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Υποδείξεις ασφαλείας
Ο συγκεκριμένος συντηρητής κρασιών ανταποκρίνεται πλήρως
στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της
σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη για τον χειριστή και
για τη συσκευή.
Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν
θέσετε σε λειτουργία τον συντηρητή. Μέσα σε αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τη χρήση
και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη
συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele
τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε
και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της συσκευής
καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες
που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση αυτών των
υποδείξεων.
Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να
του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.
 Κίνδυνος τραυματισμού από σπασμένο γυαλί.
Εάν ο συντηρητής τοποθετηθεί σε υψόμετρο μεγαλύτερο από
1.500 m., το τζάμι της πόρτας μπορεί να σπάσει λόγω αλλαγών
στις συνθήκες πίεσης του αέρα.
Οι αιχμηρές άκρες των θραυσμάτων μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρούς τραυματισμούς.

4

Υποδείξεις ασφαλείας
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς
 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή
για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.
– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
– σε αγροκτήματα
– από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση.
Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των κρασιών.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

 Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη
φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών παρασκευασμάτων
ή παρόμοιων υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως βάση
για την παρασκευή ιατρικών προϊόντων. Μια κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα
καταστρέψει. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε περιοχές όπου προκαλούνται εκρήξεις.
Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη χρήση της συσκευής ή μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας.

 Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής
τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι
σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την
επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.
Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος
χειρισμού.
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Υποδείξεις ασφαλείας
Προστασία για τα παιδιά
 Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8
ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

 Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τον
συντηρητή κρασιών χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τον συντηρητή, ώστε να μπορούν να
τον χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να
καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

 Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να
κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

 Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και
μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

 Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να
τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο
κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα
υλικά συσκευασίας. Kρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά.

6

Υποδείξεις ασφαλείας
Τεχνική ασφάλεια
 Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Ο συντηρητής κρασιών συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις
ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.

 Αυτή η συσκευή περιέχει το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R600a),
ένα φυσικό αέριο ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο. Το ψυκτικό μέσο δεν βλάπτει τη στιβάδα του όζοντος και δεν
αυξάνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού υγρού
προκάλεσε εν μέρει μια αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός
από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι κατά τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα
φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση της συσκευής.
Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την
τοποθέτηση της συσκευής, ώστε να μην υποστούν ζημιές τα μέρη
του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο ξεχύνεται μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια.
Σε περίπτωση ζημιών:
- Αποφεύγετε ανοιχτή φωτιά ή πηγές καύσης.
- Αποσυνδέστε τον συντηρητή κρασιών από το δίκτυο ρεύματος.
- Φρεσκάρετε για λίγα λεπτά τον αέρα στο δωμάτιο που βρίσκεται η
συσκευή.
- Ειδοποιείτε το Miele Service.
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Υποδείξεις ασφαλείας
 Όσο περισσότερο ψυκτικό υλικό περιέχει μια συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος που θα την τοποθετήσετε. Για να
μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εύφλεκτου μίγματος αερίου με
ατμοσφαιρικό αέρα σε τυχόν διαρροή ψυκτικού υλικού, στο δωμάτιο
που θα τοποθετήσετε τη συσκευή πρέπει να υπάρχει η αναλογία
χώρου 1 μ.3 προς 11 γρ. ψυκτικού υλικού. Στοιχεία για το ψυκτικό
υλικό θα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

 Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία
ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να
μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες
ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

 Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική
εγκατάσταση από έναν ειδικό.

 Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του συντηρητή εξασφαλίζεται
τότε μόνο, όταν είναι συνδεδεμένος στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

 Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για
τον χειριστή.

 Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη
ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω
αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.
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Υποδείξεις ασφαλείας
 Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται
ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό
για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί
σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

 Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά
σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές
ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς
ζημιές.

 Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά
τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα
ηλεκτρικά της μέρη.

 Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών
πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:
- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε
μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φις με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

 Από λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση και λανθασμένες επισκευές μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.
Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών
επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από
την εταιρεία Miele.

 Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση
που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του
Miele Service.
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Υποδείξεις ασφαλείας
 Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά
με γνήσια ανταλλακτικά Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele
ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας, με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

 Αυτός ο συντηρητής κρασιών διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων
απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη
χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς),
μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν
είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το Miele Service.
Αυτός ο συντηρητής κρασιών διαθέτει πολλές φωτεινές πηγές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Ε.

Σωστή χρήση
 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για μια ορισμένη κατηγορία
κλίματος (θερμοκρασία περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει
να τηρούνται. Η κατηγορία κλίματος αναφέρεται στην πινακίδα
τύπου, στο εσωτερικό της συσκευής. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία
περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης του
συμπιεστή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η συσκευή να διατηρήσει
την απαιτούμενη θερμοκρασία.

 Οι γρίλιες εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται ή
να μπλοκάρονται, γιατί έτσι δεν γίνεται σωστή κυκλοφορία του αέρα,
αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος και δεν αποκλείεται να προκληθούν βλάβες σε μέρη της συσκευής.

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στον συντηρητή
κρασιών τρόφιμα περιεκτικά σε λίπος και λάδι προσέχετε, ώστε το
λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως διαρρεύσει να μην έρθει σε επαφή
με τα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μπορεί να δημιουργηθούν
ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.
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Υποδείξεις ασφαλείας
 Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή
εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά
εξαρτήματα.

 Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον συντηρητή κρασιών. Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να
απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται
μέσα στην εγγύηση.

 Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά
τη διακοπή της παραγωγής του συντηρητή κρασιών σας.
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Υποδείξεις ασφαλείας
Καθαρισμός και περιποίηση
 Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας,
γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

 Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε
ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού
για τον καθαρισμό της συσκευής.

 Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία,
με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν
μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για
- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να απομακρύνετε υπολείμματα, όπως π.χ. ετικέτες.
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Υποδείξεις ασφαλείας
Μεταφορά
 Μεταφέρετε τη συσκευή πάντα όρθια και μέσα στη συσκευασία
της, για να μην προκληθεί ζημιά.

 Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε τον συντηρητή
κρασιών με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου, επειδή το βάρος του
είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής
 Εάν χρειάζεται, αχρηστεύστε την κλειδαριά της πόρτας του παλιού
συντηρητή κρασιών ή της συσκευής ψύξης σας.
Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

 Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί
να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:
- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού
στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.
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Προστασία περιβάλλοντος
Αξιοποίηση της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή
από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά
της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την
τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμάτων.
Αυτά τα υλικά μην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο
συγκέντρωσης απορριμμάτων προς
ανακύκλωση.

Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολλές πολύτιμες πρώτες
ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα
υλικά, μείγματα και συστατικά στοιχεία
τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στα
οικιακά απορρίμματα καθώς και με ακατάλληλη μεταχείριση μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και
το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση μην
πετάξετε την παλιά συσκευή σας μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα.

Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους αποκομιδής για την
παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που
διατίθενται από τον δήμο ή την
κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για το
σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών
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σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην
παλιά συσκευή που θα παραδώσετε,
είστε εκ του νόμου εσείς οι ίδιοι
υπεύθυνοι.
Προσέχετε, ώστε να μην υποστούν
ζημιές οι σωληνώσεις της συσκευής σας
μέχρι την μεταφορά για την σωστή και
φιλική προς το περιβάλλον αποκομιδή
της συσκευής.
Έτσι είναι σίγουρο, ότι το ψυκτικό υλικό
που περιέχεται στο κύκλωμα ψύξης και
το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή
δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.
Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή
της συσκευής, αυτή να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό μπορείτε να
ανατρέξετε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις
ασφαλείας και προειδοποιήσεις» σε
αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Εξοικονόμηση ενέργειας
κανονική κατανάλωση ρεύμα- αυξημένη κατανάλωση ρεύτος
ματος
Τοποθέτηση / Συ- Σε αεριζόμενους χώρους.
ντήρηση συσκευής

Σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους.

Προστατευμένη από την
άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εκτεθειμένη στην ηλιακή
ακτινοβολία.

Όχι κοντά σε μια πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα,
κουζίνα).

Κοντά σε μια πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα,
κουζίνα).

Σε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος, γύρω στους
20°C.

Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος από 25°C.

Μην σκεπάζετε τα ανοίγμα- Όταν είναι καλυμμένα ή σκοτα εξαερισμού και τα καθαρί- νισμένα τα ανοίγματα εξαεριζετε τακτικά από τη σκόνη.
σμού.
Ξεμοντάρετε το φίλτρο αέρα Σε εναποθέσεις σκόνης
τουλάχιστον μια φορά τον
επάνω στο φίλτρο αέρα.
χρόνο και το καθαρίζετε με
την ηλεκτρική σκούπα.
Ρύθμιση
θερμοκρασίας

10 ως 12°C

Όσο χαμηλότερη είναι η
ρυθμισμένη θερμοκρασία,
τόσο υψηλότερη είναι η
κατανάλωση ρεύματος!
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Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρήση
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Η διάταξη των ξύλινων ραφιών πρέπει να παραμείνει,
όπως κατά την παράδοση
της συσκευής.
Ανοίγετε την πόρτα συσκευής μόνο αν χρειάζεται και
κατά το δυνατόν για σύντομο
χρονικό διάστημα. Τοποθετείτε τα μπουκάλια κρασιού
ταξινομημένα κατά είδος.

