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OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE
HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend
hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks
läbivaatamiseks käepärast.
Selles juhendis ja seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei
vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita,
seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele
sobimatud seaded.

Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb
seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-
8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende
järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud,
kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta,
võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende
tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks
kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega
seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei
mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.
LUBATUD KASUTUS

ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud
kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer
või eraldi kaugjuhtimissüsteem.

See seade on nähtud ette kasutamiseks
kodumajapidamistes ja teistes sarnastes
rakendustes, nagu : kaupluste, kontorite ja teiste
töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
talumajapidamistes; klientide poolt hotellides,
motellides, hommikusööki pakkuvates asutustes
ja teistes majutustüüpi keskkondades.

See seade ei ole mõeldud professionaalseks
kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

Seadmes kasutatav lambipirn on loodud
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ega sobi kodus
tubade üldvalgustuseks (EÜ määrus nr 244/2009).

Seade on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus
temperatuur on vastavalt andmesildil märgitud
kliimaklassile järgmises vahemikus.
Seade ei pruugi töötada korralikult, kui see jäetakse
pikaks ajaks märgitud vahemikust väljapoole jääva
temperatuuriga keskkonda.
Kliimaklassi keskkonnatemperatuurid:
SN: 10-32 °C; N: 16-32 °C;
ST: 16-38 °C; T: 16-43 °C;

See seade ei sisalda CFC-d. Külmutusahel
sisaldab külmaainet R600a (HC).
Isobutaaniga (R600a) seadmed: isobutaan
on looduslik gaas, millel puudub
keskkonnamõju, kuid mis süttib kergesti.

Seetõttu jälgige, et külmaaineahela torud
ei oleks kahjustatud, eriti kui hakkate
ahelat tühjaks laskma.

HOIATUS: Ärge kahjustage seadme
külmaaineahela torusid.

HOIATUS: Veenduge, et seadme korpuses ja
konstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei ole
blokeeritud.

HOIATUS: Ärge kasutage sulamise
kiirendamiseks muid kui tootja soovitatud
mehaanilisi, elektrilisi või keemilisi vahendeid.

HOIATUS: Ärge asetage seadme
sektsioonidesse elektriseadmeid, kui need ei ole
tootja poolt selgesõnaliselt lubatud tüüpi.

HOIATUS: Veevarustusega mitteühendatud
jäävalmistajaid ja/või veeautomaate võib täita
ainult joogiveega.

HOIATUS: Automaatsed jäävalmistajad
ja/või veeautomaadid tohib ühendada ainult
joogiveetorustikuga, kus veesurve on vahemikus
0,17 kuni 0,81 MPa (1,78 kuni 8,1 bar).

Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid,
nt aerosoolipurke! Ärge hoidke seadmes ega
kasutage selle läheduses bensiini või muid
tuleohtlikke materjale.

Ärge neelake (mõne mudeliga kaasasolevate)
jääpakkide sisu (mittemürgine). Ärge sööge
jääkuubikuid või jääpulki kohe pärast nende
sügavkülmikust võtmist, sest need võivad
põhjustada külmapõletust.

Toodetel, millel on ette nähtud õhufiltri
kasutamine ligipääsetava ventilaatorikatte sees,
peab filter asuma seadme töötamise ajal alati
ettenähtud kohal.

Ärge hoidke külmutussektsioonis vedelikega
klaasnõusid, sest need võivad puruneda.
Ärge blokeerige ventilaatorit (kui see on
paigaldatud) toiduainetega.
Pärast toidu paigutamist kontrollige, et
sügavkülmiku uks oleks korralikult kinni.

Kahjustatud tihend tuleb võimalikult kiiresti
välja vahetada.

Kasutage sügavkülmikut ainult külmutatud
toidu hoidmiseks, värske toidu külmutamiseks ja
jääkuubikute tegemiseks.

Vältige katmata toidu hoidmist otseses
kontaktis külmutussektsioonide sisepindadega.

C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahus
paisutusainena ja see on kergsüttiv gaas.

PAIGALDAMINE
Seadet tuleb käsitseda ja paigaldada kahe või

enama inimesega, vastasel juhul tekib vigastuste
oht. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage
kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.

Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi
ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi
peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge



parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui
seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata! Hoidke
lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge
pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel kahjustada saanud. Probleemide
korral võtke ühendust edasimüüja või lähima
teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb
jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule
lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul
tekib lämbumisoht. Enne paigaldamistöid tuleb
seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib
elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade
ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule-
või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui
paigaldamine on lõpetatud.

