
 

 

 
 
 
 

POOLKONDUKTORJAHUTUSEGA VÄIKEKÜLMIK 
 MC-35 

 KASUTUSJUHEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hea klient,  
Täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele 
võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks 
koos seadmega kaasa anda ka juhend. 
 
  



 

 

OHUTUS 
Kõiki ohutusjuhiseid tuleb järgida, et kasutajate turvalisus oleks tagatud. 

 Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks. Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme 
kasutamine oleks meeldiv ja ohutu.  

 Kontrollige enne kasutuselevõtmist, et seadmel poleks silmaga nähtavaid kahjustusi. 
Mistahes kahjustuse leidmisel ei tohiks seadet kasutusele võtta, vaid esmalt tuleks pöörduda 
seadme edasimüüja poole.  

 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 
paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  

 Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 
professionaalsel elektripaigaldajal. 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamise tingimustes. 
 Seade on ette nähtud jookide / toiduainete jahedas hoidmiseks. 
 Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes, 

transpordivahendis ega ärieesmärgil.  
 Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.  
 Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.  
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist. 
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud. 
 Ärge proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke korral seadme töös tuleks pöörduda 

tootja volitatud remondiettevõttesse.  
 Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi. 
 Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet. 
 Elektrilöögi oht! Ärge puudutage seadme pistikut ega juhet, kui teie käed on märjad. 
 Seadmes on kasutusel keskkonnasõbralik jahutusaine R600a. See on süttiv gaasiline aine. 

Seetõttu tuleb igal juhul vältida seadme jahutusaineringluse komponentide vigastamist nii 
transpordil kui ka kasutamisel.  

 Kui mistahes osa jahutusaineringlusest kahjustub, ei tohi samas ruumis kasutada lahtist tuld 
ega sädet tekitavaid seadmeid. Võtke kohe ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite. 

 Gaasilekke korral majapidamises: 
a) Avage kõik aknad. 
b) Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust ega puudutage seadme juhtimispaneeli. 
c) Mingit elektriseadet ei tohi sisse ega välja lülitada (sädemed!) enne, kui kogu jahutusaine 
on ruumiõhust välja tuulutatud. 
d) Sädemed võivad põhjustada gaasi süttimise ja plahvatuse. 

 Hoidke seadet lahtise tule eest. Plahvatusoht!  
 Mingeid plahvatusohtlikke aineid ega pihusteid, mis sisaldavad süttivaid vedelikke - seadmes 

säilitada ei tohi. 
 Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 

ümbert eemaldatud.  
 Kasutage seadet ainult 220 – 240 V elektrivoolu toitel, 50 Hz sagedusega.  
 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 

paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  
 Ärge kasutage mitmikpistikut selle seadme ühendamiseks toitega.  



 

 

 Seade ei sobi ühendamiseks voolumuunduriga (nt. transpordivahendis toiteallika muundur, 
mis teeb alalisvoolust vahelduvvoolu) vms.  

 Ühendamiseks kasutatav elektripistik peab olema maandatud.  
 Seade tuleb nõuetekohaselt maandada.  
 Veenduge, et toitejuhe ei jääks seadme alla kinni ega saaks muul viisil mehaanilisi vigastusi. 
 Veenduge, et elektritarbimiskoha vooluvõrgu näitajad oleks seadme tüübisildi andmetega 

vastavuses.  
 Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.  
 Seadet ei tohi ümber ehitada.  
 Enne seadme paigaldamist ja enne puhastamist / hooldamist tuleb seade eemaldada 

vooluvõrgust.  
 Seadme kambrites ei tohi kasutada mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud juhul kui 

need on sellist tüüpi, mida tootja on selleks soovitanud.  
 Kuumust kiirgavad seadmed ei tohi asuda seadme ligiduses.  
 Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.  
 Ärge asetage seadme peale vedelikega täidetud anumaid ega veekeetjat.  
 Seadme puhastamiseks ja sulatamiseks ei tohi kasutada mingit aurupuhastajat. Kuum aur 

tungib elektrilistele komponentidele ja tekitab elektrilühise. Elektrilöögi oht!  
 Ärge kasutage nuga ega muud metalleset seadmes tekkida võiva härmatise eemaldamiseks. 
 Kui seade ei ole kasvõi ajutiselt kasutusel, kindlustage, et lapsed ei pääseks seadme 

