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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. 

Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. 

Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud 

seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib 

sellele mudelile. 

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta 

toodete funktsionaalsust.  

 



 

 

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 jäätmejaama andmist eemaldage külmikult uks, et keegi ei saaks külmiku 
sisemusse lõksu jääda. Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse 
kogumiskonteineritesse.  

Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 
 

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. 

• 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, toiduainete jahedas 
hoidmiseks ja külmutamiseks, 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.  

• Kasutuskoha vooluvõrgu andmed peavad olema vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate 
andmetega tarbimisvoolu kohta. 

• Seadme pistikut ei tohi omakäeliselt vahetada, kui see ei sobi kasutuskoha võrgupistiku 
pessa. Kutsuge sobiva pistikupesa paigaldamiseks elektripaigalduse spetsialist. 

• Ärge proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke korral seadme töös tuleks pöörduda 
tootja volitatud remondiettevõttesse. 

•  Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi.  

• Veenduge, et toitejuhe ei jääks seadme alla kinni ega saaks muul viisil mehaanilisi vigastusi.  

• Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.  

• Seadme eemaldamisel vooluvõrgust ei tohi tirida juhet, vaid tuleb võtta kinni pistikust.  

• Märgade kätega ei tohi puudutada seadme pistikut, juhet ega muid elektrilisi osi. 
Elektrilöögi oht!  

• 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. 



 

 

• Kui ruumiõhku on lekkinud süttivat gaasi, avage ruumi aknad. Ärge eemaldage seadet 
vooluvõrgust ega puudutage seadme juhtimispaneeli. Mingit elektriseadet ei tohi sisse ega 
välja lülitada (sädemed!) enne, kui kogu jahutusaine on ruumiõhust välja tuulutatud. 
Sädemed võivad põhjustada gaasi süttimise ja plahvatuse. 

• Hoidke seadet lahtise tule eest.  

• Seade ei tohi paikneda süttivate / lenduvate ainete ligiduses ega kohtades, kus on halb 
ventilatsioon.  

• Mingeid plahvatusohtlikke aineid ega pihusteid, mis sisaldavad süttivaid vedelikke - ei tohi 
seadmes säilitada. 

• Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht  

• Pidage kinni ohutusvahemaa nõuetest ümbritsevate seinte / mööbli / seadmeteni.  

• Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 
ümbert eemaldatud.  

• Ärge kasutage mitmikpistikut selle seadme ühendamiseks toitega.  

• Ühendamiseks kasutatav elektripistik peab olema maandatud. 

• Veenduge, et toitejuhe ei jääks seadme alla kinni ega saaks muul viisil mehaanilisi vigastusi. 

• Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.  

• Enne seadme paigaldamist ja enne puhastamist / hooldamist tuleb seade eemaldada 
vooluvõrgust. Elektrilöögi oht.  

• Hoidke seadme voolujuhet kokku puutumast kuumade pindadega ja muu mehaanilise 
kahjustumise eest.  

• Voolupistik peab alati olema ligipääsetav ka paigaldusjärgselt.  

• 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. 

• Külmunud toitu süüa ei tasu. Lastele antav jäätis peaks mõned minutid toatemperatuuril 
sulama. Külmapõletuste oht!.  

• Kui seade ei ole kasvõi ajutiselt kasutusel, kindlustage, et lapsed ei pääseks seadme 
sisemusse. 

• Kasutamisel kuumenevad seadme tagaküljel asetsevad kondensaator ja kompressor. Seadme 
ümber peab olema piisav õhuvahetus, muul juhul seadme töö häirub. Ärge katke kinni 
seadme tuulutusavasid.  

• Sügavkülmikusse ei tohi panna gaasilisi jooke - nende anumad võivad külmumisel tekkivast 
paisumissurvest tulenevalt lõhkeda.  

• Sügavkülmiku sisepindu ei tohi puutuda märja käega – külmakahjustuse oht kudedele!  

• Ärge säilitage seadmes kuivjääd.  

• Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult.  

• Kui seadmel on all rattad, siis need on vaid selleks, et külmikut ette / tahapoole nihutada. 
Rattad ei ole pöörduvad ja neid ei saa kasutada seadme nihutamiseks külgsuunas. 
Külgsuunas nihutamine võib seadet ja põrandat kahjustada.  

