah príliš vysokých teplôt, závisí
od nastavenej teploty.

Indikácia teplotného alarmu sa vy-
konáva len v štartovacej obrazovke a
nie počas nastavovania.

Teplotný alarm sa zobrazuje pred alar-
mom dvierok, ak tento existuje.

Akustický a optický signál nasleduje:

– Zapnete prístroj a teplota v teplotnej
zóne je príliš odlišná od nastavenej
teploty.

– Keď ukladáte a vyberáte zmrazený to-
var a pritom prúdi príliš veľa teplého
vzduchu z priestoru.

– Zamrazujete väčšie množstvo po-
travín.

– Zmrazujte teplé, čerstvé potraviny.

– Došlo k výpadku siete.

– Prístroj je pokazený.

Akonáhle sa skončí stav alarmu, utíchne
výstražný tón a zhasne .

Predčasné vypnutie alarmu a kontro-
la najvyššej teploty.

Ak by Vás výstražný tón rušil, môžete ho
predčasne vypnúť. Rovnako tak môžete
skontrolovať najvyššiu teplotu, ktorá
bola v mraziacej zóne.

 Stlačte .

Chybové hlásenie bolo potvrdené a vý-
stražný tón utíchne. Na displeji sa zo-
brazí štartovacia obrazovka: Na ukazo-
vateli teploty mraziacej zóny asi 1 minú-
tu bliká najvyššia teplota, ktorá bola
doteraz v mraziacej zóne. Potom ukazo-
vateľ teploty prejde na aktuálnu teplotu
v mraziacej zóne.

Blikajúce zobrazenie teploty môžete
predčasne zrušiť:

 Stlačte ukazovateľ teploty mraziacej
zóny.
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Blikajúca najvyššia teplota sa vymaže.
Potom sa na ukazovateli teploty opäť
objaví skutočná aktuálna teplota
mraziacej zóny.

Alarm dvierok
Chladnička je vybavená výstražným
systémom, aby sa zabránilo strate ener-
gie pri otvorených dvierkach prístroja a
aby boli uložené potraviny chránené
pred teplom.

Ak sú dvierka chladničky dlhšiu dobu
otvorené, rozsvieti sa ukazovateľ teplo-
ty  na žlto. Dodatočne zaznie štyri
krát výstražný tón. Ak sa stav alarmu
neukončí, alebo sa skôr nevypne vý-
stražný tón, zopakuje sa opäť po asi 3
minútach.

Doba do spustenia alarmu dvierok
závisí od zvoleného nastavenia(nastave-
nie z výroby = 2 minúty). Alarm dvierok
je možné tiež vypnúť (viď kapitola „Vy-
konanie ďalších nastavení“, odstavec
„Nastavenie/vypnutie hlasitosti výstraž-
ných a signálnych tónov“).

Akonáhle dvierka prístroja zavriete, vý-
stražný tón stíchne a  na displeji
zhasne.

Ukazovateľ alarmu dvierok prebieha
len na štartovacej obrazovke.

Pokým sa nachádzate v nastavova-
com móde, je automaticky alarm
dvierok potlačený: Nezobrazí sa
žiaden symbol a nezaznie žiaden tón.

Ak nezaznie výstražný tón, aj keď sa
má spustiť alarm dvierok, výstražný
tón bol vypnutý v nastavovacom móde
(viď kapitola „Nastavenie/vypnutie
hlasitosti výstražných a signálnych tó-
nov“).

Predčasné vypnutie alarmu dvierok

Ak by Vás výstražný tón rušil, môžete ho
predčasne vypnúť.

 Stlačte .

Na ukazovateli teploty sa zobrazí
skutočná momentálna teplota. Výstraž-
ný tón utíchne.
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Prehľad nastavení
Nasledovné nastavenia môžete aktivovať alebo meniť. V tabuľke sa nachádzajú na-
stavenia z výroby zobrazené hrubo alebo ako označený stupeň na stĺpci segmen-
tu.

Nastavenie Výber/nastavenie z výroby

 vypnutie/zapnutie prázdninové-
ho módu

zap. (oražový symbol)/vyp.

 využitie krátkej doby
(QuickCool-Timer)

0:00-9:59 hod.:min.

 Zapnutie/vypnutie výrobníka
kociek ľadu

zap. (oražový symbol)/vyp.

/ zapnutie/vypnutie blokovania zap./vyp.

 vypnutie chladničky OK

 zapnutie a vypnutie režimu sa-
bat

zap. (oražový symbol)/vyp.

 zmeniť čas do alarmu dvierok stupeň 1 - 7 (stupeň 1 = 30
sek.)
 (stupeň 4 = 2 min.)

 systémové nastavenia
Miele@home
(viditeľné len pri založenom Wi-
Fi pere)

Ďalšie možnosti nastavení sú
popísané v návode na montáž
a inštaláciu pera.

/ vypnutie/zapnutie tónu tlačidiel zap./vyp.

/ nastavenie/vypnutie hlasitosti
výstražných a signálnych tónov

vyp. – stupeň 7


 nastavenie jasu displeja stupeň 1-7


°C prestavenie jednotky teploty °C/°F

 výstavná prevádzka (viditeľná
len pri zapnutí)

NESVIETI

 vrátiť späť nastavenia z výroby 

 vyvolať informácie o Vašej
chladničke

ukazovatele (dôležité pre hlá-
senie poruchy pre Miele servis-
nú službu)
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 pripomenutie: výmena pacho-
vého filtra

zap. (oražový symbol)/vyp.

 pripomenutie: vyčistenie vet-
racieho filtra

zap. (oražový symbol)/vyp.

 Čistenie (zobrazí sa len keď je
vypntý výrobník kociek ľadu)

zap. (oražový symbol)/vyp.
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Vykonanie ďalších nastavení
V nastavovacom móde  môžete uro-
biť určité nastavenie ako aj navoliť žela-
nú funkciu a tým prispôsobiť Vašu
chladničku Vašim zvyklostiam.

Ďalšie vysvetlenia a informácie k týmto
nastaveniam nájdete na nasledovných
stranách.

Pokým sa nachádzate v nastavova-
com móde, je automaticky alarm
dvierok alebo výstražné hlásenie po-
tlačené: Nezobrazí sa žiaden symbol a
nezaznie žiaden tón. Výnimka: Pri chy-
be prístroja (F+číslo) je nastavovací
mód okamžite prepnutý. Kód chyby sa
zobrazí na displeji (viď kapitola „Čo
robiť ak ...“, odstavec „Hlásenia na
displeji“).

Voľba požadovaného nastavenia



°C

2

-18

°C

Štartovacia obrazovka

 Stlačte .



 

 

Nastavovací režim

 Listujte tlačidlami so šípkami
 alebo  doľava alebo doprava.

Prostredníctvom displeja sa zobrazí
symbol zvoleného nastavenia.

Vpravo a vľavo na pozadí sú viditeľné
symboly najbližšieho možného nastave-
nia, ale nie je možné ich navoliť.

 Stlačte symbol požadovaného na-
stavenia (viď kapitola „Prehľad na-
stavení“).

Podľa zvoleného nastavenia existujú
dve možnosti:

1. Dostanete sa do podmenu k ďal-
šiemu výberu nastavenia alebo k za-
daniu hodnôt.

2. Zvoľte priamo nastavenie. Symbol sa
sfarbí na oranžovo a tým potvrdí voľ-
bu. Ak je symbol biely, funkcia nie je
aktivovaná.
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Zadanie hodnôt

Všetky zadania, ktoré ste spravili je po-
trebné potvrdiť pomocou OK. Ak zada-
nie nepotvrdíte, prepne sa displej po
caa 15 sekundách do štartovacej ob-
razovky a nastavené zmenené hodnoty
sa neprevezmú.

Opustenie úrovne menu („späť“ )

Prostredníctvom  sa môžete vrátiť do
predchádzajúcej obrazovky.

Všetky zadania, ktoré ste doteraz vy-
konali a nepotvrdili pomocou OK, sa do
pamäti neuložia.

Vysvetlenia k nastaveniam

Vypnutie/zapnutie prázdninového
režimu 

Ak napríklad počas dovolenky nechcete
chladiacu zónu úplne vypnúť a nepot-
rebujete silné chladenie, odporúča sa
táto funkcia.

Mraziaca zóna zostane zapnutá na
-18 °C. Zóna PerfectFresh sa zreguluje
na teplotu 15 °C a tým ostáva prevádz-
ka v šetriacom režime.

Z dôvodu zvýšenej teploty počas
prázdninového režimu je skrátená
trvanlivosť potravín.
Počas tejto doby tu neskladujte citli-
vé a rýchlo kaziace sa potraviny ako
ovocie, zelenina, ryby, mäso a mlieč-
ne produkty.

Pri tejto strednej teplote chladiacej zóny
môžu byť potraviny, ktoré nepodliehajú
rýchlo skaze ešte určitú dobu v chlad-
ničke a spotreba energie je nižšia ako
počas normálnej prevádzky. 
Taktiež sa nebude tvoriť zápach alebo
pleseň, ku ktorému môže dôjsť pri vy-
pnutej chladiacej zóne, ktorej dvierka
boli zatvorené.

Zapnutý prázdninový režim sa zobrazuje
na displeji:



°C



-18

Štartovací displej prázdninového režimu
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Ak nie je možné zapnúť režim dovolen-
ka, tak bola predtým osobitne vypnutá
chladiaca zóna.

Využitie krátkodobého časovača 
(QuickCool-Timer)

Krátkodobý časovač môžete využiť na
kontrolu osobitných procesov, napr. na
chladenie mieseného cesta. Tón signálu
Vám pripomenie čas.

Krátkodobý časovač môže byť nastave-
ný na maximálne 9 hodín a 59 minút.

– nastavenie časovača

 Stlačte .

 Hodiny nastavte pomocou  alebo
.

 Potvrďte s OK.

Nastavené hodiny budú prevzaté. Teraz
môžete nastaviť minúty.

 Minúty nastavte pomocou  alebo
.

 Potvrďte s OK.

Nastavené minúty budú prevzaté. Na-
stavená doba na časovači odteraz beží.
Ak sa dvierka prístroja opäť otvoria, na
displeji sa zobrazí ubehnutý čas. Po asi
3 sekundách sa ukazovateľ premení na
štartovaciu obrazovku.

Pri dopytovaní, prípadne korektúre
času časovača sa ubehnutý nastavený
čas zastaví.

Pri výpadku eklektického prúdu
prípadne pri jeho opätovnom spustení
sa zadaný čas na časovači zruší.
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– nastavený čas ubehol

Zaznie akustický signál a bliká .

 Dotknite sa displeja.

Zobrazí sa štartovacia obrazovka.

– oprava časovača

 Otvorte dvierka prístroja.

 a ubehnutý nastavený čas sa zo-
brazia na asi 3 sekundy na displeji.

 Počas tejto doby stlačte ubehnutý
čas na časovači

 Stlačte , aby ste opravili nastavený
čas na časovači. Postupujte pritom
rovnako, tak ako pri zadávaní času na
časovači (viď odstavec „Nastavenie
krátkodobého časovača“).

– zrušenie krátkodobého časovača

 Otvorte dvierka prístroja.

 a ubehnutý nastavený čas sa zo-
brazia na asi 3 sekundy na displeji.

 Počas tejto doby stlačte ubehnutý
čas na časovači

 Stlačte , aby ste zrušili nastavený
čas na časovači.

Na displeji sa zobrazí štartovacia ob-
razovka.

Zadaný čas na časovači môžete
opravovať alebo rušiť aj v nastavova-
com móde.

Zapnutie/vypnutie výrobníka kociek
ľadu 

 Ohrozenie zdravia!
Prvé 3 výroby kociek ľadu po uvedení
do prevádzky výrobník kociek ľadu
sa nesmú spotrebovať, pretože voda
slúži na prvé prepláchnutie prívodu
vody.
Toto platí tak pre prvé uvedenie do
prevádzky ako aj pre dlhšie vypnutie
prístroja.

Výrobníkom kociek ľadu vyrobte len
množstvá bežné pre domácnosť.

Dbajte prosím na nasledujúce:

– Po prvom uvedení do prevádzky mô-
že trvať až 24 hodín, pokým padnú
prvé kocky ľadu z výrobníka do
zásuvky.

– Po prípadnom vypnutí a zapnutí vý-
robníka kociek ľadu trvá tento proces
maximálne 6 hodín.

– Zásuvka na kocky ľadu by mala byť
prázdna pred tým ako zapnete výrob-
ník kociek ľadu.

– Zásuvka na kocky ľadu musí byť úpl-
ne zatvorená, v inom prípade sa
nebudú vyrábať kocky ľadu.

Ak na displeji svieti , znamená to,
že výrobník kociek ľadu nie je záso-
bovaný dostatočnm množstvom vody. 
Skontrolujte, či je otvorený uzatvárací
kohútik prívodu vody.

Ak nechcete vyrábať kocky ľadu, môže-
te výrobník kociek vypnúť nezávisle od
prístroja.
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Tip: Ak je výrobník kociek ľadu vypnutý,
je možné zásuvku na kocky ľadu využiť
aj na zamrazenie a skladovanie po-
travín.

Zapnutý výrobník kociek ľadu je po vý-
padku siete je vypnutý.

– Ďalšie funkcie

Po zapnutí výrobníka kociek ľadu sa zo-
brazí v nastavovacom režime  funkcia
„Miska na kocky ľadu: nastaviť polohu
čistenia “

Ďalšie informácie k tejto funkcii náj-
dete v kapitole „Čistenie a starostli-
vosť“, odstavce „Čistenie misky na
kocky ľadu“.

Zapnutie/vypnutie blokovania /

Zablokovaním môžete prístroj zaistiť
pred:

– nechceným vypnutím,

– nechceným prestavením teploty,

– nechceným zvolením funkcie ventilá-
tor alebo supermrazenie,

– nechcenou zmenou nastavení (je
možné len vypnutie blokovania).

Zabránite tak, aby nepovolené osoby,
napr. deti, mohli prístroj vypnúť, prípad-
ne zmeniť jej nastavenia.

Po výpadku siete ostane zapnutá
blokácia zachovaná.

– krátkodobé vypnutie blokovania 

 Dotknite sa displeja.

Zobrazí sa .

 Stlačte  na asi 6 sekúnd.

Teraz môžete previesť ďalšie nastavenia
(teplota, doplnkové funkcie atď.) Ak sa
dvierka prístroja opäť zatvoria, blokova-
nie je opäť zapnuté.
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– Vypnutie blokovania 

 Dotknite sa displeja.

Zobrazí sa .

