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KÜLMIK 
SCDD210W 

Kasutusjuhend 
Tutvuge kasutusjuhendiga enne seadme 

kasutuselevõtmist hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka 
tulevikus lugemiseks. 



 

 
 

 

Enne seadme vooluvõrku ühendamist 
palume hoolikalt tutvuda käesolevas 
juhendis sisalduvate üldohutust, seadme 
paigaldust, kasutamist ja hooldamist 
puudutavate osadega. 
Hoidke juhendit alles ka tulevikus 
lugemiseks. 

1. Seadet tohivad kasutada lapsed ja vähevõimekad 
isikud, kui nad kasutavad seadet vastutusvõimelise isiku 
järelevalve all ja kui neid on õpetatud seadet ohutult 
kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega 
seotud ohte.  Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet 
ei tohi lapsed ilma järelevalveta ega juhendamiseta 
puhastada ega hooldada. 

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED 

Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks! 
Lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke 
alles edasiseks. 



 

2.  Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb 
veenduda, et toitevoolu andmed seadme tüübisildil on 
vastavuses kasutuskoha elektrivoolu andmetega. 

3. Vältige jahutusainesüsteemi kahjustamist. See 
hoiatus kehtib juhtudel, kui seadme jahutusainesüsteemi 
komponendid on kasutajatele mingil viisil ligipääsetavad. 

4. Veenduge, et seade poleks puhastamise ajal 
ühendatud vooluvõrku. 

5. Seadme puhastamiseks võib kasutada niisket lappi 
ja klaasipesuainet. Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks kangeid pesuaineid ega lahusteid. 

6. Pärast ülessulatamist ja/või kui seade jääb 
pikemaks ajaks kasutamata, puhastage seadme 
sisemus. Liiga palju jääd külmikus mõjutab seadme töö 
tõhusust. 

7. Soovitatav on seade ühendada elektrikontakti 
otse, mitte kasutades pikendusjuhtmeid. 

8. Jätke seadme ümber piisavalt vaba õhuruumi – 
vähemalt 10 cm külgedele. Jätke seadme alune ruum nii 
vabaks, kui võimalik. 

9. Ärge säilitage külmikus kuumi toite. 



 

10. Energia säästmiseks jätke seadme ümber piisavalt 
õhuruumi ning ärge hoidke külmiku uksi liiga kaua 
avatuna. 

11. Külmikus ei tohi säilitada lenduvaid aineid, näiteks 
eeter, metanool, kütused vms - süttimise ja plahvatamise 
oht! 

12. Ärge asetage külmikusse mingeid plahvatus- ega 
põlemisohtlikke aineid. 

13. Sulgege külmiku uksed alati võimalikult kiirelt ja 
kindlalt – külmakao vältimiseks. 

14. Külmikut ei tohi paigaldada kuumust kiirgavate 
esemete ligidusse ega kohta, kus sageli pikaajaliselt 
paistab päike. 

15. Seadet ei tohi kasutada õues ega kohas, kus see 
võib märjaks saada / sademete kätte jääda. 

16. Külmik peab asetsema lamedal ja kindlal 
aluspinnal. 

17. Külmiku ühendamiseks kasutatav elektrikontakt 
peab olema igal ajal kergesti ligipääsetav. 

18. Külmiku peale ei tohi asetada raskeid esemeid. 
Külmikut ei tohi teha märjaks. 

19. Vältimaks elektrilöögiohtu, ärge kunagi puudutage 
vooluvõrku ühendatud seadmeid märgade kätega ega 
siis, kui seisate paljajalu märjal pinnal. 



 

20. Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes 
ruumides. 

21. Seadet ei tohi ühest kohast teise tõsta siis, kui 
see on täidetud.  

22. Seade tuleb ühendada maanduspistikusse. 
23. Seadet tõstes vältige toitejuhtme kahjustamist. 
24. Hoidke seadme voolujuhet kokku puutumast 

kuumade pindadega ja kahjustumast muul moel. 
25. Seadet ei tohi omakäeliselt parandada ega ise välja 

vahetada selle varuosi. Mistahes rikke korral pöörduge 
tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse. 

26. Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 
27. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb lasta see välja 

vahetada volitatud remondiettevõttes, vältimaks 
ohuolukorra tekkimist. 