• Seade peab olema püstiasendis.  

• Ärge kallutage seadet suurema nurga alla kui 45 kraadi.  

• Kui seadet transporditakse küliliasendis, võib kompressori õli valguda jahutusaine ringlusse. 

• Jätke seade püstiasendisse seisma 6-8 tunniks enne sisselülitamist, kindlustamaks, et kõik 
vedelikud seadmes on valgunud tagasi oma õigele kohale.  



 

 

• Kui kasutate seadet esmakordselt või kui seadet ei ole kasutatud pikemat aega, tuleb 
seadmel lasta töötada 3-4 tundi keskmisel jahutusvõimsusel enne, kui toiduained külmikusse 
panna. Kui panete toidu külmikusse varem, võib külmutatud toit sulada ja / või jahutatav toit 
hakata riknema.  

• Ärge tõstke seadet selle uksest kinni hoides - hingede kahjustamise oht!  

• Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul. 

• Ärge käivitage seadet, mis ei ole korralikult paigaldatud.  

• Seadme põhjale, riiulitele ega uksele ei tohi toetuda.  

• Ärge sulgege uksi, kui sahtlid-riiulid on parajasti väljatõmmatud asendis. Kahjustumise oht 
seadme osadele!  

• Kuumi toiduaineid ei tohi seadmesse panna. 

• Integreeritud või vabaltseisva seadme tuulutusavaused peavad alati olema takistustevabad ja 
puhtad. 

• Külmiku riiuleid / sahtleid ei tohi liigselt täis kuhjata ega üle koormata.  

• Puhastage seadet vähemalt üks kord kuus.  

• Tüübisilti seadme küljest eemaldada ega seda loetamatuks muuta ei tohi, vastasel juhul 
kaotab garantii kehtivuse.  

• Tootja ja edasimüüja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad / võivad tuleneda 
juhendi nõuete eiramisest ja seadme väärkasutamisest.  

 

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 

N +16→+38 C majasisene temperatuur 

N +16→+43 C majasisene temperatuur 

 

PAIGALDUS 

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 
kogumiskonteinerisse.  
Liikuvad osad, nt. riiulid võivad olla kinnitatud teibiga. Eemaldage teibid hoolikalt. Puhastage 
liimijäägid sooja vee ja seebi abil.  
Ärge võtke midagi ära seadme tagaküljest.  
Paigaldage seade sobivasse asukohta, kus on piisav vahemaa ümbritsevatest seintest ja esemetest 
ning sobiv temperatuur. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.  
Seade peab asuma kuivas ja hästiõhutatud kohas. 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.  
Seadme tüübisilt on leitav külmiku sisemusest tagapool.  
 

  



 

 

OHUTUSVAHEMAA JA VENTILEERUMISRUUMI NÕUDED 

Seadme ruumivajadus suletud ustega  

 

A = kõrgus / B = laius / C = sügavus 
 

A  B  C  
1780 mm  836 mm  636 mm  

 

Seadme ruumivajadus avatud ustega (ukse avanemisnurk on 149 kraadi)  
Järgige eesosas ja külgedel vajaminevat lisaruumi, kui uksed on avatud – vastavalt uste 
avanemisnurkadele (vt joonist)  

B = laius / C = sügavus / D ning E = külgedele jäetav vajalik ruum 
 

B C D E 
Min. 1498 mm Min. 1020 mm Min. 319 mm Min. 343 mm 

Uste avanemise nurk Min. 149 kraadi 



 

 

 

Ohutusvahemaad piisava ventileerumise jaoks 

 

Tagakülg ↔ sein Min. 20 mm 
Küljed ↔sein Min. 20 mm 
Vaba ruum ülal Min. 100 mm 
Uste avanemise nurk Min. 149 kraadi 

 

Seadme ruumivajadus suletud ustega piisava ventilatsiooni tagamiseks 

 
A = kõrgus / B = laius / C = sügavus  
A  B  C  F  
Min. 1880 mm  Min. 876 mm  Min. 656 mm  Sein  
Uste avanemise nurk  Min. 149 kraadi  
 

  



 

 

Seadme ruumivajadus avatud ustega piisava ventilatsiooni tagamiseks / ukse avanemisnurk 149 
kraadi  

 
B = laius / C = sügavus 

B  C  Kõrgus  
Min. 1498 mm  Min. 1040 mm  Min. 1880 mm  
Uste avanemise nurk  Min. 149 kraadi  

 

Need on tootja poolt soovitatud vähimad ohutuskaugused, et kindlustada seadme häireteta töö. 

