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 DEL 1.   INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK 

Allmänna varningar 

 VARNING: Håll ventilationsöppningar i apparaten 

oblockerade. 

 VARNING: Använd inte mekaniska enheter eller andra 

metoder för att skynda på avfrostningen, förutom de som 

rekommenderas av tillverkaren. 

 VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti apparatens 

utrymmen, såvida de inte är av den sorten som rekommenderas 

av tillverkaren. 

VARNING: Skada inte kylkretsen. 

VARNING: För att undvika risker på grund av instabilitet i 

apparaten, måste den fästas enligt instruktionerna. 

VARNING: När du positionerar apparaten ser du till att 
sladden inte är klämd eller skadad. 

 VARNING: Anslut inte flera bärbara uttag eller bärbara 
nätaggregat på baksidan av apparaten. 

 Modellen innehåller R600a (kylmediumet isobutan), vilket 
är en naturgas som är väldigt miljövänlig men också explosiv. 
Vid transport och installation av enheten måste hänsyn tas så 
att kylsystemet tar skada. Om skada uppstår; undvik öppen 
låga eller tändningskälla och ventilera rummet där enheten står 
under några minuter. 

• Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosol-flaskor med 
lättantändliga bränslen i den här apparaten. 

• Den här apparaten är avsedd att användas i hemmabruk och 
liknande tillämpningar så som: 

- personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer 

- stugor och av kunder på hotell, motell och andra miljöer för 
boendeformer 

- vandrarhemsliknande miljöer; 

- catering och andra liknande icke kommersiella miljöer 
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• Om uttaget inte stämmer överrens med kylskåpets kontakt 

måste det bytas ut av tillverkaren, eller behörig elektriker. 

• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 

(inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller 

psykiska förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, 

såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående 

användningen av apparaten av en person som ansvarar för 

deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de 

inte leker med apparaten. 

• En speciell jordad kontakt har kopplats till strömsladden till 

ditt kylskåp. Denna kontakt ska användas i ett speciellt jordat 

uttag. Om det inte finns något sådant uttag i ditt hem ska ett 

installeras av en behörig elektriker. 

• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och 

äldre, samt personer med fysisk, sensorisk eller mental 

funktionsnedsättning eller brist på kunskap ska ha någon 

som övervakar samt fått instruktioner hur apparaten används 

på ett säkert sätt och och förstå de faror det kan innebära. 

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll 

vid användning, får inte utföras av barn utan övervakning. 

• Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren 

eller en behörig elektriker. 

För att undvika kontamination av mat, följ följande 

instruktioner: 

• Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en 

signifikant ökning av temperaturen i skåpet. 

• Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat 

samt anslutande avloppssystem. 

• Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, 

så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan 

mat. 
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• Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för förvaring av 

förfryst mat, förvaring eller tillagning av glass och för att göra 

iskuber. 

• En-, två- och tre-stjärniga fack är inte lämpliga för infrysning 

av färsk mat. 

• Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder, stäng 

av det, frosta av, rengör, torka och låt dörren stå öppen för att 

förhindra mögelutveckling i apparaten. 
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Säkerhetsinstruktioner 

• Varning: Blockera inte ventilationsöppningarna i produkten. 

• Använd aldrig mekaniska verktyg eller liknande metoder för att påskynda avfrostning. 

• Om denna apparat ska ersätta en uttjänt produkt med lås; förstör eller avlägsna låset 

som en säkerhetsåtgärd före deponering, för att skydda barn som vid lek kan låsa sig 

inne. 

• Äldre kyl- och frysskåp innehåller isoleringsgas och kylmedium som skall deponeras 

ordentligt. Överlåt alltid deponeringen av en kasserad enhet till kvalificerad 

återvinningscentral och rådgör med lokala myndigheter vid eventuella frågor. Se till att 

inga kylledningar skadas innan deponeringen. 

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/EG om 

avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical 

and electronic equipment - WEEE). 

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt 

återvinning av uttjänta enheter. 

 
 

Obs: 

Läs noga igenom detta häfte före installation och uppstart. Tillverkaren tar inget ansvar för 

oriktig installation och användning. 
 

Rekommendationer 

• Använd inte adaptrar eller omkopplingar som kan medföra 

överhettning eller brand. 

• Använd ej elektriska apparater inuti kyl-/frysutrymmen. 

• Använd inte gamla vridna elkablar. 

• Vrid eller böj inte kablarna. 

• Låt inte barn leka med apparaten. Barn får aldrig sitta på lådor/ 

hyllor eller hänga i dörren. 

• Använd inte vassa metallföremål för att avlägsna is från 

frysutrymmen; dessa kan punktera kylledningen och medföra 

oreparabel skada. Använd den medföljande plastskrapan. 

• Tag aldrig i elkabeln med våta händer. 

• Placera inte ömtåliga vätskebehållare (tunna eller i glas) I frysen, 

särskilt inte kolsyrade drycker då de expanderar och spränger 

behållaren vid frysning. 

• Flaskor med hög alkoholhalt måste förseglas väl och placeras 

vertikalt. 

• Vidrör ej kylytorna (särskilt inte med våta händer). Det innebär risk 

för brännskada. 
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• Ät inte is eller isglass som just tagits ur frysen. 

• Om elkabeln skadas skall den bytas av tillverkaren, eller behörig elektriker. 

Installation och uppstart 

• Elkällan skall vara 220-240V ~50 Hz. 

• Vid behov – kontakta service för installation och uppstart. 

• Kontrollera före anslutning till elkällan att spänningen överensstämmer med apparatens 

typskylt. 

• Stickkontakten bör vara åtkomlig efter det att frysskåpet står på plats. 

• Tillverkaren är inte ansvarig för fel uppkomna av otillräckligt jordad elanslutning som 

beskrivs i detta häfte. 

• Placera inte apparaten I direkt solljus. 

• Använd inte apparaten i det fria, får ej utsättas för regn. 

• Placera frysskåpet väl avskilt från värmekällor på välventilerad plats. 

Apparaten skall placeras minst 50cm från radiator eller gas-/koleldad 

spis och minst 5cm från elspisar. 

• Lämna minst 5 cm fritt utrymme ovanför. 

• Montera plastdistansdonen på kylargallret (på baksidan) för att 

undvika kontakt med väggytan för god prestanda. 

• Förvara inte tunga eller många föremål ovanpå. 

• Tillse att apparaten står stabilt och vågrätt på golvet. Justera nivån med 

de främre fötterna för att kompensera för ojämnheter i golvet. 

• Rengör ytterytor och inredning med diskvattenlösning. Innerytorna bör 

rengöras med ljummen natriumbikar-bonatlösning. Montera tillbaka inredningsdelarna 

när de torkat. 

 

Innan du börjar använda produkten 

• Vänta i 3 timmar före anslutning till eluttag för att optimera prestandan. 

• En lätt obehaglig lukt kan uppstå vid igångsättning första gången. 

Denna försvinner när kylutrymmet börjar kallna. 
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 DEL 2.   
 

Termostat 

OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER 

 

 

• Termostaten reglerar automatiskt förvaringstemperaturen i kylskåpet. Genom att vrida 

vredet från position 1–5 erhålls gradvis lägre temperatur. 

• « • » Avstängt läge – ingen kyleffekt på. 

• För varmare kylutrymme kan vredet ställas mellan position 1-3. 