28. Soovitatav on toitejuhet aeg-ajalt kahjustuste 
suhtes kontrollida. Kahjustuse ilmnemisel seadet edasi 
kasutada ei tohi. 



 

29. Seadme pistik on varustatud maandusklemmiga. 
Ühendage pistik vaid maandatud pistikupesasse. 

30. Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri 
ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

31. HOIATUS: Seadme tuulutusavad peavad alati 
olema vabad takistustest või mustusest. 

32. HOIATUS: Külmiku jahutusainesüsteemi 
komponente ei tohi vigastada. 
33. HOIATUS: Ärge kasutage seadme ülessulatamisel 

mingeid mehaanilisi ega muid vahendeid, peale tootja 
poolt soovitatute. 

34. HOIATUS: Seadme kambrites ei tohi kasutada 
mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud sellist tüüpi, 
mida tootja on selleks soovitanud. 

35. HOIATUS: Külmikut paigutades kindlustage, et 
toitejuhe ei saaks mehaaniliselt vigastada ega jääks 
külmiku alla pigistusse. 

36. HOIATUS: Külmikut ei tohi vooluvõrku ühendada 
mitmikpistikupesa ega mingi portatiivse toiteallika kaudu. 

37. Külmikut täita ja külmikust midagi võtta tohivad ka 
väikelapsed, kui nende vanem või hooldaja neid selles 
abistab. 



 

38. Toiduainete riknemise vältimiseks tuleb järgida 
neid juhiseid: 

– Ukse avamine liiga kauaks võib oluliselt tõsta 
külmiku sisetemperatuuri. 

– Puhastage sageli neid pindu, mis külmikus 
toiduainetega kokku puutuvad. 

– Säilitage toorest liha ja kala vaid pakitud kujul, et 
need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tekiks 
toiduainete ristsaastumist. 

– Kahe tärni sügavkülmikuosas saab säilitada 
külmutatud toite, teha jäätist või jääkuubikuid. 

– Ühe, kahe või kolme tärniga sügavkülmikud ei 
ole ette nähtud värskete toiduainete külmutamiseks. 

– Kui külmik jääb kauaks ajaks kasutamata seisma, 
tuleb see välja lülitada, täielikult tühjendada, 
sulatada, puhastada ja jätta külmiku uks avatuks, et 
vältida hallituse teket külmikus. 

39. Külmiku ja selle taga asuva seina vahele tuleb 
jätta vähemalt 100 mm vaba ruumi. 

40. Ärge säilitage seadmes mingeid plahvatavaid aineid 
ega aerosoolpakendeid. 

 
 

Sobiv toiduainete jaoks 



 

39. Külmik ei ole ette nähtud mööblisse 
integreerimiseks, vaid kasutamiseks ainult 
vabaltseisva seadmena. 
40. Toidu säilitamise aeg külmutatud toitude kohta 

sügavkülmikus. Need säilitusajad erinevad 
olenevalt toiduaine tüübist. Külmutatavat toitu 
saab säilitada ajavahemikul 1 kuu kuni 1 aasta 
(temperatuur peab olema mitte soojem kui - 
18°C). 

Toiduaine Säilitusaeg 

Peekon, vormitoidud, piim 1 kuu 

Leib, jäätis, vorstid, pirukad, eeltöödeldud koorikloomad, rasvane kala 2 kuud 

Väherasvane kala, koorikloomad, pizza, skoonid ja muffinid. 3 kuud 

Sink, koogid, küpsised, veise- ja lambakarbonaad, linnuliha 4 kuud 

Või, blanšeeritud köögivili, terve muna, keedetud vähk, hakkliha / sealiha 
(toores) 

6 kuud 

Kuivatatud / siirupis puuvili, munavalge, toores veiseliha, terve kana, 
toores lambaliha, puuviljakook 

12 kuud 

 
41. Kui külmutataval toiduainel on märgistus 
„parim enne“ kuupäevaga, tuleb toiduaine 
külmutada enne selle kuupäeva saabumist. 