Όταν ανοίγετε συχνά και για
πολύ ώρα την πόρτα,
χάνεται η ψύξη και εισρέει
ζεστός αέρας από τον χώρο
μέσα στη συσκευή. Η συσκευή προσπαθεί να μειώσει
τη θερμοκρασία και αυξάνεται η διάρκεια λειτουργίας
του συμπιεστή.

Μην υπερφορτώνετε τα
συρτάρια για να κυκλοφορεί
ο αέρας.

Μια κακή ροή αέρα
προκαλεί απώλειες ψύξης.

Περιγραφή συσκευής

a Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
ολόκληρου του συντηρητή κρασιών

g Απενεργοποίηση του συναγερμού
θερμοκρασίας ή πόρτας

b Ρύθμιση της θερμοκρασίας στην
επάνω ζώνη
( για θερμότερα)

h Ρύθμιση της θερμοκρασίας στην
κάτω ζώνη
( για θερμότερα)

c Ένδειξη θερμοκρασίας
επάνω ζώνης

i Ένδειξη θερμοκρασίας
κάτω ζώνης

d Ρύθμιση της θερμοκρασίας στην
επάνω ζώνη
( για ψυχρότερα)

j Ρύθμιση της θερμοκρασίας στην
κάτω ζώνη
( για ψυχρότερα)

e Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της k Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
λειτουργίας Δυναμικής ψύξης (σταθεφωτισμού παρουσίασης και ενδεικτιρή υγρασία αέρα) και ενδεικτική λυκή λυχνία
χνία
f Ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα
(εμφανίζεται μόνο όταν το κλείδωμα
είναι ενεργοποιημένο)
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Περιγραφή συσκευής

a Ράβδος φωτισμού
(υπάρχει και στις δύο ζώνες)
b Φίλτρο Active AirClean
c Χειρισμός της επάνω και της κάτω
ζώνης/
Μονωτική πλάκα για θερμικό
διαχωρισμό των ζωνών
d Μονωτικός πήχης για θερμικό
διαχωρισμό των ζωνών
e Ξύλινα ράφια
f Γυάλινη πόρτα από γυαλί ασφαλείας
ανθεκτικό στο υπεριώδες φως
g Πλέγμα αερισμού με
φίλτρο αέρα από κάτω
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Εξαρτήματα
Συνοδευτικά εξαρτήματα

Πρόσθετα εξαρτήματα

Φίλτρο Active AirClean

Εναρμονισμένα με τη συσκευή σας
υπάρχουν διαθέσιμα στην γκάμα της
Miele βοηθητικά εξαρτήματα και προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης.

Το φίλτρο Active AirClean φροντίζει για
τη βέλτιστη ανανέωση του αέρα και
επομένως για μια υψηλή ποιότητα αέρα
στον συντηρητή.
Φίλτρο αέρα
Το φίλτρο αέρα πίσω από τα ανοίγματα
εξαερισμού εμποδίζει τη μείωση της
απόδοσης ψύξης που οφείλεται στη
συσσώρευση σκόνης.

Πανί από μικροΐνα για όλες τις χρήσεις
Το πανί από μικροΐνα βοηθά να
απομακρυνθούν δακτυλικά αποτυπώματα και εύκολη βρωμιά από ανοξείδωτες
προσόψεις, πίνακες χειρισμού συσκευών, παράθυρα, έπιπλα, τζάμια αυτοκινήτων, κ.λπ.
Εξοπλισμός MicroCloth
Ο εξοπλισμός MicroCloth αποτελείται
από ένα πανί γενικής χρήσης, ένα πανί
για γυάλινες επιφάνειες καθώς και ένα
πανί γυαλίσματος.
Τα πανιά δεν σχίζονται και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά. Χάρη στην κατασκευή
τους από πολύ λεπτές μικροΐνες
διασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
Φίλτρο Active AirClean
Για την περιγραφή βλέπε κεφ. «Συνοδευτικά εξαρτήματα».
Πρόσθετα εξαρτήματα μπορείτε να
προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από το κατάστημα
που αγοράσατε τη συσκευή καθώς και
από το ηλεκτρονικό κατάστημα της
Miele στη διεύθυνση www.mieleshop.gr.
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Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας του συντηρητή
Πριν από την αρχική λειτουργία

Λειτουργία του συντηρητή κρασιών

Υλικά συσκευασίας
 Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό.
Καθαρισμός του συντηρητή κρασιών
Λάβετε υπόψη σας τις αντίστοιχες
υποδείξεις στο κεφάλαιο «Καθαρισμός
και περιποίηση».
 Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα.

 Πατήστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ολόκληρου του
συντηρητή κρασιών, ώστε οι ενδείξεις
θερμοκρασίας να ανάψουν.
Ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.
Ο συντηρητής κρασιών αρχίζει να
κρυώνει και ο εσωτερικός φωτισμός
ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα συσκευής.
Απενεργοποίηση προειδοποιητικού
ήχου

 Πατήστε το πλήκτρο για την απενεργοποίηση των συναγερμών θερμοκρασίας και πόρτας.
Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να
ηχεί. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας
αναβοσβήσουν έως ότου επιτευχθεί η
ρυθμισμένη θερμοκρασία.

20

Λειτουργία και διακοπή λειτουργίας του συντηρητή
Απενεργοποίηση του
συντηρητή κρασιών

 Πατήστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ολόκληρου του
συντηρητή κρασιών, έως ότου οι ενδείξεις θερμοκρασίας να σβήσουν.
Η ψύξη είναι εκτός λειτουργίας. (Εάν
δεν ισχύει αυτό, το κλείδωμα (βλέπε
«Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων –
Κλείδωμα») είναι ενεργοποιημένο!)

Σε περίπτωση παρατεταμένης
απουσίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
τον συντηρητή κρασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε την εξής
διαδικασία:
 Απενεργοποιήστε τον συντηρητή
κρασιών.
 Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα ή
κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό
ασφαλειοπίνακα.
 Καθαρίστε τον συντηρητή κρασιών.
 Αφήστε τον συντηρητή κρασιών
ανοιχτό, ώστε να αερίζεται επαρκώς
και να μην δημιουργηθούν οσμές.
Εάν ο συντηρητής κρασιών απενεργοποιηθεί σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας, αλλά δεν καθαριστεί, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού
μούχλας στο εσωτερικό του.
Φροντίστε να καθαρίσετε οπωσδήποτε τον συντηρητή κρασιών.
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Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων
Κλείδωμα 
Με το κλείδωμα, μπορείτε να ασφαλίσετε τον συντηρητή κρασιών από ανεπιθύμητη απενεργοποίησή του.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
κλειδώματος λειτουργίας

 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης για την αποθήκευση της ρύθμισης.
Όταν το κλείδωμα είναι
ενεργοποιημένο, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία κλειδώματος .

 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για
την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης, για
περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου αναβοσβήνει και στην ένδειξη θερμοκρασίας για την κάτω ζώνη (δεξιά ένδειξη)
αναβοσβήνει το σύμβολο c.

 Η λειτουργία ρυθμίσεων τερματίζεται
με το πάτημα του πλήκτρου για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ολόκληρου του συντηρητή κρασιών.
Διαφορετικά το ηλεκτρονικό μεταβαίνει
μετά από περίπου 2 λεπτά στην κανονική λειτουργία.

 Πατήστε ξανά το πλήκτρο για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας Δυναμικής ψύξης.

 Με το πάτημα των πλήκτρων ρύθμισης για τη θερμοκρασία μπορείτε να
επιλέξετε μεταξύ  και :
: Το κλείδωμα είναι απενεργοποιημένο
: Το κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο.
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Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων
Η φωτεινότητα της
ένδειξης θερμοκρασίας αλλάζει
Η φωτεινότητα της ένδειξης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη κατά την
παράδοση του συντηρητή κρασιών
στο .
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα
της ένδειξης θερμοκρασίας (οι ενδείξεις
θερμοκρασίας αλλάζουν μαζί):

 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για
την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης, για
περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου αναβοσβήνει και στην ένδειξη θερμοκρασίας για την κάτω ζώνη (δεξιά ένδειξη)
αναβοσβήνει το σύμβολο .

 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα ρύθμισης για τη θερμοκρασία έως ότου
στην ένδειξη να εμφανιστεί ένα .

 Πατήστε ξανά το πλήκτρο για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας Δυναμικής ψύξης. Στην
ένδειξη ανάβει το σύμβολο .
 Με το πάτημα των πλήκτρων ρύθμισης για τη θερμοκρασία, μπορείτε
τώρα να αλλάξετε τη φωτεινότητα
της ένδειξης. Μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ των βαθμίδων  έως :
: ελάχιστη φωτεινότητα,
: μέγιστη φωτεινότητα.

 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης για την αποθήκευση της ρύθμισης.

 Η λειτουργία ρυθμίσεων τερματίζεται
με το πάτημα του πλήκτρου για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ολόκληρου του συντηρητή κρασιών.
Διαφορετικά το ηλεκτρονικό μεταβαίνει αυτόματα μετά από περίπου 2 λεπτά στην κανονική λειτουργία.

