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Enne seadme sisselülitamist

Lugege palun käesolev kasutusjuhend ja 
paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi! Nendes 
on tähtsat teavet seadme paigaldamise, 
kasutamise ja hooldamise kohta.

Hoidke kõik seadmega kaasasolevad 
dokumendid alles, et saaksite neid hiljem 
kasutada või seadme järgmisele omanikule 
edasi anda.

Tehnoohutus 

See külmik sisaldab vähesel hulgal 
keskkonnasõbralikku, kuid kergsüttivat 
külmaainet R600a. Jälgige, et külmaaine 
torustik transportimise ja paigaldamise 
käigus viga ei saaks. Lekkiv külmaaine võib 
silma sattudes silmi kahjustada ning on väga 

tuleohtlik. 

Kui torustik on viga saanud:

- Jälgige, et külmiku läheduses ei esineks 
sädemeid ega lahtiseid leeke..

- Tuulutage ruumi põhjalikult mitu minutit 
järjest.

- Lülitage seade välja ning tõmmake pistik 
pistikupesast välja või lülitage/keerake välja 
vastav kaitse.

- Pöörduge hooldusteeninduse poole.

Mida rohkem külmaainet seadmes on, seda 
suurem peab olema ruum, kuhu külmik 
paigaldatakse. Liiga väikeses ruumis võib 
lekke korral tekkida kergsüttiv gaasi-õhu segu.
8 grammi külmaaine kohta peab ruumi suurus 
olema vähemalt 1 m³. Teie seadme külmaaine 
kogus on näha seadme sees oleval tüübisildil.
 

Kui seadme toitejuhe vigastub, peab 
selle laskma tootjal, tootja poolt volitatud 
hooldusteeninduses või samaväärse 
kvalifikatsiooniga spetsialistil uuega asendada. 
Asjatundmatu paigaldus või remont võib hiljem 
kasutajale ohtlikuks osutuda.
Seadet võib remontida ainult seadme tootja, 
tootja poolt volitatud hooldusteenindus või 
samaväärse kvalifikatsiooniga spetsialist.
Seejuures võib kasutada ainult seadme tootja 
valmistatud originaalvaruosi. Ainult nende 
varuosade kasutamisel tagab tootja seadme 
vastavuse asjakohastele ohutusnõuetele.
Pikema toitekaabli võib vajadusel tellida vaid 
volitatud hooldusteenindusest.

 

Tähtsat teavet seadme  
kasutamise kohta 

Ärge kasutage külmiku sees kunagi mingeid • 
elektriseadmeid (nt küttekehi, elektrilisi 
jäämasinaid jms). Plahvatuse oht! 

Ärge kasutage seadme puhastamiseks või • 
sulatamiseks aurupuhasteid. Aur võib sattuda 
voolu all olevatele osadele ning põhjustada 
lühise. Elektrilöögi oht! 

Ärge kasutage härmatise või jääkihi • 
eemaldamiseks kunagi mingeid terariistu või 
muid teravaid esemeid. 
Külmaaine torustik võib viga saada. Lekkiv 
külmaaine võib süttida või silma sattudes 
silmi kahjustada. 

Tooteid, mis sisaldavad kergsüttivaid • 
pihustigaase (nt aerosoolid) või 
plahvatusohtlikke aineid, ei tohi külmikus 
hoida. Plahvatuse oht! 

Ärge toetuge ega astuge külmiku • 
soklipaneeli, sahtlite ega uste peale. 

Ohutusnõuded ja hoiatused
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Enne seadme sulatamist ja puhastamist • 
tõmmake pistik pistikupesast välja või lülitage 
välja vastav kaitse. 
Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja 
juhtmest tirides. 

Pudeleid kangete alkohoolsete jookidega • 
peab hoidma külmikus korralikult suletuna ja 
püstiasendis. 

Olge ettevaatlik, et plastosadele ja • 
uksetihendile ei satuks õli ega rasva. 
Vastasel juhul võivad plastosad ja uksetihend 
poorseks ja rabedaks muutuda. 

Ärge katke kunagi kinni seadme • 
ventilatsiooniavasid. 

Füüsiliste, sensoorsete või vaimsete • 
puuetega isikud ning inimesed, kellel 
puuduvad teadmised ja oskused selle 
seadme kasutamiseks, ei tohi seda seadet 
kasutada turvalisuse eest vastutava 
kompetentse isiku järelevalveta või 
juhendamiseta. 

Pudelites ja purkides vedelikke, eriti • 
karboniseeritud jooke, ei tohi säilitada 
sügavkülmkambris. Pudelid ja purgid võivad 
lõhkeda! 

Ärge pange äsja sügavkülmkambrist võetud • 
külmutatud toiduaineid (nt jääkuubikuid 
või mahlajääd) kohe suhu. Väga 
madal temperatuur võib põhjustada 
külmapõletusi! 

Vältige pikemaajalist kokkupuudet • 
külmutatud toiduainete, jää või 
külmutustorudega. Väga madal temperatuur 
võib põhjustada külmapõletusi!

Kui peres on lapsed 

Ärge jätke pakkematerjale laste käeulatusse. • 
Plastikaatkile ja volditud kartong võivad 
põhjustada lämbumist! 

Ärge lubage lastel külmikuga mängida. • 

Kui külmikul on lukk, hoidke selle võtit kindlas • 
kohas laste käeulatusest väljaspool.

 

Põhinõuded ja normatiivid 

See seade on ette nähtud:

toiduainete jahutamiseks ja külmutamiseks, • 

   jää valmistamiseks. • 

Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult 
koduses majapidamises või kodusele 
keskkonnale sarnastes kasutuskohtades.
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse 
osas ELi direktiivile 2004/108/EÜ.
Külmaaine ringlussüsteem on läbinud 
hermeetilisuse kontrolli.
See seade vastab kõikidele kehtivatele 
elektriseadmete ohutust puudutavatele 
nõuetele (EN 60335-2-24).

