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ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA 
OHJEITA

• Hankkimasi laite on tarkoitettu ainoastaan 
kotitalouskäyttöä varten.

Suosittelemme käyttöohjeiden huolellista 
lukemista, näin opit parhaiten käyttämään 
kodinkonettasi. Ohjeet sisältävät laitteen 
kuvauksen sekä hyödyllisiä neuvoja. 
Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

1.Kun laite on poistettu pakkauksesta, tarkista 
ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja 
että ovi sulkeutuu moitteettomasti. 
Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava 
jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa.

2.Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa 
odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta 
jäähdytyskierto toimii täydellä tehollaan. 

3.Laitteen asennuksen ja sähköliitännät saa 
suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan 
ohjeiden sekä voimassa olevien paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

4.Puhdista laite sisältä ennen käyttöä.

1.Pakkaus 
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti 
kierrätettävästä materiaalista
ja siinä on kierrätysmerkki. Hävitä pakkaus 
paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, 
polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, 
sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
2.Laitteen käytöstäpoisto ja romutus
Laite on valmistettu kierrätettävistä 
materiaaleista.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä 
(WEEE) 2002/96/EY. Varmistamalla, että laite 
poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa 
estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Merkintä  laitteessa tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan laite on 
toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien 
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Kun poistat laitteen käytöstä, tee se 
käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. 
Irrota ovet, jotta kaappi ei aiheuta 
loukkuunjäämisvaaraa lapsille. Noudata 
käytöstäpoistossa paikallisia 
jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite 
kierrätyskeskukseen tai käytettyjä laitteita 
vastaanottavaan liikkeeseen. Älä jätä laitetta 
ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, 
sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti 
leikkiville lapsille. Lisätietoja tuotteen 
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa 
paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitokselta 
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Teknisiä tietoja:
Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. 
Jäähdytyskierto sisältää R134a- (HFC) tai R600a-
kylmäainetta (HC) (katso laitteen sisäpuolelle 
kiinnitettyä arvokilpeä).
Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani 
on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia 
ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. 
Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on 
ehdottomasti varmistettava.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden 
säilyttämistä varten, ja se on valmistettu 
Euroopan yhteisön asetuksen (EY) 1935/2004 
mukaisesti.

Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja 
markkinoinnissa on noudatettu seuraavia 
direktiivejä:
• pienjännitedirektiivin 2006/95/EY 

turvallisuusvaatimukset (korvaa direktiivin 
73/23/ETY ja sen muutokset); 

• EMC-direktiivin 89/336/ETY sekä 
muutosdirektiivin 93/68/ETY 
suojausvaatimukset.

Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, 
kun se on kytketty asianmukaisesti 
maadoitettuun, määräysten mukaiseen 
verkkopistorasiaan.
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YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA
• Laitteen siirtämistä ja asentamista varten 

tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. 
• Varo ettet vahingoita lattioita jääkaapin 

siirtämisen aikana (esim. parketti). 
• Varmista, että laite ei asennuksen aikana 

vahingoita virtajohtoa. 
• Varmista, että laite ei ole lämmönlähteen 

lähellä. 
• Riittävän ilmankierron varmistamiseksi 

laitteen kummallekin sivulle ja yläpuolelle on 
jätettävä vapaata tilaa asennusohjeiden 
mukaisesti. 

• Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. 
• Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa. 
• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, 

tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan 
paikkaan. 

• Sijoita se kuivaan ja hyvin ilmastoituun 
huoneeseen. Laite on suunniteltu toimimaan 
parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on 
alla mainittujen arvojen välillä, arvokilvessä 
osoitetun ilmastoluokan mukaisesti. Laite ei 
mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on 
ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja 
lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa. 

• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite 
vastaa asuntosi jännitettä. 

• Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia jakorasioita tai 
jatkojohtoja. 

• Kytke laite vesijohtoverkkoon käyttäen uuden 
laitteen mukana toimitettua letkua. Älä käytä 
vanhan laitteen letkua. 

• Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa 
suorittaa vain asiantunteva henkilöstö. 

• Sähköverkosta irrottamisen on oltava 
mahdollista joko irrottamalla pistoke 
pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.

TURVALLISUUS
• Älä säilytä tai käytä kaasua, bensiiniä tai muita 

tulenarkoja kaasuja tai nesteitä tämän tai 
minkään muunkaan kodinkoneen 
läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa 
tulipalon tai räjähdyksen. 

• Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten 
apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien 
avulla. Käytä ainoastaan valmistajan 
suosittelemia välineitä. 

• Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, 
elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti 
valtuuttamia. 