23

Η βέλτιστη θερμοκρασία και ποιότητα αέρα
Τα κρασιά συνεχίζουν να ωριμάζουν
πάντα σε εξάρτηση με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Έτσι, εκτός από τη θερμοκρασία, σημαντικό ρόλο για τη
διατήρηση των κρασιών παίζει και η
ποιότητα του αέρα που τα περιβάλλει.
Η σταθερή και ιδανική για το κρασί θερμοκρασία, η αυξημένη υγρασία, καθώς
και το περιβάλλον του συντηρητή χωρίς
μυρωδιές δημιουργούν τις κατάλληλες
συνθήκες συντήρησης για το κρασί σας.
Επιπλέον ο συντηρητής κρασιών (σε
αντίθεση με ένα ψυγείο) εγγυάται ένα
περιβάλλον χωρίς κραδασμούς, έτσι
ώστε να μη διαταράσσεται η διαδικασία
ωρίμανσης του κρασιού.

Η θερμοκρασία
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κρασιά
σε μια θερμοκρασία μεταξύ 6 και 18°C.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε κόκκινα και
λευκά κρασιά μαζί, επιλέγετε μια θερμοκρασία μεταξύ 12 και 14°C. Αυτή είναι
κατάλληλη για λευκά, αλλά και για
κόκκινα κρασιά. Θα πρέπει να βγάλετε
έξω και να ανοίξετε τα κόκκινα κρασιά
τουλάχιστον δύο ώρες πριν την
κατανάλωσή τους, έτσι ώστε το κρασί
να πάρει οξυγόνο και να μπορεί να
αναπτύξει το άρωμά του.
Μια πολύ υψηλή θερμοκρασία συντήρησης (πάνω από 22°C) επιφέρει
ταχύτερη ωρίμανση των κρασιών από
όσο πρέπει με αποτέλεσμα το άρωμα
να μην μπορεί να ωριμάσει
περισσότερο. Σε μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 5°C) τα κρασιά δεν
ωριμάζουν σωστά.
Με τη ζέστη το κρασί διαστέλλεται και
με το κρύο συστέλλεται – οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας δημιουργούν σχετική
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αναστάτωση στα κρασιά, διακόπτοντας
την ωρίμανσή τους. Γι' αυτό είναι πολύ
σημαντική η εξασφάλιση μιας σταθερής
θερμοκρασίας.
Είδη κρασιών

Συνηστώμενη
θερμοκρασία
πόσης*

Ελαφρά,
φρουτώδη
κόκκινα κρασιά

+14°C έως +16°C

Δυνατά
κόκκινα κρασιά

+18°C

Κρασιά ροζέ:

+8°C έως +10°C

Λεπτά, αρωματικά +8°C έως +12°C
λευκά κρασιά:
Δυνατά ή γλυκά
λευκά κρασιά:

+12°C έως +14°C

Σαμπάνια,
αφρώδες κρασί,
Prosecco:

+6°C έως +10°C

* Αποθηκεύετε το κρασί σε θερμοκρασία κατά 1 έως 2°C χαμηλότερη, από τη
συνιστώμενη θερμοκρασία, αφού όταν
αυτό σερβίρεται στο ποτήρι ζεσταίνεται.
Χρήσιμη συμβουλή: Τα δυνατά κόκκινα
κρασιά θα πρέπει να μένουν 2 - 3 ώρες
ανοιχτά, πριν τα απολαύσετε, έτσι ώστε
να απορροφήσουν οξυγόνο και να μπορούν να ελευθερώσουν το άρωμα.

Η βέλτιστη θερμοκρασία και ποιότητα αέρα
Σύστημα ασφάλειας σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Για να είναι προστατευμένο το κρασί
από χαμηλές θερμοκρασίες, Ένας θερμοστάτης ασφαλείας φροντίζει, ώστε να
μη μειώνεται σημαντικά η θερμοκρασία
στη συσκευή. Μέσω ενός συστήματος
θέρμανσης στο εσωτερικό της επιτυγχάνεται σχεδόν η ιδανική σταθερότητα
θερμοκρασίας, σε περίπτωση που η
εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες με ένα από τα δύο πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις θερμοκρασίας.
 Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τα
πλήκτρα κάτω από την εκάστοτε
ένδειξη θερμοκρασίας.
Το πάτημα του πλήκτρου έχει ως αποτέλεσμα

Μονωτική πλάκα για θερμικό
διαχωρισμό
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μία
σταθερή μονωτική πλάκα, οι οποία
χωρίζει τον εσωτερικό χώρο σε δύο διαφορετικά θερμαινόμενες ζώνες. Έτσι
μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικά
είδη κρασιών, π.χ. κόκκινα κρασιά και
σαμπάνιες.
Οι μονωτικοί πήχεις στο εσωτερικό της
πόρτας αποτρέπουν την ανταλλαγή
θερμοκρασίας ανάμεσα στις ζώνες.

- μείωση της θερμοκρασίας,

- αύξηση της θερμοκρασίας.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνει.
Πατώντας τα πλήκτρα, μπορείτε να
παρακολουθείτε τις παρακάτω αλλαγές
στην εκάστοτε ένδειξη θερμοκρασίας:
- Πρώτο πάτημα: Αναβοσβήνει η τελευταία επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας.
- Με κάθε επακόλουθο πάτημα: Η τιμή
της θερμοκρασίας αλλάζει σε βήματα
του 1°C.
- Όταν κρατάτε το πλήκτρο πατημένο:
Η τιμή της θερμοκρασίας αλλάζει συνεχώς.
Περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά από το
τελευταίο πάτημα πλήκτρου, εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας αυτόμα25

Η βέλτιστη θερμοκρασία και ποιότητα αέρα
τα η πραγματική θερμοκρασία που
επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην εκάστοτε περιοχή.
Οι δύο θερμοκρασιακές περιοχές ψύχονται εναλλάξ, έτσι ώστε, ανάλογα με
την ποσότητα του αποθηκευμένου
κρασιού, να χρειάζονται λίγες ώρες
έως ότου να επιτευχθεί η επιθυμητή
θερμοκρασία και να ρυθμιστεί η
ένδειξη της θερμοκρασίας. Εάν μετά
από αυτό το χρονικό διάστημα η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ
χαμηλή, ρυθμίστε την εκ νέου.

Δυνατότητες ρύθμισης θερμοκρασίας
Οι δυνατότητες ρύθμισης είναι από 5
ως 20°C και για τις δύο ζώνες.
Ένδειξη θερμοκρασίας
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας στον πίνακα χειρισμού δείχνουν σε κανονική λειτουργία τις πραγματικές θερμοκρασίες
μέσα στον συντηρητή κρασιών.
Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει,
όταν
- ρυθμίζεται διαφορετική θερμοκρασία,
- η θερμοκρασία σε μια περιοχή
αποκλίνει κατά περισσότερο από 5°C
από τη ρυθμισμένη τιμή.
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Η βέλτιστη θερμοκρασία και ποιότητα αέρα
Ποιότητα και υγρασία αέρα
Τα κοινά ψυγεία οικιακής χρήσης δεν
είναι κατάλληλα για τη συντήρηση κρασιών, γιατί η υγρασία που επικρατεί στο
εσωτερικό τους και η οποία είναι απαραίτητη για τη συντήρηση των κρασιών
είναι ελάχιστη. Η υψηλή υγρασία είναι
πολύ σημαντική για τη συντήρηση των
κρασιών, για να διατηρείται υγρός ο
φελλός τους εξωτερικά. Η υψηλή υγρασία είναι πολύ σημαντική για τη
συντήρηση των κρασιών, για να διατηρείται υγρός ο φελλός τους εξωτερικά.
Για τον λόγο αυτό πρέπει οι φιάλες να
τοποθετούνται πάντα πλαγιαστές για να
διατηρείται ο φελλός εσωτερικά υγρός.
Αν εισχωρήσει αέρας στη φιάλη, κάθε
είδος κρασιού αναπόφευκτα αλλοιώνεται και ξεθυμαίνει!

Δυναμική ψύξη (σταθερή υγρασία
αέρα) 
Με τη Δυναμική ψύξη, αυξάνεται η σχετική υγρασία αέρα σε ολόκληρο τον
συντηρητή κρασιών. Ταυτόχρονα η
υγρασία αέρα και η θερμοκρασία
κατανέμονται ομοιόμορφα, ώστε όλα τα
κρασιά σας να βρίσκονται σε παρόμοια
καλές συνθήκες.
Έτσι δημιουργείται διαρκώς στο
εσωτερικό ένα κλίμα, το οποίο αντιστοιχεί σε εκείνο ενός κελαριού κρασιών.
Ενεργοποίηση Δυναμικής ψύξης
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε κρασί στον
συντηρητή κρασιών για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, συνιστάται η χρήση
της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω πρόσθετης υγρασίας.
Η υγρασία αυξάνεται και
συμπυκνώνεται στο εσωτερικό της
συσκευής. Το νερό συμπύκνωσης
μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή, όπως π.χ. διάβρωση.
Μην υγραίνετε επιπρόσθετα την
ατμόσφαιρα μέσα στη συσκευή,
τοποθετώντας π.χ. ένα μπολ με
νερό.

 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης, ώστε να
ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
Ακόμη κι αν δεν έχετε ενεργοποιήσει
τη Δυναμική ψύξη, ο συντηρητής κρασιών ενεργοποιεί πάντα αυτόματα
τους ανεμιστήρες, όταν η ψύξη ενεργοποιείται. Έτσι διασφαλίζεται η
διατήρηση του ιδανικού κλίματος για
το κρασί σας.
Όταν η πόρτα της συσκευής ανοίγει, ο
ανεμιστήρας απενεργοποιείται
προσωρινά αυτόματα!
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Η βέλτιστη θερμοκρασία και ποιότητα αέρα
Απενεργοποίηση Δυναμικής ψύξης
Καθώς κατά τη Δυναμική ψύξη αυξάνεται κατά ένα ποσοστό η κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και ο θόρυβος του συντηρητή κρασιών, μπορείτε
να διακόπτετε κατά διαστήματα τη
Δυναμική ψύξη.

