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OHUTUSREEGLID  

! LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI KÄESOLEV KASUTUSJUHEND. Kui te ei 
arvesta juhendis toodud eeskirju, siis võite saada vigastusi, rikkuda seadme 
ning kaotada õiguse seadme tasuta garantiiteeninduseks. Soovitame hoida 
kasutusjuhendi alles külmiku kogu kasutamise ajaks. Kui müüte seadme teisele 
omanikule, siis andke talle kaasa ka kasutusjuhend.
TÄHELEPANU! Hoidke kõik seadme sees ja väljas olevad ventilatsiooniavad 
vabad.
TÄHELEPANU! Ärge kasutage mehaanilisi seadmed või muid abivahendeid 
sulatamise kiirendamiseks.
TÄHELEPANU! Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toiduainete 
säilitamiseks mõeldud sahtlites, välja arvatud siis, kui nad on tootja poolt 
soovitatud tüüpi. 
TÄHELEPANU! Ärge kahjustage seadme külmutussüsteemi. Seadmes on 
kasutatud külmutusgaasi R600a. Külmutussüsteemi kahjustamise korral:
 • Ärge kasutage seadet lahtise tule lähedal.
 • Vältige sädemeid – ärge lülitage sisse elektr – ja valgustusseadmeid.
 • Tuulutage viivitamatult ruumi.
TÄHELEPANU! Ärge lubage lastel külmutiga mängida ning toitejuhet 
pistikupesast välja tirida. Ärge lubage lastel mängida seadme pakendiga.
TÄHELEPANU! Külmikut ei tohi kasutada lapsed või vaimse puudega 
inimesed, välja arvatud juhul, kui neile on eelnevalt nende ohutuse eest 
vastutav isik näidanud, kuidas seadet kasutada.
• Transportige külmikut alati ainult vertikaalasendis. Lisateavet vt ptk 
„Transportimine“.
• Kui olete külmiku kohale toonud jahedast kohast (temperatuur alla +�� °C), siis 
ärge lülitage seadet elektrivõrku kahe tunni jooksul.
• Keelatud on külmiku elektrivõrku lülitamine, kui ei ole täielikult eemaldatud kõik 
külmiku pakkimiseks ja transportimiseks kasutatud detailid ning materjalid.
• Kui olete seadme pakendist välja võtnud, veenduge, kas seade on täielikult 
komplekteeritud, kas korpus ei ole kahjustatud ning toitejuhe on korras. 
• Tehniliste riketega seadme kasutamine on keelatud.
• Seadme elektrivõrku lülitamiseks peab maandatud pistikupesa paiknema kergesti 
ligipääsetavas kohas. Lisateavet vt ptk „Elektrivõrku lülitamine“.
• Ärge suruge toitejuhtme pistikut külmiku tagaseina vastu.
• Kui olete külmiku välja lülitanud (puhastamiseks, teise kohta paigutamiseks vms), 
siis võite külmiku uuesti sisse lülitada mitte varem kui �5 minuti pärast.
• Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid (külmutuskappi, mööblit või muid 
kodumasinaid), vältige juhtme kahjustamist, ärge laske juhet kuhugi kinni kiiluda.
• Kasutage külmikut ainult toiduainete külmutamiseks ja säilitamiseks.
• Enne puhastamist lülitage seade välja ning tõmmake ka toitejuhe pistikupesast. 
Lisateavet vt ptk „Puhastamine ja hooldus“.
•  Seadet ei tohi utiliseerida põletamise teel. Lisateavet vt ptk „Teave keskkonnakaitse kohta“.
• Äärge külmutage sügavkülmutis vedelaid toiduaineid klaasnõudes või klaas-
pudelites.
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TRANSPORTIMINE

! TOOTJA EI VASTUTA SEADME RIKETE EEST, KUI EI OLE JÄRGITUD SEADME 
TRANSPORTIMISEKS SÄTESTATUD  TINGIMUSI.
• Transportige külmikut ainult verti-kaalasendis.
• Transporditav külmik peab olema kaitstud ilmastiku mõju (vihma, lume, niiskuse) 
eest.
• Külmik tuleb korralikult kinnitada, et vältida transpordivahendis seadme nihkumist 
ja võimalikke lööke.
• Kui olete siiski transportinud seadet horisontaalasendis, siis ärge lülitage seda 
elektrivõrku vähemalt 4 tunni jooksul. Vastasel korral võib rikki minna külmiku 
kompressor.

