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ENNE SEADME KASUTAMIST

• See seade on mõeldud koduseks kasutamiseks ja
muuks sarnaseks, näiteks 
- töötajate köök poodides, kontorites ja muudes

töökeskkondades;
- talumajapidamistes ja hotellide, motellide ja muude

majutusasutuste tubades;
- kortermajutuses. 

Seadme parima kasutuse tagamiseks tuleb läbi lugeda
seadme kirjeldust ja kasulikke nõuandeid kirjeldav
kasutusjuhend.
Hoidke kasutusõpetus alles ka edaspidiseks.

1. Pärast seadme lahtipakkimist veenduge, et see ei oleks
kahjustatud ja et uks sulguks korralikult. Mistahes
vigastustest tuleb müüjat teavitada 24 tunni jooksul
seadme kohaletoimetamisest.

2. Enne seadme sisselülitamist oodake vähemalt kaks
tundi, nii tagate külmutusvedeliku täieliku efektiivsuse.

3. Seadme ja selle voolujuhtme võib paigaldada
kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja
standardsetele ohutuseeskirjadele.

4. Puhastage seadme sisemust enne kasutamist.

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.

KESKKONNAKAITSE

Desinfitseerimise juhiste järgimata jätmine võib
ohustada joogivee hügieenilisust.
• Seadme esmakordsel kasutamisel ja iga kord, kui

vahetatakse filtrit, laske seadmest läbi 9-14 liitrit vett,
mis võrdub 6-7 minuti vee jooksmisega (ei pea toimuma
korraga, kuid kindlasti enne esimest joomist) ja visake
ära esimese 24 tunni jooksul loodud jää.

• Kui veedosaatorit pole 4-5 päeva kasutatud, tuleks
torustik läbi uhtuda ja esimene liiter vett välja lasta.

• Paigaldage eemaldatav veedosaator (sõltuvalt mudelist)
veendudes eelnevalt, et teie käed on puhtad.

• Puhastage regulaarselt jääanumat või sahtlit ainult
joogiveega.

• Filter tuleb välja vahetada, kui juhtpaneelile kuvatakse
vastav teade või kui jää/veedosaatorit ei ole rohkem kui
30 päeva kasutada.

• Igal filtri vahetamisel desinfitseerige jää ja/või vee
jaotussüsteemi toiduainetööstuses kasutatava
desinfitseeriva vahendiga (koos naatriumhüpokloritiga),
mis ei muuda materjalide omadusi, või kasutage
klienditeeninduses saadaval olevat
"Desinfitseerimiskomplekti". Enne kasutamist loputage
vähemalt 2 liitri veega.

• Jää- ja veedosaatori osade vahetamisel tuleb kasutada 
ainult seadme tootja poolt tarnitud originaalosi.

• Seadet tohib parandada vaid selleks koolitatud
klienditeeninduse tehnik.

JÄÄ JA VEEPAAGI (sõltuvalt mudelist) PUHASTAMINE, 
DESINFITSEERIMINE JA HOOLDAMINE 
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Paigaldamine
• Seadet peab käsitsema ja paigaldama kaks või enam

inimest.
• Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks seadme liigutamisel

põrandat (nt parketti).
• Paigaldamisel veenduge, et seade ei vigastaks

toitekaablit.
• Veenduge, et seda ei oleks kütteallika lähedal.
• Piisava ventilatsiooni tagamiseks jätke seadme

külgedele ja kohale vaba ruumi ja järgige
paigaldusjuhiseid.

• Hoidke seadme ventilatsiooniavad vabad.
• Ärge vigastage külmutusaine ringlustorusid.
• Paigaldage ja loodige seade põrandale, mis on piisavalt

tugev seadme kaalu jaoks ja kohta, mis on piisav selle
suuruse ja kasutuseesmärgi jaoks.

• Paigaldage seade kuiva ja hästiventileeritud kohta.
Seade on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus
temperatuur jääb vastavalt seadme andmeplaadil
märgitud kliimaklassi kohaselt järgnevasse vahemikku.
Juhul kui seade on pikemat aega väljaspool ettenähtud
temperatuurivahemikku, ei pruugi see korrektselt
töötada.

• Veenduge, et andmeplaadil näidatud pinge vastab teie
kodumajapidamise omale.

• Ärge kasutage paigaldamisel harupistikuid või
pikendusjuhtmeid.

• Veeühenduse tegemisel kasutage uue seadmega
kaasas olevat voolikut; ärge kasutage eelneva seadme
voolikut.

• Toitekaabli modifitseerimist või väljavahetamist tohib
teha vaid kvalifitseeritud isik või klienditeenindus.

• Seadme toidet peab olema võimalik katkestada
kahevaasilise lülitiga või pistikut stepslist tõmmates.

Ohutus 
• Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid,

näiteks kergesti süttiva sisuga aerosoole.
• Ärge hoidke selle või muude elektriliste seadmete

lähedal bensiini, süttimisohtlike aineid või gaasi. Aurud
võivad põhjustada tulekahju või plahvatust.

• Ärge kasutage tootja poolt soovitatutest erinevaid
mehaanilisi, elektrilisi või keemilisi vahendeid
sulatusprotsessi kiirendamiseks.

• Ärge kasutage või asetage elektrilisi riistasid seadme
sisse, kui seda pole ettenähtud tootja poolt.

• See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute poolt
(sh lapsed), kellel on tavalisest väiksemad füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, v.a. juhul, kui nende üle
teostab järelvalvet või neid juhendab seadme
kasutamisel nende turvalisuse eest vastutav isik.

• Selleks, et vältida laste lõksujäämist ja lämbumist, ärge
laske neil mängida või ennast peida seadme sisse.

• Ärge neelake alla jääpakkide (mittemürgist) sisu
(sõltuvalt mudelist).

• Ärge sööge jääkuubikuid või mahlajääpulki kohe pärast
külmikust väljavõtmist, kuna see võib tekitada
külmapõletust.

Kasutamine
• Enne puhastus- või hooldustööde tegemist tuleb seade

vooluvõrgust lahti ühendada.
• Kõik seadmed, millel on jää- ja veeautomaat, peavad

olema ühendatud veetoitega, kust tuleb joogivett
(survega 0,17-0,81 Mpa (1,7-8,1 bar)). Jäätegijaid ja/või
veeautomaate, mis pole veetoitega ühendatud, tuleb
täita ainult joogiveega.

• Kasutage külmikut ainult värske toidu hoidmiseks ja
sügavkülma ainult külmutatud toidu hoidmiseks, värske
toidu külmutamiseks ja jääkuubikute tegemiseks.

• Ärge hoidke sügavkülmikus vedelikuga klaasanumaid,
sest need võivad puruneda.

• Vältige pakkimata toiduainete vahetut kokkupuudet
külmiku või sügavkülmiku sisepindadega.

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

Kui eelpooltoodud juhiseid ja ettevaatusabinõusid ei
järgita, loobub tootja igasugustest kohustustest.

Kliimaklass Ümbr. T. (°C) Ümbr. T. (°F)

SN 10 kuni 32 50 kuni 90

N 16 kuni 32 61 kuni 90

ST 16 kuni 38 61 kuni 100

T 16 kuni 43 61 kuni 110

ETTEVAATUSABINÕUD JA ÜLDISED SOOVITUSED