Jäätmekäitlust puudutav info

  Pakendi hävitamine

Pakend kaitses teie uut seadet transportimise 
ajal vigastuste eest. Kõik kasutatud 
pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud 
ja taastöödeldavad. Andke oma panus 
keskkonnakaitsesse, hoolitsedes 
pakendijäätmete nõuetekohase ringlussevõtu 
eest.
Uusimat jäätmekäitlust puudutavat teavet 
saate kodumasinate müüjatelt või kohaliku 
omavalitsuse vastava valdkonna töötajalt.
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 Vanade seadmete  
ringlussevõtt 

Vanad seadmed ei ole väärtusetud jäätmed!
Vanade seadmete ringlussevõtt aitab säästa 
väärtuslikke tooraineid.

See seade on märgistatud vastavalt 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid (tähiseks WEEE - Waste 
Electrical and Electronic Equipment) 
käsitlevale Euroopa direktiivile 2002/96/
EÜ. See direktiiv reguleerib vanade 
seadmete tagastamise ja taastöötlemise 
korda Euroopa Liidus.

 Hoiatus!
Seadme kasuliku tööea lõpus:

1. Tõmmake pistik pistikupesast välja.

2. Lõigake toitejuhe seadme küljest ära ja 
visake koos pistikuga minema.

3. Ärge võtke siseriiuleid ega ukseriiuleid 
seadmest välja, et lastel poleks võimalik 
mänguhoos seadme sisse pugeda.

4. Ärge lubage lastel vana seadmega mängida, 
kuigi see on jõudnud oma kasuliku tööea 
lõppu. Lämbumisoht!

Külmikud sisaldavad külmaainet ning 
isolatsioon sisaldab gaase. Külmaaine 
ning isolatsiooniks kasutatud gaasid 
vajavad jäätmekäitlusel eriprotseduure. 
Olge ettevaatlik, et külmaaine torustik enne 
asjakohast professionaalset lammutamist viga 
ei saaks.

Tarnekomplekti sisu

Kontrollige kõik osad pärast lahtipakkimist 
võimalike transpordikahjustuste avastamiseks 
kohe üle.
Kaebuste korral võtke ühendust kauplusega, 
kust te seadme ostsite, või meie 
hooldusteenindusega.
Tarnekomplekti kuuluvad järgnevad osad:

Sisevarustus (vastavalt mudelile)• 
Kasutusjuhend• 
Paigaldusjuhend• 
Teeninduskeskuste loetelu vihik• 
Garantiitõend• 
Andmed energiatarbimise ja mürataseme • 
kohta
Kott paigaldustarvikutega• 

Märkusi ümbritseva 
temperatuuri ja  
ventilatsiooni kohta
Ümbritseva ruumi temperatuur

Igal külmikul on oma kindel kliimaklass. 
Vastavalt kliimaklassile saab külmikut kasutada 
järgnevate ümbritsevate temperatuuride 
juures.

Seadme kliimaklass on märgitud tüübisildile. 
Joonis 

+10 °C kuni 32 °C
+16 °C kuni 32 °C
+16 °C kuni 38 °C
+16 °C kuni 43 °C

SN
N
ST
T

Kliimaklass Lubatud ümbritsev 
temperatuur
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Ventilatsioon

Joonis  
Õhk töötava seadme tagaküljel soojeneb.  
Soojenenud õhk peab saama vabalt hajuda, 
vastasel juhul peab külmutussüsteem 
rohkem töötama ning tarbima asjatult rohkem 
energiat. Seepärast ärge katke külmiku 
ventilatsiooniavasid kunagi kinni ega asetage 
midagi nende ette.

Seadme ühendamine
Pärast seadme paigaldamist oodake 
vähemalt 1 tund, enne kui selle sisse lülitate. 
Transportimise ajal on võinud õli kompressorist 
külmutussüsteemi voolata.

Puhastage külmik enne esmakordset 
sisselülitamist seest ära (vt osa “Seadme 
puhastamine”).

Elektriühendus

Pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja 
sellele peab ka pärast paigaldamist jääma 
vaba juurdepääs.

Seade vastab I kaitseklassi nõuetele.
Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud 
maandatud pistikupesa kaudu 220–240 V/50 
Hz vahelduvvooluvõrguga. Pistikupesa peab 
olema kaitstud 10–16 A kaitsmega.

Kui külmik võetakse kasutusele väljaspool 
Euroopat, peab kontrollima, kas tüübisildile 
märgitud toiteallika pinge ja voolutüüp 
vastavad kasutatava vooluvõrgu vastavatele 
väärtustele. Kõik vajalikud andmed on kirjas 
seadme tüübisildil, mis asub külmiku vasaku 
siseseina allservas. Joonis 

 Hoiatus!

Mitte mingil juhul ei tohi külmikut ühendada 
elektrooniliste energiasäästupesadega.

Meie seadmete kasutamiseks võib kasutada 
siinus- ja võrguinvertereid. Võrguinvertereid 
kasutatakse fotogalvaanilistes süsteemides, 
mis on ühendatud otse üldkasutatava avaliku 
elektrivõrguga. Siinusinvertereid tuleb 
kasutada isoleeritud rakendustes (nt laevadel 
või mägimajades), millel puudub otsene 
ühendus avaliku elektrivõrguga.

Teie uue seadme tutvustus

Palun vaadake joonistega lehekülgi juhendi 
lõpus!
See kasutusjuhend kirjeldab mitme eri 
mudeliversiooni kasutamist. Kaasasolev 
varustus võib eri versioonidel olla erinev. 
Seetõttu võivad mõned joonistel nähtavad 
detailid erineda teie seadme omadest.

