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Seadme käivitamine
1. Ühendage seade vooluvõrku.
2. Kui seade on toitevõrku ühendatud, on selle 

temperatuur tehase vaikeseadistusena 5 °C. 
3. Kui LED-tuli “L” põleb, vajutage nuppu “B”.

Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleerimise kohta lugege 
kaasasolevat tootelehte.
Märkus:
Külmikusektsiooni sisetemperatuuri võivad 
mõjutada keskkonnatemperatuur, ukse 
avamise sagedus, sooja toidu külmikusse 
asetamine ja seadme ebasobiv asend, mistõttu 
võib tegelik temperatuur näidikul kuvatavast 
erineda.

Kuidas kasutada külmikusektsiooni:
Paigutage toit joonisel näidatud viisil.
A Kuumtöödeldud toit
B Köögiviljad
C Kala, liha
D Puu- ja köögiviljad
E Pudelid
F Juust

Märkus:
•	 Katke	toit	kinni,	et	vältida	selle	kuivamist.
•	 Külmiku	riiulite	vaheline	ruum	ja	tagasein	

peavad olema vabad, et õhk saaks 
takistamatult liikuda.

•	 Ärge	asetage	toitu	otse	vastu	
külmikusektsiooni tagaseina.

•	 Ärge	asetage	külmikusse	kuuma	toitu.
•	 Hoidke	vedelikke	suletud	anumates.

Tähtis:
Suure veesisaldusega köögiviljade 
hoidmine võib põhjustada klaaspindadel 
kondensaadi teket; see ei ohusta seadme 
õiget toimimist.

KuiDAS KASuTADA KülMiKuSEKTSiooni
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Seadmel on eraldi sahtel liha ja kala 
optimaalseks hoiustamiseks.
Sahtlisisene temperatuur on madalam kui 
külmiku teistes osades.
See võimaldab värsket toitu (liha ja kala) 
pikaajaliselt ilma sügavkülmutamiseta 
hoiustada. Lisaks säilitab toit selles oma 
algse värskuse ja toiteväärtuse.
Selleks et tagada liha- ja kalasahtlis 
ideaalne temperatuur, valige keskmine 
temperatuuriseadistus.
Ärge	hoidke	selles	sahtlis	puu-	ega	köögivilju,	
sest temperatuur võib langeda alla 0 °C, 
põhjustades toidus sisalduva vee külmumise.

Temperatuurinäidik
•	 Sahtlisisest	temperatuuri	kuvatakse	

sahtlikaanel oleval näidikul (joon. 1).
•	 Värviline	osa	tähistab	ideaalset	

temperatuurivahemikku liha ja kala 
hoiustamiseks.

•	 Sahtlisisese	temperatuuri	stabiliseerumiseks	
kulub umbes üks tund.

Tähtis:
Liha- ja kalasahtli temperatuuri reguleerib 
külmikusektsiooni temperatuur. Seetõttu tuleb 
juhul, kui sahtlil kuvatav temperatuur langeb 
jaotisse , vajutada külmiku temperatuuri 
reguleerimiseks nuppu (C). Liha- ja kalasahtli 
sisest temperatuuri korrigeeritakse 
automaatselt.

Sahtli eemaldamine
Kui soovite kasutada külmikut ilma liha- ja 
kalasahtlita, toimige järgmiselt:
1. Eemaldage liha- ja kalasahtli kaas, 

vabastades kaane alumises osas olevad 
kaks küljekinnitust (vt joon. 3)

2. Eemaldage kaas (vt joon. 2)

Liha- ja kalasahtli tagasi panemiseks toimige 
järgmiselt:
1. Asetage sahtel kohale
2. Asetage liha- ja kalasahtlile kaas

Kuidas Kasutada liha- ja Kalasahtlit
(sõltuvalt mudelist)

Joon. 1

Joon. 2

Joon. 3
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nullKRAADi SEKTSioon(sõltuvalt mudelist)

Nullkraadi sektsioon on mõeldud madala temperatuuri 
ja sobiva niiskustaseme hoidmiseks, et toit (nt liha, kala, 
puuviljad ja talvised köögiviljad) püsiks kauem värske.

Sektsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine
Aktiivse sektsiooni sisetemperatuur on umbes 0°.

Sektsiooni aktiveerimiseks vajutage 
joonisel näidatud nupule kauem kui üks 
sekund, kuni sümbol süttib. 

Süttinud sümbol tähendab, et sektsioon 
töötab. Sektsiooni deaktiveerimiseks vajutage 
nuppu uuesti kauem kui üks sekund 

Nullkraadi sektsiooni korrektseks toimimiseks on vajalikud järgmised eeldused:
- külmikusektsioon peab olema sisse lülitatud
- külmikusektsiooni temperatuur peab olema vahemikus +2 °C ja +6 °C
- aktiveerimiseks peab sektsioon olema sisse asetatud
-		erifunktsioone	(ooterežiim,	jahutamine,	puhkus	–	kui	on	olemas)	ei	tohi	olla	valitud.
Kui mõni neist funktsioonidest on valitud, tuleb nullkraadi sektsioon käsitsi deaktiveerida ning 
selle sees olev värske toit eemaldada. Kui käsitsi deaktiveerimist ei toimu, deaktiveerub sektsioon 
automaatselt 8 tunni pärast.

Märkus:
- kui sümbol ei sütti, kui sektsioon on aktiveeritud, kontrollige, kas sektsioon on õigesti sisestatud; 

kui probleem ei kao, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse
- kui sektsioon on aktiivne ja sahtel lahti, võib juhtpaneelil olev sümbol automaatselt deaktiveeruda. 

Pärast sahtli kinnilükkamist muutub sümbol uuesti aktiivseks
- sõltumata sektsiooni olekust võib kostuda kerge müra: see on normaalne ega anna põhjust 

muretsemiseks
- kui sektsioon ei tööta, sõltub selle sisetemperatuur külmikusektsiooni üldisest temperatuurist. 

Sellisel juhul soovitame hoida selles puu- ja köögivilju, mis taluvad külma temperatuuri 
(metsamarjad, õunad, aprikoosid, porgandid, spinat, salat jne).
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Tähtis: kui funktsioon on sisse lülitatud ja seal asuvad suure veesisaldusega toiduained, võib 
riiulitele tekkida kondensaati. Sellisel juhul tuleb funktsioon ajutiselt deaktiveerida. Kui asetate 
nullkraadi sektsiooni ülemisele riiulile väikesi anumaid ja toiduaineid, jälgige, et need ei kukuks 
sahtli ja külmikusektsiooni tagaosa vahele. 

nullkraadi sektsiooni eemaldamine:
nullkraadi sektsiooni võib eemaldada, et tekitada külmikus rohkem ruumi. Sellisel juhul toimige 
järgmiselt:
-  eemaldamise hõlbustamiseks soovitame kaks alumist ukseriiulit tühjendada (ja vajadusel 

eemaldada)
- lülitage sektsioon välja
- tõmmake sahtel ja sektsiooni all olev valge plastriiul välja.

Märkus: ülemist riiulit ja küljetugesid ei saa eemaldada.

nullkraadi sektsiooni uuesti sisselülitamiseks asetage valge plastriiul sektsiooni alla, enne 
kui paigaldate sahtli ja aktiveerite funktsiooni uuesti. Energiakulu optimeerimiseks soovitame 
nullkraadi sektsiooni deaktiveerida ja eemaldada.
Puhastage sektsiooni ja selle osi regulaarselt sooja vee ja külmikusisemuse puhastamiseks 
mõeldud neutraalse pesuvahendi lahuses niisutatud lapiga (ärge asetage sektsiooni all olevat 
valget plastriiulit vette).

Enne sektsiooni puhastamist (koos välisosaga) eemaldage sahtel, et sektsioon 
toitevõrgust lahutada.
Ärge	kasutage	abrasiivseid	puhastusvahendeid.
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Külmutussektsiooni  saab kasutada 
ka värske toidu külmutamiseks. Seadme 
nimiplaadil on kirjas värske toidu kogus, 
mida 24 tunni jooksul on võimalik 
külmutada.

