
SEADME KIRJELDUSET

SEADME JOONIS (joon. 1)
A. Käepide
B. Turvalukk (kui kuulub komplekti)
C. Tihend
D. Separaator (kui kuulub komplekti)
E. Sulatusvee äravooluava kork
F. Juhtpaneel
G. Külgmise mootori jahutusrest

JUHTSEADME JOONIS (joon. 2)
1. Punane märgutuli: vilkumine näitab häiretingimust (vt 

jaotist „VEAOTSING“).
2. Sinine tuli: Funktsioon „6. meel”(6th Sense) aktiveerub 

automaatselt ja kasutajal pole tarvis seda valida, seega 
jääb sinine LED (2) „Sense” (meel) alati põlema. 
Tehnilised üksikasjad leiate peatükist „Funktsioon 6. 
meel (6th Sense)”

3. Rohelised märgutuled: näitab, et toode töötab ja 
temperatuur on seatud.

4. Temperatuuri seadmise nupp: kasutatakse 
temperatuuri seadmiseks ja kiirkülmutamise 
protseduuride aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

ENNE SEADME KASUTAMISE ALUSTAMIST
Teie uus seade on ette nähtud kasutamiseks 
kodumajapidamises ja sellistes kohtades, nagu:
- köögialad kauplustes, kontorites ja muudes 

töökeskkondades;
- maamajad;
- klientide poolt hotellides, motellides, ajutistes 

elukohtades, öömajades.
Toodet võib kasutada ainult külmutatud toiduainete hoidmiseks, 
värskete toiduainete külmutamiseks ja jää tegemiseks.
Eeskirjad nõuavad seadme maandamist. Tootja 
ei kanna mingit vastutust inimeste või loomade 
vigastuste ja vara kahjustamise eest, mille 
on põhjustanud ülaltoodud protseduuride ja 
meeldetuletuste eiramine.
1. Pärast lahtipakkimist veenduge, et seade pole 

kahjustatud ja uksed sulguksid ettenähtud viisil ning 
tihend on terve. Kõigist kahjustustest tuleb teatada 
edasimüüjale 24 tunni jooksul pärast seadme tarnimist.

2. Enne seadme sisselülitamist oodake vähemalt kaks 
tundi, et tagada külmainekontuuride täielik efektiivsus.

3. Paigalduse ja elektriühendused peab tegema 
kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja 
kohalikke ohutuseeskirju järgides.

4. Enne seadme kasutamise alustamist puhastage selle 
sisemus.

 • Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et 
võrgupinge vastaks seadme taga asuval andmeplaadil 
toodud andmetele.

 • Elektriühendused tuleb teha vastavalt kohalikele 
ohutuseeskirjadele.

PAIGALDAMINE
• Pakkige seade lahti.
• Eemaldage 4 vahetükki, mis on paigutatud seadme 

ja ukse vahele. (Joon. 3)
• Veenduge, et sulatusvee äravooluava kork (kui kuulub 

komplekti) on korralikult paigaldatud (E).
• Seadme optimaalseks tööks ja kahjustuste vältimiseks 

ukse avamisel jätke vähemalt 7 cm vaba ruumi tagaseina 
taha ja 7 cm külgedele. (Joon. 4)

• Paigaldage tarvikud (kui kuuluvad komplekti).

SEADME SISSELÜLITAMINE
• Ühendage seade seinakontakti.
• Süttib roheline märgutuli („Normaalrežiim“).
• Süttib sinine märgutuli (“Sense”).
• Punase LED-i vilkumine näitab, et temperatuur seadme 

sees pole piisavalt madal toiduainete hoidmiseks. 
Punane LED kustub tavaliselt kuue tunni möödudes 
pärast seadme sisselülitamist.

• Pange toiduained külmutisse ainult pärast punase LED-i 
kustumist.

