
Kytke laite aina irti sähköverkosta ennen lampun vaihtamista ja noudata ohjeita tuotteen 
valaistustyypin mukaan.
Vaihda lamppu samantyyppiseen lamppuun, joita on saatavissa teknisestä huoltopalvelusta ja 
valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Valaistustyyppi 1)
1. Avaa ruuvi ja irrota lampun suojus.
2. Laitteen sisällä olevassa lampussa on pikaliitin, sitä ei 

ruuvata irti vaan se vedetään pois nuolen suuntaan.
3. Asenna lampun suojus takaisin lampun vaihtamisen 

jälkeen, odota sitten 5 minuuttia ennen laitteen 
kytkemistä sähköverkkoon.

Valaistustyyppi 2)
Lamppu irrotetaan kääntämällä sitä vastapäivään kuten 
kuvassa. Odota 5 minuuttia ennen laitteen kytkemistä 
sähköverkkoon.

Valaistustyyppi 3)
Jos laitteessa on valodiodit, ota yhteys 
huoltopalveluun vaihtamista varten.
Valodiodit kestävät kauemmin verrattuina 
perinteisiin lamppuihin, valaisevat sisäosat 
tehokkaammin ja ovat ympäristöystävällisempiä
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Puhdista laite säännöllisesti liinalla käyttäen lämmintä vettä, 
johon on lisätty vähän mietoa, erityisesti jääkaapin sisäosan 
puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan 
käytä hankaavia pesuaineita. Sulatusveden tasainen ja 
oikea poistuminen taataan puhdistamalla jääkaappiosaston 
takaseinässä, hedelmä- ja vihanneslaatikon lähellä olevan 
poistoaukon sisäpinnat säännöllisesti käyttäen mukana toimitettuja 
välineitä (katso kuvaa).
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen 
minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

2

1

Kytke laite verkkovirtaan.
Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: 
hälytysäänet vaimennetaan pitämällä painiketta painettuna. Mikäli varusteisiin kuuluu antibakteria-
hajusuodatin, sijoita se paikalleen puhaltimeen suodattimen pakkauksessa olevien ohjeiden 
mukaisesti.
Huom. Käyttöönoton jälkeen on odotettava 4 - 5 tuntia, jotta laite saavuttaa oikean lämpötilan 
normaalin elintarvikemäärän säilyttämistä varten.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

PUHDISTUS JA HUOLTO

LAMPUN TAI VALODIODIN VAIHTAMINEN 
(mallista riippuen) 
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Kytke laite irti sähköverkosta, tyhjennä, sulata (tarvittaessa) ja puhdista se. Jätä ovet hieman 
raolleen, jotta ilma pääsee kiertämään sisäosissa. Näin laitteeseen ei tule hajua tai hometta.

LAITTEEN JÄÄDESSÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄKSI

Ovet pidetään kiinni, jolloin elintarvikkeet säilyvät kylminä mahdollisimman pitkään. Älä pakasta 
uudelleen jo osittain sulanutta ruokaa. Mikäli sähkökatko on pitkä, sähkökatkohälytys saattaa 
aktivoitua (mallista riippuen).

SÄHKÖVIRRAN KATKETESSA

Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia.
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Osaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä. 
Sulatusvesi kulkee tyhjennysaukkoon, josta se valuu haihdutusastiaan.
Laitteessa voi olla mallista riippuen erikoisosasto (liha- ja kalalokero tai nolla-astelokero) tuoreen 
lihan ja kalan säilyttämistä varten.
Huomio: Jääkaapin varusteet eivät kestä konepesua.
Huom. Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa 
osastojen sisälämpötilaan. Säädä lämpötilat ottaen huomioon nämä tekijät.
Huom. Jos jääkaappiosastossa ja erityisesti lasihyllyjen lähellä oleva ilma on hyvin kosteaa, 
kosteus voi tiivistyä vedeksi. Tällöin on suositeltavaa sulkea nesteitä sisältävät astiat (esimerkiksi 
lihaliemikattilat), kääriä hyvin kosteat elintarvikkeet (esimerkiksi vihannekset) pakkauksiin ja säätää 
lämpötila-asetus hieman lämpimämmäksi.

Hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen (mallikohtainen varuste)
Jos tuotteessa on vain hedelmä- ja vihanneslaatikko, on suositeltavaa tyhjentää (ja tarvittaessa 
poistaa) kaksi alempaa ovihyllyä irrottamisen helpottamiseksi. Sitten voit poistaa laatikon.

Puhallin ja antibakteria-hajusuodatin (mallikohtainen varuste)
Puhallin pitää jääkaappiosaston sisälämpötilan tasaisena, jolloin elintarvikkeet säilyvät 
paremmin ja kosteustaso pysyy matalana. Puhaltimen toimintaa ei saa estää liian lähellä olevilla 
elintarvikkeilla. Puhallin voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä manuaalisesti (katso pikaopasta). 
Jos se on käytössä, se toimii tarvittaessa automaattisesti.

JÄÄKAAPPIOSASTO
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Pakastinosastossa  voidaan säilyttää pakastettuja elintarvikkeita (pakkauksessa ilmoitettuun 
päivämäärään asti) ja siinä voidaan pakastaa tuoreita elintarvikkeita. Tuoreiden elintarvikkeiden 
määrä, joka voidaan pakastaa 24 tunnissa, näkyy arvokilvessä. Sijoita tuoreet elintarvikkeet 
pakastinosaston sisällä olevalle pakastusalueelle (katso pikaopasta). Jätä pakkausten 
ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Osittain sulanutta ruokaa ei ole 
suositeltavaa pakastaa uudelleen. Elintarvikkeet on pakattava siten, ettei pakkaukseen pääse 
vettä, kosteutta tai höyryä.
Energian säästämiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi älä koskaan laita siihen kuumia 
elintarvikkeita.
Huom. Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa 
osastojen sisälämpötilaan. Lämpötilat tulee säätää nämä tekijät huomioon ottaen.

Jääkuutioiden valmistus
Täytä 2/3 jääkuutioastiasta (mikäli käytettävissä) vedellä ja aseta se 
pakastinosastoon. Älä koskaan käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia 
esineitä jään irrottamiseen.

Korien poistaminen (mallista riippuen)
Vedä laatikot niin ulos kuin mahdollista, nosta hieman ja irrota. 
Pakastinosaston tilavuutta voi tarvittaessa lisätä seuraavalla tavalla:
A) Jos pakastinosaston pohja on kuten kuvassa A, poista ylemmät 

laatikot ja/tai luukut. Alalaatikko täytyy jättää paikalleen. 
Varmista, että pakastinosaston ovi sulkeutuu moitteettomasti kun 
olet sijoittanut elintarvikkeet ritilöille/hyllyille.

B) Jos pakastinosaston pohja on kuten kuvassa B, kaikki laatikot 
tai luukut voidaan poistaa. Varmista, että pakastinosaston ovi 
sulkeutuu moitteettomasti kun olet sijoittanut elintarvikkeet 
ritilöille/hyllyille.

Luukun poistaminen (mallista riippuen)
Avaa luukku ja poista tappi kuten kuvassa C.

No frost -mallit eivät vaadi mitään sulatustoimenpiteitä.
Muissa malleissa, jos pakastinosastoon muodostuu jäätä, 
suosittelemme pakastimen sulattamista 2 kertaa vuodessa tai kun 
jäätä on liikaa (paksuus 3 mm). 
Jään muodostuminen on normaalia. 
Kerroksen paksuus ja muodostumisnopeus riippuvat 
ympäristöolosuhteista ja oven avaamistiheydestä. Sulattaminen 
suoritetaan kytkemällä laitteesta virta pois ja ottamalla kaikki 
elintarvikkeet pois. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa. Tuotteissa, joissa 
pakastinosasto on jääkaappiosaston alapuolella, on mahdollista 
ottaa esiin sulatusveden poistoputki (katso kuvaa) ja laittaa sen alle 
astia.
Aseta poistoputki takaisin toimenpiteen suorittamisen jälkeen ja huolehdi siitä, ettei siihen jää 
vettä. Puhdista pakastinosaston sisäosat ja kuivaa huolellisesti.
Kytke laitteeseen taas virta ja aseta elintarvikkeet takaisin.