 

42.  Ülessulanud toite uuesti külmutada ei tohi. 
Selline toit tuleb võimalusel kohe ära tarvitada. 
Toidu riknemise vältimiseks bakterite leviku 
tõttu: 
 Säilitage loomsed ja taimsed tooted eraldi 

pakendites sügavkülmiku eri osades. 
 See kehtib ka eri liiki lihatoodete kohta. 
 Kui toiduained peavad ruumipuudusel 

ligistikku paiknema, pakkige need eraldi 
kilesse. 

 Puu- ja köögivilju ei tohi lahtisena säilitada 
lihatoodetega koos. 

 
Toiduaine Säilitusaeg 
Või  90 päeva 
Kõva juust 110 päeva 
Piim  7 päeva 
Külmad lihatooted  9 päeva 
Liha  7 päeva 



 

Jahutusaine 
 
Ettevaatust: tuleoht! 
Süttivaid aineid puudutav hoiatus 

 
Seadmele asukohta valides kindlustage, et 
seadme juhe ei jääks millegi alla kinni ega 
saaks kahjustada. 
HOIATUS: Külmikut ei tohi vooluvõrku ühendada 
mitmikpistikupesa ega mingi portatiivse toiteallika 
kaudu. 
Seadme jahutusainena on kasutusel isobutaan (R 
600a), mis on looduslik, aga süttiv gaas. 
Seadet transportides ja paigaldades tuleb vältida 
jahutusaineringluse komponentide kahjustamist. 
Seadmesse tekkivat jääd ei tohi eemaldada 
teravate esemetega. 
Ärge kasutage seadme sisemuses mingit elektrilist 
seadet. 
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1. Sügavkülmiku riiul 
2. Külmiku termostaat 
3. Külmiku riiul 
4. Köögiviljakasti kate 

5. Köögiviljakast 
6. Reguleeritavad jalad 
7. Pudeliriiul 
8. Munaalus 
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Oht tõsisteks vigastusteks. 

 
Keelatud! 

Isikuvigastuste või seadme 
kahjustamise oht 

 
HOIATUS: Paigutades seadet 

            asukohta, kindlustage, et 
, 

toitejuhe ei jääks seadme jalgade alla 
kinni. 
HOIATUS: Külmikut ei tohi vooluvõrku 
ühendada mitmikpistikupesa ega mingi 
portatiivse toiteallika kaudu. 

 

 

Ühendamiseks kasutatav vooluvõrk 
peab olema vastavuses seadme 
tüübisildi andmetega külmiku toite kohta. 
Kasutage standardset pistikupesa (> 
10A), maandusega pistikut. 

 
Hoidke pistik puhtana ja sisestage see 
pistikupessa korralikult. Pistiku ja 
toitejuhtme mehaanilist vigastamist või 
kuumuse mõju alla jätmist tuleb vältida. 

 

Ärge säilitage külmikus tuleohtlikke, 
lenduvaid ega oksüdeerivaid aineid. 

 
Kui külmik peaks tekitama ebaharilikku 
heli, kõrbelõhna, suitsu või ilmneb midagi 
muud ebatavalist, eemaldage külmik 
vooluvõrgust ja pöörduge edasimüüja 
kaudu remondiettevõtte poole. 

 
Enne valgusti pirni vahetamist, enne 
puhastamist või kui külmikut ei kasutata 
pikaajaliselt, eemaldage külmik 
vooluvõrgust. 

 

Külmiku ustele ei tohi midagi riputada, 
samuti tuleb vältida tegevusi, mille 
tulemusel külmik ümber võib kukkuda 
(teostage järelvalvet laste üle). 
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Külmikule ei tohi asetada raskeid 
esemeid ega kuumust kiirgavaid 
esemeid, samuti mitte lahtise tule 
allikaid. 

 
 

 
Külmik ei tohi asuda õues ega saada 
märjaks / jääda sademete kätte. 

 

Sügavkülmikusse ei tohi panna 

 

Ärge puudutage külmikut, kui tekib 
Klaasist mahuteid ega kinnist konservi jahutusaine leke, esmalt  
- oht nende lõhkemiseks! tuulutage kiiresti ruum 
Oluline: ärge puudutage  ja eemaldage seade vooluvõrgust.  

Mingil juhul 
külmutatud toite ega külmunud pindu 
märgade kätega – 
külmakahjustuste  oht!  