• Kaitske külmiku sisepindu ja plastdetaile rasvade, hapete ja kastmete eest.
• Ärge pange külmikule sisselülitatud elektriseadmeid, nagu näiteks mikrolaineahi, 
föön, triikraud, elektrikeetel või mõni muu elektriseade, sest külmiku plastdetailid 
võivad põlema süttida.
• Ärge paigutage külmikule vedelikuga täidetud nõusid, lillevaase ega potililli.
• Ärge ronige ega istuge seadmele, ärge toetuge ega rippuge külmiku uksel, ärge 
lubage seda teha ka lastel.
• Ärge paigaldage külmikut kütteta ruumi. Lisateavet vt ptk „Paigaldamine“.
• Ärge jätke külmiku ust lahti. 
• Külmikut ei tohi paigutada kütte-, gaasi- või veetorude lähedale või mis tahes 
muude elektriseadmete lähedale. Lugege lisateabe saamiseks peatükki pealkirjaga 
„Kuhu paigutada seade“.
! ASENDAGE VIGANE TOITEJUHE TINGIMATA KORRALIKUGA. JÄLGIGE, ET UUS 
JUHE OLEKS SAMA TÜÜPI ESIALGSELT KASUTATUD JUHTMEGA; SEL VIISIL VÄLDITE 
KEHAVIGASTUSI JA VARA KAHJUSTAMIST. 
! TEHNILISI JA KONSTRUKTSIOONILISI RIKKEID VÕIB KÕRVALDADA ÜKSNES 
KÜLMIKUTE HOOLDUSEGA TEGELEV SPETSIALIST.
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TEAVE KESKKONNA-KAITSE KOHTA
See märk näitab, et kui  külmik on muutunud  mittevajalikuks,
 siis ei tohi seda utiliseerida koos muude olmejäätmetega, 
vaid tuleb kokku koguda ja töödelda eraldi, st seade tuleb 
viia nimetatud märgiga tähistatud spetsiaalsesse konteinerisse 

või suuremõõtmeliste olmejäätmete kogumisplatsile. 
Põhjalikumat teavet selle kohta, kuhu vananenud külmikuid turvaliselt viia, saate 
kohalikelt võimuorganitelt, kauplusest, kust oma külmiku ostsite, või tootja 
esindajalt.
Kui olete otsustanud oma külmiku utiliseerida, muutke see kasutuskõlbmatuks, et 
oleks kõrvaldatud võimalike õnnetuste oht. Võtke toitejuhe pesast välja ja lõigake 
tükkideks. Tõmmake ära külmiku tihenduskumm. Lõhkuge külmiku uksel olev lukk. 

TÄHELEPANU! Ärge lammutage külmikut ise. Andke seade üle 
jäätmekäitlusega tegelevale firmale.

ÜLDANDMED

Külmutusseade on kaheosaline jahekapp-sügavkülmuti (edaspidi tekstis külmik). 
Jahekapp on ette nähtud värskete toiduainete säilitamiseks, sügavkülmuti – 
toiduainete külmutamiseks ja säilitamiseks pikema aja jooksul.
! KÜLMIK ON ÖKOLOOGILISELT PUHAS, SELLES PUUDUVAD OSOONIKIHTI 
LAGUNDAVAD MATERJALID – külmutusagensina on kasutusel R600a, seadme 
isoleerimiseks on kasutatud tsüklopentaani C5H�0.
! TOOTJA GARANTEERIB KÜLMIKU USALDUSVÄÄRSE TÖÖ, KUI ÜMBRITSEVA 
KESKKONNA TEMPERATUUR ON +�6 KUNI +�� KRAADI JA SUHTELINE ÕHUNIISKUS 
MITTE ÜLE 70%. Külmiku kliimaklass on N.