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, 
sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai 
muulla tavalla taitamattomien tai 
kokemattomien henkilöiden (ei myöskään 
lasten) käyttöön, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö 
valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Varo 
etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. 
Näin vältetään lasten loukkuun jäämisen ja 
laitteen sisällä tukehtumisen vaara. 

• Älä laita suuhun kylmävaraajien (mallikohtaiset) 
sisältämää (myrkytöntä) ainetta. 

• Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan 
pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa 
kylmävaurioita.

KÄYTTÖ
• Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti 

sähköverkosta ennen minkään huolto- tai 
puhdistustoimenpiteen aloittamista. 

• Laitteet, joissa on jääpalakone ja 
vedenannostelija, saa liittää ainoastaan 
juomavesiverkkoon (vesijohtoverkon paine 
välillä 0,17 - 0,81 MPa (1,7 - 8,1 bar)). 
Jääpalakoneet ja/tai vedenannostelijat, joita ei 
liitetä suoraan vesijohtoverkkoon, saa täyttää 
vain puhtaalla juomavedellä. 

• Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden 
elintarvikkeiden säilyttämiseen ja 
pakastinosastoa vain pakasteiden 
säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden 
pakastamiseen ja jääkuutioiden 
valmistamiseen. 

• Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä 
ne voivat särkyä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla 
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, 
ettei edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia 
ole noudatettu

Ilmastoluokka Ymp. lämpöt. 
(°C)

Ymp. lämpöt. 
(°F)

SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90
ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
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JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Tämä laite on jääkaappi, jossa on  tähden pakastinosasto.
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Jääkaapin käyttöönotto
Kytke pistoke pistorasiaan.
Termostaatilla voidaan säätää sekä jääkaapin että pakastimen 
sisälämpötila.

Osastojen lämpötilan säätäminen:
1. Asianmukaisen toiminnan ja elintarvikkeiden parhaan 

säilymisen varmistamiseksi termostaatti on suositeltavaa 
säätää oheisen tuotetietolehtisen ohjeiden mukaisesti.

2. Kun haluat muuttaa jääkaappiosaston lämpötilaa käännä 
termostaatin valitsinta:
• pienempiin numeroihin päin/MIN jos haluat, että 

osaston sisälämpötila on VÄHEMMÄN KYLMÄ;
• isompiin numeroihin päin/MAX jos haluat, että osaston 

lämpötila on KYLMEMPI.
Termostaatti asennossa 0: laitteen toiminta ja valo on sammutettu.

Huom:
Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti 
saattavat vaikuttaa jääkaapin sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä 
tekijät termostaattia säätäessäsi.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa
Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti.
A. Valmiit ruoat
B. Kala, liha 
C. Hedelmät ja vihannekset
D. Pullot
E. Kananmunat
F. Voi, maitotuotteet, juusto

Huom:
• Jätä tilaa hyllyjen ja takaseinän väliin, jotta ilma pääsee 

kiertämään vapaasti jääkaapin sisällä.
• Älä laita elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
• Älä pane ruokia jääkaappiin lämpiminä.
• Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
• Runsaasti vettä sisältävät vihannekset saattavat aiheuttaa 

kosteuden muodostumista alempaan lokeroon: se ei 
kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.
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PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

Pakastinosastossa on   tähteä.
Pakastinosastossa voidaan säilyttää pakasteita 
pakkauksessa ilmoitetun säilytysajan mukaisesti. 
Siinä voidaan myös pakastaa tuoreita elintarvikkeita. 
Aseta ne ritilöille ja siirrä jo pakastetut elintarvikkeet 
alaosaan, jotta ne eivät joudu kosketuksiin pakastettavien 
elintarvikkeiden kanssa.
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastusmäärä 24 tunnissa on 
merkitty arvokilpeen.
Tärkeää:
Kääri tai pakkaa tuoreet elintarvikkeet:
• pakastukseen sopivaan alumiinifolioon, muovikelmuun, 

tiiviiseen muovipakkaukseen, kannelliseen polyeteeniastiaan 
tai pakastusrasiaan.

• Pakastinosasto pystyy pitämään lämpötilan elintarvikkeiden 
säilyttämiselle sopivana myös sähkökatkon aikana. Silloin on 
kuitenkin paras välttää oven avaamista.

Tärkeää:
Noudata oheista säilytystaulukkoa tuoreiden pakastettujen 
elintarvikkeiden säilytyksessä.
Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:
• Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset 

pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. 
Jos pakkaus on pullistunut tai jos siinä on kosteusjälkiä, tuotetta 
ei ole säilytetty optimiolosuhteissa, ja se on saattanut sulaa 
säilytyksen aikana.

