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Enne valgustipirni vahetamist ühendage seade kindlasti vooluvõrgust lahti. Seejärel tegutsege 
vastavalt teie tootes asuva valgustipirni tüübist sõltuvatele juhistele.
Asendage valgustipirn teise samade omadustega pirniga, mille võite hankida kas tehnilisest 
teenistusest või volitatud edasimüüjatelt.

Külmikusektsiooni valgustuses kasutatakse LED-tulesid, mis tagavad tavapärastest 
lampidest parema valgustuse ja samas väga väikese energiakulu. 
Kui vajate asenduslampi, võtke ühendust volitatud teenindusega. 
Tähtis! Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel.
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Puhastage külmikut regulaarselt lapi ning leige vee ja spetsiaalselt külmiku sisemuse jaoks 
mõeldud neutraalse puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid!
Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb võtta seadme pistik pistikupesast või seade 
vooluvõrgust välja.

Ühendage seade vooluvõrku.
Mõne mudeli puhul võib kosta piiksatus, mis annab märku, et temperatuurihäirest. Vajutage 
helialarmi väljalülitamiseks nuppu. 
Märkus. Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-5 tundi kuni normaalselt täidetud seadme 
jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

SEADME HOOLDAMINE JA  
PUHASTAMINE

LED ASENDAMINE (olenevalt mudelist)

LED- strip
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Ühendage seade vooluvõrgust lahti, tühjendage seade, laske sel sulada (kui on vajalik) ja 
puhastage see.
Hoidke uksed veidi paokil, et õhk saaks seadmes ringelda. Nii tehes väldite hallituse ja halbade 
lõhnade kogunemist.

KUI SEADE EI OLE KASUTUSES

Voolukatkestuse korral helistage elektrifirmasse ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
Märkus. Pidage meeles, et täis seade säilitab külma kauem, kui osaliselt täis seade.
Kui toidul on veel näha jääkristallid, võib selle uuesti külmutada, kuid lõhn ja maitse võivad olla 
muutunud.
Kui toiduained näevad halvad välja, on kindlam need ära visata.
Kui voolukatkestus kestab kuni 24 tundi.
1. Hoidke seadme uks kinni. Nii püsib külmikus olev toit võimalikult kaua külmana.
Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni.
1. Tühjendage külmutussektsioon ja pange toiduained kaasaskantavasse sügavkülmikusse. Kui 
sellist sügavkülmikut või jääpatareisid ei ole käepärast, siis püüdke kergemini riknevad toiduained 
ära kasutada.
2. Tühjendage jääkuubikute rest.

VOOLUKATKESTUS
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Külmutussektsioon  võimaldab säilitada külmutatud toiduaineid (pakendil näidatud aja jooksul) 
ja külmutada värsket toitu. Seadme nimiplaadile on kirjutatud värske toidu kogus, mida 24 tunni 
jooksul on võimalik külmutada. Paigutage külmutatud toit külmutussektsiooni külmutuspiirkonda (vt 
kiirjuhendit), jättes toidupakendite ümber õhu vaba ringluse võimaldamiseks piisavalt vaba ruumi. 
Soovitatav on mitte külmutada uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Toit on soovitatav mähkida 
selliselt, et see ei võimaldaks vee, niiskuse või kondensaadi sissetungimist. 
Jääkuubikute valmistamine
Täitke jäävann (kui on olemas) 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektsiooni. Ärge mitte 
mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaotsalisi või teravaid esemeid.
Sahtlite eemaldamine (sõltuvalt mudelist)
Tõmmake sahtlid lõpuni välja, tõstke nad üles ja võtke välja. Mahu suurendamiseks võib 
sügavkülmikut kasutada ilma sahtliteta.

Veenduge, et uks on pärast toidu tagasi restidele/riiulitele asetamist korralikult suletud.

Tähelepanu! Ärge peske toote tarvikuid nõudepesumasinas.

Märkus. Toote sisetemperatuuri võivad mõjutada keskkonnatemperatuur, ukse avamise sagedus 
ja seadme asukoht. Seadistage temperatuur vastavalt nendele teguritele.

