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Juuri ostamasi  -symbolilla merkitty laite on tarkoitettu tuoreiden ja kypsennettyjen ruokien 
pakastamiseen, pakasteruokien säilyttämiseen ja jääkuutioiden tekemiseen. Lue nämä 
käyttöohjeet huolellisesti. Ne sisältävät laitteen ja toimintojen kuvauksen lisäksi myös hyödyllisiä 
tuoreiden ruokien pakastamiseen ja pakasteruokien säilyttämiseen liittyviä vinkkejä.

LAITTEEN KUVAUS (Kuva 1)
Käyttöpaneeli
A) Toiminnan merkkivalo (vihreä valo)
B) Lämpötilan merkkivalo (punainen hälytysvalo)
C) Lämpötilan säätönuppi (termostaatti)
D) Ovi auki -hälytyskytkin (mallikohtainen)
E) Korit (pakastamista ja säilytystä varten)
F) Vain säilytystä varten tarkoitetut korit.
G) Eutektinen järjestelmä: poista laatikosta F ja aseta korkeaan osastoon E tuotteen 

virrankulutuksen optimoimiseksi.
Joissakin malleissa on lisävarusteena jäähdytysnesteellä täytettyjä kylmäpakkauksia.

ASENNUS
Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 
24 tunnin kuluessa. Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen tai liian lähelle 
muita lämmönlähteitä, kuten liesiä, lämpöpattereita tai kuumavesivaraajia. Laite on kuitenkin 
asennettava kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. 

Huomautus: Pistokkeen on oltava helpossa paikassa myös laitteen asennuksen jälkeen, jotta 
laite voidaan irrottaa tarvittaessa sähköverkosta. Jos tämä ei ole mahdollista, laite on kytkettävä 
sähköverkkoon sellaisen kaksinapaisen verkkokytkimen kautta, jonka kosketinten väli on 
vähintään 3 mm ja joka sijaitsee helppopääsyisessä paikassa.

TUTUSTU LAITTEESI TOIMINTAAN
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SÄHKÖLIITÄNTÄ JA LAITTEEN KÄYTTÖ
Varmista, että laitteen sisällä olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä. 
Laite on kytkettävä lain mukaan maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa 
ihmisille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän määräyksen 
laiminlyönnistä.
Kun laite on kytketty sähköverkkoon ja lämpötilanvalitsinta ei ole asetettu kohtaan •, vihreä valo 
(A) ja punainen valo (B) (Kuva 1) syttyvät. Vihreä merkkivalo palaa aina sen merkiksi, että laite 
on toiminnassa. Punainen merkkivalo palaa aina niin kauan, kunnes laite on saavuttanut halutun 
lämpötilan. Se syttyy uudelleen, jos pakastimen sisälämpötila nousee sen vuoksi, että laitteen 
ovea avataan toistuvasti tai pidetään avoinna pitkään tai että pakastimeen laitetaan tuoreita ruokia.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Laitteen termostaatti (Kuva 1) säätelee laitteen sisälämpötilaa. Asento • tarkoittaa, että 
laite on kytketty pois päältä. Pakasteiden sopiva säilytyslämpötila on -18 °C. Termostaatin 
valitsin kannattaa asettaa normaaliolosuhteissa (huoneen lämpötila +20–25 °C) 
keskiasentoon. Jos haluat, että pakastimen sisälämpötila on alle tai yli -18 °C, säädä 
termostaatin valitsinta suuremmalle tai pienemmälle. Muistathan, että laitteen sijainti, 
huoneilman lämpötila ja oven avauskerrat vaikuttavat laitteen sisälämpötilaan. Termostaatin 
valitsimen asentoa voi joutua muuttamaan edellä mainituista syistä. Jos haluat tarkistaa 
pakastimessa säilytettävän ruoan lämpötilan, aseta (laitteen mukana mahdollisesti toimitettu) 
lämpömittari ruoan alle. Jos lämpömittari asetetaan ruoan päälle, se mittaa laitteen sisäilman 
lämpötilan, joka ei vastaa välttämättä pakastimessa säilytettävän ruoan lämpötilaa.

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ
Laite antaa äänimerkin, mikäli ovi jää auki (mallikohtainen ominaisuus).

PAKASTAMINEN (Kuva 2)
Arvokilvessä on ilmaistu tuoreiden elintarvikkeiden määrä, jonka laite pystyy pakastamaan 
24 tunnissa, kun se on sijoitettu huoneenlämpötilaan eli +25 °C asteeseen.
Älä pane ruokia pakastimeen lämpiminä. Älä koskaan pakasta osittain tai kokonaan sulaneita 
elintarvikkeita.
Kääri tai pakkaa pakastettavat elintarvikkeet alumiinifolioon, muovikelmuun tai sopivaan astiaan. 
Kiinnitä pakkaukseen etiketti, johon on merkitty pakastuspäivämäärä ja pakkauksen sisältö. 
Pakastinosasto säilyttää sopivan säilytyslämpötila noin 15 tunnin ajan, jopa sähkökatkoksen 
sattuessa.
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Tällöin on kuitenkin suositeltavaa pitää ovi koko ajan suljettuna.
Älä pakasta hiilihapollisia juomia ja vältä nauttimasta tiettyjä tuotteita, kuten mehujäitä, liian 
kylmänä.
Huomautus: Ovea ei pysty avaamaan aina heti sulkemisen jälkeen, koska oven tiivisteet pitävät 
tällöin erittäin hyvin. Yritä avata ovi muutaman minuutin kuluttua.