• Osta pakasteet viimeiseksi ja kuljeta ne kotiin kylmälaukussa.
• Aseta ne pakastimeen heti kotiin tultuasi.
• Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä 

tuote 24 tunnin kuluessa.
• Vältä lämpötilan vaihteluita tai rajoita ne mahdollisimman 

vähäisiksi. Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä 
käyttöpäivää.

• Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

Jääkuutioiden valmistus
• Täytä 3/4 jääkuutioastiasta vedellä ja aseta se pakastinosaston 

pohjalle.
Jos astia tarttuu pakastinosaston pohjaan, älä käytä sen 
irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.

KK RUOKALAJI
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PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS

JÄÄKAAPPIOSASTON PUHDISTUS

Pakastinosasto on suositeltavaa sulattaa 1 tai 2 kertaa 
vuodessa tai kun seinämiin muodostuneen 
jääkerroksen paksuus on 3 mm. Sulatus kannattaa 
tehdä silloin, kun säilytettäviä pakasteita on vähän.
1. Avaa ovi ja tyhjennä lokero elintarvikkeista. Kääri 

pakasteet tiiviisti sanomalehteen ja vie ne viileään 
paikkaan tai pakkaa ne kylmälaukkuun.

2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa.
4. Poista osaston alaosaan kerääntyvä sulatusvesi.
5. Puhdista pakastimen sisus haaleaan veteen ja neutraaliin 

pesuaineeseen kostutetulla sienellä.
Älä käytä hankaavia aineita.

6. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Huom: Välttääksesi lokeron vaurioitumista älä käytä 
jään irrottamiseen teräviä tai leikkaavia 
metalliesineitä. Älä myöskään lämmitä lokeroa 
keinotekoisesti.

Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti. 
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Jääkaappiosaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat 
automaattisen sulatuksen olevan käynnissä.
Sulatusvesi johdetaan automaattisesti tyhjennysaukkoon, 
josta se valuu haihdutusastiaan.
Ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista irrota laite 
sähköverkosta.
• Käytä haaleaan veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen 

kastettua sientä.
• Huuhtele ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.

Älä käytä hankaavia aineita.
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PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANETSINTÄ
1. Laite ei toimi.
• Onko kyseessä sähkökatko?
• Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
• Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä?
• Onko sulake kunnossa?
• Onko sähköjohto viallinen?
• Onko termostaatti asennossa 0 (Stop)?

2. Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi 
alhainen.

• Onko ovi tiiviisti suljettu?
• Onko laite asennettu lämmönlähteen 

läheisyyteen?
• Onko termostaatti oikeassa asennossa?
• Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?

3. Jääkaappiosaston lämpötila on liian 
alhainen.

• Onko termostaatti oikeassa asennossa?

4. Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.
• Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?

5. Sisävalo ei toimi.
Tarkista ensin kohta 1 ja toimi sitten 
seuraavasti:

• Irrota laite sähköverkosta.
Noudata lampun vaihdossa oheisen 
tuotetietolehtisen kuvallisia ohjeita.

• Tarkista lamppu ja vaihda viallinen lamppu 
uuteen. Lampun maksimiteho saa olla 15 W.

6. Liikaa jäätä pakastinosastossa
• Onko ovi tiiviisti suljettu?
• Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?

Huom:
• Jääkaapin lämmin etureuna ei ole 

toimintahäiriö, vaan tarkoituksena on 
estää kosteuden muodostuminen.

• Pulputtavat tai puhaltavat 
jäähdytyspiiristä kuuluvat äänet ovat 
normaali ilmiö.

Kalusteen sisään asennettavat mallit
• Puhdista ilmanvaihtoritilät säännöllisesti pölynimurilla tai 

harjalla (katso kuvaa A).
• Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä pyyhkeellä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
1. Tyhjennä jääkaappi- ja pakastinosasto.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata pakastinosasto ja puhdista ja kuivaa molemmat 

osastot.
4. Jätä ovet auki hajun muodostumisen välttämiseksi.

Kuva A
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HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
1. Kokeile, voitko itse poistaa häiriön (katso 

Vianetsintä).
2. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, onko häiriö 

poistunut.
Jos häiriö esiintyy edelleen, kytke laite pois 
toiminnasta ja toista toimenpide noin tunnin 
kuluttua.

3. Jos häiriö ei tästä huolimatta häviä, ota yhteys 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ilmoita seuraavat asiat:

• häiriön laatu,
• laitteen malli,

• huoltokoodi (laitteen sisäpuolelle kiinnitetyssä 
arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva 
luku),

• täydellinen osoitteesi,
• puhelin- ja suuntanumerosi.