 Stlačte  na asi 6 sekúnd.

Zobrazí sa štartovacia obrazovka.

 Stlačte .

 Zvoľte .

 svieti na oranžovo.

 Stlačte .

Na displeji sa zobrazí . Blokovanie je
vypnuté.

Vypnutie chladničky 

Touto funkciou môžete vypnúť celú
chladničku.

Na displeji zhasne indikátor teploty a
svieti .

Vnútorné osvetlenie chladiacej zóny
zhasne a chladenie je vypnuté.

 zhasne asi po 10 minútach a displej
ostane tmavý (režim šetrenia energie).

Zapnutie a vypnutie režimu sabat 

Pre podporu náboženských zvykov má
chladnička režim sabat.

Vypína sa

– vnútorné osvetlenie pri otvorených
dvierkach,

– všetky akustické a optické signály,

– ukazovateľ teploty,

– funkcie super mrazenie, ventilátor,
režim dovolenka (ak bol predtým za-
pnutý),

– kuchynský budík (ak bol predtým za-
pnutý).

Taktiež nemôžete vykonávať v nastavo-
vacom móde  žiadne nastavenia.

Funkcia režimu sabat sa asi po
120 hodinách automaticky vypne.

Dbajte na to, aby boli dvierka riadne
zatvorené, pretože sú vypnuté optické
a akustické výstrahy.

 Ohrozenie zdravia požitím poka-
zených potravín.
Keďže nie je prípadný výpadok prúdu
počas režimu sabat zobrazovaný,
môžu zamrznuté potraviny primrznúť
alebo sa roztopiť. Týmto sa skráti
trvanlivosť potravín.
Skontrolujte, či nie sú mrazené po-
traviny primrznuté alebo roztopené. V
tomto prípade spotrebujte potraviny
čo najrýchlejšie alebo ich tepelne
spracujte (varením alebo pečením)
skôr, ako ich opäť zamrazíte.
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– zapnutie režimu sabat

 Stlačte .

 svieti na oranžovo.

Na displeji sa pozom rozsvieti bielym .



displej režim sabat

Po asi 3 sekundách zhasne , a dispej
je tmavý.

– predčasné vypnutie režimu sabat

 Dotknite sa displeja.

Zobrazí sa .

 Stlačte .

 svieti na oranžovo.

 Stlačte .

 svieti na bielo. Funkcia bola vypnutá.

Nastavenie času do spustenia alarmu
dvierok .

Chladnička disponuje alarmom dvierok.
Ak by boli dvierka prístroja dlhšiu dobu
otvorené, zaznie výstražný tón (ak nie je
vypnutý: viď odstavec „Nastavenie/vy-
pnutie hlasitosti výstražných a signál-
nych tónov“) a na displeji svieti  (viď
kapitola „Teplotný alarm a Alarm
dvierok“, odstavec „Alarm dvierok“).

Môžete nastaviť segmentový stĺpec
času až do nástupu alarmu dvierok  : 
Čas je možné postupne nastavovať v
30 sekundových krokoch začínajúc
30 sekundami (stupeň 1 = 1 vyplnený
segment) až do maximálne 3 minút a
30 sekúnd (stupeň 7 = 7 vyplnených
segmentov).
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vypnutie/zapnutie tónu tlačidiel /


Pri každom dotyku jedného voľiteľného
poľa na displeji zaznie tón. Tento môže-
te zapnúť  alebo vypnúť .

nastavenie/vypnutie hlasitosti vý-
stražných a signálnych tónov 

Po segmentových stĺpcoch môžete na-
staviť hlasitosť výstražných a signálnych
tónov:
Ak sú vyplnené všetky segmenty, je
navolená maximálna hlasitosť. 
Ak nie nie vyplnený žiaden segment, je
výstražný a signálny tón vypnutý. Zo-
brazí sa .

Zmena hlasitosti zaznieva počas na-
stavovania.

Výstražné a signálne tóny nie je možné
pri alarme teploty, hlásení chyby, vý-
padku siete ako aj pri nastavenom
časovači vypnúť.

nastavenie jasu displeja 

V segmentových stĺpcoch môžete na-
staviť jas displeja:
Ak sú vyplnené všetky segmenty, je
navolený maximálny jas.

Zmena jasu je viditeľná počas nastavo-
vania.

Nastavenie jedotky teploty °C/°F.

Môžete si zvoliť zobrazenie teploty na
displeji medzi stupňami Celzia °C a
stupňami Fahrenheita°F.

vypnutie režimu výstavnej prevádz-
ky 

Režim výstavnej prevádzky umožňuje
špecializovaným obchodom prezento-
vať prístroj bez zapnutia chladenia. Pre
súkromné používanie toto nastavenie
nepotrebujete.

Ak je z výroby zapnutý režim výstavnej
prevádzky, na displeji sa zobrazuje .
Túto funkciu môžete tu vypnúť.

Ak bol režim výstavnej prevádzky vy-
pnutý, nie je možné ho opäť zapnúť
cez režim nastavenia .
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návrat k nastaveniu z výroby 

Všetky nastavenia chladničky sa vrátia
do stavu pri dodaní a chladnička sa vy-
pne.

vyvolanie informácií 

Na displeji sa zobrazia údaje prístrojov
(označenie modelov a číslo fabrikátu).

Tip: Tieto prístrojové údaje sú dôležité
pri nahlasovaní poruchy servisnej služ-
be Miele.

Potvrdením s OK opustíte informačné
ukazovatele.

– zobrazenie licenčných dohôd

Pod znakom © si môžete nechať zo-
braziť použité licencie.

pripomenutie: výmena pachového fil-
tra 

Táto chladnička je vybavená pachovými
filtrami s držiakom (Active AirClean).

Ak je ukazovateľ výmeny pachového fil-
tra aktivovaný, budete asi po
 6 mesiacoch upozornený na to, že
máte vymeniť pachový filter (viď kapitola
„Čistenie a starostlivosť“, odstavec „Vý-
mena pachového filtra“). 
Na štartovacej obrazovke sa potom zo-
brazí teplotný údaj  a zaznie signálny
tón(ak je zapnutý).

Stlačením symbolu potvrdíte hlásenie.
Počítač času sa vráti späť a nabehne
opäť štartovacia obrazovka.
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pripomenutie: čistenie vetracej
mriežky

Chladnička je vybavená soklom s vet-
racou mriežkou.

Ak je tento ukazovateľ čistenia vetracej
mriežky aktivovaný, asi po  12
mesiacoch vám pripomenie, že je po-
trebné mriežku očistiť od prachu (viď
kapitola „Čistenie a starostlivosť“, od-
stavec „Čistenie vetracej mriežky“). Na
displeji sa potom zobrazí  a zaznie
signálny tón (ak je zapnutý).

Tip: Vetraciu mriežku čistite štetcom
alebo vysávačom (použite na to napr.
sací štetec pre vysávač Miele).

Usadený prach zvyšuje spotrebu ener-
gie.

Stlačením symbolu potvrdíte hlásenie.
Počítač času sa vráti späť a nabehne
opäť štartovacia obrazovka.
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 Nebezpečenstvo výbuchu horľa-
vými zmesami plynu.
Horľavé zmesi plynov sa môžu
elektrickými súčasťami vznietiť.
V chladničke neskladujte žiadne vý-
bušné látky ani produkty s horľavými
hnacími plynmi (napr. spreje). Tieto
sprayové dózy je možné rozpoznať
podľa natlačeného popisu alebo
symbolu plameňa. Prípadné uniknuté
plyny sa môžu elektrickými súčasťa-
mi vznietiť.

 Nebezpečenstvo poškodenia
mastnými alebo olejovými po-
travinami.
Ak v chladničke alebo v dvierkach
skladujete potraviny obsahujúce tuk
alebo olej, môžu v plaste vzniknúť
trhliny pnutím a tak plast môže pop-
raskať a roztrhnúť sa.
Dbajte na to, aby sa prípadný vyte-
kajúci tuk alebo olej nedotýkal
plastových dielov prístroja.

Rozličné oblasti chladenia
Na základe prirodzenej cirkulácie
vzduchu sa v zóne PerfectFresh vytvoria
rôzne teplotné oblasti.

Studený, ťažký vzduch klesá do spod-
nej časti zóny PerfectFresh. Pri ukladaní
potravín využívajte zóny rôzneho
chladenia.

Potraviny neukladajte tesne vedľa
seba, aby mohol cirkulovať vzduch.

Nevhodné pre zónu PerfectF-
resh
Nie všetky potraviny sú vhodné pre
skladovanie pri teplotách pod 5 °C, pre-
tože sú citlivé na chlad. V závislosti od
potravín sa pri veľkom chlade môže
meniť vzhľad, konzistencia, chuť a/alebo
obsah vitamínov.

K potravinám citlivým na chlad patria
medzi inými:

– ananás, avokádo, banány, granátové
jablká, mango, melóny, papája,
mučenka, citrusové ovocie (ako citró-
ny, pomaranče, mandarínky, grapef-
ruit),

– ovocie, ktoré má dozrieť,

– baklažány, uhorky, zemiaky, paprika,
paradajky, cukety,

– tvrdý syr (ako parmezán, čerstvý syr).

Pokyny pre nákup potravín
Najdôležitejšim predpokladom dlhej
doby skladovania je čerstvosť potravín v
okamihu uskladnenia. Táto prvotná
čerstvosť má rozhodujúci význam.
Dávajte pozor aj na dátum trvanlivosti a
správnu teplotu uskladnenia.
Reťazec chladenia by nemal byť podľa
možnosti prerušený, napríklad keď pre-
pravujete potraviny v teplom aute.

Tip: Na nákup si so sebou vezmite
chladiacu tašku a potraviny rýchlo po-
tom uložte do chladničky.
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V zóne PerfectFresh sú optimálne
skladovacie podmienky pre ovocie, ze-
leninu, ryby, mäso a mliečne výrobky.
Potraviny ostanú výrazne dlhšie čerstvé,
zachová sa chuť a vitamíny.

V zóne PerfectFresh sa teplota reguluje
automaticky a to v rozsahu od
0 do 3 °C. Sú to nižšie teploty ako v
bežnej chladiacej zóne, pre potraviny
necitlivé na chlad je to predsa len opti-
málna teplota uskladnenia. Keďže sa
trvanlivosť pri tejto teplote predlžuje,
môžu sa potraviny skladovať podstatne
dlhšie bez straty na čerstvosti.

Naviac je v zóne PerfectFresh možné
regulovať obsiahnutú vzdušnú vlhkosť
tak, aby zodpovedala uskladneným po-
travinám. Zvýšená vlhkosť vzduchu
spôsobí, že si potraviny zachovajú svoju
vlastnú vlhkosť a tak rýchlo nevyschnú.
Dlhšiu dobu zostanú chrumkavé a čers-
tvé.

Uvedomte si, že dobrý počiatočný
stav potravín je rozhodujúci pre dobrý
výsledok skladovania.

Asi 30 až 60  minút pred konzumáciou
vyberte potraviny zo zóny
PerfectFresh. Až pri izbovej teplote sa
rozvinie aróma a chuť.

Zóna PerfectFresh je rozdelená do
dvoch oblastí:

Informačný systém (ako je tu v čas-
tiach zobrazený) nad zónou PerfectF-
resh pomôže pri správnom výbere
priehradky a nastavení vo vlhkej prieh-
radke.

– V hornej suchej priehradke je teplo-
ta 0 až 3 °C, vlhkosť vzduchu nie je
zvýšená .
Tu skladujte ryby, mäso, mliečne vý-
robky a potraviny každého druhu, ak
sú zabalené.

– V spodnej vlhkej priehradke je tep-
lota od 0 do 3 °C, podľa pozície po-
suvného regulátora je vlhkosť
vzduchu nezvýšená  alebo zvýšená
.
Ak je vlhkosť vzduchu zvýšená,
skladujte tu ovocie a zeleninu.

Každý druh potraviny má svoje osobitné
vlastnosti a vyžaduje určité podmienky
skladovania.



Skladovanie potravín v zóne PerfectFresh.

46

Suchá priehradka
Suchá priehradka sa hodí hlavne na
uskladnenie potravín podliehajúcim
rýchlo skaze ako :

– čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce;

– mäso, hydina, klobásy;

– lahôdkové šaláty;

– mliečne produkty ako jogurt, syr,
smotana, tvaroh atď;

– Okrem toho môžete tu skladovať po-
traviny všetkého druhu ak sú zaba-
lené.

V suchej priehradke je nízka teplota dô-
ležitá. Vlhkosť vzduchu v suchej prieh-
radke zodpovedá približne vlhkosti
vzduchu v bežnej chladiacej zóne.

Uvedomte si, že sa potraviny bohaté na
bielkoviny rýchlejšie kazia.
To znamená, že sa mäkkýše a kôrovce
napríklad rýchlejšie kazia ako ryby a ry-
by rýchlejšie ako mäso.

Z hygienických dôvodov skladujte tieto
potraviny len prikryté alebo zabalené.

Vlhká priehradka
Vlhká priehradka má posuvný regulátor,
ktorým v nej môžete regulovať obsah
vlhkosti vzduchu.

Nastavte posuvný regulátor na  príp.
.

Nie je zvýšená vlhkosť vzduchu 

Pri tomto nastavení  sa z vlhkej prieh-
radky stáva suchá priehradka - posuvný
regulátor otvára otvory smerom k prieh-
radke, takže vlhkosť uniká (viď odstavec
„Suchá priehradka“).

Zvýšená vlhkosť vzduchu 

Toto nastavenie  je vhodné na sklado-
vanie ovocia a zeleniny.
Posuvný regulátor uzavrie otvory do
zásuvky a tým ostane zachovaná obsia-
hnutá vlhkosť.

Keď skladujete potraviny nezabalené,
závisí vlhkosť vzduchu vo vlhkej prieh-
radke zásadne od ich druhu a množ-
stva.
Pri malom naplnení môže byť vlhkosť
príliš nízka.

Tip: Zabaľte potraviny pri malom napl-
není do vzduchotesných obalov.

Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu vo vlh-
kej priehradke môže vznikať na dne a
pod vrchnákom kondenzát.
Odstráňte ho utierkou.
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Klíma v zóne PerfectFresh
Klíma v prístroji poskytuje v závislosti
od uskladnených potravín optimálne
skladovacie podmienky a je možné ich
ovplyvniť.

Zmena vlhkosti vzduchu v zóne Per-
fectFresh

Vlhkosť, ktorú prinášajú potraviny rov-
nako ako vlhkosť, ktorá vzniká pri nor-
málnom procese topenia v prístroji, je
možné zmeniť ventilátorom, ktorý sa dá
pripnúť. Z výroby je ventilátor vypnutý.

