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Read the instruction carefully. To avoid any risk of personal injury, material damage or 

incorrect use of the appliance, be sure to observe the following safety precautions. 

(After reading these owner’s instructions, please keep them in a safe place for 

reference). Remember to hand them over to any subsequent owner. 

 

General  

This product uses environment friendly refrigerant with the advantages of high energy 

efficiency compressor, high cooling capacity and ease of use. 

 

 

REGULATIONS, WARNINGS AND IMPORTANT RECOMMENDATIONS  
This product is in conformity with the European safety regulations in force relative to  

electrical equipment. It has undergone extensive trials and meticulous tests to evaluate  

safety and reliability.  

Before using the appliance, carefully read this manual in order to know exactly what to 

do and what not to do.  

Improper use can be dangerous, especially for children.  

Before connecting the appliance, check that the data on the plate correspond to that of 

your system.  

Do not litter the recyclable packaging material, but take it to a waste disposal plant for 

recycling.  

The electrical safety of this appliance is ensured only if connected to an electrical system  

equipped with an efficient ground clamp in accordance with the law. It is obligatory to  

check this fundamental safety requirement. In case of doubt, request an accurate 

control of the system by a qualified technician (Act 46/90).  

Some fundamental rules must be observed in the use of this appliance, as with any 

electrical equipment:  

 

� do not touch the appliance with moist or wet hands or feet  

� do not pull on the power supply cable to pull the plug from the socket  

� do not expose the appliance to atmospheric agents  

� do not allow children to use the appliance without supervision  

� do not pull out or insert the plug with wet hands; before any cleaning or 

maintenance work, disconnect the appliance from the mains by either pulling out 

the plug or switching off the main system switch.  

� in case of breakdown or improper functioning switch off the appliance and do not 

tamper with it.  

 

Instruction for use 

Identification of the appliance. 

You will find an identification label inside the refrigerator nearby the fruit and vegeatable 

compartment  



 

 

Characteristics 

The main characteristic of the refrigerator 

- Automatic fridge defrost. The defrost water flows into a tray situated on the 

compressor from which it evapoates by the heat generated during the process od 

refrigeration.  

 

Warning 

When you install your refrigerator, it is important to bear in mind the climatic rating of the 

appliance. In order to find out the climatic rating of your appliance, check the data rating 

plate. The appliance will function correctly within the ambient temperature range 

indicated in the table, according to its climatic rating  

 

Class Symbol 
Ambient average temperature (℃℃℃℃) 

Extended Temperature SN +10 to + 32 

Temperate N +16 to +32 

Subtropical ST +16 to +38 

Tropical T +16 to+43 

 

ELECTRICAL CONNECTION  

Check that the main voltage corresponds to that indicated on the rating plate in the 

lower left  side inside the refrigerator compartment. If the wall socket does not have an 

earth terminal, or if the plug does not fit into the socket, it is advisable to consult a 

qualified electrician. Do not use multiple plugs or adapters as they could cause heating 

and burning.  

Warning: this appliance must be earthed  

 
If the appliance is not fitted with a plug, the connection to the mains power supply must 

be via a switch connected directly to the power supply terminals. This switch must 

guarantee single-pole disconnection of the appliance with a contact gap of at least 3 

mm.  

 

MAINTENANCE 

 

It is advisable to periodically clean the refrigerator  

A. outside, with a cloth dipped in a tepid solution of water and liquid soap and  then 

rinse with clean water;  

B. inside; disconnect the appliance and wait for complete defrosting; wipe grids,  

shelves and liner with a cloth dipped in a tepid solution of water and  sodium  

bicarbonate of soda: rinse with clean water and dry. Never use abrasive detergent 

sand take care that water does not go inside the thermostat box.  

 



The internal light bulb is located in the back section of the thermostat box. In case of 

prolonged absences, you should turn off the refrigerator and keep the door open to 

avoid the formation of mould and unpleasant smells.  

 

AFTER SALES SERVICE 

Before calling your local authorized agent if the refrigerator is not working check that  

the plug is properly inserted into the electric socket and that the thermostat is not set on  

position "0"; if the refrigerator is abnormally noisy, make sure it is perfectly leveled and  

that no external object is touching the back panel of the appliance; if the refrigerator does 

not produce enough cold, check that it has not been over loaded, that the door  closes 

properly and that the condenser is not full of dust If you should notice an excess  amount 

of water in the lower part of the refrigerator | (vegetable box and removable shelf), | 

check that the drain hole for defrost water is not clogged.  

The buyer is responsible for damages caused by faulty installation, and not responsibility 

can be accepted if the appliance is not earthed in accordance with the national standards 

rules presently in force.  

 

At the end of the functional life of the equipment which uses cooling compound R600a  

(isobutane) and inflammable gas inside the insulating foam, it must be placed in safety 

before sending it to the waste disposal. For this operation contact your dealer  and the 

local authorities. 

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Product Features 
 

 

 

Main parts 

 

1. Top cover 

2. Thermostat 

3. Refrigerator shelf 

4. Refrigerator shelf 

5. Fresh fruit and salad drawer 

6. drawer 

7. drawer 

8. Adjustable feet 

9. Egg tray 

10. Door shelf 

11. Door shelf 

12. Door shelf 

 

 

 

The above illustration diagram may be different of the product. All the detail is respected 

to the accurate product only. 
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Installation: 

 
1. The appliance should not be tilted more than 45 degrees when you move it. 

Do not put force on any part as the condenser, the door and handle. It will be deformed 

surfaces or disrupt the operation of the refrigerator. 

 

 

2. Make sure there is enough space around refrigerator. It will help for the appliance to 

ventilate properly 

 
3. The appliance should be keep away from any heat source and sunshine. 

 
4. This product complies with directives 2006/95/EC (LVD) and 2004/108/EC (EMC) 

5. For domestic and indoor use only. This product must be installed according to 

national fittings standards 

6. Product must be grounded. If the socket outlet or supply mains has no grounded 

connection, you must not connect the appliance. 



7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety, 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

9. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal 

cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, 

such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the 

utility 

10. The plug must be accessible after the installation 

11. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 

structure, clear of obstruction.  

12. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting 

process, other than those recommended by the manufacturer.  

13. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. 

14. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of 

the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. 

When storing food in the appliance, follow the recommendations below 

 

Fresh Food Compartment 

Dairy product shelves /door shelves 

• Store fatty foods, like butter and cheese. 

• Store small, packed foods, like milk, yogurt and beverages. 