Tagakülg ↔ sein Min. 100 mm 
Parem / vasak ↔ muu mööbel / sein Min. 100 mm 
Vaba ruum ülal Min. 300 mm 
 
Reguleeritavate jalgade abil saab seadme asendit põrandal loodida. Seade peab asuma kindlal ja 
loodisoleval tasapinnal, et töötada häireteta.  
2 eesmist toetavat jalga ja 2 taga asuvat rullikut peavad toetuma põrandale, nii et seade ei kõiguks. 
Reguleerige eesmiste jalgade kõrgus vastavalt. Kasutage jalgade keeramiseks sobivat mutrivõtit. 
Jalgade kindel kontakt põrandapinnaga väldib seadme vibreerima hakkamist või paigastnihkumist.  

Rattad on ette nähtud seadme liigutamiseks vaid ette ja tahapoole. Külgsuunas liigutamine 

kahjustab seadet ja põrandat. 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Ärge ühendage seadet pärast paigaldamist asukohta elektrikontakti koheselt. Oodake 

ühendamisega 6-8 tundi. Kui kasutate seadet esmakordselt või kui seadet ei ole kasutatud pikemat 

aega, tuleb seadmel lasta töötada 3-4 tundi keskmisel jahutusvõimsusel enne, kui toiduained 

külmikusse panna. Kui panete toidu külmikusse varem, võib külmutatud toit sulada ja / või jahutatav 

toit hakata riknema. 

Eemaldage seadme ümbert pakendi osad, reguleerige seadme jalad ja puhastage seade.  
Temperatuuri saab nii sügavkülma kui jahekapi osas reguleerida juhtpaneeli nuppude vajutusega, 
kuni soovitud temperatuur näidikule ilmub. Kui seade elektrikatkestuse või muu põhjuse pärast 
vooluvõrgust eemaldatakse, oodake enne külmiku tagasiühendamist 5 minutit.  
Seade peab mõne aja seisma temperatuuride ühtlustumiseks, kui olete seadistusi eelnevalt muutnud 
või pannud külmikusse toitu juurde. Perioodi pikkus sõltub ümbritsevast temperatuurist, ukse 
avanemise sagedusest ja toiduainete hulgast. Kui seadistate nii külmiku kui ka sügavkülmiku 
temperatuure, võtke arvesse neid tingimusi.  
 



 

 

SEADME OSAD 

 

1  Jahekapiosa  
2  Klaasriiulid  
3  Köögiviljasahtlid koos 

tugevdatud klaasist kaantega  
4  Ülemised ukseriiulid  
5  Keskmised ukseriiulid  
6  Alumised 

ukseriiulid/pudelitasku  
 

7  Sügavkülmik  
8  Klaasriiulid  
9  Sügavkülmiku sahtlid koos 

tugevdatud klaasist kaantega  
10  Ülemised ukseriiulid  
11  Keskmised ukseriiulid  
12  Alumised ukseriiulid  
13  Reguleeritavad jalad  
 



 

 

JUHTNUPUD JA MÄRGUANDED 

Seadme algsel käivitamisel on temperatuurid kambrites vaikimisi järgmised:  
Jahekapiosa  + 5 C  
Sügavkülmik  - 18 C  
 

Edaspidi kirjeldatakse seadistusrežiime ja külmiku kambrite temperatuuride reguleerimist.  
Seadme ekraanil on energiasäästu režiim. Kui seadme nuppe parasjagu ei kasutata, on ekraan 
kustunud (kustub 20 sekundi möödudes viimasest vajutusest).  

 

EKRAANI JUHTNUPUD  
A  FRIDGE nupp jahekapiosa temperatuuri seadistamiseks.  
B  FREEZER nupp sügavkülmikuosa temperatuuri seadistamiseks  

C  FEATURE nupp eri režiimide valimiseks.  
D  LOCK nupp nuppude lukustuse aktiveerimiseks või 

deaktiveerimiseks.  
 