Märkus. 
Tänu efektiivsele katte tihendile pole seadet võimalik kohe 
pärast sulgemist kergelt avada. Oodake paar minutit enne 
seadme kaane taasavamist.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Kasutage soovitud temperatuuri seadmiseks nuppu (4).
Sisetemperatuuri seadmiseks toimige järgmiselt:
• Vajutage korduvalt nuppu (4). Iga kord, kui nuppu 

vajutatakse, muutub seatud temperatuur ning see 
väljendub kuvade muutumise järjekorras „Normal“, „Eco“ 
ja „Max“.

• Valige „Max“ madalamate hoiustustemperatuuride 
saamiseks.

• Osalise koormuse korral on soovitatav kasutada režiimi 
„Eco“, sest see seade optimeerib energia tarbimist.

Roheline märgutuli (3) näitab valitud seadet vastavalt 
järgmisele skeemile:

Eco: kõige soojem temperatuur 
(põleb vasak märgutuli).
Normal: keskmine temperatuur 
(põleb parem märgutuli).
Max: eriti madal temperatuur 
(põlevad mõlemad märgutuled).
Shopping (Ostukäik): kiirkülmutus 
(põlevad mõlemad märgutuled). 
Vaadake lõiku „Värske toidu 
külmutamine“.

Märkus. 
Seaded jäävad mällu salvestatuks isegi pärast 
voolukatkestust. Aeg, mille jooksul sügavkülmuti saavutab 
seatud temperatuuri, sõltub klimaatilistest tingimustest ja 
seatud temperatuurist endast.

FUNKTSIOON „6. MEEL“ (6TH SENSE)
Seadme sisetemperatuuri juhtimiseks ja parimate 
tingimuste tagamiseks on funktsioon „6. meel” (6th Sense) 
alati aktiivne.
See sekkub automaatselt järgmistel juhtudel:
• Ukse avamine
 See funktsioon aktiveerub iga kord, kui ukse avamine 

muudab seadme sisetemperatuuri. Funktsioon jääb 
aktiivseks niikauaks, kuni taastatakse optimaalsed 
töötingimused.

• Toiduainete asetamine külmutisse
 See funktsioon aktiveerub iga kord, kui külmutisse 

asetatakse märkimisväärne kogus toiduaineid. 
Funktsioon jääb aktiivseks niikauaks, kuni saavutatakse 
optimaalsed külmutustingimused külmutisse asetatud 
toiduainete jaoks, tagades parima kompromissi 
külmutamise kvaliteedi ja energiakulu vahel. 



Märkus. 
Funktsiooni „6. meel“ (6th Sense) kestus seatakse 
automaatselt ning see võib sõltuda toote kasutamise viisist.

TOIDUAINETE KÜLMUTAMINE
Värskete toiduainete ettevalmistamine külmutamiseks
• Enne külmutamist pakkige toiduained tihedalt 

alumiiniumfooliumi, pakkimiskilesse, õhu- ja 
veekindlatesse plastikkottidesse, külmutamiseks 
sobivatesse kaanega polüetüleenkarpidesse.

• Toiduained peavad olema värsked, küpsed ja kõrgeima 
kvaliteediga, et tagada nende kvaliteet külmutatud 
olekus.

• Värsked köögi- ja puuviljad tuleb külmutada eelistatavalt 
kohe pärast korjamist, et mis tagab nende esialgse 
toiteväärtuse säilimise, konsistentsi, värvi ja lõhna.

• Laske kuumal toidul enne seadmesse asetamist alati 
jahtuda.

Värske toidu külmutamine
• Paigutage külmutatavad toiduained vahetusse 

kokkupuutesse seadme seintega:
 A) külmutatavad toiduained;
 B) juba külmutatud toiduained.
• Vältige külmutatavate toiduainete panekut vahetusse 

kokkupuutesse juba külmutatud toiduainetega.
• Parimaks ja kiireimaks külmutamiseks tuleb toiduained 

jagada väikesteks portsjoniteks – see on kasulik ka 
külmutatud toiduainete kasutamisel.