 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικής ψύξης, ώστε να
σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
Ανταλλαγή αέρα μέσω του φίλτρου Active AirClean
Το φίλτρο Active AirClean φροντίζει για
τη βέλτιστη διαδικασία ανταλλαγής
αέρα και επομένως για την υψηλή
ποιότητα του αέρα.
Μέσω του φίλτρου Active AirClean
φθάνει φρέσκος αέρας από έξω μέσα
στον συντηρητή κρασιών.
Αυτός στη συνέχεια διανέμεται
ομοιόμορφα στον εσωτερικό χώρο μέσω
των ανεμιστήρων (λειτουργία Δυναμικής ψύξης).
Το φιλτράρισμα του εξωτερικού αέρα
μέσω του φίλτρου Active AirClean
διασφαλίζει ότι στον συντηρητή κρασιών φθάνει μόνο φρέσκος και
απαλλαγμένος από σκόνη και οσμές
αέρας.
Έτσι το κρασί σας προστατεύεται επιπλέον από πιθανή μεταφορά οσμών,
καθώς οι οσμές μεταφέρονται μέσω των
φελλών στο κρασί.
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Το φίλτρο Active AirClean πρέπει να
αντικαθίσταται το αργότερο κάθε
12 μήνες. Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο Active AirClean από το
Miele Service, από ένα καταστήματα
πώλησης προϊόντων Miele ή από το
Internet.

Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα συναγερμού με βομβητή, για να
ελέγχετε μια τυχόν ανεξέλεγκτη αύξηση
ή μείωση της θερμοκρασίας με τις
ανάλογες επιπτώσεις στα κρασιά.

Πρόωρη διακοπή συναγερμού θερμοκρασίας
Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε πρόωρα.

Συναγερμός θερμοκρασίας
Εάν η θερμοκρασία σε μια ζώνη αυξηθεί
ή μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, ηχεί ένας
προειδοποιητικός ήχος.
Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η αντίστοιχη
ένδειξη θερμοκρασίας.
Το επίπεδο θερμοκρασίας που αναγνωρίζει ο συντηρητής κρασιών ως πολύ
υψηλό ή πολύ χαμηλό, εξαρτάται από
τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει.
Οπτικό και ηχητικό σήμα μπορεί να
υπάρξει επίσης π.χ.,

 Πατήστε το πλήκτρο για την απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας.
Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να
ηχεί.
Η αντίστοιχη ένδειξη θερμοκρασίας εξακολουθεί να αναβοσβήνει έως ότου η
κατάσταση συναγερμού να τερματιστεί.

- όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή
και στο εσωτερικό της επικρατεί μια
θερμοκρασία με έντονη απόκλιση
από αυτήν που έχετε ρυθμίσει,
- όταν κατά την ανακατάταξη ή την
αφαίρεση φιαλών κρασιού εισέρχεται
μεγάλη ποσότητα ζεστού αέρα,
- όταν προσθέτετε πολλές νέες φιάλες
κρασιού,
- μετά από διακοπή ρεύματος.
Μόλις η κατάσταση συναγερμού
τερματιστεί, ο προειδοποιητικός ήχος
σταματά και οι ενδείξεις θερμοκρασίας
ανάβουν σταθερά.
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Συναγερμός θερμοκρασίας και συναγερμός πόρτας
Συναγερμός πόρτας
Αν η συσκευή μείνει ανοιχτή για
περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα,
ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος.
Μόλις κλείσετε την πόρτα, σταματά να
ηχεί ο βομβητής.
Πρόωρη απενεργοποίηση
συναγερμού πόρτας
Σε περίπτωση που σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε πρόωρα.

 Πατήστε το πλήκτρο για την απενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας.
Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά να
ηχεί.
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Φωτισμός παρουσίασης
Σε περίπτωση που θέλετε να
παρουσιάσετε τα κρασιά σας ενώ η
πόρτα είναι κλειστή, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό φωτισμό έτσι, ώστε
να παραμείνει αυτός ενεργός ακόμη και
με κλειστή πόρτα.
Κάθε ζώνη διαθέτει δικό της πήχη φωτισμού, έτσι ώστε όλες οι ζώνες να φωτίζονται.
Με την τοποθέτηση LED στους πήχεις
φωτισμού αποκλείεται να προκληθεί
ζημιά στο κρασί από θερμότητα ή
ακτινοβολία UV.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού παρουσίασης

 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού παρουσίασης, ώστε να ανάψει
η ενδεικτική λυχνία.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι τώρα
ενεργοποιημένος και στις δύο ζώνες,
ακόμη και με κλειστή την πόρτα της συσκευής.

Ρύθμιση φωτεινότητας του φωτισμού
παρουσίασης
Η φωτεινότητα του φωτισμού
παρουσίασης μπορεί να αλλάξει.

 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού παρουσίασης και κρατήστε το
πατημένο.
 Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
ρύθμισης για τη θερμοκρασία.
Το πάτημα του πλήκτρου έχει ως αποτέλεσμα

- Ο φωτισμός μειώνεται.

- Ο φωτισμός αυξάνεται.

Για να απενεργοποιήσετε πάλι τον
φωτισμό παρουσίασης,
 Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού παρουσίασης, ώστε να σβήσει
η ενδεικτική λυχνία.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι πλέον
απενεργοποιημένος με κλειστή την
πόρτα συσκευής.
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Φωτισμός παρουσίασης
 Κίνδυνος τραυματισμού από τον
φωτισμό LED.
Ο συγκεκριμένος φωτισμός
εντάσσεται στην ομάδα κινδύνου
RG 2. Εάν το κάλυμμα παρουσιάζει
φθορά, υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού των ματιών.
Σε περίπτωση που το κάλυμμα του
λαμπτήρα παρουσιάζει φθορά, μην
χρησιμοποιείτε οπτικά εργαλεία
(μεγεθυντικούς φακούς ή συναφή) για
να κατευθύνετε το βλέμμα απευθείας
στον φωτισμό από πολύ κοντινή
απόσταση.
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Συντήρηση κρασιών
Κάθε ανακίνηση και δόνηση επιδρά αρνητικά στη διαδικασία ωρίμανσης του
κρασιού, γεγονός που επιδρά στη συνέχεια αρνητικά στη γεύση του.
Για να μη δημιουργείται μεγάλη
αναστάτωση στα υπόλοιπα κρασιά κάθε
φορά που θέλετε να βγάλετε ένα
μπουκάλι ή να αλλάξετε τη διάταξή
τους, συνιστάται να αποθηκεύετε στο
συντηρητή κρασιών τα ίδια είδη κρασιών, πάντα στο ίδιο ράφι και το ένα
δίπλα στο άλλο. Εκτός τούτου δεν θα
πρέπει να τοποθετείτε τα μπουκάλια
κρασιού το ένα επάνω στο άλλο σε ένα
ράφι.
Τα κρασιά θα πρέπει ιδανικά να αποθηκεύονται πάντα οριζόντια, έτσι ώστε ο
φελλός να διατηρείται πάντα υγρός από
μέσα και να μην μπορεί να εισχωρήσει
αέρας στο μπουκάλι.
Χρήσιμη συμβουλή: Επιπλέον συνιστάται για φιάλες κρασιού με φελλό να
αυξάνετε την υγρασία στον συντηρητή
(βλέπε κεφ. «Η βέλτιστη θερμοκρασία
και ποιότητα αέρα», ενότητα «Χρήση
DynaCool (σταθερή υγρασία αέρα) »).

 Κίνδυνος τραυματισμού από
πτώση μπουκαλιών κρασιού.
Ενδεχομένως τα μπουκάλια να έχουν
σφηνώσει στα ξύλινα ράφια που βρίσκονται από πάνω και με το τράβηγμα των ραφιών έξω από τον
συντηρητή πέφτουν.
Αφαιρείτε τα ξύλινα ράφια πάντα
σιγά και προσεκτικά.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και
τραυματισμού από σπασμένα γυαλιά.
Ξύλινα ράφια και μπουκάλια κρασιού
που προεξέχουν μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη γυάλινη πόρτα εάν
αυτή κλείσει σε αυτή την κατάσταση.
Προσέχετε ώστε να μην προεξέχουν
ράφια και μπουκάλια κρασιού!
Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού που βρίσκονται στο πίσω τοίχωμα – αυτό είναι σημαντικό για να
υπάρχει σωστή απόδοση ψύξης!
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Συντήρηση κρασιών
Ξύλινα ράφια

Τα ξύλινα ράφια που βρίσκονται επάνω
σε συρόμενες ράγες μπορούν να τραβηχτούν αρκετά προς τα έξω, έτσι ώστε
να μπορείτε άνετα να τοποθετήσετε και
πάλι να αφαιρέσετε τα μπουκάλια με το
κρασί σας.

 Για την επανατοποθέτηση, εισαγάγετε
το ξύλινο ράφι στις ράγες που έχετε
τραβήξει προς τα έξω. Οι υποδοχές
στο ξύλινο ράφι ταιριάζουν στους
πείρους στήριξης πάνω στις ράγες.

Μετατόπιση ξύλινων ραφιών
Τα ξύλινα ράφια μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να τα αφαιρέσετε και πάλι να τα
τοποθετήσετε.