Värske toidu külmutamine
•	 Värske	toidu	soovituslik	asukoht	on	joon. 1 

näidatud koht, juhul kui on olemas rest, või 
joon. 2 kujutatud koht ilma restita mudelitel.

•	 Asetage	toit	sektsiooni	keskele,	  
jälgides, et see ei puutuks kokku juba 
külmunud toiduga, vaid oleks sellest umbes 
20 mm kaugusel (joon. 1 ja 2).

•	 Seadmetel,	millel	on	sektsioon	 , 
vajutage kiirkülmutusfunktsiooni 
aktiveerimiseks nuppu (D): LED-tuli (E) süttib 
ja jääb kogu külmutamise ajaks põlema.

•	 Umbes	26	tunni	pärast	lülitub	funktsioon	
automaatselt välja ja ka LED-tuli (E) lülitub 
välja. Funktsiooni käsitsi katkestamiseks 
vajutage uuesti nuppu (D).

Kõrvalolevas tabelis on toodud külmutatud 
värske toidu soovituslik maksimaalne 
hoiustamisaeg.
Külmutatud toiduainete ostmisel:
•	 Jälgige,	et	pakend	ei	oleks	kahjustunud,	

ses see võib halvendada toote kvaliteeti. 
Kui pakend on paisunud või kohati niiske, 
võib see tähendada, et toitu ei ole hoiustatud 
optimaalsetes tingimustes ja sulamine võib 
olla juba alanud.

•	 Kaupluses	sisseoste	tehes	jätke	külmutatud	
toiduained kõige viimaseks ja transportige 
neid soojustatud jahutuskotis.

•	 Asetage	toidud	külmikusse	esimesel	
võimalusel pärast koju saabumist.

•	 Ärge	taaskülmutage	toitu	isegi	siis,	kui	see	
on vaid osaliselt sulanud. Tarbige 24 tunni 
jooksul.

•	 Vältige	temperatuurikõikumisi	või	viige	
need miinimumini. Jälgige pakendil olevat 
aegumistähtaega.

•	 Järgige	alati	külmutatud	toidu	pakendil	
olevaid juhiseid.

jääkuubikute valmistamine
•	 Täitke	jääkuubikualus	2/3	ulatuses	ja	asetage	

sektsiooni .
•	 Ärge	kasutage	sektsiooni	põhja	külge	

külmunud  aluse eemaldamiseks 
teravaid esemeid.

•	 Jääkuubikute	väljavõtmiseks	painutage	alus	
veidi.

KuiDAS KASuTADA KülMuTuSSEKTSiooni 
(sõltuvalt mudelist)

Joon. 2

Joon. 1
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Enne seadme sulatamist lahutage see 
toitevõrgust või lülitage pealülitist välja.
Külmikusektsiooni sulatamine toimub 
täiesti automaatselt. Külmiku tagaseinal 
olevad veetilgad näitavad, et regulaarne 
automaatne sulatustsükkel on käimas. 
Sulamisvesi suunatakse automaatselt 
äravoolu ja anumasse, kust see aurustub.
Puhastage sulamisvee äravoolu regulaarselt, 
kasutades selleks ettenähtud tööriista. Nii saab 
sulamisvesi õigesti eemalduda (joon. 1).

Sektsiooni sulatamine 
(sõltuvalt mudelist)
Sulatage  sektsiooni üks kuni kaks korda 
aastas või kui märkate, et tekkinud on liigne jää.
Jää moodustumine on täiesti normaalne. 
Moodustuva jää hulk ja moodustumise kiirus 
sõltub keskkonnatingimustest ja külmikuukse 
avamise sagedusest. Jää moodustub 
peamiselt sektsiooni ülaossa ega mõjuta 
seadme efektiivsust.
Võimalusel	sulatage	külmutussektsiooni	siis,	
kui see on peaaegu tühi.
•	 Eemaldage	külmutussektsioonist	toit	ja	

asetage jahedasse kohta või jahutuskotti.
•	 Jätke	uks	lahti,	et	jää	saaks	sulada.
•	 Puhastage	külmutussektsiooni	svammi	ja	
sooja	vee	ja/või	neutraalse	pesuvahendiga.	
Ärge	kasutage	abrasiivseid	aineid.

