
Enne lambipirnide vahetamist ühendage külmik alati vooluvõrgust lahti, seejärel järgige vastavaid juhiseid 
sõltuvalt seadmele paigaldatud valgusti tüübist.
Kasutage ainult sama tüüpi lambipirne, mida on võimalik osta klienditeenindusest ja volitatud edasimüüjatelt.

Valgusti tüüp 1
1. Keerake kruvid lahti ja eemaldage lambi kate.
2. Lambil on bajonett-sokkel ja see tuleb noolte suundi järgides 

näidatud viisil välja tõmmata (mitte kruvida).
3. Pärast uue pirni paigaldamist pange lambi kate tagasi ja oodake 

viis minutit enne seadme sisselülitamist.

Valgusti tüüp 2
Lambipirni eemaldamiseks keerake joonisel näidatud viisil 
vastupäeva. Enne seadme sisselülitamist oodake 5 minutit.

Valgusti tüüp 3
Kui tootel on LED-valgusti, mis vajab vahetamist, võtke abi 
saamiseks ühendust müügiesindusega.

LED-valgustite eluiga on tavalisest pikem, need annavad 
rohkem valgust ja on keskkonnasõbralikumad.
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Seadet tuleb perioodiliselt puhastada lapiga, mida on niisutatud leiges 
vee ja külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud pesuvahendi lahuses. 
Ärge kasutage kunagi abrasiivseid pesuvahendeid. Puhastage regulaarselt 
sulatusvee väljavooluava (asub tagaseinas köögivilja sahtli juures), 
kasutades selleks seadmega kaasas olevat vahendit, et võimaldada 
sulatusveel korralikult ära voolata (vt joonis).
Enne puhastus- või hooldustööde tegemist tuleb seade vooluvõrgust lahti 
ühendada või vooluvõrgu kaitselüliti välja lülitada.

2

1

Ühendage seade vooluvõrku.
Mõne mudeli korral antakse helisignaal, mis näitab temperatuurialarmi sekkumist süsteemi töösse: helisignaali 
vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu. Olemasolul sisestage ventilaatorisse antibakteriaalne/lõhnafilter nagu 
näidatud filtri pakendil.

Märkus. Normaalse hulga toidu säilitamiseks vajaliku temperatuuri saavutamiseks peab külmkapp pärast 
sisselülitamist 4-5 tundi töötama.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

SEADME HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

LAMBIPIRNI VAHETAMINE (sõltuvalt mudelist)
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Tõmmake seadme juhe seinast, võtke toiduained välja, sulatage (vajadusel) ja puhastage. Hoidke uksed 
poolavatuna, et õhk pääseks kambrites ringlema. Nii väldite halva lõhna ja hallituse tekkimist.

KUI SEADET EI KASUTATA 

Hoidke uksed kinni, nii säilitavad toiduained võimalikult kaua oma temperatuuri. Ärge külmutage osaliselt üles 
sulanud toitu uuesti. Juhul kui voolukatkestus on pikemaajalisem, võib kõlada voolukatkestuse alarm (sõltuvalt 
mudelist).

VOOLUKATKESTUSE AJAL

Külmiku osa on mõeldud värske toidu ja jookide hoidmiseks.

Külmiku osa sulatamine toimub automaatselt.

Veetilgad külmiku tagaseinal näitavad, et perioodiline automaatne sulatamine on käimas. Sulatusvesi juhitakse 
automaatselt äravoolu avasse ja sealt nõusse, kust vesi aurustub.
Sõltuvalt mudelist võib seadmel olla spetsiaalne kamber liha ja kala jaoks („Meat & Fish“ või „Zero Degrees“), 
mis on ideaalne värske liha ja kala säilitamiseks.

Tähtis! Külmiku tarvikuid ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Märkus. Toa temperatuur, ukse avamise sagedus ja seadme asukoht
võivad mõjutada temperatuuri kahes külmkambris. Määrake temperatuur vastavalt
neile tingimustele.

