
KASUTUSJUHEND
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A. Kaane pide
B. Lukk (kui see on seadmel olemas)
C. Tihend
D. Sulamisvee äravoolukork (mudelist olenevalt)
E. Juhtpaneel
F. Korv (mudelist olenevalt)
G. Kondensaator (seadme tagapaneelil)

PAIGALDAMINE
• Lugege peatükki “Enne seadme kasutamist”.
• Pakkige seade lahti.
• Eemaldage kaane ja seadme vahelt 4 kaitsedetaili.
• Tähelepanu! Neist neljast kaitsedetailist tuleb kaks 

panna seadme taga paiknevatesse kondensaatori 
plasttugede pesadesse. 

 See on vajalik nõuetekohase kauguse tagamiseks 
seinani. 

• Puhastage seade enne kasutamist seest.

• Hoolitsege, et sulamisvee äravoolukork (kui see on 
seadmel olemas) on korralikult oma kohale pandud (D). 

• Jätke seadme parima talitluse tagamiseks ja kaane 
avamisel kahjustuste vältimiseks vähemalt 7 cm vaba 
ruumi seadme taha jääva seinani ja külgedele. 

• Paigaldage tarvikud (kui need on seadmel olemas).
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1. Punane leed: vilkuv tähis näitab alarmiolekut 
(vt ptk “RIKKEOTSINGU JUHEND”).

2. Sinine leed: “6th Sense” funktsioon aktiveerub 
automaatselt – kasutaja ei pea seda ise eraldi valima, 
ja seetõttu põleb seadmel alati sinine leed (2) “Sense”. 
Täpsem tehniline info peatükist ““6th Sense” 
funktsioon”.

3. Rohelised leedid: need tähised näitavad, et seade 
töötab ja et temperatuur on seatud.

4. Temperatuuri seadmise nupp: kasutage seda 
nuppu temperatuuri seadmiseks ja kiirkülmutamise 
funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Seadme sisselülitamine
• Ühendage seade elektrivõrku.
• Roheline leed (“Normal”) süttib põlema.
• Sinine leed (“Sense”) süttib põlema.
• Punane leed vilgub märguandena selle kohta, et 

seadme sisetemperatuur ei ole veel piisavalt madal 
toidu säilitamiseks. Punane leed kustub tavaliselt 
kuue tunni jooksul pärast seadme sisselülitamist. 

• Pange toit seadmesse alles pärast seda, kui punane 
leed on kustunud. 

Märkus: 
Kuna tihend on õhutihe, siis ei saa seadme kaant 
viivitamata pärast sulgemist uuesti avada. Oodake 
mõni minut, enne kui seadme kaane uuesti avate.
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Temperatuuri reguleerimine 
Valige soovitud temperatuur nupuga (4). Tehke nii 
seadme sisetemperatuuri reguleerimiseks: 
• Vajutage korduvalt nuppu (4). Aktiivne temperatuurisäte 

muutub iga nupuvajutusega järgmises järjekorras: 
“Normal” ehk normaalne, “Eco” ehk öko ja “Max.” ehk 
maksimaalne. 

• Valige “Max.” ehk maksimaalne säte madalama 
(külmema) säilitustemperatuuri tagamiseks.

• Kui seade töötab osalise koormusega, siis on soovitatav 
valida “Eco” ehk ökosäte, mis optimeerib seadme 
energiatarvet. 

Rohelised leedid (3) näitavad valitud sätet järgmiselt: 
Eco ehk öko: kõige vähem külm 
temperatuur (vasak tähis põleb).
Normal ehk normaalne: 
keskmine temperatuur (parem 
tähis põleb).
Max. ehk maksimaalne: eriti 
madal temperatuur (mõlemad 
tähised põlevad).
Shopping ehk ostud: 
kiirkülmutamise funktsioon 
(mõlemad tähised põlevad). 
Vt ptk “Värske toidu külmutamine”.
 Märkus: Valitud säte püsib seadme mälus ka 

elektrikatkestuse korral. Aeg, mis seadmel kulub seatud 
sisetemperatuuri saavutamiseks, oleneb seadme 
kasutuskeskkonnast ja seatud temperatuurisättest endast. 

“6th Sense” funktsioon 
“6th Sense” funktsioon on alati aktiivne seadme 
sisetemperatuuri kontrollimiseks ja optimaalsete 
säilitustingimuste tagamiseks.
See sekkub automaatselt järgmistel juhtudel:

 

• kaane avamine
See funktsioon aktiveerub iga kord, kui seadme 
sisetemperatuur muutub kaane avamise tagajärjel. 
Funktsioon jääb aktiivseks kuni optimaalsete 
säilitustingimuste taastamiseni seadmes. 