•	 Loputage	sisemus	ja	kuivatage	hoolikalt.
•	 Asetage	toit	külmutussektsiooni	tagasi.
•	 Sulgege	uks.
Ühendage seade tagasi toitevõrku ja lülitage 
sisse, järgides jaotises "Kuidas kasutada 
külmikusektsiooni" olevaid juhiseid. Enne 
väljalülitamist kehtinud seadistused ja valikud 
taastuvad.

KuiDAS SEADET SulATADA

Joon. 1
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Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade 
toitevõrgust lahutada või toide välja lülitada.

•	 Puhastage	külmikusektsiooni	regulaarselt	
svammiga, mida on niisutatud soojas vees 
ja/või	neutraalses	pesuvahendis.	Loputage	
ja kuivatage pehme lapiga. 
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid.

•	 Eralduspaneele	ei	tohi	vees	pesta,	vaid	neid	
tuleb pühkida niiske käsnaga.

•	 Sulatamise	ajal	puhastage	
külmutussektsiooni sisemus.

•	 Puhastage	seadme	tagaosas	olevaid	
õhuavasid ja kondendsaatorit regulaarselt 
tolmuimeja või harjaga.

•	 Puhastage	välispindu	ainult	niiske	lapiga.	
Ärge	kasutage	abrasiivseid	tooteid,	
küürimisvahendeid, plekieemaldeid 
(nt triklooretüleen) ega äädikat.

Pikaajaline mittekasutamine
1. Tühjendage külmik.
2. Võtke	pistik	seinakontaktist	välja.
3. Sulatage ja puhastage sisemus.
4. Kui te seadet pikka aega ei kasuta, 

jätke selle uks lahti, et vältida hallituse, 
lõhnade ja oksüdatsiooni teket.

5. Puhastage seade.
	 •	 Sulatamisel	puhastage	madala	

temperatuuri sektsioon (sõltuvalt 
mudelist).

	 •	 Puhastage	külmikusektsiooni	regulaarselt	
svammiga, mida on niisutatud soojas 
vees	ja/või	neutraalses	pesuvahendis.	
Loputage ja kuivatage pehme lapiga. 
Ärge	kasutage	abrasiivseid	tooteid.

PuhastaMiNE ja hOOldus
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1. Seade ei tööta.
•	 Kas	tegu	on	voolukatkestusega?
•	 Kas	pistik	on	korralikult	pesas?
•	 Kas	toitelüliti	on	sees?
•	 Ega	kaitse	pole	läbi	põlenud?
•	 Ega	toitekaabel	pole	kahjustada	saanud?
•	 Kas	nupp	(B)	on	seatud	ooterežiimile?

2. Sektsioonide sisemine temperatuur 
ei ole piisavalt madal.

•	 Kas	uksed	on	korralikult	suletud?
•	 Ega	seade	ei	asu	kuumusallika	läheduses?
•	 Ega	õhuavad	pole	blokeeritud?

3. Vesi koguneb külmikusektsiooni põhja.
•	 Ega	sulamisvee	äravool	pole	ummistunud?

4. Sisevalgusti ei tööta.
Kontrollige probleemi 1 ning seejärel:
•	 Võtke	pistik	seinakontaktist	välja.
•	 Kui	seadmel	on	lamp,	järgige	kaasasolevast	tootekirjeldusest	kontrollimis-	ja	asendusjuhiseid	ja	

jooniseid.
•	 Kui	seadmel	on	LED-tuled,	pöörduge	teeninduskeskusesse.

5. liigne jää teke madala temperatuuri sektsioonis.
•	 Kas	madala	temperatuuri	sektsiooni	uks	on	korralikult	suletud?

