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ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA 
OHJEITA

• Hankkimasi tuote on ainoastaan kotitalouskäyttöä 
varten tarkoitettu laite.

Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan 
mahdollisen hyödyn, suosittelemme, että luet 
käyttöohjeet huolellisesti. Käyttöohje sisältää 
laitteen kuvauksen sekä hyödyllisiä 
elintarvikkeiden säilytysohjeita.
Kun olet lukenut ohjekirjan, pane se talteen 
vastaisuuden varalle.

1. Kun laite on poistettu pakkauksestaan, tarkista 
ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja 
että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista 
vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 
tunnin kuluessa.

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

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

4. Puhdista laite sisältä 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 laite poistetaan käytöstä 
asianmukaisesti, voit auttaa estämään ympäristö- 
ja terveyshaittoja.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on 
toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- 
ja kierrätyspisteeseen.
Kun poistat laitteen käytöstä, tee se 
käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. 
Irrota ovet, jotta kaappi ei aiheuta 
loukkuunjäämisvaaraa lapsille.
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 tuotteen käsittelystä, 
talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta 
viranomaisilta, jätehuoltolaitokselta tai liikkeestä, 
josta tuote on ostettu.

Teknisiä tietoja:
Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua (jäähdytyspiiri 
sisältää R134a-kaasua) eikä HFC-kaasua 
(jäähdytyspiiri sisältää R600a-kaasua) (katso laitteen 
sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi).
Isobutaania sisältävät (R600a) laitteet: Isobutaani on 
luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia 
ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. 
Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on 
ehdottomasti varmistettava.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
• Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden 

säilyttämistä varten, ja se on valmistettu Euroopan 
yhteisön direktiivin 1935/2004 mukaisesti.

• Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja 
markkinoinnissa on noudatettu seuraavia 
direktiivejä:

- pienjännitedirektiivin 73/23/ETY turvavaatimukset,
- sähkömagneettisia häiriöitä säätelevän EMC-
direktiivin 89/336/ETY suojavaatimukset,
sekä direktiivin 93/68/ETY muutokset.
• Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun 

se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, 
lakisääteisten
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YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA
• Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite 

ole virtajohdon päällä.
• Varmista, että laite on asennettu riittävän 

etäälle lämmönlähteistä.
• Riittävän ilmankierron varmistamiseksi 

laitteen kummallekin sivulle sekä 
yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa 
asennusohjeiden mukaisesti.

• Älä peitä tai tuki laitteen 
ilmanvaihtoaukkoja.

• Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa 
suorittaa vain asiantunteva henkilöstö.

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

• Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite 
vastaa asuntosi jännitettä.

• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, 
tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan 
paikkaan.

• Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa 
tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

• Varo, ettet vahingoita lattioita jääkaapin 
siirtämisen aikana (esim. parketti).

• Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia jakorasioita 
tai jatkojohtoja.

• Laite on asennettava kuivaan ja hyvin 
ilmastoituun tilaan. Laite on suunniteltu 
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.

• Älä säilytä tai käytä kaasua, bensiiniä tai 
muita tulenarkoja kaasuja tai nesteitä tämän 
tai minkään muunkaan kodinkoneen 
läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa 
tulipalon tai räjähdyksen.

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

• Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa.
• Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, 

elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti 
valtuuttamia.

• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai 
taitamattomien henkilöiden käyttöön.

• Välttääksesi tukehtumis- tai 
loukkuunjäämisvaaran älä anna lasten leikkiä 
laitteen läheisyydessä tai mennä kaapin 
sisälle.

• Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää 
(myrkytöntä) nestettä.

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

• Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti 
sähköverkosta ennen minkään huolto- tai 
puhdistustoimenpiteen aloittamista.

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

Ilmastoluokka Ymp. lämpöt. 
(°C)

Ymp. lämpöt. 
(°F)

SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90
ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
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JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Laitteen käyttöönotto
Laitteen käynnistys
Laitteen kytkimet ja säätimet ovat sen sisällä.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Jos virtajohto on kytketty pistorasiaan, kaapin sisävalo syttyy, kun ovi 
avataan. Jääkaappiosastossa sijaitsevalla termostaatilla voidaan säätää 
sekä jääkaappiosaston että pakastelokeron (mallikohtainen) lämpötila.