ärge kasutage ühtki sädet tekitavat 
elektriseadet ega lahtist tuld selles 
ruumis enne tuulutamist. 

                Plahvatuse ja tuleoht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Külmikut teisaldades toimige järgnevalt: 

• Haarake külmiku alumisest osast, ärge liigutage seda uksekäepidemest tõmmates. 
• Hoidke külmikut transportimisel püstiasendis. Ärge keerake külmikut kummuli. Ärge kallutage 
külmikut suurema nurga alla kui 45 kraadi.  

• Vältige külmiku põrutamist millegi vastu ja lööke külmiku pihta. 

2. Paigaldamiseks: 
•  Leidke külmikule asukohaks kuiv ja hea õhutusega koht. Ärge paigaldage külmikut kuumust kiirgava 

seadme ligidusse ega kohta, kuhu pikaajaliselt paistab otsene päike. 
•  Paigaldage külmik püstiasendis kindlale ja koormust kannatavale aluspinnale. Loodige seade, 

keerates külmiku reguleeritavaid jalgu. 
• Jätke külmiku ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi külgedele ja taha. 
• Ühendage külmik maandusega varustatud pistikupesasse. Mingil juhul ei tohi ühtki elektriseadet 

maandada telefoniliini ega gaasitoru külge. 
• Pärast kohaletoimetamist ja asukohta paigutamist tuleks lasta külmikul seista ilma vooluvõrku 

ühendamata 12-24 tunni vältel, et jahutusaine saaks valguda külmiku süsteemides vajalikule 
tasemele. 

 
 
 
 
 
 

 

>45 100mm 100mm 
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SISEVALGUSTI PIRNI VAHETUS 
 

 
1. Eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.  
2. Vajutage valgusti katte alaosale, eemaldades katte.  
3. Pöörake vana elektripirni vastupäeva ja eemaldage see.  
4. Paigaldage selle 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. 
 
 
 

Enne esimest kasutamist puhastage külmik pehme niiske lapi ja lahja nõudepesuainelahuse abil. Loputage 
puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage hoolsalt. Reguleerige termostaadi asend, ühendage seade 
vooluvõrku. Külmik lülitub sisse ja sisevalgus süttib. 

• Mahlakad köögiviljad tuleks külmikusse asetada pakituna. 
• Toitu ei tohi külmikusse asetada soojalt – laske sel jahtuda toatemperatuurini. 
• Jätke toiduainete vahele ruumi. 
• Eraldi pakendatud toiduained aitavad säilitada külmiku sisemuses korda ja puhtust. Vältige 
külmikuukse liiga sagedast avamist, sest nii kulub liigselt elektrit. 

 

Temperatuuri seadistamine 

Kümiku temperatuuri reguleerimiseks keerake termostaadinuppu. Termostaat säilitab valitud 
temperatuuri. 
Termostaadi märgistus osutab jahutuse astmele, aga mitte temperatuurile kraadides. Termostaat on 
seadistatav astmetel 1 kuni 7, vastavalt kõige nõrgemast kõige tugevama jahutuseni. Pidevaks 
tavakasutuseks on sobiv valida termostaadi seadistusteks 3 ja 4. 
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Ukse avanemise suunda on võimalik muuta, kui kasutajad seda soovivad.  

TÄHTIS: Ukse avamissuuna muutmist tuleb teostada kahe inimese jõul. 
 

 
 

 
 

1. Keerake lahti pealmise plaadi (1) taga ääres 
asuvad kaks kruvi, eemaldage pealisplaat, 
keerake lahti kuus kandilist mutrit (2) uksepostilt 
paremal pool. 

 

1 
 
 
 

2 

 
 

2. Tõstke ust ülespoole, et seda keskel asuva 
hinge teljelt eemaldada. Eemaldage uks ja 
asetage ettevaatlikult pehmele aluspinnale. 

 

  

 
 

3. Eemaldage kruvikeeraja abil keskmine uksehing 
(1). Tõstke ust ülespoole, et see alumise hinge 
teljelt eemaldada. Eemaldage uks ja asetage 
ettevaatlikult pehmele aluspinnale. 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 

 

 
Enne ukse avamissuuna muutmisega alustamist,eemaldage seade elektrikontaktist. 
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4. Vahetage alumise hinge ja reguleeritava jala asukoht, 
paigaldades need vasakule poole. 

