
 

 

SÜGAVKÜLMIK GS169.4A++ KASUTUSJUHEND 
 
 

 
Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest.  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote juhendis, disainis või tehnilistes omadustes, mis ei 
mõjuta toodete funktsionaalsust. Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme 
uuendatud variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele 
mudelile. 
 
Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks. Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine 
oleks meeldiv ja ohutu.  
  



 

 

OHUTUS 

 Kontrollige enne kasutuselevõtmist, et seadmel poleks silmaga nähtavaid kahjustusi. 
Mistahes kahjustuse leidmisel ei tohiks seadet kasutusele võtta, vaid esmalt tuleks pöörduda 
seadme edasimüüja poole.  

 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 
paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt. Mistahes 
elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 
professionaalsel elektripaigaldajal.  

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamise tingimustes.  

 Seade on ette nähtud toiduainete külmutamiseks ja külmutatuna säilitamiseks.  

 Seade on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes, 
transpordivahendis ega ärieesmärgil.  

 Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.  

 Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.  

 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Väikelapsed tohivad seadet kasutada järelevalve all. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist. 

 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud. Ärge 
proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke korral seadme töös tuleks pöörduda tootja 
volitatud remondiettevõttesse.  

 Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi.  

 Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.  

 Seadmes on kasutusel keskkonnasõbralik jahutusaine R600a. See on süttiv gaasiline aine. 
Seetõttu tuleb igal juhul vältida seadme jahutusaineringluse komponentide vigastamist nii 
transpordil kui ka kasutamisel. Kui mistahes osa jahutusaineringlusest kahjustub, ei tohi 
samas ruumis kasutada lahtist tuld ega sädet tekitavaid seadmeid. Võtke kohe ühendust 
edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite. Gaasilekke korral majapidamises: 
a) Avage kõik aknad. 
b) Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust ega puudutage seadme juhtimispaneeli. 
c) Mingit elektriseadet ei tohi sisse ega välja lülitada (sädemed!) enne, kui kogu jahutusaine 
on ruumiõhust välja tuulutatud, sest sädemed võivad põhjustada gaasi süttimise ja 
plahvatuse. 

 Hoidke seadet lahtise tule eest. Plahvatusoht!  

 Mingeid plahvatusohtlikke aineid ega pihusteid, mis sisaldavad süttivaid vedelikke - seadmes 
säilitada ei tohi.  

 Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 
ümbert eemaldatud.  

 Kasutage seadet ainult 220 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega.  

 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 
paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  

 Ärge kasutage mitmikpistikut selle seadme ühendamiseks toitega.  

 Seade ei sobi ühendamiseks voolumuunduriga (nt. transpordivahendil toiteallika muundur, 
mis teeb alalisvoolust vahelduvvoolu) vms.  

 Ühendamiseks kasutatav elektripistik peab olema maandatud. Seade tuleb nõuetekohaselt 
maandada.  

 Kindlustage, et seadme toitejuhe ei saaks mehaanilisi vigastusi.  



 

 

 Kasutuskoha vooluvõrgu andmed peavad olema vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate 
andmetega tarbimisvoolu kohta.  

 Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.  

 Seadet ei tohi ümber ehitada.  

 Enne seadme paigaldamist ja enne puhastamist / hooldamist tuleb seade eemaldada 
vooluvõrgust. Elektrilöögi oht!  

 Seadme kambrites ei tohi kasutada mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui 
need on sellist tüüpi, mida tootja on selleks soovitanud.  

 Seade ei tohi asuda kuumust kiirgavate seadmete / kuumusallikate ligiduses.  

 Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.  

 Ärge asetage seadme peale vedelikega täidetud anumaid ega veekeetjat. 

 Seadme puhastamiseks ja sulatamiseks ei tohi kasutada mingit aurupuhastajat. Kuum aur 
tungib elektrilistele komponentidele ja tekitab elektrilühise. Elektrilöögi oht!  

 Ärge kasutage nuga ega muud metalleset seadmes tekkida võiva härmatise eemaldamiseks. 

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Kui seade ei ole kasvõi ajutiselt kasutusel, kindlustage, et 
lapsed ei pääseks seadme sisemusse.  

 Kasutamisel kuumenevad seadme tagaküljel asetsevad kondensaator ja kompressor. Seadme 
ümber peab olema piisavalt ruumi õhuvahetuse jaoks, muul juhul seadme töö häirub. Ärge 
katke kinni seadme tuulutusavasid.  

