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 DEL- 1. ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ 

Yleiset varoitukset 

VAROITUS: Pidä jääkaapin tuuletusaukot avoinna jotta kaappi 
jäähtyy. 

VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita apuvälineitä 
sulatuksen nopeuttamiseksi. 

VAROITUS: Älä käytä muita sähkötuotteita jääkaapin sisällä. 

VAROITUS: Älä vahingoita kylmäkiertoa. 

VAROITUS: Kun sijoitat tuotetta, varmista, että johto ei ole 
puristuksissa tai vahingoittunut. 

VAROITUS: Älä käytä jatkovirtajohtoja tai jakorasioita 
pistorasiassa. Kytke virtajohto aina suoraan seinässä olevaan 
pistorasiaan. 

VAROITUS: Henkilövahinkojen tai vahinkojen välttämiseksi laite 
on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Tässä jääkaapissa käytetty pieni määrä kylmäainetta on 
ympäristöystävällistä R600a (isobutaania) ja se on 
syttyvää ja räjähtävää, jos se syttyy suljetussa tilassa.. 

• Älä vahingoita jäähdytyskaasupiiriä, kun kannat tai asetat 
jääkaappia. 

• Älä säilytä räjähteitä, kuten aerosolipulloja ja muita palavia 
materiaaleja laitteessa tai laitteen vieressä.. 

• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.; 

• Tuotteesi vaatii 220–240 V, 50 Hz: n virtalähteen. Älä käytä 
muuta virtalähdettä. Ennen kuin kytket tuotteen, varmista, 
että tuotteen tyyppikilvessä olevat tiedot (jännite ja liitetty 
kuorma) vastaavat virtalähdettä. Jos et ole varma, ota 
yhteyttä pätevään sähköasentajaan 

• Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja 

henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat 

heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä 
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valvotaan tai annetaan ohjeita ja he ymmärtävät tuotteen 

käytön riskit. Lasten ei tule leikkiä laitteella. Lapset eivät 

saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa. 

• 3–8-vuotiaat lapset voivat täyttää ja ottaa pois tuotteita 

jääkaapista. Lasten ei pidä puhdistaa tai huoltaa tuotetta, 

hyvin pienten lasten (0-3-vuotiaat) ei tule käyttää laitetta, 

pienten lasten (3-8-vuotiaat) ei tule käyttää laitetta, ellei 

jatkuvaa valvontaa anneta, vanhemmat lapset (8-14-

vuotiaat) ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, 

sensoriset tai henkiset kyvyt, voivat käyttää laitetta, jos 

heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä. 

Ihmiset, joilla on vakavia fyysisiä, aistihäiriöitä tai henkisiä 

häiriöitä, eivät saa käyttää laitetta, ellei heitä kehoteta 

käyttämään tuotetta turvallisesti ja valvomaan jatkuvasti. 

• Vaurioitunut virtajohto / pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun. Kun se on vaurioitunut, se on vaihdettava, 
tämän saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. 

• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 2000 metrin 
korkeudessa. 

Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi elintarvikkeiden 

pilaantumisen: 

• Oven pitäminen auki pitkään voi aiheuttaa merkittävän 
lämpötilan nousun kaapin sisällä. 

• Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua 
kosketuksiin ruoan kanssa, samoin kuin sulattaa kourut ja 
viemärireiät. 
Säilytä raakaa lihaa ja raakaa kalaa sopivissa astioissa 
jääkaapissa, jotta ne eivät pääse kosketuksiin muiden 
elintarvikkeiden kanssa tai tippu niihin. 
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• Pakastettujen ruokien kahden tähden osastot soveltuvat 
pakasteiden säilytykseen, jäätelön varastointiin tai 
valmistamiseen sekä jääkuutioiden valmistamiseen. 

• Yhden, kahden ja kolmen tähden osastot eivät sovellu 
tuoreen ruoan pakastamiseen. 

• Jos jäähdytysyksikkö jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, 
sammuta se, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä luukku auki, 
jotta tuotteeseen ei pääse homeita. 

Tietoja vesiannostelijasta (koskee joitakin malleja) ; 
Puhtaat vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntia; huuhtele 

vesijärjestelmään liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole käytetty 

viiden päivän ajan
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 Vanhat kylmälaitteet, jotka ovat epäkunnossa  

Jos vanhassa kylmälaitteessaasi on lukko, katkaise se tai poista lukko ennen sen 

hävittämistä, sillä lapset voivat jäädä kaapiin, jos lukko pysyy paikallaan. 

Vanhat jääkaapit ja pakastimet sisältävät CFC-yhdisteitä sisältävää eristys- ja 

jäähdytysmateriaalia. Siksi varo vahingoittamasta ympäristöä hävitettäessä vanhaa 

kaappiasi. 

Ota yhteyttä kuntasi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun myynnistä uudelleenkäyttöä, 

kierrätystä ja kunnostamista varten. 