 Τοποθετείτε το ξύλινο ράφι μέχρι το
σημείο που σταθεροποιείται μέσα στη
συσκευή, .
 Πιέζετε το ξύλινο ράφι εντελώς προς
τα πίσω, έτσι ώστε το ράφι να πιάσει
μπροστά.

 Τραβάτε το ξύλινο ράφι μέχρι το σημείο που σταματά προς τα εμπρός
έξω .
 Ξεμαγκώνετε το ξύλινο ράφι στο πίσω
μέρος ανασηκώνοντάς το από πίσω
δεξιά και αριστερά .
 Αφαιρείτε το ξύλινο ράφι προς τα εμπρός.
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 Πιέζετε το ξύλινο ράφι πίσω προς τα
κάτω, έτσι ώστε το ξύλινο ράφι να
πιάσει πίσω .

Συντήρηση κρασιών
Μέγιστη χωρητικότητα

Συνολικά μπορείτε να αποθηκεύσετε το
ανώτερο 34 μπουκάλια (Bordeaux 0,75
του λίτρου) στη συσκευή, και μάλιστα 14
στην επάνω ζώνη και 20 στην κάτω
ζώνη.
Ο αριθμός των 34 μπουκαλιών μπορεί
να επιτευχθεί μόνο αν χρησιμοποιηθούν
όλα τα ξύλινα ράφια.


Σε κάθε μεμονωμένο ξύλινο ράφι επιτρέπεται να τοποθετηθούν το ανώτερο 25 κιλά! Λάβετε υπόψη σας ότι
δεν πρέπει να στοιβάζετε μπουκάλια
κρασιού στα ξύλινα ράφια!
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Αυτόματη απόψυξη συσκευής
Ο συντηρητής κρασιών κάνει απόψυξη
αυτόματα.
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Καθαρισμός και περιποίηση
Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό
στο ηλεκτρονικό σύστημα, στο
πλέγμα αερισμού ή στο σύστημα φωτισμού.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης
υγρασίας.
Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί
να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και
ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή
για να καθαρίσετε τον συντηρητή
κρασιών.
Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την
πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του
συντηρητή κρασιών. Σε περίπτωση
βλάβης είναι απαραίτητη!

Υποδείξεις για το καθαριστικό
Για να μην πάθουν ζημιά οι επιφάνειες,
μην χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό
- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά σε μορφή
σκόνης ή παχύρρευστου υγρού,
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια (εξαίρεση
αποτελεί το γυαλί στην πόρτα της
συσκευής),
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες,
(π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας
που «σβήνουν» τη βρωμιά χωρίς νερό
και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες.
Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και
περιποίησης που είναι ακίνδυνα για
τα τρόφιμα.
Για τον καθαρισμό συνιστάται χλιαρό
νερό με λίγο απορρυπαντικό.
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Καθαρισμός και περιποίηση
Πριν από τον καθαρισμό του
συντηρητή κρασιών
 Απενεργοποιήστε τον συντηρητή
κρασιών.
 Αφαιρέστε τα μπουκάλια κρασιού
από τον συντηρητή, και εναποθέστε
τα σε ένα δροσερό σημείο.
 Βγάλτε όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα, για να τα καθαρίσετε.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών
αερισμού και εξαερισμού
Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την
κατανάλωση ρεύματος.
 Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική
σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη
βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για
τις σκούπες Miele).

Εσωτερικός χώρος, εξαρτήματα, πόρτα συσκευής

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.
Μην αφήνετε τους ρύπους να
ξεραθούν. Αφαιρείτε τους άμεσα.

σμένου καθαρισμού.
Η χρήση ελαίων ή λιπών στη φλάντζα
πόρτας μπορεί να καταστήσει
πορώδη την επιφάνειά της.
Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη
φλάντζα πόρτας.

 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
 Καθαρίστε όλα τα ξύλινα μέρη με ένα
ελαφρώς υγρό πανί. Προσέξτε να μην
διαποτιστούν από την υγρασία!
 Μετά τον καθαρισμό, πλύνετε με
καθαρό νερό τους εσωτερικούς
χώρους και τα αξεσουάρ και σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί. Αφήστε
για λίγο την πόρτα του συντηρητή
κρασιών ανοιχτή.
 Καθαρίστε την πόρτα της συσκευής
με ένα καθαριστικό τζαμιών.
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 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθα-

 Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε
την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός και περιποίηση
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα
 Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα πίσω από
τις γρίλιες τουλάχιστον μια φορά τον
χρόνο.
 Αφαιρείτε το φίλτρο αέρα και το καθαρίζετε και από τις δύο πλευρές με
την ηλεκτρική σκούπα. Με ένα βρώμικο φίλτρο αέρα η συσκευή δεν θα
ψύχει επαρκώς.

Μετά τον καθαρισμό
 Τοποθετείτε όλα τα μέρη στη συσκευή.
 Συνδέετε τη συσκευή πάλι με το ηλεκτρικό δίκτυο και την θέτετε σε λειτουργία.
 Τοποθετείτε τα μπουκάλια κρασιού
και πάλι στον συντηρητή κρασιών και
κλείνετε την πόρτα της συσκευής.
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Φίλτρο Active AirClean
Μέσω του φίλτρου Active AirClean
φθάνει φρέσκος αέρας από έξω στη συσκευή. Το φιλτράρισμα του αέρα μέσω
του φίλτρου Active AirClean εξασφαλίζει ότι, στη συσκευή φθάνει μόνο
φρέσκος και απαλλαγμένος από σκόνη
και οσμές αέρας.

Αλλαγή του φίλτρου Active
AirClean

 Πιέζετε το φίλτρο προς τα μέσα και
μετά το αφήνετε.

 Αφαιρείτε το πίσω μέρος του φίλτρου
από το κάλυμμα.

 Τοποθετείτε το καινούριο φίλτρο στο
κάλυμμα.

 Τοποθετείτε το φίλτρο.
 Τραβάτε το φίλτρο προς τα έξω.

 Πιέζετε το φίλτρο προς τα μέσα και
το αφήνετε. Το φίλτρο ασφαλίζει αυτόματα και ακούγεται ένα «κλικ».
Το φίλτρο Active AirClean θα βρείτε
στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele,
στα καταστήματα πώλησης προϊόντων
Miele ή στο Ιnternet στη διεύθυνση
www.miele-shop.gr.
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Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...
Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά
την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν σε αυτό.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αποκαταστήσετε μια
βλάβη ή ανωμαλία, επικοινωνείτε με το Miele Service.
Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, μέχρι να αποκατασταθεί η
βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

 Αν η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση δεν γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.
Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικούς τεχνίτες της Miele.
Πρόβλημα

Αιτία και διόρθωση

Ο συντηρητής κρασιών
δεν έχει απόδοση
ψύξης, ο εσωτερικός
φωτισμός δεν λειτουργεί με ανοιχτή πόρτα
και η ένδειξη θερμοκρασίας δεν ανάβει.

Ο συντηρητής κρασιών δεν είναι ενεργοποιημένος.
 Θέστε σε λειτουργία τον συντηρητή κρασιών. Οι
ενδείξεις θερμοκρασίας θα πρέπει να ανάβουν.
Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην
πρίζα.
 Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει. Ο
συντηρητής, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού
ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν
βλάβη.
 Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.

Ο συντηρητής κρασιών
δεν έχει απόδοση
ψύξης, όμως ο εσωτερικός φωτισμός και ο χειρισμός του συντηρητή
κρασιών λειτουργούν.

Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Επιτρέπει στον έμπορο να παρουσιάσει τον συντηρητή
κρασιών, χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν
χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.
 Ρωτήστε το Miele Service για το πως μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την εκθεσιακή ρύθμιση στον
δικό σας συντηρητή κρασιών.
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Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...
Πρόβλημα

Αιτία και διόρθωση

Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και πιο
συχνά και για
περισσότερο χρόνο, η
θερμοκρασία στη συσκευή πέφτει.

Η θερμοκρασία στη συσκευή έχει ρυθμιστεί πολύ
χαμηλά.
 Διορθώνετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
 Ελέγχετε εάν η πόρτα κλείνει σωστά.
Η πόρτα συσκευής άνοιγε συχνά.
 Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν χρειάζεται και μόνο
για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Τα ανοίγματα εξαερισμού είναι κλειστά ή σκονισμένα.
 Μην σκεπάζετε τα ανοίγματα εξαερισμού και τα
καθαρίζετε τακτικά από τη σκόνη.
Το φίλτρο αέρα είναι σκονισμένο.
 Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα (βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση»).
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
 Φροντίζετε, ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος
να είναι χαμηλότερη.

Ο συμπιεστής λειτουργεί όλο και σπανιότερα
και για μικρότερο χρονικό διάστημα, έτσι η θερμοκρασία στη συσκευή
αυξάνεται.
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Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η θερμοκρασία είναι πολύ
υψηλή.
 Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
 Ελέγξτε τη θερμοκρασία ξανά μετά από 24 ώρες.
Το φίλτρο αέρα στη βάση της συσκευής είναι βρώμικο.
 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα (βλέπε κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...
Μηνύματα στην οθόνη
Μήνυμα

Αιτία και διόρθωση

Στην ένδειξη θερμοκρα- Μια θερμοκρασία θα εμφανιστεί τότε μόνο, όταν η
σίας ανάβει / αναβοσβή- θερμοκρασία στη συσκευή βρίσκεται ανάμεσα στις
νει μια παύλα.
επιτρεπτές τιμές.
Στην ένδειξη θερμοκρα- Υπάρχει βλάβη.
σίας εμφανίζεται το F0
 Ειδοποιήστε το Miele Service.
ή F1.
Ο προειδοποιητικός
ήχος ακούγεται και η
ένδειξη θερμοκρασίας
αναβοσβήνει.