Olge ettevaatlikud, et seadme liigutamisel
mitte põrandakattematerjali (näiteks parketti)
kahjustada. Paigaldage seade seadme kaalu
arvestades piisavalt tugevale põrandale ja
seadme suurusele ja kasutusele sobivasse kohta.
Paigaldamisel tuleb veenduda, et seade ei asetse
soojusallika läheduses ja et selle kõik neli jalga
toetuvad kindlalt põrandale. Vajaduse korral
kohendage asetust ja kontrollige vesiloodiga, kas
seade on rõhtloodis. Oodake enne seadme
sisselülitamist vähemalt kaks tundi, et olla kindel
külmaaineahela täies töövalmiduses.

Et tagada piisav ventilatsioon, jätke seadme
mõlemale küljele ja selle kohale piisavalt vaba
ruumi. Seadme tagakülje ja seina vahekaugus
peab olema vähemalt 50 mm, et kuumadele
pindadele poleks võimalik juurde pääseda. Kui see
vahe on väiksem, suureneb seadme energiakulu.

HOIATUS: Seadet paika asetades pidage
silmas, et toitejuhe ei jääks millegi alla ega saaks
kahjustada.

HOIATUS: Vältimaks ebastabiilsusest
tulenevaid ohte, tuleb seade paigutada või
kinnitada vastavalt tootja juhistele. Sügavkülmikut
ei tohi paigutada nii, et gaasipliidi metallvoolik või
metallist gaasi- või veetorud või elektrijuhtmed
puutuvad kokku sügavkülmiku tagaseinaga
(kondensaatori juhtmega).
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust
lahti ühendada kas pistikut pesast välja
tõmmates, kui pistik on juurdepääsetav,
või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil,
mis on paigaldatud pistikupesast ülesvoolu
kooskõlas riiklike ohutuseeskirjadega. Seade
peab olema maandatud vastavalt riiklikele
elektriohutusstandarditele.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektriühendus
ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale
ligipääsetav. Ärge kasutage seadet märjana ega
paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe
või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või
kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja,
teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude,
näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

HOIATUS: Ärge pange seadme taha mitut
pikendusjuhet ega muud portatiivset toiteallikat.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja
toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi
kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega
tekib elektrilöögioht.

Ärge
kasutage plastosade, sisemuse ja uksetihendite
puhastamiseks abrasiivseid ja tugevatoimelisi
puhastusaineid, nagu klaasipuhastusvedelikud,
küürimispastad, tuleohtlikud vedelikud,
puhastusvahad, kontsentreeritud pesuained,
pleegitajad või petrooleumi sisaldavad tooted.
Ärge kasutage paberkäterätikuid, küürimiskäsnu
või muid karedaid puhastusvahendeid.
PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise
sümboliga . Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies
vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.
KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS
See seade on toodetud taaskäideldatavatest või taaskasutatavatest
materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele
jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste majapidamisseadmete
jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest,
majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme
ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. Tagades
seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Seadmel või
seadmega kaasapandud dokumentatsioonil olev sümbol näitab, et
seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada
lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Paigaldage seade kuiva, hea ventilatsiooniga ruumi, eemale võimalikest
kuumusallikatest (näiteks radiaator, pliit jms) ja kohta, mis on kaitstud
otsese päikesevalguse eest. Kui vaja, kasutage isolatsiooniplaati.
Järgige paigaldusjuhiseid, et tagada piisav ventilatsioon. Ebapiisav
ventilatsioon toote tagaküljel suurendab energiakulu ja vähendab
jahutuse tõhusust.
Sagedane ukse avamine võib suurendada energiakulu.
Seadme sisetemperatuuri ja energiakulu võivad mõjutada ka
toatemperatuur ja seadme asetus. Neid tegureid tuleb temperatuuri
määramisel arvesse võtta. Avage ust nii vähe kui võimalik.
Külmutatud toidu jaoks suurema ruumi tekitamiseks võite välja võtta
korvid ja selle olemasolu korral ka jäätõkkeriiuli.
Ärge muretsege kompressori tehtava müra pärast, see on normaalne
tööheli.
Hoidke toodet eemal soojusallikatest.
Kiirkülmutust (kui on olemas) saab kasutada seadme töö optimeerimiseks
24 tundi enne värske toidu panemist sügavkülmikusse. Funktsiooni sisse-
ja väljalülitamiseks järgige kiirjuhendis toodud suuniseid.
Pärast värske toidu sügavkülmikusse panemist piisab tavaliselt 24-
tunnisest kiirkülmutusest; 50 tunni pärast lülitub kiirkülmutusfunktsioon
automaatselt välja.
Tähelepanu:
Energia kokkuhoidmiseks võib väikese koguse toidu külmutamisel
kiirkülmutuse juba mõne tunni pärast välja lülitada.
Kasutaja peab külmutusseadet hooldama peatükis PUHASTAMINE JA
HOOLDUS toodud juhiste järgi.
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