Egg tray 

• Put eggs into the egg tray as shown in the figure and store the tray in a convenient 

place in one of the door shelves. 

 

Refrigerator compartment:  1°C to 5°C 

This is the area where the food should be stored to be kept cold:  

• raw and uncooked foods should always be wrapped 

• pre-cooked chilled foods, such as ready meals, meat pies, soft cheeses. 

• Pre-cooked meats such as beef and ham, 

• prepared salads (including pre-washed salad greens, rice, potato salad mixed cut and 

pre packaged, etc.). 

• desserts, such as fresh cheese, homemade products, and leftovers of the cream or 

cakes. 

 

Crisper 

This is the wettest part of the refrigerator.  

Vegetables, fruit, fresh salads, unwashed lettuce, tomatoes, and radishes should be 

stored in this compartment.  



 

NOTES: 

Always place raw meat, fish and poultry on the lowest shelf of the refrigerator. 

Ensure that food is well-wrapped or covered before it is stored. This will prevent food 

from dehydrating, deteriorating in colour or losing flavor and will help maintain 

freshness. It will also prevent cross-flavouring. 

Never let any oil or grease come into contact with the plastic fittings or door seals, as 

these materials easily become porous. 

 

Freezer 

Upper freezer drawer 

Store packed frozen foods, like ice cream and bacon. 

 
Middle/lower freezer drawer 

Store fresh meat and fish or dried foods, which are divided into suitably sized portions. 

 
Wrapping food 

Pack the food in suitably sized portions for your household. 

Vegetable and fruit portions should be no heavier than 1 kg, while meat portions can be 

up to 2.5 kg. 

Smaller portions freeze through more quickly and the quality is thereby maintained 

better when defrosting and preparing the food. 

It is important to seal food in airtight bags or containers before freezing to prevent it 

from losing favor or dehydrating. 

Wrap the food, press out any air and seal it airtight. 

 

Suitable wrapping materials: 

Plastic bags, cling-film, aluminium foil and freezer containers. These items are available 

from any dealer. 

 

Unsuitable wrapping materials: 

Wrapping paper, greaseproof paper, cellophane, bin bags or used carrier bags. 

 

Suitable sealing materials: 

Rubber bands, plastic clips, string, freezer tape or similar. 

Plastic film and bags may be heat-sealed using a special sealing iron or press. 

 

Before placing a package in the freezer, it should be clearly labelled with the contents 

and date of freezing. 

 



Replace the Interior Lamp 

 

 
1. Turn off the refrigerator and disconnect the plug from the outlet. 

2. Remove the light cover. 

3. Remove the old bulb by turning it counterclockwise. 

4. Replace a new bulb (10W) clockwise making sure you have correctly positioned the 

bulb. 

5. Replace the light cover in the old location and click to put in place. 

6. Reconnect the refrigerator to the electrical outlet and switch on. 

 

 

 

Operation preaction  

 

1. Ensure the supply voltage of scoket are same as rating label. 

2. The plug must be completed inserted to the wall socket. 

 
3. Do not pour any liquid to the appliance. 



4. Never store any explosive substances like gasoline, flammable liquid inside the 

appliance 

 

 

 

Initial usage 

 

1. When using the refrigerator for the first time, set the thermostat inside the 

refrigerator at setting 5 and let to operate without foods inside the refrigerator. 

Generally it will take 2-3 hours for the appliance to reach the right temperature, only 

then the food may be placed into fridge. 

2. The temperature of the refrigerator can be adjusted by rotating the thermostat 

switch. The five levels are best for most uses. The highest value on the switch means the 

maximum capacity of refrigeration. 

3. Do not put too much food in the refrigerator. Just open the door so as to maintain a 

constant temperature of the refrigerator and save electricity. 

 

4. Defrost the freezer when the layer of ice on the walls reaches 3-4 mm. During 

thawing, remove the food, set the thermostat at level 0 and open the door. When the 

ice has melted, remove water and dry the interior walls of the refrigerator. Then reset 

the thermostat to the desired level and restart the machine. 

 

Warnings: 

 

- When it thaws, do not use blades or metal objects to remove ice from the wall to avoid 

damage to surfaces. 



- Do not store bottles flat in the freezer to prevent their breakage due to freezing. 

- Reconnect the power by insert the plug to the socket after an interval of 10 minutes. 

 

  

Maintenance & Cleaning 

 

1. Prior cleaning the refrigerator, disconnect the plug. Rub with a cloth moistened with 

natural detergent, and then clean with fresh water. 

 
 

2.  Never use acids, chemicals, paint thinner, gasoline or similar to clean the 

refrigerator, because they may damage paint and plastic parts of the appliance. 

 

Troubleshooting 

 

1. If the refrigerator does not run: make sure that 

Check the supply voltage is supplied  

Check that the power plug is correctly connected. 

 

2. If the refrigerator does not become cold enough: make sure that 

- The thermostat setting is sufficient 

- There is enough space around the refrigerator. 

- The door is not opened too frequently. 

- That the sun does not radiate on the appliance or there is no heat sources nearby. 

- There is not too many food inside the compartment  

 



3. If foods freeze in the refrigerator: make sure that 

- The thermostat setting is correct 

- Food does not come into contact with refrigerator back wall 

 

4. If the refrigerator operates noisily: make sure that 

- the appliance is installed on a stable, level floor 

- The refrigerator is not too near the wall or ambient items 

- The food stored in the refrigerator does not touch each other. 

 

 

Note: 

During high relative humidity environment, condensation may occurred the surface of 

the refrigerator. This is not malfunction. Clean the surface. If the refrigerator is not 

working properly after all these checks, contact the service center without further delay. 

 

 

The guarantee follows the instructions that you will find in the warranty conditions. 

The bill of sale is the warranty, keep it. For any questions in the course of use, please 

contact your local service center. 

 

Disposal 

 

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 

requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal 

unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to 

optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on 

human health and the environment. 

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose 

of the appliance it must be separately collected. 

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of 

their old appliance. 

 

TECHNICAL DATA 

Model  Fridge freezer 

Climatic class N / ST 

Energy efficiency A++ 

Annual energy consumption 208,05 kWh /annum 

Voltage / frequency 220 – 240V / 50 Hz 

Gross / Net fridge /net freezer volume 305 / 209 / 91 

Stars 4 

Freezing capacity in 24 h 4,50 kg / 24 h 

Storage time in case of malfunction 10 hours 

Noise emission 42 dBA 

Refrigerant R600a 



Reversible door no 

Adjustable feet 2 

Defrosting in fridge / freezer Automatical / manual 

 

Power Saving Tips 

• Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. 

Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of 

heat (radiator, for example). 

• Never block any vents or grilles on the appliance. 

• Allow warm food to cool down before placing it in the appliance. 

• Put frozen food in the refrigerator to thaw. 

You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the 

refrigerator. 

• Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking 

food out. 

The shorter the time for which the door is open, the less ice will form in the freezer. 

 

 

 

  



Sisukord 

 

 

Seadme omadused 

Paigaldamine 

Turvalisus 

Hooldus ja puhastamine 

Veaotsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugege käesolevat juhendit hoolikalt. Seadme valest kasutamisest johtuva mistahes 

isiku- ja varakahju ning rikke vältimiseks järgige turvalisust puudutavaid juhiseid. 

Pärast juhendi läbilugemist hoidke juhend alles. Kui seade antakse edasi uuele 

omanikule, andke seadmega kaasa ka juhend. 

 

Üldist  

Tootes on kasutatud keskkonnasõbralikku jahutusainet ja energiatõhusat kompressorit, 

mille tulemusel seade on suure jahutusvõimsusega ja hõlpsasti kasutatav. 

 

REGULATSIOONID, HOIATUSED JA SOOVITUSED  
Toode on vastavuses Euroopa kehtivate ohutusregulatsioonidega elektriseadmetest. 

Seade on läbinud katsed ja testid ohutuse ja töökindluse hindamisest.  

Lugege juhend enne seadme kasutamist kindlasti läbi.  

Ebaõigest kasutamist võib tuleneda mitmeid ohte, eriti lastele.  

Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on 

seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele vastavad. 

Ärge visake käideldavat pakendit olmeprügisse, vaid käidelge vastavalt riiklikele 

nõuetele. 

Seadme elektriohutus on tagatud vaid siis, kui seade ühendatakse korralikult ja 

nõuetekohaselt toimiva maandusega vooluvõrku. Selle nõude järgimine on kohustuslik. 

Kahtluste korral paluge nõu ja abi kvalifitseeritud elektrikult. 

Seadme kasutamisel tuleb järgida mõningaid põhireegleid nagu ka kõikide muude 

elektriseadmete puhul:  

 

� ärge katsuge seadet, kui teie käed või jalad on märjad või niisked 

� ärge tõmmake seadme pistikut kontaktist välja juhetpidi, vaid hoidke pistikust  

� ärge jätke seadet ilmastikutingimuste meelevalda 

� ärge lubage lastel seadet järelvalveta kasutada 

� ärge eemaldage pistikut ega sisestage seda kontakti kui teie käed on märjad; enne 

mistahes puhastust ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust  

� rikke korral lülitage seade välja ja ärge võtke seda ise koost lahti 

 

Kasutamisjuhised 

 

Seadme identifitseerimine. 

Nimiandmeplaadi leiate külmiku seest köögiviljakasti kõrvalt.  

Karakteristikud 

- Külmik on automaatsulatusega. Sulamisvesi valgub aurustusalusele mis asub 

kompressori peal ja kust vesi aurustub generaatori tekitatud soojuse tulemusel.  

 

 

 

 

 



Hoiatus 

Paigaldusel tuleb silmas pidada seadme kliimaklassi. Kliimaklassi näitajad on kirjas seadme 

tüübisildil. Seade töötab hästi, kui selle ümbritsev temperatuur on vastavuses 

kliimaklassiga.  

 

Kliimaklass Sümbol 
Ümbritsev keskmine t (℃℃℃℃) 

Jahe- ja parasvööde SN +10 ... + 32 

Keskmine N +16 ....+32 

Subtroopiline ST +16 ....+38 

Troopiline T +16.....+43 

 

ELEKTRIÜHENDUS  

Kontrollige voolupinge vastavust külmiku nimiandmeplaadi näitajaile. Kui seinakontaktil 

puudub maandusklemm või ei sobi pistik kontaktiga, kutsuge appi kvalifitseeritud 

elektrik. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega adaptreid, mis võivad üle kuumeneda ja 

süttida.  

Seade tuleb kindlasti maandada.  

Kui seade ühendatakse ilma pistikuta otse vooluvõrguga, peab see olema kaitstud 

lülitiga, mis tagaks ühepolaarse lahtiühendamise, kontaktide vahega vähemalt 3 mm.  

 

HOOLDUS 

 

Külmikut tuleb regulaarselt puhastada:   

C. välispidiselt seebilahuses niisutatud lapiga ja seejärel üle pühkida puhtas vees 

niisutatud lapiga;  

D. seespidiselt; eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake täieliku ülessulamiseni, 

pühkige üle riiulid ja sisepind soodalahuses niisutatud lapiga, pühkige puhtaks 

puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid aineid 

külmiku sisepinna puhastamiseks ja ärge laske kunagi vett sattuda 

termostaadikorpuse sisse.  

 

Sisevalgusti asub termostaadikorpuse tagaosas. Kui te ei kasuta külmikut pikka aega, 

lülitage seade välja ja jätke uks lahti, et külmikusse ei tekiks hallitust ega ebameeldivat 

lõhna.  

 

MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS 

Enne garantiiküsimuses hooldusse pöördumist võite külmiku töös esineva häire korral 

kontrollida, kas seadme pistik on korralikult pistikupesas ja et termostaat ei oleks 

kogemata reguleeritud nullile. Kui külmik teeb ebaharilikku müra, tuleb kontrollida, kas 

külmik on loodis ja ega mõni väline ese puuduta külmiku tagaseina. Kui külmik ei jahuta 

piisavalt, tuleks kontrollida, ega jahekamber ei ole ülekoormatud, kas uks sulgub 

korralikult ja et kondensaator ei oleks täis tolmu. Kui näete liigset vett külmiku alaosas, 

konrollige, ega vee äravooluavaus külmiku tagaseinas pole ummistunud.  



Tarbija vastutab ebaõigest paigaldamisest tulenenud rikete eest ise. Tootja ei võta endale 

vastutust ka juhul, kui seadme maandus oli seadusega kehtestatud nõuetele mittevastav 

või puudu.  

 

Seadme funktsionaalse kasutusea lakkamisel tuleb seade käidelda vastavalt kehtivatele 

nõuetele, kuna sisaldab jahutusainena isobutaani R600a ning süttivat gaasi 

isolatsioonimaterjali sees. Võtke ühendust seadme edasimüüja või kohaliku omavalitsuse 

esindajaga.  