• Kui külmutisse paigutatakse minimaalne kogus 
toiduaineid (kuni 1/4 andmeplaadile märgitud 
maksimaalsest külmutusvõimsusest), siis juhitakse 
seadme tööd automaatselt funktsiooniga „6. meel“ (6th 
Sense)kasutaja sekkumiseta.

• Suuremate toiduainetekoguste külmutamisel 
(kuni andmeplaadile märgitud maksimaalse 
külmutusvõimsuseni) toimige järgmiselt:

 1. Vähemalt 24 tundi enne külmutatavate toiduainete 
paigutamist külmutisse aktiveerige kiirkülmutamise 
funktsioon, hoides nuppu (4) umbes 3 sekundi jooksul 
allavajutatuna. Rohelised LED-id (3) hakkavad 
järjekorras vilkuma.

 2. Asetage külmutatavad toiduained seadmesse ja 
hoidke selle uks 24 tunni jooksul suletuna. Pärast selle 
aja möödumist on toiduained külmutatud.

Kiirkülmutamise funktsiooni saab käsitsi deaktiveerida 
nuppu (4) vajutades.
Kui kiirkülmutamise funktsiooni ei deaktiveerita käsitsi, siis 
deaktiveeritakse see 50 tunni möödudes automaatselt.

TOIDUAINETE HOIUSTAMINE
Lähtuge seadmel olevast tabelist.
Külmutatud toiduainete liigitamine
Pange külmutatud toiduained külmutisse ja liigitage; 
pakenditel on soovitav ära näidata hoiustuse lõppkuupäev, 
et tagada nende ärakasutamine enne aegumistähtaegu, 
mis on toodud tabelis 6 erinevate toiduainete liikide jaoks.
Soovitused külmutatud toiduainete korral
Kui ostate külmutatud toiduaineid, veenduge järgmises:
• Pakend peab olema puutumatu (kahjustatud pakendites 

olev toiduaine võib olla riknenud). Kui pakend on 
puhetunud või seal on niiskeid laike, siis pole toiduainet 
tõenäoliselt hoitud optimaalsetes tingimustes ja see on 
vahepeal osaliselt sulanud.

• Ostmisel jätke külmunud toiduainete ostmine viimaseks 
ning transportige neid termiliselt isoleeritud kotis.

• Koju jõudes asetage külmutatud toiduained kohe 
külmutisse.

• Vältige või minimiseerige temperatuuri muutusi. Jälgige 
pakenditel olevaid aegumistähtaegu.

• Jälgige alati külmutatud toiduainete pakenditel olevaid 
hoiustusjuhiseid.

Märkus
• Tarvitage täielikult või osaliselt sulanud toiduained 

koheselt ära. Ärge külmutage sulanud toiduaineid 
uuesti, v.a juhul, kui need on uuesti küpsetatud. 
Pärast küpsetamist võib toiduainet uuesti 
külmutada.

• Kestva voolukatkestuse korral: 
Ärge avage seadme ust, v.a jääpakkide (kui 
kuuluvad komplekti) paigaldamiseks toiduainetele 
kapi paremalt ja vasakult poolt. See aeglustab 
temperatuuritõusu..

ETTEVAATUSABINÕUD JA NÄPUNÄITED
• Ärge hoiustage klaasanumaid vedelikega, kuna need 

võivad puruneda.
• Ärge pange jääkuubikuid või pulgakomme kohe pärast 

seadmest väljavõtmist suhu, kuna need võivad tekitada 
külmapõletusi.

• Enne ükskõik millist hooldustööd või puhastamist 
eemaldage seadme pistik seinakontaktist või ühendage 
seade vooluvõrgust lahti.

• Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte või 
soojusallikate lähedusse, et vältida tarbitava võimsuse 
kasvu.

• Ärge asetage seadmesse pihustiballoone ega anumaid 
kütuste või süttivate vedelikega.

• Ärge hoidke selle seadme ja muude kodumasinate 
läheduses bensiini ega muid süttivaid vedelikke 
või gaase. Aurud võivad tekitada tulekahju- või 
plahvatusohu.

