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MÄRKUS:
See juhend kehtib mitmele mudelile, mistõttu võib esineda erinevusi. 
Ainult teatud mudelitele kehtivad osad on märgistatud tärnikesega (*).
Lugege KIIRJUHENDIT täpse info saamiseks selle kohta, millised funktsioonid on olemas teie 
ostetud mudelil.
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1. PAIGALDAMINE
1.1. ÜHE SEADME PAIGALDAMINE

Jätke piisava õhuringluse tagamiseks seadme 
mõlemale küljele ja kohale vaba ruum.

Seadme tagapaneeli ja seadme taga paikneva 
seina vahele peaks jääma vähemalt 50 mm 
vaba ruum.

Väiksem vahemaa suurendab toote energiatarvet.

1.2. KAHE SEADME PAIGALDAMINE

Kui paigaldate sügavkülmiku       ja külmiku
kõrvuti, siis tuleb sügavkülmik paigaldada kindlasti 
vasakule ja külmik paremale (nagu joonisel näidatud).
Külmiku vasakul küljel paikneb spetsiaalne seade, 
mis hoiab ära kondensaadi tekke probleemi 
seadmete vahel.

Soovitame kasutada kahe seadme kõrvuti 
paigaldamisel ühenduskomplekti       (nagu joonisel 
näidatud). Saate selle osta müügijärgsest 
teenindusest.

1 2  
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1.3. USTE REGULEERIMINE (VALITUD MUDELITEL)

Uste rihtimiseks alumise reguleeritava hinge abil 
(valitud mudelitel)

Kui külmiku uks on sügavkülmiku uksest madalamal,
siis tõstke külmiku ust. Keerake selleks M10 
mutrivõtmega reguleerkruvi vastupäeva.

Kui sügavkülmiku uks on külmiku uksest madalamal, 
siis tõstke sügavkülmiku ust. Keerake selleks 
M10 mutrivõtmega reguleerkruvi vastupäeva.

 

* Olemas ainult osadel mudelitel. Kontrollige KIIRJUHENDIST, kas teie ostetud mudelil on see funktsioon olemas.

50mm

50mm

5 mm
Maks. 
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2. FUNKTSIOONID

2.1. NUTINÄIDIK*
Seda funktsiooni saab kasutada elektrienergia 
kokkuhoiuks. Järgige selle funktsiooni sisse/välja 
lülitamiseks kiirjuhendis antud juhiseid. Näidik 
kustub kaks sekundit pärast nutinäidiku funktsiooni 
sisselülitamist. Temperatuuri reguleerimise või 
muude funktsioonide kasutamise võimaldamiseks 
tuleb esmalt näidik aktiveerida. Vajutage selleks 
mis tahes nuppu. Näidik kustub jälle pärast seda, 
kui te umbes 15 sekundi jooksul ühtegi juhttoimingut 
ei tee. Selle funktsiooni väljalülitamisel taastub 
näidiku tavatalitlus. Nutinäidiku funktsioon lülitub 
elektrikatkestuse korral automaatselt välja. Pidage 
meeles, et see funktsioon ei ühenda seadet 
toitevõrgust lahti – see vähendab üksnes näidiku 
energiatarvet.
Märkus: Seadme deklareeritud energiatarve vastab 
seadme energiatarbele talitlusel sisselülitatud 
nutinäidiku funktsiooniga. See funktsioon on olemas 
ainult uksel paikneva kasutajaliidesega mudelitel.

2.2. 6TH SENSE KÜLMUTUSKONTROLL
PROFREEZE KÜLMUTUSKONTROLL

/
 

6th Sense külmutuskontrolli/ProFreeze 
külmutuskontrolli funktsioon hoiab järgmistel 
juhtudel sobivat temperatuuri:
- Kui uks jääb mõneks ajaks lahti
See funktsioon lülitub sisse, kui ukse avamine 
põhjustab sisetemperatuuri tõusu nii palju, et toidu 
ohutu säilimine ei ole enam tagatud. Funktsioon 
jääb aktiivseks kuni optimaalsete säilitustingimuste 
taastumiseni.
- Värske toidu panemisel sügavkülmikusse
See funktsioon lülitub sisse värske toidu panemisel 
sügavkülmikusse ja jääb aktiivseks kuni optimaalsete 
külmutamistingimuste saavutamiseni, et tagada parim 
külmutamiskvaliteet väikseima energiatarbega.
Märkus: 6th Sense külmutuskontrolli/ProFreeze 
külmutuskontrolli tööaega mõjutavad lisaks 
sügavkülmikusse pandavale toidu kogusele ka 
toatemperatuur ja sügavkülmikus juba säilitatava toidu 
kogus. Seetõttu on normaalne, et selle funktsiooni 
talitlusaeg võib suures ulatuses varieeruda.

2.3. TÖÖREŽIIM/OOTEOLEK
See funktsioon lülitab sügavkülmiku tööle/
ooteolekusse. Hoidke seadme ooteolekusse 
lülitamiseks töörežiimi/ooteoleku nuppu        3 sekundit 
vajutatuna. Sügavkülmiku sisevalgusti ei tööta, kui 
seade on lülitatud ooteolekusse. Pidage meeles, et 
see toiming ei ühenda seadet toitevõrgust lahti. 
Vajutage seadme uuesti sisse lülitamiseks lihtsalt 
töörežiimi/ooteoleku nuppu       .