*mitte kõikidel mudelitel

Joonis 

1-4 Juhtpaneel

5 Sisevalgusti (LED-lamp)

6 Jahekambri klaasriiul

7 Köögiviljasahtel

8 Või- ja juustukarp*

9 Ukseriiul

10 Ukseriiul suurtele pudelitele
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11 Külmutatud toitude sahtel (väike)

12 Sügavkülmkambri klaasriiul

13 Külmutatud toitude sahtel (suur)

14 Tilaga sulamisvee äravooluklapp

15 Reguleeritava kõrgusega tugijalad)

A Jahekamber

B Sügavkülmkamber

Juhtpaneel

Joonis   
 
1 Sisse/välja-lüliti

Selle lülitiga lülitatakse kogu külmik sisse ja 
välja.

2 Jahekambri temperatuurinäidik

Numbrid näitavad valitud jahekambri 
temperatuuri kraadides (°C).

3 Super-signaaltuli

See tuli põleb, kui kiirjahutuse või kiirkülmutuse 
funktsioon on sisse lülitatud.

4 Jahekambri temperatuuri valikulüliti 

Vajutades seda lülitit, saate muuta 
temperatuuri jahekambris.

Seadme sisselülitamine

Nõuandeid seadme 
kasutamiseks 

Pärast seadme sisselülitamist võib valitud • 
temperatuuri saavutamiseks kuluda mitu 
tundi. Ärge senikaua veel toitu külmikusse 
pange. 

Külmiku korpuse külgi soojendatakse aeg-• 
ajalt veidi, et vältida veeauru kondenseeru-
mist uksetihendi piirkonda. 

Kui teil ei õnnestu kohe pärast sügavkülm-• 
kambri ukse sulgemist seda uuesti avada, 
oodake 2-3 minutit, et tekkinud alarõhk 
külmikus ühtlustuks.

Lülitage seade sisse/välja-lülitiga sisse.  
Joonis  /1

Külmik hakkab tööle. Kui külmiku uks 
avatakse, hakkab sisevalgustus põlema.

Joonis  

Jahekamber

Jahekambri temperatuuri saab muuta 
vahemikus +2 °C kuni +8 °C.
Vajutage temperatuuri valikulülitit 4 korduvalt 
seni, kuni soovitud jahekambri temperatuur 
on valitud. Viimasena valitud väärtus 
salvestatakse.

Valitud temperatuur on näha 
temperatuurinäidikul 2.

Valmistaja soovitab valida jahekambri 
temperatuuriks +4 °C, mis on ka tehase 
algseadistus.
Kergesti riknevaid toiduaineid ei tohiks 
säilitada temperatuuril üle +4 °C.

Temperatuuri reguleerimine
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Sügavkülmkamber

Sügavkülmkambri temperatuur sõltub 
jahekambri temperatuurist.

Madalam temperatuur jahekambris langetab 
temperatuuri ka sügavkülmkambris.

Kasulik maht
Andmed külmiku kasuliku mahu kohta leiate 
seadme sees asuvalt tüübisildilt.

Jahekambri temperatuuri saab muuta 
vahemikus +2 °C kuni +8 °C.

Jahekamber sobib ideaalselt järgnevate 
toiduainete säilitamiseks:
koogid ja pirukad, valmistoidud, hoidised, 
kondenspiim, kõvad juustud, külmatundlikud 
puu- ja köögiviljad ning erinevad troopilised 
viljad.

Nõuanded toiduainete 
paigutamiseks ja säilitamiseks:

Enne külmikusse panekut katke toit korralikult 
kinni või pakkige sisse. Sel moel säilib 
toidu maitse, lõhn ja värv paremini ning toit 
püsib värskena. Ühtlasi väldite maitsete 
ülekandumist ühelt toidult teisele ning 
plastosade värvi muutumist toiduainetega 
kokkupuutumise tulemusel.

Märkus
Vältige toiduainete kokkupuudet tagaseinaga. 
Vastasel juhul on õhuringlus külmikus häiritud.

Lisaks võivad toiduained ja pakendid tagaseina 
külge kinni jäätuda.

Pöörake tähelepanu jahekambri 
erinevatele külmatsoonidele!

Tulenevalt jahekambris toimuvast 
õhuringlusest on seal külmemaid ja soojemaid 
tsoone: 

Kõige külmem tsoon on väljatõmmatavas 
sahtlis. Joonis 

Märkus
Hoidke selles tsoonis kõige kergemini 
riknevaid toiduaineid (nt kala, vorsti, liha).
Kõige soojem tsoon on üleval ukse küljes.

Märkus
Hoidke kõige soojemas tsoonis näiteks juustu 
ja võid. Nii püsib või määrimiseks piisavalt 
pehmena ja juustu maitseomadused parimana.

Jahekamber

Kiirjahutuse funktsiooniga lülitatakse 
jahekamber umbes kaheks ja pooleks 
päevaks ümber kõige madalamale võimalikule 
temperatuurile. Seejärel lülitub seade 
automaatselt tagasi enne kiirjahutust kasutusel 
olnud temperatuurile.

Lülitage kiirjahutus sisse näiteks:

enne suurema koguse värskete toiduainete • 
panekut jahekambrisse, 

jookide kiiremaks jahutamiseks.• 

Kiir- ehk superjahutus



10

Sisse- ja väljalülitamine

Joonis  

Vajutage temperatuuri valikulülitit 4 korduvalt 
seni, kuni super-signaaltuli 3 süttib.

Kiirjahutuse funktsioon lülitub automaatselt ise 
välja umbes kahe ja poole päeva möödudes.

Sügavkülmkamber

Maksimaalne 
külmutusvõimsus

Kasutage sügavkülmkambrit:

sügavkülmutatud toiduainete säilitamiseks,• 
jääkuubikute valmistamiseks,• 
toiduainete külmutamiseks.• 

Märkus

Jälgige, et sügavkülmkambri uks oleks 
alati korralikult suletud! Kui uks jääb lahti, 
hakkavad külmutatud toidud sulama ja 
sügavkülmkambrisse tekib paks jääkiht. Lisaks 
kulub suurenenud elektritarbimise tõttu asjatult 
liigne hulk energiat.