Laitteen lämpötilan säätäminen:
Termostaatti säätää automaattisesti sekä jääkaappiosaston että 
pakastelokeron  lämpötilan.
Kun käännät valitsinta asennosta 1 asentoon 7, lämpötila tulee 
kylmemmäksi.
Asennossa O laite ei toimi.
Lyhytaikaista elintarvikkeiden säilyttämistä varten voit valita asennon 
1 (Min) - 3 (Med).
- Kun elintarvikkeita on tarkoitus säilyttää pitempään 

pakastelokerossa , käännä valitsin kohtaan 3 tai 4.

Huom.
Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti 
saattavat vaikuttaa jääkaapin sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä 
tekijät termostaattia säätäessäsi.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa
Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti.
A Valmiit ruoat
B Kala, liha
C Hedelmät ja vihannekset
D Pullot
E Juustot

Huom.
• Jätä tilaa hyllyjen ja takaseinän väliin, jotta ilma pääsee kiertämään 

vapaasti jääkaapin sisällä.
• Älä aseta elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
• Älä pane ruokia jääkaappiin lämpiminä.
• Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.

Huomio
Runsaasti vettä sisältävät vihannekset saattavat aiheuttaa 
kosteuden muodostumista hedelmä- ja vihanneslaatikon 
kansitasoon: se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.
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PAKASTELOKERON KÄYTTÖ
Pakastelokeron tyyppi on . 
Pakastelokerossa voidaan säilyttää pakasteita pakkauksessa 
ilmoitetun säilytysajan mukaisesti ja lisäksi pakastelokerossa 
voidaan pakastaa tuoreita elintarvikkeita.
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastusmäärä 24 tunnissa on 
merkitty arvokilpeen.

Huom:
Pakastelokeron lämpötila säilyy elintarvikkeiden säilyttämisen 
vaatimalla tasolla myös sähkökatkon aikana. Silloin on kuitenkin paras 
välttää oven avaamista.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen (vain lokero )
Tärkeää
• Kääri tai pakkaa tuoreet elintarvikkeet: 

pakastukseen sopivaan alumiinifolioon, muovikelmuun, tiiviiseen 
muovipakkaukseen, kannelliseen polyeteeniastiaan tai 
pakastusrasiaan.

• Sijoita pakastettavat elintarvikkeet yläosaan ja jätä riittävästi tilaa 
pakkausten väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.

• Kun pakastelokeroon sijoitetaan elintarvikkeita, pakastuminen on 
tehokkainta, kun käännät termostaatin valitsinta puoli kierrosta 
alempien numeroiden suuntaan.

• Pakastaminen on suoritettu loppuun 24 tunnin kuluttua.

Laitteet, joissa on pakastelokero 
Noudata oheista säilytystaulukkoa tuoreiden pakastettujen 
elintarvikkeiden säilytyksessä. 
Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:
• Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset 

pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. Jos 
pakkaus on pullistunut tai 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.
• Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä tuote 

24 tunnin kuluessa.
• Vältä lämpötilan vaihteluita tai rajoita ne mahdollisimman vähäisiksi. 

Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
• Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

Jääkuutioiden valmistus
• Täytä jääkuutioastia vedellä 2/3-täyteen ja aseta se 

pakastelokeroon
• Jos astia tarttuu pakastelokeron pohjaan, älä käytä sen 

irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.
• Jääkuutiot irtoavat helpommin, kun taivutat astiaa varovasti.

KK RUOKALAJI
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JÄÄKAAPIN SULATUS JA PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta 
ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen 
aloittamista.
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Jääkaappiosaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat 
automaattisen sulatuksen olevan käynnissä. 
Sulatusvesi johdetaan automaattisesti tyhjennysaukkoon, josta se 
valuu haihdutusastiaan.
Puhdista säännöllisesti sulatusveden tyhjennysaukko varmistaaksesi, 
että sulatusvesi pääsee poistumaan.