 

2.4. ELEKTRIKATKESTUSE ALARM
Sügavkülmik on konstrueeritud elektrikatkestuse järgsel 
toite taastumisel oma sisetemperatuuri automaatselt 
seirama. Kui sügavkülmiku sisetemperatuur soojeneb 
üle külmutamistaseme, siis süttib toite taastumisel 
elektrikatkestuse tähis        põlema, alarmitähis       
vilgub ja kostab hoiatav helisignaal.
Vajutage alarmi lähtestamiseks üks kord alarmi 
seiskamise nuppu       .
Elektrikatkestuse alarmi korral on soovitav teha nii:

  

 

• Kui sügavkülmikus säilitatud toit on üles sulanud, 
ent veel külm, siis tarbige see ära järgmise 
24 tunni jooksul.

• Kui sügavkülmikus säilitatud toit on külmunud, siis 
tähendab see, et toit sulas ja külmus siis uuesti toite 
taastumisel. Seetõttu kannatas toidu maitse ning 
vähenesid toidu kvaliteet ja toiteväärtus. 
Lisaks ei pruugi see olla enam tervisele ohutu. 
Sel juhul on soovitav toitu mitte tarbida, vaid visata 
kogu sügavkülmikus säilitatud toit ära. 
Elektrikatkestuse alarm on disainitud andma 
suunavat infot sügavkülmikus säilitatava toidu 
kvaliteedi kohta elektrikatkestuse korral. See 
süsteem ei garanteeri toidu kvaliteeti ega ohutust, 
mistõttu on kasutajal soovitav ise hinnata ja 
otsustada, milline on sügavkülmikus säilitatud 
toidu tegelik kvaliteet.

 

2.5. TEMPERATUURIALARM
Kostab hoiatav helisignaal ja temperatuuritähis (°C) 
vilgub. Alarm aktiveerub:
• seadme elektrivõrku ühendamisel pärast seda, 

kui see ei ole kaua aega kasutusel olnud.
• kui sügavkülmiku sisetemperatuur on liiga kõrge.
• kui sügavkülmikusse korraga pandud värske toidu 

kogus ületab andmesildil lubatud kogust.
kui sügavkülmiku uks on jäänud kauaks ajaks lahti.•

Vajutage hoiatava helisignaali vaigistamiseks üks kord 
alarmi seiskamise nuppu       . Alarmitähis       kustub 
automaatselt niipea, kui sügavkülmiku sisetemperatuur 
langeb alla -10 °C. Siis lakkab vilkumast ka seatud 
temperatuuri tähis (°C) – see hakkab jälle näitama 
valitud temperatuurisätet.

   

2.6. LAHTISE UKSE ALARM
Alarmiikoon      hakkab vilkuma ja kostab hoiatav
helisignaal. See alarm aktiveerub, kui uks jääb lahti 
rohkem kui 2 minutiks. Sulgege uks või vajutage üks 
kord alarmi seiskamise nuppu      hoiatava helisignaali 
vaigistamiseks.

 

 

* Olemas ainult osadel mudelitel. Kontrollige KIIRJUHENDIST, kas teie ostetud mudelil on see funktsioon olemas.
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2.7. PEOREŽIIM*
Kasutage seda funktsiooni jookide jahutamiseks 
sügavkülmikus. 30 minutit pärast selle funktsiooni 
sisselülitamist (see on aeg, mis kulub 0,75 l pudeli 
jahutamiseks ilma, et klaas puruneks) hakkab 
peorežiimi sümbol vilkuma ja kostab hoiatav 
helisignaal: võtke pudel sügavkülmikust välja ja 
vajutage alarmi blokeerimiseks alarmi seiskamise 
nuppu.
Tähtis! Ärge jätke pudelit sügavkülmikusse 
kauemaks, kui jahutamiseks vaja.

2.8. LÖÖKKÜLMUTUS*
Löökkülmutuse kamber on konstrueeritud 
spetsiaalselt kuni 2 kg värske toidu äärmiselt kiiresti 
külmutamiseks. Ülikiire löökkülmutamise funktsioon 
viib miinimumini jääkristallide tekke toidu sees 
külmumise ajal, tagades sellele nii parima võimaliku 
kvaliteedi tarbimiseelsel üles sulatamisel. 
Kui löökkülmutuse funktsioon ei ole parajasti 
kasutusel, siis saab seda kambrit kasutada toidu 
tavapärasel viisil külmutamiseks või juba külmutatud 
toidu säilitamiseks.
Märkus: Löökkülmutuse funktsiooni talitlusega võib 
kaasneda vuhin. See on täiesti normaalne. Seda 
põhjustab kambris külma õhu optimaalset jaotust 
võimaldav õhu liikumine.

 

Löökkülmutuse funktsiooni sisse/välja 
lülitamine:
1. Hoolitsege, et löökkülmutuse funktsiooni 

viimasest sisselülitamise korrast (kui olete seda 
hiljuti kasutanud) on möödas vähemalt 12 tundi. 
Ärge aktiveerige seda funktsiooni sagedamini 
kui üks kord 12 tunni jooksul.

2. Kontrollige, et kiirkülmutuse funktsioon ei ole 
aktiivne: löökkülmutuse ja kiirkülmutuse 
funktsioone ei saa korraga kasutada.

3. Tühjendage löökkülmutuse kamber.
4. Aktiveerige löökkülmutuse funktsioon juhtpaneelil 

lühidalt nuppu       puudutades: ikoon süttib 
põlema ja löökkülmutuse kambri põhjas 
paiknevad ventilaatorid lülituvad tööle külma 
õhu liikumist intensiivsemaks muutes ja selle 
tulemusel külmutusprotsessi kiirendades.

 

5.

6. Soovitame maksimaalse külmutamiskiiruse 
tagamiseks löökkülmutuse funktsiooni ise 
mitte välja lülitada (enne selle automaatset 
väljalülitumist) ja ust mitte avada.