Η αντίστοιχη ζώνη θερμοκρασίας αυξάνεται ή μειώνεται, ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει.
Πιθανή αιτία:
– Η πόρτα της συσκευής άνοιξε πολλές φορές ή
παραμένει ακόμη ανοιχτή.
– Οι εγκάρσιες τομές αερισμού και εξαερισμού
καλύπτονταν.
– Υπήρξε διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας.
 Ακυρώστε την κατάσταση συναγερμού. Η ένδειξη
θερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει και ο
προειδοποιητικός ήχος παύει.
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Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί
Πρόβλημα

Αιτία και διόρθωση

Ο εσωτερικός φωτισμός Ο συντηρητής δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
LED δεν λειτουργεί.
 Θέτετε σε λειτουργία τον συντηρητή.
Ο φωτισμός LED απενεργοποιείται αυτόματα λόγω
υπερθέρμανσης, όταν μείνει η πόρτα ανοιχτή για περίπου 15 λεπτά.
Αν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε υπάρχει βλάβη.

 Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία!
Κάτω από το κάλυμμα του φωτισμού υπάρχουν
ηλεκτροφόρα μέρη.
Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί
και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele
Service.

 Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED.
Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην ομάδα κινδύνου
RG 2. Εάν το καπάκι είναι χαλασμένο μπορούν να
τραυματιστούν τα μάτια.
Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα
μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ
κοντά.
 Ειδοποιείτε το Miele Service!
Ο εσωτερικός φωτισμός Ο φωτισμός παρουσίασης έχει ενεργοποιηθεί.
LED ανάβει ακόμη και
 Απενεργοποιείτε τον φωτισμό (βλέπε κεφ. «Φωτιμε κλειστή την πόρτα
σμός παρουσίασης»).
συσκευής.
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Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...
Γενικά προβλήματα με τον συντηρητή κρασιών
Πρόβλημα

Αιτία και διόρθωση

Ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Η πόρτα συσκευής παραμένει ανοιχτή για
περισσότερο από περίπου 60 δευτερόλεπτα.
 Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Ο συντηρητής δεν τίθεται εκτός λειτουργίας.

Είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας.
 Απενεργοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας (βλέπε
κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων»,
ενότητα «Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση κλειδώματος λειτουργίας »).

Τα στηρίγματα στα
ξύλινα ράφια
στραβώνουν.

Η αλλαγή όγκου εξαιτίας της υγρασίας ή της
ξηρασίας είναι συνηθισμένο χαρακτηριστικό του
ξύλου. Μια αυξημένη υγρασία στη συσκευή κάνει τα
ξύλινα μέρη της συσκευής να «δουλεύουν». Έτσι
κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν τα ξύλινα
μέρη να στραβώσουν, μπορούν επίσης να δημιουργηθούν ρωγμές.

Πάνω στις ετικέτες των
μπουκαλιών κρασιού
σχηματίζεται μούχλα.

Αναλόγως με το είδος της κόλλας ενδέχεται να
σχηματιστεί λεπτό στρώμα μούχλας στις ετικέτες.
 Απομακρύνετε τη μούχλα χωρίς να μείνουν κατάλοιπα. Καθαρίζετε τα μπουκάλια κρασιού και
τυχόν κατάλοιπα κόλλας.

Στους φελλούς των
μπουκαλιών κρασιού
δημιουργείται μια υγρή
επίστρωση

Οι φελλοί έχουν οξειδωθεί από την επαφή με τον
αέρα.
 Σκουπίζετε την επίστρωση με ένα στεγνό πανί. Η
επίστρωση δεν επηρεάζει την ποιότητα του κρασιού.
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Ανάλυση αιτίας θορύβων
Απόλυτα φυσιολογικοί
θόρυβοι

Πως δημιουργούνται;

Μπρρρρ……

Ο βόμβος προέρχεται από το μοτέρ ψύξης. Όταν τίθεται σε
λειτουργία το μοτέρ, μπορεί αρχικά να είναι κάπως εντονότερος.

Μπλουπ,
μπλουπ……

Αυτό το γαργάρισμα, το κελάρυσμα ή βουητό προέρχεται από
τη ροή του ψυκτικό υλικού στις σωληνώσεις.

Κλικ……..

Ακούγεται πάντα ένα κλικ, όταν ο θερμοστάτης θέτει σε λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ.

Σσσρρρρρ….

Σε έναν συντηρητή με πολλές ζώνες ενδέχεται να ακούγεται
ένα σιγανό θρόισμα λόγω της κυκλοφορίας του αέρα στο
εσωτερικό της συσκευής.

Κρακ........

Ένα τρίξιμο ακούγεται πάντα, όταν διαστέλλονται τα υλικά στη
συσκευή.

Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει πάντοτε ένας σχετικός θόρυβος που προκαλείται
από το μοτέρ και τη ροή του ψυκτικού υλικού!
Θόρυβοι που
Αιτία
μπορείτε να αντιμετωπίσετε εύκολα

Διόρθωση

Τρίξιμο, κροτάλισμα, μεταλλικός
ήχος τσουγκρίσματος

Ο συντηρητής δεν στέκεται
σταθερά.

Ελέγχετε την ευθυγράμμιση
της συσκευής με αλφάδι. Αν
χρειαστεί, ρυθμίζετε τα βιδωτά πόδια κάτω από τη συσκευή ή τοποθετείτε κάτι
από κάτω.

Τα ράφια δεν είναι σταθερά
τοποθετημένα ή σφηνώνουν.

Ελέγχετε τα μέρη που αφαιρούνται και, αν χρειαστεί, τα
τοποθετείτε πάλι σωστά.

Τα μπουκάλια ή τα δοχεία
ακουμπάνε μεταξύ τους.

Τακτοποιείτε τα μπουκάλια
ή τα δοχεία πιο αραιά μέσα
στη συσκευή.

Το στήριγμα του καλωδίου
εξακολουθεί να κρέμεται στο
πίσω τοίχωμα της συσκευής.

Απομακρύνετε το στήριγμα
του καλωδίου.
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Service και εγγύηση
Επικοινωνία σε περίπτωση
βλάβης
Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να
διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε
π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

XXXXXX

SN-ST

Nr. XX/ XXXXXXXXX.

XXX l
R600a: XXg

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Miele Service μέσω διαδικτύου στην
παρακάτω ιστοσελίδα
www.miele.com/service.
Στην τελευταία σελίδα του παρόντος
βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα
οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για
θέματα Service.
Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele
Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον
τύπο και τον αριθμό της παραγωγής
(αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.
Την πινακίδα τύπου θα την βρείτε στο
εσωτερικό της συσκευής.

Βάση δεδομένων EPREL
Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού θα διατίθενται
στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Στον σύνδεσμο που
ακολουθεί https://eprel.ec.europa.eu/
θα βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων. Εδώ θα σας ζητηθεί να
εισαγάγετε τον τύπο της συσκευής σας.
Ο τύπος της συσκευής αναγράφεται
στην πινακίδα τύπου.
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Service και εγγύηση
Εγγύηση
Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι
2 χρόνια.
Περισσότερες πληροφορίες για τους
όρους εγγύησης στη χώρα σας παρέχει
το Miele Service.
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*INSTALLATION*

Ηλεκτρική σύνδεση
Ο συντηρητής κρασιών διαθέτει στον
βασικό εξοπλισμό βύσματα «έτοιμα για
σύνδεση» σε πρίζα σούκο.
Τοποθετήστε τον συντηρητή κρασιών με
τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι
ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν
είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης
υπάρχει μια συσκευή απομόνωσης για
κάθε πόλο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
Η λειτουργία του ψυγείου με
πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί
να προκαλέσει υπερφόρτωση των
καλωδίων.
Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.
Η ηλεκτρολογική σύνδεση πρέπει να
συμμορφώνεται με το VDE 0100.
Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη
χρήση ενός διακόπτη προστασίας από
παραμένον ρεύμα (RCD) τύπου 
στον αντίστοιχο οικιακό
ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική
σύνδεση του συντηρητή κρασιών.
Ένα κατεστραμμένο καλώδιο σύνδεσης
δικτύου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο
από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης δικτύου του ίδιου τύπου (διατίθεται από
το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με
την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη
ασφάλεια, ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα
δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής
σύνδεσης.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο.
Ο συντηρητής κρασιών δεν επιτρέπεται
να συνδέεται σε αυτόνομους μετατροπείς όπως αυτούς που χρησιμοποιούνται σε πηγές αυτόνομης τροφοδοσίας
ρεύματος, π.χ. τροφοδοσία ηλιακής
ενέργειας. Διαφορετικά, όταν ο
συντηρητής κρασιών ενεργοποιηθεί, οι
αιχμές τάσης μπορεί να προκαλέσουν
την ενεργοποίηση του μηχανισμού απενεργοποίησης ασφαλείας. Το ηλεκτρονικό μπορεί να υποστεί ζημιά.
Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις
(επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης,
συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης
ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική
σας εγκατάσταση, ώστε να
προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η
εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία
των συσκευών σας.
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Οδηγίες τοποθέτησης
Ένας συντηρητής που δεν έχει εντοιχιστεί μπορεί να γείρει!
Κρατάτε κλειστή την πόρτα συσκευής, μέχρι να εντοιχιστεί ο συντηρητής
κρασιών και να ασφαλιστεί στην
εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς!
Ο συντηρητής δεν επιτρέπεται να
εντοιχιστεί κάτω από μια εστία.