HOIATUS: ärge lõhkuge seadme jahutusaineringluse torustikku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Seadme omadused 
 

 

Põhilised osad 

 

1. Pealmine plaat 

2. Termostaat 

3. Külmiku riiul 

4. Külmiku riiul 

5. Puu – ja köögiviljakast  

6. Sahtel 

7. Sahtel 

8. Reguleeritavad jalad 

9. Munaalus 

10. Ukseriiul 

11. Ukseriiul 

12. Ukseriiul 

 

 

 

 
Ülaltoodud joonis võib tegelikust tootest erineda.  
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Sügavkülmik 

Külmik 



Paigaldusjuhis: 

 
15. Transpordil ei tohi seadet kallutada rohkem kui 45 kraadise nurga alla.  

Ärge avaldage mehaanilist survet kondensaatorile, uksele ega uksekäepidemele. Need osad 

võivad deformeeruda ja seade võib rikki minna. 

 

 

16. Veenduge, et külmiku ümber on küllaldaselt ruumi. Seade peab saama piisavalt 

ventileeruda.  

 
17. Seadet tuleb hoida kuumusallikate soojuskiirguse läheduse eest ja otsese 

päikesevalguse eest. 

 
18. Toode on vastavuses direktiividega 2006/95/EC (madalpingedirektiiv) ja 2004/108/EC 

(elektromagneetiline ühilduvus) 

19. Seade on mõeldud ainult kodukasutamiseks siseruumides. Seade tuleb paigaldada 

vastavalt riiklikele standarditele.  



20. Seade tuleb maandada. Kui vooluvõrk ei ole maandatud, siis seadet sinna ühendada 

ei tohi. 

21. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see lasta asendada uuega tootja juures, tootja 

volitatud hoolduses või sarnases kvalifitseeritud ettevõttes. 

22. Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või 

puudulike kogemuste ja teadmistega isikud ega lapsed, kui neid ei juhendata 

vastutusvõimelise isiku poolt. Lastele tuleb õpetada, et seadmega ei mängita. 

23. HOIATUS: Vältimaks tahtmatu sisselülitamise ohtu, ei tohi seadet vooluvõrku 

ühendada välise taimeri või muu süsteemi vahendusel, mis seadet sisse/välja lülitaks. 

24. Seadme pistik peab asuma juurdepääsetavas paigas ka seadme paigalduse järel. 

25. Hoidke seadme ventilatsiooniavaused takistustevabad.  

26. Ärge kasutage mehaanilisi ega muid vahendeid seadme sulatamise kiirendamiseks, 

välja arvatud neid, mida tootja on soovitanud. 

27. Ärge kahjustage jahutusvedeliku ringlussüsteemi. 

28. Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid, kui need pole tootja poolt 

soovitatud. 

Kui hoiate toitu külmikus, järgige alltoodud soovitusi 

 

Värske toidu kamber  

Piimatoodete riiul 

• Rasvaste toitude (või, juust) hoidmiseks. 

• Väikepakendis toitude nagu piim, jogurt ja joogid, hoidmiseks. 

Munaalus 

• Munad asetatakse alusele ja hoitakse mugavalt mõnes ukseriiulis. 

Jahekamber:  1°C ... 5°C 

Selles kambris hoitakse jahedas säilitatavat toitu:  

• tooreid keetmata toiduaineid alati pakendis 

• valmis, aga jahutatud toite, pirukaid, pehmeid juustusid. 

• valmis lihatooteid, nt. sink 

• valmissalateid (eelpestud rohelisi salatilehti ja muid segasalateid, mis on pakendis) 

• magustoite, kohupiima, kodutoite ja toiduülejääke ning küpsetisi 

 

Köögiviljakast 

Jahekambri niiskeim osa.  

Köögiviljade ja puuviljade ning roheliste (leht)köögiviljade hoidmiseks.  

 

MÄRKUS: 

Paigutage toores liha, linnuliha ja kala alati jahekambris kõige alumisele riiulile. 

Toit peab olema hästi pakitud või kinni kaetud enne külmikusse panekut. See takistab 

ärakuivamist ja lõhna levikut ning maitseomaduste muutumist. 

• Ärge laske uksetihenditel kunagi rasvaseks ega õliseks saada, sest vastasel juhul 

tihendid muutuvad poorseks ega hoia ust enam kinni.  

 



Külmkamber 

Ülemine külmkambrisahtel 

Hoidke selles pakitud külmutatud valmistoitu, nagu jäätis jms. 

 
Keskmine ja alumine sahtel 

Hoidke neis sahtlites liha ja kala ning kuivatatud toiduaineid, mis on jaotatud sobivateks 

portsjoniteks. 

 
Toiduainete pakkimine 

Pakkige toiduained vastavates kogustes, nagu te neid toiduvalmistamisel kasutate.  

Köögiviljad ja puuviljad ei peaks olema külmutatud üle 1 kg portsjonites, lihatükid võivad 

olla kuni 2,5 kg kaaluvad. 

Väiksemad kogused külmuvad kiiremini ja kvaliteet on seetõttu parem. 

Toiduainete pakendid peavad olema õhukindlad, et ei tekiks maitsete ülekandumist ja 

ärakuivamist.  

Pakendage toit, pressige õhk pakendist välja ja kinnitage õhukindlalt. 

 

Sobivad pakkematerjalid: 

Plastkotid, toidukile, alumiiniumfoolium ja külmutuskarbid. Neid on saada igast poest. 

 

Mittesobivad pakkematerjalid: 

Pakkepaber, võipaber, tsellofaan, prügikotid või kasutatud poekilekotid. 

 

Sobivad kinnitusvahendid: 

Kummirõngad, plastklambrid, külmikuteip jms. Kilekotte saab ka kinni sulatada 

spetsiaalse kuumutusraua abiga. 

 

Enne pakendi asetamist sügavkülma tuleks sellele selgelt märkida sisu ja 

külmutamiskuupäev.  

 



Sisevalgusti lambipirni vahetus 

 

 
1. Lülitage külmik välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

2. Eemaldage valgusti kate. 

3. Eemaldage vana pirn vastupäeva keerates. 

4. Pange sisse uus pirn (10W) keerates seda päripäeva, veendudes et pirn on õiges 

asendis. 

5. Pange kate tagasi, see kinnitub klõpsatades. 

6. Ühendage külmik uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse. 