 

 

  

Huom: 

• Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Emme ole 

vastuussa väärän käytön aiheuttamista vahingoista. 

• Noudata kaikkia tuotteen ja käyttöohjeen ohjeita ja pidä käyttöohjeet turvallisessa 

paikassa tulevaisuuden mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.. 

• Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja kotitalouksissa. Se ei sovellu 

kaupalliseen tai jaettuun käyttöön. Tällainen käyttö tarkoittaa, että laitteen takuu on 

rauennut ja että yrityksemme ei ole vastuussa tapahtuneista vahingoista tai vioista.. 

 

Turvallisuusvaroitukset 

• Älä käytä useita haaroja tai jatkojohtoja. 

• Älä kytke vaurioituneita, kuluneita tai vanhoja pistorasioita. 

•  Älä vedä, taivuta tai vahingoita johtoa. 

• Tämä tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten leikkiä ovella esimerkiksi 
roikkuen siinä. 

• Älä koskaan työnnä tai vedä johtoa pistorasiasta märillä käsillä, jotta vältät kuolemaan 
johtavan sähköiskun! 

• Älä aseta lasipulloja tai pulloja pakastinosastoon. Pullot tai 

lasipullot voivat räjähtää. 

• Oman turvallisuutesi vuoksi älä koskaan aseta räjähtäviä tai syttyviä 

materiaaleja jääkaappiin. Aseta runsaasti alkoholia sisältävät juomat 

pystysuoraan jääkaapin osastoon ja varmista, että ne on suljettu 

kunnolla. 

• Kun otat pakastinosastossa valmistettua jäätä, älä koske siihen, jää 

voi aiheuttaa palovammoja ja / tai viiltoja. 

• Älä koske pakastettuihin ruokiin märillä käsillä! Älä syö jäätelöä ja 

jääkuutioita välittömästi
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• Älä pakasta pakastettuja ruokia sulamisen jälkeen. Se voi aiheuttaa terveysriskejä, 
kuten ruokamyrkytyksiä  

• Älä peitä jääkaappipakastinta peitteellä tms. Tämä vaikuttaa jääkaapin suorituskykyyn. 

• Kiinnitä lisävarusteet pakastimeen kuljetuksen aikana, jotta varusteet eivät vahingoitu. 

Asentaminen ja käynnistäminen 

Ennen kuin aloitat pakastimen käytön, sinun on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:: 

• Laitteen käyttöjännite on 220–240 V taajuudella 50 Hz  

• Emme ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat siitä että laitetta on käytetty ilman 
maadoitusta. 

• Aseta laite paikkaan jossa se ei ole alttiina suoralle auringon valolle. 

• Tuotteen on oltava vähintään 50 cm: n päässä liedestä, kaasuliedestä ja lämmönlähteistä ja 

vähintään 5 cm: n päässä uunista. 

• Jääkaappipakastinta ei saa koskaan käyttää ulkona tai jättää sateen alle. 

• Kun asennat kylmälaitteen toisen kylmälaitteen viereen, niiden välissä 

pitäisi olla vähintään 2 cm etäisyys toisistaan joka estää kosteudun 

muodustumisen ulkopinnoille  

• Huolehdi että kaapin päällä on vähintään 15 cm tyhjää tilaa ilmankiertoa 

varten. 

• Säädettävät etujalat tulee säätää tuotteen tasaisuuden ja vakauden varmistamiseksi. 

Voit säätää jalkoja kääntämällä niitä myötäpäivään (tai vastakkaiseen suuntaan). 

Tämä on tehtävä ennen ruoan asettamista kaappiin. 

• Pyyhi kaikki osat ennen kylmälaitteen käyttöä miedolla pesuaineella, 

huuhtele sitten puhtaalla vedellä ja kuivaa. Aseta kaikki osat 

puhdistuksen jälkeen paikalleen. 

• Asenna toimitetut välikappaleet (katso tuotteen takaosa) kääntämällä sitä 90 °, kuten 
kuvassa on esitetty, lauhduttimen estämiseksi koskettaa seinää. 

• Pakastin tulee sijoittaa seinää vasten, jonka vapaa etäisyys on enintään 75 mm. 
 

Ennen ensimmäistä käyttöä 

• Jääkaapin on oltava pystyssä 3 tuntia ennen käynnistystä. Odota 

myös 3 tuntia että laite kylmenee, jotta se toimisi tehokkaasti. 

Muussa tapauksessa kompressori voi vaurioitua. 