MÄRKUS. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote tehniliste parameetrite ja 
spetsifikatsioonide osas.

Mudel RF 27  RF 30  RF 31  RF 32  RF 34  RF 36  RF 39  
Kogu mahutavus, L 244 278 296 304 319 338 350 
Sügavkülma mahutavus, L 70 104 104 70 104 104 104 
Säilituskambri mahutavus, L 173 173 191 233 214 233 245 
Sügavkülmkambri neto 
maht, L 54 88 88 54 88 88 88 

Temperatuur külmiku osas, 
°C 0 kuni +10 

Temperatuur sügavkülmiku 
osas, °C -18 ja madalam 

Üldmõõtmed, cm 150x60x62 168,5x60x62 176x60x62 176x60x62 185x60x62 194,5x60x62 200x60x62
Energia tõhususe klass
94/2 E A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+

Energia tarbimine, kWh/24h 0,78 0,59 0,86 0,66 0,89 0,67 0,85 0,64 0,91 0,69 0,93 0,71 0,95 0,72
Külmutusvõimsus, kg/24 h 7,5 12 7,5 12 
Külmasäilitusaeg
elektrikatkestuse korral, h 18 20 18 20 

Võimsus, W 140 170 
Kasutatav pinge 220-230V/50Hz
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SEADME KIRJELDUS, 
KÜLMIKU TÄHTSAMAD 
OSAD

! ALLPOOL LOETLETUD TARVIKUD 
VÕIVAD TEIE SOETATUD KÜLMIKU 
PUHUL ERINEDA NII ARVU KUI KA 
EHITUSE POOLEST. See kirjeldus on ette 
nähtud kõigi kahekambriliste külmikute 
jaoks.

vt joonis 1
A – jahekapp   
B – sügavkülmuti

1. Elekter (roheline tuli)
2. Termostaadi nupp
3. Sisevalgustuse sisse-väljalüliti
4. Sisevalgustuse plokk 
5. Reguleeritava kõrgusega riiulid
6. Kokkulükatav riiul
7. Klaasriiul
8. Pudeliriiul
9. Puu- ja köögivilja säilitusalused
10. Ukseriiulid
11. Võitoos
12. Alus või ja juustu hoidmiseks
13. Alus pudelite jaoks
14. Munahoidikud
15. Pudelihoidik
16. Sulamisveekanali puhasti (punane)
17. Anum pelmeenide jaoks
18. Kiirkülmutussektor
19. Külmutatud toiduainete sektor(id)
20. Alus jääkuubikute valmistamiseks
21. Külmutatud toiduainete 
säilituskalender
22. Sulamisvee kanal
23. Alumine kaas
24. Toed
25. Rattad
26. Jalad kõrguse reguleerimiseks 
27. Kondensaator
28. Kompressor
29. Toitejuhe
30. Alus sulamisvee kogumiseks
31. Tihenduskumm

SEADME TÖÖKS  
ETTEVALMISTAMINE 

! Soovitame külmiku tööks ette valmistada 
koos abilisega.
• Eemaldage pakend.
• Tõstke külmik vahtpolüstüreenaluselt 
maha.
•  Eemaldage kleeplindid.
•  Külmiku ettenähtud kohta paigutamiseks 
kergitage veidi esikülge – kergesti ratastel 
veerevat  25 (vt joonis �) külmikut on 
lihtne soovitud kohta nihutada.
• Eemaldage riiulitelt kõik punast värvi 
detailid ning alumise kaane tugi. Rebige 
uste külgalustelt ära punased kleeplindid 
– need olid vajalikud ainult külmiku 
transportimise ajal.
MÄRKUS. Külmutiruumi ukse avamisel 
kukub välja väike punane pakendidetail 
– SEE ON VAJALIK ÜKSNES TRANSPORDI 
OTSTARBEL.
• Visake pakend ära kõigi jäät-
mekäitlusreeglite kohaselt.
• Võtke kotikesest välja kaks tuge 
24 (vt joonis �, �) ja pange need külmiku 
tagumises osas ülal paiknevatesse 
juhtrööbastesse.
! Külmikumudeli RF 39  soovitame lisaks 
veel seina külge kinnitada:
• Pange toed külmiku tagaosas ülal 
paiknevatesse juhtrööbastesse (vt joonis �). 
•   Märkige seinal ära tugiaukude kohad. 
• Puurige seina augud ja paigaldage 
kinnituspuksid, kinnitage külmik.
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PAIGALDAMINE