JÄÄPALOJEN TEKEMINEN
Täytä 3/4 jääpala-astiasta vedellä ja aseta astia se pakastelokeroon. Jos astia tarttuu pakastimen 
pohjaan, älä yritä irrottaa sitä terävillä tai leikkaavilla esineillä, jotka voivat rikkoa laitteen. Käytä 
tarvittaessa lusikan kahvaosaa. Irrota jääpalat taittamalla muovista astia kevyesti.
Huomautus: Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastelokerosta, sillä ne voivat aiheuttaa 
kylmävammoja.

PAKASTERUOKIEN SÄILYTTÄMINEN
Kaupasta ostettavat pakasteet kannattaa kuljettaa kotiin kylmäkasseissa tai -laukuissa. 
Ne kannattaa ostaa viimeisenä ja kääriä sanomalehtipaperiin. Pakasteet kannattaa laittaa 
pakastelokeroon heti kotiin tultua. Tuotteet on käytettävä joka tapauksessa ennen pakkaukseen 
merkittyä päivämäärää.

PAKASTEIDEN SULATTAMINEN
Tässä muutamia perusvinkkejä:
Raa'at vihannekset: Älä sulata – laita vihannekset suoraan pakastimesta kiehuvaan veteen ja 
keitä normaaliin tapaan.
Liha (suuret palat): Sulata jääkaapissa poistamatta pakkauksesta. Pidä huoneenlämmössä 
muutama tunti ennen kypsennystä.
(Pienet palat): Sulata huoneenlämmössä tai kypsennä heti.
Kala: Sulata jääkaapissa poistamatta pakkauksesta tai kypsennä heti ennen kuin kala on sulanut 
kokonaan.
Valmiiksi kypsennetty ruoka: Kuumenna uunissa poistamatta ruokaa alumiiniastiasta.
Hedelmät: Sulata jääkaapissa.

PAKASTIMEN SULATTAMINEN
Pakastin täytyy sulattaa yleensä 2–3 kertaa vuodessa, kun jääkerroksen paksuus on vähintään 
3 mm. Tasojen päälle kertynyttä jäätä kannattaa poistaa säännöllisesti muovisella raapalla. 
Vältä terävien tai leikkaavien esineiden käyttöä. Pakastin kannattaa sulattaa, kun sen sisällä on 
mahdollisimman vähän ruokaa. Kääri pakasteet usean sanomalehtikerroksen sisään (tai peittoon) 
ja laita ne jääkaappiin tai muuhun viileään paikkaan. Säädä termostaatin valitsin asentoon •, 
irrota laite sähköverkosta ja jätä ovi auki. Irrota korit vetämällä niitä eteen ja ylös. Älä käytä 
erikseen myytäviä sulatustuotteita, koska ne voivat sisältää vaarallisia aineita. Puhdista ja kuivaa 
laite huolellisesti sulatuksen jälkeen. Kytke pakastin sähköverkkoon. Laita pakasteet takaisin 
laitteeseen.
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Laitteen toimintahäiriöt eivät johdu aina siinä olevasta viasta. Häiriöt voivat johtua myös 
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Tutustu tähän vianmääritysoppaaseen ennen kuin soitat 
huoltoon. Näin vältyt turhilta maksullisilta puheluilta.
Jos punainen valo palaa tai vilkkuu, laitteen sisälämpötila on liian korkea.  
Tarkista, että:
• ovi on suljettu kunnolla,
• termostaatin valitsin on oikeassa asennossa (katso kohta Lämpötilan säätäminen),
• laitetta ei ole asennettu liian lähellä lämmönlähdettä,
• laitteen sisäseinissä ei ole paksua jääkerrosta,
• ilma pääsee virtaamaan esteettömästi.
Jos kompressori toimii jatkuvasti. Tarkista, että:
• ympäristön lämpötila ei ole liian korkea,
• ovea ei avata liian usein.
Laitteen käyntiääni on erittäin kova. Tarkista, että:
• laite on seisoo tukevasti tasaisella alustalla.
Laite ei toimi. Tarkista, että:
• termostaatin valitsin ei ole asennossa •,
• onko kyseessä sähkökatko,
• pistoke on kytketty huolellisesti pistorasiaan,
• automaattinen suojakatkaisin ei ole aktivoitunut tai sulake palanut,
• virtajohto on ehjä (katso myös seuraava Huomautus).

Huomautus: Jos vaihdat virtajohdon uuteen, varmista että uusi virtajohto on kiinnitetty oikein. 
Jos pakastin ei toimi ylläkuvattujen tarkistusten suorittamisen jälkeen moitteettomasti, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Kuvaa laitteessa oleva vika selkeästi ja ilmoita pakastimesi 
tyyppi ja sarjanumero.

HUOLTO

Säännöllinen ja huolellinen huoltaminen pidentää laitteen käyttöikää. Irrota laite sähköverkosta 
ennen kuin suoritat mitään huolto- tai puhdistustoimenpiteitä. Puhdista laite säännöllisesti vesi-
etikkaliuoksella. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä hankaavia pesuaineita. Puhdista 
oven tiiviste säännöllisesti vedellä ja kuivaa se huolellisesti. Älä puhdista oven tiivistettä öljyllä 
tai millään muulla rasvalla, koska tiiviste voi rikkoutua. Kytke olet puhdistanut laitteen, kytke se 
takaisin sähköverkkoon.

VINKKEJÄ LOMIEN AJAKSI
Jos olet pitkään poissa, irrota laite sähköverkosta ja pese laite ulko- ja sisäpuolelta. Jätä laitteen 
ovi auki tunkkaisen hajun välttämiseksi. Jos olet poissa vain lyhyen aikaa, voit jättää laitteen 
normaaliin toimintatilaan.

HUOLTO JA PUHDISTUS


