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Teie poolt äsja ostetud seadet, mis on tähistatud sümboliga , saab kasutada toor- ja 
valmistoidu külmutamiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud 
toidu hoidmiseks.  Oma seadmete parimaks kasutamiseks lugege neid juhiseid hoolikalt. Neist 
leiate oma seadme kirjelduse ja kasulikke nõuandeid toidu säilitamiseks. 

SEADME KIRJELDUS (joon. 1)
A) Juhtpaneel
1. LED-lamp (roheline)
2. Temperatuurihäire LED (punane)
3. Sisetemperatuuri reguleerimise nupp 

(termostaat)
4. Avatud ukse helilise häire lüliti (kui on 

olemas)
B) Sahtlid värske toidu külmutamiseks ja 

külmutatud toidu hoidmiseks.
C) Sahtel üksnes külmutatud toidu 

hoidmiseks.
Mõnel mudelil on jääpakid: võtke need sahtli 
(C) tagaotsast ära ja paigutage sahtlis üksteise 
kõrvale.

PAIGALDAMINE
Veenduge, et seade poleks kahjustatud.
Igasugustest transpordivigastustest tuleb müüjat teavitada 24 tunni jooksul seadme 
kättetoimetamisest. Paigaldage seade kuiva, hästi õhutatud kohta, eemale soojusallikatest 
nagu ahjud, pliidid, otsene päikesevalgus jne. Kui see pole võimalik, siis tuleb jälgida järgmisi 
vahekaugusi:
a) seadme ja ning söe- või petrooleumahju vahel: vähemalt 30 cm
b) seadme ja gaasi- või elektripliidi vahel: vähemalt 3 cm.
Samuti saab seadme ja ahju vahele paigutada isolatsiooniplaadid (müüakse spetsiaalsetes 
poodides). Seade tuleb paigaldada stabiilsele ja tasasele pinnale vastavalt seadmega koos tulnud 
malli tagaküljel olevatele juhistele.
Enne külmiku sisselülitamist oodake kaks tundi: seni puhastage sisemus vee ja äädika lahuses 
niisutatud käsnaga ja pange paika kõik komplektis olevad tarvikud.

Tähtis: Pistikupesa peab olema ligipääsetav ka pärast paigaldust, et seadet saaks vajaduse korral 
lahti ühendada. Kui see pole võimalik, siis ühendage seade elektrivõrku kahesuunalise lülitiga, 
mille klemmide minimaalne vahekaugus on 3 mm ning mis asub lihtsalt ligipääsetavas kohas.

ELEKTRILINE ÜHENDUS JA TÖÖ
Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele.
Seadme maandus on seadusega kohustuslik. Tootja loobub igasugusest vastutusest 
inimestele või loomadele tekitatud vigastuste või vara kahjustuste eest, mis tulenevad 
eelpool mainitud kasutusjuhiste eiramisest.
Kui rakendus on sisse lülitatud ja termostaadi nupp ei ole sümbolil •, siis süttivad roheline ja 
punane LED (1) ja (2) (joon. 1). Roheline LED jääb põlema ja näitab, et seade töötab. Punane 
LED jääb põlema, kui saavutatakse õige töötemperatuur. See süttib uuesti, kui temperatuur 
külmikus tõuseb ukse sagedase või pika lahtioleku tõttu, või kui seade on külmutatava värske 
toiduga üle koormatud.

ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA
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TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Termostaati (vt joon. 1) kasutatakse temperatuuri reguleerimiseks seadmes. Asend • näitab, et 
seadme töö on katkestatud. Ideaalne temperatuur külmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks 
on -18 °C. Normaaltingimustes (ümbritsev temperatuur +20 °C ja +25 °C vahel) on soovitav 
seada termostaadi nupp keskmisesse asendisse. Selleks, et saada madalamat või kõrgemat 
temperatuuri kui -18 °C keerake termostaadi nupp kõrgeimasse asendisse või „•“ peale. Külmiku 
temperatuurihäälestust võivad mõjutada ümbritseva õhu temperatuur, hoitava toidu kogus, 
seadme asukoht ja ukse avamise sagedus. Nende tegurite arvessevõtmiseks võib olla vajalik 
muuta termostaadi sätet. Hoitava toidu temperatuuri kontrollimiseks pange termomeeter (kui see 
on komplektis) toidu alla; kui see panna toidu peale, siis näitab see õhu temperaturi, mis erineb 
toidu omast.

SÜGAVKÜLMIKU KASUTAMINE
Sellel seadmel on heliline häire (kui kuulub komplekti), mis kostab juhul kui uks lahti jäetakse.

KÜLMUTAMINE (joon. 6)
Andmesildil on sätestatud värske toidu 
kogus, mida saab külmutada 24 tunni jooksul 
keskkonnatemperatuuril 25 °C.
Ärge pange külmikusse kuuma toitu ning 
ärge kunagi külmutage uuesti isegi osaliselt 
sulanud toiduaineid. Mähkige toit fooliumi või 
pakkekilesse või pange see spetsiaalsetesse 
anumatesse. Jälgige, et kõigil külmikus olevatel 
pakkidel oleks silt, mis näitab selle sisu ja 
külmutamise kuupäeva. Voolukatkestuse korral 
säilitab sügavkülmik õige säilitustemperatuuri 
umbes 15 tunniks. Siiski on soovitav sel ajal 
vältida ukse avamist.
Märkus: tänu tõhusale uksetihendile ei avane külmiku uks kohe pärast sulgemist lihtsalt; oodake 
enne uuesti avamist mõned minutid.

JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMINE
Täitke jääkuubikute alused 3/4 ulatuses ning pange ülemisse sahtlisse.
Kui alus jääb kinni, siis ärge püüdke seda lahti kangutada terava esemega, mis võib seadet 
kahjustada. Selle asemel kasutage lusika vart.
Tähtis: Ärge pange jääkuubikuid või külmutatud pulgakomme kohe pärast jääkuubikusahtlist 
väljavõtmist suhu, kuna need võivad tekitada külmapõletusi. Ärge hoidke vedelikke sügavkülmikus 
klaasanumaga.

KÜLMUTATUD TOIDU SÄILITAMINE
Külmutatud toiduainete ostmisel jälgige, et pakend oleks terve, st ei oleks paisunud ning sel 
poleks niiskeid plekke. Pange külmutatud toiduained kohe külmikusse, et vältida värskust 
rikkuvat temperatuuritõusu transpordil. Igal juhul tuleb kõik tooted ära kasutada pakendil märgitud 
kuupäevaks.
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SULATAMINE
Mõned soovitused:
Keedetavad köögiviljad: ärge sulatage, vaid pange otse keevasse vette ja keetke nagu 
tavaliselt.
Liha (suured lõigud): sulatage külmikus, ilma originaalpakendist välja võtmata. Jätke enne 
valmistamist umbes kaheks tunniks toatemperatuurile.
(väikesed tükid): sulatage toatemperatuuril või valmistage kohe.
Kala: sulatage külmikus ilma pakendist välja võtmata või valmistage pooleldi sulanuna.
Poolfabrikaadid: Valmistage otse ahjus, ilma alumiiniumnõust välja võtmata.
Puuvili: sulatage külmikus.

SULATAMINE
Sulatage seadet vähemalt kord aastas või kui jää paksus seintel küündib 3 mm-ni.
Sulatamiste vahel eemaldage külmikuvõrelt aeg-ajalt jääd spaatli abil. Ärge kasutage teravaid 
esemeid. Igasugused seadme vigastused, mis on tingitud nende reeglite eiramisest, ei ole 
garantiiga kaetud. Soovitavalt sulatage seadet siis kui külmutatud toidu kogus on minimaalne või 
kui seade on tühi. Külmutatud toit tuleb mähkida ajalehtedesse või karpi ning hoida külmikus või 
jahedas kohas. Viige termostaadi nupp asendisse •, lahutage seade vooluvõrgust ja jätke uks 
lahti. Sahtlite eemaldamiseks tõmmake eestpoolt üles. Vältige poes müüdavaid sulatuspihusteid: 
need võivad sisaldada kahjulikke aineid. Pärast seadme sulatamist loputage ja kuivatage hoolikalt. 
Ühendage külmik uuesti. Vahetage välja külmutatud toit külmikus.

Perioodiline ja korralik hooldus tagavad teie seadmele pika eluea.
Enne mistahes tegevust lahutage seade vooluvõrgust.
Puhastage sisemust perioodiliselt sooja vee ja äädika lahusega. Loputage ja kuivatage.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega pesuvahendeid.
Aeg-ajalt puhastage uksetihendit veega ning seejärel kuivatage hoolikalt. Ärge kasutage õli ega 
määret.
Pärast puhastamist ühendage seade uuesti vooluvõrku.

PUHKUS
Kui lähete mõneks ajaks ära, siis lahutage seade vooluvõrgust ja tehke täiesti tühjaks. Puhastage 
sisemus ja jätke uks lahti.
Lühikesteks kasutuseta perioodideks ärge seadet välja lülitage.

HOOLDUS
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Seadme ebakorrektne töö pole alati tingitud rikkest vaid võib olla tingitud ebakorrektsest 
paigaldusest või kasutamisest.  Tarbetute tasuliste teenindusvisiitide vältimiseks soovitame 
vaadata järgnevat probleemide lahendamise juhendit:

1. Kui punane LED pidevalt põleb või vilgub, siis on sisetemperatuur liiga kõrge.  
Kontrollige, kas:

	 •	uks	on	korralikult	kinni
	 •		termostaadi	nupp	on	õiges	asendis	 

(vt lõiku Temperatuuri reguleerimine)
	 •	kas	seade	asub	soojusallika	läheduses
	 •	õhk	liigub	ventilatsiooniavades	vabalt
	 •	pole	tekkinud	ülemäärast	jää	kogunemist
 Kui teie seadmel on all vasakul paiknev sahtel (vt joon. 11), siis 

eemaldage see ja puhastage sisemus pehme harjaga.
2. Kompressor töötab pidevalt. Kontrollige, kas:
	 •	toatemperatuur	pole	liiga	kõrge
	 •	ust	ei	avata	liiga	sageli.
3. Seade tekitab liialt suurt müra. Kontrollige, kas:
	 •	seade	on	loodis.
4. Seade ei tööta üldse. Kontrollige, kas:
	 •	termostaadi	nupp	pole	asendis	•
	 •	pole	voolukatkestust
	 •	pistik	pole	korralikult	pesas
	 •	kodu	peakaitse	pole	lahti	ühendatud	või	kaitse	läbi
	 •	toitekaabel	pole	vigastatud	(vt	märkust).

Märkus. Kui toitekaabel tuleb vahetada, siis lahutage seade vooluvõrgust ja vahetage kaabel, 
veendudes, et see on õigesti ühendatud. Kui pärast ülaltoodud asjaolude kontrollimist teie 
seade ikkagi korralikult ei tööta, siis võtke ühendust teenindusega (kontaktinfo leiate garantiist ja 
telefoniraamatust); selgitage probleemi, nimetades oma seadme mudeli ja seerianumbri.

TEENINDUSKESKUS