Märkus. juhul kui külmiku sees on väga niiske, siis võib külmikusse ja eriti klaasriiulitele vett kondenseeruda. 
Sellisel juhul soovitame katta kõik veega täidetud nõud (nt täidetud kastmepannid), pakkida suure 
vedelikusisaldusega toiduained (nt köögiviljad) ja seada temperatuur kõrgemaks.

Köögiviljade sahtli eemaldamine (sõltuvalt mudelist)
Kui teie tootel on köögiviljade sahtel, siis selle eemaldamise hõlbustamiseks soovitame enne tühjendada (ja 
vajadusel eemaldada) kaks alumist ukseriiulit.

Ventilaator ja antibakteriaalne/lõhnafilter (sõltuvalt mudelist)
Ventilaator tagab kambri sisese õhuringluse, mis aitab toiduaineid paremini säilitada ja eemaldab liigse 
niiskuse. Ärge blokeerige ventilaatori ava. Ventilaatori võib aktiveerida/deaktiveerida käsitsi (vt Lühijuhised); 
aktiveerituna töötab ventilaator automaatselt ettenähtud viisil.

KÜLMIK
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Sügavkülm  on mõeldud külmutatud toituainete hoidmiseks (pakendil näidatud aja jooksul) ja värske 
toidu külmutamiseks. 24 tunni jooksul külmutatava värske toidu hulk on ära näidatud andmeplaadil. Asetage toit 
sügavkülma ruumi (vt Lühijuhised), jättes pakendite ümber piisavalt vaba ruumi õhu ringlemiseks. Osaliselt sulanud 
toidu teistkordne külmutamine ei ole soovitatav. Oluline on toiduained pakkida, et vesi, niiskus või aurud ei saaks 
kambrisse tungida.
Energia säästmiseks ja seadme eluea pikendamiseks ärge asetage sellesse kuuma toitu.

Märkus. Kahe külmkambri sisemist temperatuuri võivad mõjutada toa temperatuur, ukse avamise sagedus ja 
seadme asukoht. Määrake temperatuur vastavalt neile tingimustele.

Jääkuubikute tegemine
Täitke jääkuubikute sahtel (sõltuvalt olemasolust) 2/3 ulatuses ja pange see sügavkülma. Ärge kasutage kunagi 
jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

Sahtlite eemaldamine (sõltuvalt mudelist)
Tõmmake sahtlid välja, tõstke need üles ja võtke välja. Ruumi 
juurdesaamiseks võib sügavkülma ruumi kasutada ka järgmisel viisil:
A) Kui sügavkülma ruumi allosa sarnaneb joonisel A toodule, eemaldage 

ülemised sahtlid ja/või kaaned. Alumine sahtel tuleb jätta oma kohale.  
Kui kõik toiduained on pandud restidele/riiulitele, siis kontrollige ukse 
õiget sulgumist.

B) Kui sügavkülma ruumi allosa sarnaneb joonisel B toodule, eemaldage 
kõik sahtlid või kaaned. Kui kõik toiduained on pandud restidele/riiulitele, 
siis kontrollige ukse õiget sulgumist.

Katte eemaldamine (kui see on olemas)
Avage kate ja eemaldage tihvt joonisel C näidatud viisil.

Mittekülmuvad mudelid „No Frost“ ei vaja sulatamist.
Teiste mudelite korral, kui sügavkülma tekkib härmatis, soovitame seda 
sulatada kaks korda aastas või juhul, kui on tekkinud ülemääraselt paks 
(3 mm) härmatise kiht.
Härmatise tekkimine on täiesti tavaline nähtus.
Tekkiva härmatise hulk ja tekkimise kiirus sõltuvad toa temperatuurist, 
niiskusest ja ukse avamise sagedusest. Sulatamiseks eemaldage seadme 
toitejuhe seinakontaktist ja võtke kõik toiduained välja. Jätke uks pooleldi 
avatuks, et härmatis saaks sulada. Toodete korral, kus sügavkülm asub 
külmikust allpool, võib sulatusvee äravoolutoru (vt joonist) eemaldada ja 
sinna alla kausi panna.
Pärast sulatamist pange toru tagasi, eelnevalt veendudes , et selle sisse 
poleks vett jäänud. Puhastage sügavkülma sisemus ja kuivatage.
Lülitage seade sisse ja pange toiduained tagasi kappi.