Külmutatud toitude ostmisel

Vaadake pakend üle: see peab olema terve.• 
Kontrollige toote säilivusaega (müügitähtae-• 
ga).
Kontrollige kaupluse sügavkülmiku tem-• 
peratuurinäitu: see peab olema -18 °C või 
madalam.
Võimaluse korral pange külmutatud toidu-• 
ained kojuviimiseks termoskotti ja kodus 
otsekohe sügavkülmkambrisse.

Andmed maksimaalse külmutusvõimsuse (s.o 
24 tunni jooksul külmutatav toidukogus) kohta 
on kirjas seadme tüübisildil.

Toiduainete külmutamine

Vaadake pakend üle: see peab olema terve.
Külmutage ainult värskeid ja kvaliteetseid 
toiduaineid.
Kui panete külmutatavaid toiduaineid 
külmikusse, jälgige, et need ei puutuks kokku 
juba külmunud toiduainetega.
Toiduainete maitse säilitamiseks ja kuivamise 
vältimiseks pakkige need enne külmikusse 
panekut õhukindlalt ära.

Külmutatud toiduainete säilitamine

Korraliku õhutsirkulatsiooni tagamiseks 
seadme sees peab kõik sügavkülmkambri 
sahtlid korralikult lõpuni sisse lükkama.
Kui sügavkülmkambrisse on vaja panna 
suurem kogus toiduaineid, võib need laduda 
otse klaasriiulitele ja sügavkülmkambri 
põhjale. Selleks eemaldage esmalt 
kõik sügavkülmkambri sahtlid. Sahtlite 
eemaldamiseks tõmmake need lõpuni välja, 
tõstke veidi esiservast ja võtke välja. 
Joonis 

Toiduainete külmutamine ja 
säilitamine

Värskete toiduainete 
külmutamine 

Kui külmutate toiduaineid kodus ise, kasutage 
ainult täiesti värskeid ja kvaliteetseid 
toiduaineid.
Aedvilju tuleks enne külmutamist blanšeerida, 
et nende toiteväärtus, värv, maitse ja lõhn 
võimalikult hästi säiliksid.
Blanšeerimist ei vaja baklažaan, paprika, 
suvikõrvits ja spargel.
Kirjandust toiduainete külmutamise ja 
blanšeerimise kohta võib leida enamikest 
raamatukauplustest.

Märkus
Kui panete külmutatavaid toiduaineid 
külmikusse, jälgige, et need ei puutuks kokku 
juba külmunud toiduainetega.
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Külmutamiseks sobivad hästi järgnevad • 
toiduained: 
pirukad, koogid jm pagaritooted, kala jm 
mereannid, sea- ja loomaliha, linnuliha, uluki-
liha, köögi- ja puuviljad, maitseroheline, ilma 
kooreta munad, piimatooted nagu juust, või 
ja kohupiim, valmistoidud ja nende ülejäägid 
(nt supp, ühepajatoit, küpsetatud liha ja kala, 
kartulitoidud, vormiroad ja magustoidud). 

Külmutamiseks ei sobi järgnevad toiduained: • 
aedviljad, mida tavaliselt süüakse toorelt, 
nagu nt lehtsalat ja redised, terved koorega 
munad, viinamarjad, terved õunad, pirnid 
ja virsikud, kõvaks keedetud munad, jogurt, 
hapupiim, hapukoor ja majonees.

 
Külmutatavate toiduainete 
pakkimine 

Toiduainete maitse säilitamiseks ja kuivamise 
vältimiseks pakkige need enne külmikusse 
panekut õhukindlalt ära. 

1. Pange toiduained pakendisse.

2. Vajutage õhk pakendist välja.

3. Sulgege pakend.

4. Kinnitage pakendile silt paki sisu ja 
pakkimise kuupäevaga.

Toiduainete pakkimiseks sobivad:
plastikaatkilekotid ja polüetüleenkilest 
voolikutüüpi pakendid, alumiiniumfoolium ja 
külmutamiskarbid.
Neid tooteid saab osta peaaegu igast poest

Toiduainete pakkimiseks ei sobi:
pakkimispaber, pärgamentpaber, tsellofaan, 
prügikotid ja kasutatud poekilekotid. 

Sobivad pakendite sulgemisvahendid on:
kinnituskummid, plastklambrid, pael, 
külmakindlad teibid vms.
Voolikutüüpi polüetüleenkilest pakendeid 
ja kotte võib sulgeda spetsiaalse 
kilekeevitusaparaadiga.

Vitamiinide, toiteväärtuse, isuäratava välimuse 
ja maitse säilitamiseks peab toiduained läbi 
külmutama võimalikult kiiresti.

Soovimatu temperatuuritõusu 
vältimiseks värskete toiduainete panekul 
sügavkülmkambrisse lülitage juba mitu 
tundi varem sisse kiirkülmutuse funktsioon. 
Reeglina piisab sellest, kui teete seda 4–6 
tundi varem. Kui soovite aga kasutada 
külmiku maksimaalset külmutusvõimsust, 
lülitage kiirkülmutuse funktsioon sisse 
juba 24 tundi enne toiduainete panekut 
sügavkülmkambrisse. Väiksemaid 
toidukoguseid (kuni 2 kg) saab külmutada ka 
ilma kiirkülmutuse funktsioonita.

Sisse- ja väljalülitamine
Joonis  

Vajutage temperatuuri valikulülitit 4 korduvalt 
seni, kuni super-signaaltuli 3 süttib.

Kiirkülmutuse funktsioon lülitub automaatselt 
välja umbes kahe ja poole päeva möödudes.