7. Löökkülmutuse funktsioon lülitub automaatselt välja 
4–5 tundi pärast selle aktiveerimist: tähis       kustub 
ja ventilaatorid lülituvad välja. Löökkülmutuse 
funktsiooni saab siiski soovi korral mis tahes ajal 
välja lülitada. Puudutage selleks juhtpaneelil lühidalt 
nuppu      : tähis       kustub ja ventilaatorid lülituvad 
välja.

 

   

Tähelepanu!
• Ühildumatus kiirkülmutuse funktsiooniga
Optimaalse talitluse tagamiseks ei saa löökkülmutuse 
ja kiirkülmutuse funktsioone korraga kasutada. 
Seetõttu on nii, et kui kiirkülmutuse funktsioon on 
sisselülitatud, siis tuleb see löökkülmutuse funktsiooni 
aktiveerimiseks esmalt välja lülitada (ja vastupidi).
•    Kui löökkülmutuse kambri ventilaatorid ei 

lülitu tööle
Löökkülmutuse funktsiooni aktiveerimisel võib juhtuda 
nii, et tähis        küll süttib ootuspäraselt põlema, ent 
ventilaatorid ei lülitu tööle. See on normaalne. See 
tähendab, et parajasti on käsil sügavkülmiku sulatamine. 
Sulatamisetapi (maksimaalne kestus: 1,5 tundi) 
lõppedes lülituvad ventilaatorid automaatselt tööle ja
 löökkülmutuse protsess käivitub nõuetekohaselt.
• Kui tähis       ei sütti põlema

 Kui nupu       vajutamisel süttib ikoon      : see tähendab, 
et te hoidsite nuppu       liiga kaua vajutatuna. Tehke 
nii löökkülmutuse funktsiooni aktiveerimiseks: 
deaktiveerige esmalt kiirkülmutuse funktsioon, hoides 
selleks nuppu        3 sekundit vajutatuna, ja vajutage 
siis lühidalt nuppu       – ärge seda üle 1 sekundi 
vajutatuna hoidke.

 
  

  
   

 

2.9. KIIRKÜLMUTUS*
Seadme andmesildil on näidatud 24 tunni 
jooksul külmutatav värske toidu kogus 
(kilogrammides).
Kiirkülmutuse funktsioon tagab seadme optimaalse 
talitluse, kui lülitate selle sisse 24 tundi enne värske 
toidu sügavkülmikusse panemist. Järgige selle 
funktsiooni sisse/välja lülitamiseks kiirjuhendis 
antud juhiseid. Tavaliselt piisab värske toidu 
sügavkülmikusse panemisel sellest, kui kiirkülmutuse 
funktsioon jääb 24 tunniks tööle. Kiirkülmutuse 
funktsioon deaktiveerub automaatselt 50 tunni 
möödumisel selle aktiveerimisest.
Tähelepanu!
Väikese toidukoguse külmutamisel võib kiirkülmutuse 
funktsiooni elektrienergia kokkuhoiuks juba mõne 
tunni möödudes välja lülitada.

 

* Olemas ainult osadel mudelitel. Kontrollige KIIRJUHENDIST, kas teie ostetud mudelil on see funktsioon olemas.

Pange külmutamist vajav toit kambrisse, mõne 
sentimeetri (min. 2 cm) kaugusele kambri 
tagaosas paiknevatest ventilaatoritest, 
et külm õhk saaks kambris ringelda.
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* Olemas ainult osadel mudelitel. Kontrollige KIIRJUHENDIST, kas teie ostetud mudelil on see funktsioon olemas.

• Ühildumatus löökkülmutuse 
funktsiooniga

Optimaalse talitluse tagamiseks ei saa 
löökkülmutuse ja kiirkülmutuse funktsioone korraga 
kasutada. Seetõttu on nii, et kui kiirkülmutuse 
funktsioon on sisselülitatud, siis tuleb see 
löökkülmutuse funktsiooni aktiveerimiseks 
esmalt välja lülitada (ja vastupidi).

2.10. ÖKO-ÖÖFUNKTSIOON
(ÖÖTARIIF)*

  

Öko-ööfunktsioon võimaldab koondada seadme 
energiatarbe madalama tariifiga tundidele (tavaliselt 
öisele ajale), mil kogutarbimine on väiksem ning 
elekter seetõttu vabalt saadaval ja odavam kui 
päeval (ainult riikides, kus rakendatakse ajapõhist 
mitme tariifiga süsteemi – kontrollige hinnad üle 
oma elektrifirmast). Vajutage selle funktsiooni 
aktiveerimiseks nuppu       odavama tariifi kehtima 
hakkamise ajal (sõltuvalt teie elektrifirma 
spetsiifilisest hinnastamisgraafikust). Näiteks juhul, 
kui elekter on odavam alates kella kaheksast õhtul, 
siis vajutage kell 8 õhtul nuppu       . 
Öko-ööfunktsioon on sisselülitatud, kui selle tähis 
      põleb. Selle funktsiooni aktiveerimisel kohandab 
seade energiatarvet automaatselt vastavalt valitud 
ajale, see tähendab tarbib päeval öisest ajast 
vähem energiat.
TÄHTIS! Nõuetekohaseks toimimiseks peab see 
funktsioon olema sisselülitatud nii öösel kui päeval. 
Funktsioon jääb sisselülitatuks, kuni selle ise välja 
lülitate (või kui see deaktiveerub elektrikatkestuse
 või seadme väljalülitamise tõttu). Vajutage selle 
funktsiooni deaktiveerimiseks uuesti nuppu       . 
Öko-ööfunktsioon on väljalülitatud, kui selle tähis
      ei põle.
Märkus: Seadme deklareeritud energiatarve 
vastab seadme energiatarbele talitlusel 
väljalülitatud öko-ööfunktsiooniga.

