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OHUTUSJUHISED 

TAHTIS ON NEED LABI LUGEDA JA TAITA 
Enne seadme kasutamist tuleb need 
ohutusjuhised labi lugeda. Hoidke need 
tuleviku tarbeks kaeulatuses. Nendes juhistes ja 
seadmel endal on olulised ohutusjuhised, mida 
tuleb alati jargida. Tootja ei v6ta mingit vastutust, 
kui nende ohutusjuhiste eiramise tagajarjel 
kasutatakse v6i seadistatakse seadet valesti. 
& Vaga vaikesed lapsed (0-3 aastat) tuleb 
seadmest eemal hoida. Vaikesed lapsed (3-8 
aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui neid ei 
juhendata pidevalt. Lapsed alates 8. eluaastast 
ja fuusiliste, tunnetuslike ning vaimsete 
puuetega v6i kogemuste ja teadmisteta isikud 
v6ivad seda seadet kasutada ainult juhul, 
kui neid juhendatakse v6i kui nad on saanud 
valja6ppe seadme ohutu kasutamise kohta ning 
m6istavad seadme kasutamisega seotud ohte. 
Lapsed ei tohi seadmega mangida. Lapsed ei 
tohi ilma juhendamiseta seadet puhastada ega 
hooldada. 
3- kuni 8-aastased lapsed v6ivad kulmutusseadmeid
taita ja tuhjendada.
LUBATUD KASUTAMINE 

& ET TEVAATUST! Seade ei ole m6eldud 
kasutamiseks valise IOlitusseadmega, nagu 
taimer v6i eraldiseisev kaugjuhitav susteem. & 
See seade on m6eldud kasutamiseks 
kodumajapidamistes ja selletaolistes 
rakendustes nagu personali koogialad 
kauplustes, kontorites ja muudes 
toopiirkondades, farmides, klientide kasutuses 
hotellides, motellides, oomajades ja muudes 
eluruumides. 
& See seade .. ei ole professionaalseks 
kasutamiseks. Arge kasutage seadet 
valistingimustes. 
& Seadme sees kasutatav pirn on ette nahtud 
spetsiaalselt kodumasina_tele ja ei sobi ruumi 
Oldvalgustuseks kodus (EU maarus 244/2009). & 
Seade on m6eldud kasutamiseks kohtades, 
kus keskkonna temperatuur jaab jargmistesse 
piiridesse andmesildil toodud kliimaklassi jargi. 
Seade ei pruugi korralikult tootada, kui see on 
jaetud pikaks ajaks temperatuurile valjaspool 
maaratud vahemikku. 

0

Keskkonna kliimaklass T. ( ()
SN: 10 kuni 32 °C; N: 16 kuni 32 °C 
ST: 16 kuni 38 °C; T: 16 kuni 43 °C 
& See seade ei sisalda CFC-d. KOlmutuss0steem 
sisaldabainetR600a(HC).Seadmedisobutaaniga 
(R600a): isobutaan on maagaas, mis ei m6juta 
keskkonda, kuid on tuleohtlik. Selleparast 
tuleb veenduda, et kulmutussusteemi torud 
ei oleks kahjustatud, eriti kulmutussusteemi 
tuhjendamisel. .. 
& HOIATUS! Arge vigastage seadme 
kulmutussusteemi torusid. 

