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ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

• Ostamasi laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
seuraaviin tiloihin: 
- työpaikkojen, liikkeiden ja/tai toimistojen keittiötilat
- maatilat
- hotellit, motellit, loma-asunnot ja aamiaismajoitukset

(yhden asiakkaan käyttöön).

Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit
käyttämään laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.
Ohjeet sisältävät laitteen kuvauksen ja hyödyllisiä
neuvoja.
Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

1. Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista ettei se ole
vaurioitunut ja että ovet sulkeutuvat tiiviisti.
Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle
24 tunnin kuluessa laitteen toimituksesta.

2. Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa
vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii
täydellä tehollaan.

3. Laitteen asentamisen ja sähköliitäntöjen kytkemisen
saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan
ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten
mukaisesti.

4. Puhdista laitteen sisäpuoli ennen käyttöä.

1. Pakkaus
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti
kierrätettävästä materiaalista kierrätysmerkinnän
mukaisesti . Hävitä pakkaus paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten
ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
2. Laitteen käytöstäpoisto ja romutus
Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tämä
laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE)
2002/96/EY.Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset
ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden
asiattomasta käsittelystä.

Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa,
ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen
sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien keräys- ja
kierrätyspisteeseen.
Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi
katkaisemalla virtajohto. Irrota ovet ja hyllyt, jotta lapset
eivät voi jäädä loukkuun sen sisään.
Noudata käytöstäpoistossa paikallisia
jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite kierrätyskeskukseen
tai käytettyjä laitteita vastaanottavaan liikkeeseen. Älä
jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi,
sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville
lapsille. Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta,
jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä on saatavilla

jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden
kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Teknisiä tietoja:
Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. Jäähdytyspiiri
sisältää R134a-kaasua (HFC) eikä R600a-kaasua (HC),
katso laitteen sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi.
Isobutaania (R600a) sisältävät laitteet:Isobutaani on
luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia,
mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton
kunto on ehdottomasti varmistettava.
Tämä tuote saattaa sisältää Kyoton pöytäkirjassa
käsiteltyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kaasu on
ilmatiiviin järjestelmän sisällä.
Jäähdytyskaasu: R134a - lämmitysvaikutuskerroin (GWP)
1300.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
• Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämistä

varten, ja se on valmistettu Euroopan yhteisön CE-
merkintädirektiivin nro 1935/2004 mukaisesti. 

• Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja
markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-
direktiivien vaatimuksia:
- Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY

turvallisuusmääräykset (korvaa direktiivin 73/23/ETY
sekä myöhemmät lisäykset);

- EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimukset. 

Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on
kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, määräysten
mukaiseen verkkopistorasiaan.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

Ellei näitä sanitointiohjeita noudateta, veden
hygieenisyys voi vaarantua.
• Kun laite otetaan käyttöön ja aina suodattimen

vaihdon jälkeen, vettä on suositeltavaa valuttaa 9-14
litraa tai 6-7 minuutin ajan (ei välttämättä jatkuvasti,
mutta joka tapauksessa ennen käyttöä) ja
ensimmäisten 24 tunnin aikana valmistettu jää on hyvä
poistaa.

• Kun vesiautomaattia ei ole käytetty 4-5 päivään,
putkisto on suositeltavaa huuhtoa valuttamalla pois
ensimmäinen vesilitra.

• Aseta irrotettava vesihana (mallikohtainen) paikalleen
täysin puhtain käsin.

• Puhdista jääkuutioastia säännöllisesti puhtaalla vedellä.
• Suodatin on ehdottomasti vaihdettava, kun

käyttöpaneelilla näkyy viesti tai kun jää-/
vesiautomaattia ei ole käytetty yli 30 päivään.

• Suosittelemme, että jokaisen suodattimen vaihdon
yhteydessä jääkuutio- ja/tai vesiautomaatti sanitoidaan
elintarvikkeisiin kosketuksessa oleville materiaaleille
sopivalla desinfiointiliuoksella (natriumhypokloriittia
sisältävä), joka ei muuta materiaalien ominaisuuksia,
käyttäen teknisestä huoltopalvelusta saatavissa olevaa
sanitointisarjaa. Huuhtele ainakin 2 litralla vettä ennen
käyttöä.

• Jää- ja vesiautomaatin osat saa vaihtaa ainoastaan
alkuperäisiin, valmistajan toimittamiin osiin.

• Teknisiä toimenpiteitä saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilökunta tai huoltopalvelu.

JÄÄ- JA/TAI VESIAUTOMAATIN PUHDISTUS,
SANITOINTI JA HUOLTO (mallikohtainen) 
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ASENNUS
• Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan

vähintään kaksi henkilöä.
• Varo vahingoittamasta lattiaa jääkaapin siirtämisen

aikana (esim. parketti).
• Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole

virtajohdon päällä.
• Varmista, ettei laite ole lämmönlähteen lähellä.
• Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen

kummallekin sivulle sekä yläpuolelle on jätettävä
vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti.

• Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa.
• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle,

tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan paikkaan.
• Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan. Laite

on esisäädetty toimimaan parhaiten ympäristössä,
jonka lämpötila on alla mainittujen arvojen välillä,
arvokilvessä osoitetun ilmastoluokan mukaisesti: Laite
ei mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on ollut
kauan mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai
kylmemmässä tilassa.

• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa
asuntosi jännitettä.

• Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia sovittimia tai
jatkojohtoja.

• Kytke laite vesijohtoverkkoon uuden laitteen mukana
toimitetulla putkella. Älä käytä vanhan laitteen putkea.

• Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö tai huoltopalvelu
saa korjailla sähköjohtoa tai vaihtaa sen.

• Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko
irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen
avulla.

TURVALLISUUS
• Älä aseta laitteeseen suihkepulloja tai astioita, jotka

sisältävät ponne- tai syttyviä aineita.
• Älä säilytä tai käytä jääkaapin tai muiden

kodinkoneiden läheisyydessä bensiiniä tai tulenarkoja
kaasuja tai nesteitä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon
tai räjähdyksen.

• Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten
apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien avulla.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia välineitä.

• Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, elleivät
ne ole valmistajan nimenomaisesti valtuuttamia.

• Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen,
aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole
asianmukaista kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella tai piiloutua sen sisälle.
Vaarana on loukkuunjääminen ja tukehtuminen.

• Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää
(myrkytöntä) nestettä (joissakin malleissa).

• Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan
pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävaurioita.

KÄYTTÖ
• Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti

sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.

• Laitteet, joissa on jääpalakone ja vedenannostelija, on
liitettävä puhtaaseen vesijohtoverkkoon (paine välillä
0,17 – 0,81 MPa (1,7 - 8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai
vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan
vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla
juomavedellä.

• Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden
säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden
säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen.

• Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne
voivat särkyä.

• Älä säilytä pakkaamattomia elintarvikkeita suorassa
kosketuksessa jääkaapin tai pakastinosaston sisäosiin.

• "Laitteessa käytetty lamppu on tarkoitettu erityisesti
kodinkoneille eikä se sovi kotitalouden
huonevalaistukseen (Asetus (EY) 244/2009)".

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei edellä mainittuja
ohjeita ja varoituksia ole noudatettu.

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

Ilmastoluokka Ymp. lämpöt.
(°C)

Ymp. lämpöt.
(°F)

SN da 10 a 32 da 50 a 90
N da 16 a 32 da 61 a 90
ST da 16 a 38 da 61 a 100
T da 16 a 43 da 61 a 110




