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Olulised turvanõuded 
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit 
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. Seadme ebaõige 
kasutamine võib olla ohtlik, eriti lastele. 
Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning 
sarnastes kohtades nagu: 
- kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade personali 
köökides; 
- talumajapidamistes; 
- hotellide, motellide ja muude korteritüüpi keskkondade 
klientidele; 
-külalistemajades 
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele 
ja vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega 
isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused 
seadme kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada täiskasvanu 
järelvalveta. 
 
HOIATUS: Hoidke ruumis, kus seade asub, 
ventilatsiooniavad takistustest puhtana. 
HOIATUS: Ärge kasutage sulatamisprotsessi 
kiirendamiseks mehhaanilisi seadmeid või muid 
abivahendeid peale nende, mida soovitab tootja. 
HOIATUS: Ärge vigastage külmutusaine trassi. 
HOIATUS: Ärge kasutage toidu säilitamise sektsioonides 
elektriseadmeid, välja arvatud tootja poolt soovitatud 
juhtudel. 
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Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses 
vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada 
samasuguse vastu, et vältida õnnetust. 
 
Ärge hoidke sügavkülmikus plahvatusohtlikke aineid, nagu 
nt aerosoolid. 
 
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega sellega mängida. 
- Ärge puhastage seadet kergsüttivate vedelikega. Aurud 
võivad süttida või plahvatada. 
- Ärge hoidke ega kasutage selle ega ühegi teise seadme 
läheduses kergsüttivaid aure ja vedelikke. Aurud võivad 
põhjustada tulekahju või plahvatuse. 
- Ärge paigaldage seadet äärmuslike ilmastikutingimustega 
kohtadesse, nagu ebapiisav ventilatsioon, temperatuur alla 
10° C või üle 30 ° C. 
 
Toode vastab Euroopa elektriseadmete ohutuse kohta 
kehtivatele standarditele. Seade on läbinud tüübikatsetused, 
hindamaks ohutust ja usaldusväärsust. 
Enne seadme ühendamist kontrollige andmesildil olevate 
andmete vastavust teie vooluvõrguga. 
Pakkematerjal on taaskasutatav, ärge jätke seda 
keskkonda, vaid viige vastavasse jäätmekäitluskeskusesse. 
Antud seadme elektrisüsteemi ohutus tagatakse ainult siis, 
kui vooluvõrk on varustatud maandusega vastavalt 
kehtivatele paigaldusstandarditele. Kahtluse korral 
konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga. 
 
Põhilised elektrisüsteemi ohutusnõuded: 
• Ärge katsuge seadet märgade käte- ega märgade 
jalgadega; 
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• Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest 
tõmmates; 
• Ärge jätke töötavat seadet õue; 
• Ärge lubage lastel seadet järelvalveta kasutada; 
• Ärge eemaldage ega ühendage seadet pistikusse 
märgade kätega; enne puhastamist või hooldust eemaldage 
seade vooluvõrgust tõmmates pistiku kontaktist või lülitades 
välja pealüliti; Pistik peab olema peale seadme paigaldust 
ligipääsetav. 
• Rikke või häirete korral lülitage seade välja ning ärge 
kahjustage seda. 
Toitepistik peab olema peale seadme paigaldamist 
ligipääsetav. 
 

Külmutusaine 
 

Seadmes on  kasutatud  külmutusainena  
isobutaani (R 600a), kuid see on pisut ohtlik 
kergsüttiv gaas.  
• Seadme transpordil ja paigaldusel tuleb olla 

hoolikas, et mitte vigastada külmutusjuhtmeid.   
• Ärge kasutage teravaid esemeid seadmest jää 
eemaldamiseks.  
• Ärge kasutage toidu säilitamise sektsioonides 
elektriseadmeid.  
 
 
Kui jahutussüsteem on kahjustatud:  
• Ärge kasutage seadme lähedal  leeki.  
• Vältige sädemeid - ärge lülitage elektriseadmeid  ega 
elektrilampi sisse.  
Õhutage ruum viivitamatult. 
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Palun tutvuge kasutusjuhendiga põhjalikult. Vältimaks isikukahju, materiaalset kahju või 
seadme ebaõiget kasutamist tuleb järgnevaid ohutusnõudeid kindlasti täita. (Pärast juhendi 
läbilugemist säilitage see ka tulevikus lugemiseks). Andke juhend edasi uuele omanikule, kui 
seade peaks vahetama omanikku. 
 
Üldist  
Tootes on kasutusel keskkonnasõbralik külmaaine koos energiasäästliku kompressoriga. Seade 
jahutab tõhusalt ja on hõlpsasti kasutatav. 
 
 
REGULATSIOONID, HOIATUSED JA TÄHTSAD SOOVITUSED  
Toode on vastavuses Euroopas kehtivate ohutusnõuetega, mis kehtivad elektriseadmetele. 
Tootega on teostatud katseid toote ohutuse ja töökindluse hindamiseks.  
Enne seadme kasutuselevõttu tuleb juhendit hoolikalt lugeda ning jätta meelde toote õige 
käsitsemise printsiibid.  
Ebaõige kasutamine võib kaasa tuua ohte, eriti lastele.  
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et paigalduskoha vooluvõrgu andmed vastavad 
seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele.  
Käidelge külmiku pakend vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud reeglitele.  
Seadme elektriohutus on tagatud vaid siis, kui vooluring on nõuetekohaselt maandatud. 
Maanduse kasutamine on kohustuslik. Kahtlus korral paluge kvalifitseeritud elektrimehaaniku nõu 
ja abi.  
Nagu mistahes muu elektriseadme puhul, on ka selle külmiku puhul vaja järgida mõningaid põhilisi 
nõudeid:  
 
� Seadet ei või puutuda märgade kätega ega siis, kui teie jalad on märjad.  
� Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tirige juhtmest vaid hoidke kinni pistikust.  
� Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste meelevalda (otsene päikesekiirgus, sademed, niiskus, 

kuumus).  
� Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  
� Enne mistahes hooldamist eemaldage külmik vooluvõrgust või lülitage vooluringi peakaitse 

välja.  
� Mistahes rikke korral eemaldage seade vooluvõrgust ja ärge hakake seda ise parandama.  
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Kasutamine 
 
Seadme identifikatsioon. 
Seadme tüübisildi leiate külmiku seest köögiviljakasti lähedusest.  
 
Seadme omadused 
Külmiku põhiomadused 
- Automaatne külmikuosa sulatamine. Sulamisvesi liigub vastavasse aurustusalusesse 

kompressoril, sealt aurustub vesi kompressori poolt toodetud soojuse mõjul.  
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Hoiatus! 
Külmiku paigaldamisel tuleb arvesse võtta seadme kliimaklassi. Seadme kliimaklassi 
teadasaamiseks tuleb vaadata nimiandmeplaati. Seade töötab laitmatult sellise 
keskkonnatemperatuuri juures, mis on antud vastava kliimaklassi kohta allolevas tabelis.  
 

Kliimaklass Sümbol Keskmine keskkonna temperatuur (℃℃℃℃) 

Parasvööde SN +10 kuni + 32 

Keskmine N +16 kuni +32 

Subtroopiline ST +16 kuni +38 

Troopiline T +16 kuni +43 

 
ELEKTRIÜHENDUS  
Veenduge, et vooluringi voolupinge oleks seadme nimiandmeplaadil toodud andmetega 
vastavuses. Kui seinakontaktil puudub maandusterminal või kui pistik ei sobi pistikupessa, on 
soovitatav pöörduda kvalifitseeritud elektriku poole. Ärge kasutage harupistikut ega adaptrit, kuna 
need võivad üle kuumeneda ja põhjustada tuleohu.  
HOIATUS: Seade tuleb maandada.  

 
Kui seadmega pole kaasas pistikut, tuleb elektripaigaldus teha otse vooluringi terminalide kaudu. 
Süsteem peab olema varustatud ühepolaarse lahtiühenduslülitiga, klemmide vahega vähemalt 3 
mm.  
 
HOOLDAMINE 
 
Külmikut tuleb regulaarselt puhastada:  
A. väljast, nõudepesuaine ja vee lahuses niisutatud lapiga, misjärel üle pühkida puhtas vees 

niisutatud lapiga ja kuivatada.  
B. seestpidiselt - eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake täieliku ülessulamiseni, pühkige 

restid, riiulid ja sisepind vee ja sooda lahusega üle. Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga üle 
ja kuivatage. Ärge kunagi kasutage abrasiivaineid ega küürimispastasid ning veenduge alati, et 
vesi ei satuks termostaadikorpusse.  

 
Külmiku sisevalgusti pirn asub termostaadikorpuse tagumises osas.   
Pikemaajalise mittekasutamise korral tuleks külmik välja lülitada ja jätta uks lahti, et vältida 
lõhnade ja hallituse teket külmiku sees.  
 
MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS 
Rikete korral, enne garantiihooldusega ühenduse võtmist tuleks veenduda, et seade on korralikult 
vooluvõrgus ja et termostaat ei oleks juhtumisi seadistatud asendisse 0. Samuti, kui külmik töötab 
liiga lärmakalt, tuleks veenduda, et seade on loodis ja et mitte miski ei puuduta seadme tagumist 
paneeli. Kui külmik jahutab ebapiisavalt, tuleb veenduda, et külmik pole üle koormatud ja et uks 
sulgub korralikult ning et kondensaator pole tolmu täis. Kui näete liigset vett olevat kogunenud 
külmiku alaossa, kontrollige, ega sulamisvee äravooluava pole ummistunud.  
Ostja vastutab ebaõigest paigaldusest tulenevate vigade eest ise, samuti ei ole tootja vastutav 
kahjude eest, kui seade ühendati maandamata või nõuetekohase maanduseta vooluvõrku.  
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Seadme kasutusaja lõppedes tuleb seade, milles kasutatakse R600a (isobutaan) jahutusainet ning 
süttivaid gaase isolatsioonivahu sees, ladustada enne käitlemist ohutult.  Selleks võtke ühendust 
kohaliku jäätmekäitlemisettevõttega.  
HOIATUS: Külmiku jahutusvedeliku ringluse torusid ei tohi vigastada. 
 
 
OMADUSED 

 
 
Põhiosad 
 

1. Sügavkülmiku sahtel 
2. Termostaat 
3. Külmkapiriiul 
4. Köögiviljakast 
5. Kompressor 
6. Reguleeritavad jalad 
7. Piimatoodete jm. riiul 
 

Ülaltoodud pilt võib tegelikust tootest erineda. 
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Paigaldusjuhised 
 

1. Seadet ei tohi kallutada rohkem kui 45-kraadise nurga alla.  
Ärge rakendage jõudu ega tõstke külmikut kondensaatorist, uksest ega uksekäepidemest. See võib neid 
osi deformeerida ja külmiku rikke põhjustada. 

 

 
2. Jätke külmiku ümber piisavalt ruumi. Ruum on vajalik seadme takistuseta ventileerumiseks. 

 
3. Seade tuleb paigaldada nii, et see ei asuks otseste päikesekiirte ega soojusseadmete 

soojuskiirguse mõju all. 

 
4. Toode on vastavuses direktiividega 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC). 
5. Seade on ette nähtud ainult kodumajapidamises ja siseruumides kasutamiseks! Seade tuleb 

paigaldada vastavalt riiklikele standarditele. 
6. Seade tuleb maandada. Kui vooluringi pistikupesa või vooluring ise ei ole maandatud, ei tohi 

seadet sinna ühendada. 
7. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusteeninduses või sarnases 

kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 
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8. Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. 
Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 

9. HOIATUS Vältimaks tahtmatut termilise kaitsme taaslülitamist ei tohi seadet ühendada 
vooluvõrku taimeri vahendusel ega mingi muu kaugjuhtimisseadme vahendusel. 

10. Voolupistik peab olema ligipääsetav ka paigaldusjärgselt. 
11. HOIATUS: Hoidke seadme ventileerumisavad vabad mistahes takistustest.  

12. HOIATUS: Ärge kasutage seadme ülessulatamisel mingeid mehaanilisi ega muid vahendeid, 

peale tootja poolt soovitatute.  

13. HOIATUS: Külmiku jahutusvedeliku ringluse torusid ei tohi vigastada. 

14. HOIATUS: Külmkapi kambrites ei tohi kasutada mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud 

juhul kui need on sellist tüüpi, mida tootja on selleks soovitanud. 

Toidu säilitamisel külmikus järgige alljärgnevaid soovitusi. 
 
Värske toidu säilituskamber 
Piimatoodete jm. riiul 
• Piimatoodete, nagu või ja juust säilitamiseks. 
• Väikepakendis toiduained: piim, jogurt, karastusjoogid. 
Munaalus 
• Pange kanamunad munaalusele, nagu joonisel näidatud ja hoidke alust mugavalt ukseriiulis. 
 
Külmkapiosa:  1°C kuni 5°C 
 
See on külmkapi osa, milles hoitakse külmana säilitatavat toitu:  
• toored ja küpsetamata toiduained, mis tuleb alati külmkappi asetada pakituna 
• eelküpsetatud jahutatud toidud, nagu valmistoidud, pirukad, pehmed juustud.  
• eelküpsetatud liha, sink, 
• valmissalatid (valmis toorsalat, riisi- ja kartulisalat jne).  
• magustoidud, kohupiim, kodus valmistatud toidud, kreemid, koogid.  
 
Värske köögivilja kast 
• Niiskeim koht külmikus.  
• Juurviljad, puuviljad, värske mittepestud lehtköögivili, tomatid, redised jne.  

 
MÄRKUS:  
• Paigutage toores liha, kala ja linnuliha alati külmiku kõige madalamale riiulile. 
• Toit peab olema külmikusse asetatud alati hoolikalt pakituna. See hoiab ära kuivamise, toidu 
värvi ja maitse muudatused ning aitab säilitada värskuse. See takistab ka toidu maitsete 
omavahelist ülekandumist. 
• Ärge laske õli ega rasval sattuda külmiku plastpindadele ega kummitihenditele, sest need 
materjalid võivad selle tulemusel kergesti poorseks muutuda. 
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Sügavkülmik 
Sügavkülmiku ülemine riiul 
• Säilitage toiduaineid väikestes kogustes 
 
Alumine sügavkülma osa 
• Pakkige toiduained kaanega kaetud nõudesse või kilekottidesse, et toiduained ei kuivaks ega 
levitaks lõhnu. 
 
Pange tähele! Toiduainete pakendid 
• Pakkige toiduained sellistes kogustes, millistes neid majapidamises kasutate. 
• Köögi- ja puuviljakogused ei peaks olema suuremas pakendis kui 1 kg, lihakogused kuni 2,5 kg. 
• Väiksemad kogused külmuvad rutem ja kvaliteet säilib seega paremini, samas kulub 
ülessulatamiseks vähem aega. 
• Tähtis on sulgeda pakendid õhukindlalt enne külmutamist, et toiduained ei kuivaks ega kaotaks 
maitset. 
• Toiduainete pakendisse paneku järel pressige liigne õhk välja ja sulgege õhukindlalt. 
 
Sobivad pakendid on: 
• Kilekotid, toidukile, alumiiniumfoolium ja külmutuskarbid. Neid saab osta igast toidukauplusest. 
 
Mittesobivad pakendid on: 
• Pakkepaber, pärgament, tsellofaan, prügikotid, kasutatud poekotid. 
 
Sobivad kinnitusmaterjalid: 
• Kummirõngad, plastkinnitused, külmikuteip jms. 
 
Enne pakendi sügavkülma asetamist tuleks pakend sildistada, osutades pakendi sisule ja 
külmutamise kuupäevale. 
 
Sisevalgusti pirni vahetus 

 

 
1. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.  
2. Vajutage valgusti katte alaosale, eemaldades katte.  
3. Pöörake vana elektripirni vastupäeva ja eemaldage pirn.  
4. Paigaldage vana pirni asemele uus 10W elektripirn, veenduge pirni õiges asendis.  
5. Pange tagasi lambi kate - see peab klõpsatusega oma kohale kinnituma.  
6. Kui olete pirni vahetanud, ühendage seade uuesti vooluvõrku. 

 
Kasutamise vältimatud eeltingimused  
 



 

12 
 

1. Veenduge, et seadme nimiandmeplaadi ja kasutuskoha vooluvõrgu pinge andmed langevad 
kokku. 

2. Pistik peab täielikult pistikupesaga sobituma. 

 
3. Seade ei tohi sattuda kontakti veega. 
4. Kunagi ärge säilitage plahvatus- ega tuleohtlikke aineid külmikus. 

 
 
Esmane kasutuselevõtt 

 
1. Esmakordsel käivitamisel tuleb termostaadilüliti asend seadistada positsioonile 5 ja lülitada 
külmik sisse esialgu tühjana. Umbes 2-3 tunniga saavutab külmik sobiva temperatuuri – seejärel 
võite toiduained sisse panna.  
2. Külmiku temperatuuri saab reguleerida termostaatlüliti keeramisega. Termostaat võimaldab 
reguleerida temperatuuri viiel tasemel. Mida suurem termostaadi aste, seda külmem külmiku 
temperatuur.  
3. Ärge täitke külmikut liiga üle. Avage ust ainult niipalju, kui vajalik on, et külmiku temperatuur 
oluliselt ei tõuseks ja ei kulutataks liigselt elektrit. 
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4. Sulatage sügavkülmkamber, kui jää kiht seinal on juba 3-4 mm paksune. Sulamise ajaks tuleb 
toidud külmikust välja võtta, seada termostaat asendisse 0 ja jätta uks lahti. Kui jää on sulanud, 
tuleb vesi eemaldada ning kuivatada külmiku sisemus ja seinad. Seejärel seadke termostaat jälle 
vajalikule jahutustemperatuurile ja sulgege uks.  
 
HOIATUS:  
 
- Ärge kiirendage sulatamisprotsessi, kraapides jääd teravate või metallesemetega - nii kahjustate 
pindu.  
- Ärge säilitage sügavkülmikus klaaspudeleid – need võivad külmudes puruneda.  
- Ühendage seadme pistik vooluvõrku alles 10 minuti möödudes hetkest, kui on tekkinud 
voolukatkestus.  
 