• För kallare kylutrymme, ställ vredet mellan position 3-5. 

• OBS: Omgivande rumstemperatur, temperaturen på nyss inlagt livsmedel och hur 

ofta dörren öppnas, påverkar temperaturen i frysutrymmet. När så önskas – ändra 

termostatinställningen. 

• Vid igångsättning första gången; för att erhålla bästa möjliga kylningsgrad bör apparaten 

gå kontinuerligt under 24 timmar innan rätt termostatposition ställs in. 

• Under kylningsperioden – undvik att öppna dörren eller att fylla upp med mycket 

livsmedel. 

• Om enheten stängs av eller kopplas ur bör minst 5 minuter förflyta innan återstart av 

enheten för att förebygga skador på kompressorn. 

• Kylskåpets frysfack kan kyla ned till -18°C och lägre. 

Temperaturinställning (om tillgängligt) 

• Normalt ska det här reglaget stå i läget "•", 

utom när omgivningstemperaturen är lägre (under 16 

°C) t.ex. under vintern, eller när frystemperaturen 

måste vara lägre. I sådant fall ska reglaget vridas till 

på-läget, ”1”. 

• För att slå på superreglaget som sitter på 

termostatboxen trycker du ner reglaget till läget ”1”. 

Reglaget kommer att tändas. 

• När temperaturen i frysfacket har sjunkit till en tillräckligt låg temperatur, eller om 

omgivningstemperaturen stiger, ska du slå av superreglaget för att spara på ström. 

• När du slår på apparaten för första gången ska enheten arbeta i 24 timmar utan avbrott 

tills den kallnar tillräckligt. 

• Öppna inte dörren alltför ofta under den här tiden och ställ inte in stora mängder 

livsmedel i apparaten. 

Superreglage 

(I vissa modeller) 
Termostat 

Lĺda för kyllampa 

Superreglage 

(I vissa modeller) 
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Om enheten slås av eller kopplas ur måste du låta den vara minst 5 minuter innan du startar 

om och kopplar in den på nytt för att undvika skada på kompressorn. 

Superfrysning: Denna omkopplare ska användas som superfrysomkopplare. För maximal 

frysningskapacitet, slå på det här reglaget 24 timmar innan färsk mat placeras i frysen. 

När du har ställt in färska livsmedel i frysen räcker det i allmänhet med att ha det på i 

24 timmar. Spara energi genom att slå av reglaget 24 timmar efter att du har ställt in färska 

livsmedel. 

Är apparaten tillräckligt kall: 

Apparaten har designats för att fungera i normal rumstemperatur i enlighet med den 

klasstandard som uppges på informationsetiketten. Användning av apparaten i miljöer vars 

temperaturvärden inte överensstämmer med de som uppges på etiketten rekommernderas 

inte. 

• Den här utrustningen är utformad för att använda en omgivande temperatur inom 

intervallet 10°C - 43°C. 

Klimatklass och betydelse: 

T (tropiskt): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer 

från 16° C till 43° C. 

ST (subtropiskt): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid 

omgivningstemperaturer från 16° C till 38° C. 

N (tempererat): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer 

från 16° C till 32° C. 

SN (utökad tempererat): Denna kylskåpsenhet är avsedd att användas vid 

omgivningstemperaturer från 10° C till 32° C. 

Öppen Dörr”-indikator 

• « Öppen Dörr » -indikatorn på handtaget visar om dörren stängts 

ordentligt eller om den fortfarande är öppen. 

• Om indikatorn är röd, är dörren fortfarande öppen. 

• Om indikatorn är vit, är dörren ordentligt stängd. 

• Observera att frysens dörr alltid skall vara stängd. Detta förhindrar att 

livsmedel avfrostas samt att tjocka isbeläggningar byggs upp inuti, vilket 

ökar energiförbrukningen. 

 

Tillverka is-kuber 

Is-fack 

• Fyll is-kubsfacket med vatten och placera i frysfacket. 

• Lossa isen från is-kubsfacket genom att vrida lite på det så lossnar isen lätt. 
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 DEL 3.   RENGÖRNING OCH SKÖTSEL 
 
 
 

• Drag ut sladden vid rengörning. 

 

 
• Rengör inte med rinnande vatten. 

 
 

 
• Använd vatten och milt rengöringsmedel (ej parfymerat) för 

skåpets insida. 

 
 

 
• Lösa tillbehör får ej maskindiskas. 

 
 
 

 
• Använd inga slipande medel på någon yta eftersom denna då 

skadas. 

 
 

 
• Drag fram skåpet och rengör baksidan två gånger per år. 

 

Avfrostning 
 

• Avfrostning sker automatiskt. Vattnet leds till behållare ovanför kompressor där det 

avdunstar. 

• Vattenränna och avloppsrör för avfrostningsvattnet måst hållas rena och öppna. 

Avfrostningen fungerar ej annars. 
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För 2- och 4-stjärninga kylskåpsmodeller 

Frost som fylls på i frysfacket måste avfrostas manuellt och därefter rengöras på samma sätt 

som gäller för kylskåpet, minst 2 gånger per år. 

Inför avfrostningen; 

• Förvaras matvaror i frysfacket är det god idé att dagen innan avfrostningen öka 

kyleffekten till max (position 5) för att matvarorna skall bli så kalla som möjligt. 

• Före avfrostningen; placera frysta livsmedel på sval plats inlindade i t.ex. tidningspapper 

och övertäckta med isolerande filt för att minimera upptining. Den oundvikliga 

temperaturökningen begränsar lagringstiden. Kom ihåg att använda dessa livsmedel 

inom begränsad tid. 

• Stäng av kylskåpet och koppla ur det från strömkällan. 

• Låt dörren stå på glänt. Ett par varmvattenbehållare kan placeras i frysskåpet för att 

påskynda avfrostningen. 

• Torka rent inne i skåpet, sätt tillbaka pluggen efter avslutad avfrostning, starta skåpet 

igen och låt det gå på kallaste läge (position 5) första dygnet efter avfrostningen. 
 

Byte av glödlampa 

Byte av glödlampa i kylskåpet; 

1. Drag ut nätsladden. 

2. Tryck samman hakarna och ta bort skyddskåpan. 

3. Byt lampa till samma sort (max 15W). 

4. Sätt tillbaka lampkåpan och anslut kylskåpet efter 5 min. 

Byte av LED-belysning 

Om kylskåpet har LED-belysning som behöver bytas ska kundservice kontaktas eftersom 

det endast är behörig elektriker som ska utföra detta. 
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 DEL 4.   TRANSPORT OCH FLYTT AV SKÅP 

Transport och flytt av skåp 
• Bästa förpackning är det emballage som skåpet kom i. Försök att återanvända. 

• Under transport ska skåpet surras med surrningsband eller rep. 

• Innan flytt sker ska lösa delar inne i skåpet 

tejpas fast så dessa ej skakar loss eller 

skadas. 

 
 

 
Ändra dörrhängning (På vissa modeller) 

Behöver du ändra dörrhängning, kontakta lokal service för hjälp. 
 

 DEL 5. INNAN DU RINGER EFTER SERVICE 

Om kylskåpet inte fungerar tillfredsställande kan detta bero på ett mindre fel. Kontrollera 

följande punkter innan du ringer service. 

Kylskåpet fungerar ej. 

Kontrollera att; 

• Finns ström i uttaget ? 