  

2.11. KÜLMUTUSKONTROLL*
Külmutuskontroll on nüüdistehnoloogia, mis viib 
temperatuuri kõikumise kogu sügavkülmikus 
miinimumini tänu külmikust täiesti sõltumatule 
uuenduslikule õhuvoolusüsteemile. See vähendab 
arvestavalt külmakahjustuste ohtu ning võimaldab 
säilitada toidu algset kvaliteeti ja värvi.
Tehke nii külmutuskontrolli aktiveerimiseks: valige 
see funktsioon menüüst, valige sisselülitatud säte 
>ON< ja vajutage siis oma valiku kinnituseks OK. 
Tehke nii selle funktsiooni deaktiveerimiseks: korrake 
sama toimingut, ent valige väljalülitatud säte >OFF<.
See funktsioon töötab nõuetekohaselt 
temperatuurivahemikus -22 °C kuni -24 °C.
Kui selle funktsiooni sisselülitamisel on sügavkülmikul 
seatud soojem töötemperatuur kui -22 °C, siis lülitub 
sügavkülmik automaatselt temperatuurisättele 
-22 °C vastavuse tagamiseks selle funktsiooni 
talitlusvahemikuga.
Kui see funktsioon on aktiveeritud ja kasutaja muudab 
sügavkülmiku temperatuuri nii, et see ei ole enam 
selle funktsiooni talitlusvahemikus, siis lülitub see 
funktsioon automaatselt välja.
Kiirkülmutuse funktsiooni aktiveerimisel on 
külmutuskontrolli funktsioon tõkestatud kuni 
kiirkülmutuse funktsiooni välja lülitamiseni.

2.12. AUTOMAATNE HÄRMATISE KOGUNEMISE 
VÄLTIMISE FUNKTSIOON
See toode on konstrueeritud sulatamist automaatselt 
juhtima vastavalt kasutustingimustele ja ümbritseva 
õhu niiskusele.
No Frost sügavkülmikud tagavad jahutatud õhu 
ringluse toidu säilitamise alade ümber ning hoiavad 
ära jää tekke, kõrvaldades nii täielikult seadme 
käsitsi sulatamise vajaduse.
Külmunud toidu pakid ei jää seinte külge kinni, sildid 
püsivad loetavad ning toidu säilitamise ruum puhas.
Kombineeritult 6th Sense külmutuskontrolli/ProFreeze 
külmutuskontrolli funktsiooniga ei kontrolli see 
üksnes andurit, vaid ka suunab jahutamisvõimsuse 
täpselt sinna, kus seda vajatakse, optimeerides nii 
energiatõhusust.
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2.13. JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISE ABILINE*
JÄÄKUUBIKUTE TEGEMINE
Tõmmake jääkuubikute alust eemaldamiseks enda 
poole.

 

HOIATUS! Jääkuubikute alust tohib täita ainult 
joogiveega (maksimaalne kogus = 2/3 mahutavusest).

Pange jääkuubikute valmistamise abiline uuesti 
sügavkülmikusse või sisestage jääkuubikute alus 
uuesti jääkuubikute valmistamise abilisse. Olge 
seda tehes ettevaatlik, et vett maha ei loksuks.

Oodake, kuni vesi jäätub (soovitav on oodata 
umbes 4 tundi).
MÄRKUS: Jääkuubikute valmistamise abilise saab 
seadmest välja võtta. Selle saab panna rõhtsas 
asendis ükskõik kuhu sügavkülmikus või võtta 
seadmest välja, kui te ei soovi jääkuubikuid teha.

JÄÄKUUBIKUTE VÄLJAVÕTMINE
Kontrollige, et säilituskarp on oma kohal jääkuubikute 
aluse all. Kui ei ole, siis lükake see oma kohale.
Pöörake hoobadest ühte kindlalt päripäeva, kuni alus 
väändub pisut. Jääkuubikud kukuvad säilituskarpi.

Tehke vajadusel samamoodi ka aluse teise poolega.
Jääkuubikute kättesaamiseks tõstke säilituskarpi 
pisut üles ja tõmmake enda poole.
MÄRKUS: Saate soovi korral võtta kogu jääkuubikute 
valmistamise abilise seadmest välja ja siis sellest 
jääkuubikuid just seal, kus teile on mugavam 
(näiteks otse laual).

2.14. LED-LAMPIDE SÜSTEEM*
Sügavkülmiku valgustuse tagab LED-lampide 
süsteem. LED-lambid tagavad parema valgustatuse 
väga madala energiatarbe juures. Kui LED-lampide 
süsteem ei tööta, siis pöörduge teenindusse, 
et lasta see asendada.

3. KASUTAMINE
3.1. SÜGAVKÜLMIKU MAHUTAVUSE 
SUURENDAMINE
Sügavkülmiku mahutavust saab suurendada:

•

pudeliresti* seadmest välja võttes.

korve/klappe* eemaldades, et suured 
toidupakid mahuks seadmesse. 

• toidupakke otse sügavkülmiku riiulitele pannes.
jääkuubikute valmistamise abilist* seadmest 
välja võttes.

•

•

3.2. MÄRKUSED
• Ärge tõkestage toidupakkidega õhuavade 

piirkonda (toote tagumisel siseseinal).
• Kui sügavkülmikul on klapp, siis saab 

maksimeerida selle mahutavust klappi 
eemaldades.

• Kõik riiulid, klapid ja väljatõmmatavad korvid 
on seadmest välja võetavad.

•
 

Seadme sisetemperatuuri võivad mõjutada 
toatemperatuur, ukse avamise sagedus ja ka 
seadme asukoht. Arvestage nende teguritega 
temperatuuri seadistades.