 Stlačte tlačidlo , pokým sa na disp-
leji nezobrazí symbol ventilátora .

Dosiahnete lepšie rozloženie vzduchu v
celej zóne PerfectFresh. Klíma bude
suchšia.

 Pre vypnutie ventilátora: Tlačte tlačid-
lo , pokým na displeji nezhasne
symbol ventilátora .

Pri tomto nastavení má prístroj naj-
menšiu spotrebu energie.

Výsledok skladovania v prieh-
radkách PerfectFresh zóny

Ak nie ste spokojní s výsledkom
uskladnenia potravín (potraviny pô-
sobia napr. už po krátkej dobe
uskladnenia ochabnuto alebo zväd-
nuto), zohľadnite ešte raz nasledujú-
ce tipy:

– Uskladňujte len čerstvé potraviny.
Stav potravín pri uskladnení je rozho-
dujúci pre výslednú čerstvosť.

– Pred uskladnením potravín vyčistite
priehradky v zóne PerfectFresh.

– Veľmi vlhké potraviny nechajte pred
uskladnením odkvapkať.

– V zóne PerfectFresh neskladujte žiad-
ne potraviny citlivé na chlad (viď od-
stavec „Nevhodné pre chladiacu zó-
nu“).

– Vyberte pre skladovanie potravín
správnu priehradku PerfectFresh, ako
aj správnu polohu posuvného regulá-
tora (nezvýšená príp. zvýšená vlhkosť
vzduchu).
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– Zvýšená vlhkosť  vo vlhkej prieh-
radke sa dosiahne vlhkosťou obsia-
hnutou pri samotných uskladnených
potravinách, tzn., čím viac potravín je
v priehradke uložených, tým vyššia je
vlhkosť.
Ak sa pri nastavení   hromadí príliš
veľa vlhkosti v priehradke a tým sa
poškodia potraviny, odstráňte kon-
denzát hlavne zo dna a pod poklo-
pom utierkou a vložte rošt alebo
podobné, aby mohla prebytočné vlh-
kosť odtekať.
Ak by bola vlhkosť vzduchu napriek
nastaveniu  príliš nízka, zabaľte po-
traviny do vzduchotesných obalov.

– Ak máte pocit, že je teplota v zóne
PerfectFresh príliš vysoká alebo príliš
nízka, pokúste sa ju najskôr regulovať
cez chladiacu zónu tým, že tu mierne
zmeníte teplotu. Najneskôr keď sa vy-
tvoria ľadové kryštály na dne zóny
PerfectFresh musíte teplotu zvýšiť,
pretože by sa potraviny pri veľmi
chladnom skladovaní poškodili.

Pri nastavení od 0  C sa eventuálne
dosiahnu mínusové teploty. Potraviny
môžu zamrznúť.
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Premiestnenie odkladacích
plôch

Odkladacie plochy sú zarážkami zais-
tené proti neúmyselnému vytiahnutiu.

 Odkladacie plochy môžete premiest-
niť podľa výšky chladených potravín.

1. Nadvihnite ich mierne vpredu.

2. Povytiahnite trošku dopredu, vy-
braním zdvihnite nad úchyty a pre-
miestnite vyššie alebo nižšie.

Zadný dorazový okraj na zadnej
ochrannej lište musí smerovať nahor,
aby sa potraviny nedotýkali zadnej
steny a neprimrzli.

Vybratie zásuviek zóny Per-
fectFresh
Zásuvky zóny PerfectFresh sú vedené v
teleskopických lištách a je možné ich
pri plnení a vyberaní a za účelom čiste-
nia vybrať:

Pre ľahšie vybratie zásuviek odstráňte
priehradku na fľaše v dvierkach prí-
stroja.

 Zásuvku vytiahnite až po doraz a na-
dvihnite ju smerom hore.

Zasuňte opäť výsuvné lišty, aby ste
zabránili poškodeniam.

 Vytiahnite kryt medzi zásuvkami
opatrne mierne dopredu a vyberte ho
smerom dolu.

 Na opätovné založenie nadvihnite
zásuvkový kryt z dola hore do dr-
žiakov. Zasuňte ho potom dozadu až
kým nezaklapne.
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Nasadenie zásuviek

 Položte zásuvku na celkom zasunuté
výsuvné lišty.

 Zasúvajte ich do chladničky až na
doraz zásuvky.

Premiestnenie pachového filtra

Pri silne zapáchajúcich potravinách
(napr. pri aromatickom syre) dbajte
na nasledovné:

– Nasaďte držiak s pachovými filtrami
na odkladaciu plochu, na ktorej sa
majú skladovať tieto potraviny.

– V prípade potreby vymeňte pachové
filtre skôr.

– Založte ďalšie pachové filtre (s dr-
žiakom) do prístroja (viď kapitola „Prí-
slušenstvo“, odstavec „Príslušenstvo
na dokúpenie“).

Držiak pachových filtrov je umiestnený
na zadnej ochrannej lište odkladacej
plochy.

 Držiak na pachové filtre stiahnite
smerom hore z odkladacej plochy.

 Nasaďte ich na ochrannú lištu želanej
odkladacej plochy.
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Maximálna mraziaca kapacita
Aby potraviny čím skôr zmrzli až k svoj-
mu jadru, nesmie byť prekročená maxi-
málna mraziaca kapacita. Maximálne
množstvo potravín, ktoré môžete za-
mraziť počas 24 hodín, nájdete uvedené
na typovom štítku ako „mraziaca kapa-
cita ...kg/24 h“.

Mraziaca kapacita uvedená na typovom
štítku bola stanovená podľa normy
DIN EN ISO 15502.

Čo sa stane pri zamrazení
čerstvých potravín?
Čerstvé potraviny sa musia čo najrých-
lejšie zamraziť, aby nestratili výživové
hodnoty, vitamíny, vzhľad a chuť.

O čo pomalšie potraviny zamŕzajú, o to
viac tekutiny prejde z každej jednej bun-
ky do medzipriestorov. Bunky sa scvrk-
nú. Pri rozmrazovaní sa vráti len časť
uniknutej tekutiny do buniek späť. Prak-
ticky to znamená, že v potravinách dôj-
de k väčšej strate šťavy. Toto spoznáte
podľa toho, že sa pri rozmrazovaní
okolo potravín vytvorí veľká mláka vody.

Ak potraviny rýchlo zamrznú, nemá
bunková tekutina dostatok času na
uniknutie do medzipriestorov. Bunky sa
značne menej scvrknú. Pri rozmrazovaní
môže prejsť len malé množstvo tekutiny,
ktoré prešlo do medzipriestorov späť do
buniek a preto je strata šťavy nepatrná.
Vytvorí sa len malá mláčka.

Uskladnenie hotových mraze-
ných potravín

Rozmrazený alebo mierne rozmrazený
tovar už nezamrazujte. Až keď po-
traviny spracujete (varením alebo pe-
čením), môžete ich opäť zamraziť.

Ak chcete uskladniť hotové mrazené
potraviny, preverte si už počas nákupu
v obchode:

– či nie je balenie poškodené,

– dátum spotreby a

– teplotu chladiacej zóny v predajnom
boxe.

Ak je teplota v chladiacej zóne vyššia
ako -18 °C, potom sa skracuje trvan-
livosť zmrazených potravín.

 Zmrazené potraviny nakupujte úplne
nakoniec a prepravujte ich v
novinovom papieri alebo v chladiacej
taške.

 Mrazené potraviny doma ihneď uložte
do chladničky.
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Zamrazovanie potravín

Na zamrazovanie používajte len čers-
tvé a bezchybné potraviny.

Pred vložením

 Pri väčšom množstve ako 1 kg čers-
tvých potrevín zapnite na určitú dobu
pred ich vložením funkciu superm-
razenie (viď kapitola „Použitie superc-
hladenia a supermrazenia“- odstavec
„Funkcia supermrazenie“).

Už zamrazené uložené potraviny budú
mať takto rezervu chladu.

Vloženie potravín na zmrazenie

 Nebezpečenstvo poškodenia
príliš ťažkými naplnením!
Príliš ťažké naplnenie môže spôsobiť
poškodenie mraziacej zásuvky/ sk-
lenenej dosky.
Dodržujte maximálne množstvo napl-
nenia:
– mraziaca zásuvka = 25 kg
– sklenená doska = 35 kg

Potraviny, ktoré budete mraziť sa ne-
smú dotýkať už zamrazených po-
travín, aby sa tieto nerozpustili.

 Balenia vkladajte suché, tým zabráni-
te, že spolu primrznú.

– vložte malé množstvo potravín na
zmrazenie

Nechajte potraviny zamraziť v hlbších
spodných mraziacich zásuvkách.

 Rozložte potraviny určené na mraze-
nie naširoko od seba na dne
mraziacej zásuvky, aby čo najrýchlej-
šie zamrzli.

– vložte maximálne množstvo po-
travín na zmrazenie (´viď typový
štítok)

Ak sú drážky ventilátora zastavené,
znižuje sa chladiaci výkon a stúpa
spotreba energie.
Dbajte pri vkladaní potravín na
zmrazenie na to, aby ste nezakryli
drážku ventilátora.

 Vyberte horné mraziace zásuvky.

 Rozložte potraviny určené na mraze-
nie naširoko od seba na hornej sk-
lenenej doske, aby čo najrýchlejšie
zamrzli.

Po zmrazení:

 Uložte zmrazené potraviny do
mraziacej zásuvky a opäť ju zasuňte.
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Doba skladovania zmrazených po-
travín

Skladovacia schopnosť potravín je aj pri
dodržaní predpísanej teploty od -18° C
veľmi rozdielna. Aj v zmrazené produkty
prebiehajú spomalené odbúravacie
procesy. Vzdušným kyslíkom sa môže
napríklad tuk pokaziť. Preto sa môže
skladovať chudé mäso približne dvoj-
násobne dlhšie než mastné.

Uvedené doby skladovania sú len orien-
tačnými hodnotami pre dĺžku skladova-
nia rozličných skupín potravín v
mraziacej zóne.

Skupina potravín Doba
skladova-
nia
(mesiace)

zmrzlina 2 až 6

chlieb, pekárenské vý-
robky

2 až 6

syr 2 až 4

tučné ryby, 1 až 2

chudé ryby 1 až 5

saláma, šunka 1 až 3

divina, bravčovina 1 až 12

hydina, hovädzina 2 až 10

ovocie, zelenina 6 až 18

bylinky 6 až 10

Pri bežných predajných mraziarenských
produktoch je dĺžka skladovania uve-
dená na obale rozhodujúca.

Rozmrazenie zmrazených produktov

Rozmrazený alebo mierne rozmrazený
tovar už nezamrazujte. Až keď po-
traviny spracujete (varením alebo pe-
čením), môžete ich opäť zamraziť.

Zmrazené produkty môžete rozmrázať:

– v mikrovlnnej rúre

– v rúre na pečenie pri funkcii „horúci
vzduch“ alebo pri „rozmrázanie“

– pri izbovej teplote

– v chladiacej zóne (odvádzaný chlad
sa využíva na chladenie potravín)

– v parnej rúre

Rovné kúsky mäsa a ryby môžete vlo-
žiť rozpúšťať do horúceho pekáča.

Kusy mäsa a ryby (napr. mleté mäso,
kurča, rybie filé) rozpúšťajte tak, aby
nedošlo ku kontaktu s inými po-
travinami. Vodu vznikajúcu pri topení
zachytávajte a starostlivo zlikvidujte.

Ovocie sa môže rozpúšťať pri izbovej
teplote ale aj v prikrytej miske.

Zelenina sa vo všeobecnosti môže vlo-
žiť v mrazenom stave do vriacej vody
alebo udusiť na horúcom tuku. Čas du-
senia je z dôvodu zmenenej bunkovej
štruktúry o niečo kratší než pri čerstvej
zelenine.
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Rýchle chladenie nápojov

Fľaše, ktoré chcete rýchlo zachladiť v
mraziacej zóne vyberte najneskôr po
hodine opäť von. Tieto fľaše môžu
prasknúť.

Tip: Aby ste fľaše nezabudli v mraziacej
zóne, môžete v nastavovacom režime
príslušným spôsobom nastaviť kuchyn-
ský budík (QuickCool-Timer).

Výroba kociek ľadu

Zapnutie/vypnutie výrobníka kociek
ľadu

Postup zapínania a vypínania výrobní-
ka kociek ľadu je popísaný v kapitole
„Vykonanie ďalších nastavení“, od-
stavec „Zapnutie/vypnutie výrobníka
kociek ľadu “.

Výroba väčšieho množstva kociek ľa-
du

Množstvo vyrobených kociek kociek ľa-
du závisí od teploty v mraziacej zóne: O
čo nižšia je teplota v mraziacej zóne, o
to viac kociek ľadu sa za určitú dobu
vyrobí. Pri teplote -18 °C sa za 24 h vy-
robí asi 1 kg ľadu.

Tip: Ak budete potrebovať väčšie
množstvo kociek ľadu, vymeňte plnú
zásuvku na kocky ľadu za zásuvku ved-
ľa vpravo.

Akonáhle je zásuvka zatvorená, začína
opäť výrobník vyrábať kocky ľadu.
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Usporiadanie vnútorného
priestoru

Vybratie zásuvky a sklenenej dosky

Zásuvky je možné ich pri plnení a vybe-
raní a za účelom čistenia vybrať.

Taktiež môžete mraziacu zónu flexibilne
zväčšiť. Ak chcete uložiť na zmrazenie
väčšie potraviny ako napr. morku alebo
divinu, môžete vybrať sklenené dosky
medzi mraziacimi zásuvkami.

 Zásuvky vytiahnite až po doraz a na-
dvihnite ich smerom hore.

 Sklenenú dosku nadvihnite a vytiah-
nite ju dopredu.

Použitie príslušenstva

Použitie akumulátora chladu

Akumulátor chladu zabraňuje rýchlemu
nárastu teploty v mraziacej zóne pri vý-
padku elektrického prúdu. Môžete tak
predĺžiť dobu skladovania.

 Chladiaci akumulátor vložte do najvr-
chnejšej mraziacej zásuvky.

Po asi 24 hodinách doby uloženia je
akumulátor chladu schopný chladiť na
maximálny chladiaci výkon.

–  pri výpadku elektrického prúdu

 Vložte zmrznutý akumulátor chladu
priamo na zmrazené potraviny dopre-
du v najvrchnejšej zásuvke.

Tip: Ak chcete vložiť čerstvé potraviny,
tak použite akumulátor chladu ako od-
deľovač medzi už vložené a čerstvé po-
traviny, aby sa potraviny čiastočne
nerozmrazili.