• Paigaldage külmik kuiva ja hästi 
tuulutatavasse ruumi.
•    Ärge kasutage külmikut kütmata ruumis 
või rõdul. Paigaldage külmik võimalikult 
kaugele soojusallikatest – pliidist, 
radiaatorist ja otsesest päikesevalgusest. 
•  Külmik ei tohi kokku puutuda kes-
kküttevõi gaasitorudega ega ka läheduses 
paiknevate elektriseadmetega.
•    Ärge katke kinni külmiku ülaosas olevat 
ventilatsiooniava – külmiku ümber peab 
olema piisav õhuringlus. Külmiku korpuse 
ülaosa ning külmiku kohale paigutatud 
mööbli vahele tuleb jätta vähemalt �0 
cm laiune vahe (vt joonis 5). Selle nõude 
rikkumise korral tarbib külmik rohkem 
elektrienergiat ja kompressor võib üle 
kuumeneda.
•  Kui paigaldate külmiku nurka, siis 
jätke seina ja külmiku korpuse vahele 
vähemalt � cm laiune vahe, et saaksite 
avada külmiku ukse ja tõmmata vabalt 
välja sahtli külmutatud toiduainetega 
(vt joonis 6). 
•  Külmik peab seisma tasasel pinnal. 
Vajadusel saate külmiku kõrgust 
reguleerida jalgade keeramisega 27 (vt 
joonis �). Kui keerate jalga päripäeva, siis 
kerkib külmiku esiosa üles, vastupäeva 
keeramisel langeb alla. Kui külmik on 
paigaldatud veidi tahapoole kaldu, siis 
sulgub külmiku uks iseenesest. 

ELEKTRIVÕRKU 
LÜLITAMINE

TÄHELEPANU! Külmik tuleb 
tingimata ühendada maandatud 
pistikupessa.
• Elektrivoolu sagedus ja võimsus peavad 
vastama külmiku üldandmete tabelis 
märgitule (vt lk �8).
• Külmiku paigaldamisel ärge muljuge 
ega kahjustage toitejuhet. See võib olla 
lühise ja tulekahju põhjuseks.
• Veenduge, et toitejuhtme pistik ei oleks 
surutud külmiku tagaseina vastu ega 
saaks muul viisil kahjustada. Vigane pistik 
võib samuti põhjustada tulekahju.
• Kui olete külmiku välja lülitanud, ärge 
puudutage käega pistiku elektrikontakte.

SISEVALGUSTUSLAMBI 
VAHETAMINE

Kui teil on vaja vahetada sisevalgustuse 
lampi (vt joonis 7), siis tehke järgmist:
�. Lülitage külmik elektrivõrgust välja 
(tõmmake toitejuhe pesast välja). 
�. Katte kinnitite A lahtihaakimiseks 
pigistage valgustikatet 1 ja tõmmake 
seda allapoole. Eemaldage kate.
�. Asendage lamp sama tüüpi �5 W 
lambiga koos lambihoidikuga E�4. 
4. Pärast lambi vahetamist pange katte 
kinnitushaak asendisse B ja vajutage 
seejärel ülespoole, kuni see oma kohale 
kinnitub.
5. Ühendage külmik elektrivõrku.
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UKSE AVANEMISSUUNA 
MUUTMINE 