 Sügavkülmikusse ei tohi panna gaasilisi jooke - nende anumad võivad külmumisel tekkivast 
paisumissurvest tulenevalt lõhkeda.  

 Sügavkülmiku sisepindu ei tohi puutuda märja käega – külmakahjustuse oht kudedele! 

 Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult. Seade peab paiknema 
püstiasendis.  

 Ärge kallutage seadet suurema nurga alla kui 45 kraadi. Kui seadet transporditakse 
küliliasendis, võib kompressori vedelik valguda jahutusaine ringlusse. Jätke seade 
püstiasendisse seisma 4-6 tunniks enne sisselülitamist, kindlustamaks et kõik vedelikud 
seadmes on valgunud tagasi oma õigele kohale.  

 Ärge tõstke seadet selle uksest kinni hoides - hingede kahjustamise oht!  

 Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul.  

 Seadet lahti pakkides tuleb tähele panna seesmiste osade paigutust ja kinnitusviisi – seda 
juhuks, kui peaks tekkima vajadus seade uuesti transportimiseks ära pakkida.  

 Ärge käivitage seadet, mis ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.  

 Seadme põhjale, riiulitele ega uksele ei tohi toetuda.  

 Kuumi toiduaineid ei tohi seadmesse panna.  

 Seadme tuulutusavaused peavad alati olema takistustevabad ja puhtad, seda nii 
intergeeritud kui ka vabaltseisva paigaldusviisi puhul. 

 

 

KLIIMAKLASSID 

Oma seadme kliimaklassi näete tüübisildilt või seadme tehniliste andmete alajaotusest. Kliimaklassid 
ja nende vastavus ümbritsevale temperatuurile on loetletud järgnevalt. 
 
Kliimaklass ja ümbritsev temperatuur 

 SN +10…+32 C nt kütmata kelder 

 N +16…+32 C majasisene temperatuur 

 ST +16…+38 C majasisene temperatuur 

 T +16…+43 C majasisene temperatuur 

 

 



 

 

PAIGALDAMINE 

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Toimetage pakend sobivasse 
kogumiskonteinerisse. Võtke ära vahtplast kondensaatori ja korpuse vahelt. Liikuvad osad, nt. riiulid 
võivad olla transportimise ajaks kinnitatud teibiga. Eemaldage teibid hoolikalt. Puhastage liimijäägid 
sooja vee ja seebi abil. Ärge võtke midagi ära seadme tagaküljest. Paigaldage seade sobivasse 
asukohta, kus on piisav vahemaa ümbritsevatest seintest ja esemetest ning sobiv temperatuur. 
Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba.  
Seadme asukohaks tuleb valida kuiv ja hästiõhutatav koht ruumis. Ärge paigaldage seadet otsese 
päikesekiirguse kätte. Uksed peavad avanema täielikult ilma igasuguse takistuseta. Seade peab 
asuma tasasel, kuival ja kõval aluspinnal.  
Kontrollige seadme loodisolekut vesiloodi abil.  
Ühendage seade vooluvõrku.  
Seadme tüübisilt on leitav tagaküljelt. 
 

Loodimine aluspinnal 

Kasutage seadme reguleeritavaid jalgu selleks, et seade aluspinnal loodida. Kui seade ei ole loodis, 
siis ei pruugi uks ja magnetsulgurid normaalselt sulguda. Keerake seadme eesmisi jalgu vastavalt 
vajadusele pikemaks või lühemaks. 
 

Ohutud vahemaad seinte ja ümbritseva mööblini 

 

 

Piisava õhuringluse tagamiseks seadme ümber tuleb jätta vahemaa seadme taha vähemalt 50 – 70 

mm, külgedele ja peale vähemalt 100 mm. 

Ukse avanemisnurk on 135 kraadi. 

 

 

 

 

 



 

 

UKSE AVANEMISSUUNA VAHETUS 

Lülitage seade alati välja ja eemaldage vooluvõrgust enne, kui hakkate vahetama ukse 
avanemissuunda. Elektrilöögi oht! 
Hoiatus! Ukse avanemissuuna vahetamine tuleb teostada kahe inimese jõul – muul juhul võib endale 
viga teha või seadet kahjustada. Ärge kallutage seadet rohkem kui 45 kraadi alla. 

Meelespidamiseks. Reguleerige ukse asend. Tihend peab ukse korralikult sulgema. Vajalikud 

töövahendid ukse avanemissuuna vahetuseks on ristpeaga kruvikeeraja, lameotsaga kruvikeeraja, 

kuuskantvõti.  