 

 
 

 

 
5. Eemaldage hinge telg, mis asetseb sügavkülmiku ja 
jahekambri uste alumistes nurkades. Sisestage uste teise 
alumisse nurka teised hinge teljed, mis on külmiku pakendis 
eraldi kaasas. 

 

 
 
Jahekambri uks 

Sügavkülmiku uks 

  
Eemaldage Eemaldage 

sisestage 
 Sisestage 

 
6. Paigutage külmiku uks nüüd alumisele hingele, veendudes, 
et uksehinge telg on sisestatud ukse alumises osas olevasse 
auku. Paigaldage keskmine hing külmiku külge, eelnevast 
asukohast vastaspoolele. 
 

 

 

 
 
 
 

 
1 

  

7. Paigutage sügavkülmiku uks nüüd keskmisele hingele, 
veendudes, et uksehinge telg on sisestatud ukse alumises osas 
olevasse auku. Paigaldage tagasi külmiku pealmine plaat, 
alates eest ja suunaga taha, kinnitage taga kahe kruviga. 

 

  2 
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Asukoht  

Paigaldage seade kohta, kus selle ümbritseva keskkonna temperatuur on 
vastavuses seadme tüübisildile kantud kliimaklassi andmetega: 

 
Kliimaklass Sümbol Ümbritseva keskkonna temperatuur 

°C 
Jahe- ja parasvööde SN + 10 … + 32 

Keskmine N/T + 16 … + 32 
Subtroopiline ST + 16 … + 38 

Troopiline T + 16 … + 43 
 

Asukoha valimine  
 

Seade tuleb paigutada piisavasse kaugusse kuumust kiirgavatest 
seadmetest, näiteks radiaatorist ja katlast; samuti otsesest 
päikesepaistest jne. 

 
Kliimaklassi tähendus jahutusseadmete puhul: 

- Jahe- ja parasvööde (SN): külmik on ette nähtud kasutamiseks 
ümbritsevatel temperatuuridel vahemikus 10 ° C kuni 32 ° C. 

- Keskmine (N): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 16 ° C kuni 32 ° C. 

- Subtroopiline (ST): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 16 ° C kuni 38 ° C. 

- Troopiline (T): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 16 ° C kuni 43 ° C. 

 
Tärnide tähendus sügavkülmiku andmetes 

 
1- (*), 2- (**) ja 3-tärni (***) sügavkülmik ei ole sobiv värske toidu 
sügavkülmutamiseks. 

2-(**) ja 3-tärni (***) sügavkülmikutes võib säilitada juba eelnevalt külmutatud 
tooteid ning jäätist või teha jäätist ja jääkuubikuid. 
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KAMBER 
TÄRNE 

(*) 

SÄILITUS

TEMPER

ATUUR 
SOBIVAD TOIDUAINED SÄILITAMISEKS 

SÜGAVKÜL

MIK 
(***)* ≤ -18 0C  

 Mereannid (kala, krevetid,  
koorikloomad, mageveekala- ja lihatooted. 

 Soovituslikud säilitusajad 3 kuud 
 

 Sobiv värske toidu sügavkülmutamiseks. 

SÜGAVKÜL

MIK 
*** ≤ -18 0C 

 Mereannid (kala, krevetid,  
koorikloomad, mageveekala- ja lihatooted. 

 Soovituslikud säilitusajad 3 kuud 
 

 Ei ole sobiv värske toidu sügavkülmutamiseks.

SÜGAVKÜL

MIK 
** ≤ -12 0C 

 Mereannid (kala, krevetid,  
koorikloomad, mageveekala- ja lihatooted. 

 Soovituslikud säilitusajad 2 kuud 
 

 Ei ole sobiv värske toidu sügavkülmutamiseks.

SÜGAVKÜL

MIK 
* ≤ -6 0C 

 Mereannid (kala, krevetid,  
koorikloomad, mageveekala- ja lihatooted. 

 Soovituslikud säilitusajad 1 kuu 
 

 Ei ole sobiv värske toidu sügavkülmutamiseks.