  
Puhastamine ja hooldus 
 
1. Puhastamise ajaks tuleb seadme pistik eemaldada elektrikontaktist. Pühkige külmiku pind 

lahjas pesuainelahuses niisutatud lapiga, seejärel puhtas vees niisutatud lapiga. 

 
 

2. Ärge kasutage külmiku puhastamiseks happeid, kemikaale, lahusteid, kütuseid ega muid 
sarnaseid aineid, kuna need rikuvad külmiku värvi ja selle plastikosad. 

 
Veaotsing 
 
1. Kui külmik ei käivitu, veenduge, kas:  

-seade on vooluvõrku ühendatud  
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-seadme voolupistik on korralikult vooluvõrgu kontakti sisestatud 
 

2. Kui külmik ei jahuta piisavalt veenduge, kas: 
- termostaat on piisavalt tugevale jahutusele reguleeritud 
- külmiku ümber on piisavalt ruumi, et seade saaks ventileeruda 
– ukse avamine on liiga sage  
– päikesekiirgus mõjutab seadet või on seadme ligiduses mõni soojusallikas 
– külmik on liigselt täidetud  
 

3. Kui külmikuosas asuv toit kipub külmuma, veenduge, kas: 
- termostaat on võib-olla liiga tugevale jahutusele reguleeritud 
- toiduained puudutavad külmiku tagaseina 
 

4. Kui külmiku töö on mürarikas, veenduge, ega  
- külmik pole asetatud ebatasasele aluspinnale ega jäetud loodimata 
- külmiku tagasein puuduta seina või muid esemeid 
- külmikus olevad purgid-pudelid puutu üksteisega kokku 

 
 
Pange tähele! 
Kui ümbritseva keskkonna õhuniiskus on kõrge, võib külmiku pinnale tekkida kondensvesi. See ei 
ole rikke ilming. Pühkige pind kuivaks.  
Kui külmiku töös esineb ikkagi häireid, vaatamata kõige eelpooltoodu kontrollimisele ja 
korrigeerimisele, võtke ühendust seadme hooldus- ja remondiettevõttega.  
 
 
Juhendi lõpuosast leiate garantiitingimused.  
Hoidke alles seadme ostudokument, see on garantii aluseks. Mistahes küsimustega seadme 
kasutamise kohta pöörduge seadme edasimüüja poole.  
 
 
 
Seadme käitlemine 
 
 
Euroopa direktiiv nr 2002/96/EC, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, 
kehtestab, et vanad majapidamise elektriseadmed ei kuulu äraviskamisele koos tavaliste 
olmejäätmetega. Vanu elektriseadmeid käideldakse, et optimeerida neis kasutatavate materjalide 
kasutamist ja taaskäitlemist ning vähendada halba mõju inimtervisele ja keskkonnale. 
Läbikriipsutatud „ratastel prügikonteineri” sümbol meenutab kasutajale kohustust 
elektroonikaseadmete eraldi käitlemise kohta. 
Tarbija võib pöörduda oma vana elektri- ja elektroonikaseadme käitlemist puudutava info 
saamiseks kohaliku omavalitsuse või elektroonikaseadmete müüja poole. 
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TEHNILINE TEAVE 

Mudel Külmik sügavkülmikuosaga 

Kliimaklass N / ST 

Energiaklass A++ 

Aastane energiakulu 142 kWh /aastas 

Toitepinge / sagedus 220 – 240V / 50 Hz 

Üldine / Netomaht külmikus /sügavkülmas 212 / 166 / 40 L 

Sügavkülmiku tärnid 4 

Külmutusvõimsus 24 h 2 kg / 24 h 

Külmapidavus elektrikatkestusel 10 hours 

Müratase 42 dBA 

Jahutusaine R600a 

Vahetatav uksepoolsus EI 

Reguleeritavad jalad 2 

Sulatamine külmikus / sügavkülmikus Automaatne / käsitsi 

Mõõtmed (K x L x S) 149,7 x 54,5 x 63,8 cm 

Kaal 51 kg 

 
Nõuandeid energia säästmiseks 
Paigutage seade jahedasse ja kuiva ruumi, mille ventilatsioon on piisav. 
Vältige seadme paigutamist otsese päikesekiirguse kätte ja ärge kunagi paigutage külmikut 
soojusallika lähedusse (nagu radiaator). 
Kunagi ärge ummistage seadme ventilatsiooniauke ega –võresid. 
Enne külmikusse paigutamist tuleb soojal toidul lasta korralikult ära jahtuda. 
Külmutatud toit asetage ülessulatamiseks külmkapiosasse. 
Külmutatud toidu madalad temperatuurid aitavad külmikuosas jaheduse säilitamisele kaasa. 
Ärge hoidke külmiku ust toitu sisse asetades ega välja võttes liiga kaua lahti. 
Mida lühemat aega ust lahti hoiate, seda vähem moodustub sügavkülmkambrisse jääd. 
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GARANTII JA HOOLDUS 

Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi 

eiramisest tingitud vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.  

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest allpool nimetatud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik 

kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta 

puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmnemist ja sellest on tekkinud 

lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud. 

Väljavahetamise / garantiiremondi eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine. 

Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat, alates 

ostukuupäevast. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel: 

• rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud 

vastavalt kasutusjuhendile 

• seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 

• mehhaaniliste vigastuste korral, kõrgendatud kulumisega või purunemisohuga osadele, nagu klaas-

ja plastdetailid, lambipirnid, nupud, samuti pinnakriimustused 

• seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne 

• juhtmepistik on sulanud, põhjustatuna mittekorras pistikupesa kasutamisest. 
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HOOLDUSETTEVÕTTED 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 
TALLINN:  AS Sevi  Pallasti 16  tel. 636 65 25 

TARTU:  OÜ Tavatronic  Tähe 82, Tartu  tel. 7 349 123 

Gaas:  AS Varmata  Tähe tn. 135  tel. 7 362 569 

VÕRU :  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

PÕLVA, RÄPINA:  FIE Hillard Sala  Mäe 9, Räpina  tel. 79 61 555, 51 53 132 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad Raua tn.3, Viljandi  tel. 43 33 802 

PÄRNU:  OÜ Have  Riia mnt. 129a, Pärnu  tel. 44 59 700, 44 39 470 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa  tel. 56678902 

PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

RAPLA:  OÜ Maa-Õhk 
Soojuspump  

Viljandi mnt. 72G, Rapla  tel. 48 96 501; 51 16 818 

JÕGEVA:  OÜ LEVOTEK  Rohu 6-28, Jõgeva  tel. 583 728 23 

RAKVERE: OÜ Nirgi Kodumasinad  Posti 13, Rakvere tel. 32 40 515, 51 75 742 

KOHTLA-JÄRVE:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

NARVA:  OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, 
Narva  

tel. 35 60708, 56498697 

SAAREMAA:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare tel. 45 55978 

 Kodumasinate 
Remondikeskus  

Tallinna 80A, Kuressaare  tel. 45 31 627 

VALGA:  OÜ Lumehelves  Jaama pst. 12 A, Valga  tel. 76 64 452, 50 56 433 

 

 

 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 
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 LIETOŠANAS PAMĀCĪBA  
 

Svarīgi drošības norādījumi 
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar drošības 
norādījumiem. Saglabājiet šo pamācību turpmākai lietošanai. 
Ierīces nepareiza lietošana var radīt apdraudējumu, it īpaši 
bērniem. 
Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās vai arī šādi: 

- personāla virtuvēs uzņēmumu birojos, veikalos vai citās 
darba vietās; 

- lauku mājās; 
- viesnīcu, moteļu un citos īres apartamentos; 
- citās viesu naktsmītnēs. 

Ierīci drīkst izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem un personas 
ar ierobežotām fiziskām, sensorajām un garīgajām spējām, ja šīs 
personas ierīci lieto citu rīcībspējīgu personu  uzraudzībā, un ir 
attiecīgi instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot riskus, 
kādus var izraisīt ierīces nepareiza lietošana. 
Brīdinājums! Ierīces vetilācijas restes nedrīkst aizsegt, 
jānodrošina pietiekoša ventilācija ierīces darba laikā. 
Brīdinājums! Nelietojiet mehāniskas ierīces vai palīglīdzekļus, 
lai veicinātu atkausēšanas procesus, ja vien tos nav ietecis pats 
ražotājs. 
Brīdinājums! Nesabojājiet dzesēšanas sistēmu. 
Brīdinājums! Nelietojiet elektriskas ierīces ledusskapja iekšpusē, 
ja vien tādas nav ieteicis pats ražotājs. 
Ja ierīces vads ir bojāts, tad, lai neradītu apdraudējumu, tā 
nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls. 
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vai viegli uzliesmojošas vielas, 
piemēram, aerosolu flakonus. 