& HOIATUS! Hoidke seadme korpuse voI 
sisseehitatud struktuuri tuulutusavad vabadena. 
& HOIATUS! Sulatamisprotsessi kiirendamiseks tohib 
kasutada ainult tootja soovitatud mehaanilisi, 
elektrilisi v6i keemilisi vahendeid. 
& HOIATUS! Arge kasutage elektriseadmeid 
seadme sees ega asetage elektriseadmeid 
seadme sisse, kui need ei ole seda tO0pi, mida tootja 
on selges6naliselt lubanud. 
& HOIATUS! Jaamasinaid ja/v6i veeautomaate, mis ei 
ole 0hendatud otse veeallikaga, tohib taita ainult 
joogiveega. 
& HOIATUS! Automaatsed jaamasinad ja/ v6i 
veeautomaadid tohib 0hendada ainult 
joogiveesusteemiga, mille r6hk on vahemikus 0, 14 ja 
1 MPa (1,4 ja 10 bar). 
&   HOIATUS!  Kasutage seadmega kaasasolevaid uusi 
voolikukomplekte ja vanu voolikukomplekte ei tohiks 
uuesti kasutada.
& Arge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, 
nagu aerosoolipurgid tuleohtliku kOtJ.1sega. 
& Arge neelake m6nede mudelitega 
�aasasolevate jaapakkide sisu (mittetoksiline). Arge 
sooge jaakuubikuid ega -komme kohe parast 
kulmikust valjav6tmist, sest need v6ivad tekitada 
kulmap6Ietusi. 
& Toodetel, mis on ette nahtud kasutama 
6hufiltrit juurdepaasetava ventilaatorikatte sees, 
peab tootava kulmiku korral olema filter alati omal 
kohal. 
& Arge hoidke vedelikega klaasanurriaid 
kulmikus, sest need v6ivad puruneda. Arge 
ummistage ventilaatorit (selle olemasolul) 
toiduainetega. Parast toidu paigaldamist 
kontrollige, kas kambrite uksed sulguvad 
korralikult, eriti s0gavkOlmiku uks. 
& Kahjustatud tihendid tuleb vahetada 
esimesel v6imalusel. 
& Kasutagekulmutuskambritainultvarsketoidu 
hoidmiseks ja s0gavkOlmutuskambrit ainult 
kulmutatud toidu hoidmiseks, varske toidu 
kulmutamiseks ja jaakuubikute valmistamiseks. 
& Valtige lahtise toidu hoidmist 
vahetult varske toidu kambri v6i 
s0gavk0lmutuskambri sisepindade vastas. 
Seadmetel v6ivad olla spetsiaalsed kambrid (varske 
toidu kamber, null kraadi kast jne). Kui toote 
bros00ris ei ole oeldud vastupidist, v6ib need 
eemaldada, sailitades samavaarse t66j6udluse. 
&  Vältige otsest kontakti värske toidu ja juba 
külmunud toidu vahel. Külmumiskiiruse 
optimeerimiseks saab sahtlid eemaldada ja toidu 
panna otse sektsiooni põhja või ülaossa.

tfu Hoiatus! P6Ievate materjalide suttimisoht! Seadme 
k6ige sobivamad kambrid kindlat t00pi toiduainete 
hoidmiseks, arvestades erinevat temperatuurijaotust 
kambrites, on jargmised. - KOlmutuskamber. 
Troopiliste puuviljade, purkide, jookide, 
munade, kastmete, hapukurkide, v6i, moosi, 
juustu, piima, piimatoodete, jogurti 
hoidmiseks. V6ite hoida ka kulmi I6ike, magustoitu, 
liha ja kala, juustukooki, varsket pastat, hapukoort, 
pudingit ja koorejuustu.
Puu- ja juurviljasahtel kulmkambri p6hjas.
Juur- ja  puuviljade hoidmiseks (v.a troopilised 
puuviljad
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Jahutuskamber. Hoidke liha ja kala k6ige 
kUlmemas sahtlis. 
- Sugavkulmutuskamber.
So bib keskkonnatemperatuuril olevate
toiduainete kUlmutamiseks ja kUlmutatud
toidu hoidmiseks, sest temperatuur jaotub
uhtlaselt kogu kambris. Ostetud kUlmutatud
toidu pakendil on aegumiskuupaev. See
kuupaev v6tab arvesse hoiustatava toidu tuupi
ja selleparast tuleb seda kuupaeva arvestada.
Varskeid toiduaineid tohib hoiustada jargmiste
perioodide jooksul. Juust, koorikloomad, jaatis,
sink/vorst, piim, varsked vedelikud - 1 kuni
3 kuud; steik v6i karbonaad (looma-, lamba-,
sealiha) -4 kuud; v6i, margariin, linnuliha (kana,
kalkun) - 6 kuud; puuviljad (v.a tsitruselised),
praetud liha (looma-, sea-, lambaliha), juurviljad
- 8 kuni 12 kuud. Toiduainete pakendil
olevaid aegumistahtaegu tuleb jargida.
Hoidke toiduaineid ülaltoodud lõikude järgi,
et neid oleks võimalikult kaua säilinud, et
vältida toidujäätmeid. Toidu saastumise
valtimiseks tuleb jargida jargmist.
- Ukse avamine pikaks ajaks v6ib oluliselt t6sta
temperatuuri seadme kambrites.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis v6ivad
toiduga kokku puutuda, ja ligipaasetavat
d renaazisusteem i.
- Puhastageveepaake, kui neid ei ole kasutatud48
tunni jooksul; loputage veeallikaga 0hendatud
veesusteemi, kui vett ei ole kasutatud 5 paeva
jooksul.
- Hoidke toorest liha ja kala kulmikus sobivates
mahutites, et see ei puutuks kokku muude
toiduainetega ega tilguks nendele.
KUlmikut Flexi Freeze tuleb kasutada jargmiselt.
+ 1 0 °C: veini hoidmiseks
+4 °C: juur- ja puuviljade hoidmiseks

