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TURVALLISUUSOHJEET

OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on aina
noudatettava. Valmistaja kieltäytyy kaikesta
vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta
tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet
asetetaan virheellisesti.
Pikkulapset (0-3 vuotta) on pidettävä loitolla
laitteesta. Hieman vanhemmat lapset (3-8 vuotta)
on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat
henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen
turvallisessa käytössä ja osoittaa mahdolliset
vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ

FI

VARO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen kytkentälaitteen, kuten esimerkiksi
ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön
keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja
muissa asuinympäristöissä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
Laitteessa käytetty polttimo on suunniteltu
erityisesti kodinkoneita varten, eikä se sovellu
huonevalaistukseen (EY-asetus N:o 244/2009).
Laite on suunniteltu toimimaan paikoissa, joissa
ympäristön lämpötila on seuraavien rajoitusten
puitteissa, arvokilpeen merkityn ilmastoluokan
mukaisesti. Laitteen toiminnassa saattaa esiintyä
häiriöitä, jos se jätetään pidemmäksi aikaa
lämpötilaan, joka on sallitun alueen ulkopuolella.
Ymp. lämpötilaluokka (°C)
SN: 10 – 32 °C;
N: 16 – 32 °C
ST: 16 – 38 °C;
T: 16 – 43 °C
Tämä laite ei sisällä kloorihiilivetyjä (CFC).
Kylmäainepiiri
sisältää
R600a-kaasua
(HC).
Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani on
luonnonkaasu,
jolla
ei
ole
haitallisia
ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa.
Varmista sen vuoksi, että kylmäainepiirin putkissa ei
ole
vaurioita,
etenkin
kylmäainepiiriä
tyhjennettäessä.
VAROITUS: Älä vaurioita laitteen kylmäainepiirin
putkia.

VAROITUS: Pidä laitteen vaipassa tai sen
asennuskalusteessa
olevat
tuuletusaukot
esteettöminä.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta
käyttämällä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia
apuvälineitä, joita valmistaja ei ole suositellut.
VAROITUS: Älä käytä tai säilytä laitteen osastojen
sisällä sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan
nimenomaan hyväksymää tyyppiä.
VAROITUS: Jääpalakoneet ja/tai vesiautomaatit,
joita ei ole kytketty suoraan vesijohtoverkkoon, on
täytettävä vain juomakelpoisella vedellä.
VAROITUS: Automaattiset jääpalakoneet ja/tai
vesiautomaatit on ehdottomasti kytkettävä
ainoastaan juomakelpoista vettä antavaan
vesipisteeseen, jonka syöttöpaine on 0,17 – 0,81 MPa
(1,7 – 8,1 bar).
Älä varastoi tässä laitteessa räjähtäviä aineita,
kuten aerosolisuihkeita, joiden ponneaine on
syttyvää.
Älä laita suuhun kylmävaraajien (toimitetaan
joidenkin mallien mukana) sisältämää (myrkytöntä)
ainetta. Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan
pakastimesta ottamisen jälkeen, sillä ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
Jos laitteessa käytetään tuulettimen kannen
sisäpuolelle
asennettavaa
ilmansuodatinta,
suodattimen on oltava paikoillaan aina, kun
jääkaappi on käytössä.
Älä säilytä pakastinosastossa nesteitä sisältäviä
lasiastioita, sillä ne saattavat särkyä.
Älä estä tuulettimen pyörimistä elintarvikkeilla (jos
laitteessa on tuuletin). Varmista elintarvikkeiden
sijoittamisen jälkeen, että osastojen, erityisesti
pakastimen, ovet sulkeutuvat kunnolla.
Vioittuneet
tiivisteet
on
vaihdettava
mahdollisimman pian.
Käytä
jääkaappiosastoa
vain
tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa
vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden
valmistamiseen.
Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä
kosketuksissa jääkaapin tai pakastimen sisäpintoihin.
Laitteissa voi olla erikoislokeroita (tuoretuotelokero,
Zero Degree -lokero, jne.). Ellei tuotteen ohjeissa
nimenomaisesti toisin mainita, ne voidaan poistaa
ilman, että laitteen suorituskyky heikkenee.
C-pentaania
käytetään
eristysmassan
paisutusaineena, ja se on syttyvä kaasu.
ASENNUS

Laitteen käsittely ja asennus edellyttää kahta tai
useampaa henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä
suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen
yhteydessä – leikkautumisvaara.

Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä
on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset on annettava
pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa
nimenomaan näin kehoteta. Pidä lapset loitolla
asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta varmista, että laite ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota
yhteyttä
jälleenmyyjään
tai
lähimpään
huoltopalveluun. Kun asennus on suoritettu,
pakkausjätteet (muovi, styrox-osat, jne.) on
säilytettävä
poissa
lasten
ulottuvilta
–
tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä
– sähköiskuvaara. Varmista asennuksen aikana, että
laite ei vahingoita virtajohtoa – tulipalon tai
sähköiskun vaara. Ota laite käyttöön vasta kun
asennus on viety täysin päätökseen.
Lattian vaurioitumista (esim. parkettipinta) on
varottava laitetta siirrettäessä. Asenna laite lattialle
tai tukipinnalle, joka on riittävän vankka tukemaan
sen painon. Valitun tilan on myös sovelluttava
käyttötarkoitukseen ja oltava riittävän suuri.
Varmista, että laite ei ole lämmönlähteen
läheisyydessä, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti
kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä
niitä tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta
vesivaa'an avulla, että laite on täysin vaakasuorassa.
Odota vähintään kaksi tuntia ennen kuin kytket
laitteen päälle, jotta kylmäainepiiri toimisi
tehokkaasti.
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä
laitteen kummallekin sivulle ja yläpuolelle tyhjää
tilaa. Laitteen takaosan ja seinän väliin tulisi jättää 50
mm:n rako, jotta estettäisiin pääsy kuumille pinnoille.
Tätä
pienempi
etäisyys
lisää
tuotteen
energiankulutusta.
VAROITUS: Laite on asennettava valmistajan
ohjeiden mukaisesti, ettei laitteen epävakaus,
asettelu tai kiinnitys aiheuta vahinkoja. Jääkaappia
ei saa sijoittaa siten, että kaasulieden metalliputki tai
metalliset kaasu- tai vesiputket tai sähköjohdot ovat
kosketuksissa jääkaapin takaseinään (lauhduttimen
kierukka).
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET

Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos se on
saavutettavissa, tai pistorasiaa ennen asetetusta
moninapaisesta kytkimestä kytkentöjä koskevien
määräysten mukaisesti. Laite on maadoitettava
kansallisten, sähköistä turvallisuutta koskevien
turvamääräysten mukaisesti.
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita.
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla

käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta märkänä tai
paljasjaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla
tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.
Jos syöttöjohto on vahingoittunut, sen tilalle on
vaihdettava toinen samanlainen; vaarojen
välttämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja,
valmistajan huoltopalvelu tai vastaava pätevä
henkilöstö – sähköiskuvaara.
PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja
että se on irrotettu sähkövirrasta ennen mihinkään
huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä; älä koskaan
käytä höyrypesuria – sähköiskuvaara.
Älä käytä hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita
kuten
lasinpesusuihkeita,
hankausaineita, syttyviä nesteitä, puhdistusvahoja,
pesuainetiivisteitä,
valkaisuaineita
tai
petrolipohjaisia tuotteita sisältäviä puhdistusaineita
muoviosiin, sisäosiin ja luukun tiivisteisiin tai
vuorauksiin. Älä käytä paperiliinoja, hankaussieniä
tai muita hankaavia puhdistusvälineitä.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista
ja siinä on kierrätysmerkki .
Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä tuote on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista
materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin
keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on
merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEEdirektiivi) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli tuotteessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittaa,
että sitä ei saisi käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava
tilanteen vaatimaan keräyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkaromun
kierrätystä varten.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA

Asenna laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan, kauas lämmönlähteistä
(lämpöpattereista, liesistä jne.) ja suojaan suoralta auringonvalolta.
Käytä tarvittaessa eristelevyä.
Noudata asennusohjeita riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Tuotteen takaosan puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja
vähentää jäähdytystehoa.
Oven avaaminen usein saattaa nostaa energian kulutusta.
Laitteen sisälämpötilaan ja energiankulutukseen saattaa vaikuttaa
myös ympäristön lämpötila sekä laitteen sijainti. Huomioi nämä tekijät
säätäessäsi lämpötila-asetusta.
Availe ovea mahdollisimman vähän.
Kun sulatat pakastettuja elintarvikkeita, laita ne jääkaappiin.
Pakastettujen tuotteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa
olevia elintarvikkeita. Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä
ennen niiden laittamista laitteeseen.
Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei ole vaikutusta energiankulutukseen.
Elintarvikkeet tulisi sijoittaa hyllyille siten, että ilma pääsee kiertämään
(elintarvikkeet eivät saa koskettaa toisiaan, ja elintarvikkeiden ja
takaseinän väliin on jätettävä rako).
Saat lisätilaa pakasteiden säilytystä varten irrottamalla korit tai Stop
Frost -hyllyn, jos sellainen on.
Älä huolestu kompressorista kuuluvasta äänestä, jonka on ilmoitettu
olevan normaalia tämän tuotteen pikaoppaassa.

400011043307