LAT 
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Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. 
Nekad neveiciet tīrīšanu, izmantojot viegli uzliesmojošas vielas. 
Tas var izraisīt eksploziju. 
Neuzglabājiet ierīces tvumā sprāgstošas vai viegli uzliesmojošas 
vielas. Šo vielu tvaiki var izraisīt eksploziju. 
Nekad nenovietojiet ierīci nepiemērotos apstākļos – vietās un 
telpās ar sliktu ventilāciju, kā arī temperatūrā zem 10°C vai virs 
30°C. 
Ierīce atbilst ES drošības standartiem, kādi paredzēti 
elektroierīcēm. Ierīce ir testēta tās atbilstībai drošības standartiem. 
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai 
informācija, kas norādīta uz ierīces datu plāksnes atbilst 
elektrotīklam, kuram tiks pievienota ierīce. 
Ierīces iepakojuma materiāli ir pārstrādājami, tādēļ, rūpējoties par 
apkārtējo vidi, nododiet tos iepakojuma savākšanas vai pārstrādes 
punktos. 
Ierīces droša lietošana ir garantēta tikai gadījumos, kad ierīce ir 
pievienota elektrotīklam atbilstoši drošības standartiem. Ja neesat 
pārliecināti par pareizu ierīces pieslēgumu, jautājiet kvalificētam 
servisa personālam. 
Īpašie drošības noteikumi: 

- nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām vai citām mitrām 
ķermeņa daļām; 

- atvienojot no elektrotīkla, nevelciet vadu, bet satveriet ierīces 
kontaktdakšu; 

- nenovietojiet ierīci kaitīgu apkārtējās vides apstākļu 
iedarbībā; 

- neļaujiet bez uzraudzības lietot ierīci bērniem, tāpat arī – 
spēlēties ar ierīci; 

- neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad jūsu rokas ir mitras; 
pirms ierīces tīrīšanas ierīce vispirms ir jāatvieno no 
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elektrotīkla; ierīces pieslēguma kontaktligzdai ir jābūīt viegli 
sasniedzamā vietā; 

- bojājumu konstatēšanas gadījumā ierīce ir nekavējoties 
jāatvieno no elektrotīkla un to nedrīkst turpināt lietot. 

Dzesētājs 

  Dzesētāja sistēmā ir gāze - izobutāns (R600a). Tā ir 
uzliesmojoša gāze.  Ierīces transportēšanas un instalācijas laikā 
esiet uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja sistēmu. 
Nekad nelietojiet asus priekšmetus ierīces atkausēšanas procesu 
veicināšanai. 
Nekad neivietojiet ierīces iekšpusē citas elektroierīces. 
Ja dzesēšanas sistēma ir bojāta: 

- ierīces tuvumā nekad nelietojiet atklātu liesmu; 
- novērsiet jebkādu dzirksteļošanu ierīces tuvumā, 

neieslēdziet/neizslēdziet elektriskās ierīces vai lampas; 
- nekavējoties izvēdiniet telpu. 
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Saturs 
 
Apraksts 
Uzstādīšanas instrukcija 
Drošības noteikumi 
Apkope un tīrīšana 
Problēmu novēršana 
 
Uzmanīgi izlasiet instrukciju. Lai izvairītos no jebkāda traumu riska, materiālo zaudējumu vai nepareizas 
iekārtas lietošanas - jāievēro šādi drošības pasākumi. (kad izlasīsiet šos norādījumus, lūdzu, glabājiet to 
pieejamā vietā). Atcerieties, nodot šo instrukciju arī nākamajam īpašniekam. 
Visparīgi 
Šis produkts izmanto videi draudzīgu dzesētāju - kompresoru ar augstu energoefektivitāti. Tās priekšrocības 
ir augstu dzesēšanas jauda un lietošanas ērtums. 
NOTEIKUMI, BRĪDINĀJUMI UN SVARĪGI IETEIKUMI 
Šis produkts atbilst Eiropas drošības noteikumiem attiecībā uz elektroiekārtām. Testēts un pētīts, lai 
novērtētu tās drošību un izturību. 
Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai precīzi zinātu, ko darīt un ko nedarīt. 
Nepareiza lietošana var būt bīstama, īpaši bērniem. 
Pirms ierīces pievienošanas, pārliecinieties, ka dati uz plāksnes atbilst tai, kas 
jūsu elektrosistēmā. 
Elektrodrošību šī ierīce nodrošina tikai tad, ja  elektriskā sistēma ir aprīkota ar efektīvu sazemējumu saskaņā 
ar likumu. Šaubu gadījumā pieprasīt kvalificēta elektriķa palīdzību.  
Izmantojot šo ierīci jāievēro vairaki pamatnoteikumi, tāpat kā jebkuras elektriskās iekārtas darbībā: 
 -  neaiztieciet ierīci ar mitrām vai slapjām rokām vai kājām 
 -  nevieciet kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz barošanas kabeļa 
 -  nepakļaujiet ierīci pret atmosfēras faktoriem - zibens, negaisa laika atvienojiet ierīci no kontakta 
 -  neļauj bērniem lietot ierīci bez uzraudzības 
 - nevelciet vai neievietojiet kontaktdakšu ar mitrām rokām; pirms tīrīšanas vai tehniskās apkopes, 
atvienojiet iekārtu no elektrotīkla vai nu izvelkot kontaktdakšu vai izslēdzot galvenā sistēmas slēdzi. 
-  avārijas gadījumā izslēdziet ierīci, neaiztieciet to un izsauciet servisa meistaru. 
 
 
Lietošanas instrukcija 
 
Ierīcas identifikācija. 
Jūs atradīsiet identifikācijas marķējumu ledusskapī blakus augļu un dāzreņu nodalījumam 
Specifikācija 
Galvenā specifikācija  
- Ledusskapim ir automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas laikā ūdens pieppilda paplāti, kas atrodas virs 
kompresora. 
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Brīdinājums! 
Pirms ledusskapja uzstādīšanas, ir svarīgi ieverot klimata reitingu. Lai uzzinātu klimata reitingu jūsu ierīcie, 
pārbaudiet datus uz datu plāksnītes. Ierīce darbosies pareizi, apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kas 
norādīts tabulā, saskaņā ar tās klimata reitingu. 

Klase Simbols Apkārtējās vides vidējā temperatūra (℃
℃℃

℃) 

Paplašinātais temperatūras 
diapozons 

SN +10 to + 32 

Mērens N +16 to +32 

Subrtopu ST +16 to +38 

Tropu T +16 to+43 

 
BAROŠANA 
Pārbaudiet, lai spriegums atbilst tam, kas norādīts uz datu plāksnītes, kas atrodas ledusskapī apakšējā 
kreisajā pusē. Ja sienas kontaktam nav zemējuma, vai, ja kontaktdakšu nevar ievietot kontaktligzdā, ir 
ieteicams konsultēties ar kvalificētu elektriķi.  
 
APKOPE 
 
Ir ieteicams periodiski iztīrīt ledusskapi 
A.  ārpuse – tīrīt ar lupatu, remdenu ūdeni un ziepēm un pēc tam noskalot ar tīru ūdeni; 
B.   no iekšpuses - atvienojiet ierīci no elektrības, sagaidīt atkausēšanu, noslaucīt režģi, plauktus un 
ieliktņus. Tīrīt ar lupatu, remdenu ūdeni un ziepēm vai nātrija bikarbonāts pēc tam noskalot ar tīru ūdeni un 
nosusināt. Nekad neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus,  uzmanīties lai ūdens neiekļūst termostatu 
lodziņā. 
 
Iekšējā apgaismojuma spuldze atrodas termostata lodziņa aizmugurē. Ilgstošas prombūtnes gadījumā 
ieteicams izslēgt ledusskapi un uzglabāt durvis atvērtas. lai neveidotos pelējums un nepatīkama smaka. 
APKALPOŠANA PĒC PĀRDOŠNAS  
Ja ledusskapis nedarbojas - pārbaudīt, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā un vai termostats 
nav iestatīts stāvoklī "0", ja ledusskapis ir nepārmērīgi skaļš, pārliecinieties, vai tas ir novietots līdzeni un vai 
kādi objekti nepieskaras ierīces aimugurejai daļai, ja ledusskapī nav pietiekami auksts, pārbaudiet, vai tas 
nav pārāk pārpildīts, vai durvis aizveras pareiz. Ja apakšējā ledusskapja daļā ievērosiet lielu ūdens 
daudzumu - pārbaudiet, vai nav aizsērējis drenāžas caurums. 
Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisa bojātu iekārtas darbība, un sūdzības netiek pieņemtas, ja 
ierīce nav saezemēta, ar spēkā esošiem valsts standartiem, noteikumiem. 
BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet bojātas aukstuma ierīces 
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Apraksts 
 

 
 
1. Saldētavas plaukts 
2. Termostats 
3. Ledusskapja plaukti 
4. Svaigu augļu, dārzeņu, salātu atvilktne 
5. Kompresors (aizmugurē) 
6. Regulējamas kājas 
7. Daudzfunkcionāls pārtikas plauktiņi 
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Uzstādīšanas instrukcija: 
 
1.Pārvietojot ierīci, nedrīkst to sasvērt vairāk par 45 grādiem. Nesaspiežiet kondensatoru, durvis un 
rokturus - tās var deformēties un var traucēt ledusskapja darbību. 

 
 
2. Pārliecinieties, ka ap ledusskapi ir pietiekami daudz brīvas vietas, kā noradīts zīmējumā. Tas nodrošinās 
labu ierīces ventilāciju. 

 
 
3.Izvairieties no tiešu saules staru iedarbības un novietojiet to drošā attālumā no jebkura siltuma ierīces. 