• Kui vastupidist väidetud ei ole, siis ei tohi 
seadme tarvikuid nõudepesumasinas pesta.

* Olemas ainult osadel mudelitel. Kontrollige KIIRJUHENDIST, kas teie ostetud mudelil on see funktsioon olemas.

 või

 või



7

4. TOIDU SÄILITAMISE NÕUANDED
Sügavkülmik sobib ideaalselt külmutatud toidu 
säilitamiseks, jääkuubikute tegemiseks ja värske 
toidu külmutamiseks.
Seadme andmesildil on näidatud maksimaalne 
24-tunnise perioodi jooksul külmutatav värske toidu 
kogus kilogrammides (…kg/24 h).
Soovitame kasutada väikese toidukoguse 
sügavkülmikus säilitamiseks sügavkülmikukambri 
kõige külmemaid piirkondi, milleks on mudelist 
sõltuvalt ülemine või keskmine osa (leiate tootelehelt 
infot selle kohta, millises seadme osas on soovitav 
külmutada värsket toitu).

4.1. KÜLMUTATUD TOIDU SÄILITUSAEG
Järgmises tabelis on antud külmutatud toore toidu 
soovitavad säilitusajad.

TOIT SÄILITUSAEG 
(kuudes) 

Liha
Veiseliha 8

 

–

 

12
Sealiha, vasikaliha 6

 

–

 

9
Talleliha 6

 

–

 

8
Küülikuliha 4

 

–

 

6
Hakkliha, rupskid 2

 

–

 

3
Vorstid 1

 

–

 

2

Linnuliha
Kana 5

 

–

 

7
Kalkun 6
Kodulinnu rupskid 2 – 3

Koorikloomad
Molluskid, krabi, homaar 1 – 2
Krabi, homaar 1 – 2

Koorikloomad
Austrid, karpideta 1 – 2

Kala
Rasvane ehk punase lihaga 
(lõhe, heeringas, makrell) 2

 
– 3

Lahja ehk valge lihaga 
(tursk, merikeel)

3 – 4

Hautised
Lihaga, linnulihaga 2 – 3

Piimasaadused
Või 6
Juust 3
Hapukoor 1 – 2
Jäätis 2 – 3
Munad 8

Supid ja kastmed
Supp 2 – 3
Lihakaste 2 – 3
Pasteet 1
Ratatouille 8

Kondiitritooted ja leib/sai
Leib 1 – 2
Koogid (lihtsad) 4
Kreemi- ja puuviljakoogid 2 – 3
Krepid 1 – 2
Toores tainas 2 – 3
Lahtine soolane pirukas 1 – 2
Pitsa 1 – 2

* Olemas ainult osadel mudelitel. Kontrollige KIIRJUHENDIST, kas teie ostetud mudelil on see funktsioon olemas.
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PUU- JA KÖÖGIVILJAD
TOIT SÄILITUSAEG 

(kuudes)

Puuviljad
Õunad 12
Aprikoosid 8
Kitsemurakad 8 – 12
Mustad ja punased sõstrad 8 – 12
Kirsid 10
Virsikud 10
Pirnid 8 – 12
Ploomid 10
Vaarikad 8 – 12
Maasikad 10
Rabarber 10
Puuviljamahlad 
(apelsin, sidrun, greip)

  4 – 6

Köögiviljad 8 – 10
Spargel 6 – 8
Basiilik 12
Oad 8 – 10
Artišokid 8 – 10
Brokoli 8 – 10
Rooskapsas 8 – 10
Lillkapsas 10 – 12
Porgandid 6 – 8
Seller 8
Seened (šampinjonid) 6

 
– 8

Petersell 10 – 12
Paprikad 12
Herned 12
Lilload 12
Spinat 8 –

 

10
Tomatid 8 –

 

10
Suvikõrvits

Soovitame kogu külmutatud toidu sildistada ja 
kuupäevadega varustada.
Sildi lisamine võimaldab toidupakke ära tunda ja 
teada, millal need tuleb toiduks ära tarvitada, 
enne kui nende kvaliteet halveneb. Ärge üles 
sulanud või sulatatud toitu enam uuesti külmutage.

 

 

• Pakkige värske toit enne külmutamist värske toidu 
külmutamiseks sobivasse alumiiniumfooliumisse, 
toidukilesse, õhu- ja veekindlasse kilekotti, kaanega 
polüeteenkarpi või sügavkülmikukarpi.

• Toit peab olema külmutamisel hea tulemuse 
saamiseks värske, küps ja kvaliteetne.

• Kogu algse toiteväärtuse, konsistentsi, värvi ja 
maigu säilitamiseks tuleks värsked puu- ja 
köögiviljad eelistavalt külmutada viivitamata 
pärast korjamist.

Liha ja eeskätt ulukiliha tuleks enne külmutamist 
laagerdada.
Märkus:
• Laske kuumal toidul kindlasti enne sügavkülmikusse 

panemist maha jahtuda.
• Tarbige täielikult või osaliselt sulanud toit viivitamata 

ära. Üles sulanud toitu tohib uuesti külmutada ainult 
pärast küpsetamist. Pärast küpsetamist on üles 
sulanud toitu ohutu uuesti külmutada.

• Ärge külmutage vedelikega täidetud pudeleid.

4.3. JÄÄPAKKIDE KASUTAMINE*
Jääpakid aitavad kaitsta elektrikatkestuse korral 
külmutatud toitu temperatuuritõusu eest. Pange 
jääpakid parima tulemuse saamiseks ülemises 
lahtris säilitatava toidu kohale.

