
KÄYTTÖOHJEFIN

LAITTEEN KUVA (kuva 1):
A. Kahva
B. Turvalukitus (mallikohtainen)
C. Tiiviste
D. Väliseinä (mallikohtainen)
E. Sulatusveden tyhjennyskanavan tulppa
F. Käyttöpaneeli
G. Moottorin sivulla sijaitseva tuuletusritilä

KÄYTTÖPANEELIN KUVA (kuva 2):
1. Lämpötilan säätötermostaatti
2. Punainen merkkivalo (mallikohtainen): merkkivalon

palaessa laitteen sisälämpötila ei ole vielä riittävän kylmä.
3. Vihreä merkkivalo (mallikohtainen): merkkivalon

palaessa laite on toiminnassa.
4. Keltainen/oranssi valopainike (mallikohtainen):

kytkee pikapakastuksen toimintaan / pois toiminnasta.
Merkkivalon palaessa pikapakastus on toiminnassa.
Käyttöpaneelin painikkeet voivat vaihdella mallista
riippuen.

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
Hankkimasi tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön sekä
seuraaviin käyttökohteisiin:
– työpaikkojen, liikkeiden/toimistojen keittiötilat
– maatilat
– hotellit, motellit, asuntohotellit, bed & breakfast -

huoneet yksityisasiakkaan käytössä.
Laitetta saa käyttää ainoastaan pakasteiden säilyttämiseen,
tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen
valmistamiseen.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan
lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Valmistaja ei
vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai
omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko
on syntynyt edellä mainittujen määräysten
laiminlyönnin vuoksi. 
1. Kun laite on poistettu pakkauksesta, varmista, ettei se

ole vahingoittunut kuljetuksen aikana, että ovi sulkeutuu
moitteettomasti ja että tiiviste on kunnossa. Mahdollisista
vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin
kuluessa laitteen toimituksesta. 

2. Asennuksen jälkeen on suositeltavaa odottaa vähintään
kaksi tuntia ennen laitteen käynnistämistä, jotta
jäähdytyspiiri toimii täydellä teholla. 

3. Laitteen asennuksen ja sähköliitännät saa tehdä vain
ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja
voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti. 

4. Puhdista laite sisältä ennen käyttöä.
• Varmista ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon, että

jännite vastaa laitteen takana sijaitsevassa arvokilvessä
mainittua jännitettä. 

• Sähköliitännät tulee tehdä paikallisten määräysten
mukaisesti. 

ASENNUS
• Pura laite pakkauksesta.
• Poista oven ja laitteen välissä olevat neljä

välikappaletta (kuva 3).
• Varmista, että sulatusveden tyhjennystulppa

(mallikohtainen) on oikein paikallaan (E).
• Jotta laite toimii mahdollisimman tehokkaasti ja ovi

avautuu kunnolla, jätä laitteen ja sen takana olevan
seinän väliin sekä kummallekin puolelle vähintään 7 cm
tilaa (kuva 4).

• Sijoita mahdolliset varusteet laitteen sisään.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO
• Laitteen lämpötila on esiasetettu tehtaalla toimintaa

varten suositeltuun -18°C arvoon.
• Kytke laite sähköverkkoon.
• Vihreä merkkivalo (mallista riippuen) syttyy.
• Myös punainen merkkivalo (mallista riippuen) syttyy,

koska laitteen sisälämpötila ei ole vielä tarpeeksi
alhainen elintarvikkeita varten. Yleensä merkkivalo
sammuu kuuden tunnin kuluessa käynnistyksestä.

• Kun olet kytkenyt laitteen sähköverkkoon ja se on
saavuttanut oikean lämpötilan (tähän kuluu noin tunti;
kansi ei aukea tämän vaiheen aikana), tarkista että
pikapakastustoiminto on pois päältä (keltainen
merkkivalo (mallista riippuen) on sammunut).

• Aseta elintarvikkeet pakastimeen vasta, kun punainen
merkkivalo (mallista riippuen) on sammunut.