 

 

 

Meelespidamiseks  

 

1. Veenduge, et paigalduskoha vooluvõrgu andmed sobivad seadme 

nimiandmeplaadi andmetega. 

2. Pistik peab olema korralikult pistikupessa sisestatud. 

 
3. Ärge kallake mingeid vedelikke lahtiselt külmikusse ega selle peale. 



4. Kunagi ei tohi mingeid plahvatusohtlikke aineid ega süttivaid vedelikke külmkapis 

ega selle läheduses hoida. 

 

 

Esimene kasutamiskord 

 

1. Keerake termostaadinupp asendisse 5 ja ühendage pistik pistikupesasse. Külmik peab 

tühjana oma temperatuuri saavutama ja umbes 2-3 tunni möödudes võite toiduained 

külmikusse panna. 

2. Temperatuuri saab reguleerida termostaadinupu keeramisega 5 erineval astmel. Mida 

suurem number, seda intensiivsem jahutus.  

3. Ärge toppige külmikut liiga täis. Ärge avage ust liiga sagedasti, et mitte lasta liiga palju 

soojust külmikusse, vastasel juhul kulutate ka liigselt elektrit.  

 

4. Sulatage külmik siis, kui külmkambri seintele on kogunenud juba 3-4 mm jääkiht. 

Sulatamiseks eemaldage toiduained kambritest, seadistage termostaat nullile ja 

eemaldage seade vooluvõrgust. Jätke uks avatuks. Kui jää on ära sulanud, kuivatage vesi 

ja kuivatage ka kambrite siseseinad. Seejärel keerake termostaat soovitud astmele ja 

lülitage seade vooluvõrku.  

 

Hoiatus: 

- sulatamise kiirendamiseks ei tohi jääd teravate ega metallesemetega ära kraapida, sest 

nii kahjustate kambri sisepinda. 

- ärge säilitage külmkambris klaaspudeleid, sest need võivad külmudes lõhkeda. 

- ühendage külmkapp vooluvõrku tagasi alles siis, kui lahtiühendamisest on möödunud 

vähemalt 10 minutit. 



 

  

Hooldus ja puhastamine 

 

Puhastamisele eelnevalt tuleb külmik eemaldada vooluvõrgust. Puhastage külmikut 

lahjas pesuainelahuses niisutatud lapiga ja pühkige üle puhtas vees niisutatud lapiga. 

 
 

Ärge kunagi puhastage külmikut happeliste ainete, lahustite, kütuste, vms. kangete 

kemikaalide abil, sest need võivad kahjustada värvi ja plastikosi.  

 

Veaotsing 

 

Kui külmik ei käivitu, tuleks kontrollida järgmist: 

- kontrollige voolu olemasolu 

- kontrollige, et seadme pistik oleks kontaktis 

 

Kui külmik ei muutu piisavalt jahedaks, kontrollige järgmist:  

- ega termostaat pole seadistatud liiga kõrge temperatuuri peale 

- kas külmiku ümber on piisavalt ruumi 

- ega külmiku ust ole liiga sageli ja kauaks lahti tehtud 

- ega otsene päike või muu soojuskiirgus mõjuta külmikut 

- ega külmik pole liiga täis topitud 

 



Kui jahekambriosas toit jäässe läheb, kontrollige järgmist:  

- ega termostaat pole seadistatud liiga madalale temperatuurile 

- kas külmikus olevad toiduained puudutavad kambri tagaseina 

 

Kui külmik tekitab liigset müra, kontrollige järgmist: 

- kas külmik on paigaldatud tasasele põrandale ja seadistatud loodi 

- ega külmik ei ole liiga seina ligi 

- ega toiduained külmikus üksteise vastu puutu 

 

 

Märkus: 

Väga niiskel aastaajal võib külmiku pinnal tekkida kondensatsioon. See ei ole märgiks 

rikkest. Puhastage külmiku pind kondenseerunud veest. Kui külmiku töös kaasneb muid 

häireid, pöörduge tootja volitatud hooldusfirmasse seadme kontrollimise ja remondi 

jaoks. 

 

Seadmele on antud garantii vastavalt lisatud garantiitingimustele.  

Garantii saamise eelduseks on ostudokumendi esitamine garantiinõude sisseandmisel. 

Tootega seotud mistahes küsimustes pöörduge tootja volitatud hooldusse või toote 

edasimüüja poole. 

 

  



KESKKONNAKAITSE 

Kui toode on tähistatud ratastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud 

sümboliga, tähendab see, et kasutatud seadet ei või ära visata koos tavaliste 

olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eksisteerib eraldi 

kogumissüsteem. Toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete 

nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning vältida võimalikke 

kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel 

juhul kaasa võiks tuua. 

 

Nõuandeid energia säästmiseks 

• Paigaldage külmik mitte liiga sooja ruumi, kuivadesse tingimustesse ja piisava 

ventilatsiooniga. 

Veenduge, et seadmele ei paistaks otsene päike ja ärge paigutage seadet kunagi otsese 

soojuskiirguse kätte (soojendusseadmed). 

• Ärge kunagi tõkestage seadme ventilatsiooniavausi. 

• Laske soojal toidul ära jahtuda enne kui panete toidu külmikusse. 

• Laske külmutatud toidul sulada jahekambriosas. 

Külmutatud toidu temperatuur aitab siis jahekambris madalat temperatuuri säilitada. 

• Ärge hoidke külmutuskambri ust liiga kaua avatuna.  

Mida lühemat aega on uks lahti, seda vähem jääd sügavkülmas tekib. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Mudel Külmik sügavkülmikuosaga 

Kliimaklass N / ST 

Energiaklass A++ 

Aastane energiakulu 208,05 kWh /aastas 

Toitepinge / sagedus 220 – 240V / 50 Hz 

Üldine / Netomaht külmikus /sügavkülmas 305 / 209 / 91 L 

Sügavkülmiku tärnid 4 

Külmutusvõimsus 24 h 4,50 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) 189.9 x 59.5 x 64.5 cm 

Kaal 71 kg 

 

 

 

 

  



 

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. 

 

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: 

 

 

  



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 ūdens pieppilda paplāti, kas 
atrodas virs kompresora. 
 