 
4. Šis izstrādājums atbilst direktīvām 2006/95/EK (LVD) un 2004/108/EK (EMS) 
5. Izmantojiet šo ierīci tikai telpās. Šis produkts ir jāuzstāda saskaņā ar valsts standartiem. 
6. Ledusskapim ir jābūt sazemētām. Ja kontaktligzdas vai padeves tīkls nav sazemētas, jūs nedrīkstat 
savienot ierīci. 
7. Bojātu barošanas vadu nomainiet tikai ar sertiificēta elektriķa palīdzību, lai izvairītos no apdraudējumiem. 
8. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai 
garīgām spējām, vai arī ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien tās nav nodotas uzraudzībā vai apmācītas 
ierīces lietošanā persona, kas atbild par to drošību. 
Jāuzrauga, lai bērni nespēlējas ar ierīci. 
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9. UZMANĪBU: Lai novērstu apdraudējumu, ko rada nejauši elektrības pārrāvumi, šo ierīci nedrīkst darbināt, 
izmantojot papildus ierīce, piemēram - taimeri, vai savienotas ierīces, kas regulāri ieslēdz un izslēdz 
ledusskapi. 
10.Kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai 
11. BRĪDINĀJUMS: Nenosedziet ventilācijas atveres. 
12. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, 
izņemot tos, ko iesaka ražotājs. 
13. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet bojātus aukstuma elemektus. 
14. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet elektriskās ierīces pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tos 
neiesaka ražotājs. 
Uzglabājot pārtikas ierīci, ievērojiet ieteikumus 
 
Svaigu produktu nodalījumos 
Piena un to izstrādājumi 
• Uzglabājiet treknus produktu, piemēram, sviestu un sieru. 
• Uzglabājiet mazus, iepakotus pārtikas produktus, piemēram, pienu, jogurtu un dzērienus. 
olu paliktņi 
• Izmantojiet tos olu glabāšanai 
Ledusskapja nodalījums: 1 ° C līdz 5 ° C 
Šajā nodalījumā var uzglābāt pārtiku, kura ir jāuzglabā zemākā temperaturā: 
• izejvielas un termiski neapstrādātas pārtikas produktiem vienmēr jābūt ietītiem 
• iepriekš termiski apstrādāti atdzesēti pārtikas produktiem, piemēram, gatavi ēdieni, gaļas pīrāgi, 
mīkstajiem sieriem. 
• Termiski neapstrādāta gaļa, piemēram, liellopu gaļas un šķiņķi, 
• salāti (zaļumu, rīsiem, kartupeļu salāti sagrieztas un iepriekš iepakoti, utt.) 
• deserti, piemēram, svaiga siera, mājās produktus, un pārpalikumi no krējuma vai kūkas. 
 
Dārzeņu nodalījums 
Šī ir mitrākajos daļa no ledusskapja. 
Dārzeņi, augļi, svaigi salāti, nemazgājies salātiem, tomātiem un redīsiem jāuzglabā šajā nodalījumā. 
 
PIEZĪMES: 
Jēlu gaļu, zivis un mājputnus vienmēr novietojiet uz zemākā ledusskapja plaukta. 
Pārliecinieties, ka pārtika ir labi iesaiņota. Tas ļaus izvairīties no pārtikas sakalšanas, krāsas vai garšas 
zaudēšans un palīdzēs saglabāt svaigumu. Tas arī nepieļaus savstarpēju smaržas mijiedarbību. 
• Nepieļaujiet eļļas vai smērvielas nonākšanu saskarē ar plastmasas stiprinājumiem vai durvju blīvēm, jo šie 
materiāli kļūst poraini. 
Saldētava 
Augšējais saldētavas plaukts: 
Paredzēta iepakotiem sasaldētiem pārtikas produktiem, piemēram, saldējumam vai bekonam. 
 
zemākais saldētavas plaukts 
Uzglabāt svaigu gaļu un zivis vai tādus sausos pārtikas produktus, kas ir sadalīti atbilstoši lieluma porcijās. 
 
Pārtikas iesaiņošana 
Vēlamas dārzeņu un augļu porcijas ne smagākas par 1 kg, bet gaļas porcijas var būt līdz 2,5 kg. 
Mazākas porcijas sasaldēt ir ātrāk, un labāk saglabājas ēdiena kvalitāte, kad atkausē un sagatavo pārtiku. 
Ir svarīgi pirms sasaldēšanas ievieot pārtiku hermētiskos maisiņos vai traukos. 
Piemēroti iesaiņošanas materiāli: 
Plastmasas maisiņi, alumīnija folijas un saldēšanas trauki.  
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Nepiemēroti iesaiņošanas materiāli: 
Ietinamais papīrs, taukvielu necaurlaidīgs papīrs, celofāns. 
 
 
Piemēroti blīvējuma materiāli: 
Gumijas lentes, plastmasas klipši, saldētava lentes vai tamlīdzīgi. 
Plastmasas plēves un maisiņus var būt termiski aizzīmogotas. 
 
Pirms sasaldēšānas vēlams skaidri nomarķēt paketi, ar saturu un datumu. 
Apgaismojuma lampiņas nomainīšana 

 
1. Izslēdziet ledusskapi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. 
2. Nospiediet gaismas vāciņu korpusu (vai atskrūvejiet fiksatora skrūvi), lai noņemtu vāciņu. 
3. Izņemiet veco spuldzi, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja. 
4. Nomainiet jaunu spuldzi (10W) pulksteņrādītāja virzienā pārliecinoties, ka esat pareizi ievietojis spuldzi. 
5. Uzlieciet gaismas seguma vāciņu atrašanās vietā un noklikšķiniet, lai to nofiksētu (vai aizkrūvejiet 
fiksatora skrūvi). 
6. Pievienojiet ledusskapi elektrības kontaktligzdai un ieslēdziet. 
 
Pirms ieslēgšanas 
 
1. Nodrošināt barošanas spriegumu tādu pašu, kā norādīts uz etiķetes. 
2.Kontaktdakša ir jāpievieno sienas kontaktligzdai. 

 
3. Nelietojiet nekādus šķidrumus blakus ierīcei. 
4. Nekad neuzglabānjiet ledusskapī jebkādas sprādzienbīstamas vielas, piemēram, benzīnu, uzliesmojošu 
šķidrumus 
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Pirms pirmās lietošanas reizes: 
1. Lietojot ledusskapi pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma, noteikto termostata temperatūru ledusskapis 
sasniegs 2-3 stundās. 
2. Ledusskapja temperatūru var regulēt pagriežot termostata disku. Visaugstakais līmenis uz termostata 
diska (5) nodrošina maksimālo aukstumu un saldēšanu. 
3. Nelieciet pārāk daudz pārtikas ledusskapī. Tikko ir iespējams - aizvērt durvis, lai saglabātu nemainīgu 
temperatūru ledusskapī un ietaupītu elektroenerģiju. 

 
4. saldētava atkausēšana - ja ledus slānis uz sienām sasniedz 3-4 mm nepieciešama atkausēšana. 
Atkausēšanas laikā, izņemiet pārtiku, termostata disku pagriežiet 0 līmenī, un atveriet durvis. Kad ledus ir 
izkusis, noslaukiet ūdeni un nožāvējiet iekšējās sienas. Tad iestatiet termostatu vēlamajā līmenī. 
 
Brīdinājumi: 
 
- ledus noņemšanai neizmantojiet asmeņus vai metāla priekšmetus. 
- Neglabājiet saldētavā pudeles ar škidrumu. 
Apkope un mazgāšanas līdzekļi 
 
1. Tīrot ledusskapis, atvienojiet no konatkta. Tīriet ar lupatiņu, kas samitrināta ar dabīgiem mazgāšanas 
līdzekļiem, un pēc tam noskalo ar tīru ūdeni. 
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2. Tīrot ledusskapi nekad nelietojiet skābes, ķimikālijas, krāsas šķīdinātāju, benzīnu vai līdzīgas vielas, jo tie 
var sabojāt krāsu un plastmasas daļas. 

 
 Problēmu novēršana 
 
1. Ja ledusskapis nedarbojas: pārliecinieties, vai: 
- tiek nodrošināts barošanas spriegums, pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots rozetei 
 
2. Ja ledusskapī nav pietiekami auksts: pārliecinieties, vai: 
- Termostats ir iestatīts pietiekami augstā pozīcijā 
- ap ledusskapi Ir pietiekami daudz atbrīvota vieta. 
- Durvis netiek atvērtas pārāk bieži. 
- Vai saulei nespīd uz ierīces, vai tuvumā nav karstuma avots. 
- Pārāk daudz pārtikas.  
 
3. Ja pārtikas sasalst ledusskapī pārliecinieties, vai: 
- Termostats nav iestatīts pārāk zemu temperatūru 
 
4. Ja ledusskapja darbojas skaļi: pārliecinieties,vai 
- ierīce ir uzstādīta uz stabilas, līdzenas grīdas 
- Ledusskapis nav pārāk tuvu sienai 
- Pārtika, ledusskapī nepieskaras viena otrai 
 
Piezīme: 
Ja gaisā ir augsts relatīvais mitrums, ledusskapī var rasties paaugstināts kondensāts. Tā nav darbības kļūme. 
Notīriet virsmu. Ja ledusskapis nedarbojas pareizi pēc iepriekš minētajām pārbaudēm, sazinieties ar servisa 
centru. 
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Garantijas instrukciju, jūs atradīsiet garantijas noteikumos. 
Pārdošanas dokuments (kases čeks, pavadzīme) ir garantijas sastāvdaļa, saglabājiet to.  