MÄRGUANDED EKRAANIL  
1  Jahekapiosa temperatuuri näit kraadides C.  
2  Sügavkülmaosa temperatuuri näit kraadides C.  
3  Töörežiimi olek /FAST COOLING (kiirjahutus)  
4  Töörežiimi olek /FAST FREEZING  
5  Töörežiimi olek /HOLIDAY MODE  
6  Märguanne nuppude lukustuse kohta  
 

 



 

 

NUPPUDE LUKUSTAMINE. 
Seadmel on nuppude lukustumise funktsioon.  
Kui nupud on lukus ja proovitakse vajutada muid nuppe, kostab helisignaal ja nuppude lukustuse 
märguanne 6 vilgub. Selleks, et teisi nuppe kasutada, tuleb lukustus deaktiveerida. 
 

Nuppude lukustuse aktiveerimine  
Vajutage lukustusnupule D, kolme sekundi vältel. Süttib nuppude lukustumise märguanne (6) ja 
kostab helisignaal. Nupud on lukus.  
 
Nuppude lukustuse mahavõtmine.  
Deaktiveerimiseks vajutage nuppude lukustusnuppu D jälle kolme sekundi vältel. Nupulukustuse 
märguanne 6 kustub ära. Nupud on siis kasutatavad.  
Kui lukustus on peal, siis nupud ei tööta.  
 

Temperatuuriseadistused 
Temperatuuriseadistusi tehakse seadme juhtpaneelil nuppude vajutustega, seadistused kuvatakse 
ekraanil. Temperatuuri seadistades saab kehtestada terve külmiku keskmise temperatuuri. Kummaski 
kambris eraldi võivad temperatuurid erineda ekraanil kuvatutest, olenevalt sellest, kui täis on külmik 
ja kuidas on toiduained paigutatud. Ka ruumitemperatuur võib külmiku sisetemperatuuri oluliselt 
mõjutada. Kui seadistate nii külmiku kui ka sügavkülmiku temperatuure, võtke arvesse neid 
tingimusi.  
 

JAHEKAPIOSA TEMPERATUURI SEADISTAMINE  
Vaikimisi on jahekapiosa temperatuur +5 C kraadi. Jahekapiosas saab temperatuuri seadistada 
vahemikus 0 C ... + 6 C.  
Kui nupud on lukus, vajutage nupule (D) kolme sekundi vältel. Nupulukustuse märguanne 6 kustub 
ära. Nupud on siis kasutatavad. Temperatuuri seadistamiseks jahekapis vajutage lihtsalt nuppu 
FRIDGE (A) korduvalt, kuni ekraanil kuvatakse soovitud temperatuuritaset. Mõne hetke pärast 
seadistus salvestub ja temperatuur hakkab vastavalt seadistusele tõusma või langema. 
Temperatuurinupu iga vajutusega muutub temperatuur 1 kraadi võrra.  
 

SÜGAVKÜLMAOSA TEMPERATUURI SEADISTAMINE  
Vaikimisi on sügavkülmaosa temperatuur -18 C kraadi. Temperatuur on seadistatav vahemikus -15 C 
… -23 C.  
Kui nupud on lukus, vajutage nupule (D) kolme sekundi vältel. Nupulukustuse märguanne 6 kustub 
ära. Nupud on siis kasutatavad. Temperatuuri seadistamiseks jahekapis vajutage lihtsalt nuppu 
FREEZER (A) korduvalt, kuni ekraanil kuvatakse soovitud temperatuuritaset. Mõne hetke pärast 
seadistus salvestub ja temperatuur hakkab vastavalt seadistusele tõusma või langema. 
Temperatuurinupu iga vajutusega muutub temperatuur 1 kraadi võrra.  
 