Χώρος τοποθέτησης
Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και
καλά αεριζόμενο.
Λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή
του χώρου τοποθέτησης, ότι η
κατανάλωση ρεύματος της συσκευής
αυξάνεται, σε περίπτωση που τοποθετηθεί αυτή κοντά σε κάποια θέρμανση,
σε κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία
του περιβάλλοντα χώρου, τόσο
περισσότερο λειτουργεί το μοτέρ ψύξης
και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση
ρεύματος.
Κατά τον εντοιχισμό της συσκευής
λάβετε υπόψη σας εκτός των άλλων τα
ακόλουθα:
- Η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται
πίσω από τη συσκευή και πρέπει να
είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.
- Το φις και το ηλεκτρικό καλώδιο δεν
επιτρέπεται να αγγίζουν το πίσω
μέρος της συσκευής, γιατί μπορεί να
πάθουν ζημιά από τις ταλαντώσεις
της συσκευής.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται
άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από αυτή τη συσκευή.
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Οδηγίες τοποθέτησης
 Κίνδυνος τραυματισμού από

Κατηγορία κλίματος

σπασμένο γυαλί!
Κίνδυνος τραυματισμού από
σπασμένο γυαλί!
Σε ένα υψόμετρο πάνω από 1500 μ.
η γυάλινη επιφάνεια της πόρτας
μπορεί να σπάσει εξαιτίας διαφορετικών συνθηκών πίεσης αέρα. Αιχμηρές άκρες θραυσμάτων μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς!

Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη
για μια ορισμένη κατηγορία κλίματος
(θερμοκρασία περιβάλλοντος), της
οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η
κατηγορία αυτή αναφέρεται στην
πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό της συσκευής.

Τοποθέτηση Side-by-side
Αυτός ο συντηρητής κρασιών μπορεί να
τοποθετηθεί «Side-by-side» με μια άλλη
συσκευή ψύξης.
Το σετ τοποθέτησης Side-by-side θα
βρείτε στα καταστήματα πώλησης
προϊόντων Miele και στο τμήμα ανταλλακτικών της Miele.
Ενημερωθείτε από το κατάστημα που
αγοράσατε τη συσκευή, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με
τη συσκευή σας!
Η στερέωση των συσκευών περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του σετ τοποθέτησης Side-by-side.

Κατηγορία κλίματος

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

SN

+10°C έως +32°C

N

+16°C έως +32°C

ST

+16°C έως +38°C

T

+16°C έως +43°C

Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια
παύσης του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας
μέσα στη συσκευή με αποτέλεσμα να
προκληθούν ζημιές!

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής
υγρασίας του αέρα.
Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας
μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα
στις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής και να προκαλέσει διάβρωση.
Τοποθετείτε τη συσκευή σε έναν
ξηρό και/ή κλιματιζόμενο χώρο με
επαρκή εξαερισμό.
Μετά τον εντοιχισμό εξασφαλίστε,
ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει
σωστά, ότι τα υπάρχοντα ανοίγματα
εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά και
ότι η συσκευή τοποθετήθηκε, όπως
περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες
χρήσης και τοποθέτησης.
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Οδηγίες τοποθέτησης
Εξαερισμός
Ο εξαερισμός του συντηρητή κρασιών
πραγματοποιείται μέσω του ανοίγματος
εξαερισμού που υπάρχει στη βάση της
συσκευής. Αυτό δεν επιτρέπεται να
καλύπτεται ή να εμποδίζεται. Εξάλλου
το άνοιγμα εξαερισμού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τη σκόνη.

Πριν από τον εντοιχισμό του
συντηρητή κρασιών
 Πριν από τον εντοιχισμό αφαιρείτε τα
εξαρτήματα από τον συντηρητή.

 Αφαιρείτε το στήριγμα καλωδίου από
την πλάτη της συσκευής (ανάλογα με
το μοντέλο).

Το άνοιγμα στο σοβατεπί πρέπει να
είναι κεντραρισμένο με τη συσκευή.
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Οδηγίες τοποθέτησης
Διαστάσεις εντοιχισμού

Πριν από τον εντοιχισμό, προσέχετε ώστε η εσοχή εντοιχισμού να αντιστοιχεί ακριβώς στις προκαθορισμένες διαστάσεις εντοιχισμού. Οι εγκάρσιες τομές αερισμού
και εξαερισμού πρέπει οπωσδήποτε να διατηρούνται και η εγκοπή στη μετόπη σοβατεπί για το συνοδευτικό πλέγμα αερισμού πρέπει να είναι κεντραρισμένη με τον
συντηρητή κρασιών, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής.
Το συνοδευτικό πλέγμα αερισμού πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί και να
χρησιμοποιείται μαζί με το συνοδευτικό αφρώδες μπλοκ.
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Οδηγίες τοποθέτησης
Κάτοψη
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Αλλαγή ανοίγματος πόρτας
Ο συντηρητής κρασιών παραδίδεται με
την πόρτα να ανοίγει δεξιά. Αν η πόρτα
πρέπει να ανοίγει αριστερά, τότε θα
πρέπει να αλλάξετε το άνοιγμα της
πόρτας.
Για την αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:

 Κίνδυνος τραυματισμού και
ζημιάς!
Η γυάλινη πόρτα μπορεί να σπάσει!
Η γυάλινη πόρτα είναι βαριά.
Εκτελέστε την αλλαγή ανοίγματος
πόρτας οπωσδήποτε με τη βοήθεια
ενός δεύτερου ατόμου.

 Κίνδυνος τραυματισμού και
ζημιάς!
Η γυάλινη πόρτα μπορεί να πέσει!
Προσέχετε ώστε κατά την αλλαγή
του ανοίγματος πόρτας να βιδώνετε
σφιχτά όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

 Αφαιρέστε τα καλύμματα  με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού.

 Κίνδυνος τραυματισμού και
ζημιάς!
Μόλις στη συνέχεια αφαιρεθούν οι
βίδες στις γωνίες συγκράτησης, η
πόρτα δεν είναι πλέον ασφαλισμένη!
Ένα δεύτερο άτομο πρέπει να κρατά
καλά την πόρτα της συσκευής.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να
προστατέψετε τη γυάλινη πόρτα της
συσκευής και το δάπεδό σας κατά τις
εργασίες αλλαγής κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας, απλώστε κατάλληλο
προστατευτικό υλικό στο δάπεδο μπροστά από τη συσκευή.
Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά
στα λάστιχα της πόρτας. Εάν τα
λάστιχα της πόρτας υποστούν ζημιά,
ενδεχομένως να μην κλείνει καλά η
πόρτα της συσκευής και η ψύξη να
μην είναι επαρκής!

 Ξεβιδώστε τις βίδες. Πρώτα τις κάτω
βίδες  και έπειτα τις επάνω
βίδες .
 Αφαιρέστε την πόρτα της συσκευής .
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Αλλαγή ανοίγματος πόρτας
 Τοποθετήστε την ξεμονταρισμένη
πόρτα της συσκευής με την εξωτερική πρόσοψη προς τα πάνω σε μια
σταθερή βάση.

 Αφαιρέστε τη γωνία μεντεσέ
επάνω  και την τάπα  από την
αντίθετη πλευρά.
 Τραβήξτε έξω την επάνω γωνία
συγκράτησης  και τοποθετήστε την
στην αντίθετη πλευρά.

 Πιέστε τη θήκη για να την αφαιρέσετε.

 Αλλάξτε τις θέσεις τάπας και θήκης.
 Τραβήξτε έξω την κάτω γωνία
συγκράτησης  δεξιά και τοποθετήστε την στην αριστερή πλευρά. Οι
οπές πρέπει να συμπίπτουν.
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 Ξεβιδώστε την κάτω γωνία
μεντεσέ .
 Αφαιρέστε τη ροδέλα από τον πείρο
του μεντεσέ και τη ροδέλα στη βίδα.

Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

 Ξεβιδώστε το φρένο ανοίγματος πόρτας  από την κάτω γωνία
μεντεσέ .
 Βιδώστε το φρένο ανοίγματος πόρτας  στην άλλη γωνία μεντεσέ .
 Τοποθετήστε μια ροδέλα στον πείρο
του μεντεσέ και την άλλη ροδέλα μεταξύ πόρτας συσκευής και βίδας.

 Τοποθετήστε την πόρτα συσκευής
στο σημείο .
 Βιδώστε την πόρτα της συσκευής
στις οπές στερέωσης .
 Τοποθετήστε τώρα κάτω τον
συντηρητή κρασιών.