Soovitame uste avanemissuuna muutmist 
teha koos abilisega. Vajate mutrivõtmeid 
8 ja �0 ning ristkruvikeerajat.
! Ukse avanemissuuna muutmisel 
on KEELATUD külmiku keeramine 
horisontaalasendisse.
Tehke mainitud toimingud sellises 
järjestuses (vt joonis 8):
TÄHELEPANU! Lülitage külmik välja 
– tõmmake toitejuhtme pistik pesast 
välja.
�. Eemaldage külmkapi kerel ja ukse 
siseküljel olevad katted c. Eemaldage ka 
ülemine konsool 6 koos mutri ja seibidega 
ning konsooli all olev vahepuks.
�. Eemaldage külmutusruumi uks. 
Eemaldage selle allservas olev stopper 
5. Keerake ukse teisel pool sisse stopper, 
mis on ette nähtud vasakule avanevate 
uste jaoks (stopperi leiate pakendist).
�. Eemaldage keskmine konsool 4 
koos pöördetelje seibide ja plastist 
vahepuksiga.
4. Eemaldage sügavkülmutiruumi uks 3.
5. Eemaldage alumine kate 1.
6. Eemaldage alumine konsool 2 koos 
pöördetelje seibide ja plastist vahepuksiga. 
Keerake telg koos seibidega lahti ning 
kruvige see teisel küljel olevasse avasse.
7. Eemaldage alumine konsool 7 ja 
asendage see teise alumise konsooliga 
2 koos teljel olevate seibide ja plastist 
vahepuksiga. Kinnitage see konsool 7 
teise konsooli 2 asemele.
8. Eemaldage külmutiruumi ja 
sügavkülmutiruumi eraldavalt vaheseinalt 
katted 8 ning pange need teisel küljel 
olevatesse avadesse.
9. Eemaldage külmutiruumi ja 
sügavkülmutiruumi uste katted 9 ning 
pange need teisel küljel olevatesse 
avadesse.
�0. Kinnitage sügavkülmutiruumi uks 
konsooli 2 telje külge.

��. Keerake konsooli 4 koos teljel 
olevate seibide ja plastist vahepuksiga 
�80°, paigaldades seibid konsooli teisel 
küljel olevale teljele. Kui konsool on 
sügavkülmutiruumi uksele kinnitatud, 
kinnitage see külmiku teise külje külge.
��. Kinnitage külmutiruumi uks konsooli 
4 telje külge.
��. Keerake konsooli 6 koos teljel olevate 
seibide ja vahepuksiga �80º võrra. 
Eemaldage telg ja seibid ning kinnitage need 
konsooli teisele küljele. Kui konsool 6 on 
külmutiruumi uksele kinnitatud, kinnitage 
see külmiku teisel küljel olevatesse kõige 
ülemistesse avadesse. Katke konsool ja 
lahtised avad katetega c.
�4. Võtke maha poldikatted a ja stopperid 
b. Võtke ära käepidemete kinnituskruvid. 
Paigutage käepidemed teisele küljele 
ning kinnitage need kruvidega. Pange 
stopperid allesjäänud avadesse uksel 
ning paigaldage poldikatted.
�5. Asetage kate 9 konsoolile 7 ning seda 
omal kohal hoides kinnitage ka alumine 
kate 1.

TEMPERATUURI 
REGULEERIMINE

Jahutiruumi temperatuuri saate 
reguleerida termostaadinupu abil (joonis 
�), keerates seda ühele või teisele 
poole. Termostaadinupu kõrval on näha 
temperatuuri arvnäit. 
Temperatuuri reguleeritakse 
seitsmekohalisel skaalal:
0  = kompressor on välja lülitatud.
TÄHELEPANU! Elektripinge ei ole 
välja lülitatud.
1 = kõrgeim temperatuur (külmutuse 
kõige madalam tase)
7  = madalaim temperatuur (külmutuse 
kõige kõrgem tase)
Kui toiduained on jahutiruumis liiga 
külmad, seadke termostaadi nupp 
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asendisse 1, 2 või 3. Kui toiduaineid ei 
jahutata jahutiruumis piisavalt, seadke 
termostaadi nupp asendisse 4, 5 või 6.
! Seadke jahekapi soovitav temperatuur 
vastavalt oma vajadustele.
! TEMPERATUUR JAHEKAPIS VÕIB 
KÕIKUDA ÜMBRITSEVA KESKKONNA 
TEMPERATUURI, TOIDUAINETE KOGUSE 
JA TOIDUAINETE TEMPERATUURI 
MÕJUL, SAMUTI OLENEB SEE KÜLMIKU 
UKSE AVAMISSAGEDUSEST. Seepärast 
soovitame järgmist:
• paigaldage külmik võimalikult kaugele 
soojusallikatest; 
• pange külmikusse toiduained, mille 
temperatuur ei ole kõrgem ümbritseva 
keskkonna temperatuurist; 
• ärge jätke külmiku ust praokile; 
• ärge hoidke külmiku ust lahti kauem, 
kui see on hädavajalik toiduainete 
sissepanemiseks või väljavõtmiseks.
! KUI KÜLMIK SEISAB JAHEDAS RUUMIS, 
SIIS KÜLMUTAB SEE VÄHEM, MISTÕTTU 
VÕIB TÕUSTA TEMPERATUUR KÜLMIKU 
SEES. Seadke termoregulaatori valimis-
ketta abil madalam temperatuur. 