Kiir- ehk superkülmutus

Külmutatud toiduainete 
säilivusaeg 

Säilivusaeg sõltub toiduaine tüübist.

Temperatuuril -18 °C: 

Kala, singilõigud, vorst, valmistoidud ja • 
pagaritooted: 
kuni 6 kuud 

Juust, linnuliha ja liha: • 
kuni 8 kuud 

Puu- ja köögiviljad: • 
kuni 12 kuud
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Sõltuvalt toiduaine tüübist ja toiduvalmistamise 
või küpsetamise meetodist, mida kavatsete 
kasutada, võite valida mõne järgmistest 
sulatusmeetodeist:

toatemperatuuril, • 

külmiku jahekambris, • 

elektriahjus, koos või ilma kuuma õhu venti-• 
laatorita, 

mikrolaineahjus.• 

Nõuanne
Ärge külmutage uuesti toiduaineid, mis on 
hakanud sulama või on juba üks kord üles 
sulatatud. Need võib uuesti külmutada vaid 
juhul, kui neist on esmalt valmistatud mõni 
valmistoit (keetes või praadides).

Seejärel ärge säilitage neid toite enam 
maksimaalse säilitusaja pikkuselt.

Tänu õhuniiskuse regulaatorile säilivad 
toiduained selles sahtlis kaks korda kauem 
värsked kui tavalises jahekambris.

Väikesed toidukogused – lükake regulaator 
vasakule. 

Suured toidukogused – lükake regulaator 
paremale.

Pudeliriiul
Joonis 

Pudelid saab panna mugavalt ja kindlalt 
pudeliriiulile. Pudeliriiuli asukohta saab muuta.

Ukseriiul
Joonis 

Kui soovite ukseriiuli eemaldada, tõstke seda 
lihtsalt ülespoole.

Pudelihoidik
Joonis 

Pudelihoidik ei lase pudelitel ukse avamisel ja 
sulgemisel ümber minna.

Külmutatud toitude sahtel (suur)
Joonis /13

See sahtel sobib suuremõõtmeliste toiduainete 
(nt kalkuni, pardi või hane) külmutamiseks ja 
säilitamiseks.

Külmaakud
Joonis 

Külmaakud aeglustavad külmutatud toitude 
sulamisprotsessi, kui külmiku töös on tekkinud 
häire või esineb elektrikatkestus. Külm säilib 
kõige kauem, kui külmaakud asetatakse kõige 
ülemisse sahtlisse otse toitude peale.

Külmaakusid võite kasutada ka toiduainete 
ajutiseks külmas hoidmiseks väljaspool 
külmikut, näiteks termoskastis või -kotis.

Külmutatud toiduainete  
sulatamine

Külmiku sisevarustus
(mitte kõikidel mudelitel)

Klaasriiulid
Joonis 

Soovi korral saate külmiku siseriiuleid vastavalt 
vajadusele ümber paigutada: tõstke riiulit 
ja tõmmake seda ettepoole, kallutage siis 
esiservast allapoole ja võtke külgsuunas 
kallutades välja.

Õhuniiskuse regulaatoriga 
köögiviljasahtel
Joonis 

Sobivaimate säilitustingimuste loomiseks 
köögiviljade, salatite ja puuviljade jaoks saab 
õhuniiskuse taset köögiviljasahtlis vastavalt 
sahtlis olevale toidukogusele muuta.
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(mitte kõikidel mudelitel)

„OK“-kleebise näol on tegu temperatuuri 
indikaatoriga, mis näitab, kas temperatuur on 
+4 kraadist madalam või mitte. Kui kleebisel 
ei ole tähti „OK“ näha, vähendage järk-järgult 
temperatuuri.

Märkus
Kui seade alles lülitati sisse, võib valitud 
temperatuuri saavutamiseks kuluda kuni 12 
tundi.

Kleebis „OK“

Jääkuubikute alus
Joonis 

Täitke jääkuubikute alus ¾ sügavuselt veega 
ja pange sügavkülmkambrisse.

Kui jääkuubikute alus külmub 
sügavkülmkambrisse kinni, vabastage 
see mõne tömbiotsalise eseme abil (nt 
lusikavarrega). Ärge kasutage mingeid 
terariistu!

Jääkuubikute paremaks kättesaamiseks pange 
alus hetkeks voolava vee alla või painutage 
alust kergelt.

Õige seadistus

Seadme väljalülitamine ja 
mittetöötavana hoidmine 
 
Seadme väljalülitamine
Joonis  

Vajutage sisse/välja-lülitit 1.
Temperatuurinäidik kustub ja 
külmutussüsteem lülitub välja.

Mittetöötavana hoidmine
Kui külmikut ei kasutata pikemat aega järjest: 

1. Lülitage seade välja.

2. Tõmmake pistik pistikupesast välja või 
lülitage välja vastav kaitse elektrikilbis.

3. Puhastage seade ära.

4. Jätke külmiku uks lahti.

Jahekamber

Jahekambri sulatamine toimub automaatselt.
Kondensatsiooni- ja sulamisvesi voolab 
vee äravoolurenni ja -ava kaudu seadme 
aurustustsooni.

Sügavkülmkamber

Sügavkülmkambrit ei sulatata automaatselt, 
sest muidu võiksid ka külmutatud toidud 
sulama hakata. Paks härmatisekiht 
mõjub sügavkülmkambris vajaliku madala 
temperatuuri säilitamisele halvasti ning 
suurendab energiakulu. Seepärast puhastage 
sügavkülmkambrit regulaarselt sinna tekkinud 
jää- ja härmatisekihist.

 Ettevaatust!
Ärge eemaldage härmatise- ja jääkihti noa 
või muude teravate esemetega. Külmaaine 
torustik võib viga saada. Lekkiv külmaaine võib 
süttida või silma sattudes silmi kahjustada.