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 
Apkârtçjâs vides vidçjâ temperatûra (℃℃℃℃) 

Paplaðinâtais temperatûras 

diapozons 

SN +10 to + 32 

Mçrens 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 
Apraksts 



 

 
1. Augšējais vāks 
2. Termostats 
3. Ledusskapja plaukts 
4. Ledusskapja plaukts 
5. Svaigu augļu, dārzeņu, salātu atvilktne 
6. Atvilktne 
7. Atvilktne 
8. Regulējamas kājas 
9. Olu paliktņi 
10. Daudzfunkcionāls pārtikas plaukts 
11. Daudzfunkcionāls pārtikas plaukts 
12. Daudzfunkcionāls pārtikas plaukts 
 
 
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. 
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2. Pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz brīvas vietas ap ledusskapi, 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. 
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 
Augšējā saldētava atvilktne: 
Paredzēta iepakotiem sasaldētiem pārtikas produktiem, piemēram, saldējumam vai 



bekonam. 
 
Vidējā / zemākā saldētavas atvilktne 
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.  
 
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 

 

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. 

 
 
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 



- Ir pietiekami daudz atbrīvota vieta ap ledusskapi. 
- 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. 
Garantijas instrukciju, jūs atradīsiet garantijas noteikumos. 
Pārdošanas dokuments (kases čeks, pavadzīme) ir garantijas sastāvdaļa, saglabājiet to.  
 

Likvidēšana 
Eiropas direktīva 2002/96/EK 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 

Climatic class N / ST 

Energy efficiency A++ 

Annual energy consumption 208,05 kWh /annum 

Voltage / frequency 220 – 240V / 50 Hz 

Gross / Net fridge /net freezer volume 305 / 209 / 91 

Stars 4 

Freezing capacity in 24 h 4,50 kg / 24 h 

Storage time in case of malfunction 10 hours 

Noise emission 42 dBA 

Refrigerant R600a 

Reversible door no 



Adjustable feet 2 

Defrosting in fridge / freezer Automatical / manual 

 
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. 

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:                     ________________________________________ 
Sia „PRO Trading” anulēs saistības, ja: 

• 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.  
 
 
 
 
 
  



 
Sisällysluettelo 

 

 

Ominaisuudet 

Asennus 

Turvallisuus 

Huolto ja puhdistus 

Vianetsintä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Laitteen väärästä käyttämisestä saattaa syntyä 

henkilö- tai esinevahinkoa – tämän välttämiseksi turvallisuutta koskevien ohjeiden 

noudattaminen on olennaista. Säilytä ohjekirja myös tulevaisuutta varten. Jos laite 

vaihtaa omistajaa, anna ohjekirja laitteen mukaan.  

 

Yleistä 

Laitteessa käytetään ympäristöystävällistä jäähdytysainetta ja energiatehokasta 

kompressoria. 

 

MÄÄRÄYKSET, VAROITUKSET, SUOSITUKSET.  
Laite vastaa Eurooppalaisiin turvallisuusvaatimuksiin sähkölaitteille. Laitteelle on 

suoritettu turvallisuuden testaukset.  

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.  

Väärästä käyttämisestä saattaa syntyä vaaratilanteita.  

Ennen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että laitteen tyyppikilvessä olevat 

tiedot ovat käyttöpaikan verkon tietojen mukaiset. 

Käsittelyyn kuuluvaa pakkausta ei saa heittää pois talousjätteisiin, se on käsiteltävä 

vaatimuksien mukaisesti. 

Laitteen turvallisuus on taattu vain, jos laite liitetään oikein ja vaatimustenmukaisesti 

asennetulla maadoituksella virtaverkkoon. Epäilyjen tapauksessa kysy apua 

ammattilaiselta sähköasentajalta. 

Noudata sähkölaitteiden käyttämisessä seuraavia perussääntöjä:  

 

� Älä koske virtaverkkoon kytkettyyn laitteeseen koskaan, jos kätesi tai jalkasi ovat 

märät tai kosteat. 

� Älä koskaan irrota laitetta virtaverkosta, vetäen virtakaapelista, tartu 

pistokkeeseen.  

� Laitetta ei saa jättää ulkoilmaan (sateeseen tai alttiiksi muiden sääolosuhteiden 

vaikutukselle). 

� Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa eikä leikkiä laitteella. 

� Ennen puhdistusta ja huoltoa irrota laite virtaverkosta.  

� Vian tapahtuessa kytke laite pois ja irrota virtaverkosta, älä yritä korjata laitetta itse. 

 

KÄYTTÄMINEN 

 

Laitteen tunnistaminen. 

Tyyppikilven löydät jääkaapin sisältä, lähellä vihanneslaatikkoa.  

Ominaisuudet 

- Jääkaapissa on automaattinen sulatus. Sulanut vesi valuu höyrystimelle, joka sijaitsee 

kompressorin päällä ja höyrystyy sieltä.  

 

Huomioi laitteen ilmastoluokkaa. Ilmastoluokan löydät laitteen tyyppikilvestä. Laite toimii 

moitteettomasti, jos ympäröivä lämpötila on ilmastoluokalle vastaava.  

 



Ilmastoluokka Symboli 
Keskimmäinen lämpötila (℃℃℃℃) 

huoneessa 

Viileä ja lauhkea ilmasto SN +10 ... + 32 

Keskimmäinen N +16 ....+32 

Subtrooppinen ST +16 ....+38 

Trooppinen T +16.....+43 
 

SÄHKÖLIITÄNTÄ  

Tarkista virtaverkon ominaisuuden sopivuutta laitteelle. Jos pistosrasiassa ei ole 

maadoitusta tai pistoke ei sovellu pistosrasiaan, kutsu paikalle ammattilainen 

sähköasentaja. Älä käytä kytkentärasiaa /adapteria, joka saattaa kuumentua yli ja syttyä. 

Laite on maadoitettava.  

Jos laite liitetään virtaverkkoon ilman pistoketta suoraan, on virtakehään asennettava 

suojakytkin, joka takaa yksinapaisen poiskytkennän, kontaktien välillä 3 mm.  

 

HUOLTO 

 

Puhdista jääkaappi säännöllisesti.   

E. ulkopuolelta astianpesuaineen liuoksessa kostutetulla pyyhkeellä, senjälkeen 

puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa.  

F. sisältä pesemiseksi – irrota laite virtaverkosta, odota huurteen sulamista. Pyyhi 

hyllyt ja sisäpinta soodaliuokessa kostutetulla pyyhkeellä, senjälkeen puhtaassa 

vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa. Älä pese jääkaapin sisäpintaa hankaavilla 

aineilla, älä anna nesteiden joutua termostaattikotelon sisälle.  

 

Sisävalaisin sijaitsee termostaattikotelon takana. Jos jääkaappia ei käytetä pitkään, kytke 

se pois ja jätä ovi auki – silloin hajut tai home ei pääse kehittymään jääkaapin sisällä.  