PAKASTINOSASTON SULATTAMINEN
(mallista riippuen)

PAKASTINOSASTO

A

B

C
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Liha- ja kalalokero on suunniteltu tuoreiden liha- ja kalatuotteiden 
pitkäaikaiseen säilytykseen ilman, että niiden ravintoarvot 
muuttuisivat ja tuoreus kärsisi.
Hedelmien ja vihannesten säilyttäminen tässä lokerossa ei ole 
suositeltavaa, sillä lämpötila voi laskea arvon 0 °C alapuolelle, jolloin 
niiden sisältämä vesi voi jäätyä.

Lämpötilan säätäminen
Liha- ja kalalokeron sisäinen lämpötila näkyy lokeron luukussa olevasta 
osoittimesta ja riippuu jääkaappiosaston yleisestä lämpötilasta.
Jääkaappiosaston lämpötila on suositeltavaa säätää välille +2° - +6°.
Liha- ja kalalokeron sisälämpötilan sopivuus on nähtävissä seuraavista kuvista:

Tärkeää: Kun toiminto on käytössä ja jääkaapissa on paljon vettä sisältäviä tuotteita, hyllyille voi 
tiivistyä lauhdevettä. Siinä tapauksessa toiminto tulee sammuttaa tilapäisesti.

Liha- ja kalalokeron poistaminen:

Jos käyttöpaneelissa ei ole symbolia  (katso pikaopasta), 
tuotteen moitteettoman toiminnan ja elintarvikkeiden oikean 
säilytyksen takaamiseksi sekä energiankulutuksen optimoimiseksi 
liha- ja kalalokeron poistaminen ei ole suositeltavaa.  Kaikissa 
muissa tapauksissa liha- ja kalalokero voidaan ottaa pois 
jääkaapista lisätilan saamiseksi.
Toimi seuraavalla tavalla:
1. Poista lokero osastosta (Kuva 1).
2. Irrota lokeron kansi sen alapuolella olevista kiinnikkeistä (Kuva 
2).
Kun laitat liha- ja kalalokeron uudelleen paikalleen varmista, 
että laitat ensin kannen, sitten lokeron ja lopuksi otat toiminnon 
käyttöön.
3. Paina käyttöpaneelin liha- ja kalalokeron toiminnan painiketta 
kolmen sekunnin ajan, kunnes keltainen merkkivalo sammuu.
Energiankulutuksen optimoimiseksi on suositeltavaa poistaa 
liha- ja kalalokero käytöstä ja ottaa pois sen osat (hedelmä- ja 
vihanneslaatikon päällä olevaa tasoa lukuun ottamatta).

LIHA- JA KALALOKERO (mallikohtainen varuste)

Kun osoitin on vasemmanpuoleisella 
alueella, jääkaappiosaston lämpötilaa on 

nostettava.

Kun osoitin on keskialueella, lämpötila 
on sopiva.

Kun osoitin on oikeanpuoleisella 
alueella, jääkaappiosaston lämpötilaa on 

laskettava.

Kuva 1

Kuva 2
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Nolla-astelokero on suunniteltu erityisesti lämpötilan 
pitämiseksi alhaisena ja kosteuden sopivana tuoreiden 
elintarvikkeiden (esimerkiksi lihan, kalan, hedelmien ja 
vihannesten) pitempää säilymistä varten.

Lokeron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Lokeron ollessa toiminnassa sen sisälämpötila on noin 0°.

Lokero otetaan käyttöön painamalla kuvassa  
näkyvää painiketta yli sekunnin ajan, kunnes  
symboli syttyy.