1 Võtke ära ülemise uksehinge kate (1). 

2. Keerake lahti ülemise hinge kinnituskruvid ( 2 / ristpeaga kruvikeeraja abil). 

 

3. Võtke ülemine hing (A) ära, samuti ukseblokeerija (B) ja ust kandev seib. 
4. Eemaldage uks ettevaatlikult. Hoidke ust kriimustuste ja kahjude eest. 
A. Keerake lahti mutter. Võtke ära seib ja paigaldage hinge telg teisele poole. 

 

B. Eemaldage ukseblokeerijad (ülal ja all). 

 

 
 
 
 
 

1 2 3 



 

 

5. Keerake lahti alumise hinge (3   ) kinnituskruvid (ristpeaga kruvikeeraja abil). 
6. Paigaldage alumine hing vastaspoolele. 
 
 
 
 
 

 
7. Paigaldage uks alumise hinge teljele ja paigaldage vastaspoolele lahtisena ülemine hing. 

 
8. Reguleerige ukse asend hoolikalt ja keerake ülemise hinge kruvid kinni. 
9. Paigutage reguleeritav jalg* vastaspoolele ja loodige külmik. 

 
* oleneb mudelist 
 

  



 

 

KASUTAMINE 

PAIGALDAMISE JÄREL TULEB SEADMEL LASTA SEISTA ASUKOHAS 12 TUNNI VÄLTEL, ENNE KUI 
ÜHENDATE SEADME VOOLUVÕRKU. 
Temperatuuriseadistuse lüliti 
Temperatuur on valitav vahemikus MIN (kõige kõrgem temperatuur) kuni MAX (kõige külmem 
temperatuur). Enne, kui seadme kasutusele võtate:  
(a.) Seadistage termostaat kõige külmemale seadistusele.  
(b). Seadistage lõplik pidevalt kasutatav temperatuur alles 24-48 tunni möödudes sisselülitamisest. 
Igapäevaseks kasutamiseks on sobivaim kasutada keskmist seadistust. Kui seade eemaldatakse 
vooluvõrgust või lülitatakse välja seoses elektrikatkestusega, tuleb enne seadme uut ühendamist 
vooluvõrku oodata 3-5 minutit.  
Seadistus OFF lülitab kompressori välja. Et seade oleks täiesti välja lülitatud, tuleb pistik eemaldada 
pistikupesast. 
 
Seadme laitmatuks toimimiseks vajalikud tingimused. 
Optimaalsed temperatuurid külmikus on tagatud vaid järgnevatel juhtudel: 

 ümbritsev temperatuur on kliimaklassile vastav 

 uksed sulguvad õigesti 

 uksi ei avata liiga kauaks 

 uste tihendid on heas korras 

 seade on paigutatud nõuetekohaselt 

 seade pole ületäidetud 

 seadmesse ei panda kuuma ega sooja toitu 
Kui ümbritsev temperatuur on väga kõrge, siis on soovitatav seadistada temperatuur ajutiseks 
tugevamale jahutusele. Kui tugevam jahutus hakkab põhjustama jääkristallide teket, siis valige 
madalam seadistus. Kõrge ümbritsev temperatuur ja samaaegne tugeval jahutusel töötamine võib 
tekitada olukorra, et kompressor töötab temperatuuri alalhoidmiseks vahet pidamata.  
Sulatage külmikut regulaarselt, kuna kogunev jää halvendab seadme tööjõudlust ja lisab energiakulu. 
 
Kasulikku meelespidamiseks / energia säästmine. 
Külmikus saab säilitada küpsetatud/keedetud toitu. Toit tuleb eelnevalt jahutada toatemperatuurini. 
Säilitage toitu õhukindlas anumas, mis on valmistatud toidu säilitamiseks sobivatest materjalidest. 
Mõned toidud nagu kala, liha jne võivad külmikus lahtisena kuivama hakata ja levitada maitset/lõhna 
teistele toiduainetele. Lõhnade-maitsete kandumise vältimiseks võib toidu pakkida ka 
alumiiniumfooliumi või muusse õhukindlasse ümbrisesse. Toitu ei tohiks külmikus liiga kokku kuhjata. 
Ärge täitke seadet liigselt. Paigutage eri toiduained väikeste õhuvahedega ühtlaselt terves külmikus. 
See hoiab ära nende ristsaastumise. Kuum toit tuleb eelnevalt jahutada toatemperatuurini. Muul 
juhul tõuseb külmikute elektritarbimine märgatavalt. Sulatamiseks pange külmutatud toit oma 
külmiku jahekambrisse. Kuumade ilmadega tasub külmiku ust nii väheseks ajaks avada, kui võimalik. 
Kontrollige, et seadme ümber oleks piisavalt õhuruumi. Õhk peab seadmele ligi pääsema igast 
küljest. 
 