 Βιδώστε τη γωνία μεντεσέ με το
φρένο ανοίγματος πόρτας κάτω αριστερά στην πόρτα της συσκευής .
 Εισαγάγετε την άλλη γωνία μεντεσέ
επάνω αριστερά στην πόρτα της συσκευής.
Ένα δεύτερο άτομο πρέπει τώρα να
συγκρατεί την πόρτα της συσκευής!
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Εντοιχισμός συντηρητή
 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και
τραυματισμού εξαιτίας της κλίσης
του συντηρητή κρασιών.
Εάν η τοποθέτηση του συντηρητή
εκτελείται από ένα μοναδικό
πρόσωπο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς.
Εντοιχίζετε τον συντηρητή οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός άλλου
ατόμου.
 Εντοιχίζετε τη συσκευή μόνο σε
στέρεα και σταθερά εντοιχιζόμενα
έπιπλα κουζίνας, τα οποία βρίσκονται
σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.
 Το ντουλάπι εντοιχισμού πρέπει να
ευθυγραμμιστεί οριζόντια και κάθετα.
 Να τηρείτε οπωσδήποτε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα (βλέπε
κεφ. «Τοποθέτηση», ενότητα «Είσοδος και έξοδος αέρα» και «Διαστάσεις
εντοιχισμού»).
Για τον εντοιχισμό του συντηρητή θα
χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:
- κατσαβίδια σε διαφορετικά μεγέθη
- ένα αλφάδι
- μια μεζούρα.
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Για τον εντοιχισμό στο ντουλάπι θα
χρειαστείτε τα παρακάτω συνοδευτικά εξαρτήματα τοποθέτησης:
- Γρίλιες εξαερισμού
- Φίλτρο αέρα
- Αφρώδες υλικό για την κυκλοφορία του αέρα στη βάση της συσκευής
- Βίδες για τη στερέωση στο
ντουλάπι εντοιχισμού
- Κλειδί για τη ρύθμιση ύψους στο
ντουλάπι εντοιχισμού

Εντοιχισμός συντηρητή
Προετοιμασία του συντηρητή
κρασιών
Το φίλτρο αέρα εμποδίζει τη δημιουργία βρωμιάς στον χώρο του
συμπυκνωτή. Έτσι αποφεύγεται βλάβη
στη λειτουργία της συσκευής.

 Αφαιρείτε την προστατευτική μεμβράνη από το φίλτρο αέρα .
 Τοποθετείτε το φίλτρο αέρα κάτω
αριστερά στο σοβατεπί συσκευής.

 Ξεβιδώνετε τα πόδια  προς τη
φορά των δεικτών του ρολογιού έως
4 χιλστ. κάτω από το ύψος του ντουλαπιού εντοιχισμού.

 Συνδέετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό
ρεύμα μέσω του καλωδίου σύνδεσης
(βλέπε κεφ. «Ηλεκτρική σύνδεση»).
 Σπρώχνετε τον συντηρητή κρασιών
μπροστά στο ντουλάπι εντοιχισμού.
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Εντοιχισμός συντηρητή

 Ευθυγραμμίζετε τον συντηρητή οριζόντια και κάθετα. Μια συσκευή που
έχει τοποθετηθεί λοξά μπορεί να
παραμορφωθεί.

 Μπορείτε να ξεβιδώσετε προς τα έξω
τα πόδια είτε με το συνοδευτικό
διπλό κλειδί  ή με ένα εξάγωνο
κλειδί .
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 Ελέγχετε, αν οι γειτονικές πόρτες επίπλου έχουν το ίδιο ύψος με την
πόρτα της συσκευής. Αν οι γειτονικές
πόρτες επίπλου παρουσιάζουν
αποκλίσεις ως προς το ύψος, λάβετε
υπόψη σας επιπλέον το κεφ. «Προσαρμογή της συσκευής σε
υψηλότερες πόρτες επίπλου».

Εντοιχισμός συντηρητή
Στοίχιση του συντηρητή κρασιών σε
ψηλότερες πόρτες επίπλων

να τοποθετήσετε τη γωνία στερέωσης,
όπως χρειάζεται, επάνω ή κάτω από
τον συντηρητή κρασιών:



Εάν οι πόρτες των γύρω επίπλων της
κουζίνας  είναι ψηλότερες από την
πόρτα του συντηρητή κρασιών, μπορείτε να τον προσαρμόσετε με ένα έλασμα
στοίχισης  στις γύρω πόρτες.
Το έλασμα στοίχισης πρέπει να κατασκευαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη
περίπτωση. Κατά την προσαρμογή του
ελάσματος στοίχισης, λάβετε υπόψη τον
μεντεσέ της πόρτας .

Για τη στερέωση του ελάσματος
στοίχισης, χρειάζεστε τη γωνία στερέωσης . Μπορείτε να την προμηθευτείτε
από το Miele Service ή τα καταστήματα
πώλησης προϊόντων Miele. Μπορείτε

Για την αποφυγή ζημιών στον
συντηρητή κρασιών, το πλέγμα
αερισμού πρέπει να τοποθετείται
ακριβώς μπροστά από το άνοιγμα
εξαγωγής αέρα! Εάν θέλετε να
επικαλύψετε τον συντηρητή κρασιών
στο κάτω μέρος, πρέπει να
διασφαλίσετε τον αερισμό και τον
εξαερισμό.
Το έλασμα στοίχισης πρέπει να κατασκευαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη
περίπτωση.

 Στερεώστε τη γωνία στερέωσης 
στην πίσω πλευρά του ελάσματος
στοίχισης .
 Τραβήξτε τον συντηρητή κρασιών έξω
από την εσοχή τόσο, ώστε να μπορείτε να τον γείρετε.
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Εντοιχισμός συντηρητή
 Στερεώστε τη γωνία στερέωσης  με
το έλασμα στοίχισης  στον
συντηρητή κρασιών, σφίγγοντας τις
βίδες ελαφρά.

Τοποθέτηση του συντηρητή
μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού

 Ευθυγραμμίστε το έλασμα στοίχισης
πάνω από τις διαμήκεις οπές με την
πόρτα του συντηρητή κρασιών, ώστε
να προκύπτει μια επίπεδη πρόσοψη.

Προσέχετε ώστε να μην μαγκώσει ή
πάθει ζημιά το καλώδιο σύνδεσης
καθώς σπρώχνετε τη συσκευή!
Σε ευαίσθητα δάπεδα σπρώχνετε τον
συντηρητή προσεκτικά μέσα στο
ντουλάπι εντοιχισμού, για να αποφύγετε ζημιά στο δάπεδο.

 Σφίξτε τις βίδες.
 Μπορείτε τώρα να ωθήσετε τον
συντηρητή κρασιών μέσα στην εσοχή.



 Σπρώχνετε τον συντηρητή στο
ντουλάπι εντοιχισμού μέχρι η
μπροστινή επιφάνεια της πόρτας συσκευής να είναι ευθυγραμμισμένη με
τις γειτονικές προσόψεις επίπλων.
 Τραβάτε προς τα εμπρός τον
συντηρητή, έτσι ώστε να προεξέχει
ομοιόμορφα 2 χιλστ. μπροστά από
την πρόσοψη επίπλου.
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Εντοιχισμός συντηρητή
Στερέωση του συντηρητή κρασιών μέσα στην εσοχή
 Ο συντηρητής κρασιών προεξέχει
ομοιόμορφα 2 mm μπροστά από την
πρόσοψη των επίπλων.
 Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

 Βιδώστε τον συντηρητή κρασιών
δεξιά και αριστερά κάτω με τα
παρακείμενα έπιπλα.
 Αφαιρέστε το κάλυμμα  και βιδώστε
τον συντηρητή κρασιών πρώτα επάνω
αριστερά  με τα παρακείμενα
έπιπλα.
Ο συντηρητής κρασιών έλκεται προς τα
αριστερά μέσα στην εσοχή. Η πρόσοψη
της πόρτας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο
με την πρόσοψη των επίπλων.
 Τοποθετείτε πάλι το καπάκι  στη
θέση του.

 Εάν χρειάζεται, μπορείτε να βιδώσετε
τον συντηρητή κρασιών επάνω δεξιά
στο τέρμα της πόρτας με μια τέταρτη
βίδα.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
αποσυναρμολογήσετε την πόρτα της
συσκευής για να εισάγετε την
πρόσθετη βίδα.
 Κλείστε την πόρτα της συσκευής και
ελέγξτε εάν οι πλευρικές ακμές της
πόρτας ευθυγραμμίζονται με τα
πλευρικά τοιχώματα του συντηρητή.

63

Εντοιχισμός συντηρητή
Ρύθμιση της πλευρικής στοίχισης της
πόρτας συσκευής
Εάν η πόρτα της συσκευής δεν
ευθυγραμμίζεται με τα πλευρικά τοιχώματα του περιβλήματος, μπορείτε να
την στοιχίσετε χρησιμοποιώντας τις
βίδες κάτω από τον μεντεσέ.

 Τοποθετήστε τα καλύμματα .

 Εισαγάγετε το συνοδευτικό αφρώδες
μπλοκ  στη βάση της συσκευής.


 Λύστε τις βίδες  και μετατοπίστε
την πόρτα της συσκευής.
 Σφίξτε τις βίδες  ξανά.
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Εάν το αφρώδες μπλοκ δεν τοποθετηθεί, ο συντηρητής κρασιών δεν θα
επιτυγχάνει την πλήρη απόδοση
ψύξης και ενδεχομένως να υποστεί
ζημιά.

Εντοιχισμός συντηρητή

 Τοποθετήστε τη μετόπη σοβατεπί .


Η εγκοπή στη μετόπη σοβατεπί
πρέπει να είναι κεντραρισμένη με τον
συντηρητή κρασιών.

 Εισαγάγετε το πλέγμα αερισμού 
στη μετόπη σοβατεπί. Το αφρώδες
μπλοκ μετατοπίζεται προς τα πίσω.


Το αφρώδες μπλοκ πρέπει να
ακουμπά στο πλέγμα αερισμού, ώστε
να διασφαλίζεται η ξεχωριστή
διέλευση του αέρα.
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ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες,
πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών,
κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας,
φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.
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