• Jääkaapisi saattaa haistaa hieman ensimmäisellä käyttökerralla; 

haju häviää, kun jääkaappi jäähtyy. 
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Tietoja uuden sukupolven jäähdytystekniikasta 

Uuden sukupolven jäähdytystekniikalla varustetuissa jääkaapeissa ja pakastimissa on 
erilainen käyttöjärjestelmä kuin staattisissa jääkaapeissa ja pakastimissa. Normaaleissa 
jääkaapeissa ja pakastimissa pakastimeen pääsevä kostea ilma ja ruoasta tuleva vesihöyry 
muuttuu pakkasosastossa jääksi. Tämän jään sulattamiseksi, jääkaappi on sammutettava. 
Jotta ruoka pysyisi kylmänä sulatusjakson aikana, käyttäjän on säilytettävä ruoka muualla ja 
käyttäjän on sulatettava itse jää pois. 

Tilanne on täysin erilainen pakastimissa, jotka on varustettu 

uuden sukupolven jäähdytystekniikalla. Puhaltimen avulla 

puhalletaan kylmää ja kuivaa ilmaa pakastinosan läpi. Kylmän 

ilman ansiosta, joka puhalletaan helposti läpi koko tilan - jopa 

hyllyjen välistä - ruoka jäätyy tasaisesti ja oikein. Ja jäätä ei 

kerry. 

Jääkaapin kokoonpano on melkein sama kuin pakastinosan. 

Jäähdytysosaston yläosassa olevan tuulettimen ilma 

jäähdytetään samalla, kun se kulkee ilmakanavan takana 

olevan tilan läpi. Samanaikaisesti ilmaa puhalletaan 

ilmakanavan reikien läpi, jotta jäähdytysprosessi saadaan 

päätökseen jäähdytystilassa. Ilmakanavan reiät on suunniteltu 

tasaiseen ilman jakautumiseen koko tilaan.. 

Koska pakastimen ja jäähdytysosaston välillä ei ole ilmaa, 

hajut eivät sekoittu. 

Tämän seurauksena uuden sukupolven jäähdytystekniikalla 

varustettua kylmälaitettasi on helppo käyttää. 
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  DEL- 2. KÄYTTÖ 

OHJAUSPANEELI 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 6 9 8 7 6 
 

1. Pakastimen säädetty lämpötila. 

2. Sen avulla pakastimen arvoa voidaan muuttaa ja että pakastustila voidaan aktivoida 

haluttaessa. Pakastin voidaan asettaa -16, -18, -20, -22, -24 ° C: seen tai superpakastus. 

3. Voit muuttaa eri tiloja (esim. säästötila, lomatila…). 

4. Jääkaapin säädetty lämpötila 

5. Sen avulla jääkaapissa olevaa arvoa voidaan muuttaa ja ylijäähdytystila voidaan 

aktivoida haluttaessa. Jäähdytys voidaan asettaa arvoon 8, 6, 5, 4, 2 ° C, superjäähdytys. 

6. Superjäähdytystoiminnon merkkivalo 

7. Lomatoiminnon merkkivalo. 

8. Ekotilan merkkivalo. 

9. Superpakastuksen merkkivalo. 

10. Varoitusvalo. 
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Kylmälaitteen käyttö 

Superpakastustoiminto 
 

Kuinka sitä voidaan käyttää? 

Paina jäädytysasetuspainiketta, kunnes näytössä näkyy pakastussymboli. Summeri antaa 
äänimerkin. Tila asetetaan. 

Tämän tilan aikana: 

• Jäähdytyslämpötilaa ja ylijäähdytystilaa voidaan säätää. Tässä tapauksessa super-
pakastustila jatkuu. 

• Säästö- ja lomatilaa ei voi valita. 

• Pakastustila voidaan sammuttaa samalla tavalla kuin se käynnistettiin. 

Superjäähdytys 

Kuinka sitä voitaisiin käyttää? 

Paina jäähdytysasetuspainiketta, kunnes superjäähdytyssymboli ilmestyy näytölle. Summeri 
antaa äänimerkin. Tila asetetaan. 

Tämän tilan aikana: 

• Pakastimen lämpötilaa ja pakastimen asentoa voidaan säätää. Tässä tapauksessa 
super-pakastustila jatkuu. 

• Säästö- ja lomatilaa ei voi valita. 

• Superjäähdytystila voidaan sammuttaa samalla tavalla kuin se käynnistettiin. 
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Ekotila 

Kuinka sitä voitaisiin käyttää? 

• Paina "tilapainiketta", kunnes ekosymboli tulee näkyviin. 

• Jos mitään painiketta ei paineta yhden sekunnin ajan. Tila asetetaan. Eco-symboli 
vilkkuu 3 kertaa. Kun tila on asetettu, summeri antaa äänimerkin. 

• Pakastus- ja jäähdytyslämpötilaryhmissä näkyy "E ". 

• Ekosymboli ja E syttyvät, kunnes tila loppuu. 

Tämän tilan aikana: 

• Pakastinta voidaan säätää. Tuote asetetaan tehdasasetukseksi -18 astetta 
pakastimessa, 4 astetta jääkaapissa. Kun säästötila keskeytetään, valitut asetusarvot 
jatkuvat. 