• Tiiviste on ilmatiivis, joten kantta ei voi avata uudelleen
heti sen sulkemisen jälkeen. On odotettava muutama
minuutti ennen kuin kansi avataan uudelleen.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Valitse oikea lämpötila lämpötilasäätimellä. Säädä laitteen
lämpötila seuraavasti:
• Käännä lämpötilasäädin kohtaan 1, jos haluat

säilytyslämpötilan olevan korkeampi.
• Käännä lämpötilasäädin kohtaan 6 / , jos haluat

säilytyslämpötilan olevan alhaisempi.
• Jos et täytä laitetta kokonaan (ts. täytät sen laitteen

sisällä olevan symbolin "e" alapuolelle), aseta
lämpötilasäädin yhteen alhaisimmista kohdista (kohtaan
"e", jos se löytyy lämpötilasäätimen säätöasteikolta).

ELINTARVIKKEIDEN PAKASTAMINEN 
Tuoreiden elintarvikkeiden valmistelu pakastamista
varten
• Kääri tai pakkaa tuoreet elintarvikkeet pakastukseen

sopivaan alumiinifolioon, muovikelmuun, tiiviiseen
muovipussiin tai kannelliseen polyeteeniastiaan.

• Pakastettavien elintarvikkeiden tulee olla tuoreita, kypsiä
ja ensiluokkaisia.

• Hedelmät ja vihannekset täytyy pakastaa mahdollisimman
pian niiden poimimisen jälkeen, jotta niiden
ravintoainesisältö, koostumus, väri ja maku säilyvät.

• Anna lämpimien elintarvikkeiden aina jäähtyä ennen kuin
laitat ne laitteeseen.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
• Sijoita pakastettavat elintarvikkeet laitteen pystysuorien

seinien viereen:
A) - pakastettavat elintarvikkeet,



B) - jo pakastetut elintarvikkeet.
• Älä sijoita pakastettavia elintarvikkeita siten, että ne

koskettavat jo pakastuneisiin elintarvikkeisiin.
• Pakastus on tehokasta ja nopeaa, kun annostelet

pakastettavat elintarvikkeet pieniin pakkauksiin. Tällöin
pakasteet on myös helpompi käyttää.

1. Paina pikapakastusnäppäintä vähintään 24 tuntia ennen
tuoreiden elintarvikkeiden asetusta laitteeseen. Ellei
laitteessa ole tätä näppäintä, aseta lämpötilasäädin
kohtaan .

2. Aseta pakastettavat elintarvikkeet laitteeseen ja pidä
kansi kiinni 24 tuntia. Kytke pikapakastustoiminto
(mallista riippuen) pois tämän ajan kuluttua.

ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN 
Tarkista laitteeseen kiinnitetyn taulukon ohjeet.
Pakasteiden järjestäminen
Järjestä pakasteet hyvin. Merkitse pakkauksiin
pakastuspäivä, jotta voit käyttää tuotteen ennen viimeistä
käyttöpäivää. Eri ruokalajiryhmien suositeltavat säilytysajat
on esitetty kuvassa 6.
Pakasteiden säilytysohjeita
Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:
• Pakkaus on ehjä: tuote on voinut pilaantua, jos pakkaus

on vahingoittunut. Jos pakkaus on pullistunut ja siinä on
kosteusjälkiä, tuotetta ei ole säilytetty optimiolosuhteissa,
ja se on saattanut sulaa säilytyksen aikana.

• Osta pakasteet viimeiseksi ja kuljeta ne kotiin
kylmälaukussa.

• Laita pakasteet pakastimeen heti kotiin tultuasi.
• Vältä lämpötilan vaihteluita tai rajoita ne mahdollisimman

vähäisiksi. Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä
käyttöpäivää.

• Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
Huomaa:
• Käytä heti sulaneet tai osittain sulaneet pakasteet.

Älä pakasta sulanutta tuotetta uudelleen, ellet
valmista sitä ensin ruoaksi kypsentämällä.
Kypsennettynä ruoan voi pakastaa uudelleen.

Pitkään kestävän sähkökatkon aikana:
• Älä avaa laitteen ovea muuten kuin asettaaksesi

kylmävaraajat (mallikohtaiset) pakasteiden päälle
vasemmalle ja oikealle puolelle. Tällä tavoin voit
hidastaa lämpötilan kohoamista.

VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA
• Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole

virtajohdon päällä. 
• Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne voivat

särkyä.
• Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan laitteesta

otettuina, sillä ne saattavat aiheuttaa kylmävaurioita.
• Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti

sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.