TOIDUAINETE SÄILITA-
MINE JAHEKAPIS

Külmiku jahekapp on ette nähtud värskete 
toiduainete säilitamiseks lühikese aja 
jooksul.
• Ärge paigutage jahekappi kuumi 
toiduaineid – jahutage need eelnevalt 
tingimata toatemperatuurini.
• Järgige rangelt toote pakendile märgitud 
tarbimisaega. 

JAHEKAPI 
PUHASTAMINE

Jää sulab jahekapis automaatselt. 
Külmkambri tagaseinale moodustunud 
jäätilgad, mis võivad tekkida kompressori 
tegevuspausi ajal, sulavad iseenesest ja 
sulamisvesi voolab veevoolukanali kaudu 
kompressori peal asetsevasse vanni
(vt joonis �) ning aurustub seal.

TOIDUAINETE 
SÄILITAMINE 
SÜGAVKÜLMUTIS

Sügavkülmuti kambris on kiirkülmutusosa 
tähistatud tingmärgiga                 
Paigutage külmutamiseks ettevalmistatud 
värsked toiduained ühes või kahes reas 
sügavkülmuti kiirkülmutusossa. Seadke 
termostaadi nupp asendisse 7. Pärast �4 
tundi paigutage toiduained kiirkülmutist 
hoiusahtli(te)sse (joonis �). Kui toiduained 
on külmunud, keerake termostaadi nupp 
tagasi esialgsesse asendisse.
• ÄRGE ÜLETAGE KÜLMUTATAVA TOIDU 
MAKSIMUMHULKA: MUDELITES RF 27 
JA RF 32 ÖÖPÄEVA JOOKSUL 7,5 KG, 
MUDELITES RF 39, RF 36, RF 34, RF 
31 JA RF 30 ÖÖPÄEVA JOOKSUL �� KG.
• Jätke külmutatavate toiduainete ja 
ülemiste riiulite vahele vähemalt � cm 
laiune vahe.
• Ärge paigutage sügavkülmutisse 
pakkimata toiduaineid.
•  Ärge külmutage vahutavaid jooke.
• Järjekordne sügavkülmutisse pandud 
toiduportsjon ei tohi kokku puutuda 
varem külmutatud toiduainetega.
• Ärge külmutage toiduaineid, mille 
temperatuur on kõrgem kui ümbritseva 
keskkonna temperatuur.
• Ärge külmutage vedelaid toiduaineid 
klaasnõudes või klaaspudelites.
•  Järgige rangelt toote pakendile märgitud 
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külmutatud toiduainete säilitusaega.
• Külmutatud kala ja vorsti on soovitav 
sügavkülmutis hoida mitte üle 6 kuu; 
juustu, linnuliha, sealiha ja lambaliha 
mitte kauem kui 8 kuud; loomaliha, puu- 
ja köögivilja mitte kauem kui �� kuud.