• Har proppen gått ? 

• Är termostaten i läge « » ? 

• Är vägguttaget trasigt ? Prova med annan elektrisk apparat. 

Kylskåpet fungerar ej tillfredställande. 

Kontrollera att ; 

• Har du för mycket « varma » varor i kylskåpet ? 

• Är dörren riktigt stängd ? 

• Är gallret på baksidan dammigt ? 

• Är ventilationen tillräcklig runt skåpet ? 

Oljud; 

Kylmedlet cirkulerar i kylskåpet och skapar ett visst ljud, även bubblande ljud då kompressor 

stannat. Detta är normalt. Om ljudet skulle förändras kontrollera ; 

• Kylskåpet står stadigt. 

• Att kylskåpet står fritt och inte lutar mot något (vägg). 

• Tillbehör, varor inne i skåpet vibrerar. Flytta om. 

Vatten på botten; 

Kontrollera att ; 

Dräneringshålet i avfrostningsrännan kan vara blockerat. Rengör. 

Om ditt kylskåp fungerar för ljudligt; 

För att bibehålla den inställda nivån nedkylning kan kompressorn aktiveras från tid till annan. 

Ljud från kylskåpet vid denna tid är normalt och beror på att den fungerar. När den 

avkylningsnivån som krävs har uppnåtts, kommer ljudet automatiskt att minska. Om ljudet 

fortsätter; 
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• Är din apparat stabil? Är benen justerade? 

• Finns det något bakom ditt kylskåp? 

• Vibrerar hyllorna eller faten med rätterna? Placera om hyllorna och / eller rätterna om 

detta är fallet. 

• Vibrerar de föremål som placerats på ditt kylskåp? 

Normala ljud;(För no frost- / frysfria apparater) 

Knackning (Is knackning) ljud: 

• Under automatisk avfrostning. 

• När apparaten kyls eller värms (på grund av expansion av apparatens material). 

Kort knackning: Hörs när termostaten kopplar kompressorn på / av. 

Kompressor ljud (normalt motorljud): Detta ljud innebär att kompressorn fungerar 

normalt. Kompressor kan göra mer ljud under en kort tid när den är aktiverad. 

Bubblande ljud och plask: Detta ljud orsakas av flödet av kylmediet i rören i systemet. 

Vattenflöde ljud: Normalt ljud från vatten som rinner till avdunstningsbehållaren under 

avfrostning. Detta ljud kan höras under avfrostning. 

Blås ljud (normalt fläktljud): Detta ljud kan höras i No-Frost kylskåp under normal drift 

av systemet på grund av luftcirkulationen. 

Om ditt kylskåp avger för mycket buller 

För att bibehålla den inställda nivån nedkylning kan kompressorn aktiveras från tid till annan. 

Ljud från kylskåpet vid denna tid är normalt och beror på att den fungerar. När den 

avkylningsnivån som krävs har uppnåtts, kommer ljudet automatiskt att minska. 

VIKTIGT: 

• Kompressorns skyddsfunktion kommer aktiveras efter plötsliga strömavbrott eller när 

kontakten dras ur eftersom gasen i nedkylningssytemet inte har stabiliserats än. Du 

behöver inte oroa dig, din apparat startar igen efter 5 minuter. 

• Om du inte kommer använda din kyl under en längre period (t.ex. under semestern) ska 

kontakten dras ur. Rengör din kyl i enlighet med kapitlet "RENGÖRING OCH 

UNDERHÅLL" och lämna dörren öppen för att undvika fukt och dålig lukt. 

• Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan ska du kontakta 

närmaste auktoriserade reparatör. 

• Din apparats livslängd, såsom den angivits fastställts av industridepartementet, är 10 år 

(perioden för att behålla delar som krävs för att enheten ska fungera korrekt). 
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Rekommendationer för att spara energi 

1. Placera din enhet i ett svalt och välventilerat rum och undvik att placera den i direkt 

solljus eller nära värmeelement (element, ugn, m.m.). Använd annars isoleringsplattan. 

2. Låt varm mat och dryck svalna utanför enheten. 

3. Placera fryst mat i kylen för upptining. När fryst mat tinas kommer dess låga temperatur 

hjälpa till att hålla kylen sval. Således sparas energi. Att lägga fryst mat utanför kylen 

ökar energiförbrukningen. 

4. När du ställer drycker eller hemlagad mat i kylen, se till att de är i en försluten behållare. 

Annars kommer fukten i enheten att öka. Detta gör att kylen kommer att köras längre. 

Förvaring av drycker och hemlagad mat i slutna förpackningar kommer också förhindra 

att smak och lukt försämras. 

5. När du placerar mat och dryck i kylen, se till att dörren är öppen så kort tid som möjligt. 

6. Håll delar med olika temperaturvärden i enheten stängda. (grönsakslåda, kylningsdel, 

m.m.) 

7. Dörrens packning måste vara hel och ren. Byt ut gamla packningar. 

8. Nattsensor i aktivt läge och dörrhandtags-LED:er i AV-läge leder till energibesparing. 

(Gäller kylskåp som har den funktionen) 
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7 

 DEL 6.   KYLSKÅPETS OLIKA DELAR 
 

 

1 

 

 
2 

 
 
 

3 

B 
8
 

 
4 

 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

 

9 

 

 

 
1-) Termostat 

2-) Frysskåp 

3-) Kylskåpshylla 

4-) Glashylla 

5-) Grönsakslåda 

6-) Justerbara fötter 

Allmänna anmärkningar 

7-) Flaskhylla 

8-) Dörr hyllor 

9-) Isskrapa 

10-) Isförvaring 

11-) Äggbehållare 

Fack för färsk mat (kyl): Mest effektiv energianvändning säkerställs i konfigurationen 

med lådorna i apparatens nedre del, och hyllorna jämnt fördelade, placering av dörrfack 

påverkar inte energiförbrukningen. 

Frysfack (frys): Mest effektiv energianvändning säkerställs i konfigurationen med lådorna 

Den här presentationen är endast till i informationssyfte för produktens olika delar. 

Delarna kan variera beroende på modell. 

10 11 
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och facken i lagerposition. 
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 DEL 8. TEKNISKA DATA 

Den tekniska informationen finns på typskylten på apparatens innersida och på 

energimärkningen. 

QR-koden på energimärkningen som levereras med apparaten ger en webblänk till 

informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. 

Behåll energimärkningen som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra 

dokument som medföljer denna apparat. 

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

och modellnamnet och produktnumret som du hittar på apparatens typskylt. 

Se länken www.theenergylabel.eu för detaljerad information om energimärkningen. 

 

 DEL 9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT 

Installation och förberedelse av apparaten för eventuell EcoDesign-verifiering ska 

överensstämma med EN 62552. Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive 

lastplaner. 

 DEL 10. KUNDVÅRD OCH SERVICE 

Använd alltid endast originaldelar. När du kontaktar vårt auktoriserade servicecenter, se till 

att du har följande information tillgänglig: Modell, PNC, serienummer.Informationen finns 

på typskylten.Varning / Försiktighet - säkerhetsinformation Allmän information och tips 

Miljöinformation Kan ändras utan föregående meddelande. 