 

MYYNNINJÄLKEISESTÄ HUOLLOSTA 

Ennen takuuasiassa kääntymistä valtuutettuun huoltoliikkeeseen voit itse tarkistaa, onko 

toimintahäiriö poistettavissa itse. Tarkista, onko pistoke laitettu pistosrasiaan oikein ja 

ettei termostaattikytkin olisi vahingossa säädetty nollalle. Jos jääkaappi aiheuttaa 

epätavallista melua, tarkista onko jääkaappi vaakasuorassa ja ettei jääkaapin takaseinä 

olisi kosketuksissa seinään tm. esineisiin. Jos jäähdytysteho näyttää olevan epäriittävä, on 

tarkistettava, ettei jääkaappi olisi täytetty yli, että ovi sulkeutuu kunnolla ja ettei 

kondensaattorilla olisi pölyä. Jos ylimääräistä vettä löytyy jääkaapin alaosassa, tarkista, 

ettei poisvuodon aukeama olisi tukossa.  

Epäoikeasti asennetun laitteen toimintahäiriöistä vastaa kuluttaja itse. Valmistaja kiistää 

vastuun, jos laite liitetään epäoikeasti maadoitettuun tai puuttuvalla maadoituksella 

virtaverkoon.  

 

Laitteen käyttöiän päättyessä on laite käsiteltävä voimassaolevien vaatimusten 

mukaisesti, koska sisältää jäähdytysainetta isobutaania R600a sekä syttyvää kaasua 



eristemateriaalin sisällä. Ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai paikalliseen viranomaiseen 

laitteen käsittelyä koskevissa kysymyksissä.  

HUOMIO: laitteen jäähdytysainekierron putkistoa ei saa rikkoa. 

 

Laitteen osat 
 

 

 

1. Yläosa 

2. Termostaattikytkin 

3. Jääkaapin hylly 

4. Jääkaapin hylly 

5. Vihannes- tai hedelmälokero  

6. Lokero 

7. Lokero 

8. Säädettävät jalat 

9. Munakenno 

10. Ovihylly 

11. Ovihylly 

12. Ovihylly 

 

 

 
Kuva saattaa poiketa todellisesta tuotteesta.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pakastin 

Jääkaappiosa 



Asennusohje 

 

Laitetta ei saa kallistaa yli 45 asteen.  

Kondensaattori, ovi eikä ovessa oleva kädensija eivät kestä mekaanista rasitusta. Ne saattavat 

vääntyä ja rikkoutua. 

 

Jätä riittävä varoetäisyys jääkaapin ympärillä oleviin esineisiin. Tämä takaa riittävän 

ilmanvaihdon laitteen ympärille.  

 
Suojaa laitetta lämpösäteilyltä ja suoraalta auringonvalolta. 

 
Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (matalajännite-direktiivi) ja 2004/108/EC 

(sähkömagneettinen soveltuvuus) mukainen. 

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön, sisätiloissa. Laitteen asennuksessa on 

noudatettava kansallisia vaatimuksia.  

Laite on maadoitettava. Jos virtakehästä puuttuu maadoitus, älä kytke laitetta siiheen. 



Jos virtajohto tai pistoke vahingoittuvat, on ne vaihdettava valmistajan huoltoliikkeessä 

tai valmistajan valtuutetussa korjaamossa. 

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 laitteen kanssa saa leikkiä. 

HUOMIO: Laitetta ei saa liittää virtaverkkoon ulkoisen ajastimen tai muun ulkoisen 

ohjausjärjestelmän välityksellä. 

Pistosrasia on oltava käyttäjälle helposti luoksepääsettävässä paikassa. 

Pidä laitteen ilmastointireiät vapaina.  

Älä käytä jääkaapin sulamisen nopeuttamiseksi minkäänlaisia muita välineitä paitsi 

valmistajan suosittelemia. 

Varo vahingoittamasta jääkaapin jäähdytysnestekierron putkistoa. 

Älä käytä minkäänlaista sähkölaitetta jääkaapin sisällä. 

 

Ruuan säilyttäminen jääkaapissa. 

 

Jääkaappiosa  

Hylly maitotuotteille 

Voin, juuston säilyttämiseksi. 

Pienpakkauksien (maito, jogurtti, juomat) säilyttämiseksi. 

Munakenno 

Munat laitetaan kennolle ja säilytetään kätevästi ovihyllyssä. 

Jääkaapin 1°C ... 5°C tila 

Siinä säilytetään esimerkiksi:  

raaka-aineita (pakkauksessa) 

valmisruokaa, jäähdytettyna, leivonnaisia,  

valmis liharuokia (kinkku)valmistettuja salaatteja, pakkauksessajälkiruokaa, kotiruokaa, 

leivonnaisia 

 

Vihanneslaatikko 

Kostein osa jääkaapissa. Vihannesten ja hedelmien ja vihreiden (lehti)vihannesten 

säilyttämiseksi.  

 

HUOMIO:  

Raaka liha, linnunliha ja kala sijoitetaan aina jääkaapin alimmalle hyllylle. 

Ruuat on pakattava tai peitettävä enne jääkaappiin laittamista. Tämä estää kuivumisen 

ja hajujen leviämisen jääkaapissa. 

Oven tiivisteitä on pidettävä puhtaina rasvasta tai öljystä, muuten tiivisteiden materiaali 

hajoaa vähitellen.  

 



Pakastin 

Pakastimen ylälokero 

Säilytä siinä valmistuotteita kuten jäätelö ja muu sen kaltainen. 

 
Keskimmäinen ja alalokero 

Sälytä niissä lihaa ja kalaa, jaettuna sopiviin annoksiin ja pakattuna tiiviisti. 

 
Pakkaaminen 

Pakkaa ruoka-ainekset 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. 

Pakkauksen on oltava ilmatiivis.  

Jätä pakkauksen sisälle mahdollisimman vähän ilmaa. 

 

Pakkausmateriaaleiksi sopivat: 

muovikassit, ruokakelmu, alumiinifolio ja pakastusrasiat.. 

 

Sopimattomia pakkausmateriaaleja ovat: 

tavallinen paperi, roskasäkit, käytetyt muovikassit kaupasta. 

 

Kiinnitysvälineet: 

kumirenkaat, muovikiinnitykset, erikoinen teippi tms. 

 

Ennen pakastamista kirjoita ruuan pakkaukselle pakastamisen päivämäärä ja sisältö.  