• Jäähdytystä voidaan säätää. Kun säästötila keskeytetään, valitut asetusarvot jatkuvat. 

• Erittäin viileä ja erittäin pakastettu tila voidaan valita. Säästötila peruutetaan 
automaattisesti ja valittu tila aktivoidaan. 

• Lomatila voidaan valita säästötilan peruuttamisen jälkeen. Sitten valittu tila aktivoidaan. 

• Peruuta painamalla tilapainiketta. 

Lomatila 
 

Kuinka sitä voitaisiin käyttää? 

• Paina "toimintopainiketta", kunnes loma-symboli tulee näkyviin. 

• Jos mitään painiketta ei paineta yhden sekunnin ajan. Tila asetetaan. Lomatilan 
symboli vilkkuu 3 kertaa. Kun tila on asetettu, summeri antaa äänimerkin. 

• Jäähdytyslämpötilan segmentti näyttää "-". 

• Loma-symboli ja "-" syttyvät, kunnes tila päättyy. 
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Tämän tilan aikana: 

• Pakastinta voidaan säätää. Pakastin toimii normaalisti. Jääkaapin lämpötila säädetään 
hieman yli 10 asteeseen hajujen estämiseksi, kun olet poissa pitkään. Ei sovellu 
kylmien tuotteiden varastointiin tässä tilanteessa. Kun loma-tila peruutetaan, valitut 
asetusarvot jatkuvat. 

• Jäähdytystä voidaan säätää. Kun loma-tila peruutetaan, valitut asetusarvot jatkuvat. 

• Erittäin viileä ja erittäin pakastettu tila voidaan valita. Lomatila peruutetaan 
automaattisesti ja valittu tila aktivoidaan. 

• Ekotila voidaan valita lomatilan peruuttamisen jälkeen. Sitten valittu tila aktivoidaan. 

• Peruuta painamalla kerran tilapainiketta. 

Juomien jäähdytystila 

Milloin sitä tulisi käyttää? 

Tätä tilaa käytetään juomien jäähdyttämiseen säädettävän ajan kuluessa. 

Kuinka sitä voitaisiin käyttää?? 

• Paina pysäytyspainiketta 5 sekunnin ajan. 

• Erikoisanimaatio alkaa pakastimen arvon asetusnäytöltä ja 05 vilkkuu jääkaapin arvon 
asetusnäytöllä. 

• Säädä aika painamalla jäähdytyspainiketta (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minuuttia). 

• Kun valitset ajan, numerot vilkkuvat näytössä 3 kertaa ja valintaääni kuuluu 

• Jos mitään painiketta ei paineta 2 sekunnin kuluessa, aika asetetaan. 

• Ajastin alkaa asetetusta ajasta minuutti minuutilta. 

• Jäljellä oleva aika vilkkuu näytöllä. 

• Voit peruuttaa tämän tilan painamalla jäädytysasetuspainiketta 3 sekunnin ajan. 
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Näytönsäästäjä 

Tarkoitus 

Tämä tila säästää energiaa sammuttamalla kaikki ohjauspaneelin valot, kun paneelia ei 
käytetä. 

Käyttö 

• Näytönsäästäjätila aktivoituu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. 

• Jos painat painiketta, kun ohjauspaneelin valaistus ei pala, nykyiset tuoteasetukset 
näkyvät näytöllä, jotta voit tehdä muutoksia halutessasi. 

• Jos et peruuta näytönsäästäjätilaa tai paina painiketta 30 sekunnin kuluessa, 
ohjauspaneeli pysyy pois päältä. 

 Poista näytönsäästäjätila käytöstä 

•  Näytönsäästäjätilan peruuttamiseksi sinun on ensin painettava painiketta 

aktivoidaksesi painikkeet ja painamalla sitten tilanäppäintä (5) 3 sekunnin ajan.. 

Aktivoi näytönsäästäjätila uudelleen pitämällä tilanäppäintä (5) painettuna 3 sekunnin 
ajan. 

 

Jääkaapin lämpötila-asetukset 

 
• Jäähdytysasetuksen ilmaisimen alkulämpötila-arvo on +4 ° C. 

• Paina jäähdytyspainiketta kerran. 

• Kun painat painiketta ensimmäisen kerran, viimeisin arvo näkyy jääkaapin 
asetusosoittimessa. 

• Aina kun painat tätä painiketta, lämpötila laskee. (+ 8 ° C, + 6 ° C, + 5 ° C, 

+4 ° C, +2 ° C, superjäähdytys) 

• Kun painat jäähdytysasetuspainiketta, kunnes superjäähdytyssymboli tulee näkyviin, ja 
jos et paina mitään painiketta sekunnin ajan, superjäähdytyssymboli vilkkuu. 