4.4. KÜLMUTATUD TOIT: NÕUANDED 
POESKÄIGUKS
Külmutatud toitu ostes:
• Kontrollige, et pakend ei ole kahjustunud 

(kahjustunud pakendis külmutatud toit võib olla 
riknenud). Pundunud pakend ja niisked laigud 
pakendil võivad anda märku sellest, et külmutatud 
toitu ei ole säilitatud optimaalsetel tingimustel 
ning et toit võib olla juba hakanud sulama.

•

 

Jätke poodlemisel külmutatud toidu ostmine 
viimaseks tegevuseks ja transportige seda 
soojusisolatsiooniga külmakotis.

• Pange koju jõudes külmutatud toit viivitamata 
sügavkülmikusse.

•  Kui toit on kasvõi osaliselt sulanud, siis ärge seda 
uuesti külmutage. Tarbige ära 24 tunni jooksul.

• Vältige temperatuuri kõikumist või viige see 
miinimumini. Pidage kinni “parim enne” 
kuupäevast pakendil.

• Pidage alati kinni säilitamisjuhistest külmutatud 
toidu pakendil.

4.2. NÕUANDED VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMISEKS 
JA SÄILITAMISEKS
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5. FUNKTSIONAALSED HELID
Seadmest kostvad helid on normaalsed, kuna 
sellel on mitu ventilaatorit ja mootorit, mis 
lülituvad automaatselt sisse ja välja talitluse 
reguleerimiseks.

Funktsionaalseid helisid võib õnnestuda 
osaliselt vähendada:
• seadet tasasele pinnale paigaldades ja loodi 

seades;
• seadme ja mööbli kokkupuudet vältides;
• hoolitsedes, et seadme sisemised osad on 

nõuetekohaselt paika seatud;
• hoolitsedes, et pudelid ja muud anumad ei 

puutu kokku.

Võite muuhulgas kuulda järgmisi 
funktsionaalseid helisid:

Susin seadme esmakordsel või 
pärast pikka kasutuspausi sisse 
lülitamisel. 

  
Vulin külmutusagensi torudesse 
voolamisel.

Töötav kompressor põriseb 
pisut.

Surin veeklapi või vuhin 
ventilaatori tööle lülitumisel.

 Plõksud kompressori käivitumisel ja 
valmis jääkuubikute kukkumisel 
säilituskarpi. Äkilised klõpsud 
kompressori sisse ja välja lülitumisel.

Klõpsuvat heli teeb kompressori 
töösagedust reguleeriv 
termostaat.

Susin 

Susin 

Surin 
Vuhin

Vulin Vulin Põrin 
Põrin 

Plõks! Plõks! 

Kl
õp

s! 

Klõps! 
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6. SOOVITUSED JUHUKS, KUI TE SEADET MÕNDA 
AEGA EI KASUTA
6.1. ÄRAOLEK/PUHKUS
Enne kodust kaua aega eemal viibimist on soovitav 
toit ära tarbida ja seade energia kokkuhoiuks 
elektrivõrgust lahti ühendada.

6.2. TEISALDAMINE
1.
2. Mähkige need hoolikalt sisse ja fikseerige 

omavahel teibiga, et need ei koliseks 
üksteise vastu ega läheks kaotsi.

Võtke välja kõik eemaldatavad sisemised osad.

3. Keerake reguleeritavad jalad asendisse, 
milles need ei puuduta tugipinda.

4. Sulgege uks ja fikseerige see teibiga suletud 
asendisse. Fikseerige toitejuhe teibiga seadme 
külge.

6.3. ELEKTRIKATKESTUS
Helistage elektrikatkestuse korral oma 
elektrifirmasse, et saada teada, kui kaua 
katkestus kestab.
Märkus: Pidage meeles, et külmutatud toitu täis 
seade püsib osaliselt täidetust kauem külmana.

Kui toidu peal on jääkristalle veel näha, siis võib 
toidu uuesti külmutada, kuigi selle maitse ja 
aroom võivad juba olla kannatanud.

Kui toit on viletsas seisukorras, siis on kõige 
parem see ära visata.

Kui elektrikatkestus kestab kuni 24 tundi
1. Ärge seadme ust avage. Nii püsib seadmes 

säilitatav toit võimalikult kaua külmana.

Kui elektrikatkestus kestab üle 24 tunni
1. Tühjendage sügavkülmikukamber ja pange toit 

kantavasse sügavkülmikusse. Kui teil ei ole seda 
tüüpi sügavkülmikut ja saadaval ei ole ka tehisjää 
pakke, siis proovige kergemini riknev toit ära 
tarbida.
Tühjendage jääkuubikute alus.2.

7. HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Ühendage seade enne mis tahes puhastus- või 
hooldustoimingu tegemist elektrivõrgust lahti.
Puhastage seadet korrapäraselt leiges vee ja 
spetsiaalselt külmikute sisepindade puhastamiseks 
ettenähtud neutraalse detergendi lahuses niisutatud 
riidega. Ärge abrasiive kasutage. Ärge puhastage 
seadme ühtegi osa tuleohtlike vedelikega. Nende 
aurud põhjustavad tule- ja plahvatusohtu. Puhastage 
seadme välispindu ja uksetihendit niiske riidega ja 
kuivatage pehme kuiva riidega.

Ärge kasutage aurupesurit.
Puhastage seadme tagapaneelil paiknevat 
kondensaatorit korrapäraselt tolmuimejaga.
Tähtis!
• Seadme juhtnuppe ja juhtpaneeli näidikut ei tohi 

puhastada alkoholi ega alkoholi sisaldavate 
ainetega. Puhastage neid kuiva riidega.

• Jahutussüsteemi torud paiknevad sulatamisvee 
aluse lähedal ja võivad kuumeneda. Puhastage 
neid korrapäraselt tolmuimejaga.