Få användningsråd, broschyrer, felsökning, service och reparationsinformation: 

 
Besök vår webbplats på: 

www.cylinda.se 

http://www.theenergylabel.eu/
http://www.cylinda.se/
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  OSA - 1. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ 

Yleiset varoitukset 

    VAROITUS: Pidä ilmankiertoaukot laitteen rungossa 

ja rakenteissa esteettöminä. 

VAROITUS: Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen 

muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai 

muita keinoja. 

 VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita ruoan 

säilytyslokeroiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan 

suosittelemia. 

      VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä. 

 VAROITUS: Laitteen epävakaudesta johtuvien vaarojen 

välttämiseksi se on asennettava seuraavien ohjeiden 

mukaisesti: 

 VAROITUS: Kun sijoitat laitteen paikalleen, varmista, 

että virtajohto ei ole juuttunut kiinni tai vahingoittunut. 

 VAROITUS: Älä sijoita useita jatkopistorasioita tai 

kannettavia virtalähteitä laitteen takaosan lähelle. 

 Jos laitteesi käyttää R600a:ta kylmäaineena (tämä 

tieto on jäähdyttimen etiketissä), sinun on 

huolehdittava kuljetuksen ja asennuksen aikana, että 

jäähdyttimen elementit eivät vahingoitu. R600a on 

ympäristöystävällinen maakaasu, mutta se on 

räjähtävää. Jos vuoto tapahtuu jäähdyttimen 

elementtien vaurioitumisen vuoksi, siirrä jääkaappi 

pois avotulesta tai lämmönlähteistä ja tuuleta tila, jossa 

laite sijaitsee muutaman minuutin ajan. 

  Kun kuljetat ja siirrät laitetta, älä vaurioita  

kylmäainepiiriä. 
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• Älä säilytä räjähtäviä aineita tämän laitteen sisällä. 

Näitä ovat esimerkiksi aerosolisäiliöt joissa on 

räjähtäviä ponneaineita. 

• Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön, kuten: 

- henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja 
muissa työympäristöissä. 

-  asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja 

vuokrahuoneistoissa. 

- bed and breakfast majoituksessa asiakaskäytössä; 

- catering ja vastaavat muut kuin vähittäiskaupan 
sovellukset. 

•  Jos pistorasia ei vastaa jääkaapin pistoketta, 

valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden 

omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran 

välttämiseksi.. 

•  Jääkaapin virtajohtoon on kytketty maadoitettu pistoke. 

Tätä pistoketta tulee käyttää erityisesti maadoitetun 10 

ampeerin pistorasian kanssa. Jos talossasi ei ole 

tällaista pistorasiaa, anna valtuutetun sähköasentajan 

asentaa se. 

•  Tätä laitetta voivat käyttää yli 8 -vuotiaat lapset ja 

henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat 

heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos 

heitä on valvottu tai opetettu laitteen turvallisesta 

käytöstä ja he ymmärtävät vaarat. Lapset eivät saa 

leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa 

laitetta ilman valvontaa. 



FI - 21 - 
 

•  3–8 -vuotiaat lapset voivat käyttää jääkaappia. Lasten 

ei suositella suorittavan laitteen puhdistusta tai 

käyttöhuoltoa, hyvin pienten lasten (0-3-vuotiaiden) ei 

suostella käyttävän laitetta ollenkaan. Pienten lasten (3-

8-vuotiaiden) ei voida olettaa käyttävän laitteita 

turvallisesti ilman jatkuvaa valvontaa. Vanhemmat 

lapset (8-14-vuotiaat) voivat käyttää laitetta turvallisesti 

sen jälkeen, kun heille on annettu asianmukainen 

ohjeistus laitteen käytöstä. 

•  Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun 

huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on 

vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi. 

•  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 2000 

metrin korkeudessa. 

Noudata seuraavia ohjeita jotta elintarvikkeet 

säilyvät asianmukaisesti: 

•  Oven jatkuva avaaminen tai pitkään auki pitäminen 
nostaa merkittävästi lämpötiloja kaapin sisällä. 

•  Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka joutuvat 
kosketuksiin elintarvikkeiden tai käsien kanssa. 

•  Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa 
jääkaapissa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden 
elintarvikkeiden kanssa, tai tiputa nestettä niiden päälle. 

•  Kahden tähden pakastinosat soveltuvat 
esipakastettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen, 
jäätelön säilyttämiseen tai valmistamiseen ja 
jääkuutioiden valmistukseen. 
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• Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu 

tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. 

 

• Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, 

sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta estetään 

homeen muodostuminen laitteen sisälle.
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Vanhat ja epäkunnossa olevat jääkaapit tai pakastimet 

• Jos vanhassa jääkaapissasi on lukko, riko tai poista lukko ennen hävittämistä, 

koska esimerkiksi lapset voivat jäädä loukkuun kaapin sisälle. 

• Vanhat jääkaapit ja pakastimet voivat sisältää eristysmateriaalia tai 

kylmäainetta, joka sisältää CFC- tai HFC-yhdisteitä. Varo ettet vahingoita 

ympäristöä hävittäessäsi vanhoja kylmälaitteita. 

Kysy paikalliselta viranomaiselta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 

uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksista. 
 

Huomautuksia: 

• Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. 

Emme ole vastuussa väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista. 

• Noudata kaikkia ohjeita ja käyttöohjetta ja säilytä tämä opas turvallisessa paikassa    
tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 

•Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa, ja sitä voidaan käyttää vain 

kotitalousympäristöissä ja vastaavissa tarkoituksissa. Se ei sovellu kaupalliseen tai 

yleiseen käyttöön. Tällainen käyttö johtaa laitteen takuun raukeamiseen, eikä 

valmistaja tai myyjä ole vastuussa aiheutuneista tappioista. 

•Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa, ja se soveltuu vain 

elintarvikkeiden jäähdyttämiseen / säilyttämiseen. Se ei sovellu kaupalliseen tai 

yleiseen käyttöön ja/tai aineiden säilyttämiseen elintarvikkeita lukuun ottamatta. 

Valmistaja tai myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väärinkäytöksistä. 
 

Turvallisuusvaroitukset 

• Älä kytke kylmälaitetta sähköverkkoon jatkojohdon avulla. 

• Älä kytke vahingoittuneita, repeytyneitä tai vanhoja pistokkeita pistorasiaan. 

• Älä vedä, taita, kierrä tai vahingoita johtoa tai pistoketta. 

• Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön, älä anna lasten leikkiä 
laitteen kanssa - äläkä anna niiden roikkua oven päällä. 

• Älä kosketa virtajohtoa/pistoketta märin käsin, koska se voi aiheuttaa 

oikosulun tai sähköiskun. 

• Älä laita lasipulloja tai juomatölkkejä jäävalmistukseen lokeroon, koska ne voivat 
räjähtää sisällön jäätyessä. 

• Älä laita räjähtävää tai syttyvää materiaalia jääkaappiin. Laita 
alkoholipitoiset juomat pystysuoraan jääkaappiin ja varmista, että niiden 
korkit ovat tiiviisti kiinni. 

• Kun poistat jäätä jääpalaosastosta, älä koske siihen paljain käsin. Jää 
voi aiheuttaa palovammoja ja/tai viiltoja. 

•  Älä koske jäätyneisiin tavaroihin märin käsin. Älä syö jäätelöä tai 
jääpaloja heti sen jälkeen, kun olet ottanut ne ulos jääpalakotelosta. 
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• Tämä tuote on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden lyhytaikaiseen 

säilyttämiseen. 