• Jos jatkat painamista, se käynnistyy uudelleen + 8 ° C: sta. 

• Lomatila, ennen pakastustilaa, superjäähdytystila tai säästötila aktivoidaan, valittu 
lämpötila-arvo pysyy samana, kun tila on ohi tai peruutettu. Yksikkö jatkaa 
toimintaansa tällä lämpötila-arvolla. 
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 Pakastimen lämpötila-asetukset 

• Pakastimen asetusilmaisimen alkulämpötila-arvo on -18 ° C. 

• Paina pakastuksen säätöpainiketta kerran. 

• Kun painat tätä painiketta, viimeinen asetettu arvo näytöllä vilkkuu. 

• Kun painat painiketta, alempi lämpötila asetetaan (-16 ° C, -18 ° C, -20 ° C, 

-22 ° C, -24 ° C superfriisi). 

• Kun painat jäädytysasetuspainiketta, kunnes pakastussymboli tulee näkyviin, ja jos et 

paina mitään painiketta sekunnin ajan, superkylmäsymboli vilkkuu. 

• Jos jatkat painamista, se käynnistyy uudelleen -16 ° C: sta. 

• Lomatila, ennen pakastustilaa, superjäähdytystila tai säästötila aktivoidaan, valittu 

lämpötila-arvo pysyy samana, kun tila on ohi tai peruutettu. Yksikkö jatkaa 

toimintaansa tällä lämpötila-arvolla. 

Lämpötila-asetuksen varoitukset 

• Lämpötilan säätöjä ei poisteta, kun sähkökatko tapahtuu. 

• Jääkaappipakastinta ei ole suositeltavaa käyttää alle 10 ° C: n lämpötilassa 

• Lämpötilan säätö on tehtävä oven aukeamisen tiheyden ja pakastimeen varastoitavan 

ruoan määrän mukaan. 

• Sinun ei pitäisi vaihtaa toiseen säätöön ennen säätämisen suorittamista. 

• Jääpakastinkaappiasi tulisi käyttää 24 tuntia ympäristön lämpötilasta riippuen 

keskeytyksettä käynnistämisen jälkeen, kunnes se on täysin jäähtynyt. Älä avaa 

jääkaappia ja jäädytä ovia usein, äläkä laita paljon ruokaa jääkaappiin tänä aikana. 

•  Viiden minuutin viivetoimintoa käytetään 

estämään pakastimen kompressorin 

vaurioituminen, kun irrotat pistokkeen ja 

kytket sen sitten uudelleen käyttämään 

sitä tai jos sähkökatko tapahtuu. 

Pakastin alkaa toimia uudelleen 5 

minuutin kuluttua. 

• Pakastimesi on suunniteltu toimimaan 

standardeissa määritellyissä ympäristön lämpötiloissa tietolomakkeessa ilmoitetun 

ilmastoluokan mukaisesti. Emme suosittele 

kaapisi ulkopuolella määritettyjen lämpötila-arvojen jäähdytystehokkuuden kannalta  

• Tämä tuote on suunniteltu 

käytettäväksi ympäristön 

lämpötilassa välillä 16 ° C - 43 ° C. 

Ilmastoluo
kka 

Ulkolämpötila 

T 16 - 43°C 

ST 16 - 38°C 

N 16 - 32°C 

SN 10 - 32°C 

 



FI - 14 -  

Tarvikeet 

Jääpalamuotti 

• Täytä jääalusta vedellä ja aseta se 

pakastinosastoon. 

• Kun vesi on täysin jäätynyt; vapauta 

jääpalat kiertämällä kaukaloa. 

 
 
 

Pullohylly   (Tietyissä malleissa) 

Käytä pullonpidikettä pullojen liukumisen tai 

putoamisen estämiseksi. Se vähentää myös 

kolinaa, kun ovi avataan tai suljetaan. 

 
 
 

 

Kosteuden-
säädin 

(Tietyissä malleissa) 

Kosteudensäädin suljetussa asennossa 

tarkoittaa, että tuoreita hedelmiä ja vihanneksia 

voidaan varastoida pidempään. 

Jos vihannesten säilytyslokero on täysin 

täynnä, vihannesten säilytyslokeron edessä 

oleva kosteuden säädin on avattava. Kun avaat 

sen, vihannesten säilytyslokerossa lämpötila ja 

kosteus laskevat. 

Jos lasihyllyssä näkyy kondensoitumista, voit asettaa kosteutta säätelevän muovin auki-
asentoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisälaiteosan visuaaliset ja tekstikuviot voivat vaihdella mallisi mukaan. 
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Jäähdytystila 

ELINTARVIKKEIDEN SIJOITTAMINEN 

• Jään kertymisen vähentämiseksi älä koskaan aseta jäähdytysosastoon nesteitä, jotka 

ovat suljetussa astiassa 

• Anna kuumien tai kuumien ruokien jäähtyä ennen varastointia. Tämä auttaa 
vähentämään virrankulutusta. 