Huom: Laitteen oven kätisyyden vaihtamista 
Huoltopalvelun toimesta ei katsota 
takuutoimenpiteeksi.

ASENNUS
• Älä asenna laitetta lämmönlähteiden 

läheisyyteen.
• Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
• Älä tuki ylempää tai alempaa ilmankiertotilaa.
• Puhdista sisäpuoli (katso kappaletta 

Jääkaappiosaston puhdistus).

Sähköliitäntä
• Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten 

määräysten mukaisesti.
• Jännitteen ja käytetyn tehon tiedot ovat 

arvokilvessä (hedelmä- ja vihanneslaatikoiden 
vieressä).

Vapaasti asennettavat laitteet
 (ei upotettu kalusteeseen)
• Laitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 

sen yläpuolelle on jätettävä vähintään 5 cm:n 
rako. Jätä tilaa myös viereisten kalusteiden ja 
laitteen väliin ilmankiertoa varten.

• Sijoita laite vaakasuoraan. Säädä tarpeen 
vaatiessa laitteen etujalkoja.

• Laite on lain nojalla kytkettävä 
maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei 
vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai 
esineille aiheutuneista vahingoista, jotka 
ovat seurausta yllämainittujen määräysten 
laiminlyönnistä.

• Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, 
pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan 
toimesta.

• Älä käytä jatkojohtoja tai soviteosia.

Sähköverkosta irrottaminen
• Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko 

irrottamalla pistoke pistorasiasta tai 
verkkokytkimen avulla.
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OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Jääkaapin ja pakastimen ovien avautumissuuntaa voidaan 
vaihtaa.
• Varmista, että jääkaappi ja pakastin on kytketty irti 

sähköverkosta ja että ne ovat tyhjät. 
• Ovien kätisyyden vaihtamistoimenpide vaatii kaksi 

henkilöä. 

Tarvittavat työkalut
• Ristipäinen ruuvitaltta
• Tasakärkinen ruuvitaltta
• Kiinteä tai hylsyavain, 8 mm ja 10 mm.
Kallista jääkaappi/pakastinta taaksepäin päästäksesi 
työskentelemään sen alaosaan, älä kallista sitä yli 45º, laita sen 
alle pehmeää pakkaus- tai muuta samantyyppistä materiaalia 
sen takana sijaitsevien jäähdytysputkien vahingoittumisen 
välttämiseksi. 

Irrota kaksi jääkaappi/pakastimen takana olevaa ruuvia. 
Nosta jääkaappi/pakastimen kansitaso ylös.

Irrota saranan kolme pulttia 8 mm kiinteällä tai hylsyavaimella. 
Irrota vastakkaisen puolen kolme pulttia.

Irrota tuki ja muovikansi. 
Irrota tukitappi ja vaihda se. 
Aseta se jääkaappi/pakastimen toiselle puolelle.

Nosta ylempi ovi irti keskisaranan tapista ja siirrä se etäälle 
laitteesta. Irrota jääkaapin yläosan kiinnitysruuvi ja kiinnitä se 
vastakkaiselle puolelle.

Irrota keskisarana 8 mm kiinteällä tai hylsyavaimella. 
Älä kadota valkoista välikappaletta. Laita sarana sivuun. Nosta 
ovi alatuesta. 

Poista jääkaapin keskellä olevat sulkulaatat ja kiinnitä ne 
vastakkaiselle puolelle. Poista ovien sulkulaatat ja kiinnitä 
saranoiden holkit vastakkaiselle puolelle.
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Ruuvaa irti säädettävät jalat.

Irrota alempi tuki 8 mm kiinteällä tai hylsyavaimella. 
Irrota tappi ja vaihda se, ruuvaa mutteri auki 10 mm avaimella 
ja irrota tappi tasakärkisellä ruuvitaltalla. Tappia täytyy ehkä 
työntää alapuolelta, jotta se irtoaa kokonaan. 

Irrota pohjan ruuvi ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle. 
Irrota sulkulaatat jääkaappi/pakastimen puolelta, jossa niitä ei 
tarvita, ja kiinnitä ne tukien jättämiin reikiin. 

Laita paikoilleen ovet ja tuet päinvastaisessa järjestyksessä. 
Laittaessasi jalat paikoilleen, varmista, että suurempi jalka 
tulee sille puolelle, jolla ei ole tukea.

Tarkista, että molemmat ovet ovat kohdallaan sekä vaaka- 
että pystysuorassa ja että tiivisteet ovat kunnossa kaikilla 
sivuilla ennen alemman saranan pysyvää kiinnittämistä 
paikalleen.
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