• Älä säilytä jäädytettyjä elintarvikkeita jäänvalmistuslokerossa. 

• Älä pakasta pakastettuja tavaroita uudelleen niiden sulamisen jälkeen. Tämä voi 

aiheuttaa terveysongelmia kuten ruokamyrkytyksen. 

• Älä käytä sähkölaitteita, sulatussuihkeita tai teräviä tai teräviä esineitä (esim 

veitsinä tai haarukoina) jään poistamiseksi. 

• Älä peitä jääkaapin runkoa tai yläosan ritilää. Tämä vaikuttaa jääkaapin 
suorituskykyyn. 

• Kiinnitä kaikki lisävarusteet jääkaappin kuljetuksen ajaksi vaurioiden välttämiseksi. 

Jääkaapin asentaminen ja käyttö 

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

• Kylmälaitteen käyttöjännite on 220-240 V @ 50Hz. 

• Älä käytä pistokesovitinta. 

• Emme ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat perusteettomasta käytöstä. 

• Sijoita jääkaappi paikkaan, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle. 

• Laitteesi on oltava vähintään 50 cm: n päässä liesistä, kaasu -uuneista ja lämmittimistä, 

ja vähintään 5 cm: n päässä sähköuunista. 

• Jääkaappia ei saa koskaan käyttää ulkona tai sateella. 

• Kun jääkaappi sijoitetaan pakastimen viereen, niiden välissä on oltava vähintään 2 cm 

joka estää kosteuden muodostumisen ulkopinnalle. 

• Älä aseta mitään jääkaappisi päälle ja asenna jääkaappi sopivaan paikkaan niin        

että sen yläpuolella on vähintään 5 cm vapaata tilaa. 

• Käytä säädettäviä etujalkoja varmistaaksesi, että laite on vaakasuora ja 

vakaa. Voit säätää jalkoja kääntämällä niitä kumpaankin suuntaan. Tämä 

on tehtävä ennen ruoan laittamista jääkaappiin. 

• Ennen jääkaapin käyttöä pyyhi lämpimällä vedellä ja miedolla saippuaseoksella kaapin 

sisäosat. Pyyhi vielä tämän jälkeen puhtaalla vedellä puhdistetut osat. 

• Asenna muovinen ohjain lauhduttimen taakse (osa jossa mustat 

siivekkeet takana) kääntämällä sitä 90 astetta, jotta lauhdutin ei osu 

seinään. 

Ennen laitteen käyttöä 

• Kun käytät jääkaappia ensimmäistä kertaa tai kuljetuksen jälkeen, pidä 

se pystyasennossa vähintään 3 tuntia ennen kuin kytket sen 

sähköverkkoon. Tämä mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja estää 

kompressorin vaurioitumisen. 

• Jääkaapissa saattaa olla hajua, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa. 

Tämä on normaalia ja haju häviää, kun jääkaappi alkaa jäähtyä. 
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  OSA - 2. LAITTEEN KÄYTTÄMINEN 

Termostaatin säätäminen 
 

Termostaatti säätää automaattisesti jääkaapin ja pakastimen sisälämpötilaa. Pyörittämällä 

nuppia asennosta «1» kohtaan «5» voidaan saavuttaa kylmempi lämpötila.. 

Tärkeä huomautus: Älä yritä säätää termostaattia alle “1” koska se sammuttaa laitteen. 

• Jos haluat säilyttää elintarvikkeita lyhyellä aikavälillä jääkaapissa, voit säätää nuppia 

minimi- ja keskiasennon välillä.(1-3) 

• Jos haluat säilyttää elintarvikkeita pitkään jääkaapissa, voit asettaa nupin  

keskiasentoon.(3-4) 

Huomaa tämä; ympäristön lämpötila, äskettäin säilytetyn ruoan lämpötila ja oven 

avaamisen tiheys vaikuttavat jääkaapin lämpötilaan. Muuta tarvittaessa lämpötila -

asetusta. 

Pakastin **** jääkaapin sisällä voi kylmetä -18°C tai enemmän. 

Jos kylmälaitteessa on Super -asento: 
 

Super kytkin 

Osassa malleista 

• Aseta tämä kytkin normaalisti asentoon "0". Paitsi 

silloin, kun ympäristön lämpötila on matala kuten 

talvella. (sisälämpö alle 16°C) tai kun pakastimen 

lämpötila on pidettävä alhaalla. Käännä siinä 

tapauksessa kytkin asentoon 1.. 

•  Jos haluat asettaa termostaattikotelossa olevan 

pääkytkimen ON -asentoon, paina kytkin alas 1 -

asentoon. Kytkin syttyy. 

Kun pakastinosa on jäähtynyt riittävään lämpötilaan tai sää lämpenee, sammuta Super 
kytkin virran säästämiseksi. 

• Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, laitteen tulee toimia sopivan 

jäähdytyksen saavuttamiseksi 24 tuntia, kunnes se jäähtyy riittävästi. 

• Tänä aikana alä avaa ovea niin usein ja laita paljon ruokaa laitteen sisään. 

Jos laite kytketään pois päältä tai irrotetaan pistorasiasta, odota vähintään 5 minuuttia 

ennen käynnistä laite uudelleen tai kytke se uudelleen, jotta kompressori ei 

vahingoitu. 

Superjäädytys: Tätä kytkintä käytetään pakastuskytkimenä. Jotta pakastusteho olisi 

mahdollisimman suuri, kytke tämä kytkin päälle ennen tuoreiden elintarvikkeiden 

asettamista. Kun tuoreet elintarvikkeet on asetettu pakastimeen, 24 tunnin ON -asento 

riittää yleensä. Energian säästämiseksi sammuta tämä kytkin 24 tunnin kuluttua 

tuoreiden elintarvikkeiden asettamisesta. 

Super asento 

osassa malleista Lämmönsäätö 

Valaisin 
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Lämpötila -asetusten varoitukset 

• Jääkaapin käyttöä ei suositella sen tehokkuuden vuoksi alle 10 ° C: n lämpötiloissa. 

• Kun säädät lämpötilaa, ota huomioon, kuinka usein laitteen ovi avataan ja suljetaan, 
kuinka paljon ruokaa säilytetään jääkaapissa ja missä ympäristössä jääkaappi sijaitsee. 

• Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, anna sen käydä 24 tuntia 

käyttölämpötilan saavuttamiseksi. Tänä aikana älä avaa ovea äläkä pidä suuria määriä 

ruokaa sisällä. 

• 5 minuutin viivästystoiminto estää jääkaapin kompressorin vaurioitumisen, kun irrotat 

pistokkeen ja kytket sen uudelleen päälle, tai kun tulee sähkökatkos. Jääkaappi alkaa 

toimia normaalisti 5 minuutin kuluttua. 

• Jääkaappisi on suunniteltu toimimaan standardeissa määritellyillä ympäristön 

lämpötila-alueilla, tyyppikilvessä ilmoitetun ilmastoluokan mukaisesti. Emme suosittele 

jääkaapin käyttöä ilmoitettujen lämpötila -arvojen ulkopuolella jäähdytystehon kannalta. 

• Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa 10 ° C - 43 ° C. 

Ilmastoluokka ja merkitys: 

T (trooppinen): Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kun ympäristön lämpötila 

vaihtelee 16 ° C: sta 43 ° C: seen. 