• toidu panemine seadmesse  
See funktsioon aktiveerub iga kord, kui seadmesse 
pannakse suuremas koguses värsket toitu. See jääb 
aktiivseks kuni optimaalsete külmutamistingimuste 
taastamiseni seadmesse pandud värske toidu jaoks, 
tagades nii parima kompromissi külmutamisprotsessi 
kvaliteedi ja energiatarbe vahel. 
Märkus: “6th Sense” funktsiooni talitluskestus 

 

seatakse automaatselt ja see võib varieeruda seadme 
kasutamise viisist olenevalt. 

TOIDU KÜLMUTAMINE
Värske toidu külmutamiseks ettevalmistamine
• Mähkige või pakkige värske toit enne külmutamist 

tihedalt toidu külmutamiseks sobivasse 
alumiiniumfooliumisse, toidukilesse, õhu- ja 
veetihedasse kilekotti või kaanega polüetüleenkarpi. 

• Toit peab olema värske, küps ja kvaliteetne 
kvaliteetse külmutatud toidu saamiseks. 

• Värsked puu- ja köögiviljad tuleks eelistatavalt 
külmutada võimalikult kiiresti pärast saagikoristust, 
et viljad säilitaks kogu oma algse toiteväärtuse, 
konsistentsi, värvi, maitse ja aroomi. 

• Laske kuumal toidul enne seadmesse panemist 
alati maha jahtuda. 

Värske toidu külmutamine
• Pange külmutamist vajav toit otse seadme 

siseseinte vastu:
A) - külmutamist vajav toit
B) - juba külmutatud toit
 

 

• Vältige külmutamist vajava toidu vahetut 
kokkupuudet juba külmutatud toiduga.

• Toit tuleks parima ja kiireima külmumise tagamiseks 
jagada väikestesse portsjonitesse. See on kasulik 
ka siis, kui hakkate külmutatud toitu tarvitama. 

• Väikses koguses värsket toitu seadmesse pannes 
(kuni 1/4 andmesildil näidatud seadme 
maksimaalsest külmutamisvõimest) kontrollib 
seadme talitlust automaatselt “6th Sense” 
funktsioon ilma, et kasutajal endal oleks vaja 
midagi teha. 

• Tehke nii suures koguses värske toidu 
külmutamiseks (kuni andmesildil näidatud 
seadme maksimaalse külmutamisvõimeni): 

1. Aktiveerige kiirkülmutamise 
funktsioon vähemalt 24 tundi 
enne värske toidu 
külmutamiseks seadmesse 
panemist: hoidke selleks nuppu 
(4) umbes 3 sekundit vajutatuna.
Rohelised leedid (3) vilguvad 
järjest.

 

2. Pange külmutamist vajav 
värske toit seadmesse ja ärge 
seadme kaant 24 tunni jooksul 
avage. Pärast seda on toit 
külmunud. 

Kiirkülmutamise funktsiooni saab käsitsi välja lülitada: 
vajutage selleks nuppu (4).
Kui te ei lülita kiirkülmutamise funktsiooni käsitsi välja, 
siis deaktiveerib seade selle automaatselt ise 50 tunni 
pärast.
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TOIDU SÄILITAMINE
Vaadake tabelit seadmel.
Külmutatud toidu märgistus
Pange külmutatud toidutooted
seadmesse ja hoolitsege, et 
need on või saavad sobivalt 
märgistatud. Toidupakkidel 
peaks olema kirjas 
külmutamiskuupäev, et 
tarvitada need toiduks ära 
kõlblikkusaja jooksul.
Nõuanded külmutatud toidu säilitamiseks
Tehke nii külmutatud toidukaupu ostes:
• Kontrollige, et pakend ei ole kahjustunud (kahjustunud 

pakendis külmutatud toit võib olla riknenud). Kui pakend 
on pundunud või kui sellel on niisked laigud, siis pole 
seda ehk säilitatud optimaalsetel tingimustel ja toit võib 
olla juba hakanud sulama. 

• Jätke poes toitu valides külmutatud toidukaubad 
viimaseks ja transportige need koju külmakotis. 

• Pange koju jõudes külmutatud toidukaubad viivitamata 
seadmesse. 

• Vältige ja vähendage igati temperatuuri kõikumist. 
Pidage kinni pakendile märgitud “parim enne” 
kuupäevast. 

• Järgige alati pakendil antud säilitamisjuhiseid.

Märkused:
Tarvitage täielikult või osaliselt üles sulanud toit 
viivitamata ära.
Ärge üles sulanud toitu uuesti külmutage. Seda võib 
teha ainult juhul, kui toidu eelnevalt ära küpsetate.
Tehke nii pika elektrikatkestuse korral:
• Ärge avage seadme kaant muidu, kui ainult 

jääpakkide (kui need on seadmel olemas) 
panemiseks külmutatud toidu kohale seadmes 
paremal ja vasakul. See aeglustab 
temperatuuritõusu. 