SÜGAVKÜLMA SULATAMINE (sõltuvalt mudelist)

SÜGAVKÜLM

A

B

C
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Liha ja kala kamber on mõeldud toiduainete kestvaks säilitamiseks 
värskena, kaotamata seejuures toiteväärtust või esialgset värskust.
Ärge hoidke selles kambris puu- või köögivilju, kuna temperatuur võib seal 
langeda alla nulli ja põhjustada viljades oleva vee külmumist.

Temperatuuri reguleerimine
Liha ja kala sahtlis olevat temperatuuri näitab kambri ukse küljes olev näidik 
ja see sõltub külmiku üldisest temperatuurist.
Külmiku soovituslikuks temperatuuriseadeks on +2° kuni +6°.
Kui soovite teada saada, kas liha ja kala kambris on õige temperatuur, siis vaadake allpool olevaid jooniseid:

Tähtis! Kui funktsioon on aktiveeritud ja külmikus on kõrge veesisaldusega toiduaineid, võib riiulitele 
kondenseeruda vett. Sellisel juhul tuleks funktsioon ajutiselt keelata.

Liha ja kala kambri eemaldamine
Toote õigeks töötamiseks, toiduainete ettenähtud viisil säilitamiseks ja 
energiakulu optimeerimiseks on soovitatav liha ja kala kambrit mitte

eemaldada, kui juhtpaneelil puudub sümbol    (vt Lühijuhised).  Kõigil 
muudel juhtudel võib liha ja kala kambri eemaldada, et saada külmikusse 
rohkem ruumi.
Edasi toimige järgmiselt:
1. Eemaldage kambri sahtel (joonis 1).
2. Eemaldage sahtli kaas, vabastades külgmised klambrid (joonis 2).
Liha ja kala kambri taastamiseks pange enne sahtli paigaldamist ja süsteemi 
töö taasaktiveerimist kindlasti sahtli kaas tagasi.
3. Hoidke juhtpaneelil nuppu „Liha ja kala kambri funktsioon“ 
allavajutatuna 3 sekundi jooksul, kuni kollane märgutuli kustub.
Energiatarbimise optimeerimiseks on soovitatav deaktiveerida Liha ja kala 
kamber ja eemaldada selle komponendid (v.a köögiviljasahtlite peal olev 
riiul).

LIHA JA KALA KAMBER (sõltuvalt mudelist) 

Kui osuti näitab vasakule, siis tuleb külmiku 
temperatuuri tõsta.

Kui osuti on keskel, siis on temperatuur õige. Kui osuti näitab paremale, siis tuleb külmiku 
temperatuuri vähendada.

Joonis 1

Joonis 2
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Nullkraadi karp „Zero Degrees“ spetsiaalselt konstrueeritud 
madala temperatuuri ja sobiva niiskustaseme hoidmiseks, et hoida 
toiduaineid (nt liha, kala, puuvilju ja talve köögivilju) pikemat aega 
värskena.

Karbi aktiveerimine ja deaktiveerimine
Kui karp on aktiivne, siis on selle temperatuur ligikaudu 0°.

Kambri aktiveerimiseks hoidke joonisel näidatud  
nuppu allavajutatuna enam kui 1 sekundi  
jooksul (kuni sümboli süttimiseni).

Sümboli süttimine näitab kambri  
funktsioneerimist. Kambri deaktiveerimiseks  
hoidke nuppu uuesti allavajutatuna enam kui  
1 sekundi jooksul.

Nullkraadi karbi „Zero Degrees“ õigeks töötamiseks on olulised järgmised tingimused:
- külmiku ruum peab olema sisse lülitatud,
- külmiku temperatuur peab olema vahemikus +2 °C kuni +6 °C,
- karp peab aktiveerimiseks olema sisestatud,
-  valitud ei ole ühtki erifunktsiooni, näiteks Standby (ooterežiimi), Cooling-Off (jahutusrežiimi) või Vacation 

(puhkuserežiimi), mis lülitavad välja toote või külmiku sektsiooni.
Kui mõni neist erifunktsioonidest on valitud, siis tuleb nullkraadi karp „Zero Degrees“ käsitsi deaktiveerida ja 
värske toit selle seest eemaldada.