• Jään kertymisen välttämiseksi varmista, ettei mitään ole tallennettu niin, että se 
koskettaa takaseinää. 

• Jääkaapin kylmin alue on alin hylly. Suosittelemme, että käytät tätä aluetta helposti 

pilaantuvien ruokien, kuten kalojen, valmiiden aterioiden, leivonnaisten tai 

maitotuotteiden, varastointiin. Lämpimin alue on oven ylähylly. Suosittelemme, että 

säilytät voita tai juustoa täällä. 

Pakastinosasto 

• Älä aseta tuoretta ruokaa pakastetun ruoan molemmille puolille, koska se voi sulaa. 

• Pakasta kohtuullisen suuriin annoksiin, jotta sinun ei tarvitse pakastaa sulatettua ruokaa. 

• Käytä ruoka oikeassa järjestyksessä, jotta ruoka ei ole pakastimessa liian kauan. 

• Älä koskaan aseta kuumaa ruokaa pakastimeen. Odota, kunnes se on jäähtynyt. 

• Säilytä pakastettuja ruokia; noudata aina pakkauksessa olevia tietoja siitä, kuinka 

kauan voit säilyttää ruokaa. Jos tästä ei ole tietoa, katso esim. keittokirjasta. 

• Ostetut pakasteet; tarkista, ettei ruoka ole sulanut ja että pakkaus on ehjä. 

Pakastetut elintarvikkeet on kuljetettava siten, että ne eivät sula. 

• Älä käytä ruokaa, jos pakkauksessa on paljon huuretta tai se näyttää turvonneelta. 

• Säilytysaika riippuu huoneen lämpötilasta, termostaatin asetuksesta ja oven 

avaamistiheydestä. Älä koskaan ylitä enimmäisvarastointiaikaa. 

Merkintä; Oven avaaminen heti sulkemisen jälkeen ei ole helppoa. Tämä ei ole vika, vaan 

johtuu paine-eroista. Paineiden tasoittumisen jälkeen se on jälleen helppoa. 

Tärkeitä muistiinpanoja: 

• Pakastetut ruoat tulee sulatettuaan valmistaa aivan kuten tuoreet tuotteet. Jos niitä ei 

kypsennetä sulatuksen jälkeen, niitä EI saa KOSKAAN jäädyttää uudelleen. 

• Tiettyjen mausteiden (anis, basilika, vesikrassi, etikka, erilaiset mausteet, inkivääri, 

valkosipuli, sipuli, sinappi, timjami, meirami, mustapippuri jne.) Maku muuttuu ja ne 

saavat voimakkaan maun varastoituna pitkään. Siksi lisää vain pieni määrä mausteita, 

jos aiot pakastaa tällaisia ruokia. 

• Elintarvikkeiden varastointiaika riippuu käytetystä öljystä. Sopivia öljyjä ovat margariini, 

vasikanrasva, oliiviöljy ja voi ja sopimattomat öljyt ovat maapähkinäöljy ja sardi. 

 DEL- 3.  
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PUHDISTUS JA HUOLTO 

 

• Varmista, että olet irrottanut pistokkeen jääkaapista ennen siivouksen aloittamista 

 

 

 
• Älä puhdista laitetta juoksevalla vedellä. 

 
 
 
 

• Voit pyyhkiä sisä- ja ulkopinnat pehmeällä liinalla jossa on 
 mietoa pesuainetta. 

 
 
 
 

 

• Poista osat erikseen ja puhdista miedolla pesuaineella. Älä 

pese niitä astianpesukoneessa. 

 
 
 
 

• Älä koskaan käytä syttyviä, palavia tai sulavia materiaaleja, kuten ohenne,  

bensiini tai happo puhdistukseen. 
 
 
 
 

• Puhdista lauhdutin (laitteen takaosa) harjalla vähintään 

kerran vuodessa energiansäästön ja tuottavuuden 

parantamiseksi. 
 

VIRTAJOHTO ON IRROTETTAVA. 

 
 

 
Sulatus 

• Kylmälaite suorittaa täysin automaattisen sulatuksen. 

Sulatuksen seurauksena kerääntynyt vesi kulkee 

veden keräysputken läpi, virtaa höyrystinsäiliöön 

jääkaapin taakse ja haihtuu siellä.  

 DEL- 4.  
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LED-valaisimen vaihtaminen 

1 tai 2 LED-nauhaa jääkaapissa käytetään laitteen valaisemiseen. Soita huoltopalveluun. 

Huom: LED-nauhojen lukumäärä ja sijainti voidaan muuttaa mallista riippuen. 

!!! Jotkin versiot voivat olla ilman valaistusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KULJETUS JA LIIKUTTAMINEN 

• Paras pakkaus on pakkaus, jossa kaappi tuli. Yritä käyttää sitä uudelleen). 