KUUD TOIT

SEADME SULATAMINE
Seade vajab sulatamist, kui jää paksus seintel on 
5–6 mm.  
• Ühendage seade elektrivõrgust lahti.
• Võtke toit seadmest välja, mähkige pakid tihedalt 

üksteise vastu pannes ajalehte ja pange siis hoiule 
väga külma kohta või külmakotti.

• Jätke seadme kaas lahti.
• Eemaldage sisemine 

sulamisvee äravoolukork 
(mudelist olenevalt). 

• 

• 

• 

• Eemaldage jää seadme põhjalt.
• Ärge kasutage seadme sisemuse püsivalt 

kahjustamise vältimiseks jääd eemaldades 
teravaid metallist abivahendeid. 

• Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega 
soojendage seadme sisemust kunstlikult. 

• Kuivatage seade seest hoolikalt.
• Taastage pärast sulatamist seadme 

nõuetekohane talitlusolek (sulgege sulamisvee 
äravool korgiga) ja pange seade uuesti tööle.

KAANE LAMBI VAHETAMINE (kui seadmel on 
valgusti)
• Ühendage seade elektrivõrgust 

lahti. 
• Eemaldage hajuti joonisel 

näidatud toiminguid tehes. 
• Keerake lamp pesast lahti ja 

asendage sama võimsuse ja 
pingega uue identse lambiga. 

• Pange hajuti oma kohale tagasi ja 
ühendage seade uuesti elektrivõrku.

RIKKEOTSINGU JUHEND
1. Punane leed vilgub.
• Ega teie majapidamises ei ole elektrikatkestust?
• Ega seadme sulatamine ei ole parajasti pooleli?
• Kas olete pannud hiljuti seadmesse värsket toitu?
• Kas seadme kaas on korralikult suletud?
• Ega seade ei paikne soojusallika lähedal?
• Kas õhurest ja kondensaator on puhtad?
2. Kõik leedid vilguvad korraga.
• Pöörduge abi saamiseks müügijärgsesse teenindusse.
3. Seade teeb suurt müra.
• Kas seade on loodi seatud?
• Ega seade ei puutu vastu vibratsiooni põhjustada 

võivat mööblit või muid esemeid?
• Kas seadme alt on pakend eemaldatud?

Märkus:  Vulin külmaaine torustikus pärast  
kompressori töötamist on täiesti normaalne.

Pange äravoolukanali alla 
kauss sulamisvee kogumiseks. 
Kui see on seadmel olemas,
siis kasutage jagajat. 

Eemaldage välimine 
sulamisvee äravoolukork 
(mudelist olenevalt) ja pange 
see joonisel näidatud asendisse. 

Kiirendage seadme sulamist 
spaatliga jääd seintelt eemaldades. 
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4. Kõik leedid on kustunud ja seade ei tööta.
• Ega teie majapidamises ei ole elektrikatkestust?
• Kas pistik on sisestatud korralikult pistikupessa?
• Ega toitejuhe ei ole kahjustunud?
5. Kõik leedid on kustunud ja seade töötab.
• Pöörduge abi saamiseks müügijärgsesse teenindusse.
6. Kompressor töötab pidevalt.
• Ega te ei ole pannud seadmesse kuuma toitu?
• Ega seadme kaas ei ole jäänud kauaks ajaks lahti?
• Ega seade ei paikne väga soojas ruumis või 

soojusallikate lähedal?
• Kas kiirkülmutamise funktsioon on aktiveeritud?

(Rohelised leedid vilguvad sel juhul vaheldumisi.)
 

7. Seadme ülaserval on liiga palju jääd.
• Kas sulamisvee äravoolukorgid on nõuetekohaselt 

oma kohale pandud?

• Kas seadme kaas on korralikult suletud?
• Ega seadme kaane tihend ei ole kahjustunud või 

deformeerunud? (Vt ptk “Paigaldamine”.)
 

• Kas 4 kaitsedetaili on eemaldatud? 
(Vt ptk “Paigaldamine”.) 

 

8. Seadme välisseintele tekib kondensaat.
• Kondensaadi teke on normaalne teatud 

ilmastikuolude korral (õhuniiskus üle 85%) ja 
kui seade paikneb niiskes või puuduliku 
ventilatsiooniga ruumis.
Seadme talitlust see siiski mingil moel ei mõjuta.
 9. Jääkihi paksus seadme siseseintel ei ole 
ühtlane. 

• See on täiesti normaalne.

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS
Tehke nii enne müügijärgsesse teenindusse 
pöördumist:
1. Proovige probleem ise lahendada.
2. 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 uuesti sisse lülitate. 

3. Kui probleem ei lahene ka nii tehes, siis pöörduge 
abi saamiseks müügijärgsesse teenindusse.

Andke teenindajale järgmine info:
• rikke olemuse kirjeldus,
• seadme mudelinumber,
• hooldusnumber (leiate selle seadme tagapaneelil 

olevalt andmesildilt sõna SERVICE järelt), 
•
 

teie täielik aadress ja
•
 

teie telefoninumber ja piirkonnakood.

400011234464
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