ERINEVAD TÖÖREŽIIMID 

Kiirjahutus (SUPER COOL)  
Jahekapiosas reguleeritakse temperatuur sel juhul automaatselt tasemele 0 C .  
Kiirjahutus lülitub automaatselt välja, kui selle sisselülitamisest on möödunud 150 minutit ning 
külmik naaseb eelmisele seadistusele. Režiimi aktiveerimisel ei muutu sügavkülmaosa temperatuur.  
Kiirjahutusrežiim alandab külmiku sisetemperatuuri kiirelt ja kindlustab toidu maksimaalseima 
jahutuse. Seetõttu aitab režiim toitu kauem värskena hoida.  Kui nupud on lukus, vajutage nupule (D) 
kolme sekundi vältel. Nupulukustuse märguanne 6 kustub ära. Nupud on siis kasutatavad. Vajutades 
nuppu FEATURE (C) korduvalt, kuni süttib kiirjahutuse režiimi märgutuli (3). Mõne sekundi möödudes 
aktiveerub kiirjahutuse režiim. Kui soovitakse kiirjahutus lülitada välja varem kui 150 minuti 
möödudes, vajutage nupule FEATURE" ( C) korduvalt, kuni ükski erirežiimi märguanne ekraanil ei 



 

 

põle, samuti võite seadistada mingi teise töörežiimi. Külmiku temperatuur naaseb eelmisele 
seadistusele.  
 
Kiirkülmutus (SUPER FREEZE)  
Sügavkülmas reguleeritakse temperatuur selle režiimi puhul automaatselt tasemele -28 C. 
Kiirkülmutus lülitub automaatselt välja, kui selle sisselülitamisest on möödunud 180 minutit ning 
külmik naaseb eelmisele seadistusele. Kompressor töötab selle režiimi puhul vahet pidamata. Režiimi 
aktiveerimisel ei muutu jahekapiosa temperatuur. Kiirkülmutusrežiim alandab sügavkülmaosa 
sisetemperatuuri kiirelt ja kindlustab toidu kiireima külmutamise. Selliselt säilivad vitamiinid ja 
toitained külmutatavas toidus kõige paremini ja kauem.  
Kui nupud on lukus, vajutage nupule (D) kolme sekundi vältel. Nupulukustuse märguanne 6 kustub 
ära. Nupud on siis kasutatavad.  
Vajutage nuppu FEATURE (C) korduvalt, kuni süttib kiirkülmutuse režiimi märgutuli (4). Mõne sekundi 
möödudes aktiveerub kiirkülmutuse režiim.  180 minuti pärast läheb sügavkülmaosa automaatselt 
eelmisele seadistusele tagasi.  
Kui soovitakse kiirkülmutus lülitada välja varem, vajutage nupule FEATURE" (C) korduvalt, kuni 
ükski erirežiimi märguanne ekraanil ei põle, samuti võite seadistada mingi teise töörežiimi. 
Sügavkülmiku temperatuur naaseb eelmisele seadistusele.  
 

Puhkuserežiim (HOLIDAY) 

Temperatuur jahekapiosas reguleeritakse automaatselt tasemele +6 C, et vähendada energiakulu. 
Sügavkülmas reguleeritakse temperatuur selle režiimi puhul automaatselt tasemele -15 C.  
Kui lahkute pikemaks ajaks ega soovi külmikut täisvõimsusel töötama jätta (7 kuni 21 päeva), 
kasutage puhkuserežiimi.  
Kui nupud on lukus, vajutage nupule (D) kolme sekundi vältel. Nupulukustuse märguanne 6 kustub 
ära. Nupud on siis kasutatavad. Vajutage nuppu FEATURE (C) korduvalt, kuni süttib HOLIDAY režiimi 
märgutuli (5). Mõne sekundi möödudes aktiveerub HOLIDAY režiim. Kui soovitakse režiimi lülitada 
välja varem, vajutage nupule FEATURE" (C) korduvalt, kuni ükski erirežiimi märguanne ekraanil ei 
põle, samuti võite seadistada mingi teise töörežiimi. Kambrite temperatuur naaseb eelmisele 
seadistusele.  
 

AVATUD UKSE MÄRGUANNE 
Seadmel on funktsioon, mis annab märku sellest, kui üks külmiku ustest on kauemaks lahti jäänud.  
Kui kumbki ustest on lahti kauem kui 1 minut, siis kostab helisignaal.  
Signaali väljalülitamiseks tuleb külmiku lahtiolev uks sulgeda. Energia säästmiseks vältige külmikuuste 
avamist liiga pikaks ajaks.  
 