ST (subtrooppinen): Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä jossa 

lämpötila vaihtelee 16 ° C - 38 ° C. 
N (leuto): Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kun ympäristön lämpötila vaihtelee 

16 ° C - 32 ° C. 

SN (viileä/leuto): Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä kun  

lämpötila vaihtelee 10 ° C - 32 ° C. 

Toiminnot 

“Ovi auki” merkkivalo; 

•  

• Kahvan «Ovi auki» -ilmaisin osoittaa, onko ovi 

suljettu kunnolla tai onko se edelleen auki. 

• Jos merkkivalo on punainen, ovi on edelleen 
auki. 

• Jos merkkivalo on valkoinen, ovi on kunnolla 

suljettu. 
 
 
 
 
Huomaa, että pakastimen ovi on pidettävä aina kiinni. Tämä estää elintarvikkeiden sulamisen; 
estää tarpeettoman pakastelokeron  jäätymisen sekä säästää huomatavasti energiaa

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Door Open” Indicator 
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Jääpalojen 
valmistus; 

Jääpalamuotti ; 

• Täytä jääpalamuotti vedellä ja aseta pakastinosastoon. 

• Kun vesi on muuttunut kokonaan jääksi, voit kiertää lokeroa alla olevan kuvan 
mukaisesti saadaksesi jääpalat pois muotista. 

 

Kaikki lisävarusteiden kirjalliset ja visuaaliset kuvaukset 

voivat vaihdella laitteen mallin mukaan. 
 

  OSA - 3.   ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN 

Jääkaapissa 

• Jääkaappia käytetään tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen muutaman päivän ajan. 

• Älä aseta ruokaa suoraan kosketuksiin jääkaapin takaseinän kanssa. 
Jätä tilaa ruoan ympärille, jotta ilma pääsee kiertämään. 

• Älä laita jääkaappiin kuumaa ruokaa tai haihtuvia nesteitä. 

• Säilö ruoat aina suljetuissa astioissa tai käärittynä. 

• Estääksesi turhan kosteuden muodostumisen jääkaappiin, pidä nesteet aina astioissa ja 

pulloissa joissa on kansi tai korkki. 

• Lihatuotteita suositellaan säilöttäväksi vihanneslaatikon yläpuolella olevan lasihyllyn 

päällä. Tämä hylly on kaapin kylmin kohta. 

• Voit laittaa vihannekset ja hedelmät vihanneslaatikkoon käärimättä niitä. 

• Välttääksesi kylmän karkaamisen, pidä ovi suljettuna äläkä avaa sitä turhaan. Kun 

avaat oven, sulje se mahdollisimman pikaisesti. 

HUOM: Perunoita, sipuleita sekä valkosipuleita ei suositella säilytettäväksi jääkaapissa. 

Normaaleissa olosuhteissa riittää, kun säädät lämpötilan jääkaappisi +4 ° C: een. 

• The Jääkaapin lämpötilan tulee olla 0-8 C. Alle 0 C elintarvikkeet jäätyvät ja yli 8 C 

lämpötilassa bakteerituotanto kasvaa merkittävästi ja tuotteet pilaantuvat nopeasti. 

• Älä laita kuumaa ruokaa heti jääkaappiin, odota, että lämpötila laskee. Kuumat ruoat 

lisäävät jääkaappisi lämpöä ja aiheuttavat ruokamyrkytyksen riskin ja tarpeettoman 

ruoan pilaantumisen. 

• Liha- ja kalatuotteet tulee säilöä jääkaapin hyllyillä, vihannekset taas vihanneslokerossa 
• Ristikontaminaation estämiseksi lihatuotteita ja hedelmiä/vihanneksia ei saa säilyttää 

yhdessä. 

• Ruoat on sijoitettava jääkaappiin suljetuissa astioissa tai peitettävä kosteuden ja 

hajujen siirtymisen estämiseksi. 
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Pakastelokerossa 

Pakastinosaa käytetään tuoreiden elintarvikkeiden jäädyttämiseen ja pakastettujen 

elintarvikkeiden säilyttämiseen pakkauksessa ilmoitetun ajanjakson ajan sekä jääpalojen 

valmistukseen. 

• Kun pakastat tuoretta ruokaa, kääri ja sulje ruoka kunnolla; pakkauksen tulee olla 

ilmatiivis eikä se saa vuotaa. Erityiset pakastuspussit, alumiinifolio (paksu tai 

kaksinkerroin kääritty), muovipussit ja muoviastiat ovat ihanteellisia. 

• Enimmäismäärä tuoreita elintarvikkeita, jotka voidaan ladata pakastimeen 24 tunnin 
kuluessa on tyyppikilvessä (katso Pakastuskapasiteetti) 

• Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, jaa ne valmiiksi sellaisiin annoksiin jotka pystyt 

käyttää kerralla. 

• Kun laite on sulatettu, aseta elintarvikkeet pakastimeen ja muista käyttää ne lyhyessä ajassa. 

• Älä anna pakastettujen tuoreiden elintarvikkeiden joutua kosketuksiin jo pakastettujen 
elintarvikkeiden kanssa. 

• Merkitse aina pakasteisiin pakastuspäivä ja käytä ne ripeästi ja noudata ohjeistusta 
pakasteiden säilyvyyden suhteen. 

• Sähkökatkon tai toimintahäiriön sattuessa pakastinlokero säilyttää riittävän alhaisen 

lämpötilan elintarvikkeiden säilymisen kannalta. Vältä kuitenkin pakastimen luukun 

avaamista hidastaaksesi pakastinlokeron lämpötilan nousua. 

• Älä koskaa aseta lämpimiä elintarvikkeita pakastelokeroon. 

• Kun laitat pakastelokeroon pakasteita, varmista että pakkaus on ehjä. 

• Pakkauksessa on ilmoitettu pakastetun elintarvikkeen säilymisaika ja suositeltu 

säilytyslämpötila. Noudata valmistajan ohjeita. Jos tietoa ei ole, elintarviketta ei saa 

säilyttää yli 3 kuukautta. 

• Laita pakastetut elintarvikkeet pakastelokeroon mahdollisimman pian ostamisen jälkeen. 

• Kun elintarvike on sulanut, sitä ei saa pakastaa uudelleen. Elintarvike on kypsennettävä 

mahdollisimman nopeasti sulamisen jälkeen. 

Huomaa että; jos haluat avata pakastimen luukun heti sulkemisen jälkeen, ei ei välttämättä 

aukea helposti. Se on normaalia. Ilmanpaineen tasaannuttua luukku aukeaa kuitenkin taas 

helposti. 

Tärkeä huomautus: 

• Pakastetut elintarvikkeet tulee aina kypsentää sulattamisen jälkeen samalla lailla kuin 
tuoreet elintarvikkeet. Niitä ei tule KOSKAAN pakastaa uudelleen kypsentämättömänä! 

• Joidenkin kypsien ruokien mausteiden (esim. anis, basilika, vesikrassi, etikka, inkivääri, 

valkosipuli, sipuli, sinappi, timjami, meirami, mustapippuri jne.) maut voimistuvat, kun 

niitä säilötään pitkään. Siksi pakastettuun ruokaan kannattaa lisätä vähän maustetta, 

tai lisätä mausteet sulattamisen jälkeen. 

