LAITTEEN KUVAUS
A. Jääkaappiosasto
1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
2. Hyllyt ja hyllyalue
3. Termostaattiyksikkö/valo
4. Ovihyllyt
5. Pullohylly
6. Irrotettava pullonpidin
7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
8. Jääastia
9. Pakastelokeron luukku
B. Pakastelokero

, mallikohtainen

Alhaisin lämpötila
Korkein lämpötila
Huom: Hyllyjen lukumäärä ja varusteiden tyyppi
saattavat vaihdella mallista riippuen.
Kaikki hyllyt, ovihyllyt ja tasot ovat irrotettavia.
Huom: Jääkaapin varusteet eivät ole
konepestäviä.

Huom: Sulje sisäluukku!

KYTKIMET
A. Termostaattivalitsin
B. Valon painike
D. Termostaatin asennon viitemerkki
E. Lamppu
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JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ
Tämä laite on automaattinen jääkaappi tai jääkaappi,
jossa on
pakastelokero.
Jääkaappiosaston sulatus on täysin
automaattinen.
Jääkaappi toimii huoneenlämmössä +16 °C - +32 °C.
Jääkaapin käyttöönotto
Kytke laite verkkovirtaan.
Termostaattivalitsin mahdollistaa jääkaappiosaston
lämpötilan säätämisen säilyttäen oikean lämpötilan
pakastelokerossa.
Lämpötilan säätäminen
Osaston lämpötilaa säädetään termostaattikytkimellä
seuraavasti:
• kohti pienempiä arvoja 1-2/MIN, kun haluat
lämpötilan olevan VÄHEMMÄN KYLMÄ
• numeroihin 3-4/MED kun haluat lämpötilan olevan
KESKITASOA
• kohti suurempia arvoja 5-7/MAX kun haluat
lämpötilan olevan KYLMEMPI
Termostaatti asennossa •: laitteen toiminta ja valo on
sammutettu.
Huom:
Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa osastojen
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 aseta elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
• Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
• Runsaasti vettä sisältävät vihannekset (esimerkiksi
lehtisalaatti) saattavat aiheuttaa kosteuden
muodostumista alalaatikoihin ja/tai keskihyllyihin, se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.
Suosittelemme kuitenkin vihannesten säilyttämistä suljetussa pakkauksessa kosteuden välttämiseksi.
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PAKASTELOKERON KÄYTTÖ
Jos laitteeseen kuuluu pakastelokero, se on tyyppiä
.
Katso pakasteiden säilymisaika pakkauksesta.
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.
• Laita pakasteet 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
pakastelokeron pohjalle.
Jos astia tarttuu pakastelokeron pohjaan, älä käytä sen
irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.
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PAKASTELOKERON SULATUS JA
PUHDISTUS
Pakastelokeron moitteettoman toiminnan takaamiseksi
suosittelemme sen sulattamista kun seinille
muodostuneen jääkerroksen paksuus on noin 3 mm tai
joka tapauksessa ainakin kaksi kertaa vuodessa.
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 seinissä oleva jää pääsee sulamaan.
4. Kuivaa sulatusvesi sienellä.
5. Puhdista pakastin lämpimään veteen ja neutraaliin
pesuaineeseen kastetulla 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.

JÄÄKAAPPIOSASTON PUHDISTUS
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.
Puhdista säännöllisesti sulatusveden tyhjennysaukko laitteen
mukana toimitetun apuvälineen avulla varmistaaksesi, että
sulatusvesi pääsee poistumaan.
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
• Puhdista ilmanvaihtoritilät ja laitteen takana oleva jäähdytin
säännöllisesti pölynimurilla tai harjalla
• Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä pyyhkeellä
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
1. Tyhjennä jääkaappi ja pakastelokero.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata pakastelokero ja puhdista ja kuivaa molemmat
osastot.
4. Jätä ovet auki hajun muodostumisen välttämiseksi.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
• Vältä laitteen sijoittamista liian lämpimään tilaan, auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin tai lieden
läheisyyteen. Se aiheuttaa sähkönkulutuksen kohoamisen.
• Älä tuki ilmankierto- tai ilmanpoistoaukkoja.
• Laita pakasteet sulamaan jääkaappiin, näin voit hyödyntää niistä tulevaa kylmyyttä.
• Pidä ovi auki mahdollisimman lyhyen aikaa.
• Älä sijoita jääkaappiin ruokia, jotka ovat vielä lämpimiä.
• Älä jätä pakastelokeron luukkua auki.
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VIANETSINTÄ
1. Jääkaappi ei toimi.
• Onko kyseessä sähkökatko?
• Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
• On pääkatkaisija päällä?
• Onko sulake kunnossa?
• Onko termostaatti asennossa •?
2. Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.
• Sulkeutuvatko ovet kunnolla?
• Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
• Onko termostaatti oikeassa asennossa?
• Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?
3. Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.
• Onko termostaatti oikeassa asennossa?
4. Jääkaapin pohjalla on vettä.
• Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?
5. Sisävalo ei toimi.
Tarkista ensin kohta 1 ja toimi sitten seuraavasti:
• Irrota laite sähköverkosta.
• Vaihda tilalle uusi samanlainen tai maksimitehoinen lamppu.
Maksimiteho (W) on merkitty lampun kantaan.
• Lampun irrottaminen: Käännä vastapäivään kuten kuvassa.
6. Pakastelokeroon muodostuu liikaa huurretta/jäätä.
• Onko pakastelokeron luukku kunnolla kiinni?
Huom:
• Mahdolliset toimintaäänen muutokset (pulputus, puhallus...) ovat normaali ilmiö, ne johtuvat laitteen
normaalista toimintajaksosta.
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HUOLTOPALVELU
• täydellinen osoitteesi,
• puhelin- ja suuntanumerosi.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
1. Kokeile, voitko itse korjata vian (katso
"Vianetsintä").
2. Käynnistä laite uudelleen nähdäksesi onko vika
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 (hedelmä- ja vihanneslaatikon
vierelle kiinnitettyyn arvokilpeen SERVICE-sanan
jälkeen merkitty numero),

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

ASENNUS
• Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama,
pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan
toimesta.
• Älä käytä jatkojohtoja tai soviteosia

• Älä asenna laitetta lämmönlähteiden
läheisyyteen (minimietäisyydet: 30 cm hiili- tai
öljyliedestä, 3 cm sähköuunista tai -liedestä).
• Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
• Älä tuki ilmankiertoaukkoja.
• Puhdista sisäosa (katso vastaavia kappaleita).
• Aseta varusteet laitteen sisään.

Sähköverkosta irrottaminen
• Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko
irrottamalla pistoke pistorasiasta tai
verkkokytkimen avulla.

Sähköliitäntä
• Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten
määräysten mukaisesti.
• Jännite- ja sähkönkulutustiedot on ilmoitettu
arvokilvessä, joka sijaitsee hedelmä- ja
vihanneslaatikon vierellä.
• Laite on lain nojalla kytkettävä
maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei
vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai
esineille aiheutuneista vahingoista, jotka
ovat seurausta yllämainittujen määräysten
laiminlyönnistä.
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