Jäävabade mudelite puhul ei ole vaja sulatamist ette võtta, sest see toimub automaatselt.
Teiste mudelite puhul on jää tekkimine tavapärane olukord. 
Tekkiva jää kogus ja selle kogunemise kiirus sõltub ümbritsevatest tingimustest ja ukse avamise 
sagedusest. Soovitatav on valida madalam temperatuur või lülitada võimaluse korral sisse 
kiirkülmutuse funktsioon (vt kiirjuhendit) neli tundi enne toidu külmutussektsioonist väljavõtmist, 
et pikendada toidu säilimist sulatamisfaasi ajal. Sulatamiseks lülitage seade välja ja eemaldage 
sahtlid. Pange külmutatud toit jahedasse kohta. Jätke uks lahti, et jää saaks sulada. Vältimaks vee 
väljavoolamist sulatamise ajal, pange külmutussektsiooni põhja vett imav lapp ja väänake seda 
regulaarselt kuivaks.
Puhastage külmutussektsiooni sisemus ja kuivatage see hoolikalt.
Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse.

KUIDAS KÜLMUTUSSEKTSIOONIS 
JÄÄD SULATADA (olenevalt mudelist)

KÜLMUTUSSEKTSIOON
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JÄÄ PEATAMISE SÜSTEEM (olenevalt mudelist)

JÄÄ PEATAMISE SÜSTEEM (saadaval olenevalt mudelist) toetab külmutussektsiooni 
sulatusprotsessi. JÄÄ PEATAMISE tarvik (joonis 1) on mõeldud osa külmutussektsiooni 
tekkiva jää kogumiseks ning seda on lihtne eemaldada ja puhastada, vähendades sellega 
külmutussektsiooni sisse tekkiva jää sulatamiseks kuluvat aega. 

JÄÄ PEATAMISE tarvikult jää eemaldamiseks tegutsege vastavalt allnäidatud protseduurile. 

JÄÄ PEATAMISE TARVIKU PUHASTAMINE 
-  Avage külmutussektsiooni uks ja eemaldage 
ülemine sahtel (joonis 2).

-  Vabastage JÄÄ PEATAMISE tarvik (joonis 
3) ja võtke see välja (joonis 4), jälgides 
tähelepanelikult, et see allolevale klaasriiulile 
ei kukuks. Märkus. Kui tarvik on kinni jäänud 
või on raskesti eemaldatav, siis ärge proovige 
seda eemaldada, vaid sulatage parem terve 
külmutussektsioon. 

- Sulgege külmutussektsiooni uks.
-  Eemaldage tarvikult jää, loputades seda 
jooksva (mitte kuuma) vee all (joonis 5).

-  Laske tarvikul kuivaks tilkuda ja kuivatage 
plastosad pehme lapiga.

-  Pange tarvik tagasi, asetades tarviku tagaosa 
joonisel 7-A näidatud eenduvatele osadele ja 
kinnitades seejärel tarviku käepideme uuesti 
ülalolevate haakide külge (joonis 7-B).

-  Pange ülemine sahtel tagasi oma kohale ja 
sulgege külmutussektsiooni uks. 

JÄÄ PEATAMISE tarvikut on võimalik 
puhastada omaette ilma külmutussektsiooni 
täielikult sulatamata. JÄÄ PEATAMISE tarviku 
regulaarne puhastamine aitab vähendada 
külmutussektsiooni täielikult sulatamise 
vajadust. 

Märkus. toote tehnilised andmed, sh 
mahutavus ja energia, on arvestatud ilma JÄÄ 
PEATAMISE tarvikuta.

Click!!

Click!!
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ÜLIKIIRE KÜLMUTUS  (olenevalt mudelist)