JAHEKAPIOSA 

Jahekapiosas ei saa toiduaineid säilitada pikaajaliselt. Seetõttu hoidke selles kambris toitu lühemat 

aega. Õhuringluse iseärasuste tõttu võib jahekapis temperatuur erinevates kohtades olla erinev. 

Kasutage neid erineva temperatuuriga piirkondi eri tüüpi toiduainete hoidmiseks. Toit peab 

külmikusse pannes olema pakendatud, et lõhnad ja maitsed ei kanduks teistele toitudele. 

Pakkimiseks sobivad järgmised materjalid: 

• Toidukile, õhukindlad kilepakendid ja alumiiniumfoolium.  

• Toidu katmise kuplid.  

• Plastikust, klaasist, keraamikast karbid või nõud.  
Säilitage värsket, pakitud toitu riiulitel, puu- ja köögivilju vastavas köögiviljasahtlis.  
Värske kala ja liha kuulub säilitamisele kilesse pakituna maksimaalselt 2 päeva vältel.  
Soojad toidud ja toiduülejäägid tuleb enne külmikusse paigutamist lasta toatemperatuurile jahtuda.  
Toidu paigutamisel jätke ruumi õhu ringlemiseks.  



 

 

Ukseriiuleid ei tohiks raskete pudelitega üleliia koormata, kuna riiulid võivad irduda ülekoormuse 
tõttu.  
Toit (eriti rasvased ja õlised toiduained) ei tohi sattuda otsesesse kokkupuutesse külmiku 
sisepinnaga. See jätab külmiku sisepinnale plekke või pinnakahjustusi. Külmiku sisepinnale sattunud 
toiduaine tuleb niiske lapiga eemaldada niipea, kui võimalik. 
 
Ukseriiuli eemaldamine  
Tühjendage riiul eelnevalt. Hoidke ukseriiulist mõlema käega kinni. 
Vajutage ukseriiuli külge tasakesi sissepoole ja eemaldage riiul kinnitusest 
(vt juuresolevat joonist). Vabastage ukseriiuli teine külg ettevaatlikult selle 
kinnituse küljest. Nüüd on ukseriiulit võimalik ukse küljest eemaldada.  
 
Ukseriiuli tagasipanek 
Sisestage ukseriiuli üks ots külmikuukse kinnitusse. Vajutage riiuli teist otsa ettevaatlikult sissepoole 
ja sisestage selle kinnitusse. Veenduge, et riiul on kindlalt paigas. Ukseriiulite eemaldamine on vajalik 
nende puhastamiseks.  
 

Jahekapiosa klaasriiuli eemaldamine 

Kõik klaasriiulid on kahe kinnitusega kinnitatud. Lukustatavad kinnitused tuleb riiuli eemaldamiseks 

mõlemast äärest käsitsi avada. Vt allolevat joonist.  

Tühjendage riiul eelnevalt. Vajutage parempoolset kinnitust vasakule ja vasakpoolset kinnitust 

paremale poole. 

 
Kinnitused 

A – seadme sisepind 
B – klaasriiul 
C – libistatav kinnitus / avamiseks lükata parempoolset vasakule ja vasakpoolset paremale. 
D – kinnitust sulgev telg 
Tõmmake klaasriiulit kanduritel ettevaatlikult väljapoole, kuni saate riiuli eemaldada.  
 

Klaasriiuli tagasipanek ja kinnituste sulgemine  
Riiuli tagasipanemiseks lükake see asukohta tagasi. Veenduge, et ala on takistustevaba. Sulgege 
kinnitused. Parempoolset kinnitust vajutage paremale poole. Vajutage vasakut kinnitust vasakule 
poole.  
Klaasriiulite eemaldamine on vajalik selleks, et riiuleid puhastada. 
 

  



 

 

SÜGAVKÜLMIK 

Sügavkülmikus saab toiduaineid säilitada pikaajaliselt. Järgige külmutatud toitude säilitamisjuhiseid ja 

-kuupäevi. Ärge külmutage ülessulanud toitu uuesti.  

Pakendage sügavkülmutatav toit alumiiniumfooliumi, toidukilesse, õhukindlatesse kilekottidesse, 

plastkarpidesse vm sobivasse pakendisse. Jätke toitude vahele vaba ruumi, et õhk võiks vabalt 

ringelda. 24 tunni möödudes on külmutatav toit korralikult läbi külmunud.  