0* - 
KAMBER 

- 
-6 0C - 0 

0C 

 Sobiv värskete lihatoodete jaoks (sea- ja  
veiseliha, kana jne) ja töödeldud tooted.  
Tuleb töödelda ja toiduks tarvitada samal päeval või 
järgneva 3 päeva jooksul.  
Säilitusaeg maksimaalselt 

 
 Ei ole sobiv toidu külmutamiseks ega 

külmutatud toodete säilitamiseks.  
 . 
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• Teatud ajaga koguneb külmiku sisemusse härmatis, mis võib hakata külmiku töö tõhusust vähendama. 

Eemaldage härmatist, kui selle paksus ületab 5 mm. 
• Võtke toiduained külmikust välja, pakkige tihedalt ajalehtedesse ja rätikutesse ja hoidke jahedas. 
Eemaldage külmik vooluvõrgust, seadke termostaat asendisse 0, avage külmiku uksed. 
Sügavkülmikusse võib sulamise kiirendamiseks asetada kausi sooja veega. 

• Puhastage külmiku pindu vaid lahja pesuainelahuse või soodalahusega, ärge kasutage kangeid 
kemikaale ega teravaid esemeid. Ärge sulatage külmikus jääd elektriliste soojendusseadmete abil. 

 

 
Toiduainete säilitamisel on ristsaastumise vältimiseks oluline järgida mõningaid peamisi juhiseid. 

 
• Pange toit külmikusse vaid korralikult pakendatuna. 
• Peske käsi enne toidu puudutamist ning ka toiduvalmistamise kestel, eriti kui vaheldumisi 
töödeldakse eri tüüpi toiduaineid. 

• Peske vahepeal lõikelaudu ja lõikamisvahendeid. 
• Enne toidu asetamist külmikusse tuleb toit jahutada toatemperatuurini. 
• Vältige külmiku uste liiga sagedat avamist ning ukse lahti jätmist liiga kauaks. 
• Paigutage toidud külmikus parajate vahedega, et õhk saaks liikuda. 

 

TOIDU SÄILITAMINE KÜLMIKUS 
Temperatuur ei ole külmiku kõigis osades üks ja sama (v.a. ventilaatorjahutuse puhul). Iga toiduaine 
ideaalne säilivus võib olla erinev, seega tuleks valida toiduaine jaoks õige asukoht. 

 
Ideaalne paigutus erinevatele toiduainetele: 

 

Asukoht külmikus  Toode 

Jahekapi ülaosa 
Ülemine riiul 

Piimatooted, piimamagustoidud, rasvad, värsked juustud 

 
Külmem ala 

Köögiviljakasti kaane peal 

Liha, kana, kala, külmad lihatooted, valmistoidud, segatud 
salatid, muna või kreemiga toidud-küpsetised, värske pasta, 
pizzad, toorpiimajuustud, vms tooted millel pole 
säilivuskuupäeva antud. 

Köögiviljakasti sisemus Puu- ja köögiviljad (värsked) 

SULATAMINE
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Hoiatus! Eemaldage seade enne puhastamist ja hooldamist vooluvõrgust. 

 
Külmiku puhastamine 
• Külmiku seesmised osad. 
Võtke riiulid ja sahtlid välja. Peske need leiges vees lahja pesuainelahusega, loputage puhtas vees 
ja kuivatage. Pühkige seadme sisemus ja väliskülg niiske pehme lapiga üle. 

• Uksetihend 
Parim on kasutada neutraalset pesuainelahust. 
 
 

MEELESPIDAMISEKS: 
• Puhastage külmikut iga paari kuu tagant. 
• Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. Puhastage seadet vaid neutraalse lahja 

pesuainelahusega ja kuivatage. Puhastage uksetihendit hoolikalt. Sellega pikendate seadme 
kasutusiga tunduvalt. 

•  Ärge puhastage seadet keeva vee, rasvaeemaldusvahendi, happelise või kange 
puhastusaine, kütuste, alkoholi ega orgaaniliste lahustitega ning karedate 
küürimisvahenditega. 