sisemusse.  
 Järgige hoolikalt paigaldamise juhiseid. Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja 

tõstke ettevaatlikult.  
 Seade peab igal ajal olema püstiasendis. Ärge kallutage seadet rohkem kui 45 kraadise nurga 

alla.  
 Jätke seade enne vooluvõrku ühendamist paigalduskohta seisma 4 kuni 6 tunniks.  
 Ärge tõstke seadet selle uksest kinni hoides - hingede kahjustamise oht!  
 Kui pakite seadme lahti, jätke meelde osade paigutus transpordipakkimisel. Seda juhuks, kui 

seadet on vaja ümberkolimiseks uuesti pakkida.  
 Ärge käivitage seadet, mis ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.  
 Seadme põhjale, kanduritele ega uksele ei tohi toetuda.  
 Kuumi toiduaineid ei tohi seadmesse panna.  
 Seadme tuulutusavaused peavad alati olema takistustevabad ja puhtad, seda nii 

intergeeritud kui ka vabaltseisva paigaldusviisi puhul. 
 
KLIIMAKLASSID 
Oma seadme kliimaklassi näete tüübisildilt või seadme tehniliste andmete alajaotusest. Kliimaklassid 
ja nende vastavus ümbritsevale temperatuurile on loetletud järgnevalt. 
 
Kliimaklass ja ümbritsev temperatuur 

 SN +10…+32 C nt kütmata kelder 
 N +16…+32 C majasisene temperatuur 
 ST +16…+38 C majasisene temperatuur 
 T +16…+43 C majasisene temperatuur 

 
  



 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 
Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 
kogumiskonteinerisse.  
Liikuvad osad, nt. riiulid võivad olla transportimise ajaks kinnitatud teibiga. Eemaldage teibid 
hoolikalt. Puhastage liimijäägid sooja vee ja seebi abil.  
Paigaldage seade sobivasse asukohta, kus on piisav vahemaa ümbritsevatest seintest ja esemetest 
ning sobiv temperatuur.  
Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba. Seadme asukohaks tuleb valida kuiv ja hästiõhutatav 
koht ruumis. Ärge paigaldage seadet otsese päikesekiirguse kätte.  
Uksed peavad avanema täielikult ilma igasuguse takistuseta.  
Seade peab asuma tasasel, kuival ja kõval aluspinnal. Kontrollige seadme loodisolekut vesiloodi abil.  
Ühendage seade vooluvõrku ainult nõuetekohase elektriühenduse kaudu. Seadme tüübisilt on leitav 
tagaküljelt. 
 
OHUTUD VAHEKAUGUSED SEINTE JA ÜMBRITSEVA MÖÖBLINI 

UKSE AVANEMISSUUNA VAHETAMINE 

 
1 Hinge kate  
2 M5*12 kruvi 
3 Ülemine hing.  
4 Uks 

5 Hinge tugijalg  
6 Kruvi kate 



 

 

PIDAGE MEELES! Lülitage seade alati välja ja eemaldage vooluvõrgust enne, kui hakkate vahetama 
ukse avanemissuunda. 
Ukse avanemissuuna vahetamist tuleb teostada kahe inimese jõul – muul juhul võib endale viga teha 
või seadet kahjustada. Ärge kallutage seadet rohkem kui 45 kraadi alla. 
Reguleerige ukse asendit hoolikalt. Tihend peab ukse korralikult sulgema. 
 
1. Eemaldage hinge kate. 
2. Keerake lahti ülemise hinge kolm kruvi. Eemaldage ülemine uksehing. 
3. Tõstke uks eest. 
4. Eemaldage alumine uksehing. 
5. Eemaldage kruvikate. 
6. Paigaldage alumine hing vastaspoolele. 
7. Paigaldage uks ja paigaldage ülemine hing. 
8. Paigaldage kruvikate vastaspoolele. 
9. Paigaldage hinge kate tagasi. 
 