SÜGAVKÜLMUTI 
PUHASTAMINE

Sulatage sügavkülmutit mitte harvem kui 
kaks korda aastas või siis, kui tekkinud 
härmatisekiht on üle 5 mm paks.
Teostage nimetatud toimingud järgnevas 
järjestuses:
TÄHELEPANU! Lülitage külmik välja 
– tõmmake toitejuhtme pistik pesast 
välja.
• Võtke toiduained sügavkülmutist välja. 
Kui katate sügavkülmutatud toiduained 
paksu tekiga ning asetate jahedasse 
kohta, siis ei sula need külmiku sulatamise 
ajal üles.  
• Tõmmake välja sulaveetoru, keerake 
seda �80º võrra ja riputage üles (joonis 
4). Pange sulaveetoru alla anum.
• Jätke sügavkülmuti uks lahti.
• Kui härmatis on sulanud, kuivatage 
sügavkülmuti kambri seinad ja kõik 
tarvikud.
• Eemaldage sulaveetoru, keerake 
seda uuesti �80º võrra ja pange tagasi 
esialgsele kohale.
• Sulgege sügavkülmuti uks.
• Lülitage külmik sisse.

JÄÄKUUBIKUTE 
VALMISTAMINE

Jääkuubikute valmistamiseks on külmikus 
spetsiaalne alus 20 (vt joonis �). Valage 
igasse vormi umbes kolmveerandi 
ulatuses joogivett.  Paigutage alus 
kiirsügavkülmutusse. Kui soovite 

jääkuubikud vormidest välja võtta, hoidke 
neid 5 minutit toatemperatuuril ja seejärel 
puistake spetsiaalsesse jäänõusse.

PUHASTAMINE JA 
HOOLDUS

! PUHASTAGE KÜLMIKUT REGULAARSELT.
! Pidage meeles, et enne sügavkülmuti 
ülessulatamist ja külmiku korpuse 
tagaseina puhastamist tuleb külmik 
tingimata elektrivõrgust välja 
lülitada – tõmmake toitejuhtme 
pistik pesast välja.
Kaitske külmiku sisepindu ja plastdetaile 
rasvade, hapete ja kastmete eest. Kui 
olete kogemata midagi maha valanud, 
puhastage külmikut viivitamata sooja 
seebiveega või nõudepesuvahendiga. 
Pärast pesemist kuivatage.
• Puhastage külmiku sisepindu 
sooja seebiveega. Võite kasutada ka 
nõudepesuvahendit.
• Sise - ja välispinnad tuleb hoolikalt 
kuivatada.
• Puhastage regulaarselt uksetihendeid, 
pärast pühkige need kuivaks.
• Peske regulaarselt puhtaks toiduainete 
säilitusalused ja muud tarvikud.
• Puhastage regulaarselt vee ära-
voolukanali ava selleks ettenähtud 
puhastiga 16 (vt joonis. �).
• Eemaldage mitte harvem kui kord 
aastas külmiku korpuse tagaseinale 
ja kompressorile kogunenud tolm. 
Puhastamiseks võite kasutada pehmet 
harja, elektrostaatilisi salvrätikuid või 
tolmuimejat. 
•  ÄRGE peske aluseid, võitoose, lihakarpe 
ja riiuleid nõudepesumasinas.
• ÄRGE kasutage külmiku sise- ja 
välispindade puhastamiseks puhas-
tusvahendeid, mis sisaldavad abra-
siivosakesi, happeid, alkoholi või bensiini.
• ÄRGE kasutage puhastamiseks kareda 
kraapepinnaga lappi või nuustikut.
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PRAKTILISED 
NÕUANDED JA 
MÄRKUSED

• Ärge hoidke külmikus banaane 
– need puuviljad on külma suhtes eriti 
tundlikud.
•   Spetsiifilist lõhna omavaid toiduaineid 
(näiteks värsket kala, hanemaksapasteeti 
ja juustu) hoidke külmikus hermeetilistes 
karpides.
•  Sulatage sügavkülmutatud toiduained 
üles külmikus, kuna aeglaselt sulatatud 
toiduained säilitavad paremad 
maitseomadused ning neist eralduvat 
külma saate kasutada külmiku ettenähtud 
temperatuuri säilitamiseks.
•  Ärge hakake sügavkülmutist väljavõetud 
jäätist kohe sööma.
• Toiduained külmuvad hoopis kiiremini, 
kui jaotate ja pakendate need väiksemate 
koguste kaupa.
• Kui lülitate külmiku pikemaks ajaks 
välja, siis jätke uksed lahti.