• Paigaldage seade horisontaalselt piisavalt tugevale 
seadme kaalu taluvale põrandale kohta, mis sobib 
seadme suuruse ja kasutamisega.

• Paigaldage seade kuiva ja hea ventilatsiooniga 
kohta. Seade on seadistatud tööks kindlas 
temperatuurivahemikus vastavalt klimaatilisele 
klassile, mis on näidatud andmeplaadil toote tagaseinas 
(joon. 7). Seade ei pruugi töötada õigesti, kui see 
jäetakse pikaks ajaks temperatuurile, mis on väljaspool 
ettenähtud temperatuurivahemikku.

• Seade on soovitav jätta sisselülitatuks ka siis, kui seda 
hoitakse lühikest aega tühjana.

• Olge ettevaatlik seadme nihutamisel, et vältida 
põranda (nt parketi) vigastamist. Toote käsitsemise 
hõlbustamiseks on soovitav see enne tühjendada 
(võimaluse korral).

Märkus. 
Seadet peavad käsitsema või paigaldama vähemalt kaks 
inimest.
• Ärge kasutage mehhaanilisi ega muid vahendeid 

sulatamise kiirendamiseks peale nende, mida on tootja 
soovitanud ja/või koos tootega tarninud.

• Ärge kasutage seadme sees elektriseadmeid, kui need 
pole tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.

• Seadmes asuv pirn on spetsiaalselt konstrueeritud 
kodumasinate jaoks ja see pole ette nähtud 
kasutamiseks koduste ruumide üldvalgustamisel 
(EÜ määrus 244/2009).

• Käesolevat seadet ei tohi kasutada alla 8 aasta 
vanused lapsed ning füüsiliste, sensoorsete või 



vaimsete puuetega inimesed ja inimesed, kellel 
puudub vastav kogemus või teadmised seadmest, 
v.a juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest 
vastutav isik.

• Ärge lubage lastel peita end seadme sisemusse – 
sellega võib kaasneda oht seadme sisemusse lõksu 
jäämiseks ja lämbumiseks.

• Toitekaablit võib ümber ehitada või vahetada ainult 
kvalifitseeritud personal või müügijärgne hooldus.

• Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega adaptereid.
• Peab olema võimalus elektriliseks 

lahtiühendamiseks pistiku seinakontaktist 
eemaldamise teel või lülitades välja enne 
seinakontakti asuva kahepooluselise lüliti.

• Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge 
vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele.

• Ärge neelake alla jääpakkide (kui kuuluvad 
komplekti) sisu (mis pole küll toksiline).

• Piirake ukseavamise kordi.
• Seda seadet iseloomustab „kestkondensaatori“ 

tehnoloogia: kondensaator on kokku ehitatud 
külmuti seintega. Sel põhjusel võivad toote küljed 
ja esisein muutuda töötamisel kuumaks. See on 
täielikult normaalne nähtus ja vähendab ohtu 
kondensatsiooni moodustumiseks eriti kriitilistes 
keskkonnatingimustes (vt jaotist „Veaotsing“).

SEADME ÜLESSULATAMINE
Seade tuleb üles sulata juhul, kui seintel oleva jää paksus 
ületab 5–6 mm.
• Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
• Eemaldage toiduained seadmest ja asetage võimalikult 

külma kohta või termiliselt isoleeritud kotti.
• Jätke seadme uks avatuks.
• Eemaldage sisemine sulatusvee äravooluava kork 

(sõltuvalt mudelist) (joon. 8).
• Eemaldage väline sulatusvee äravooluava kork ja 

paigutage nii, nagu on näidatud joon. 8.
• Kasutage seadme sees olevat separaatorit (sõltuvalt 

mudelist) allesjäänud vee kogumiseks (D), nagu on 
näidatud joon. 8. Kui separaator puudub, kasutage 
madalat alust.

• Sulatamist saab kiirendada, kui kasutada jää 
eemaldamiseks seadme seintelt labidakest.

• Eemaldage härmatis seadme põhjast.
• Seadme sisemuse vigastamise vältimiseks ärge 

kasutage jää eemaldamiseks teravaotsalisi või 
-servalisi metallesemeid.

• Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega kuumutage 
seadme sisemust kunstlikult.

• Kuivatage seadme sisemus hoolikalt.
• Pärast sulatamist paigaldage kork.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
• Eemaldage härmatis ülemistelt servadelt (vt jaotist 

Veaotsing).
• Pärast ülessulatamist puhastage seadme sisemus, 

kasutades selleks sooja vee ja/või pehme 
pesemisvahendiga niisutatud käsna.

• Puhastage külgmine ventilaator (kui kuulub komplekti).
Enne hooldustoiminguid ühendage seade vooluvõrgust 
lahti. Ärge kasutage seadme puhastamiseks 
abrasiivseid tooteid, küürimisvahendeid ega 
plekieemaldajaid (nt atsetoon, trikoloroetüleen).
Parimate tulemuste saamiseks puhastage ja hooldage 
seadet vähemalt üks kord aastas.

VALGUSTUSPIRNI VAHETAMINE (kui kuulub komplekti)
• Ühendage seade vooluvõrgust välja.
• Eemaldage hajuti, järgides joonisel toodud toimingute 

järjekorda.
• Kruvige pirn välja ja asendage samasuguse pirniga, mis 

omab sama võimsust ja pinget.
• Paigaldage hajuti ja ühendage seade vooluvõrku.

VEAOTSING
1. Punane LED vilgub.
 • Kas on toitekatkestus?
 • Kas toimub sulatamine?
 • Kas külmutisse on hiljuti paigutatud värskeid 

toiduaineid?
 • Kas seadme kaas on õigesti suletud?
 • Kas seade asub soojusallika läheduses?
 • Kas ventilatsioonirest ja kondensaator on puhtad?
2. Kõik LED-id vilguvad üheaegselt.
 • Pöörduge müügijärgsesse hooldusse.
3. Seade tekitab liialt suurt müra.
 • Kas seade on täiesti horisontaalne?
 • Kas seade on kokkupuutes mööbli või muude 

objektidega, mis võivad tekitada vibratsiooni?
 • Kas seadme alt on pakendiosad eemaldatud? 
Märkus. 
Vulinale sarnanevad mürad külmakontuuris pärast 
kompressori väljalülitumist on normaalne nähtus.
4. Kõik LED-id on kustunud ja toode ei tööta.
 • Kas on toitekatkestus?
 • Kas pistik on korralikult seinakontaktis?
 • Kas toitejuhe on terve?
5. Kõik LED-id on kustunud ja toode töötab.
 • Pöörduge müügijärgsesse hooldusse.
6. Kompressor töötab pidevalt.
 • Kas seadmesse paigutati kuumi toiduaineid.
 • Kas seadme kaas jäeti pikaks ajaks avatuks?
 • Kas seade on paigaldatud väga sooja ruumi või 

soojusallikate lähedusse?
 • Kas kiirkülmutamise funktsioon on aktiveeritud? 

(Rohelised LED-id vilguvad vaheldumisi.)
7. Ülemises servas on liialt palju jääd.
 • Kas sulatusvee äravooluava korgid on õigesti 

paigaldatud?
 • Kas seadme kaas on õigesti suletud?
 • Kas seadme kaas on kahjustatud või deformeerunud? 

(Vt jaotist „Paigaldamine“.)
 • Kas 4 kaitseks mõeldud vahetükki on eemaldatud? 

(Vt jaotist „Paigaldamine“.)
8. Härmatise tekkimine seadme väliskülgedele.
 • See on normaalne teatavates keskkonnatingimustes 

(niiskus üle 85%) või asub seade niiskes ja halvasti 
ventileeritavas ruumis. See ei mõjuta seadme toimimist.