Toidu sügavkülmutamisest 
Pakendage sügavkülmutatav toit alumiiniumfooliumi, toidukilesse, õhukindlatesse kilekottidesse või 
plastkarpidesse vm sobivasse pakendisse. Jätke toitude vahele vaba ruumi, et õhk võiks vabalt 
ringelda. Toit on korralikult läbi külmunud 24 tunni möödudes. Kui ostate toitu külmutatuna, siis 
kontrollige, et toidu pakend oleks vigastamata. Vigastatud pakend võib tähendada, et külmaahel on 
vahepeal katkenud. Ostke sügavkülmutatud tooted kõige viimases järjekorras ja toimetage 
võimalikult ruttu sügavkülmikusse, kasutades transportimisel termoisolatsiooniga kotti. Ärge 
külmutage uuesti toitu, mis on vahepeal täiesti või pooleldi ülessulanud. Tarvitage selline toit 24 



 

 

tunni sees ära. Järgige ka sügavkülmutatud toiduainete pakendil kirjas olevaid säilivuskuupäevi. 
Külmunud toitu süüa ei tasu. Külmapõletuste oht! 
Sügavkülmiku sisepindu ei tohi puutuda märja käega – külmakahjustuse oht kudedele! 
 

Toiduainete säilitamine külmikus / sügavkülmikus 

Toitu säilitatakse külmiku sees asuvates sahtlites või riiulitel (olenevalt mudelist). Ärge asetage toitu 
sügavkülmikusse nii, et see oleks otseselt pindadega kontaktis. Toit peab olema pakitud fooliumi, 
kilesse, õhukindlatesse kilekottidesse või plastkarpi.  
Sügavkülmaosas säilitamine aitab pikendada kasutamiskõlblikkuse aega toidul, mis tavatingimustel 
rikneks kiiresti. 
Säilitage sügavkülmikus toitu, mis on värske ja hea kvaliteediga. Toit peab olema külmikusse asetatud 
alati hoolikalt pakituna. See hoiab ära kuivamise, toidu värvi ja maitse muudatused ning aitab 
säilitada värskuse. Puu- ja köögiviljad säilivad külmiku jahekapiosas kõige paremini spetsiaalses 
köögiviljakastis. Tugevasti lõhnavad toidud tuleb pakkida kilesse või katta hoolikalt kinni. Jahutage 
kõik toidud toatemperatuurini enne külmikusse asetamist. 
 
Sobivad pakendid: 
Plastkile, torukile, alumiiniumfoolium. Pakendeid saab osta toidupoest või majapidamistarvete poest. 
Säilitamise aeg sügavkülmikus: külmutatavat toitu saab säilitada ajavahemikus 1 kuud kuni aasta 
(temperatuur peab olema vähemalt - 18°C kraadi alla nulli, mitte kõrgem). 
Pidage meeles: 
Külmutades toite, tuleb seda teha enne kui toidu parim-enne kuupäev on saabunud. 
Korra külmutatud ja juba ülessulanud toitu uuesti ära külmutada ei tohi. Kui toit on juba üles sulanud, 
tuleb see võimalikult ruttu ära tarvitada. 
 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Hoiatus: enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
Pidage külmiku sisemust puhtana, et vältida halbade lõhnade teket. Eemaldage tolm kondensaatorilt 
ja seadme tagaküljelt pehme harja või tolmuimejaga. 
 
Pesuaine 
Kasutaga seadme sisemuse puhastamiseks lahjat nõudepesuainelahust või söögisooda lahust. Ärge 
kasutage seadme puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid. Samuti ärge kasutage 
selleks lahusteid. Ärge kasutage abrasiivseid aineid seadme mistahes osa puhastamiseks. Ärge 
kasutage puhastamisel orgaanilisi aineid. Ärge kasutage puhastamiseks ka eeterlikke õlisid. Need 
juhised kehtivad seadme kõigi pindade puhastamisel. 
 
Pealispind 
Peske seadme pealispind niiske lapiga, vajadusel kasutades veidi nõudepesuainet. Loputage puhtas 
vees niisutatud lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. 
 