• Kiinnitä jääkaappi hihnoilla tai vahvilla köysillä ja noudata pakkauksen kuljetusohjeita 

uudelleen kuljetusta varten.. 

• Poista liikkuvat osat (hyllyt, tarvikkeet, vihanneslaatikot jne.) Tai kiinnitä ne jääkaappiin esim teipillä 

ennen siirtämistä ja kuljettamista. 

 Pidä jääkaappiasi pystyasennossa. 

 
 
 

 
Kätisyyden vaihtaminen 

Jääkaapin oven avaamissuuntaa ei voida muuttaa, jos ovenkahvat ovat 

asennettu jääkaappiin oven edestä. 

Jääkaapin oven avaamissuuntaa on mahdollista muuttaa, jos mallissa ei ole 

ovenkahvaa. 

Jos jääkaapin oven kätisyys voidaan muuttaa, ota yhteyttä lähimpään 

valtuutettuun huoltoon. 

 DEL- 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yläosassa oleva 

LED-nauha  

modeller) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sivuilla olevat LED-nauhat 
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ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON 

Tarkista varoitukset; 

Jääkaappi varoittaa, jos jääkaapin ja pakastimen lämpötila on väärällä tasolla tai kun laitteessa ilmenee 

ongelma. Varoituskoodit näytetään sitten pakastimen tai jääkaapin näytössä. 
 

VIRHE
KOOD

I 

SELITYS SYY MITÄ VOIT TEHDÄ 

E01 Sensorivaroitus 
 Ota yhteys lähimpään huoltoon. 

E02 Sensorivaroitus 
 Ota yhteys lähimpään huoltoon. 

E03 Sensorivaroitus 
 Ota yhteys lähimpään huoltoon. 

E06 Sensorivaroitus 
 Ota yhteys lähimpään huoltoon. 

E07 Sensorivaroitus 
 Ota yhteys lähimpään huoltoon. 

 
 

 
E08 

 

 

 

Alhainen 

jännite 

 
 

 

Laitteen 

virransyöttö on 

pudonnut alle 170 

W. 

- -Laitteessa ei ole mitään vikaa. Tämä virheilmoitus 
estää kompressorin vaurioitumasta. 

- -Jännitettä on lisättävä, jotta se saavuttaa halutun 
tason uudelleen. 

- Jos varoitus jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun 
sähköasentajaan 

 
 
 
 
 

E09 

 
 
 

 
Pakastinosa

sto ei ole 

tarpeeksi 

kylmä. 

 
 

 
 

Tämä tapahtuu 

usein 

pitkittyneiden 

sähkökatkojen 

jälkeen. 

1. Aseta kylmempi lämpötila pakastimessa tai 
aktivoi pakastaminen. Virhekoodin tulisi hävitä, kun 
haluttu lämpötila on saavutettu. Pidä ovet kiinni, 
jotta oikea lämpötila saavutetaan nopeammin. 

2. Poista kaikki sulaneet tuotteet vian jatkuessa. 
Niitä voidaan käyttää lyhyessä ajassa. 

3. Älä laita tuoretta ruokaa pakastinosastoon, 
ennen kuin oikea lämpötila on saavutettu ja vika on 
korjattu. 

Jos varoitus jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun 
sähköasentajaan. 

 
 
 
 
 

E10 

 
 
 
 

 
Jääkaappi ei ole 

tarpeeksi 

kylmä. 

 

Tämä tapahtuu 
usein sen jälkeen, 
kun: 

Pitkäkestoiset 
sähkökatkokset. 

- - Kuuma ruoka 

on laitettu 

jääkaappiin. 

 

1. Aseta viileämpi lämpötila jääkaapiin tai aktivoi 
superjäähdytys. Virhekoodin tulisi hävitä, kun 
haluttu lämpötila on saavutettu. Pidä ovet kiinni, 
jotta oikea lämpötila saavutetaan nopeammin. 

2. Tyhjennä ilmakanavan reikien edessä oleva pinta 
ja vältä ruokien sijoittamista anturin lähelle. 

Jos varoitus jatkuu, ota yhteys pätevään 
sähköasentajaan. 

 DEL- 6.  
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VIKAKOODI SELITYS SYY MITÄ VOIT TEHDÄ? 

 
 
 

 
E11 

 
 
 

Jääkaappi on liian 

kylmä 

 
 
 

 
Eri syistä 

1. Tarkista, onko 

superjäähdytystila aktivoitu. 

2. Laske jääkaapin 

lämpötilaa. 

3. Tarkista, ovatko venttiilit 

puhtaat eivätkä tukossa. 

Jos varoitus jatkuu, ota yhteys 

pätevään sähköasentajaan. 

Jos tuote ei toimi tyydyttävästi, se voi johtua pienestä viasta. Tarkista seuraavat kohdat 

ennen kuin soitat huoltopalveluun. 