• Roostetamise ärahoidmiseks vältige seadme märjakssaamist. 
• Kontrollige juhtme ja pistiku korrasolekut. 
• Kui külmikut ei kasutata pika ajaperioodi vältel, eemaldage see vooluvõrgust, tühjendage, 

puhastage. Jätke uks praokile. Külmik peab selliselt asuma kuivas ja ventileeritud ruumis. 
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Probleem Lahendus 

Ei tööta • Kontrollige, kas seade on vooluvõrku ühendatud. 
• Kontrollige termostaadi seadistust. 

 
 

Jahutus ei ole 
piisav 

• Seadke termostaadilüliti tugevamale jahutusele 
• Külmikusse on pandud kuuma toitu. 
• Ust on liiga sageli avatud. 
• Külmik asub otsese päikese käes või kuumusallika ligidal. 
• Ebapiisav ventilatsioon. 
• Uks pole korralikult suletud (või on tihend kahjustunud). 

Külmikus asjad 
jäätuvad 

• Seadke termostaadilüliti nõrgemale jahutusele. 
• Hoidke mahlakad köögiviljad külmiku tagaseinast eemal. 

 
 

Liigne müra. 

• Paigutage külmik tasasele ja loodis alusele. 
• Veenduge, et külmiku seesmised osad ei logiseks. 
• Kompressoril asuv aurusti võib olla paigalt nihkunud. 
• Jahutusaineringluse osad puutuvad omavahel kokku. 

 
Ebameeldiv 
lõhn 
külmikus 

 
• Toiduained peavad külmikus olema korralikult pakitud. 
• Külmikus on midagi riknenut. 
• Külmiku sisemus vajab puhastamist. 

Liiga soe sisemus 
talvel 

 
• Külmik on liiga külmas ruumis. 
• Seadistage külmik ökonoomsele režiimile. 

 
 

Kompressor töötab 
vahet pidamata 

• Külmikusse on pandud kuuma toitu. 
• Seadke termostaadilüliti nõrgemale jahutusele. 
• Ust on liiga sageli avatud. 
• Ebapiisav ventilatsioon. 
• Uks pole korralikult suletud (või on tihend kahjustunud). 

Lahtine vesi külmikus • Kindlustage, et sulamisvesi saab takistusteta siirduda äravoolu. 
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Mõned külmiku tööga kaasnevad normaalsed nähtused 
• Kontrollige enne remondiettevõtte poole pöördumist järgnevat: 

 

Probleem Põhjus 

 
Vedeliku voolamise heli 

 
Normaalne külmiku töötamisel tekkiv nähtus. Jahutusaine ringleb 
külmiku süsteemides. 

 
Metalne heli Isolatsioon tekitab seda heli paisudes ja kahanedes. 

 
Kompressori tekitatud heli, 
kui see käivitub või seiskub. 

 
Normaalne müra kompressori töötamisel. 

 
Niiskus külmiku uksel või 
ümber selle. 

 
Kondensaat tekib külmikule niiskel päeval. Ei ole märgiks rikkest. 
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ENERGIA SÄÄSTMINE - nõuandeid 
 

Paigaldage seade keskmise temperatuuriga, kuiva ja ventileeritud ruumi. 

Ärge jätke seadet otsese päikese kätte, ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate 
seadmete ligidusse. Külmiku tuulutusavausi ei tohi kinni katta. Enne külmikusse 
paigutamist tuleb soojal toidul lasta korralikult ära jahtuda. 
Kui sulatate toiduaineid üles, paigutage need sulama jahekambrisse. 

Külmutatud toidu madalad temperatuurid aitavad jahekambris jaheduse 
säilitamisele kaasa. 

Sulatage külmik, kui sügavkülmikusse on tekkinud härmatise kiht. Jääkiht 
võib takistada külma ülekandumist toiduainetele ja lisada energiatarbivust. 

Külmiku uksi ei tohi jätta liiga kauaks lahti. 

Kui külmikut liiga kauaks ei avata, tekib sellesse ka vähem jääd. 

Toitu külmutades või külmutatud toidu säilitamisel paigutage see kõige 
ülemisse sügavkülmkambri osasse. 

 

ENERGIAMÄRGISTUSE ANDMED: 2019/2016 / EU 

Tooteinfo leht vastavalt EL määrusele nr. 2019/2016. 
Jahutusseadmete energiatähised on leitavad energiasildil oleval 
veebilingil või ruutkoodi kaudu. 