Tegutsege seadme sulatamiseks järgnevalt:

Sulatamine
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Märkus 

Umbes 4 tundi enne sulatamist lülitage sisse 
kiirkülmutuse funktsioon, et külmutatud toidud 
saavutaksid eriti madala temperatuuri ning 
neid saaks kauem toatemperatuuril hoida.

1. Lülitage seade sulatamiseks välja.

2. Tõmmake pistik pistikupesast välja või 
lülitage välja vastav kaitse elektrikilbis.

3. Võtke külmutatud toiduained 
sügavkülmkambrist koos sahtlitega välja ja 
pange võimalikult jahedasse kohta hoiule. 
Asetage toiduainete peale külmaaku(d) (kui 
on varustuses).

4. Keerake sulamisvee äravooluklapp lahti. 
Joonis 

5. Sulamisvee kogumiseks võib kasutada 
suurtele pudelitele mõeldud ukseriiulit. 
Võtke selleks ukseriiul ukse küljest ära (vt 
osa „Seadme puhastamine“) ja pange lahti 
keeratud sulamisvee äravooluklapi alla.

6. Saate sulamist kiirendada, kui asetate 
sügavkülmkambrisse koos kuumaalusega 
kaks kuuma veega täidetud potti.

7. Kui sulamine on lõppenud, tühjendage 
kogumisnõu (ukseriiul) sulamisveest. 
Pühkige sügavkülmkambri põhi lapiga 
veejääkidest kuivaks.

8. Keerake sulamisvee äravooluklapp tagasi 
kinni.

9. Pange suurtele pudelitele mõeldud ukseriiul 
ukse külge tagasi.

10. Ühendage seade pärast sulatamist uuesti 
vooluvõrguga ja lülitage sisse.

Seadme puhastamine 

 Ettevaatust! 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks • 
abrasiivseid või happelisi vahendeid ega 
lahusteid.
Ärge kasutage kriipivaid ega karedaid • 
küürimisnuustikuid. Metallpinnad võivad viga 
saada ning roostetama hakata.

• 
Ärge peske riiuleid ja sahtleid kunagi • 
nõudepesumasinas. Need osad võivad 
deformeeruda!

 
Tegutsege seadme puhastamiseks 
järgnevalt:

1. Lülitage seade enne puhastamist välja.

2. Tõmmake pistik pistikupesast välja või 
lülitage välja vastav kaitse elektrikilbis.

3. Võtke külmutatud toiduained 
sügavkülmkambrist välja ja pange 
võimalikult jahedasse kohta hoiule. Asetage 
toiduainete peale külmaaku(d) (kui on 
varustuses).

4. Puhastage külmikut pehme lapi, leige 
vee ja väikese koguse PH-neutraalse 
nõudepesuvahendiga. Puhastamiseks 
kasutatav vesi ei tohi voolata 
sisevalgustisse.

5. Uksetihendi puhastamiseks kasutage ainult 
puhast vett ja kuivatage seejärel korralikult.

6. Pärast puhastamist ühendage külmik uuesti 
vooluvõrguga ja lülitage sisse.
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Külmiku sisevarustus

Kõiki külmiku ümberpaigutatavaid osi saab 
puhastamiseks kapist välja võtta.

Klaasriiulite eemaldamine
Joonis 
Tõstke riiulit veidi ülespoole ja tõmmake 
ettepoole, kallutage siis esiservast allapoole ja 
võtke külgsuunas kallutades välja.

Kondensatsiooni- ja sulamisvee 
äravoolurenn ja selle katteliist
Kondensatsiooni- ja sulamisvee äravoolurenni 
puhastamiseks tuleb esmalt köögiviljasahtli 
(joonis /7) kohal olev klaasriiul vee 
äravoolurenni katteliistu küljest lahti võtta.

Võtke klaasriiul külmikust välja. Seejärel tõstke 
vee äravoolurenni katteliistu ülespoole ja võtke 
välja. Joonis 

Veerenni ja äravooluava peab vatitiku või muu 
sarnase vahendiga regulaarselt puhastama, et 
kondensatsiooni- ja sulamisvee äravoolu miski 
ei takistaks.

Sahtlite eemaldamine
Tõmmake sahtel lõpuni välja, tõstke esiservast 
ja eemaldage. Joonis 

Köögiviljasahtel
(mitte kõikidel mudelitel)
Köögiviljasahtli esipaneeli saab puhastamiseks 
sahtli küljest eemaldada.
Vajutage üksteise järel sisse esiserva mõlemal 
küljel asuvad nupud ja võtke esipaneel sahtli 
küljest ära. Joonis 

Ukseriiulite eemaldamine
Joonis 
Tõstke riiulit ülespoole ja võtke ukse küljest 
ära.

Kui tunnete külmikus ebameeldivat lõhna:

Lülitage seade pealülitiga välja.•  Joonis /1 
Võtke kõik toiduained seadmest välja. • 
Puhastage külmik seest ära. Vt osa  • 
“Seadme puhastamine”. 
Puhastage ära kõik pakendid. • 
Pange kõik tugeva lõhnaga toiduained • 
õhukindlasse pakendisse, et vältida lõhnade 
teket. 
Lülitage seade uuesti sisse. • 
Pange toiduained külmikusse tagasi. • 
Kontrollige 24 tunni möödudes, kas külmikus • 
on ikka veel tunda ebameeldivat lõhna.

Lõhnaprobleemid

Sisevalgusti (LED-lamp) 
 
Teie külmiku sisevalgustiks on hooldusvaba 
LED-lamp.

Sellist tüüpi valgusteid võivad remontida ainult 
volitatud hooldusteeninduse tehnikud ja selleks 
volitatud spetsialistid.