• Tehke nii klaasriiuli eemaldamiseks või 
sisestamiseks: tõstke riiuli esiosa tõkestist 
ülepääsuks.
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8. RIKKEOTSINGU JUHEND
8.1. ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE PÖÖRDUMIST…
Seadme talitlusprobleeme põhjustavad tihti väikesed asjad, mille saate ise teha kindlaks ja kõrvaldada ilma mis 
tahes tööriistu kasutamata.

PROBLEEM LAHENDUS
Seade ei tööta: • Kas toitepistik on ühendatud sobiva pingega elektrivõrgu 

töökorras pistikupessa? 
•  Kas kontrollisite oma koduse elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja 

sulavkaitsmeid?    
Kui sulatamisvee alusel on vesi: • See on normaalne kuuma ja niiske ilma korral. Alus võib olla 

koguni pooltäis. Hoolitsege, et seade on loodis, et vesi ei 
voolaks üle aluse serva.

 
 

  

Kui uksetihendiga kokkupuutes 
olevad seadme kere servad on 
soojad:

• See on normaalne kuuma ilma korral ja kompressori 
töötamisel.

Kui seadme sisevalgusti ei tööta: • Kas kontrollisite oma koduse elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja 
sulavkaitsmeid?

•  Kas toitepistik on ühendatud sobiva pingega elektrivõrgu 
töökorras pistikupessa?

• LEDide purunemisel peab kasutaja helistama teenindusse 
lampide asendamiseks täpselt sama tüüpi uute lampidega, mis 
on saadaval ainult meie müügijärgse teeninduse keskustes ja 
volitatud edasimüüjate juures.

Kui mootor näib liiga palju töötavat: • Mootori tööaeg sõltub erinevatest asjaoludest: ukse avamise 
kordade arvust, seadmes säilitatava toidu kogusest, 
toatemperatuurist ja valitud temperatuurisätetest.

• Kas seadme tagapaneelil paiknev kondensaator on tolmust ja 
ebemetest puhas?

• Kas uks on korralikult kinni?
• Kas uksetihendite seisukord on laitmatu?
• Kuuma ilmaga ja soojas ruumis on loomulik, et mootor töötab 

pikemalt.
 

• 
 

Mootor töötab pikemat aega seadme sisemuse maha 
jahutamiseks, kui seadme uks on jäänud mõneks ajaks lahti 
või kui hiljuti on pandud seadmesse suures koguses toitu.

Kui seadme sisetemperatuur on 
liiga kõrge: 

• Kas seadme juhtseadised on sobivalt seadistatud?
• Ega te ei lisanud hiljuti seadmesse suures koguses toitu?
• Ärge ust liiga sageli avage.
• Kontrollige, et uks sulgub korralikult.

Kui uksed ei avane ega sulgu 
korralikult:

• Kontrollige, et toidupakid ei takista ust.
• Kontrollige, et seadme sisemised osad ja automaatne 

jäävalmistaja on nõuetekohaselt oma kohal.
• Kontrollige, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepunud.
• Hoolitsege, et seade on loodis.
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8.2. RIKKED
Seade annab talitlushäiretest märku ka vastavate rikkekoodidega (nt F1 ehk rike 1, F2 ehk rike 2 jne). 
Pöörduge müügijärgsesse teenindusse ja öelge teenindajale kuvatud rikkekood. Talitlushäire puhul 
kostab hoiatav helisignaal, alarmiikoon        süttib põlema ja F-täht vilgub numbrinäidikul vastavalt 
järgmistele rikkekoodidele:

Rikkekood Visuaalne märguanne

Viga 2 F-täht vilgub 0,5-sekundilise intervalliga. Vilgub 2 
korda ja siis jääb 5 sekundiks kustunuks. See kordub. x2

Viga 3 F-täht vilgub 0,5-sekundilise intervalliga. Vilgub 3 
korda ja siis jääb 5 sekundiks kustunuks. See kordub. x3

Viga 6 F-täht vilgub 0,5-sekundilise intervalliga. Vilgub 6 
korda ja siis jääb 5 sekundiks kustunuks. See kordub. x6

9. MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS
Enne müügijärgsesse teenindusse pöördumist:
Lülitage seade uuesti sisse, et näha, kas probleem on lahenenud. Kui pole, siis ühendage seade 
elektrivõrgust lahti ja oodake umbes tund aega enne, kui selle jälle sisse lülitate.
Kui seade ei tööta ikka nõuetekohaselt pärast rikkeotsingu juhendis soovitatud kontrollimisi ja seadme 
uuesti sisse lülitamist, siis pöörduge oma probleemi kirjeldusega müügijärgsesse teenindusse.

Teenindaja vajab järgmist infot:
• seadme mudeli- ja seerianumber (andmesildilt),
• probleemi olemus,

•  hooldusnumber (number seadmes sees paiknevalt andmesildilt sõna SERVICE järelt),
•  teie täielik aadress,
•  teie telefoninumber ja piirkonnakood.

Märkus:
Ukse avamise suunda saab muuta. Kui tellite selle töö müügijärgselt teeninduselt, siis teadke, 
et ukse avamise suuna muutmine ei kuulu garantii alla.
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ALARMIDE TABEL

ALARMI TÜÜP Signaal Põhjus Abinõu

Lahtise ukse alarm Kostab hoiatav helisignaal ja alarmitähis          vilgub. Uks on jäänud lahti kauemaks kui 2 minutiks. Sulgege uks või vajutage helisignaali vaigistamiseks alarmi seiskamise nuppu.

Temperatuurialarm Temperatuurinäit (°C) vilgub ja alarmitähis           põleb. Seadme sisetemperatuur ei ole piisav.
Vajutage alarmi seiskamise nuppu          . Hoiatav helisignaal lülitub välja, 
temperatuurinäit (°C) vilgub ja alarmitähis           jääb põlema, 
kuni sisetemperatuur on <-10 °C.