SEADME OSAD 
 
1 Tuulutusavad  
2 Korpus  
3 Hinge kate  
4 Voolujuhe 
5 LED valgustus 
6 Uks 
7 Uksetihend 
8 Riiul 
9 Kondensaadi ärajuhtimisalus 
 
TEMPERATUURISEADISTUSE LÜLITI 
Laske seadmel pärast esmakordset 
sisselülitamist töötada tühjana umbes 2 
tunni vältel. Temperatuuri tehaseseadistus 
on 8 C kraadi, kui ümbritseva ruumi 
temperatuur on 25 C ringis.  
Kui seadet ei kasutata kuu aega või kauem, 
on mõistlik seade vooluvõrgust eemaldada.  
Et seade oleks täiesti välja lülitatud, tuleb 
pistik eemaldada pistikupesast.  
Jahutustemperatuuri ei saa seadistada 
mingile kindlale väärtusele. Jahutuse tugevust on võimalik reguleerida, kuid külmiku sisetemperatuur 
on sõltuv külmikut ümbritseva ruumi temperatuurist. Vt. allolevat joonist.  

 
kõige väiksem jahutusvõimsus 
 
nupul olev märgistusjoon 
 
madal jahutusvõimsus 
 
keskmine jahutusvõimsus 
 
suur jahutusvõimsus 
 
tugevaim jahutus.                                     Regulaator asub seadme taga. 



 

 

SEADME LAITMATUKS TOIMIMISEKS VAJALIKUD TINGIMUSED 
Optimaalsed temperatuurid külmikus on tagatud vaid järgnevatel juhtudel: 

 ümbritsev temperatuur on kliimaklassile vastav 
 uksed sulguvad õigesti 
 uksi ei avata liiga kauaks 
 uste tihendid on heas korras 
 seade on paigutatud nõuetekohaselt 
 seade pole ületäidetud 
 seadmesse ei panda kuuma ega sooja toitu 

 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust. Pidage külmiku sisemust puhtana, et vältida 
halbade lõhnade teket. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid. Ärge kasutage abrasiivseid 
aineid seadme mistahes osa puhastamiseks. Ärge kasutage puhastamisel orgaanilisi aineid. Ärge kasutage 
puhastamiseks ka eeterlikke õlisid. Need juhised kehtivad seadme kõigi pindade puhastamisel. 
Pealispind 
Kasutage niisket lappi ja lahjat, mittehappelist puhastusainet. Kasutage nõudepesuvahendit, kui plekid ei ole 
eemaldatavad veega. Loputage puhtas vees niisutatud lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. 
Sisemus 
Puhastage riiulid ja kapi siseseinad soojas vees ja nõudepesuainelahuses niisutatud lapiga. Loputage puhtas 
vees niisutatud lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. Kontrollige, et sulamisvee äravooluava oleks puhas ja läbivoolav. 
Uksetihendid 
Uksetihendeid tohib pesta sooja vee ja lahja pesuaine lahusega (mittehappelisega). 
 
TEHNILINE TEAVE 
Mudel: poolkonduktorjahutusega külmik 
Kliimaklass SN/N 
Energiaklass A+ 
Aastane energiakulu 97 kWh 
Toitepinge / sagedus 220 - 240V / 50 Hz 
Maht bruto /neto - 35/32L 
Müratase 0 dB/A 
Jahutusaine R600a/25 g 
Vahetatav ukse avanemissuund 
Sulatamine automaatne 
Riiuleid  / ukseriiuleid 2 / 2 
Mõõtmed (KxLxS) 48,5 x 38,5 x 45,5 cm 
Kaal (neto/bruto) 10.5 /11.6 kg 
 
KESKKONNAKAITSE 

Käidelge seade vastavalt jäätmeseadusega ette nähtud nõuetele. Külmikute jahutussüsteem ja 
isolatsioon sisaldavad jahutusaineid ja gaase, mis tuleb käidelda nõuetekohaselt. Vältige külmiku 
jahutusaineringluse osade kahjustamist. Kui jahutusaine pääseb ruumiõhku, võib tekkida tuleoht! 

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 
Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega. Enne seadme 
andmist käitlusse tehke seade kasutuskõlbmatuks (eemaldage toitejuhe). Enne jäätmejaama 
andmist eemaldage seadmelt uks, et keegi ei saaks seadme sisemusse lõksu jääda.  

Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. 
Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 
 