Kui ostate toitu külmutatuna, siis kontrollige, et toidu pakend oleks vigastamata. Vigastatud pakend 

võib tähendada, et külmaahel on vahepeal katkenud. Ostke sügavkülmutatud tooted kõige viimases 

järjekorras ja toimetage võimalikult ruttu sügavkülmikusse, kasutades transportimisel 

termoisolatsiooniga kotti.  

Ärge külmutage uuesti toitu, mis on vahepeal täiesti või pooleldi ülessulanud. Tarvitage selline toit 24 

tunni sees ära. Järgige ka sügavkülmutatud toiduainete pakendil kirjas olevaid säilivuskuupäevi.  

Toit (eriti rasvased ja õlised toiduained) ei tohi sattuda otsesesse kokkupuutesse sügavkülmiku 

sisepinnaga. See jätab külmiku sisepinnale plekke või pinnakahjustusi. Külmiku sisepinnale sattunud 

toiduaine tuleb niiske lapiga eemaldada niipea, kui võimalik.  

Sügavkülmiku ukseriiuleid on võimalik eemaldada puhastamiseks. 

 

Sügavkülmiku klaasriiulid 

Kõik klaasriiulid on kahe kinnitusega kinnitatud. Lukustatavad kinnitused tuleb riiuli eemaldamiseks 
mõlemast äärest käsitsi avada. Vt eelnevat osa, kus kirjeldati jahekapiosa riiulite eemaldamist. 
Sügavkülmiku klaasriiulite eemaldamine on vajalik nende puhastamiseks.  
 

Sügavkülmiku sahtel  

Sügavkülmiku sahtleid on võimalik puhastamiseks välja võtta. Tühjendage 
sahtel eelnevalt.  
Tõmmake sahtel väljapoole ja kergitage, kuni saate selle eemaldada. 
 

Seadme laitmatuks toimimiseks vajalikud tingimused. 

Optimaalsed temperatuurid külmikus on tagatud vaid järgnevatel tingimustel:  
1. Ümbritsev temperatuur on kliimaklassile vastav  
2. Uksed sulguvad õigesti  
3. Uksi ei avata liiga kauaks  
4. Uste tihendid on heas korras  
5. Seade on paigutatud nõuetekohaselt  
6. Seade pole ületäidetud  
7. Seadmesse ei panda kuuma ega sooja toitu  
 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Külmikut tuleks puhastada kord kuus. Pidage külmiku sisemus puhtana, et vältida halbade lõhnade 
teket. Eemaldage tolm kondensaatorilt ja seadme tagaküljelt pehme harja või tolmuimejaga. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid. Samuti ärge 
kasutage selleks lahusteid. Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme mistahes osa puhastamiseks. 
Ärge kasutage puhastamisel orgaanilisi aineid. Ärge kasutage puhastamiseks ka eeterlikke õlisid. 
 
Väliskülje puhastamine 
Kasutage niisket lappi ja lahjat, mittehappelist puhastusainet. Kasutage nõudepesuvahendit, kui 
plekid ei ole eemaldatavad veega. Loputage puhtas vees niisutatud lapiga. Kuivatage kuiva lapiga.  
 
  



 

 

Sisepinna puhastamine 
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.  
Uksetihendeid tohib pesta sooja vee ja lahja pesuaine lahusega (mittehappelisega). Külmikut ei tohi 
uuesti vooluvõrku ühendada enne, kui tihendid on kuivanud.  
 
Sulatamine 
Nii jahekapi- kui sügavkülmaosas on automaatne sulatus (No Frost funktsioon). 
 
Valgusti pirni vahetus. 
Külmiku LED sisevalgustit tohib vahetada ainult volitatud hooldetehnik. Kui LED valgusti ei tööta, 
pöörduge tootja volitatud hooldus/remondiettevõttesse. Valgusti pirni vahetamine ei kuulu garantii 
alla. 
 
VEAOTSING 

Seade ei käivitu. 