• Älä sijoita laitetta tilaan, jossa se on suorassa
auringonpaisteessa tai lämmönlähteen läheisyydessä:
tämä lisää sähkönkulutusta.

• Älä koskaan laite laitteen sisälle suihkepulloja,
ponnekaasua sisältäviä säiliöitä tai tulenarkoja aineita.

• Älä säilytä tai käytä jääkaapin tai muiden kodinkoneiden
läheisyydessä bensiiniä tai tulenarkoja kaasuja tai

nesteitä. Vapautuvat kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen.

• Sijoita ja tasapainota laite lattialle, joka kestää sen
painon. Valitse sijoituspaikaksi tarkoituksenmukainen ja
riittävän tilava paikka.

• Laite on asennettava kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jonka
lämpötila on seuraavassa esitettyjen arvojen välillä.
Lämpötilan vaihteluväli perustuu ilmastoluokkaan, joka
on merkitty laitteen takana sijaitsevaan arvokilpeen
(kuva 7). Laite ei mahdollisesti toimi moitteettomasti,
jos se on ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja
lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa.

• Laite on suositeltavaa pitää kytkettynä verkkovirtaan,
vaikka se olisi lyhyitä aikoja käyttämättä.

• Varo, ettet vahingoita lattiaa siirtäessäsi laitetta (esim.
parkettilattia voi naarmuuntua). Laite on helpompi
siirtää tyhjänä.

Huomaa: Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla kuin

valmistajan suosittelemilla apuvälineillä.
• Älä käytä laitteen sisällä sähkölaitteita, elleivät ne ole

valmistajan suosittelemaa tyyppiä. 
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden

lasten eikä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteisten tai kokemattomien ja/tai laitetta
tuntemattomien henkilöiden käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö opasta
ja valvo käyttöä.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella tai mennä sen
sisään loukkuunjäämisen tai tukehtumisen vaaram
välttämiseksi.

• Virtajohtoon tehtävät muutokset tai johdon
vaihtaminen on annettava ammattitaitoisen
henkilön tai valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

• Älä käytä jatkojohtoa tai jakorasiaa.
• Laite on voitava irrottaa verkkovirrasta joko

irrottamalla pistoke pistorasiasta tai
verkkokytkimen avulla.

• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa
asuntosi jännitettä.

• Älä laita suuhun mahdollisten kylmävaraajien
sisältämää (myrkytöntä) ainetta.

• Älä avaa laitteen ovea liian usein.
• Tässä laitteessa on käytetty niin sanottua "skin

condenser" -teknologiaa, joka tarkoittaa, että
kondensaattoriyksikkö on sijoitettu kiinteästi
pakastimen seinien sisälle. Sen vuoksi laitteen
sivuseinät ja etuseinä voivat olla lämpimät laitteen
toiminnan aikana. Ilmiö on täysin normaali, ja se
vähentää nesteen mahdollista tiivistymistä erittäin
vaativissa ympäristöolosuhteissa (katso kappale
Vianmääritys).

LAITTEEN SULATTAMINEN
Sulatus on suositeltavaa tehdä, kun seinämissä olevan
huurrekerroksen paksuus on 5–6 mm.
• Irrota laite sähköverkosta.
• Poista elintarvikkeet laitteesta, kääri ne tiiviisti

sanomalehteen ja vie kylmään tai laita kylmälaukkuun.
• Jätä laitteen ovi auki.



• Poista tyhjennyskanavan sisätulppa (mallikohtainen
varuste) (kuva 8).

• Poista tyhjennyskanavan ulkopuolinen tulppa
(mallikohtainen varuste) ja aseta se kuvan 8 mukaisesti.

• Käytä veden valutusastiana laitteen sisällä olevaa
väliseinää (mallikohtainen varuste) (D) kuvan 8
mukaisesti. Jos laitteessa ei ole väliseinää, käytä tähän
tarkoitukseen jotain matalaa astiaa.

• Sulatusta voi nopeuttaa irrottamalla huurretta laitteen
seinämistä kaapimen avulla.