Tip: Akumulátor chladu je možné použiť
aj na krátkodobé chladenie potravín
alebo nápojov v chladiacej taške.
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Zóna PerfectFresh
Zóna PerfectFresh sa odmrazuje auto-
maticky.

Počas chodu kompresora sa môžu v
dôsledku funkcie vytvárať na zadnej
strane chladiacej zóny a zóny PerfectF-
resh námraza alebo zamrznuté kvapky.
Nemusíte ich odstraňovať, pretože sa
tieto automaticky odparia teplom kom-
presora.

Mraziaca zóna
Prístroj je vybavený systémom „NoF-
rost“, vďaka ktorému sa prístroj auto-
maticky odmrazí a odparí.

Vznikajúca vlhkosť sa zráža na výparní-
ku a občas s automaticky odmrazí a od-
parí.

Automatickým odmrazovaním zostáva
mraziaca zóna stále bez ľadu. Potraviny
sa vďaka tomuto zvláštnemu systému
nerozmrazia.
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Dbajte na to, aby sa voda nedostala
do elektroniky alebo do osvetlenia.

 Nebezpečenstvo poškodenia
vniknutou vlhkosťou.
Para z parného čistiaceho stroja mô-
že poškodiť plastové a elektrické
komponenty.
Na čistenie chladničky nepoužívajte
žiaden parný čistiaci prístroj.

Do otvoru na odvádzanie vody z
rozmrazovania sa nesmie dostať
voda z čistenia.

Nikdy neodstraňujte typový štítok
umiestnený vo vnútri prístroja. V prípa-
de poruchy bude potrebný.

Upozornenia k čistiacemu
prostriedku

Vo vnútornom priestore chladničky
používajte len čistiace a ošetrovacie
prostriedky nezávadné pre potraviny.

Aby ste nepoškodili povrchové plochy,
nepoužívajte žiadne

– čistiace prostriedky obsahujúce só-
du, čpavok, kyseliny a chlór,

– čistiace prostriedky na odstránenie
vodného kameňa,

– čistiace prostriedky na drhnutie (napr.
drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné
hubky),

– čistiace prostriedky obsahujúce roz-
púšťadlá,

– čistiace prostriedky na nerez,

– čistiace prostriedky na umývačku
riadu,

– spreje na rúry na pečenie,

– čistiaci prostriedok na sklo,

– tvrdé hubky a kefy na drhnutie (na-
pr.hubky na hrnce),

– odstraňovač nečistôt,

– ostré kovové škrabky.

Na čistenie doporučujeme čistú savú
utierku, vlažnú vodu a trošku prostried-
ku na ručné umývanie.

Dôležité pokyny na čistenie nájdete na
nasledujúcich stranách.
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Čistenie misky na kocky ľadu
Misku na kocky ľadu vyčistite:

– Skôr ako výrobník ľadu vypnete na
dlhšiu dobu.

– Pravidelne, aby ste odstránili zvyšky
ľadu a vody.

Misku na kocky ľadu nie je možné vy-
brať a čistenie je možné len v zabudo-
vanom stave. Z tohto dôvodu môžete
misku na kocky ľadu umiestniť do čis-
tiacej polohy.

Nastavenie čistiacej polohy 

Funkciu „Nastavenie čistiacej
polohy “ je možné zvoliť až keď je
výrobník kociek ľadu zapnutý. Zásuv-
ka na kocky ľadu musí byť tiež zasu-
nutá v prístroji.

 Vyprázdnite zásuvku na kocky ľadu a
zasuňte ju opäť do prístroja.

 V nastavovacom režime  zvoľte
symbol .

Zvolené nastavenie sa prevezme. Poču-
jete ako sa miska na kocky ľadu otáča
do šikmej polohy.

 Počkajte, pokým sa neukončí pohyb
misky na kocky ľadu.

Na displeji sa zobrazí symbol .

 Vyberte zásuvku na kocky ľadu.

Misku na kocky ľadu nie je možné vy-
brať a čistenie je možné len v zabudo-
vanom stave.

 Vyčistite misku na kocky ľadu vlažnou
vodou a malým množstvom pros-
triedku na ručné umývanie. Po vyčis-
tení ju utrite čistou vodou a vysušte
všetko utierkou.

 Zásuvku na kocky ľadu opäť nasaďte.

 Po čistení potvrďte informačný
údaj  pomocou OK.

Budete počuť, ako sa zásuvka na kocky
ľadu opäť otočí späť do svojej východis-
kovej polohy.
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Príprava chladničky na čistenie
 Vypnite chladničku.

 zobrazí sa na displeji a chladenie je
vypnuté.

 Vytiahnite sieťovú zástrčku, alebo vy-
pnite istič domovej inštalácie.

 Vyberte potraviny z chladničky a
uskladnite ich na chlandom mieste.

 Vyberte mraziace zásuvky a sklenené
dosky.

 Stiahnite prednú lištu s kolieskami.

 Vyberte všetky ďalšie časti, ktoré je
potrebné vybrať a vyčistiť.

Rozobratie odkladacej plochy

Pred čistením odkladacej plochy zložte
nerezovú lištu a zadnú ochrannú lištu.
Postupujte pritom nasledovne:

 Položte odkladaciu plochu na pracov-
nú dosku na mäkkú podložku (napr.
utierku).

 Stiahnite začínajúc na jednej strane
nerezovú lištu.

 Stiahnite ochrannú lištu.

 Po vyčistení upevnite nerezovú lištu
prípadne ochrannú lištu na odklada-
ciu plochu.



Čistenie a ošetrovanie

60

Čistenie vnútorného priestoru
a príslušenstva

Chladnička by mala byť čistená
pravidelne, minimálne raz za mesiac.

Nečistoty nenechajte zaschnúť, ale
ich hneď odstráňte.

 Vnútorné priestory vyčistite čistou
hubkou, vlažnou vodou a malým
množstvom prostriedku na umývanie
riadu.

 Po vyčistení ich utrite čistou vodou a
vysušte všetko utierkou.

Nasledovné časti nie sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu:

– nerezové lišty

– zadné ochranné lišty na ukladacích
plochách

– všetky zásuvky a kryty (v závislosti od
modelu)

– akumulátor chladu

 Toto príslušenstvo čistite ručne.

 Nebezpečenstvo poškodenia
príliš vysokou teplotou v umývačke
riadu.
Časti chladničky sa môžu v umývač-
ke riadu pri teplote vyššej ako 55 °C
stať nepoužiteľné alebo sa môžu
zdeformovať.
Voľte pre časti vhodné do umývačky
riadu výlučne umývací program s
maximálnou teplotou 55 °C.

Kontaktom s prírodnými farbivami, na-
pr. mrkvou, paradajkami a kečupom
sa môžu plastové časti v umývačke
riadu zafarbiť. Toto sfarbenie neovp-
lyvní stabilitu.

Nasledovné časti sú vhodné na umý-
vanie v umývačke riadu:

– sklenené dosky (bez líšt)

– držiak pre pachový filter

 Žliabok a rúrku na odvádzanie vody z
rozmrazovania čistite častejšie tyčin-
kou alebo podobným predmetom,
aby voda z rozmrazovania mohla od-
tekať.

 Zásuvky zóny PerfectFresh sú vedené
na teleskopických lištách. Teleskopic-
ké lišty očistite vlhkou utierkou.

 Nebezpečenstvo poškodenia ne-
vhodným čistením.
Teleskopické lišty obsahujú špeciál-
ne mazivo, ktoré sa môže pri čistení
vymyť a tým sa teleskopické lišty po-
škodia.
Teleskopické lišty očistite vlhkou
utierkou.
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 Chladničku nechajte ešte chvíľu otvo-
renú, aby sa dostatočne vyvetrala a
zabránilo sa tvorbe zápachu.

Čistenie čela prístroja a boč-
ných stien

Ak nečistoty dlhšiu dobu pôsobia,
nedajú sa už odstrániť a povrchy sa
môžu zafarbiť alebo zmeniť. Povrchy
by sa mohli zafarbiť alebo zmeniť.
Odstráňte najlepšie ihneď nečistoty z
prednej časti prístroja a z bočných
stien.

Všetky povrchy sú citlivé na po-
škriabanie a môžu sa zafarbiť alebo
zmeniť, ak prídu do styku s nevhod-
nými čistiacimi prostriedkami.
Prečítajte si prosím informácie v od-
stavci „Pokyny k čistiacim prostried-
kom“ na začiatku tejto kapitoly.

 Povrchy čistite čistou penovou utier-
kou, prostriedkom na umývanie riadu
a teplou vodou. Na čistenie môžete
použiť aj čistú, vlhkú utierku z mikrov-
lákna bez použitia čistiaceho pros-
triedku.

 Po vyčistení utrite čistou vodou a vy-
sušte všetko mäkkou utierkou.

Čelná strana prístroja

 Nebezpečenstvo poškodenia ne-
vhodným čistením.
Povrchová úprava (CleanSteel) sa
poškodí.
Tieto plochy neošetrujte čistiacim
prostriedkom na nerez.

Čelná strana prístroja je zušľachtená
veľmi hodnotnou povrchovou úpravou.
Chráni pred zašpinením a uľahčuje čis-
tenie.
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Vyčistenie vetracej mriežky

Usadený prach zvyšuje spotrebu ener-
gie.

 Vetraciu mriežku čistite pravidelne
štetcom alebo vysávačom (použite na
to napr. sací štetec pre vysávač
Miele).

Tip: Ak chcete byť na to každých 12
mesiacov automaticky upozornený, za-
pnite ukazovateľ čistenia vetracej mriež-
ky (viď kapitola „Prevedenie ďalších na-
stavení“, odstavec „Pripomenutie: Čis-
tenie vetracej mriežky “).

Čistenie tesnenia na dvierkach

Ak je tesnenie dvierok poškodené,
alebo vysunuté z drážky, môžu sa
dvierka prístroja zle zatvárať a výkon
chladenia klesá. Vo vnútri sa tvorí
kondenzát a môže dôjsť k zamŕzaniu.
Nepoškoďte tesnenie dvierok, alebo
dbajte na to, aby tesnenie nevykĺzlo z
drážky.

 Nebezpečenstvo poškodenia ne-
vhodným čistením.
Pri ošetrovaní tesnenia dvierok olejmi
alebo tukmi môžu tieto ostať póro-
vité.
Neošetrujte tesnenie dvierok olejom
alebo tukmi.

 Tesnenie dvierok čistite pravidelne len
čistou vodou a nakoniec vyutierajte
dôkladne utierkou.
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Výmena pachového filtra
Pachový filter v držiaku vymieňajte pri-
bližne každých 6 mesiacov.

Ak chcete byť na to každých 6
mesiacov automaticky upozornený, za-
pnite ukazovateľ výmeny pachového fil-
tra (viď kapitola „Prevedenie ďalších na-
stavení“, odstavec „Pripomenutie: Vý-
mena pachového filtra“).

Pachový vymeniteľný filter KKF-RF ob-
držíte v servisnej službe Miele, u špe-
cializovaného predajcu alebo v inter-
netovom obchode Miele.

Tip: Držiak na pachový filter je vhodný
pre umývanie v umývačke riadu.

 Držiak na pachový filter stiahnite
smerom hore z odkladacej plochy.

Založené pachové filtre sa nesmú
dotýkať zadnej steny chladničky, pre-
tože z dôvodu vlhkosti na zadnej ste-
ne o ňu môžu prilepiť.
Nové pachové filtre založte tak hl-
boko do držiaka, aby nepretŕčali cez
okraj držiaka.

 Zložte oba pachové filtre a založte
nové filtre s obrubou smerom dole do
držiaka.

 Nasaďte úchyt do stredu na zadný
kraj dorazu ľubovoľnej odkladacej
plochy, tak aby zaklapol.

 Na potvrdenie výmeny filtra stlač-
te .

Ukazovateľ výmeny pachového filtra
zhasne a počítadlo času sa vynuluje.
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Uvedenie chladničky po čistení
do prevádzky
 Nasaďte všetky časti do prístroja.

 Chladničku zatvorte a zapnite ju.

 Zapnite funkciu supermrazenie na ur-
čitý čas, aby sa mraziaca zóna rýchlo
vychladila.

 Vložte potraviny do zóny PerfectFresh
a zatvorte dvierka.

 Zasuňte mraziace zásuvky s po-
travinami na zmrazenie do mraziacej
zóny a zatvorte dvierka prístroja.

 Vypnite funkciu supermrazenie,
akonáhle bude dosiahnutá konštant-
ná teplota mraziacej zóny najmenej
-18 °C.
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Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým môže dôjsť počas bežnej prevádzky, môžete
odstrániť aj sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože ne-
musíte volať servisnú službu.

Nasledovné tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a od-
strániť ich.

Až do odstránenia poruchy podľa možnosti neotvárajte chladničku, aby ste udr-
žali stratu chladu čo najmenšiu.

Problém Príčina a odstránenie

Prístroj nemá žiaden
chladiaci výkon a nefun-
guje vnútorné
osvetlenie pri otvore-
ných dvierkach.

Chladnička nie je zapnutá.
 Zapnite chladničku.

Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke
alebo zástrčka prístroja nie je správne zasunutá v
zásuvke prístroja.
 Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky a zástrčku

prístroja do zásuvky prístroja.
Vypol sa istič domovej inštalácie. Chladnička, domo-
vé napätie alebo iný prístroj môže byť pokazený.
 Zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servis-

nú službu.

Kompresor neustále
beží.

Nejedná sa o chybu. Pre šetrenie energie sa kompre-
sor pri malej potrebe chladu prepne na nízke otáčky.
Tým sa predĺži doba chodu kompresora.

Kompresor sa zapína
stále častejšie a na dlh-
šiu dobu, teplota v
chladničke je príliš
nízka.

Sú zastavané alebo zaprášené vetracie a odvetrávacie
profily.
 Nezakrývajte vetracie a odvetrávacie profily.
 Z vetracích a odvetrávacích profilov pravidelne od-

straňujte prach.
Boli často otvárané dvierka prístroja a mraziaca zóna,
alebo sa v ňom skladovalo prípadne mrazilo priveľké
množstvo čerstvých potravín.
 Dvierka prístroja otvárajte len v prípade potreby a

čo najkratšie.

Potrebná teplota sa po určitej dobe opäť nastaví sa-
ma.
Nie sú správne zatvorené dverka prístroja. V mraziacej
zóne sa pravdepodobne vytvorila hrubšia vrstva ľadu.
 Zatvorte dvierka prístroja.
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Problém Príčina a odstránenie

Potrebná teplota sa po určitej dobe opäť nastaví sa-
ma.