Nõuandeid energia 
säästmiseks 

Paigutage seade hästi ventileeritud kuiva • 
ruumi. Ärge paigaldage seadet otsese 
päikesepaiste kätte ega soojusallikate 
(radiaatori, ahju jms) vahetusse lähedusse. 
Vajadusel kasutage sobivat isolatsiooniplaati. 

Laske soojadel toitudel ja jookidel enne • 
külmikusse panemist maha jahtuda! 

Kui sulatate külmutatud toiduaineid, pange • 
need sulama jahekambrisse. Nii saate 
külmutatud toidu madalat temperatuuri ära 
kasutada jahekambris olevate toiduainete 
jahutamiseks.
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Töötamishääled 

Normaalsed töötamishääled 

Surin
Mootorid töötavad (nt külmutusagregaat, 
ventilaator).

Vulisemine, mulin või mulksumine 
Külmaaine voolab läbi külmutussüsteemi 
torude

Klõpsatus  
Mootor, lülitid või solenoidventiilid lülituvad 
sisse või välja.
 

Liigse müra vältimine 

Seade ei ole loodis.
Pange külmik vesiloodi abiga loodi. Muutke 
selleks kruvitavate tugijalgade kõrgust või 
pange midagi nende alla.

Seade puutub millegi vastu.
Nihutage külmik muust köögimööblist või 
teistest seadmetest eemale.

Sahtlid, karbid või riiulid logisevad või on 
kinni kiilunud.
Kontrollige, kas külmiku kõik eemaldatavad 
osad on korralikult oma kohal. Vajadusel 
pange need paremini paika.

Pudelid või nõud puutuvad üksteise vastu.
Nihutage pudelid või nõud üksteisest veidi 
eemale.

Sulatage sügavkülmkamber regulaarselt jää- • 
ja härmatisekihist puhtaks! 

Jää- ja härmatisekiht sügavkülmkambris • 
halvendab külma ülekannet toiduainetele ja 
suurendab energiakulu. 

Hoidke külmiku ust lahti võimalikult lühikest • 
aega. 

Energiakulu suurenemise vältimiseks • 
puhastage aeg-ajalt ka seadme tagakülge, 
kasutades tolmuimejat või maalripintslit. 

Jälgige, et külmiku tagakülje ja seina vahel • 
oleks vähemalt 60 mm laiune õhuvahe. Nii 
saab soojenenud õhk takistusteta hajuda.
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Väiksemate probleemide iseseisev lahendamine
Enne hooldusteenindusse helistamist:
vaadake, kas saate järgnevas tabelis toodud nõuannete abil probleemi lahendamisega ise hakkama.

Hooldustehnikule, kes kutsutakse kohale ainult nõu küsimiseks, peab maksma tasu ka juhul, kui 
seadme garantiiaeg pole veel lõppenud.

Temperatuur erineb 
märgatavalt valitud 
väärtusest.

Ükski näidik ei sütti.

Jahekambris on liiga 
külm.

Sügavkülmkambris on 
paks jää- ja härmati-
sekiht.

Sügavkülmkambris on 
läinud liiga soojaks.

Mõnikord on abi sellest, kui seade 
5 minutiks lihtsalt välja lülitada.
Kui temperatuur on liiga kõrge, 
oodake paar tundi ja kontrollige 
siis, kas temperatuur on langenud 
valitud väärtuseni.
Kui temperatuur on liiga madal, 
kontrollige temperatuuri uuesti 
järgmisel päeval.

Elektrikatkestus; kaitse on välja lü-
litatud; toitepistik ei ole korralikult 
pistikupesas.

Külmiku ust on liiga sageli avatud.

Ventilatsiooniavad on kinni 
kaetud.

Külmikus külmutatakse suurt 
kogust värskeid toiduaineid.

Olete valinud liiga madala 
temperatuuri.

Pange pistik pistikupessa. 
Kontrollige, kas vool on olemas. 
Kontrollige kaitsmeid (kaitse peab 
olema sisse lülitatud).

Tõstke temperatuuri.

Sulatage sügavkülmkambrit (vt 
osa „Sulatamine“). Jälgige, et 
sügavkülmkambri uks oleks alati 
korralikult suletud.

Ärge tehke külmiku ust asjatult 
liiga tihti lahti.

Kõrvaldage ventilatsiooniavade 
eest igasugused takistused.

Ärge külmutage korraga üle mak-
simaalse külmutusvõimsusega 
piiratud koguse.

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Jahekambri põrand on 
märg.

Kondensatsioonivee kanalid või 
äravooluava on ummistunud.

Puhastage veerenn ja 
äravooluava ära. Vt osa „Seadme 
puhastamine“. Joonis 
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Seadme enesediagnostika test 
Teie seadmel on olemas automaatne 
enesediagnostika programm, mis näitab 
teile häirete allikaid. Selliseid häireid võivad 
kõrvaldada vaid volitatud hooldusteeninduse 
tehnikud. 

Seadme enesediagnostika testi 
käivitamine

1. Lülitage seade välja ja oodake 5 minutit.
2. Lülitage seade sisse ja vajutage järgneva 

10 sekundi jooksul 3–5 sekundit järjest 
temperatuuri valikulülitit (joonis /4), kuni 
jahekambri temperatuurinäidikul süttib 
temperatuurile 2 °C vastav tuli. 
 
Enesediagnostika programm käivitub, kui 
temperatuurinäidiku tuled üksteise järel 
süttivad.

Kui veidi aja pärast süttib temperatuurinäidikul 
enne enesediagnostika testi kasutusel olnud 
temperatuurile vastav tuli, on kõik korras.

Kui aga 10 sekundit järjest vilgub super-
signaaltuli, on tuvastatud häire. Pöörduge 
hooldusteeninduse poole.

Seadme enesediagnostika testi 
lõpetamine

Kui programm on lõppenud, lülitub seade ise 
tagasi tavaseisundisse.