• Ruoan säilytysaika riippuu käytetystä rasvasta. Sopivia rasvoja säilömiseen ovat 
margariini, vasikan rasva, oliiviöljy, voi. Heikosti säilyviä on esimerkiksi sian rasva sekä 
maapähkinäöljy. 

• Kaikki ruoat ja nesteet pitää pakastaa suljetuissa astioissa tai pusseissa. 
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  OSA - 4. PUHDISTUS JA HUOLTO 
 

• Irrota virtajohto puhdistuksen ja huollon ajaksi. 

 
 

• Älä puhdista laitetta runsaalla vedellä. 

 
 

 

• Jääkaapin osat voidaan puhdistaa miedolla saippuaseoksella tai soodavedellä. 

 
 
 
 

• Puhdista kylmälaitteen osat erillään saippuavedellä. Älä laita niitä 

astianpesukoneesee. 
 
 
 
 

 
• Älä käytä hankaavia tuotteita, pesuaineita tai saippuoita. Huuhtele 

pesun jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Kun 

puhdistus on valmis, kytke laitteen pistoke takaisin kuivilla käsillä. 

 
 
 
 

•  Puhdista lauhdutin harjalla vähintään kaksi kertaa 

vuodessa energiansäästön ja energiatehokkuuden 

lisäämiseksi. 
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Sulattaminen 

Jääkaappi 

Sulatus tapahtuu automaattisesti jääkaapissa käytön aikana; sulatusvesi kerääntyy 
haihdutusalustaaseen ja poistuu automaattisesti. 

• Haihdutusastia ja tyhjennysaukko on puhdistettava säännöllisesti, jotta vesi ei keräänny 

jääkaapin pohjalle vaan valuu haihdutusaltaaseen. 

• Voit myös kaataa ½ lasillista vettä tyhjennysreikään sisäpuolen puhdistamiseksi. 

 
Pakastin; 

Pakastelokeroon kertynyt huurre ja jää on poistettava säännöllisesti. Pakastelokero on 

puhdistettava samalla tavalla kuin jääkaappi. Sulatustoiminto on suoritettava vähintään kaksi 

kertaa vuodessa. 

Tätä varten; 

• Aseta sulatusta edeltävänä päivänä termostaatin valitsin asentoon 5. jotta  elintarvikkeet 

jäätyvät täysin. 

• Sulatuksen aikana pakastetut elintarvikkeet tulee kääriä paperiin tai pyyhkeisiin jotta ne 

eivät sula. Lämpötilan nouso lyhentää elintarvikkeiden säilymisaikaa pakastimessa. 

Muista käyttää nämä elintarvikkeet nopeasti. 

• Sammuta jääkaappin ja irrota pistorasia. 

• Jätä luukku auki sulamisen ajaksi. Voit lisätä lämmintä vettä astiassa pakastelokeroon 

jotta sulaminen nopeutuu. 

• Kuivaa laitteen sisäosa ja takatilassa oleva vesikouru. Aseta kourun työkalu takaisin 

paikalleen ja aseta termostaatti asentoon 5. 

Polttimon vaihtaminen 

 
Kun vaihdat jääkaapin valon; 

1. Irrota virtajohto pistorasiasta, 

2. Paina valon suojakotelon yläosan sivuilla olevia kielekkeitä ja poista suojus 

3. Vaihda polttimo, älä käytä 15 wattia voimakkaampaa poltinta. 

4. Aseta suojus takaisin paikalleen ja odota 5 minuuttia kunnes kytket virtajohdon 
takaisin paikalleen. 

 
LED valaisimen vaihtaminen 

Jos jääkaapissasi on LED valo, ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sen. 
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  OSA - 5.   

LAITTEEN KULJETUS JA SIIRTÄMINEN 

Kuljetus ja säätäminen 

• Alkuperäisen pakkauksen voi säilyttää siirtämistä varten, jos mahdollista. 

• Kiinnitä kylmälaite asianmukaisilla liinoilla tai naruilla kun kuljetat laitetta. Noudata 

pakkauksessa olevia ohjeita. 
• Poista irtonaiset osat (hyllyt, 

lisävarusteet, vihanneslaatikko 

jne.) tai kiinnitä ne jääkaappiin 

teipillä uudelleen kuljettamista 

varten. 

Jos mahdollista, kuljeta ja kanna 
kylmälaite pystyasennossa.. 

 
Kätisyyden vaihtaminen 

• Jääkaapin oven avautumissuuntaa ei voi muuttaa, jos oven kahva on asennettu 

kiinteästi oven etupintaan. 

• Oven avautumissuuntaa on mahdollista muuttaa malleissa, joissa ei ole kahvoja. 

• Jos kätisyys on vaihdettavissa, pyydä paikallista ja valtuutettua huoltoliikettä 

suorittamaan vaihtotyö. 

  OSA - 6. OHJEITA ENNEN HUOLTOKUTSUN TEKEMISTÄ 

Jos jääkaappi ei toimi odotetulla tavalla, tarkista alla luetellut ratkaisut ennen soittamista 

sähköasentajalle tai huoltopalveluun. 

Mitä tehdä jos kylmälaite ei toimi ollenkaan; 

Tarkista että ; 

• Jääkaappisi on kytketty virta ja johto on kytketty, 

• Sulake ei ole palanut eikä sähkökatkoa ole, 

• Termostaatin asennus ei ole « • » asennossa, 

Pistorasia ei toimi. Tarkista tämä kytkemällä jokin toimiva laite samaan pistorasiaan. 

Mitä tehdä jos kylmälaite toimii heikosti; 

 Tarkista että ; 

• Et ole ylikuormittanut laitetta laittamalla liikaa elintarvikkeita sisälle, 

• Ovi on täysin kiinni, 

• Lauhdutin on puhdas (ei ole esim. pölyinen), 

• Laitteen ympärillä on riittävä ilmankierto. 

Jos kuuluu ääniä ; 

 

Jäähdytyspiirissä kiertävä jäähdytyskaasu voi aiheuttaa lievää ääntä (kuplivaa ääntä), vaikka 
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kompressori ei olisi käynnissä. Älä huoli, tämä on aivan normaalia. Jos nämä äänet ovat 

erilaisia, tarkista; 

• Laite on suorassa eikä heilu , 

• Mikään ei kosketa laitteen runkoon ja takaosaan , 

• Laitteen sisällä olevat tarvikkeet tärisevät. 

Normaalit äänet 

Pauke (jään paukkuminen): (no frost/frost free laitteissa) 

Automaattisen sulatuksen aikana kuuluva paukkuminen on normaalia. 

Kun kylmälaite kylmenee ja jäähtyy, voi kuulua pauke (johtuu materiaalien 
lämpölaajenemisesta). 

Lyhyt naksaus: Kuulet, kun termostaatti kytkee kompressorin päälle/pois.- 

Kompressorin äänet 

Normaalit kompressorin äänet: Tämä melu tarkoittaa, että kompressori toimii normaalisti 

Kompressori voi aiheuttaa enemmän melua lyhyeksi ajaksi, kun se käynnistetään 

ensimmäisen kerran. 

Kuplinta ja loiske: 

Tämä melu johtuu kylmäaineen virtauksesta järjestelmän putkistossa. 

Jos jääkaappi toimii liian äänekkäästi ja jatkuvasti 

Asetetun jäähdytystason ylläpitämiseksi kompressori voi joutua toimimaan jarkuvasti. 