Ak sa už vytvorila hrubá vrstva ľadu, znižuje sa výkon
chladenia a tým rastie spotreba energie.
 Prístroj rozmrazte a vyčistite ho.

Teplota v miestnosti je príliš vysoká. O čo vyššia je
teplota v miestnosti, o to dlhšie beží kompresor.
 Dbajte na pokyny v kapitole „Pokyny na umiest-

nenie“,odstavec „Miesto inštalácie“.
Teplota v chladničke je nastavená príliš nízko.
 Opravte nastavenie teploty.

Bolo zmrazené väčšie množstvo potravín naraz.
 Dbajte na pokyny v kapitole „Zmrazovanie a

skladovanie“.
Ešte je zaputá funkcia superchladenia.
 Pre šetrenie energiou môžete supermrazenie sami

predčasne vypnúť.

Kompresor sa zapína
stále zriedkavejšie a na
kratšiu dobu, teplota v
chladničke stúpa.

Nejedná sa o chybu. Nastavená teplota je príliš vyso-
ká.
 Opravte nastavenie teploty.
 Po 24 hodinách skontrolujte ešte raz teplotu.

Zamrazené produkty sa začínajú rozmrázať. 
Teplota v miestnosti, na ktorú je chladnička dimenzo-
vaná nebola dosiahnutá. 
Kompresor sa zapína zriedkavejšie, keď je teplota v
miestnosti nízka. Preto môže byť v mraziacej zóne
príliš teplo.
 Dbajte na pokyny v kapitole „Pokyny na umiest-

nenie“,odstavec „Miesto inštalácie“.
 Zvýšte teplotu v miestnosti.

Chladnička je zamrznu-
tá alebo sa vo vnútri
chladničky tvorí kon-
denzát.

Tesnenie dvierok vykĺzlo z drážky.
 Skontrolujte, či tesnenie dvierok sedí správne v

drážke.
Tesnenie dvierok je poškodené.
 Skontrolujte, či je tesnenie dvierok poškodené.
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Problém Príčina a odstránenie

Tesnenie dvierok je po-
škodené alebo vykĺzlo.

Tesnenie dvierok je možné vymeniť bez náradia.
 Vymeňte tesnenie dvierok. Obdržať je ho možné v

špecializovaných obchodoch alebo u servisnej
služby.
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Hlásenia na displeji

Príčina a odstránenie

Na displeji svieti symbol
, chladnička nemá
žiaden chladiaci výkon,
jej obsluha a vnútorné
osvetlenie sú ale funkč-
né.

Je zapnutý režim výstavnej prevádzky.
 Vypnite režim výstavnej prevádzky (viď kapitola

„Prevedenie ďalších nastavení“, odstavec „Zapnu-
tie/vypnutie režimu výstavnej prevádzky“).

Na displeji sa nič
nezobrazuje. Je čierny.

Je zapnutý režim šetrenia energiou: Ak sa chladnič-
ka dlhšiu dobu neobsluhovala (ca. 10 minút), displej
automaticky vypne všetky ukazovatele.
 Dotknite sa displeja.

Na displeji sa opäť zobrazí posledný ukazovateľ.
Je zapnutý režim sabat: Vnútorné osvetlenie je vy-
pnuté a chladnička chladí.
 Dotknite sa displeja.

Na displeji sa bielym rozsvieti  (viď kapitola „Preve-
denie ďalších nastavení“, odstavec „Zapnutie/vypnutie
režimu sabat“).

Na displeji svieti , a
chladničku nie je možné
obsluhovať.

Je zapnuté blokovanie.
 Odblokujte na krátko chladničku alebo úplne vy-

pnite blokovanie (viď kapitola „Prevedenie ďalších
nastavení“, odstavec „Zapnutie/vypnutie blokova-
nia“).

Svieti ukazovateľ teploty
chladiacej zóny  a do-
datočne sa spustí sig-
nálny tón.

Nastavenie Pripomenutie: výmena pachového filtra
je aktivované: Toto je výzva na výmenu pachového fil-
tra (Active AirClean).
 Potvrďte výmenu pachového filtra tým že sa dot-

knete na displeji  a vymeňte pachový filter v dr-
žiaku (viď kapitola „Čistenie a starostlivosť“, od-
stavec „Výmena pachového filtra“).

Na displeji svieti , a
dodatočne zaznie sig-
nálny tón.

Nastavenie Pripomenutie: Čistenie vetracej mriežky
je aktivované: Toto je výzva na čistenie vetracej mriež-
ky.
 Potvrďte hlásenie tým, že sa dotknete na displeji
 a vyčistite vetraciu mriežku (viď kapitola „Čiste-
nie a starostlivosť“, odstavec „Čistenie vetracej
mriežky“).
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Príčina a odstránenie

Na príslušnom ukazova-
teli teploty chladiacej
zóny a/alebo mraziacej
zóny svieti žltným a
naviac znie výstražný
tón.

Bol aktivovaný alarm dvierok (viď kapitola „Teplotný
alarm a alarm dvierok“).
 Dotknite sa displeja .

Výstražné hlásenie bolo potvrdené a výstražný tón
utíchne. 
Na ukazovateli teploty sa zobrazí opäť skutočná
momentálna teplota.
 Zatvorte príslušné dvierka prístroja.

Výstražný tón utíchne.
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Príčina a odstránenie

Na príslušnom ukazova-
teli teploty mraziacej
zóny svieti
červeným  a naviac
znie výstražný tón.

Bol aktivovaný teplotný alarm (viď aj „Teplotný alarm
a alarm dvierok“): Mraziaca zóna je v závislosti od na-
stavenej teploty príliš teplá alebo príliš studená.
Dôvodmi by mohli byť napríklad:

– Často boli otvárané dvierka prístroja.

– Bolo zmrazené väčšie množstvo potravín bez pri-
pnutia funkcie super mrazenie.

– Došlo k dlhodobejšiemu výpadku siete (výpadok
prúdu).

– Prístroj je pokazený.

 Dotknite sa displeja .

Výstražné hlásenie bolo potvrdené:  zhasne a vý-
stražný tón utíchne.

Na displeji sa zobrazí štartovacia obrazovka: Na uka-
zovateli teploty mraziacej zóny asi 1 minútu bliká naj-
vyššia teplota, ktorá bola doteraz v mraziacej zóne.
Potom ukazovateľ teploty prejde na aktuálnu teplotu v
mraziacej zóne.

Blikajúce zobrazenie teploty môžete predčasne zrušiť:
 Stlačte ukazovateľ teploty mraziacej zóny.

Najvyššia zobrazená teplota sa vymaže. Potom sa na
ukazovateli teploty opäť objaví skutočná aktuálna tep-
lota mraziacej zóny.
 Zrušte stav alarmu.
 Podľa teploty skontrolujte potraviny, či nie sú čias-

točne alebo úplne rozmrazené. Ak je tomu tak, po-
traviny pred opätovným zmrazením spracujte (va-
rením alebo pečením).
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Príčina a odstránenie

Na displeji svieti
červeným  a doda-
točne zaznie výstražný
tón.

Je zobrazený výpadok siete: Teplota v prístroji za po-
sledné dni alebo hodiny výpadkom siete alebo preru-
šením dodávky prúdu stúpla príliš vysoko.
 Dotknite sa displeja .

Chybové hlásenie bolo potvrdené: 
 zhasne a výstražný tón utíchne.

Na displeji sa zobrazí štartovacia obrazovka: Na uka-
zovateli teploty mraziacej zóny asi 1 minútu bliká naj-
vyššia teplota, ktorá bola doteraz v mraziacej zóne.
Potom ukazovateľ teploty prejde na aktuálnu teplotu v
mraziacej zóne.

Blikajúce zobrazenie teploty môžete predčasne zrušiť:
 Stlačte ukazovateľ teploty mraziacej zóny.

Najvyššia zobrazená teplota sa vymaže. Potom sa na
ukazovateli teploty opäť objaví skutočná aktuálna tep-
lota mraziacej zóny. Potom sa na ukazovateli teploty
opäť objaví skutočná aktuálna teplota mraziacej zóny.
 Zrušte stav alarmu.
 Podľa teploty skontrolujte potraviny, či nie sú čias-

točne alebo úplne rozmrazené. Ak je tomu tak, po-
traviny pred opätovným zmrazením spracujte (va-
rením alebo pečením).
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Príčina a odstránenie

Na displeji svieti
červeným , zobrazí
sa chybový kód F s
číslicami a dodatočne
sa spustí výstražný tón.

Vyskytla sa porucha.
 Vypnite výstražný tón dotykom na displeji .
 Zavolajte servisnú službu.

Pre nahlásenie poruchy potrebujete k zobrazenému
kódu chyby aj označenie modelu a číslo výrobku Va-
šej chladničky. Tieto si môžete dať priamo zobraziť.
 Dotknite sa pritom displeja .

Na displeji sa zobrazia potrebné údaje prístroja.

Potvrdením OK opustíte informačné ukazovatele a
opäť sa Vám zobrazí chybový kód.

Chladničku môžete vypnúť aj priamo z ukazovateľa
chyby.
 Stlačte .

Zobrazuje sa chyba prístroja: Tento ukazovateľ má
vždy prednosť a preruší ihneď každé nastavenie, ktoré
chcete práve navoliť.
Chyba prístroja sa zobrazí uprednostnene pred jes-
tvujúcim alarmom dvierok a/alebo teplotou.

Na displeji svieti žl-
tým  a dodatočne za-
znie výstražný tón.

Nie je otvorený prívod vody.
 Otvorte prívod vody.

V prístroji nie je zásuvka na kocky ľadu. Po zatvorení
dvierok prístroja zaznie výstražný tón.
 Dotknite sa displeja .

Výstražné hlásenie bolo potvrdené a výstražný tón
utíchne. 
Na displeji sa opäť zobrazí skutočná aktuálna teplota.
 Nasaďte zásuvku opäť správne do prístroja alebo

vypnite výrobník kociek ľadu.

Na displeji svieti žl-
tým , a dodatočne
zaznie signálny tón.

Zvolili ste funkciu „Nastavenie čistiacej polohy “ a
prístroj rozpozná zásuvku na kocky ľadu ako plnú.
Zvolený postup sa stronuje a zaznie výstražný tón.
 Dotknite sa displeja .

Výstražné hlásenie bolo potvrdené a výstražný tón
utíchne. 
Na displeji sa opäť zobrazí skutočná aktuálna teplota.
 Vyprázdnite zásuvku a zasuňte ju opäť do prístroja.
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Príčina a odstránenie

Na displeji svieti
červeným  a doda-
točne zaznie výstražný
tón.

Vyskytla sa porucha výrobníka kociek ľadu.
 Vypnite výstražný tón dotykom symbolu  na

displeji.
 Zavolajte servisnú službu.

Pre nahlásenie poruchy potrebujete k zobrazenému
kódu chyby aj označenie modelu a číslo výrobku Va-
šej chladničky. Tieto si môžete dať priamo zobraziť.
 Dotknite sa pritom displeja .

Na displeji sa zobrazia potrebné údaje prístroja.
 Po čistení potvrďte informačný údaj  pomocou OK.

Výrobník kociek ľadu je však možné vypnúť aj cez na-
stavovací režim.
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Problémy s výrobníkom kociek ľadu

Problém Príčina a odstránenie

Výrobník kociek ľadu sa
nedá zapnúť.

Chladnička nie je elektricky pripojená alebo nie je za-
pnutá.
 Chladničku opäť pripojte a zapnite ju.

Výrobník kociek ľadu
nevyrába ľad.

Chladnička alebo výrobník kociek ľadu nie je zapnutý.
 Zapnite prístroj príp. výrobník kociek ľadu.

Boli často otvárané dvierka prístroja, takže sa zvýši
činnosť kompresora a výrobník kociek ľadu zamrzne.
 Dvierka prístroja otvárajte len v prípade potreby a

čo najkratšie.
Teplota v mraziacej zóne je príliš vysoká.
 Nastavte nižšiu teplotu.

Tlak vody je príliš nízky.
 Skontrolujte, či je tlak vody medzi 1,5 a 6 bar.

Uvedomte si, že môže trvať až 24 hodín pokmý sa
vyrobia prvé kocky ľadu.

Kocky ľadu nepríjemne
zapáchajú alebo chutia.

Výrobník kociek ľadu je v trvalej prevádzke a mali by
ste ho pravidelne čistiť.
 Výrobník kociek ľadu ako aj prívod vody pravidelne

preplachujte a kocky ľadu z prvých 3 výrob nebu-
dete konzumovať, ale ich zlikvidujete.

Výrobník kociek ľadu sa používa veľmi zriedkavo. Ľad
pri dlhšom skladovaní môže prevziať pach a chuť
iných látok.
 Ak nebudete výrobník ľadu dlhšiu dobu používať,

vyprázdnite zásuvku na kocky ľadu.
 Výrobník kociek ľadu ako aj prívod vody pravidelne

preplachujte a kocky ľadu z prvých 3 výrob nebu-
dete konzumovať, ale ich zlikvidujete.

V mraziacej zóne sa skladujú nezabalené potraviny.
Ľad môže prijať pach a chuť nezabalených potravín.
 V mraziacej zóne skladujte len zabalené potraviny.

Je znečistená zásuvka na kocky ľadu.
 Vyčistite prípadne zásuvku na kocky ľadu.
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Nefunguje vnútorné osvetlenie.

Problém Príčina a odstránenie

Nefunguje vnútorné
osvetlenie.

Chladnička nie je zapnutá.
 Zapnite chladničku.

Režim sabat je zapnutý: Displej je čierny a prístroj
chladí.
 Dotknite sa displeja.

Na displeji sa bielym rozsvieti  (viď kapitola „Preve-
denie ďalších nastavení“, odstavec „Zapnutie/vypnutie
režimu sabat“).
Vnútorné osvetlenie sa asi po 15 minútach pri otvore-
ných dvierkach z dôvodu prehriatia automaticky vy-
pne. Ak toto nie je príčinou, vyskytuje sa porucha.

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Pod krytom osvetlenia sú časti pod prúdom.
LED osvetlenie smie vymieňať a opravovať výlučne
servisná služba.

 Nebezpečenstvo úrazu LED osvetlením
Intenzita osvetlenia zodpovedá triede lasera 1/1M.
Kryty osvetlenia sa nesmú demontovať alebo po-
škodiť alebo odstraňovať z dôvodu poškodenia!
Môže dôjsť k zraneniu očí.
Nepozerajte sa na LED osvetlenie (laserové žiarenie
triedy  1/1M) optickými nástrojmi (lupou alebo
podobnými)

 Zavolajte servisnú službu.
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Všeobecné problémy s prístrojom

Problém Príčina a odstránenie

Mrazené produkty pri-
mrzli.