(v.a troopilised puuviljad) 
0 °C: ainult liha ja kala hoidmiseks 
K6ik seaded allapoole nulli: kUlmutatud 
toiduainete hoidmiseks sugavkUlmutis. 
- Kahe tahe margistusega kUlmutatud toidu
kambrid sobivad eelkUlmutatud toiduainete
hoidmiseks, jaatise ja jaakuubikute hoidmiseks
v6i valmistamiseks.
- Arge kUlmutage varskeid toiduaineid uhe,
kahe v6i kolme tahega margistatud kambrites.
- Kui kUlmutusseade jaetakse pikaks ajaks
tuhjaks, lulitage see valja, sulatage ara,
puhastage ja kuivatage ning jatke uks lahti, et
valtida hallituse tekkimist seadmes.

PAIGALDAMINE 

& Seadet peab kasitsema ja paigaldama kaks 
v6i enam isikut-vigastuste oht. Lahtipakkimisel 
ja paigaldamisel kasutage kaitsekindaid -
16ikehaavade oht. 
& Paigaldada, sh veevarustust, ja teha 
elektriuhendusi ning r�monti tohib ainult 
kvalifitseeritud tehnik. Arge remontige ega 
vahetage uhtegi seadme osa, kui seda ei ole 
kasutusjuhendis spetsiaalselt maaratud. Hoidke 
lapsed paigalduskohast eemal. 
Parast seadme lahtipakkimist veenduge, et see 
ei oleks transportimisel kahjustada saanud. 
Probleemide korral v6tke 0hendust edasimuuja 
v6i lahima muugijargse teenindusega. Parast 
paigaldamist tuleb kasutatud pakkematerjal 
(plastist, vahtpolusturoolist osad jmt) hoiustada 
valjaspool laste kaeulatust - lambumisoht. 
Enne paigaldamist tuleb seade eemaldada 
toiteallikast - elektriloogioht. Paigaldamisel 
veenduge, et seade ei vigastaks toitekaablit -
suttimis- v6i elektriloogioht. Aktiveerige seade 
alles parast paigaldamise 16petamist. 
&Seadme teisaldamisel arge kahjustage 
p6randaid (nt parketti). Paigaldage seade 
p6randale v6i tugedele, mis on piisavalt tugevad 
selle raskuse kandmiseks, ja kohta, mis sobib 
selle suuruse ning kasutamisega. Veenduge, 
et seade ei asuks soojaallikate lahedal ja et 
selle neli jalga toetuksid stabiilselt p6randale. 
Vajaduse korral reguleerige neid. Kontrollige 
loodiga, kas seade on ideaalselt horisontaalne. 
Enne seadme sisselulitamist oodake vahemalt 
kaks tundi, et tagada jahutussusteemi taielik 
efektiivsus. 
& HOIATUS! Seadme paigutamisel veenduge, 
et toitejuhe ei jaaks kinni ega saaks vigastusi. 
& HOIATUS! Ohu valtimiseks seadme 
ebastabiilsuse, paigutuse v6i kinnitamise t6ttu 
tuleb seda teha tootja juhiste kohaselt. Keelatud 