Pika elektrikatkestuse alarm
Elektrikatkestuse alarmi ikoon            jääb põlema ja alarmitähis            vilgub. 
Temperatuurinäit (°C) vilgub, näidates maksimaalset temperatuuri 
seadmes elektrikatkestuse ajal.

Pika elektrikatkestuse tõttu võib seadme sisetemperatuur tõusta 0 °C-ni.
Vajutage alarmi seiskamise nuppu            . Hoiatav helisignaal lülitub välja, 
temperatuurinäit (°C) vilgub ja alarmitähis             jääb põlema, 
kuni sisetemperatuur on <-10 °C.

Talitlushäire Näidikul (°C) vilgub täht “F”. Tegemist on toote talitlushäirega. Pöörduge müügijärgsesse teenindusse.

ET

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist 
hoolikalt läbi.
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TEMPERATUURINÄIDIK

TÖÖREŽIIMI/OOTEOLEKU nupp
Hoidke seda nuppu 3 sekundit vajutatuna seadme ooteolekusse 
lülitamiseks. Kõik ikoonid peale töörežiimi/ooteoleku tähise 
kustuvad. 
Vajutage seda nuppu üks kord lühidalt seadme uuesti tööle lülitamiseks.

 6th SENSE KÜLMUTUSKONTROLLI tähis

ÖKO-ÖÖFUNKTSIOONI (ÖÖTARIIF)/
KÜLMUTUSKONTROLLI nupp
Öko-ööfunktsioon
Vajutage seda nuppu öko-ööfunktsiooni sisse/välja 
lülitamiseks.
Öko-ööfunktsioon võimaldab koondada seadme 
energiatarbe madalama tariifiga tundidele – tavaliselt 
öisele ajale (vt kasutusjuhendit).
Külmutuskontroll
Külmutuskontroll on nüüdistehnoloogia, mis viib 
temperatuuri kõikumise kogu sügavkülmikus 
miinimumini.
Hoidke külmutuskontrolli funktsiooni sisse/välja
lülitamiseks KÜLMUTUSKONTROLLI nuppu 3 sekundit 
vajutatuna.
Kui see funktsioon on aktiveeritud ja kasutaja muudab 
sügavkülmiku temperatuuri nii, et see ei ole enam 
selle funktsiooni talitlusvahemikus, siis lülitub see 
funktsioon automaatselt välja.
Kiirkülmutuse funktsiooni aktiveerimisel on 
külmutuskontrolli funktsioon tõkestatud kuni 
kiirkülmutuse funktsiooni välja lülitamiseni 
(vt kasutusjuhendit).

TEMPERATUURI SEADMISE nupp 
Seade on tehases eelseadistatud töötama -18 °C soovitaval 
temperatuuril. 
Seadme sisetemperatuur on reguleeritav vahemikus -16 °C 
kuni -24 °C. 
Tehke temperatuurisätte muutmiseks nii:
• Vajutage seda nuppu temperatuurisätte (°C) muutmiseks. 

Iga nupuvajutus muudab temperatuuri -1 °C võrra: väärtus 
vaheldub tsükliliselt vahemikus -16 °C kuni -24 °C.

KIIRKÜLMUTUSE nupp
Vajutage kiirkülmutuse funktsiooni sisse/välja lülitamiseks 
lihtsalt kiirkülmutuse nuppu (vt kasutusjuhendit).
Kiirkülmutuse funktsioon lülitub automaatselt välja 
50 tunni pärast.

ELEKTRIKATKESTUSE ALARM
Pika elektrikatkestuse alarmi tähis. 
(Vt kasutusjuhendit.)

1. Juhtpaneel*
2. Valgusti (LEDide süsteem) *
3. Jääpakid*
4. Jääkuubikute valmistamise abiline* või 

jääkuubikute alus*
5.

 
Sahtlijagaja*

6. Pudeliriiul*
7. Klaasriiulid
8. Kaubanimega andmesilt*
9. Ukse avamise suuna muutmise komplekt*
10. Värske toidu külmutamise ja külmutatud toidu 

säilitamise ala
11. Külmutatud toidu säilitamise ala
12. Uksetihend
* Olemas ainult osadel mudelitel

SEADME SISSELÜLITAMINE
Seade lülitub elektrivõrku ühendamisel automaatselt 
tööle. Oodake pärast seda vähemalt 4–6 tundi, 
enne kui panete toidu seadmesse. 
Seadme elektrivõrku ühendamisel muutub näidik 
valgustatuks ja kõik ikoonid ilmuvad umbes 
1 sekundiks näidikule.
Seejärel süttivad põlema sügavkülmikukambri 
vaike- ehk tehasesätted.

UKSE AVAMISE SUUNA MUUTMINE
- Lugege komplekti kuuluvat kasutusjuhendit 
(Versioon_2).
Ukse avamise suuna muutmiseks vajalikud 
toimingud on soovitav teha kahekesi.
Ukse avamise suunda ei saa muuta:
- integreeritud pidemega mudelitel,
- klaasist uksepaneeliga mudelitel.

Mudelite spetsifikatsioonid, tehnilised andmed 
ja välimus varieeruvad.

ALARMI SEISKAMISE nupp
Vajutage seda nuppu alarmi seiskamiseks 
(vt altpoolt alarmide tabelit).
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KÜLMUTUSKONTROLLI tähis

EE

6th Sense külmutuskontroll on nüüdistehnoloogia, 
mis vähendab külmakahjustuste ohtu ning 
võimaldab säilitada toidu algset kvaliteeti ja värvi.
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