Obal potravín nebol pri vkladaní suchý.
 Uvoľnite primrznuté produkty tupým predmetom,

napr. rúčkou lyžice.

Vonkajšie steny chlad-
ničky sú teplé.

Nejedná sa o chybu. Teplo vznikajúce pri vytváraní
chladu sa využíva na zabránenie orosenia.

Nezaznie výstražný tón,
aj keď sú dvierka prí-
stroja dlhší čas otvore-
né.

Nejedná sa o chybu! Výstražný tón bol vypnutý v na-
stavovacom móde (viď kapitola „Prevedenie ďalších
nastavení“, odstavec „Nastavenie/vypnutie hlasitosti
výstražných a signálnych tónov “).
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Normálne
zvuky

Čím vznikajú?

Brrrrr ... Hučanie spôsobuje motor (kompresor). Pri zapínaní motora mô-
že byť krátkodobo hlasnejšie.

Blubb,
blubb ...

Bublanie, klokotanie, bzučanie prichádza z chladiva, ktoré prete-
ká rúrkami.

Klik ... Cvakanie je počuť vždy, keď termostat zapína alebo vypína
motor.

Sssrrrrr ... Tiché šumenie môže byť od prúdu vzduchu vo vnútri prístroja.

Knak ... Pukanke je počuť vždy, keď dochádza k rozpínavosti materiálov
v chladničke.

Uvedomte si, že zvukom prichádzajúcim z motora a prúdenia v chladiacom
okruhu nemožno zabrániť.

Zvuky Príčina a odstránenie

Klopanie, bú-
chanie, štrn-
ganie

Chladnička nestojí rovno. Vyrovnajte ju pomocou vodováhy. Po-
užite pritom nastavovacie nohy pod chladničkou alebo niečo
pod ňu podložte.

Chladnička sa dotýka nábytku alebo iných prístrojov. Odsuňte
ju.

Zásuvky alebo odkladacie plochy sa trasú alebo zasekávajú.
Skontrolujte vyberateľné časti a prípadne ich opäť nasaďte.

Fľašky alebo nádoby sa dotýkajú. Odsuňte ich mierne od seba.
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Kontakt pri poruchách
Pri poruchách, ktoré neviete sami od-
strániť informujte Vášho špecializované-
ho predajcu Miele alebo servisnú službu
Miele.

Telefónne číslo servisnej služby Miele
nájdete na konci tohto dokumentu.

Servisná služba bude potrebovať
označenie modelu a výrobné číslo. Obi-
dva údaje nájdete na typovom štítku.

Typový štítok nájdete vo vnútri chlad-
ničky.

Zobrazenie informácií o prí-
stroji
Tieto informácie nájdete v režime na-
stavenia pod informáciami  (viď kapito-
la „Prevedenie ďalších nastavení“, od-
stavec „Vyvolanie informácií“) alebo na
typovom štítku vo vnútornom priestore
chladničky.

– zobrazenie licenčných dohôd

Pod znakom © si môžete nechať zo-
braziť použité licencie.

Záruka
Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie k záručným podmien-
kam vo svojej krajine získate u servisnej
služby Miele.
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Pokyny na pripojenie na prívod
čerstvej vody

Pripojenie na čerstvú vodu môže vy-
konať len kvalifikvaný odborný per-
sonál.

Pred pripojením prístroja k vodnému
potrubiu ho odpojte od elektrickej
siete.

Pred pripojením prívodného potrubia
vody výrobníka kociek ľadu uzatvorte
rozvod vody.

Kvalita vody musí zodpovedať
nariadeniu o pitnej vode v príslušnej
krajine (napr. 98/83/EU), v ktorej sa
prístroj prevádzkuje.
Prístroj smie byť pripojený výlučne na
prívod pitnej vody.

Prístroj zodpovedá požiadavkám
IEC 61770 a EN 61770.

Pripojenie na domovú vodoinštaláciu
musí prebehnúť podľa platných pred-
pisov príslušnej krajiny.
Rovnako tak musia zodpovedať plat-
ným predpisom príslušnej krajiny
všetky prístroje a zariadenia, ktoré sa
používajú na prívod vody k prístroju.

Voda musí byť do prístroja privádza-
ná z potrubia studenej vody, ktoré

– je pripojené priamo k napájaniu čers-
tvou vodou, aby bola zabezpečená
cirkulácia vody v potrubí studenej
vody.

Vyhýbajte sa prívodu vody v ktorom
voda stojí. Voda, prípadne kocky ľa-
du by mohli mať horšiu chuť.

– vydrží prevádkový tlak.

– zodpovedá hygienickým predpisom.

Tlak vody musí byť medzi 1,5 a 6 bar.

Priložená nerezová hadica má dĺžku
1,5 m. Predĺženie nerezovej hadice nie
je povolené.

Chybnú nerezovú hadicu nahraďte
len originálnym náhradným dielom
Miele (obdržať ju môžete u servisnej
služby alebo v špecializovaých ob-
chodoch). Dbajte na to, aby táto ha-
dica na vodu bola na potravinárske
účely.

Medzi nerezovou hadicou a prípojkou
domovej vodnej inštalácie musí byť
uzatvárací ventil, aby bolo možné v
prípade potreby prerušiť prívod vody.

Dbajte na to, aby bol uzatvárací ven-
til prístupný aj v zabudovanom stave
prístroja.
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Pripojenie prívodu vody

Pripojenie na čerstvú vodu sa nesmie
vykonať, ak je prístroj elektricky pri-
pojený.

Dbajte na pevné utiahnutie
skrutkového spoja.

Dbajte na pevné a tesné usadenie
skrutkových spojov.

Pred prvým uvedením do prevádzky
musí kvalifikovaný odborník od-
vzdušniť prívod vody.

Na pripojenie prívodu vody je potreb-
ný uzatvárací kohút  s metrickým
pripojovacím závitom R3/4.

Magnetický ventil  sa nachádza dole
na zadnej strane prístroja. Má taktiež
metrický pripojovací závit R3/4.

 Odskrutkujte ochrannú krytku mati-
ce  na rovnom konci hadice .

 Teraz túto maticu  pripojte prilože-
ným náradím  na uzatvárací
kohút . Maticu zaskrutkujte pevne v
smere hodinových ručičiek, pokým
nedosiahnete maximálneho uťahova-
cieho momentu a náradie  sa
nezačne pretáčať.

 Odvzdušnite vodné potrubie dočas-
ným otvorením uzatváracieho kohúta
  a naplnením vodného potrubia
vodou. Hadicu pritom držte vo vedre.

 Zložte krytku  na magnetickom
ventile .

 Nasuňte maticu  na zahnutý koniec
hadice  až po koniec a pridržte
pevne maticu.

 Navlhčite tesnenie  a zatlačte ho do
matice.

Tesnenie dosadá plochou na zahnutom
konci hadice a je ľahko pridržiavané.

 Nebezpečenstvo poškodenia
závitov magnetického ventilu.
Maticu opatrne nasaďte a na-
skrutkujte na závit.

 Pripojte zahnutý koniec hadice k
magnetickému ventilu.

 Priloženým náradím  uťahujte mati-
cu v smere hodinových ručičiek, po-
kým nedosiahnete maximálneho uťa-
hovacieho momentu a náradie  sa
nezačne pretáčať.

 Otvorte uzatvárací kohút  a skon-
trolujte tesnosť celého vodného sys-
tému.

 Zaháknite príchytku  v náradí  a
pripevnite náradie k nerezovej hadici.
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Chladničku môžete zapojiť výlučne s
priloženým pripojovacím vedením pre
sieť (striedavý prúd 50 Hz, 220–240 V).

 prístrojová zástrčka
 sieťová zástrčka

Dlhšie sieťové prípojné vedenie môžete
obdržať pri servisnej službe.

Istenie musí byť najmenej 10 A.

Priojenie môže byť len k riadne nain-
štalovanej zásuvke s ochranným kon-
taktom. Elektrická inštalácia musí byť v
súlade s VDE 0100.

Aby bolo v prípade núdze možné prí-
stroj odpojiť rýchle od prúdu, musí byť
zásuvka umiestnená mimo zadnej steny
a musí byť ľahko prístupná.

Ak by po zabudovaní zásuvka už nebola
prístupná, musí byť v mieste inštalácie k
dispozícii odpojovacie zariadenie pre
každý pól. Za odpojovacie zariadenia sa
považujú vypínače so vzdialenosťou
kontaktov najmenej 3 mm. Patria k nim
napríklad LS spínač, poistky a stykače
(EN 60335).

Zástrčka na sieťový kábel prístroja sa
nesmie dotýkať zadnej strany tohto prí-
stroja, pretože by sa tieto mohli po-
škodiť vibráciami prístroja. Mohlo by to
spôsobiť skrat.

Ani iné prístroje by nemali byť pripojené
do zásuviek v oblasti zadnej strany
chladničky.

Pripojenie cez predlžovací kábel nie je
povolené, pretože predlžovacie káble
nezaručujú potrebnú bezpečnosť prí-
stroja (napr. nebezpečenstvo pre-
hriatím).
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Chladnička sa nesmie pripájať na
elektrické striedače, ktoré sa používajú
pri autonómnom zásobovaní elektrickou
energiou, napr. zo solárneho systému.
V inom prípade môže pri zapnutí prí-
stroja dôjsť k bezpečnostnému vypnutiu
z dôvodu napäťových špičiek. Môže sa
poškodiť elektronika. Prístroj sa tiež ne-
môže prevádzkovať v spojení s takzva-
nými úspornými zástrčkami pretože
obmedzujú prívod elektrickej energie k
prístroju a prístroj sa prehrieva.

Pripojenie chladničky

 Zasuňte prístrojovú zástrčku na za-
dnej strane chadničky.

Dbajte na to, aby prístrojová zástrčka
správne zaklapla.

 Zasuňte sieťovú zástrčku chladničky
do zásuvky.

Chladnička je teraz pripojená k elektric-
kej sieti:

Na displeji sa zobrazí  
Nasledujte teraz kroky, tak ako je to
popísané v kapitole „Vypnutie a zapnu-
tie chladničky“, odstavec „Zapnúť
chladničku“.
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 Nebezpečenstvo požiaru a po-
škodenia exotermnými prístrojmi.
Exotermné prístroje sa môžu vznietiť
a spôsobiť požiar chladničky.
Neukladajte exotermné prístroje ako
napr. mini pekáreň, dvojplatničku
alebo toaster na chladničku.

 Hrozí nebezpečenstvo požiaru a
poškodenia otvoreným ohňom.
Otvorené plamene môžu spôsobiť
požiar chladničky.
Nedržte otvorený plameň ako napr.
sviečku v blízkosti chladničky.

Miesto inštalácie
Vhodná je suchá, dobre vetrateľná
miestnosť.

Pri voľbe miesta inštalácie myslite
prosím na to, že ak prístroj postavíte v
bezprostrednej blízkosti kúrenia, sporá-
ka alebo iného zdroja tepla, stúpne jeho
spotreba energie. Zabráňte aj priamemu
slnečnému žiareniu.
O čo vyššia je teplota v miestnosti, o to
dlhšie beží kompresor a tým je vyššia
spotreba energie.

Pri zabudovaní prístroja dbajte okrem
iného na nasledovné:

– Zásuvka musí byť umiestnená mimo
zadnej steny a musí byť v prípade nú-
dze ľahko prístupná.

– Zástrčka a sieťový kábel prístroja sa
nesmú dotýkať zadnej strany chlad-
ničky, pretože by sa tieto mohli po-
škodiť vibráciami prístroja.

– Ani iné prístroje by nemali byť pripo-
jené do zásuviek v oblasti zadnej
strany chladničky.

 Poškodenie kondenzátom na
vonkajších stenách prístroja.
Pri vysokej vlhkosti vzduchu sa môže
kondenzát zrážať na vonkajších ste-
nách prístroja a spôsobiť koróziu.
Aby sa tomuto predišlo, doporučuje
sa umiestiť prístroj v suchej a/alebo
klimatizovanej miestnosti s dostatoč-
ným vetraním.
Po zabudovaní prístroja sa prosím
presvedčte, či sa dvierka správne za-
tvárajú, či sú dodržané uvedené vet-
racie a odvetrávacie profily a či bol
prístroj zabudovaný podľa popisu.
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Klimatická trieda

Chladnička je určená len pre určitú
klimatickú triedu (rozsah teploty v
miestnosti), ktorej hranice musia byť do-
držané. Klimatická trieda je uvedená na
typovom štítku vo vnútri prístroja.

Klimatická trieda Teplota v miest-
nosti

SN +10 až +32 °C

N +16 až +32 °C

ST +16 až +38 °C

T +16 až +43 °C

Nižšia teplota v miestnosti spôsobuje
dlhší prestoj kompresora. To môže spô-
sobiť vyššie teploty v chladničke a tým
aj následné škody.

Vetranie a odvetrávanie

 Nebezpečenstvo požiaru a po-
škodenia nedostatočným vetraním.
Ak nemá chladnička dostatočné vet-
ranie, spúšťa sa častejšie kompresor
a beží dlhšiu dobu. Toto spôsobuje
zvýšenú spotrebu energie a vyššiu
prevádzkovú teplotu kompresora,
následkom toho môže byť po-
škodenie kompresora.
Dbajte na dostatočné vetranie a od-
vetrávanie chladničky.
Bezpodmienečne dodržujte uvedené
vetracie a odvetrávacie profily. Vet-
racie a odvetrávacie profily nesmú
byť prikryté alebo zastavené.

Vzduch na zadnej stene prístroja sa
ohrieva.

Montáž priloženého distanč-
ného držiaka

Na dosiahnutie deklarovanej spotreby
energie ako aj zabráneniu tvorby kon-
denzátu pri vysokej teplote prostredia
je potrebné použiť distančné držiaky.
Pomocou namontovaných distanč-
ných držiakov sa zväčší hĺbka chlad-
ničky o približne 15 mm. Ak sa ne-
použijú distančné držiaky, nebude to
mať vplyv na funkčnosť chladničky. Pri
malej vzdialenosti od steny sa ale
mierne zvýši spotreba energie.

 Namontujte distančné držiaky na za-
dnú stranu chladničky dole vľavo a
dole vpravo.
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Obmedzenie uhla otvárania
dvierok prístroja
Pánty dvierok sú z výroby nastavené
tak, aby bolo možné dvierka prístroja na
115  otvoriť. Ak by napríklad dvierka prí-
stroja pri otváraní narážali na susednú
stenu, mali by ste uhol otvárania obme-
dziť na ca. 90°:

Skôr ako sa umiestni chladnička. mal
by sa namontovať obmedzovač otvá-
rania dverí.