• Poista huurre laitteen pohjalta.
• Älä poista huurretta terävillä tai naarmuttavilla

välineillä, jotta laitteen pinnat eivät vahingoitu.
• Älä käytä hankaavia aineita äläkä yritä kuumentaa

pintoja apuvälineiden avulla.
• Kuivaa laitteen sisäpinnat huolellisesti.
• Kun sulatus on tehty, kiinnitä tulppa takaisin paikalleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO
• Poista yläreunoihin muodostunut huurre (katso kappale

Vianmääritys).
• Puhdista laite sisältä haaleaan veteen ja/tai neutraaliin

pesuaineeseen kostutetulla sienellä.
• Puhdista moottorin sivulla oleva tuuletusritilä

(mallikohtainen).
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotyöt. Älä käytä laitteen puhdistuksessa
hankausaineita tai -sieniä tai tahranpoistoaineita
(esim. asetonia, trikloorietyleeniä).
Jotta laite toimii asianmukaisesti, puhdistus ja huolto
on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

OVEN LAMPUN VAIHTAMINEN
(MALLIKOHTAINEN)
• rrota laite sähköverkosta.
• Poista lampun suojus viereisen kuvan ohjeiden

mukaisesti.
• Ruuvaa lamppu irti ja vaihda tilalle uusi samanlainen

lamppu.
• Aseta suojus paikalleen ja kytke laite sähköverkkoon.

VIANETSINTÄ
1. Punainen merkkivalo (mallista riippuen) jää

palamaan.
• Onko kyseessä sähkökatkos?
• Onko laitteen sulatustoiminto kytketty päälle?
• Onko kansi kunnolla kiinni?
• Onko laite liian lähellä lämmönlähdettä?
• Onko valittu lämpötila oikea?
• Ovatko tuuletusritilä ja lauhdutin puhtaita?
2. Laitteen käyntiääni on kova.
• Onko laite täysin vaakasuoralla pinnalla?
• Koskettaako laite kalusteita tai esineitä, jotka aiheuttavat

tärinää?
• Onko laitteen alaosan pakkausmateriaali poistettu? 
Huom: hiljainen ääni, joka johtuu jäähdytyskaasun liikkeestä
kompressorin pysähtymisen jälkeenkin, on täysin normaalia.
3. Vihreä merkkivalo (mallista riippuen) on

sammunut eikä laite toimi.
• Onko kyseessä sähkökatko?
• Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
• Onko sähköjohto viallinen?

4. Vihreä merkkivalo (mallista riippuen) on
sammunut, mutta laite toimii.

• Vihreä merkkivalo on rikki. Ota yhteys huoltopalveluun
vaihtaaksesi sen.

5. Kompressori toimii jatkuvasti.
• Onko laitteeseen asetettu kuumia elintarvikkeita?
• Onko kansi ollut auki pitkään?
• Onko laite liian lämpimässä huoneessa tai lähellä

lämmönlähdettä?
• Onko valittu lämpötila oikea?
• Onko pikapakastusnäppäintä (mallista riippuen) painettu

tahattomasti?
6. Epänormaali jään muodostuminen yläreunoihin.
• Ovatko sulatusveden tyhjennysaukon tulpat oikein

paikoillaan?
• Onko kansi kunnolla kiinni?
• Onko kannen tiiviste vahingoittunut tai viallinen? (Katso

lukua "Asennus")
• Onko 4 välikappaletta poistettu? (Katso lukua

"Asennus")
7. Laitteen ulkopintaan muodostuu vesipisaroita.
• Kosteuden muodostuminen on normaalia määrätyissä

ilmasto-olosuhteissa (kosteus yli 85%) tai jos laite on
sijoitettu kosteaan ja huonosti tuuletettuun tilaan. Se ei
kuitenkaan vaikuta laitteen toimintaan.

8. Laitteen sisäsienien jääkerros ei ole tasainen.
• Ilmiö on täysin normaali.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA
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.

HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
1. Kokeile, voitko itse poistaa häiriön.
2. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö

poistunut.
3. Jos tulos on kielteinen, kytke laite irti sähköverkosta ja

toista toimenpide tunnin kuluttua
Ilmoita seuraavat asiat:
• häiriön laatu,
• laitteen malli,
• huoltokoodi (laitteen taakse kiinnitettyyn arvokilpeen

SERVICE-sanan jälkeen merkitty luku)
• täydellinen osoitteesi,
• puhelin- ja suuntanumerosi.