Jääkaapista tuleva ääni on tällöin normaalia. Kun haluttu jäähdytystaso saavutetaan, melu 

vähenee automaattisesti. 

Jos äänet jatkuvat; 

• Onko laite suorassa? Onko jalat säädetty? 

• Onko jotain jääkaapin takana? 

• Täriseekö hyllyt tai elintarvikkeet kaapin sisällä? Aseta hyllyt ja elintarvikkeet uudelleen  

Jos kuulet muita ääniä, tarkista että: 

• Laite on vaakatasossa 

• Mikään ei osu laitteen takaosaan 

• Kaapin sisällä olevat tuotteet tärisevät. 

Veden virtausääni: (Nofrost ja frost free laitteissa) Vesi virtaa normaalisti 

haihdutusastiaan sulatuksen aikana. Tämä ääni kuuluu sulatuksen aikana. 

Ilmavirtausääni: Jos laitteessa on puhallin pakastimessa tai jääkaapissa, on normaalia kuulla 

ilmavirtauksesta syntyvää huminaa. 

Jos jääkaapin alaosassa on vettä; 

Tarkista että ; 

Sulatusveden tyhjennysreikä ei ole tukossa (puhdista tyhjennysaukko tyhjennystyökalulla) 

Tärkeä huomautus: 

• Katkaise sähkökatkon aikana jääkaapin virta, jotta vältytään mahdollisilta 

kompressoriongelmilta. Sinun tulee odottaa pistokkeen kytkemistä 5-10 minuuttia 

sähkökatkon jälkeen. Jos kytket jääkaapin pois päältä jostain syystä, odota vähintään 5 

minuuttia, ennen kuin kytket sen uudelleen. Se on tärkeää jääkaapin osien 

vaurioitumisen välttämiseksi. 
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• Jääkaapin jäähdytysyksikkö on piilotettu takaseinään. Tästä syystä jääkaapin 

takapinnalle saattaa ilmaantua vesipisaroita tai jäätymistä, koska kompressori toimii 

tietyin väliajoin. Tämä on normaalia. Sulatustoimenpiteitä ei tarvitse suorittaa, ellei jäätä 

ole todella paljon. 

• Jos et käytä jääkaappia pitkään aikaan (esim. Kesälomalla), aseta termostaatti “•” -

asentoon. Sulatuksen jälkeen puhdista jääkaappi ja jätä ovi auki kosteuden ja hajujen 

estämiseksi. 

• Jos ongelma jatkuu, kun olet noudattanut kaikkia yllä olevia ohjeita, ota yhteys 

lähimpään valtuutettuun huoltoon. 

• Ostamasi laite on suunniteltu kotikäyttöön ja sitä voidaan käyttää vain kotona ja 

ilmoitettuihin tarkoituksiin. Se ei sovellu kaupalliseen tai yleiseen käyttöön. Jos ostaja 

käyttää laitetta tavalla, joka ei ole näiden ominaisuuksien mukainen, korostamme, että 

valmistaja ja jälleenmyyjä eivät ole vastuussa mistään korjauksesta tai viasta 

takuuaikana. 

Vinkkejä energiansäästöön 

1– Asenna laite viileään, hyvin tuuletettuun tilaan, mutta ei suoraan auringonvaloon eikä 

lämmönlähteen (jäähdytin, liesi jne.) Läheisyyteen. Muussa tapauksessa käytä 

eristyslevyä. 

2– Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä laitteen ulkopuolella. 

3– Kun sulatat pakastettua ruokaa, aseta se jääkaappiosastoon. Pakastetun ruoan 

alhainen lämpötila auttaa jäähdyttämään jääkaappiosaston sen sulaessa. Tämä se 

vähentää energiantarvetta. 

4– Juomat ja nesteet on peitettävä. Muuten laitteen kosteus kasvaa. Siksi käyntiaika 

pitenee. Myös juomien ja nesteiden peittäminen auttaa säilyttämään tuoksun ja maun. 

5– Kun asetat ruokaa ja juomia, avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyesti. 

6– Pidä laitteen eri osien (vihanneslaatikko, pakastin jne.) luukut suljettuina. 

7– Oven tiivisteen on oltava puhdas ja taipuisa. Vaihda tiivisteet, jos ne ovat kuluneet.
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  OSA - 7.   
LAITTEEN OSAT JA VARUSTEET 

 
1 

 

 
2 

 
 
 

3 

B 
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6 
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B) Jääkaappi 

 
1) Lämpötilansäädin 

2) “Ovi auki” merkkivalo 

3) Jääkaapin hylly 

4) Vihanneslaatikon ylähylly 

5) Vihanneslaatikko 

6) Säätöjalat 

7) Ovihylly pulloille 

8) Ovihyllyt 

9) Muovinen jääraappa * 

10) Jääpalamuotti 

11) Munakenno 

* Osassa malleista 

10 11 

Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista. 

Osat voivat vaihdella laitteen mallin mukaan. 
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Yleiset huomautukset: 

Tuoreruokaosasto (jääkaappi): Tehokkain energiankäyttö varmistetaan siten, että 

laitteen alaosassa olevat laatikot ja hyllyt ovat tasaisesti jakautuneet, ovilokeroiden 

sijainti ei vaikuta energiankulutukseen. 

Pakasteosasto (pakastin): Energiaasäästetään kun ovet ja luukut ovat 

kunnolla kiinni. 

  OSA - 8. TEKNISET TIEDOT 

Tekniset tiedot ovat laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä ja energiamerkinnässä. 

Laitteen mukana toimitetussa energiamerkinnässä oleva QR-koodi tarjoaa web-linkin 

laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL -tietokannassa. 

Säilytä energiamerkintä viitteenä yhdessä käyttöoppaan ja kaikkien muiden laitteen mukana 

toimitettujen asiakirjojen kanssa. 

On myös mahdollista löytää samat tiedot EPREListä käyttämällä linkkiä 

https://eprel.ec.europa.eu ja laitteen tyyppikilvessä olevaa mallinimeä ja tuotenumeroa. 

Katso lisätietoja energiamerkinnästä linkistä www.theenergylabel.eu. 

. 
 

  OSA - 9. TIETOA TESTILAITOKSILLE 

Laitteen asennuksen ja valmistelun mahdolliseen EcoDesign -tarkistukseen on oltava 

standardin EN 62552 mukaisia. Ilmanvaihtovaatimusten, syvennyksen mittojen ja 

vähimmäisvälysten takana on oltava tämän käyttöoppaan osan 1 mukaiset. Ota yhteyttä 

valmistajaan saadaksesi lisätietoja, myös suunnitellusta täyttämisestä. 

  OSA - 10. ASIAKASPALVELU JA HUOLTO 
Käytä aina alkuperäisiä varaosia. 

Kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, varmista, että seuraavat tiedot ovat 
saatavilla: malli, sarjanumero ja huoltonumero. 

Tiedot löytyvät arvokilvestä. Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Joidenkin tiettyjen osien alkuperäisiä varaosia on saatavana vähintään 7 tai 10 vuoden ajan, 
riippuen laitteen tyypistä, mallin viimeisen yksikön markkinoille saattamisesta. 

 
 

 

 

 

Visit our website to: 

www.cylinda.se 

http://www.cylinda.se/


 

 
 

 
 
 

Huolto ja varaosat 

 
PIKETA OY 

p. 03 2333 259 
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