Likvidēšana 
 
Eiropas direktīva 2012/19/UE par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), paredz, 
ka izlietotās sadzīves elektriskās ierīces jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas. 
Izlietotās ierīces jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu pārstrādes materiālus un samazinātu ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi. 

Pārsvītrota "atkritumu urnas" simbols uz produkta atgādina par jūsu pienākumu, ka ierīcei jābūt atsevišķi 
sķirotai. 
Patērētājiem jāsazinās ar vietējo iestādi vai tirgotāju par pareizu izlietotoās ierīces utilizāciju. 
 

Technical data 

Model Fridge freezer 

Climate N / ST 

Energy label A++ 

Annual consumption of energy 142 kWh 

Toitepinge / sagedus 220 – 240V / 50 Hz 

Overall / fridge / freezer net capacity 212 / 166 / 40 L 

Freezer stars 4 

Freezing capacity 24 h 2 kg / 24 h 

Storage time in case of malfunctions 10 h 

Noise level 42 dBA 

Refrigerant R600a 

Reversible door No 

Adjustable feet  2 

Defrosting fridge / freezer Automatic / manual 

Dimensions H x W x D 149,7 x 54,5 x 63,8 cm 

Weight 51 kg 
 
Elektroenerģijas saudzēšana 
• Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju. 
Pārliecinieties, ka tas nav pakļauts tiešai saules staru ietekmei un nenovietot to pie tieša siltuma avota 
(piem: radiatora). 
• Nenobloķēt ventilācijas atveres vai restes. 
• Pirms ievietot siltu ēdienu, tas jāatdzesē. 
• Neievietojiet saldētu pārtiku ledusskapī atkušanai. 
• Neturiet pārak ilgi atvērtas durvis,ieliekot vai izņemot ēdienu. Jo īsāku laiku durvis ir atvērtas, jo mazāk 
ledus veidojas saldētavā. 
 
 

 
 
 



 

30 
 

 
Sadzīves tehnikas pirkuma apliecinājums.  

Remontdarbnīca: Sia PRO Trading , Uriekstes iela 2a, Rīga, tālrunis 66051788, darba dienās no 9.00 līdz 17.00 
Pircējam ir tiesības pieteikt pretenziju, ja ir ievēroti visi ierīces lietošanas noteikumi, ierīce lietota tikai mājas apstākļos, liedzot 
apkārtējās vides iedarbību uz ierīci. Preces transportēšanu uz remontdarbnīcu veic Pircējs par saviem līdzekļiem. Bojājumu 
gadījumā ierīce ir jānodod remontdarbnīcā pilnā komplektācijā, iepakojumā, pievienojot pirkuma apliecinājumu - veikala 
kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu. Pretenzijas pieteikšanas laiks – 24 kalendārie mēneši no preces nopirkšanas brīža. 
Defekts tiek novērsts „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” noteiktā kārtībā un termiņā – 30 kalendārajās dienās. 
Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņa pagarināšana tiek papildus saskaņota ar Pircēju. 

 
Preces nosaukums: _______________________________________ 

Modelis:  _______________________________________ 

Veikals:  _______________________________________ 

Pirkuma datums:  _______________________________________ 

Pārdevēja paraksts un veikala zīmogs:________________________________ 

Pircēja paraksts:                     ________________________________________ 

•  

• Pircējs nav ievērojis ierīces lietošanas instrukciju/pamācību; 

• Ierīcei konstatēti mehāniski radīti bojājumi; 

• Pircējs nevar uzrādīt ierīces pirkuma apliecinājumu - veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu; 

• Ierīcei konstatēti garantijas plombu bojājumi, konstatēts nesankcionēts ierīces remonts vai nepareizi veikta 
ierīces uzstādīšana/ pieslēgšana; 

• Bojājumi radušies neparedzētu, stihisku apstākļu vai elektriskā tīkla sprieguma nestabilitātes dēļ, mitruma, 
kaitīgu vielu, kukaiņu un kādu priekšmetu iedarbības rezultātā; 

• Ierīce izmantota profesionālos nolūkos, ignorējot lietošanas instrukciju/pamācību. 

Ierīci nemaina, ja konstatēti mehāniski bojājumi, ja veiktas izmaiņas dizainā, ja ir bojāti ierīces piederumi, ja tā ir 
nolietota. Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, eļļošana, sildelementa atkaļķošana (ūdens vārīšanas ierīcēm), 
tehniskā apkope, asmeņu regulēšana (matu griešanas ierīcēm), saplīsušu stikla daļu vai nodilumam pakļautu detaļu 
nomaiņa. Šādi darbi tiek veikti par maksu.  
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Olennaista turvallisuudessa 
Ennen laitteen käyttöön ottamista lue ohjekirja huolellisesti 
ja säilytä lukemiseksi tulevaisuudessa. Väärästä 
käyttämisestä saattaa syntyä vaaratilanteita. 
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön tai käyttämiseksi 
työpaikoilla henkilökuntakeittiöissä ym. kevyeen käyttöön. 
Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden 
tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien 
henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta 
heitä laitteen käytössä Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Älä 
anna laitteen puhdistusta lasten toimeksi, ilman aikuisen 
opastusta ja valvontaa. 
 
VAROITUS: Huonetila, missä jääkaappi sijaitsee, on 
varustettava riittävällä ilmastoinnilla. 
VAROITUS: Älä nopeuta jääkaapin sulattamista 
mekaanisilla tai muilla apuvälineillä, joita valmistaja ei 
suosittele. 
VAROITUS: Vältä jäähdytysaineputkiston vahingoittamista. 
VAROITUS: Käytä vain valmistajan suosittelemia 
sähkölaitteita jääkaapin sisällä. 
 
Jos laitteen virtakaapelissa tai pistokkeessa on vaurioita, 
anna kaapelin vaihtaminen valmistajan valtuuttamaan 
huoltoliikkeen spesialistin tehtäväksi. 
Jääkaapissa ei saa säilyttää polttoaineita tm syttyvää tai 
räjähtävää. 
 

FI 
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- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.  
- Laitetta ei saa puhdistaa syttyvillä /räjähtävilla aineilla. 
Räjähdyksen/ tulipalon vaara.  
 
 
- Laitteen lähellä ei pitää säilyttää palonarkoja /haihtuvia 
nesteitä. Niiden aineiden höyryt saattavat aiheuttaa palon tai 
räjähdyksen.  
- Laitetta ei saa säilyttää epäriittävästi ilmastoidussa 
paikoissa tai tiloissa, missä lämpötila on alle 10° C tai yli 30 
° C.  
 
Laite täyttää Eurooppalaisstandardeja koskevat 
vaatimukset. Laitteelle on suoritettu tyyppihyväksynnän 
testaukset.  
Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa 
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen 
pistosrasiaan.  
Pakkauksen osat ovat kierrätysmateriaalia. Toimita ne 
vaatimustenmukaisiin keruupisteisiin.  
Laite on liitettävä vain vaatimustenmukaisesti asennettuun, 
maadoituksella varustettuun virtaverkkoon. Sähköä 
koskevissa kysymyksissä käänny ammattilaisen 
sähköasentajan puoleen. 
 
Yleiset sähköturvallisuuden vaatimukset:  
Laitetta ei saa koskea märin käsin; 
Irrottamalla laitteen pistoketta töpselistä ei saa vetää 
johdosta, vain on pidettävä kiinni pistokkeesta; 
Laitetta ei voi jättää sateeseen /kostuttaa muulla tavalla; 
Älä anna pikkulasten asioida laitteella ilman valvontaa; 
Ennen puhdistusta tai huoltoa kytke laite pois virtaverkosta; 
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Laitteen pistokkeen on oltava aina helposti 
luoksepääsettävässä paikassa.  
Toimintahäiriön tapauksessa kytke laite pois ja irrota 
virtaverkosta, älä yritä korjata laitetta itse.  
 
 
 
Jäähdytysaine 
 

Jääkaapin jäähdytysaineena käytetään kaasua 
R 600a.  
Varo vahingoittamasta jäähdytysaineputkistoa: 
älä käytä teräviä esineitä jään raaputtamiseksi 

pakastintilasta, äläkä käytä sähkölaitteita jääkaapin sisällä.  
 
Jäähdytysaineputkiston vahingoittua:  
vältä avotulta huoneessa, missä jääkaappi sijaitsee;  
vältä kipinän aiheuttamista - älä kytke päälle sähkölaitteita 
(myös valoja);  
aukaise ikkunat ja ilmastoi tilat. 
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Ennen laitteen käyttöön ottamista lue käyttöohje huollellisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi 
myös tulevaisuudessa. Jos laite vaihtaa omistajaa, anna ohjekirja laitteen mukaan. 
 