Kylmälaite ei toimi,  

Kokeile seuraavia: 

• Onko pistorasiassa virta ? 

• Onko pistoke kiinni ? 

• Onko pistorasian sulake lauennut? Kokeile toista sähkölaitetta samassa rasiassa. 

Tuote ei toimi tyydyttävästi.  

Kokeile seuraavia ; 

• Onko sinulla liian paljon «kuumia» tuotteita jääkaapissa? 

• Onko ovi kunnolla kiinni ? 

• Onko takana oleva säleikkö pölyinen? 

• Onko kaapin ympärillä riittävä ilmanvaihto?? 

Epäilyttävä melu; 

Kylmäaine kiertää jääkaapissa ja luo tietyn äänen, jopa kuplivan, kun kompressori on 

pysähtynyt. Tämä on normaalia. Jos ääni muuttuu, tarkista; 

• Jääkaappi on tasapainossa. 

• Jääkaappi ei nojaa liikaa seinään tms. 

• Ettei jääkaapin/pakastimen sisällä olevat tavarat ole lähellä seinää tai tärise. Liikuta 
tuotteita. 

Vettä pohjalla; 

Tarkista että ; 

Sulatuskourun tyhjennysreikä voi olla tukossa. Puhdista. 

TÄRKEÄÄ TIETOA: 

• Jos tulee äkillinen sähkökatko tai pistoke vedetään pistorasiasta, kompressorin 

suojaustoiminto voi aktivoitua, kun jäähdytysjärjestelmän kaasu ei ole vielä 

tasapainossa. 5 minuuttia myöhemmin, tuotteesi käynnistyy normaalisti uudelleen; 

tästä ei ole mitään syytä huoleen. 

• Irrota kylmälaite sähköistä, jos et käytä sitä pitkään aikaan (esim. talven aikana). 

Puhdista jääkaappi puhdistamista koskevan luvun mukaisesti ja jätä ovet auki 

kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi.. 
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• Ostamasi laite on tarkoitettu kotikäyttöön ja sitä voidaan käyttää vain kotona ja 

tiettyihin tarkoituksiin. Se ei sovellu kaupalliseen tai julkiseen käyttöön. Jos kuluttaja 

käyttää laitetta tavalla, joka ei noudata näitä ohjeita, korostamme, että valmistaja ja 

jälleenmyyjä eivät ole vastuussa korjauksista ja vioista edes takuuaikana. 

• Jos ongelma ei poistu kaikkien yllä olevien ohjeiden noudattamisen jälkeen, ota yhteys 

valtuutettuun sähköasentajaan. 

Vihjeitä energiansäästöön 

1– Asenna tuote viileään, hyvin ilmastoituun huoneeseen. Älä anna tuotteen olla 

suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteen (elementtien, lieden jne.) lähellä. 

Muussa tapauksessa käytä eristyslevyä. 

2– Anna kuumien ruokien ja juomien jäähtyä tuotteen ulkopuolella. 

3– Kun sulatat pakastettua ruokaa, aseta se jääkaappiin. Pakastettujen ruokien matala 

lämpötila auttaa jäähdyttämään jääkaappia sulamisen aikana, joten se säästää 

energiaa. Jos pakastettu ruoka otetaan pois, se aiheuttaa energianhukkaa 

4– Kun laitat juomia ja nesteitä kylmälaitteeseen, ne on peitettävä. Muuten laitteen 

kosteus kasvaa. Lisäksi juomien peitto auttaa säilyttämään hajun ja maun 

5– Kun laitat ruokaa ja juomaa kaappiin, avaa ov mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. 

6– Pidä kannet suljettuina kaikissa osastoissa, joissa on eri lämpötilat laitteessa 

(vihanneslaatikko, jääkaappi ... jne). 

7– Oven tiivisteen on oltava puhdas ja joustava. Vaihda tiivisteet, jos ne ovat kuluneet. 
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 DEL- 7. PRODUKTENS DELAR 
 

 

 
A) Jääkaappi 

B) Pakastin 

1) Ohjauspaneeli 

2) Puhallin 

3) Lasihylly 

4) Hylly 

5) Vihanneslaatik 

6) Pakastimen 
laatikko 

7) Pakastimen laatikko 

8) Pakastimen laatikko 

9) Jääpalamuotti 

10) Lasihylly 

11) Ovihylly 

12) Ovihylly 

13) Ovihylly 

14) Munakenno 

Denna figur har tagits med i informationssyfte om delar och tillbehör till maskinen. 

Delarna kan variera beroende på produktens modell. 



 

 
 
 

HUOLTO 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
lähimpään kodinkonehuoltoon 

 

Merkitse 
tähän 
Laitteen tyyppi 

Sarjanumero 

Ostospäivä 

Ongelmakuvaus 

Nimi ja osoite     

Puhelinnumero 
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