Märkus.
-  juhul kui märgutuli ei sütti karbi aktiveerimise, kontrollige, et karp oleks korrektselt sisestatud, kui probleem 

jääb püsima, võtke ühendust oma lähima volitatud müügiesindusega,
-  Kui karp on aktiivne ja sahtel avatud, siis võib juhtpaneelil asuv sümbol automaatselt kustuda. Pärast sahtli 

tagasipanekut süttib sümbol uuesti
-  Sõltumata karbi olekust, võib kostuda kerget heli: see on normaalne ja selle pärast ei tule muretseda.
-  Kui karp pole aktiivne, siis sõltub karbi temperatuur üldtemperatuurist külmiku sisemuses. Sellisel juhul 

soovitame karpi kasutada puuviljade ja köögiviljade hoidmiseks, mis pole tundlikud madalate temperatuuride 
suhte (metsast saadavad puuviljad, õunad, aprikoosid, porgandid, spinat, aedsalat jne).

Tähtis! Kui funktsioon aktiveeritakse suure veesisaldusega toiduainete olemasolul, siis võib riiulitele tekkida 
kondensaat. 
Sellisel juhul lülitage funktsioon ajutiselt välja. Kui panete väikepakendites toiduaineid „null-kraadi kambri“ 
ülemisele riiulile, siis veenduge, et need ei saaks kukkuda sahtli ja külmiku tagaseina vahele.

NULLKRAADI KARP „ZERO DEGREES“ 
(sõltuvalt mudelist) 
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Enne ühenduse võtmist klienditeenindusega:
Lülitage seade uuesti sisse ja vaadake, kas 
probleem pole lahenenud. Kui ei ole, siis eemaldage 
seadme toitejuhe seinakontaktist ja oodake enne 
sisselülitamist umbes üks tund.
Juhul kui seade ei hakka tööle ka siis, kui olete 
üle kontrollinud kõik tõrkeotsingus olevad juhised 
ja lülitanud seadme välja ning uuesti sisse, 
võtke ühendust klienditeenindusega probleemi 
kirjeldamiseks ja hoidke järgmine info käepärast:
• rikke tüüp
• mudel
• seadme tüüp ja seerianumber (asuvad 

andmeplaadil)

• teenindusnumber (seadme sees oleval 
andmeplaadil sõna SERVICE järel) 
 
 
 

Märkus.
Ukse avanemissuunda saab muuta. Juhul kui 
seda tehakse klienditeeninduse poolt, siis ei 
kuulu see garantii alla.

KLIENDITEENINDUS

Nullkraadi karbi „Zero Degrees“ eemaldamine:
Nullkraadi karbi „Zero Degrees“ võib eemalda, kui soovite külmikusse rohkem ruumi saada. Sel juhul toimige 
järgmiselt:
- eemaldamiseks soovitame tühjendada (ja vajadusel eemaldada) kaks alumist ukseriiulit,
- lülitada karp välja,
- tõmmata sahtel ja selle all olev valge plastikust riiul välja.

Märkus: ülemist riiulit ja kaht külgtuge pole võimalik eemaldada.

Nullkraadi karbi „Zero Degrees“ tagasipanemisel veenduge, et karbi all asuv valge plastikust kaas oleks 
enne sahtli sisestamist ja funktsiooni aktiveerimist ettenähtud kohale tagasi pandud. Energiatarbimise 
optimeerimiseks, soovitame nullkraadi karbi „Zero Degrees“ deaktiveerida ja eemaldada.
Karpi ja selle osi tuleb regulaarselt puhastada lapiga, mida on niisutatud leiges vee ja külmiku sisemuse 
puhastamiseks mõeldud pesuvahendi lahuses (olge ettevaatlik ja ärge pange karbi all asuvat valget plastikust 
kaant vette).

Enne karbi puhastamist (k.a väljastpoolt) eemaldage sahtel, et see oleks toiteahelast lahti ühendatud.
Ärge kunagi kasutage abrasiivseid pesuvahendeid.