on paigutada kUlmikut selliselt, et gaasiahju 
metallvoolik v6i metallist gaasi- v6i veetorud v6i 
elektrijuhtmed puudutaksid kUlmiku tagaseina 
(kondensaatori mahis). 
& Vajaliku tuulutuse tagamiseks jatke seadme 
m61emale kUljele ja kohale vaba ruumi. 
Kuumadele pindadele ligipaasu valtimiseks 
peab seadme tagakUlje kaugus tagaseinast 
olema 50 mm. Sellest vaiksem vahekaugus 
suurendab toote energiatarvet. 
& Kui on vaja vahetada uksi, v6tke 0hendust 
tehnilise abi keskusega. 
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HOIATUS ELEKTRILOOGI EEST 
& Seadet peab olema v6imalik toiteallikast 
eraldada pistiku valjat6mbamisega (kui pistikule on 
ligipaas) v6i mitmeasendilise lulitiga, mis on 
paigaldatud uhendamiseeskirjade jargi 
pistikupesast ettepoole. Seade peab olema 
maandatud riiklike elektriohutuse standardite 
kohaselt. 
& Arge kasutage pikendusjuhtmeid, mitut pesa 
v6i adaptereid. Parast paigaldamist ei tohi 
elektri�omponendid olla kasutajale ligipaasetavad. 
Arge.]<asutage seadet, kui olete marg v6i paljajalu. 
Arge kasutage seadet, kui selle toitekaabel v6i pistik 
on vigastatud v6i kui seade on kahjustatud v6i maha 
kukkunud. 
& Kui toitejuhe on vigastatud, peavad tootja, tema 
teenindustootaja v6i samasuguse 
kvalifikatsiooniga isikud ohu valtimiseks selle 
vahetama - eJ.ektriloogioht. 
& HOIATUS! Arge paigutage palju portatiivseid 
pistikupesi v6i portatiivseid toiteallikaid seadme taha. 
PUHASTAMINE JA HO OLDUS 
& HOIATUS! Enne hooldustoode tegemist 
veenduge, et seade oleks valja lulitatud 
ja toiteallikast lahti uhendatud; arge 
kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid -
elektriloogioht. 
& Arge kasutage plastosadel, ukse sise- ja 
valisliistudel v6i tihenditel abrasiivseid v6i 
karme puhastusvahendeid nagu aknaspreid, 
kuurimisvahendid, p61evad vedelikud, 
pihastusvahendeid, nagu, kontsentreeritud 
pesemisained, valgendid vo1 .. naftatooteid 
sisaldavad puhastusvahendid. Arge kasutage 
paberratikuid, kuurimispatju v6i muid karme 
puhastusvahendeid. 
PAKKEMATERJALI KASUTUSELT KORVALDAMINE 
Pakkematerjal on 100% taaskasutatav ja margistatud 
taaskasutussumboliga �-
Selleparast tuleb pakendi erinevad osad kasutuselt k6rvaldada 
vastutustundlikult ja taielikus vastavuses kohaliku omavalitsuse 
eeskirjadega jaatmekaitluse kohta. 