 
Sisävalaisimen lampun vaihto 

 

 
1. Kytke laite pois virtaverkosta.  

2. Paina lampun peitteen alaosalle sen poistamiseksi.  

3. Poista vanha lamppu, kiertäen sitä vastapäivää.  

4. Laita sisälle uusi 10W lamppu ja kierrä se myötäpäivää kiinni.  



5. Laita takaisin lampun peite, sen pitäisi kiinnittyä klikkauksella.  

6. Liitä jääkaappi taas virtaverkkoon. 

 

 

 

Muista:  

 

1. Ennen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että laitteen tyyppikilvessä 

olevat tiedot ovat asennuskohteen verkon tietojen mukaiset. 

2. Pistoke liitetään maadoitettuun pistosrasiaan, mikä on asennettu 

vaatimustenmukaisesti. 

 
3. Jääkaappiin tai sen päälle ei saa kaataa nesteitä. 

4. Räjähtäviä, syttyviä tai palonarkoja aineita / nesteitä ei saa säilyttää jääkaapissa 

eikä sen läheisyydessä. 

 

 

Käyttöönotto 

 

1. Säädä termostaattikytkin asentoon 5 ja liitä laite virtaverkkoon. Jääkaapin on jäähtyä 

tarpeelliseen lämpötilaan asti, noin 2-3 tunnin kuluttua voit laittaa ruuat jääkaappiin.  

2. Lämpötila on säädettävissä termostaattikytkimen kääntämisellä 5-portaisesti. Asento 

1 merkitsee korkeampaa, asento 5 merkitsee matalimpaa lämpötilaa.  

3. Jääkaappia ei saa täyttää liikaa. Oven liian usea aukaiseminen aiheuttaa lämpötilan 

nousemisen jääkaapissa ja liiallisen sähkönkulutuksen.  



 

4. Sulata jääkaappi silloin, jos huurteen paksuus pakastimen sisällä on jo 3-4 mm. Poista 

pakastimesta ja jääkaappiosasta ruuat, säädä termostaatti nollaan ja irrota laite 

virtaverkosta.  Jätä ovet auki. Jään sulamisen jälkeen kuivaa vesi ja kylmätilan 

sisäseinat. Säädä termostaattikytkin halutulle teholle ja kytke jääkaappi virtaverkkoon.  

 

Huomio:  älä raaputa huurretta terävillä esineillä – saatat vahingoittaa kylmätilan 

sisäpintaa.  

Älä laita pakastimeen lasista astioita, jotka saattavat haljeta.  

Kytke jääkaappi virtaverkkoon vasta 10 minuutin kuluttua poiskytkennästä.  

 

 Laitteen huolto ja puhdistus 

 

Kytke jääkaappi pois virtaverkosta. Puhdista jääkaappi astianpesuaineen liuoksessa 

kostutetulla pyyhkeellä, senjälkeen puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa. 

 
 

Älä käytä happamaisia aineita, liuottimia, polttoaineita tms. vahvoja kemiallisia aineita 

jääkaapin puhdistukseen, koska ne saattavat vahingoittaa väriä ja muovista osia.  



 

VIANETSINTÄ 

 

Jos laite ei käynnisty, tarkista seuraavaa: 

onko pistosrasiassa virtaa. 

onko pistos liitetty pistosrasiaan oikein. 

 

Jos laite ei jäähdytä riittävästi, tarkista:  

ettei termostaatti olisi säädetty liian lämpimälle,onko jääkaapin ympäri tilaa,eikö 

jääkaapin ovia ole aukaistu liian usein tai jätetty liian kauaksi auki,ettei aurinko tai muu 

lämpösäteily vaikuttaisi jääkaappia,ettei jääkaappi olisi liian täynnä.  

 

Jos ruoka pakastuu jääkaappiosassa, tarkista seuraavaa:  

ettei termostaatti olisi säädetty liian korkealle teholle,koskettaako kyseinen ruoka 

jääkaappiosan takaseinää. 

 

Jos jääkaappi aiheuttaa liikaa melua, tarkista:  

onko jääkaappi asennettu tasaiselle lattialle ja säädetty vaakasuoraan,eikö jääkaappi ole 

liian lähelle takaseinääeikö ruuan astiat kosketa jääkaapissa toisiaan. 

 

 

Huomio: 

Kosteassa ilmastossa saattaa kondenssi kerääntyä laitteen pinnalle. Tämä ei ole merkiksi 

rikkinäisyydestä. Kuivaa vesi. Jos jääkaapin yhteydessä ilmenee muita toimintahäiriöitä, 

käänny valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.  

 

Laitteelle on annetu takuu yleisin takuuehdoin.  

Takuuhuollon edellytyksenä on, että esität ostoa todistavan asiapaperin reklamaation 

yhteydessä. Minkä tahansa takua koskevissa kysymyksissä käänny jälleenmyyjän puoleen 

tai valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.  

 

  



YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois 

tavallisen talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä 

vastaavaan keräyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden 

käsitteleminen auttaa luonnonvarojen säästämisessä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset 

vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle. 

 

TEKNISET TIEDOT 

Malli Jääkaappipakastin  

Ilmastoluokka N / ST 

Energiantehokkuus A++ 

Vuosittainen energiankulutus 208,05 kWh /vuosi 

Syöttövirta / taajuus 220 – 240V / 50 Hz 

Yleis./Nettotilaa jääkaapissa / pakastimessa 305 / 209 / 91 litraa 

Pakastimen tähtiä 4 

Pakastusteho 24 h 4,50 kg / 24 h 

Säilytysaikaa sähkökatkossa 10 h 

Äänitaso 42 dBA 

Jäähdytysaine  R600a 

Oven kätisyys vaihdettava Ei 

Säädettävät jalat 2 

Sulatus jääkaapissa / pakastimessa Automaattinen / käsin 



Vinkkejä energian säästämiseksi 

Asenna jääkaappi huonetilaan, missä ei ole liian kuumaa ja missä on riittävä ilmastointi. 

Älä altista laitetta auringonvalolle eikä suoralle lämpölaitteiden säteilylle. 

Älä tuki laitteen ilmastointireikiä. 

Anna lämpimän ruuan jäähtyä ennen kaappiin laittamista. 

Anna pakasteruuan sulaa jääkaappiosassa. 

Älä pidä jääkaapin ovea auki tarpeettoman kauan.  

Jos pidät oven auki liian kauan, muodostuu pakastimeen enemmän jäitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