Symbolin valon palaminen osoittaa, että lokero 
on toiminnassa. Paina painiketta uudelleen yli 
sekunnin ajan lokeron poistamiseksi käytöstä 

Nolla-astelokeron oikeaa toimintaa varten on tarpeellista, että:
- jääkaappiosasto on toiminnassa
- jääkaappiosaston lämpötila on välillä +2 °C - +6 °C
- laatikko on paikallaan mahdollistaen toiminnon käynnistymisen
- mitään erikoistoimintoa ei ole valittu, kuten Standby (valmiustila), Cooling-Off (jäähdytys), 
Vacation (lomatoiminto), jotka poistavat laitteen tai jääkaappiosaston käytöstä.
Mikäli jokin näistä toiminnoista on valittu, nolla-astelokero täytyy poistaa käytöstä manuaalisesti. 
Muista tyhjentää se elintarvikkeista. 

Huom.
- Jos symboli ei syty kun lokeron toiminta käynnistetään, tarkista että laatikko on oikein paikallaan. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
- Jos lokero on käytössä ja se on auki, käyttöpaneelin symboli voi sammua automaattisesti. Kun 

lokero suljetaan, symboli syttyy uudelleen
- Lokeron tilasta riippumatta voi kuulua vähän ääntä, mikä on normaalia.
- Kun lokero ei ole toiminnassa sen sisälämpötila riippuu jääkaappiosaston lämpötilasta. Tällöin 

siinä voidaan säilyttää hedelmiä ja vihanneksia, jotka eivät ole herkkiä kylmälle (marjoja, omenia, 
aprikooseja, porkkanoita, pinaattia, lehtisalaattia jne.).

Tärkeää: Jos toiminto on käytössä ja kaapissa on paljon vettä sisältäviä elintarvikkeita, hyllyille voi 
muodostua kosteutta. Siinä tapauksessa ota toiminto väliaikaisesti pois käytöstä. On suositeltavaa 
sijoittaa elintarvikkeet ja pienet astiat varovasti nolla-astelokeron ylätasolle, jotta vältetään niiden 
putoaminen vahingossa lokeron ja jääkaapin takaseinän väliin.

NOLLA-ASTELOKERO (mallikohtainen varuste) 
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Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen 
huoltopalveluun:
Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, onko 
häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, 
kytke laite pois toiminnasta ja toista toimenpide 
noin tunnin kuluttua.
Ellei laite edelleenkään toimi moitteettomasti 
vianetsintäoppaassa esitettyjen tarkastusten 
suorittamisen ja laitteen uudelleen 
käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä tekniseen 
huoltopalveluun. Kuvaile tällöin ongelma ja 
ilmoita seuraavat tiedot:
•	 häiriön	laatu
•	laitteen	malli

•	 laitteen	tyyppi	ja	sarjanumero	(painettu	
arvokilpeen)

•	huoltokoodi	(laitteen	sisäpuolelle	kiinnitettyyn	
arvokilpeen SERVICE-sanan jälkeen 
merkitty luku) 

Huom.
Laitteen ovien kätisyyden vaihtamista 
teknisen huoltopalvelun toimesta ei 
katsota takuutoimenpiteeksi.

TEKNINEN HUOLTOPALVELU

Nolla-astelokeron poistaminen:
Jos jääkaappiin halutaan enemmän tilaa, nolla-astelokero voidaan poistaa. Tätä varten toimitaan 
seuraavasti:
- irrottamisen helpottamiseksi on suositeltavaa tyhjentää (ja tarvittaessa poistaa) kaksi alempaa 
ovihyllyä
- kytke osasto pois toiminnasta
- poista lokero ja sen alla oleva valkoinen muovitaso.

Huom. Ylempää tasoa ja sivukannattimia ei voi poistaa.

Nolla-astelokeron palauttamiseksi toimintaan sijoita valkoinen muovitaso lokeron alle ja laita 
sitten lokero paikalleen ja aktivoi toiminto. Energian kulutuksen optimoimiseksi on suositeltavaa 
poistaa käytöstä nolla-astelokero ja ottaa se pois.
Puhdista lokero ja sen osat säännöllisesti haaleaan veteen kastetulla liinalla (älä laita veteen 
lokeron alla olevaa valkoista muovitasoa) ja jääkaapin puhdistamiseen tarkoitetulla neutraalilla 
pesuaineella.

Ennen lokeron puhdistamista (ulkopuoleltakin) laatikko täytyy poistaa lokeron 
sähkönsyötön katkaisemiseksi.
Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita.