Montáž obmedzovača otvorenia
dvierok

 Vytiahnite sieťovú zástrčku, alebo vy-
pnite istič domovej inštalácie.

– demontujte tlmiča zatvárania
dvierok

 Otvorte dvierka prístroja.

 Odsuňte pravý vonkajší kryt  .

 Zložte kryt  zo závesu dvierok a
kryt  z tlmiča zatvárania dvierok.

 Zasuňte červenú poistku  (je prilo-
žená k chladničke) do otvoru.

Vďaka poistke sa tlmič zatvárania
dvierok nemôže zmrštiť a uchytenie
dvierok zaklapnúť.

Červenú poistku odstráňte až vtedy,
keď budete k tomu vyzvaný!

 Vysuňte čap  na závese dvierok 
a zložte ho.

 Odklopte kĺbové rameno  tlmiča za-
tvárania dvierok od závesu.
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 Vyskrutkujte skrutku  na tlmiči za-
tvárania dvierok  a zasuňte
skrutkovač za tlmič zatvárania dverí.

 Zložte tlmič zatvárania dvierok .

– montáž obmedzovača otvorenia
dvierok

 Zatlačte zakaždým jeden obmedzo-
vač otvorenia dvierok  zhora a zdo-
la.

– založenie tlmiča zatvárania dvierok

 Nasaďte tlmič zatvárania dvierok 
až na doraz najprv šikmo na stranu
závesu.

 Potom zasuňte druhý koniec tlmiča
zatvárania dvierok do výrezu.

 Tlmič zatvárania dvierok pevne pri-
skrutkujte skrutkou .

 Zasuňte kĺbové rameno   do otvoru
závesu dverí.

 Nasaďte čap  zhora na záves dverí.
Otáčajte ho skrutkovačom (asi ¼ oto-
čenia) pokým obidva hroty západky
na čape ložiska nezapadnú správne
do drážky.

 Vytiahnite červenú poistku .

Tip: Odložte si červenú poistku, ak by
ste chceli opäť neskôr vymeniť doraz
dverí.
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 Nasaďte kryt  na záves dverí.

 Založte clonu  až kým nezaklapne.

1

 Odsuňte vonkajší kryt .

 Zatvorte dvierka prístroja.

Ak sa Vaša chladnička má umiestniť
spolu s ďalšou chladničkou ako side-
by-side kombinácia, dbajte bezpod-
mienečne na pokyny v kapitole
„Umiestnenie side-by-side kombi-
nácie“. K Vášmu prístroju je priložené
potrebné montážne náradie.

Umiestnenie chladničky

 Pomocou druhej osoby postavte
chladičku.

 Chladničku umiestňujte len v ne-
naplnenom stave.

 Po podlahách sa s chladničkou
pohybujte opatrne, aby sa zabránilo
poškodeniu podlahy.

Pre ľahké umiestnenie sa na vrchu za-
dnej strany chladničky nachádzajú ru-
koväte pre transport a dole prepravné
kolieska.

 Chladničku umiestite podľa možnosti
čo najbližšie k plánovanému miestu.

 Chladničku pripojte do elektrickej
siete tak, ako je to popísané v kapito-
le „Elektrické pripojenie“.

 Chladničkou pohybujte opatrne
smerom k plánovanému miestu.

 Chladničku postavte s distančnými
držiakmi (ak sú namontované) alebo
zadnou stranou prístroja priamo k
stene.
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Vycentrovanie chladničky

 Chladničku vycentrujte pomocou na-
stavovacích nôh s priloženým vidlico-
vým kľúčom pevne a rovno.

Opretie dvierok prístroja

 Otáčajte priloženým vidlicovým
kľúčom v každom prípade nastavo-
vacou nohou  na spodnej ložiskovej
konzole pokým sa táto nenachádza
na podlahe. Potom otočte nastavova-
cou nohou o ďalšie ¼ otočenie.
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Zabudovanie chladničky do ku-
chynskej linky

 Nebezpečenstvo požiaru a po-
škodenia nedostatočným vetraním.
Ak nemá chladnička dostatočné vet-
ranie, spúšťa sa častejšie kompresor
a beží dlhšiu dobu. Toto spôsobuje
zvýšenú spotrebu energie a vyššiu
prevádzkovú teplotu kompresora,
následkom toho môže byť po-
škodenie kompresora.
Dbajte na dostatočné vetranie a od-
vetrávanie chladničky.
Bezpodmienečne dodržujte uvedené
vetracie a odvetrávacie profily. Vet-
racie a odvetrávacie profily nesmú
byť prikryté alebo zastavené.

 nadstavná skriňa
 chladnička
 kuchynská skriňa
 stena

* Pri chladničkách s predmontovaným
distančným držiakom sa zväčšuje hĺb-
ka prístroja o asi  15 mm.

Chladničku môžete zabudovať do kaž-
dej kuchyne a umiestniť priamo vedľa
kuchynskej skrinky. Predná časť prí-
stroja musí vyčnievať minimálne 65 mm
voči kuchynskej skrinke. Tak sa dá
chladnička bez problémov otvoriť a za-
tvoriť. Aby ste chladničku vyrovnali s
výškou kuchynskej linky, je možné
umiestniť nad chladničku príslušnú
vstavanú skrinku .

Pri umiestnení chladničky vedľa ste-
ny  je potrebná medzi stenou a 
chladničkou  distančná vzdialenosť
najmenej 40 mm.

O čo väčší je vetrací prierez od to šetr-
nejšie pracuje kompresor.

– Pre vetranie a odvetrávanie je na za-
dnej stene prístroja nutné naplánovať
odťahový kanál s hĺbkou minimálne
50 mm nad celkovú šírku nastavova-
ných skríň.

– Prierez vetrania nad stropom miest-
nosti musí byť minimálne 300 cm2,
aby sa mohol nerušene odťahovať
zohriaty vzduch.
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Rozmery prístroja

* rozmer bez namontovaného distančného držiaka Ak sa priložené distančné držiaky použi-
jú, zväčší sa hĺbka prístroja o 15 mm.
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Prístroje by sa principiálne nemali
umiestňovať bezprostredne vedľa ďal-
ších modelov („side-by-side“), aby sa
zabránilo vytváraniu kondenzačnej
vody a z toho vyplývajúcich násled-
ných škôd. Vaše prístroje majú ale za-
budované vyhrievanie v bočnej stene
a preto sa môžu postaviť vedľa seba
spôsobom „side-by-side“.

 Hrozí nebezpečenstvo po-
škodenia!
Postavená „side-by-side“ kombi-
nácia je veľmi ťažká. Nesprávnym
premiestňovaním kombinácie môžu
vznikať priehlbiny na prístrojoch,
alebo sa môže olupovať čelné sklo.
Pri premiestňovaní „side-by-side“
kombinácie dbajte na nasledovné
pokyny.
Montáž „side-by-side“ vykonávajte
bezpodmienečne s pomocou ďalšej
osoby.

Všetky upevňovacie súčasti, ktoré
potrebujete pre montáž
„side-by-side“ sú priložené k prí-
stroju:



Umiestnenie side-by-side kombinácie

92

K prístroju je priložené toto náradie:

Naviac potrebujete toto náradie:

Umiestnenie prístroja

Prístup k zadnej strane prístroja musí
byť z dôvodu montáže umožnený.

 Mrazničku prípadne chladničku s
mraziacou zónou postavte bezpod-
mienečne vľavo (z čelného pohľadu)
od chladničky. Integrované vyhrieva-
nie na vnútornej strane mrazničky
príp. chladničky s mraziacou zónou
bráni vytváraniu kondenzátu medzi
prístrojmi!

 Oba prístroje postavte teraz čo najb-
ližšie k miestu, ktoré je pre ne určené,
aby ste ich mohli prispôsobiť pri
prípadnej nerovnosti podlahy.

 Pred montážou stiahnite prípadné
ochranné fólie z vnútorných strán
plášťa.
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Pokyny k premiestňovaniu side-by-side
kombinácie:

 Posúvajte striedavo ľavý roh a potom
pravý roh. Priom chyťte vždy vonkaj-
šie predné rohy, v žiadnom prípade
netlačte kolenom do bočnej steny
alebo do dvierok.

 Keď bude stáť side-by-side kombi-
nácia priamo pred výklenkom, zasuň-
te ju opatrne na stanovené miesto.

 Ak budete musieť kombináciu ešte
raz vytiahnuť z výklenku, uchopte ju v
spodnej tretine a vytiahnite priamym
smerom dopredu.

Montážne kroky na predných
stranách prístroja

 Zaskrutkujte úplne nastavovaciu
nohu  (na podopretie dvierok prí-
stroja pri chladničke) vidlicovým
kľúčom . Nastavovacia noha sa ne-
smie dotýkať podlahy.

Horný kryt

Spodný kryt

 Zložte kryty z oboch prístrojov (vždy
na tej strane, na ktorej sa budú prí-
stroje navzájom spájať).
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 Postavte prístroje vedľa seba tak, aby
boli vpredu zarovnané a zostala
medzi nimi medzera o niečo väčšia
ako 40 mm.

 Vyskrutkujte skrutky  a ponechajte
si ich pre ďalší pracovný krok. Budete
ich potrebovať pre upevnenie upev-
ňovacej súčasti .

Umiestnením hornej upevňovacej
súčasti  sa oba prístroje navzájom
výškovo a hĺbkovo vyrovnajú. Ak by
bol jeden prístroj vyšší ako ten druhý,
začnite s vyšším prístrojom.

 Založte hornú upevňovaciu časť  na
čapy prístroja a pripevnite ich v uve-
denom poradí:

1. Naskrutkujte upevňovaciu súčasť 
skrutkou , ktorú ste práve od-
skrutkovali z prístroja a skrutky .

2. Teraz pritlačte druhý prístroj k dis-
tančnému prvku upevňovacej súčas-
ti.

3. Naskrutkujte upevňovaciu súčasť 
aj tu skrutkou , ktorú ste práve od-
skrutkovali z prístroja a skrutky  k
druhému prístroju. Pritlačte pritom
prístroje mierne k sebe.
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 Priložte upevňovaciu súčasť  tak,
aby boli vodorovné podlhovasté otvo-
ry na ľavej strane a pripevnite ju v
uvedenom poradí:

1. Dvomi skrutkami  ju voľne pri-
skrutkujte.

2. Presúvajte upevňovaciu súčasť ,
pokým priečka uprostred plechu
nenarazí na bočnú stenu druhého prí-
stroja.

3. Vľavo hore na prístroji voľne na-
skrutkujte upevňovaciu časť  po-
mocou skrutiek .

4. Teraz dotiahnite nedotiahnuté skrutky
a pritlačte pritom pravý prístroj k ľa-
vému prístroju.

Montážne kroky na zadných stranách
prístroja

 Priložte upevňovaciu súčasť  tak,
aby boli vodorovné podlhovasté otvo-
ry na ľavej strane a pripevnite ju v
uvedenom poradí:

1. Priskrutkujte ju voľne skrutkou .

2. Presúvajte upevňovaciu súčasť ,
pokým priečka uprostred plechu
nenarazí na bočnú stenu druhého prí-
stroja.

3. Naskrutkujte upevňovaciu súčasť 
pomocou skrutky .

4. Teraz dotiahnite nedotiahnuté skrutky
a pritlačte pritom pravý prístroj k ľa-
vému prístroju.
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Otvory pre priskrutkovanie upevňo-
vacej súčasti  musíte predvŕtať.

 Nasuňte upevňovaciu súčasť  jej
výrezmi  na drážky distančných
stenových opierok.

 Tužkou označte polohu vŕtaných ot-
vorov.

 Upevňovaciu súčasť  opäť zložte.

Prevŕtajte len plech. Hĺbka vrtu je asi
1 mm.

 Predvŕtajte diery pre skrutky s 3 mm
vrtákom a očitite vrty.

 Priložte upevňovaciu súčasť  tak,
aby boli vodorovné podlhovasté otvo-
ry na ľavej strane a pripevnite ju v
uvedenom poradí:

1. Priskrutkujte ju voľne skrutkou .

2. Presúvajte upevňovaciu súčasť ,
pokým priečka uprostred plechu
nenarazí na bočnú stenu druhého prí-
stroja.

3. Naskrutkujte upevňovaciu súčasť 
pomocou skrutky .

4. Teraz dotiahnite nedotiahnuté skrutky
a pritlačte pritom pravý prístroj k ľa-
vému prístroju.
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Ďalšie ontážne kroky na predných
stranách prístroja

 Nastavte predné nohy vidlicovým
kľúčom .

1. Zaskrutkujte prostredné nohy tak,
aby sa nedotýkali podlahy .

2. Teraz vyrovnajte celú side-by-side
kombináciu vonkajšími nohami .

 Na prednú stranu prístroja nasaďte
kryciu lištu  na spodnú stranu
hornej upevňovacej súčasti a teraz
kryciu lištu  dôkladne nasaďte do
drážky. Použite na to len mäkkú utier-
ku, aby ste nespôsobili priehlbinu do
krycej lišty.

Tip: Po celej dĺžke stlačte obe priečky
lišty. Lišta sa tak dá ľahšie zaviesť do
medzery.

 Stiahnite ochrannú fóliu z krycej lišty.
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 Na hornej strane prístroja nasaďte
kryciu lištu  zarovno s rohmi prí-
stroja a teraz kryciu lištu   starostli-
vo nasaďte do medzery.

Tip: Po celej dĺžke stlačte obe priečky
lišty. Lišta sa tak dá ľahšie zaviesť do
medzery.

 Hore na prednej strane prístroja na-
saďte kryt .

 Dole na prednej strane prístroja na-
saďte kryt .

 Teraz elektricky pripojte side-by-side
kombináciu podľa návodu na obsuhu
a montáž pre jednotlivé prístroje.

 Prístroje s výrobníkom kociek ľadu:
Pripojte prípojku čerstvej vody podľa
návodu na obsluhu a montáž prí-
stroja.
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 Pozor! Nebezpečenstvo po-
škodenia pri premiestňovaní kombi-
nácie prístrojov!
Postavená kombinácia je veľmi ťažká.
Nesprávnym premiestňovaním kom-
binácie môžu vznikať priehlbiny na
prístrojoch.
Dbajte na pokyny pri premiestňovaní.

 Posúvajte side-by-side kombináciu
opatrne na stanovené miesto.