Lähima hooldusteeninduse kontaktandmed 
leiate telefoniraamatust või seadmega 
kaasasolevast teeninduskeskuste loetelust. 
Väljakutse korral teatage hooldusfirmale alati 
oma seadme tootenumber (E-number) ja 
valmistusnumber (FD-number). 

Need numbrid leiate seadme tüübisildilt. Joonis 

Asjatutest väljakutsetest hoidumiseks teatage 
hooldusteenindusele kindlasti need numbrid. 
Nii väldite ka ise võimalikke lisakulusid 
(väljakutsetasu).

Remonttööde tellimine ja nõu küsimine 
häirete korral

Kõikides riikides tegutsevate 
hooldusteeninduste kontaktandmed leiate 
kaasasolevast hooldusteeninduste loetelust.

Hooldusteenindus
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ee    Paigaldusjuhend
Eraldiseisev seade
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Märkus paigaldusju-
hendi kasutamise kohta

Seadme paigaldamine

Palun vaadake joonistega lehekülgi juhendi 
lõpus!
See paigaldusjuhend kirjeldab mitme eri 
mudeliversiooni paigaldamist. Seetõttu 
võivad mõned joonistel nähtavad detailid 
erineda teie seadme omadest.

Külmiku paigalduskohaks sobib kõige 
paremini kuiv ja korraliku ventilatsiooniga 
ruum. Seade ei tohiks asuda otsese 
päikesepaiste käes ega soojusallikate 
(radiaatori, pliidi vms) vahetus läheduses. 
Kui soojusallika kõrvale paigaldamine 
on vältimatu, kasutage kindlasti sobivat 
isolatsiooniplaati või jätke külmiku ja 
soojusallika vahele järgnev miinimumvahe:

vahe külmiku ja gaasi- või elektripliidi  •	
vahel – vähemalt 3 cm,
vahe külmiku ja õli või tahke kütusega •	
köetava pliidi või ahju vahel – vähemalt  
30 cm.

Paigalduskoha põrand ei tohi läbi painduda; 
vajadusel tugevdage põrandat.
Seade peab olema loodis.

Kaugus seinast
Kui külmiku ustele on paigaldatud 
väljaulatuvad käepidemed, tuleb külmiku 
uksehingedega külje ja külgseina vahele jätta 
vähemalt 50 mm laiune vahe, et ukse saaks 
avada 90° ulatuses.

Märkus

Kui külmikul on uksesisesed uputatud tüüpi 
käepidemed, võib külmiku paigaldada otse 
vastu külgseina.

ee
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Uksehingede poole  
vahetamine

Tagaseina vahekauguse 
hoidikute paigaldamine

Uste käepidemete  
paigaldamine ühelt  
küljelt teisele

Seadme loodimine

(Vajaduse korral)
Kui soovite ukse avanemispoolt muuta, 
soovitame lasta uksehinged ühelt 
küljelt teisele paigaldada volitatud 
hooldusteeninduse spetsialistil. Uksehingede 
ümberpaigutamise maksumuse saate 
teada meie müügiesindusest või 
hooldusteenindusest.

 Hoiatus!
Kui hakkate uksehingi ise ühelt küljelt 
teisele paigaldama, eemaldage külmik 
esmalt vooluvõrgust. Tõmmake toitejuhtme 
pistik pistikupesast välja. Seadme tagakülje 
vigastamise vältimiseks pange selle 
alla piisav pehmendus. Keerake külmik 
tagaküljele pikali väga ettevaatlikult.

Järgige nummerdatud tööetappe.
Joonis  

Märkus
Enne, kui seadme tagaküljele pikali asetate, 
kontrollige kindlasti üle, et tagaküljele ei 
oleks paigaldatud vahekauguse hoidikuid.

Joonis 
Järgige nummerdatud tööetappe.

(Vajaduse korral)
Järgige nummerdatud tööetappe.

Väljaulatuv käepide
Joonis 
Järgige nummerdatud tööetappe.

Uputatud käepide
Joonis 

Paigutage külmik ettenähtud kohta ja pange 
vesiloodi abil loodi. Seade peab tingimata 
olema loodis. Kui põrand on ebatasane 
või kaldus, kasutage seadme loodimiseks 
esiserva all olevaid reguleeritavaid tugijalgu. 
Muutke reguleeritavate tugijalgade kõrgust 
vastavalt vajadusele mutrivõtmega.
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Kallis klient, 
Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie 
hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest. 
Meie soovitus teile: 
Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud 
häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku 
visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist. 
Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga! 
Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud 
originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi. 
 

Rike? See saab kõrvaldatud! 
Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbrid riikide kaupa. 

Järgnevate andmete edastamisega saate 
oma probleemi lahendamist veelgi 
kiirendada. 
Palun edastage meile järgnev info: Seadme tüübisildi näide 
1. Oma täpne aadress ja telefoninumber 
2. Täpne probleemi kirjeldus 
3. Ostukuupäev 
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt 
5. Tootmiskuupäev (FD-number) 

tüübisildilt 

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus 
asub teie seadme tüübisilt.   

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike 
edasimüüjate kaudu müüdud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks. 
Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes 
riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele. 
 
Garantii tingimused 
Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus 
seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme 
edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest 
teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi. 
 
 



EST Eesti / Estonia 
 

TEENINDUSKESKUSED 

Tallinn

Tel 627 8730
GSM 512 6655

teenindus@simson.ee
 

Tartu
Aleksandri 6
Tel 734 4299
Tel 734 4337

GSM 5669 7843
 

Pärnu
Laine 4

Tel 442 7231
GSM 5661 2104

 
Võru
Oja 1

Tel 782 1461
 

Viljandi
Männimäe tee 4

Tel 433 6644
 

Kuressaare
Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva
Tallinna mnt 6A
Tel 356 0708

GSM 5625 3020

Türi 5
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