KODUMASINATE KASUTUSELT K0RVALDAMINE 
Selle seadme valmistamisel on kasutatud taas-v6i korduskasutatavaid 
materjale. K6rvaldage see kasutuselt vastavalt kohalikele 
jaatmekaitluseeskirjadele. Lisateabe saamiseks kodumasinate 
kaitlemise, taastamise ja taaskasutuse kohta v6tke Ghendust 
kohaliku omavalitsusega, kodumasinate kogumisteeninduse v6i 
kauplusega, kust te seadme ostsite. Selle! seadmel on margis 
vastavuse kohta Euroopa direktiiviga 2012/19/EL, mis kasitleb elektri
ja elektroonikaseadmetest tekkinud jaatmeid (WEEE). Tagades selle 
toote 6ige kasutuselt k6rvaldamise, aitate valtida negatiivseid 
tagajargi keskkonnale ja inimeste tervisele. 

Sumbol ! tootel v6i tootega kaasasoleval dokumentatsioonil 

naitab, et seda tuleb kaidelda olmeprugina, kuid viia elektri- ja 
elektroonikaseadmete taaskasutamise kogumiskeskusesse. 

N0UANDED ENERGIA SAASTMISEKS 
Paigaldage seade kuiva, hasti ventileeritavasse ruumi eemale 
igasugustest soojusallikatest (nt radiaatorist, pliidist jmt) ja kaitstuna 
otsese paikesevalguse eest. Vajadusel kasutage isoleerivat plaati. 
Vajaliku ventilatsiooni tagamiseks jargige paigaldusjuhiseid. 
Ebapiisav ventilatsioon toote taga suurendab energiatarvet ja 
vahendab jahutuse efektiivsust. 

Sagedane ukse avamine v6ib suurendada energiatarvet. Seadme 
sisetemperatuuri ja energiatarvet v6ivad m6jutada ka keskkonna 
temperatuur ja seadme asukoht. Temperatuuri seadmisel tuleb neid 
tegureid arvestada. 
Vahendage ukse avamisi miinimumini. 
Kulmutatud toidu sulatamisel asetage see kulmikusse. Kulmutatud 
toodete madal temperatuur jahutab toitu kulmikus. Laske soojal 
toidul ja jookidel jahtuda enne nende paigutamist seadmesse. 
Riiulite paiknemisel kulmikus ei ole mingit m6ju energia efektiivsele 
kasutamisele. Toit tuleb riiulitele paigutada selliselt, et oleks tagatud 
korralik 6huringlus (toit ei tohi omavahel kokku puutuda ja jargida 
tuleb vahekaugust toidu ning tagaseina vahel). 
Kulmutatud toidu mahutavust saab suurendada, kui eemaldate 
korvid ja Stip Frosti riiuli olemasolul ka selle. 
Arge muretsege kompressorist kostuva mura parast, mida 
kirjeldatakse tavamurana selle toote kiirjuhendis. 

MÄRKUS. Kabriolettkamber Palun lugege jaotiste "KÜLMUTATUD 
KORTER" ja "KÜLMUTATUD KORTER" kohaldatavaid juhiseid. See 
tabel sobib ainult Euroopa Liidu riikidele. Mudeli kohta käivat 
teavet saab energiamärgisel esitatud QR-koodi abil. Silt sisaldab ka 
mudeli tunnust, mida saab kasutada registri portaali otsimiseks 
aadressil https: //eprel.ec.europa.eu.

Külmutatud osa

Toode

Ladustamisaeg
 (-12 ° C) / kuu

Soovitatav 
säilitusaeg 
(-18 ° C) / kuus

Ladustamisaeg 
(-22 ° C) / kuu

Või või margariin 1  6   9

Kala 1  1-3 6

Puuviljad (va tsitruselised) 
ja köögiviljad 1  8-12 12 

Liha- singivorsti
Praed (veiseliha-sea-

talleliha)
Praed või karbonaadid 
(veiseliha-lambaliha-

sealiha)
1  

2  
8-12 

4 12  

Piim, värske vedelik, 
juust, jäätis või šerbet 1  1-3 5 

Kodulinnud (kana-kalkun) 1  5-7 9

KÜLMUTAMATA KORTER

Toode

Säilitusaeg 
0-3 ° C

Soovitatav 
säilitusaeg 
(3–6 ° C)