Pistik ei ole ühendatud pistikupessa. 
Pistik on pesast valja tulnud. 
Pistikus puudub vool. 
Vooluringi kaitse on rakendunud. 
Voolupinge on liiga madal 

Kontrollige kõnealust pistikupesa mõne teise 
elektriseadmega. 
Kontrollige kaitsmeid. 
Võrrelge seadme tüübisildi andmeid andmetega, 
mis käivad tarbimiskoha vooluvorgu kohta. 

Ebapiisav jahutus. 

Ust on liiga sageli avatud. 
Uks pole täielikult kinni. 
Külmik on üle täidetud. 
Külmikusse on pandud sooja toitu. 
Uksetihendid on kahjustatud. 

Sulgege uks korralikult 
Ärge täitke külmikut üle. 
Pange külmikusse vaid külmi /toatemperatuuril 
toite. 
Laske vahetada tihend. 

Uks teeb avamisel imelikku häält 

Tihend on määrdunud Puhastage uksetihendid. 

Ebaharilikud helid. 

Seade ei asetse tasasel, kuival ja kõval 
aluspinnal nagu peaks. 
Seade puudutab tagaseina või mõnd 
muud eset. Pudelid on seadmes valesti 
paigutatud. 
Midagi on seadme taha kukkunud. 

Paigutage seade alusel õigesti. 
Loodige seade aluspinnal. 
Paigutage pudelid seadmes õigesti. 
Eemaldage võõrkeha seadme tagant. 

Juhtnupud ei toota. 

Juhtpaneeli rike Võtke ühendust tootja volitatud 
remondiettevõttega. 

 
MÄRKUSI 
Järgnevalt kirjeldatud nähud seadme töötamises on tavalised ja ei ole märgiks rikkest. 

• Jahutusaine tekitab ringlemisel heli, mis meenutab vee voolamist. Mingeid erilisemaid helisid 
võib 

• tekkida, kui jahutusaine hakkab ringlema. 

• Seadme küljed võivad seadme töötamisel soojeneda. 

• Tugevam heli. Esmakordsel käivitamisel või kui temperatuur tõuseb seadmes teatava piiri, 
võib seade 

• tugevamal võimsusel töötada, et külmikus temperatuuri alal hoida. 



 

 

• Kondensvesi seadmes / seadme peal võib tekkida keskkonna kõrgemast niiskustasemest või 
väga soojast ümbrusest. 

• Klõpsuv heli. Kompressor klõpsub käivitudes ja välja lülitades. 

• Töötav kompressor tekitab suminat. 

• Naksumist võib kostuda, kui seadme erinevad materjalid jahtumisel ja soojenemisel paisuvad 
või kahanevad. 

 
TEHNILINE TEAVE 
Mudel  Side-By-Side (kahepoolne) külmik  
Kliimaklass  SN / N / ST / T  

Ümbritseva keskkonna temperatuur 10~43 °C  
No Frost jahekapis / sügavkülmas  Jah / jah  
Energiaklass  A+  
Aastane energiakulu kW/h  395.00  
Toitepinge ja sagedus:  220 - 240 V / 50 Hz  
Üldine mahutavus liitrites  476  
Netomaht jahekapp/SK liitrites  271 / 165  
Sügavkülmiku tärnid  4****  
Maks. ööpäevane 
külmutusvõimsus  

12 kg  

Maks. külmapidavus 
elektrikatkestusel  

9 h  

Müratase  42 dB (A)  
Reguleeritav termostaat  Jah  
Kompressor  1  
Jahutusaine / kogus  R600a / 75 g  
Ukse poolsus vahetatav  ei  
Sisevalgustus jahekapis  Jah LED  
Sisevalgustus sügavkülmas  Jah LED  
Klaasriiuleid jahekapis  4  
Klaasriiuleid sügavkülmas  4  
Köögiviljakast turvaklaasist kattega  2  
Ukseriiuleid jahekapis  3  
Ukseriiuleid sügavkülmas  3  
Sügavkülmiku sahtleid  
sh turvaklaasist kattega  

2  

Reguleeritavad jalad  Jah  
Sulatus jahekapis / sügavkülmikus.  NoFrost / NoFrost  
Mõõtmed (K x L x S) cm  178 x 83.6 x 63.6  
Kaal neto / bruto kg  82 / 91  
 