9. Jääkiht seadme sisekülgedel pole ühtlane.
 • See nähtus kuulub tavaliselt normaalse toimimise juurde.

KESKKONNAKAITSE
1. Pakkematerjal 
Pakkematerjal on 100-protsendiliselt taaskäideldav ja 
kannab taaskäitluse sümbolit. Nendest vabanemisel järgige 
kohalikke eeskirju. Hoidke pakkematerjale (plastikkotid, 
polüstüreenosad jne) lastele kättesaamatus kohas, sest 
need võivad olla ohtlikud.
2. Utiliseerimine
Seadme tootmisel on kasutatud taaskasutatavaid materjale.
Käesolev seade on märgistatud vastavalt EU direktiivile 
2002/96/EC Elektrooniliste ja elektriliste seadmete jäätmete 



kohta (WEEE). Selle toote nõuetekohane kõrvaldamine 
aitab kaitsta keskkonda ja inimeste tervist.

Tootel olev sümbol  või kaasas olev 
dokumentatsioon näitab, et seda seadet ei tohi 
käsitleda majapidamisjäätmena ja tuleb viia vastavasse 
kodumasinate kogumiskeskusesse.
Seadme utiliseerimisel veenduge kõigepealt, et see oleks 
kasutuskõlbmatu lõigates ära toitekaabli ja eemaldades 
uksed ja riiulid, et laksed ei saaks seadmesse lõksu jääda.
Vabanege seadmest vastavalt kohalikele 
jäätmekäitlusseadustele ja viige see vastavasse 
kogumispunkti; ärge jätke seadet järelevalveta isegi 
mõneks päevaks, kuna see võib laste jaoks ohtlik olla.
Täpsema informatsiooni saamiseks majapidamisseadmete 
utiliseerimise ja käitlemise kohta, pöörduge oma kohalikku 
omavalitsusse, majapidamisseadmete kogumispunkti või 
poodi, kust te seadme ostsite.
Informatsioon:
See seade ei sisalda CFC-aineid. Külmutusvedelik sisaldab 
R134a (HFC) või R600a (HC) (vaadake seadme sees 
olevat andmeplaati).
Isobutaaniga (R600a) seadmed: isobutaan on looduslik 
gaas, millel pole negatiivset mõju keskkonnale, kuid on 
plahvatusohtlik. Seega veenduge, et jahutussüsteemi 
torustik poleks viga saanud.
Selles tootes võib olla fluoritud kasvuhoonegaase, mis 
kuuluvad Kyoto kokkuleppe alla; külmutusgaas asub 
hermeetiliselt suletud süsteemis.
Külmutusgaas: R134a globaalse soojenemise 
potentsiaaliks (GWP) on 1300.

Vastavusdeklaratsioon 
• See seade on mõeldud toiduainete säilitamiseks ja on 

toodetud vastavuses seadusega (CE) No. 1935/2004.
• See seade on disainitud, toodetud ja turustatud 

vastavuses:
 - ohutusnõudega „Low Voltage“ (madalpinge) direktiiv 

2006/95/CE (mis asendab 73/23/CEE ja sellele 
järgnevad parandused)

 - madalpingedirektiivi 2004/108/EC kaitsenõuetega.
Seadme elektrilist turvalisust on võimalik garanteerida ainult 
juhul kui seade on korrektselt ühendatud heakskiidetud 
maandussüsteemiga.

MÜÜGIJÄRGNE HOOLDUS
Enne pöördumist müügijärgsesse hooldusse:
1. Vaadake, kas saate probleemi ise lahendada.
2. Lülitage seade uuesti sisse, et näha, kas probleem on 

lahendatud. Kui mitte, siis ühendage seade vooluvõrgust 
välja ja oodake umbes tund aega enne seadme uuesti 
sisselülitamist.

3. Kui probleemi ei õnnestunud nende toimingutega 
kõrvaldada, pöörduge müügijärgsesse hooldusse.

Edastage:
• vea olemus;
• mudel;
• hooldusnumber (seadme tagaküljel asuval andmeplaadil 

olev number pärast sõna SERVICE);
• enda täielik aadress;
• telefoninumber ja kaugvalimiskood. 
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CLASE/KLASSE
CLASSE/CLASS °C °F

SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90

ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
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