6. Kõlab alarm, sisevalgusti põleb katkendlikult ja punane lED-tuli (G) vilgub.
•	 Uks	on	jäänud	avatuks	kauemaks	kui	2	minutiks.	Alarmi	vaigistamiseks	ja	ukse	sulgemiseks	

vajutage nuppu (F).

7. Kõlab helialarm, punane lED (G) ja kiri "F" vilguvad ekraanil.
•	 Temperatuuriandur	on	vigane.	Vajutage	alarmi	deaktiveerimiseks	nuppu	(F) ja pöörduge 

teeninduskeskusesse.

Märkus:
•	 Juhul	kui	tekib	punktis 7 kirjeldatud alarmiolukord, ei saa temperatuuriseadistusnuppu (C) ega 

nuppu (D) kasutada, kuid seade säilitab sektsioonis temperatuuri, mis tagab toidu pikaajalise 
säilitamise tingimused.

•	 Tavalise	töötsükli	ajal	teeb	seade	erinevaid	hääli	(mulisemine	ja	sisemine	jahutusaine	ahela	
paisumise tõttu). See on normaalne.

RiKKEOtsiNGu juhisEd
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Enne garantiiremonditeenindusse 
pöördumist:
1.	Vaadake,	ehk	suudate	probleemi	ise	

tõrkeotsingu juhiste abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, 

kas probleem on lahenenud. Kui ei, lülitage 
seade uuesti välja ja lülitage uuesti sisse ühe 
tunni pärast.

3. Kui probleem pärast seda ikka püsib, võtke 
ühendust teeninduskeskusega.

Ühenduse võtmisel öelge järgmine teave:
•	 tõrke	tüüp
•	 seadme	mudel

•	 hooldusnumber	(number,	mis	on	toodud	
seadme sees asuval nimiplaadil pärast sõna 
SERVICE).

•	 oma	täielik	aadress
•	 oma	telefoninumber	ja	suunakood 

 

Märkus:
ukse avamise suunda saab muuta. Kui 
seda teeb teeninduskeskus, ei kuulu see 
garantii alla.

GARAnTiiREMonDiTEEninDuS

•	 Paigaldage	seade	kuumusallikatest	eemale.	
Kuuma keskkonda, otsese päikesevalguse 
kätte või kuumusallika (küttekehad, 
radiaatorid, pliidid) lähedusse paigaldamine 
suurendab elektrikulu ning seetõttu tuleks 
seda vältida.

•	 Kui	see	pole	võimalik,	tuleb	järgida	järgmisi	
miinimumkaugusi:

 - 30 cm söe- või õlipliitidest
	 -	3	cm	elektri-	ja/või	gaasipliitidest
•	 Paigaldage	seadme	taga	oleva	kondensaatori	

taha vahetükid (kui on kaasas).
•	 Paigaldage	seade	kuiva,	hea	õhutusega	

kohta ning jälgige, et see oleks tasakaalus. 
Vajadusel	reguleerige	eesmisi	jalgu.

•	 Puhastage	sisemus.
•	 Paigaldage	tarvikud.

Elektriühendused
• Elektrilised ühendused tuleb teha 

vastavalt nõuetele.
• Pinge ja toitetarve on näidatus seadme sees 

oleval tüübisildil.

• Eeskirjade kohaselt peab seade olema 
maandatud. Tootja loobub igasugusest 
vastutusest inimestele või loomadele 
tekitatud vigastuste või varaliste 
kahjustuste eest, mis on põhjustatud 
eeltoodud eeskirjade eiramisest.

• Kui toitepistik ja pistikupesa ei ole sama 
tüüpi, laske pistikupesa kvalifitseeritud 
elektrikul välja vahetada.

•	 Ärge	kasutage	pikendusjuhtmeid	ega	
vargapesi.

Seadme lahutamine
Seadet peab olema võimalik lahutada 
toitevõrgust pistikupesast väljatõmbamise või 
pistikupesa ette paigaldatud kahepooluselise 
pealüliti abil.

PAiGAlDAMinE