Yleistä  
Laitteessa käytetään ympäristöystävällistä jäähdytysainetta ja energiatehokasta kompressoria. 
 
NEUVOT JA SUOSITUKSET  
Laite vastaa Eurooppalaisiin turvallisuusvaatimuksiin sähkölaitteille. Laitetta on testattu 
perusteellisesti turvallisuuden ja luotettavuuden osalta.  
Lue ohjekirjaa ennen laitteen käyttöönottoa. Väärästä käyttämisestä saattaa syntyä 
vaaratilanteita.  
Ennen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että laitteen tyyppikilven tiedot ja käyttöpaikan 
syöttövirran tiedot ovat keskenään yhteensopivia.  
Anna jääkaapin pakkaus vaatimustenmukaiseen käsittelyyn.  
Laitteen turvallisuus varmistetaan vain, jos laite liitetään oikein ja vaatimustenmukaisesti 
asennetulla maadoituksella virtaverkkoon. Maadoituksen käyttö on ehdottomasti tarpeen. 
Epäilyjen tapauksessa kysy neuvoa ammattilaiselta sähköasentajalta.  
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:  
 
� Älä koske virtaverkkoon kytkettyyn laitteeseen koskaan, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai 

kosteat.  
� Älä vedä koskaan laitteen virtakaapelista, jos irrotat laitetta virtaverkosta. Pidä kiinni 

pistokkeesta.  
� Laitetta ei saa altistaa sääolosuhteille (suora auringonvalo, sateet, kosteus, kuumuus).  
� Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa leikkiä.  
� Ennen huoltoa kytke jääkaappi pois ja irrota virtaverkosta.  
� Rikkinäisyyden tapauksessa käänny valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön puoleen.  

 
Käyttö 
Identifikaatio. 
Tyyppikilven löydät jääkaapin sisältä, lähellä vihanneslaatikkoa.  
 
Laitteen ominaisuudet 
- Perusominaisuutena automaattinen sulatus. Sulanut vesi vuotaa höyrystimeen kompressorin 

päällä ja höyrystyy siitä.  
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Varo: 
Jääkaappia asennettaessa on huomioitava laitteen ilmastoluokkaa. Ilmastoluokan näet laitteen 
tyyppikilvestä. Jääkaappi toimii moitteettomasti sellaisessa ympäristölämpötilassa, joka pätee 
vastaavaa ilmastoluokkaa kohtaan, alle olevan taulukon mukaisesti.  
 

Ilmastoluokka Symboli Ympäristön keskimmäinen lämpötila (℃℃℃℃) 

Viileä SN +10 .... 32C astetta 

Lauhkea N +16 .... +32C astetta. 

Subtrooppinen ST +16 .... +38C astetta. 

Trooppinen T +16 .... +43C astetta. 

 
SÄHKÖLIITÄNTÄ  
Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin 
liität laitteen pistosrasiaan. Kysymyksissä käänny ammattilaisen sähköasentajan puoleen. Älä käytä 
haarapistokkeita eikä jatkojohtoja – seurauksena saattaa ollaa järjestelmän ylikuumeneminen ja 
palo.  
VAROITUS: Laite on maadoitettava.  
Jos kaappi liitetään verkkoon ilman pistoketta, on asennus varustettava suojakatkaisimella, 
kontaktien väli ainakin 3 mm.  
 
HUOLTO 
 
Puhdista jääkaappi säännöllisesti.  
C. ulkopuolelta astianpesuaineen liuoksessa kostutetulla pyyhkeellä, senjälkeen puhtaassa 

vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa.  
D. sisältä pesemiseksi - irrota laite virtaverkosta, odota huurteen sulamista. Pyyhi hyllyt ja 

sisäpinta soodaliuokessa kostutetulla pyyhkeellä, senjälkeen puhtaassa vedessä kostutetulla 
pyyhkeellä ja kuivaa. Puhdistamisen jälkeen puhdistusaineella pyyhi pinnat puhtaassa 
vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä hankaavia aineita /välineitä 
kaapin puhdistukseen, varmista ettei vesi joutuisi termostaatin ulkokuoren sisälle.  

 
Sisävalaisimen lamppu sijaitsee termostaattikotelon takaosassa.   
Jos et käytä jääkaappia kauan, kytke se pois, puhdista ja jätä ovet auki.  
 
MYYNNINJÄLKEISESTÄ HUOLLOSTA 
Ongelmien tapauksessa ennen takuuhuoltoon kääntymistä on tarkistettava, onko laite liitetty 
vaatimustenmukaisesti virtaverkkoon ja onko termostaatin asento oikea. Samoin, jos jääkaapin 
toiminta on liian meluisaa, tarkista, onko laite vaakasuorassa ja eikö joku esine ole kosketuksissa 
jääkaapin takapaneeliin. Jos jäähdytys on epäriittävä, varmista, ettet ole täyttänyt jääkaappia liikaa 
ja että ovi on suljettu oikein. Myös liikaa pölyä höyrystimessa saattaa aiheuttaa sellaisen tilanteen. 
Jos ylimääräistä vettä löytyy jääkaapin alaosassa, tarkista, ettei poisvuodon aukko olisi tukossa.  
Käyttäjän vastuulla on laitteen oikea asennus. Valmistaja kiistää vastuun vahingoista, jos laite 
liitettiin virtaverkkoon ilman vaatimustenmukaista maadoitusta.  
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Laitteen käyttöiän päättyessä toimita se paikallisen jätekäsittelylaitoksen keräilypisteeseen 
käsittelya varten. 
VAROITUS: Pakastimen jäähdytysnesteen putkistoa ei saa vahingoittaa. 
 
 
JÄÄKAAPIN OSAT 

 
 

1. Pakastin 
2. Termostaattikytkin 
3. Jääkaapin hylly 
4. Vihanneslaatikko 
5. Kompressori (takana) 
6. Säädettävät jalat 
7. Maitotuotteiden/pullojen hyllyt 
 

Kuva saattaa poiketa todellisesta tuotteesta. 
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Asennus.  
 

Laitetta ei saa kallistaa yli 45 asteen kulmaan.  
Jääkaappia ei saa nostaa ovesta, höyrystinlaitteesta tai oven kahvasta kiinni pitäen.. 

 

 
Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ympärille. Tämä on tarpeen, jotta ilma pääsisi kiertämään. 

 
Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon eikä muiden laitteiten lämpösäteilyyn. 

 
Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. 
Laite on tarkoitettu käyttämiseksi kotitalouksissa, sisätiloissa. Laitteen asennuksessa on 
noudatettava kansallisia vaatimuksia. 
Laite on maadoitettava. Jos virtakehän pistosrasia tai virtakehä itse ei ole maadoitettu, älä liitä 
laitetta siiheen. 
Jos virtajohto on vahingoittunut, on se vaihdettava uuteen tuottajan valtuuttamassa 
huoltoliikkeessä tai muussa vastaavanlaisessa huoltoliikkeessä. 
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Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien 
tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa 
oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. 

Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa leikkiä. 
Varoitus: Laitetta ei saa kytkeä virtaverkkoon ajastimen tai kauko-ohjausjärjestelmän välityksellä. 
Pistosrasia, mihin laite liitetään, on oltava helposti luoksepääsettävä myös asennuksen jälkeen. 
VAROITUS: Laitteen tuuletussäleikköjä ei saa peittää.  

VAROITUS: Laitteen sulattamiseksi ei saa käyttää mekaanisia tai muita apuvälineitä paitsi 

valmistajan suosittelemia.  

VAROITUS: Pakastimen jäähdytysnesteen putkistoa ei saa vahingoittaa. 

VAROITUS: Pakastimen sisällä ei saa käyttää minkäänlaisia sähkölaitteita, paitsi valmistajan 

suosittelemia. 

Ruuan säilyttämisesta 
Jääkaappiosa  1°C .... 5°C. 
Jääkaappiosassa säilytetään lyhytaikaisesti raakaa tai paistamattomaa ruokaa. Raa’at ja 
paistamattomat ruuat on aina pakattava tiiviisti, välttääkseen hajujen ja maun siirtymistä ruualta 
toiselle sekä ruuan kuivumista. 
Tuoreiden vihannesten laatikko - kostein tila jääkaappiosassa.  Hedelmille ja vihanneksille.  
 
HUOMIO:  
Raaka liha, linnunliha ja kala sijoitetaan aina jääkaapin alimmalle hyllylle. 
Ruoka on sijoitettava jääkaappiin aina riittävässä pakkauksessa. Siten vältät ruuan kuivumisen ja 
värin sekä maun muuntelut. 
Vältä öljyn tai rasvan joutumista jääkaapin muovista osille tai kumitiivisteille – nämä materiaalit 
saattavat heiketä sen tuloksena. 
 
Pakastin 
Säilytä pakastimessa pieniä määriä kerrallaan. Pakkaa ruoka-ainekset pakastuslaatikkoihiin tai 
muovikelmuun oikeankokoisina annoksina, millaisia tarvitset ruuanlaitossa. 
Vihannekset ja hedelmät jaetaan enimmäisesti 1 kg annoksiin, lihan voit pakastaa jopa 2,5 kg 
palasina. Pienempi määrä pakastuu nopeammin, se takaa paremman laadun. 
Sulje pakkaukset ennen pakastamista ilmatiiviisti. 
Sopivia pakkauksia ovat muovikassit, ruokakelmu, alumiinifolio ja pakastusrasiat. 
 