Ülikiire külmutuse sektsioon on mõeldud kuni 2 kg värske toidu väga kiireks külmutamiseks. 
Ülikiire kiirkülmutusfunktsioon vähendab jääkristallide moodustumist toidus külmutamise käigus, 
tagades sedasi toidu parima võimaliku kvaliteedi, kui see enne tarbmist taas üles sulatatakse. Kui 
ülikiire külmutuse funktsioon ei ole sisse lülitatud, saab seda sektsiooni kasutada tavapäraseks 
külmutamiseks või juba külmutatud toitude säilitamiseks.
Märkus. Kui ülikiire külmutuse funktsioon on sisse lülitatud, võite kuulda vaikset undamist. See 
on täiesti normaalne ja selle põhjuseks on õhuvool, mis tagab külma optimaalse jagunemise 
sektsioonis.
Ülikiire külmutuse funktsiooni sisse- ja väljalülitamine.
1. Veenduge, et viimasest ülikiire külmutuse funktsiooni sisselülitamisest on möödas vähemalt 12 
tundi (kui olete seda funktsiooni üldse kasutanud). Ärge lülitage funktsiooni sisse tihedamini kui 
kord 12 tunni jooksul.
2. Veenduge, et kiirkülmutusfunktsioon ei oleks aktiveeritud. ülikiire külmutus ja kiirkülmutus ei saa 
olla korraga sisse lülitatud.
3. Tühjendage ülikiire külmutuse sektsioon.
4. Lülitage ülikiire külmutuse funktsioon sisse, vajutades juhtpaneelil vastavat nuppu. Ikoon süttib 
põlema ja sektsiooni põhjas olevad ventilaatorid hakkavad tööle, suurendades külma õhuvoolu ja 
kiirendades seeläbi külmutusprotsessi.
5. Pange külmutatav toit sektsiooni, paar sentimeetrit (vähemalt 2 cm)sektsiooni tagaseinas 
olevatest ventilaatoritest kaugemale, et külm õhk saaks ringelda. 
6. Maksimaalse külmutamiskiiruse saavutamiseks soovitame ülikiire külmutuse funktsiooni mitte 
välja lülitada enne, kui see automaatselt sulgub, ja hoida ust suletuna.
7. Ülikiire külmutuse funktsioon lülitub automaatselt välja 4-5 tunni möödumisel selle 
sisselülitamisest. Märgutuli kustub ja ventilaatorid jäävad seisma. Soovi korral saate ülikiire 
külmutuse funktsiooni muidugi välja lülitada, kui vajutate korraks juhtpaneelil vastavat nuppu. 
Märgutuli kustub ja ventilaatorid jäävad seisma. 
Tähelepanu!
• Ei ühildu kiirkülmutusfunktsiooniga
Optimaalse töö tagamiseks ei saa ülikiire külmutuse ja kiirkülmutuse funktsioone korraga 
kasutada. Seega kui kiirkülmutusfunktsioon on juba sisse lülitatud, tuleb see enne ülikiire 
külmutuse aktiveerimist kõigepealt välja lülitada (ja vastupidi).
• Kui ülikiire külmutuse sektsiooni ventilaatorid ei hakka tööle
Kui ülikiire külmutuse funktsioon on aktiveeritud, võib juhtuda, et märgutuli süttib, nagu peab, 
aga ventilaatorid ei hakka tööle. See on normaalne ja tähendab, et sügavkülmas sulatatakse 
parajast jääd. Jääsulatusfaasi lõppedes (maksimaalne kestus: 1,5 tundi) hakkavad ventilaatorid 
automaatselt tööle ja ülikiire külmutuse funktsioon käivitub, nagu peab.
• Kui märgutuli ei sütti
Kui pärast nupuvajutust süttib põlema ikoon, siis on nuppu vajutatud liiga kaua. Ülikiire külmutuse 
funktsiooni sisselülitamiseks lülitage esmalt välja kiirkülmutusfunktsioon (hoidke nuppu 3 sekundit 
all, seejärel vajutage korraks nupule, aga mitte kauem kui 1 sekund).
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Enne tehnilisse teenistusse pöördumist:
Käivitage seade uuesti kontrollimaks, kas 
probleem on lahenenud. Kui ei ole, lahutage 
seade uuesti ja korrake toimingut uuesti tunni 
aja möödudes.
Kui pärast tõrgete kõrvaldamise juhistes 
toodud kontrollimiste teostamist ja seadme 
uuesti käivitamist jätkab teie seade valesti 
töötamist, pöörduge tehnilisse teenistusse, 
kirjeldage selgelt probleemi ja öelge:
• tõrke tüüp
•  mudel

• seadme tüüp ja seerianumber (kirjutatud 
nimiplaadile)

• (võimaluse korral) hooldusnumber (number, 
mis on toodud seadme sees asuval 
nimiplaadil pärast sõna „SERVICE”)

Märkus.
Tehnilise teenistuse poolt teostatud 
uste avamissuuna muutmist ei loeta 
garantiiteenuseks.

TEHNILINE TEENISTUS

KUIDAS SAHTLEID METALLSIINIDELT 
EEMALDADA (olenevalt mudelist).

“Click”

2

“Click”

1
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