Hoidmisaeg 
6-8 ° C

purgid, joogid, munad, 
kastmed, hapukurgid, või, 
moos 3-4 nädalat 3-4 nädalat 3-4 nädalat

Troopilised puuviljad Ei soovita 2-4 nädalat 3-4 nädalat

juust, piim, piimatooted, deli 
toit, jogurt 2-5 päeva 2-5 päeva 2-5 päeva

Külmatükid, magustoidud, liha 

ja kala ning kodus küpsetatud 

toit 3-5 päeva 1-2 päeva Ei soovita

Hoidke köögivilju ja puuvilju 
(va troopilisi puuvilju ja 
tsitruselisi) 15 päeva 10-12 päeva 4-7 päeva
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Vana külmiku nõuetekohane utiliseerimine
OHT! Laste kinnijäämise oht. Enne vanast külmikust või 
sügavkülmikust vabanemist tehke järgmist.

■ Eemaldage uksed.

■ Jätke riiulid oma kohale, nii et lapsed ei saaks hõlpsalt
külmikusse ronida.

TÄHTIS! Laste kinnijäämine ja lämbumine on endiselt probleemid. 
Kasutuselt kõrvaldatud või hüljatud külmikud on endiselt ohtlikud, 
isegi kui seisavad kasutamata vaid paar päeva. Kui vabanete 
vanast külmikust, järgige õnnetuste vältimiseks neid juhiseid.

HOIATUS!
Lämbumisoht

Võtke oma vana külmiku uksed eest ära.

Selle nõude eiramine võib põhjustada surma või 
ajukahjustusega lõppeva õnnetuse.

Oluline teave külmikute kasutuselt kõrvaldamise kohta
Külmiku kasutuselt kõrvaldamisel järgige föderaalseid ja 
kohalikke eeskirju. Külmikut võib kasutuselt kõrvaldada 
litsentseeritud külmikutehnik kooskõlas kehtestatud 
eeskirjadega.
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MÄRGE:
Sahtlid, korvid ja riiulid peavad jääma ülaltoodud pildi sarnasesse asendisse. See on 
parim tingimus energiatarbimiseks. Seda külmutusseadet ei ole ette nähtud 
kasutamiseks sisseehitatud seadmena.
Külmkapi esmakordsel paigaldamisel veenduge, et juhtseadised on ikka seatud 
soovitatud väärtuste juurde. Tehases soovitatud seadeväärtused on 3 ° C külmiku ja 
-18 ° C sügavkülma jaoks. Kõik selle toote LED-tuled vastavad energiatõhususe
klassile G. Koormuspiirangud määratakse korvide, klappide, sahtlite, riiulite jms abil.
Veenduge, et need komponendid saaksid pärast laadimist endiselt hõlpsalt sulgeda.
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Kiirjahutusfunktsioon on kasulik ajal, mil kOlmikut kasutatakse viiga tihti ja 
see on toitu tiiis voi kui ruumis on ajutiselt soojem. Kiire jahutuse 
sisselülitamisel jahtub külmiku temperatuur tavapärasest kiiremini. 

Seadme andmeplaadile on miirgitud viirske toidu kogus 
(kilogrammides), mida on v6imalik 24 tunni jooksul kOlmutada. Kiire 
sügavkülmiku sisselülitamisel jahtub külmumistemperatuur tavalistest 
sätetest kiiremini. 

See režiim ei mõjuta sügavkülmiku temperatuuri.

Demorežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke helinuppu ja 
lukustusnuppu korraga 3 sekundit all.
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■ Jaa valmistamiseks taitke jaaalus puhastatud veega ja pange
jaavalmistaja sOgavkOlmiku Olemisele riiulile. Andke aega jaa
tekkimiseks ja kui jaa on valmis, keerake nuppe paripaeva, et
jaakuubikud kukusid jaamahutisse. Jääkuubik täidab veega
2/3 jääalusest ja paneb selle tagasi sügavkülmkambrisse.
Ärge mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaid või
teravaid esemeid.
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