Märkused külmiku töötamisel 
tekkivate helide kohta
Külmiku töö ajal võite külmutusprotsessi 
käigus kuulda erinevaid helisid, mis on 
täiesti normaalne ega tähenda mingit 
riket.
• Vulisevat, mulksuvat ja sahisevat 
heli tekitab külmutussüsteemis ringlev 
külmutusagens.
• Lühiajalisi klõpse ja prakse tekitab 
sisse-välja lülituv kompressor. 

HÄIRED JA NENDE 
LAHENDAMISE VIISID 
(TÕRKEOTSING)

Mis siis, kui ...
• Elektrivõrku ühendatud külmik 
ei tööta, võrgupinge indikaator ei 
põle. Kontrollige, kas teie eluaseme 
elektrisüsteem on töökorras. Veenduge, 
et toitejuhtme pistik on korralikult 
võrgupesas.
• Suurenenud müra. Kontrollige, kas 
külmik seisab tasasel pinnal ja stabiilselt. 
Külmikut saate loodida esijalgade 
reguleerimise teel. Kontrollige, kas külmik 
ei puutu kokku mööbliga, kas korpuse 
tagaküljel paiknevate külmutussüsteemide 
osad ei ole vastu seina. Tõmmake külmik 
mööblist ja seinast eemale. Kontrollige, 
kas suurenenud müra põhjuseks ei või olla 
külmikusse pandud pudelid, metallpurgid 
ja nõud, mis üksteisega vastu kolisevad.
• Jahekapi põhja on tekkinud vesi. 
Kontrollige, kas sulamisvee äravoolukanali 
suue ei ole ummistunud. Puhastage 
äravoolukanali ava selleks ettenähtud 
puhastiga. 
• Karastatud klaasist riiulitele on 
ilmunud vett.  Jahekapis puudutavad 
toiduained või nõud külmiku tagaseina. 
Ärge pange toiduaineid ega nõusid seina 
vastu.
• Külmiku alla on kogunenud 
vett. Sulavee kogumiseks mõeldud 
kompressorivann on kohalt nihkunud. 
Asetage vann tagasi kompressorile.
• Külmiku ukse avamisel tuleb 
tihenduskumm ära. Tihenduskumm 
on määrdunud kleepuvate toiduainetega 
(rasva või siirupiga) kokkupuutumise tõttu. 
Peske kummi ja paigalduskanalit sooja vee 
ja seebi või nõudepesuvahendiga, kuivatage 
hoolikalt. Paigaldage tihenduskumm 
selleks ettenähtud kanalisse.
•  Külmikus on kõrge temperatuur, 
kompressor töötab lühikeste 
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vahedega. Jälgige, kas külmiku uksed 
sulguvad hermeetiliselt, kas toiduainete 
külmikusse panemisel või väljavõtmisel ei 
hoita ust liiga kaua lahti, kas külmikusse 
ei ole paigutatud liiga palju sooja toitu.
•  Külmiku pealispind on hakanud 
higistama. Ümbritseva keskkonna 
suhteline õhuniiskus on üle 70%. 
Tuulutage ruumi, kuhu külmik on 
paigaldatud, võimaluse korral kõrvaldage 
üleliigse niiskuse põhjus.

GARANTIITEENINDUS

! KUI TEIE KÜLMIK TÕRGUB, SIIS 
SELGITAGE VÄLJA, KAS SAATE HALVA 
TALITLUSE PÕHJUSE ISESEISVALT 
KÕRVALDADA.
Kui ilmneb, et te ei suuda tekkinud 
probleemi lahendada, pöörduge 
telefoni teel või kirjalikult lähima 
külmutusseadmete teenindusfirma poole. 
Seejuures märkige tingimata ära külmiku 
mudel (�) ja number (�).
Need andmed on märgitud toote sildile, mis 
on kleebitud külmiku vasakpoolsele küljele, 
puu - ja köögivilja säilitusaluste kohale 
(joonis 9).


