
 

KASUTUSJUHEND SL300 NO FROST elektroonse juhtimisega mudel 

 

 

 

Hea klient! Lugege käesolevat juhendit hoolikalt. Seadme valest kasutamisest johtuva 

mistahes isiku- ja varakahju 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. 

 

 



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 tüübisildil toodud andmetega vastavuses. 

Ärge visake käideldavat pakendit olmeprügisse, vaid käidelge vastavalt kohalikele 

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 

 

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: 

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

niisutatud lapiga;  

B. 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 seadme korpuse 

sisse. 

 

Sisevalgusti asub termostaadikorpuse tagaosas.  

Kui külmikut pikka aega ei kasutata, 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 pole 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: vältige vigastamast seadme jahutusaineringluse torustikku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seadme omadused 
 

 

Põhilised osad 

 

1 Juhtpaneel, ekraan  

2 LED-valgustus 

3 Veiniriiul  

4 Klaasriiul 

5 Köögiviljakasti kaas 

6 Köögiviljakast 

7 Köögiviljakasti kaas  

8 Köögiviljakast 

9 Sügavkülmasahtel 

10 Sügavkülmasahtel 

11 Sügavkülmasahtel 

12 Vasak esijalg 

13 Uksetihend  

14 Ukseriiulid 

15 Uksetasku pudelitele 

16 Külmiku uks 

17 Käepide 

18 Uksetihend 

19 Sügavkülmiku uks 

20 Parempoolne esijalg 

 

Joonis on illustratiivse tähendusega. 

  

Sügavkülmik 

Külmik 



Esimene kasutamiskord 

1. Puhastage seade enne kasutuselevõtmist. Peske seesmised äravõetavad osad, pühkige 

niiske lapiga üle külmiku sisepind. Kuivatage kõik hoolikalt. 

2. Külmik peab pärast paigaldamist asukohta seisma 4-6 tundi enne, kui vooluvõrku 

ühendatakse. 

3. Seadistage termostaat võimsusele 3 või 4. 

4.Laske külmikul töötada enne toiduainete sissepanekut 24 h. 

5. Temperatuur sügakülmaosas peaks langema -18 C kraadini või veel madalamale. 

Täpse temperatuuri saab kindlaks teha spetsiaalse külmikutermomeetriga (pole 

seadmega kaasas). 

 

Temperatuuri seadistamine 

Seadme ühendamisel vooluvõrku süttib juhtpaneeli sümbolite taustavalgustus. Kui 

ühtegi nuppu veel ei ole vajutatud ja uksed on kinni, ei tööta paneeli valgustus. 

 

Vajutage paneeli nupule FRIDGE, et valida soovitud temperatuur külmikuosas +2 kuni +8 

C. Valitud temperatuur kuvatakse paneelil selles järjestuses nagu joonisel kuvatud. 

Sügavkülmiku temperatuuri seadistamiseks vajutage nupule FREEZER, valige 

temperatuur vahemikust -14 ... -24 0C. Valitud temperatuur kuvatakse paneelil selles 

järjestuses nagu joonisel kuvatud. 

 

 

 

 



Superkülmutus 

Aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundi vältel. 

SUPER FREEZE funktsioon langetab temperatuuri väga kiiresti. Külmutatava toidu 

maitseomadused ja vitamiinid säilivad sel viisil paremini ja kauem. 

Kui sügavkülmik täidetakse korraga väga suure koguse toiduga, tuleks superkülmutus 24 

tundi enne seda sisse lülitada. 

SUPER FREEZE lülitub automaatselt 26 h möödudes välja ja sügavkülmiku paneelil 

kuvatakse -24°C. 

Superkülmutuse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu SUPER FREEZE  kolme 

sekundi vältel. Temperatuuriseadistus naaseb eelnevalt valitud temperatuurile. 

 

Puhkuserežiim 

Aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit vajutatuna. 

Funktsioon on kasulik siis, kui külmikut ei kasutata pikema aja vältel. Temperatuuri 

hoitakse sel perioodil automaatselt 15 C juures, et energiakulutust vähendada. 

Puhkuserežiimi kasutades ei tohi toitu külmikus hoida. 

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit vajutatuna. 

Külmiku temperatuuriseadistus läheb taas üle eelnevale tasemele.  

 

Avatud ukse märguanne 

Kui külmiku uks jääb lahti kauemaks kui 2 minutit, kostab avatud ukse märguanne 

(helisignaal). See kõlab 1 kord minutis kostuvate piiksudena ja lõpeb automaatselt 10 

minuti möödudes. Energia säästmiseks tuleb vältida ukse avamist liiga kauaks. 

Uksealarm lõpeb, kui külmikuuks sulgeda. 

 

Jaheda temperatuuriga köögiviljakast 

 

1 -Juhtnupp asub külmiku siseseinal  

Valik tähendab, et kasti sisemuses on temperatuur 

sama, mis mujal külmiku jahekambris. 

Valik tähendab, et temperatuur kasti sisemuses on 

jahekambri omast 1 C madalam. 

Valik tähendab, et temperatuur kasti sisemuses on 

jahekambri omast 2 C madalam. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Sulatamine 

Jahekamber – sulatamine toimub automaatselt. 

Sügavkülmik – sulatamine toimub automaatselt. 

Kui siiski peaks mingi härmatis sügavkülmikusse kogunema, lülitage külmik välja, 

eemaldage vooluvõrgust ja jätke külmiku uksed lahti. Võtke toit külmikust ja paigutage 

teise külmikusse või jahedasse kohta kinnikaetuna, vältimaks sulamist. Asetage külmiku 

ette madal anum võimaliku sulamisvee püüdmiseks, oodake härmatise ülessulamist. 

Eemaldage lahtised jäätükid ja vesi, ülessulamise järel pühkige külmiku sisepind hoolikalt 

kuivaks. Pärast lühiajalist tuuldumist, kui sisepinnad on kuivad, tuleb külmik uuesti 

vooluvõrku ühendada ja oodata temperatuuri langemist. Seejärel võib toiduained 

külmikusse tagasi panna. 

 

Valgusti pirni vahetamine 

Külmikul on LED valgusti, mis kestab kaua. Kui juhtub, et valgusti pirn enam ei põle, 

tuleks pöörduda müügijärgse teenindusettevõtte poole / tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse, et valgusti pirn uue vastu vahetada. 

Valgusti pirn on kuluosa ja ei ole garantiiga kaetud.  

 

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 liigselt täidetud. 

 

Kui jahekambriosas toit jäässe läheb, kontrollige järgmist:  

- ega termostaat pole seadistatud liiga madalale temperatuurile 

- ega külmikus olevad toiduained ole puudutamas 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. 



 

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 

No-frost (härmatisevaba) Jah –mõlemad kambrid 

Kliimaklass N / ST 

Energiaklass A++ 

Aastane energiakulu 226 kWh /aastas 

Toitepinge / sagedus 220 – 240V / 50 Hz 

Üldine / Netomaht külmikus /sügavkülmas 320 / 228 / 92 L 

Sügavkülmiku tärnid 4 

Külmutusvõimsus 24 h 5 kg / 24 h 

Külmapidavus elektrikatkestusel 19 h 

Avatud ukse märguanne Jah 

Müratase 42 dBA 

Jahutusaine R600a 

Superkülmutuse märguanne Ei 

Vahetatav uksepoolsus Ei 

Reguleeritavad jalad 2 

Sulatamine külmikus / sügavkülmikus NF / NF 

Mõõtmed K x L x S 192,5 x 59,6 x 70,5 cm 

Kaal neto / bruto 83 / 90 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 

 