Sisemus 
Puhastage riiulid ja kapi siseseinad soojas vees ja nõudepesuainelahuses niisutatud lapiga. Loputage 
puhtas vees niisutatud lapiga. Kuivatage kuiva lapiga. Kontrollige, et sulamisvee äravooluava oleks 
puhas ja läbivoolav. 
 
Uksetihendid 
Uksetihendeid tohib pesta sooja vee ja lahja pesuaine lahusega (mittehappelisega). 
 
Sulatamine 
Hoiatus: ärge kunagi eemaldage härmatist teravate esemete või noa abil. Elektrilöögi oht! 



 

 

Tühjendage külmik, pakkige külmutatud toit mitmekihilisse ajalehepaberisse ja säilitage jahutuskastis 
või teises sügavkülmikus. Lülitage seade välja, keerates termostaadi asendisse OFF, eemaldage pistik 
pistikupesast. Kui jää sulab, kuivatage vett lappide või majapidamispaberiga. 
Ärge kiirendage sulamisprotsessi kuuma vee abil. Eemaldage suured lahtised jäätükid. Kui kogu jää on 
sulanud, pühkige külmiku sisepinnad ja uksetihendid puhtaks ja kuivaks pehme puhta lapiga. Jätke 
seadme uks sisemuse kuivamiseks ja tahenemiseks avatuks. Pärast põhjalikku kuivamist ühendage 
seade tagasi vooluvõrku. 
 

VEAOTSING 

Seade ei käivitu. 

Pistik ei ole ühendatud pistikupessa. 
Pistik on pesast valja tulnud. 
Pistikus puudub vool. 
Vooluringi kaitse on rakendunud. 
Voolupinge on liiga madal 

Kontrollige kõnealust pistikupesa mõne teise 
elektriseadmega. 
Kontrollige kaitsmeid. 
Võrrelge seadme tüübisildi andmeid andmetega, 
mis käivad tarbimiskoha vooluvorgu kohta. 

Ebapiisav jahutus. 

Ust on liiga sageli avatud. 
Uks pole täielikult kinni. 
Külmik on üle täidetud. 
Külmikusse on pandud sooja toitu. 
Uksetihendid on kahjustatud. 

Sulgege uks korralikult 
Ärge täitke külmikut üle. 
Pange külmikusse vaid külmi /toatemperatuuril 
toite. 
Laske vahetada tihend. 

Uks teeb avamisel imelikku häält 

Tihend on määrdunud Puhastage uksetihendid. 

Ebaharilikud helid. 

Seade ei asetse tasasel, kuival ja kõval 
aluspinnal nagu peaks. 
Seade puudutab tagaseina või mõnd 
muud eset.  
Midagi on seadme taha kukkunud. 

Paigutage seade alusel õigesti. 
Loodige seade aluspinnal. 
 
 
Eemaldage võõrkeha seadme tagant. 

 

TEHNILINE TEAVE 
Mudel: sügavkülmik 
Kliimaklass ja ümbritsev temperatuur N~T (temperatuur ümber seadme vahemikus 16- 43°C) 
Energiaklass A++ 
Aastane energiakulu 173 kWh 
Toitepinge / sagedus 220 - 240V / 50 Hz 
Maht bruto /neto - 169/153 L 
Müratase 40 dB/A 
4 tärni sügavkülmik 
Külmutusvõimsus 24 tunniga - 9 kg 
Maksimaalne külmapidavuse aeg elektrikatkestusel 20.00 h 
Reguleeritav termostaat 
Kompressoreid 1 
Jahutusaine R600a 
Vahetatav ukse avanemissuund 
Reguleeritavad jalad – 2 eesmist 
Sulatamine käsitsi 
Mõõtmed (KxLxS) 143.4 x 55 x 58.80 cm 

Kaal (neto/bruto) 42.5 / 46.5 kg 

 

 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

Käidelge seade vastavalt jäätmeseadusega ette nähtud nõuetele. Külmikute 

jahutussüsteem ja isolatsioon sisaldavad jahutusaineid ja gaase, mis tuleb käidelda 

nõuetekohaselt. Vältige külmiku jahutusaineringluse osade kahjustamist. Kui jahutusaine 

pääseb ruumiõhku, võib tekkida tuleoht! Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste 

käeulatusest. Lämbumisoht! 

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele 

käitlusele jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise 

tulega. Enne seadme andmist käitlusse tehke seade kasutuskõlbmatuks (eemaldage 

toitejuhe). Enne jäätmejaama andmist eemaldage seadmelt uks, et keegi ei saaks seadme sisemusse 

lõksu jääda.  

Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. 

Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest. 

 