 V prípade potreby kombináciu
side-by-side ešte raz výškovo vyrov-
najte prednými nastavovacími nohami
pomocou vidlicového kľúča .

1. Vyskrutkujte prostredné nohy  až
kým nedosadnú na podlahu.

2. Vyskrutkujte vonkajšie nohy  na vy-
rovnanie.

 Dvierka prístroja s nastavovacou
nohou  na uchytenie dvierok pre
podopretie dvierok pri chladničke: vy-
skrutkúvajte nohu  pokým
nedosadne na podlahu. Potom otočte
nastavovacou nohou o ďalších 90 .
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Vycentrovanie dvierok prístroja

Dvierka prístroja je možné výškovo vy-
rovnať spodnými úchytmi dvierok.

 Vyskrutkujte závitový kolík  kľúčom
na vnútorné šesťhrany  maximálne
o jednu otáčku.

 Nastavte výškovo úložný čap vidlico-
vým kľúčom . Pri dodaní je úložný
čap úplne zaskrutkovaný.

– Nadvihnutie dvierok: otáčajte dopra-
va

– Spustenie dvierok: otáčajte doľava

 Pevne dotiahnite závitový kolík .
Úložný čap je opäť zafixovaný.
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Chladnička je dodávaná s ľavými dvier-
kami. Ak sú potrebné pravé dvierka,
musíte zmeniť ich otváranie.

Uvedomte si prosím, že smer otvárania
dvierok nesmiete zmeniť, ak prístroj po-
stavíte side-by-side s ďalším prístrojom.

 Zmenu smeru otvárania dvierok
realizujte bezpodmienečne s pomo-
cou ďalšej osoby.

Ak je tesnenie dvierok poškodené,
alebo vysunuté z drážky, môžu sa
dvierka prístroja zle zatvárať a výkon
chladenia klesá. Vo vnútri sa tvorí
kondenzát a môže dôjsť k zamŕzaniu.
Nepoškoďte tesnenie dvierok, alebo
dbajte na to, aby tesnenie nevykĺzlo z
drážky.

Príprava výmeny dorazu dvierok

Pre zmenu smeru otvárania dvierok
budete potrebovať nasledujúce nára-
die:

 Aby ste zabránili počas výmeny dora-
zu dvierok poškodeniu dvierok prí-
stroja a Vašej podlahy, rozložte vhod-
nú podložku na podlahu pred prístroj.

 Vyberte odkladacie police / priehrad-
ku na fľaše v dvierkach prístroja.

Zloženie hornch krytov
 Otvorte dvierka prístroja.

 Odsuňte pravý vonkajší kryt  .

 Zložte kryt  zo závesu dvierok a
kryt  z tlmiča zatvárania dvierok.
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Uvoľnenie vrchného tlmiča za-
tvárania dvierok

 Zasuňte červenú poistku  (je prilo-
žená k chladničke) do otvoru.

Vďaka poistke sa tlmič zatvárania
dvierok nemôže zmrštiť a ložisková kon-
zola zaklapnúť.

Červenú poistku odstráňte až vtedy,
keď budete k tomu vyzvaný.

 Vysuňte čap  na závese dvierok 
a zložte ho.

 Odklopte kĺbové rameno  tlmiča za-
tvárania dvierok od závesu.

 Príložku stlačte drážkovým skrutkova-
čom dole a vytiahnite kryt  zo zais-
tenia.
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Zložte horné dvierka prístroja

 Počas skladania horných dvierok
hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Akonáhle v nasledujúcom kroku od-
stránite čap na závese dvierok, horné
dvierka nie sú už istené.
Horné dvierka prístroja držte pevne.

 Opatrne zložte bezpečnostný kryt .

 Mierne vytočte von čap  (o
asi. ¼ otočenia) pokým neklikne.

 Teraz prstami vytiahnite čap  úplne
von.

 Počas skladania horných dvierok
hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Akonáhle v nasledujúcom kroku od-
stránite čap na závese dvierok,
spodné dvierka nie sú už istené.
Dbajte na to, aby ostal čap na stred-
nom závese dvierok a spodných
dvierkach zasunutý.

 Zložte horné dvierka prístroja a opatr-
ne ich postavte na bok.

Uvoľnenie tlmiča spodného za-
tvárania dvierok
 Otvorte spodné dvierka prístroja.

 Zložte panel .

 Zasuňte červenú poistku  (je prilo-
žená k chladničke) do otvoru.

Vďaka poistke sa tlmič zatvárania
dvierok nemôže zmrštiť a uchytenie
dvierok zaklapnúť.

Červenú poistku odstráňte až vtedy,
keď budete k tomu vyzvaný.
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 Stiahnite kryt  a posúvajte ho na tl-
miči zatvárania dvierok ďalej, pokým
nebude dobre prístupné uchytenie
dvierok.

 Vysuňte čap  na závese dvierok zo-
spodu a zložte ho.

 Odklopte kĺbové rameno  tlmiča za-
tvárania dvierok z uchytenia dvierok a
odstráňte kryt .

Zloženie spodných dvierok prí-
stroja

 Počas skladania spodných
dvierok hrozí nebezpečenstvo pora-
nenia.
Akonáhle v nasledujúcom kroku od-
stránite čap na závese spodných
dvierok, dvierka nie sú už istené.
Spodné dvierka prístroja držte pev-
ne.

 Vytiahnite čap na závese  z úložné-
ho puzdra .

Tip: Dávajte pozor na šedú plastovú
krytku  na prostrednom uchytení
dvierok. Pri skladaní dvierok prístroja
môže spadnúť.
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 Nadvihnite spodné dvierka prí-
stroja  smerom nahor a opatrne ich
zložte.

Premiestnenie dolného uchyte-
nia dvierok

 Vytiahnite celý ložiskový čap  s
platničkou a nastavovacou nohou
smerom nahor.

 Odskrutkujte uchytenie dvierok .

 Odskrutkujte držiak  tlmiča zatvára-
nia dvierok.

 Zložte kryt  a nasaďte ho na opač-
nú stranu.

 Otočte držiak  o180°, a priskrutkuj-
te ho do dvoch protiležiacich otvorov
uchytenia dvierok.

 Naskrutkujte uchytenie dvierok  na
opačnej strane, začínajte skrutkou 
dole v strede.

 Potom zaskrutkujte ostatné dve
skrutky .

 Opäť nasaďte celý ložiskový čap° s
platničkou a nastavovacou nohou.

Hrot západky na čape ložiska musí
smerovať dozadu.
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Premiestnenie prostredného
uchytenia dvierok

 Zložte krytku .

 Odskrutkujte uchytenie dvierok  s
ochrannou fóliou pod ňou.

 Otočte držiak  o 180°, a priskrutkuj-
te ju s ochrannou fóliou na druhú
stranu.

Ochranná fólia chráni pred po-
škodením plášťa prístroja.

 Nasaďte šedú plastovú krytku  oto-
čenú o 180° opäť na uchytenie
dvierok.

Tip: Plastová krytka  je usadená na
vyčnievajúcom úložnom puzdre tak, aby
bolo toto odspodu zakryté.

 Nasaďte kryt  otočený o 180° opäť
na opačnú stranu.

Premiestnenie horného závesu
dverí

 Vyskrutkujte skrutky  na závese
dverí  a zložte ich.

 Vytiahnite puzdro ložiska  z vedenia
na závese dvierok  a nasaďte ho
opäť na druhú stranu.
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 Kryt  vysuňte bokom von.

 Nasaďte kryt otočený o 180° opäť na
opačnú stranu. Nasuňte pritom
bokom kryt a zarastrujte ho.

 Založte vrchný záves dvierok  na
čapy na chladničke.

 Naskrutkujte pevne záves dvierok 
pomocou skrutiek .

Príprava dvierok prístroja
Tip: Aby ste zabránili poškodeniu
dvierok, rozložte vhodnú podložku na
stabilný podklad. Položte potom
demontované dvierka prístroja vonkaj-
ším priečelím nadol.

Na oboch dvierkach prístroja preveďte
nasledujúce kroky.

Premiestnenie pomôcky otvárania
dvierok

 Odstráňte z otvoru priehlbiny rukovä-
te kryt .

 Odstráňte kryty  vpravo a vľavo od
priehlbiny rukoväte.



Zmena smeru otvárania dvierok

108

 Vyskrutkuje von skrutku so šedým
plastovým golierom  a skrutku bez
goliera .

 Vytiahnite prudko smerom hore posú-
vač otvárania dvierok .

 Teraz zložte pomôcku na otváranie
dvierok .

 Nasaďte pomôcku na otváranie
dvierok  opäť na opačnej strane.

Plastová časť na posúvači nesmie
doľahnúť na tesnenie dvierok. Tesne-
nie dvierok sa ináč poškodí.
Plošne priliehajúca strana posúvača
otvárania dvierok  musí pritom
smerovať k tesneniu dvierok.

 Zasuňte posúvač otvárania dvierok 
cez výrezy až do zaklapnutia.
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 Upevnite pomôcku na otváranie dverí
vždy skrutkou s plastovým go-
lierom  a so skrutkou bez go-
liera . Skrutky nezatiahnite príliš
pevne!

Tip: Skontrolujte stlačením pomôcky na
otváranie dvierok, či sa ľahko pohybuje.
Ak by to tak nebolo, musíte skrutky
opäť mierne uvoľniť.

 Nasaďte kryty  a .

Premiestnenie tlmiča zatvárania
dvierok

Ak chcete obmedziť uhol otvárania
dvierok na asi. 90°, namontujte prilo-
žený obmedzovač skôr, ako založíte tl-
mič zatvárania dvierok (viď kapitola
„Pokyny pre umiestenie“, odstavec
„Obmedziť uhol otvárania dvierok prí-
stroja“).

 Vyskrutkujte skrutku  na tlmiči za-
tvárania dvierok  a zasuňte
skrutkovač za tlmič zatvárania dverí.

 Zložte tlmič zatvárania dvierok  a
otočte ho o 180°.
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 Nasaďte tlmič zatvárania dvierok 
až na doraz najprv šikmo na stranu
závesu.

 Potom zasuňte druhý koniec tlmiča
zatvárania dvierok do výrezu.

 Tlmič zatvárania dvierok pevne pri-
skrutkujte skrutkou .

Premiestnenie zátky puzdra ložiska
dverí

 Vytiahnite z puzdra ložiska dverí zát-
ku  a opäť ho nasaďte na opačnú
stranu.

Nasadenie priloženého úložného pu-
zdra do horných dvierok prístroja

 Nasaďte úložné puzdro  (je prilože-
né k prístroju) do otvoru na spodnom
okraji dvierok prístroja.

 Odstráňte úložné puzdro na druhej
strane.

Tip: Ak by ste chceli niekedy neskôr
zmeniť opäť smer otvárania dvierok,
ponechajte si úložné puzdro.
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Montáž spodných dvierok prí-
stroja

 Nasaďte dvierka prístroja  zhora na
úložný čap.

 Nasaďte prostredný úložný čap 
cez prostredné uchytenie dvierok 
do úložného puzdra spodných
dvierok prístroja.

Dôležité! Hrot západky na čape ložiska
musí smerovať dozadu.

Upevnenie spodného tlmiča
zatvárania dvierok
 Otvorte dvierka prístroja.

 Nasaďte kryt  cez kĺbové rameno 
tlmiča zatvárania dvierok.

 Otvorte dvierka prístroja o 90°.

 Zasuňte kĺbové rameno  do otvoru
držiaka .

 Nasaďte čap  zhora na uchytenie
dvierok. Otáčajte ho skrutkovačom
(asi ¼ otočenia) pokým obidva hroty
západky na čape ložiska nezapadnú
správne do drážky.

 Posúvajte kryt  na kĺbovom rame-
ne  tlmiča zatvárania dvierok po-
kým zaklapne do držiaka tlmiča.

 Vytiahnite červenú poistku .

Tip: Odložte si červenú poistku, ak by
ste chceli opäť neskôr vymeniť doraz
dverí.

 Nasaďte panel  najprv šikmo voči
boku pántu a potom ho posúvajte po-
kým nezaklapne.
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 Zatvorte dvierka prístroja.

Montáž horných dvierok prí-
stroja

 Horné dvierka prístroja  nasaďte
zhora na stredný čap ložiska  a
veďte vrchný otvor na strane závesu
na dvierkach na záves s puzdrom lo-
žiska.

 Prstami nasaďte čap  do puzdra lo-
žiska dverí.

 Skrutkujte čap  až do jeho zaklap-
nutia (asi ¼ otočenia).

 Na čap nasaďte bezpečnostný
kryt .

Dvierka prístroja sú až vtedy bezpečne
namontované, keď je bezpečnostné
krytie správne nasadené.
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Upevnenie vrchného tlmiča za-
tvárania dvierok
 Otvorte dvierka prístroja o 90°.

 Zasuňte kryt  až po jeho zaklapnu-
tie.

 Zasuňte kĺbové rameno   do otovo-
ru závesu dverí.

 Nasaďte čap  zhora na záves dverí.
Otáčajte ho skrutkovačom (asi ¼ oto-
čenia) pokým obidva hroty západky
na čape ložiska nezapadnú správne
do drážky.

 Vytiahnite červenú poistku .

Tip: Odložte si červenú poistku, ak by
ste chceli opäť neskôr vymeniť doraz
dverí.

Nasadenie horného krytu

 Nasaďte kryt  na záves dverí.

 Založte clonu  až kým nezaklapne.

1

 Odsuňte vonkajší kryt .

 Zatvorte dvierka prístroja.
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Dvierka prístroja je možné dodatočne
nastaviť vzhľadom na opláštenie prí-
stroja.

V nasledujúcom obrázku nie sú dvier-
ka prístroja zobrazené zatvorené, aby
bolo lepšie vidieť postupy.

Spodné dvierka prístroja vycentrujte po-
mocou pozdĺžnych otvorov na spodnej
časti uchytenia dvierok.

 Odstráňte strednú skrutku  na
uchytení dvierok.

 Mierne vytočte obidve vonkajšie
skrutky.

 Vycentrujte dvierka prístroja posunu-
tím uchytenia dvierok doľava alebo
doprava.

 Potom pevne dotiahnite skrutky ,
skrutku  nemusíte opäť na-
skrutkovať.

Vrchné dvierka prístroja vycentrujte po-
mocou pozdĺžnych otvorov na strednej
časti uchytenia dvierok:

 Mierne vytočte obidve vonkajšie
skrutky .

 Vycentrujte dvierka prístroja posunu-
tím uchytenia dvierok doľava alebo
doprava.

 Dotiahnite potom pevne skrutky .
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