Älä käytä pakastimessa: 
tavallinen paperi, roskasäkit, käytetyt muovikassit kaupasta. 
 

Valaisimen lampun vaihto 
 

1. Irrota laite virtaverkosta.  
2. Paina lampun kannen alaosalle, irroita kansi.  
3. Irrota vanha lamppu kiertämällä vastaapäivää.  
4. Asenna vanhan tilalle uusi 10W lamppu ja varmista, 
että se on paikalla oikein.  
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5. Laita takaisin lampun kansi, sen pitäisi kiinnittyä klikkauksella.  
6. Kytke laite virtaverkkoon. 

 
 
 
 
Muista aina: 
Varmista, että laitteen typpikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen 
kuin liität laitteen pistosrasiaan. 
Varmista, että pistoke ja sähköpistosrasia ovat yhteensopivia. 

 
Laite ei saa kostua. 
Mitään räjähtävää / palavaa tai haihtuvaa ainetta ei saa säilyttää jääkaapissa. Räjähdyksen ja 
tulipalon vaara! 

 
 
Aloittaminen 

 
1. Jos laite kytketään päälle ensimmäisen kerran tai pitkäaikaisen poiskytkennän jälkeen, säädä 
termostaatti asentoon 5 ja anna jääkaapin toimia tyhjänä. 2... 3 tunnin kuluttua on lämpötila oikea, 
senjälkeen voidaan laittaa ruoka-ainekset kaappiin.  
2. Lämpötila on säädettävissä termostaattikytkimen kääntämisellä. Lämpötilakytkin (termostaatti) 
on 5-portainen. Mitä korkeampi numero, sitä alhaisempi lämpötila.  
3. Jääkaappia ei saa täyttää liikaa. Aukaise ovea vain tarpeen mukaan, muutoin jääkaapin 
sisälämpötila nousee ja samoin nousee sähkön kulutus. 
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4. Sulata jääkaappi, jos huurteen paksuus pakastimen sisällä on jo 3-4 mm. Ota ruuat pakastimesta 
ulos, säädä termostaatti asentoon 0 ja jätä ovi auki. Jään sulamisen jälkeen kuivaa vesi, kuivaa 
laitteen sisäpinta huolellisesti. Säädä termostaatti halutulle lämpötilatasolle ja sulje ovi.  
 
VAROITUS:  
Älä raaputa jäitä metallista esineillä - saatat vahingoittaa pintoja.  
Älä laita pakastimeen lasista astioita, jotka saattavat haljeta.  
Virrankatkoksen jälkeen odota 10 minuuttia ennen laitteen uutta liittämistä virtaverkkoon.  
  
 
PUHDISTUS JA HUOLTO 
Irrota laite virtaverkosta ennen puhdistamista. Puhdista vakavampi lika astianpesuaineen 
liuoksessa kostutetulla pyyhkeellä, senjälkeen puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa. 

 
 

Älä puhdista muoviosia hapoilla, liuottimilla, bensiinilla tms. kemikaaleilla – nämä turmelevat 
pintaviimeistelyn. 
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VIANETSINTÄ 
Jos laite ei toimi, varmista:  

- onko jääkaappi liitetty virtaverkkoon.  
- onko sähköpistosrasia kunnossa 
 

Jos jäähdytys on epäriittava, tarkista:  
- onko termostaatti säädetty oikein; 
– onko jääkaapin ympärillä riittavasti tilaa; 
– eikö ovea aukaista liian useasti; 
- vaikuttaako auringonvalo tai muun laitteen lämpösäteily jääkaappia; 
– onko jääkaappi liian täynnä.  
 
Jos jääkaapissa ruoka mistäkin syystä pakastuu, on tarkistettava:  
- onko termostaatti säädetty liian voimakkaalle jäähdytykselle; 
– koskettavatko pakastuvat ruoka-ainekset jääkaapin takaseinää. 

 
Jos jääkaappi tekee päällekytkettynä liian kovaa ääntä, on tarkistettava: 
- sijaitseeko jääkaappi epätasaisella alustalla tai eikö se ole vaakasuorassa; 
– koskettaako takaseinä muita esineitä; 
– ovatko jääkaapissa olevat lasista astiat kosketuksissa ja aiheuttavat melua. 
 
Huomio! 
Jos sää- tai ympäristön olosuhteet ovat kosteita, saattaa vesi kondensoitua jääkaapin pinnalle. 
Tämä ei ole merkiksi rikkinäisyydestä. Pyyhi vesi pois.  
Jos laite ei silti toimi moitteettomasti, käänny valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön puoleen.  
 
Säilytä ostoa todistavat asiapaperit – tarvitset niitä takuuasioiden tapauksessa. Kysymyksilla 
käänny laitteen jälleenmyyjän puoleen.  
 
Laitteen kierrätys 
 

Eurooppalaisdirektiivi nro 2002/96/EC vaatimusten mukaisesti ei saa käytettyjä sähkö- 
tai elektroniikkalaitteita heittää pois tavallisen talousjätteen kanssa. Vanhojen laitteiden 
oikeaoppinen käsittely ja kierrätys varmistavat, että säästetään raaka-aineita sekä 
vähennettän jätteiden kielteistä vaikutusta ihmisterveydelle sekä ympäristölle. 
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Ulosviivatun roskakorin symboli muistuttaa käyttäjälle velvollisuutta laitteen oikeaoppisestä 
kierrätyksestä. 
Vanhan laitteesi kierrätystä koskevilla kysymyksillä käänny paikallisten viranomaisten tai laitteen 
jälleenmyyjän puoleen. 
 
Tekniset tiedot 

Malli Jääkaappipakastin 

Ilmastoluokka N / ST 

Energialuokka A++ 

Energiankulutus, vuosittainen 142 kWh 

Syöttövirta / taajuus 220 – 240V / 50 Hz 

Yleis- / jääkaappi- /pakastintilaa netto 212 / 166 / 40 L 

Pakastimessa tähtiä 4 

Pakastusteho 24 h 2 kg / 24 h 

Säilytysaika sähkökatkossa 10 h 

Äänitaso 42 dBA 

Jäähdytysaine R600a 

Vaihdettava oven kätisyys EI 

Säädettävät jalat 2 

Sulatus jääkaapissa / pakastimessa Automaattinen / käsin 

Mitat (K x L x S) 149,7 x 54,5 x 63,8 cm 

Paino 51 kg 

 
 
Vinkkejä energian säästämiseksi 

• Sijoita laite viileään ja kuivaan, riittävästi ilmastoiduun huoneeseen. 

• Vältä laitteen altistamista suoralle auringonvalolle äläkä sijoita laitetta lämpölaitteen 
viereen. 

• Älä peitä koskaan laitteen ilmastointireikiä. 

• Anna lämpimän ruuan aina jäähtyä ennen jääkaappiin laittamista. 

• Laita pakasteruoka sulattamiseksi jääkaappiosaan. 

• Pakasteruuan matala lämpötila auttaa säilyttämään jääkaapin viileyden. 

• Älä pidä jääkaapin ovea auki tarpeettoman kauan. 

• Jos pidät ovea auki liian kauan, muodostuu liikaa huurretta nopeammin. 
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TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE 
 
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Muihin tarkoituksiin käytöstä ja käyttöohjeiden laiminlyönnistä 

johtuvia vaurioita koskevia reklamaatioita ei otetta huomioon. 

• Jos laitteesta löytyy vahinko, on siitä esitettävä reklamaatio jälleenmyyjälle. Jos vaurio ei ole 
parannettavissa, on omistajalla oikeus vaatia tuotteen vaihto myyjältä tai maahaantuojalta. Myyjä ei 
ole vastuullinen laitteen viallisuudesta siinä tapauksessa, jos omistaja on vaurion ilmenemisen jälkeen 
jatkanut laitteen käyttämistä, mistä johtuen on lisääntynyt muita vaurioita tai on alkuperäinen 
viallisuus voimistunut.  

• Korjauksessa vaihdetut vialliset osat ovat maahaantuojaan omaisuutta. Reklamaation yhteydessä 
esittettävä ostoa todistava asiapaperi. 

• Lain mukaan on tuotteen laadusta johtuvien reklamaatioiden esittämisen määräaika 2 vuotta 
(ostopäivästä alkaen). 

• Kuluttajalla ei ole oikeutta reklamaatioon, jos: 
- vahinko on aiheutettu tuotteen holtitomasta huollosta tai väärinkäytöstä, elikä tuotetta ei 

ole käytetty käyttöohjeiden mukaan 
- laitetta on aukaistu tai korjattu muualla paitsi valtuutettussa huoltoliikkeessa. 
-    mekaanisia vaurioita, pintanaarmuja tai nopeaa kulumista on syntynyt lasista tai muovista 

osille, lampulle, kytkimille. 
- laitteen sisälle on joutunut vierasesineitä, nesteitä, hyönteisiä, ylimääräistä pölyä ym. 
- Johtopistoke on sulanut ja se on aiheutettu pistosrasian käytöstä, joka on epäkunnossa. 

 