SCDD210W - URL: https://eprel.ec.europa.eu/qr/511993 

Energiamärgistuse erinevused 1060/2010 EU ja uue 
energiamärgistuse 2019/2016 EU vahel. 

Hetkel kehtiv energiamärgis 1060/2010 EU kasutab süsteemi A+,  
++ /D, kaotab kehtivuse. Energiamärkide keeruline süsteem paljude 
plussidega ei teeni enam enda eesmärki ning suurem osa tooteist 
on nagunii juba tänapäeval esimesel või teisel kohal. 

Seetõttu on EL üle vaadanud ja optimeerinud energiamärgise, 
vastavalt kliendi vajadustele. Uus energiamärgis 2019/2016 EU 
sisaldab lihtsalt energiaklasse vahemikus A kuni G. Klasside 
tasemed uuendatakse regulaarselt. 

 



22  

Garantii välistused 

Garantii ei kata toote ja selle osade kulumist ega vara- või isikukahjusid 
tulenevalt järgnevast: 
(1) Pinnavärvi kahjustumine / muutumine normaalse kulumise tulemusena; 
(2) Defektid ja amortiseerumine kokkupuutest toiduainete ja vedelikega ning 

korrosioonist või putukate elutegevusest; 
(3) Mistahes väärkasutamine, õnnetus, modifikatsioonid, volitamata 

koost lahti võtmine ja volitamata remont; 
(4) Ebaõige kasutamine / ebaõige hooldus, kasutamine 

mittevastavuses juhendiga, seadme ühendamine valede 
näitajatega vooluvõrku. 

(5) Mistahes mitteoriginaal-varuosa kasutamine, mida tootja pole tarninud ega 
heaks kiitnud. 

 
Garantii tühistub, kui seadme tüübisilti ja / või seerianumbrit on rikutud / 
eemaldatud. 

 
 

Toote garantii ja saadaval olevad varuosad 

Kohanduva tootjagarantii tingimustel on klienditeeninduse kasutamine 
tarbijale tasuta. Minimaalne garantiiperiood (tootjagarantii eratarbijale) 
Euroopa majandusruumis on 2 aastat vastavalt asukohariigi 
garantiitingimuste rakendumisele. 

Garantiitingimused ei mõjuta muid õigusi ega reklamatsioone, millele tarbijal 
on õigus vastavalt kohalikule seadusandlusele. Üksikasjalikku teavet 
garantiiperioodi ja –tingimuste kohta tarbija asukohariigis saab küsida 
klienditeeninduselt ja toote edasimüüja käest. 
Originaalvaruosad, mis funktsioneerivad vastavalt ökodisaini direktiivile, on 
soetatavad tootja klienditeeninduse kaudu vähemalt nelja (4) aasta pikkuse 
perioodi vältel alates toote turule tulekust Euroopa majandusruumis.. 
Rohkem tehnilist teavet ja varuosade tellimise infot saab alljärgnevalt 
veebisaidilt: https://www.schneiderconsumer.com 
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KÄITLEMINE 

Euroopa direktiivi 2012/19/EU Elektri- ja elektroonikajäätmete 
käitlemisest (WEEE) kohaselt ei tohi koduseadmeid ära visata 
tavaliste sortimata olmejäätmete hulka. Vanu elektriseadmeid 
käideldakse, et optimeerida neis kasutatavate materjalide 
kasutamist ja taaskäitlemist ning vähendada jäätmetest tekkivat 
halba mõju inimtervisele ja keskkonnale. 

Sümbol, mis kujutab läbikriipsutatud pilti ratastel prügikonteinerist, 
meenutab tarbijale, et seade tuleb toimetada eraldi käitlemisele. Tarbija 
võib täpsema jäätmekäitlusalase teabe saamiseks pöörduda kohaliku 
omavalitsuse või enda seadme edasimüüja poole. 

 

Info seoses vastavusdeklaratsiooni märgistusega 

CE-märgistus osutab, et toode on vastavuses Euroopa Direktiividega 2014/35 
EU madalpingeseadmete kohta, 2014/30/EU elektromagnetilise ühilduvuse 
kohta ja 2011/65 /EU teatud kahjulike ainete kasutamise vähendamise kohta. 
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