Pakastelokeron sulatus
Pakastelokero on suositeltavaa sulattaa 1 tai 2 kertaa 
vuodessa, tai kun seinämiin on muodostunut paksu jääkerros.
Jään muodostuminen on normaalia. Kerroksen paksuus ja 
muodostumisnopeus riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven 
avaamistiheydestä. Jäätä muodostuu nopeammin ylempiin 
ritilöihin. Jään muodostuminen erityisesti osaston yläosaan on 
normaalia eikä se vaikuta laitteen toimintaan.
Suosittelemme sulatuksen suorittamista silloin, kun 
säilytettäviä pakasteita on vähän.
• Avaa ovi ja tyhjennä lokero elintarvikkeista. Kääri pakasteet tiiviisti 

sanomalehteen ja vie ne viileään paikkaan tai pakkaa ne 
kylmälaukkuun.

• Jätä ovi auki, jotta jää sulaa.
• Puhdista pakastin sisäpuolelta lämpimään veteen ja/tai 

mietoon pesuaineeseen kastetulla sienellä. Älä käytä 
hankaavia aineita.

• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
• Järjestä elintarvikkeet takaisin paikalleen.
• Sulje ovi.
• Kytke pistoke pistorasiaan.
• Käynnistä laite.
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PUHDISTUS JA HUOLTO
• Puhdista ilmanvaihtoritilät ja laitteen takana oleva jäähdytin 

säännöllisesti pölynimurilla tai harjalla.
• Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä pyyhkeellä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
1. Tyhjennä jääkaappi kokonaan.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata ja puhdista laite sisältä.
4. Kun jääkaappi ei ole käytössä, jätä ovi auki välttääksesi homeen, 

hajun ja hapettumisen muodostumista.
5. Puhdista laite.
• Puhdista pakastelokero sisältä (mallikohtainen) sulatuksen 

yhteydessä.
• Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti lämpimään veteen ja/tai 

neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Huuhtele ja kuivaa 
pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita.

• Puhdista laite ulkopuolelta veteen kastetulla pehmeällä pyyhkeellä. 
Älä käytä hankausjauhetta, teräsvillaa tai tahranpoistoainetta (esim. 
asetonia, trikloorietyleeniä) tai etikkaa. 

Lampun vaihtaminen:
Jos lamppu täytyy vaihtaa, toimi seuraavalla tavalla:
• Irrota laite sähköverkosta.
• Paina lampun suojuksen reunoilla olevia kielekkeitä ja irrota suojus.
• Vaihda lamppu uuteen lamppuun, jonka teho on enintään 10 W.
• Laita lampun suojus paikalleen ja odota 5 minuuttia ennen kuin 

kytket laitteen taas päälle.
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VIANMÄÄRITYS
Kun kuulet tällaisia ääniä

1. Laite ei toimi.
•Onko kyseessä sähkökatko?
•Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
•Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä?
•Onko sulake kunnossa?
•Onko sähköjohto viallinen?
•Onko termostaattikytkin asennossa � (Stop)?

2. Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi 
alhainen.
•Onko ovi tiiviisti suljettu?
•Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?
•Onko laite asennettu lämmönlähteen 

läheisyyteen?
•Onko termostaatti oikeassa asennossa?
•Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?

3. Jääkaappiosaston lämpötila on liian 
alhainen.
•Onko termostaatti oikeassa asennossa?

4. Laitteen käyntiääni on epänormaali.
•Onko laitteen asennus suoritettu oikein?
•Koskettavatko takaosan putket toisiaan tai 

tärisevätkö ne?
5. Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.

•Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?
6. Pakastelokeroon muodostuu runsaasti 

jäätä.
•Onko ovi tiiviisti suljettu?
•Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?

Huom.
• Pulputtavat tai puhaltavat jäähdytyspiiristä 

kuuluvat äänet ovat normaali ilmiö.

..se tarkoittaa, että laite toimii.

60202006FIN.fm  Page 123  Monday, December 4, 2006  11:43 AM



124

HUOLTOPALVELU 
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
1. Kokeile, voitko itse poistaa häiriön (katso 

“Vianmääritys”).
2. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö 

poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, sammuta 
laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.

3. Jos häiriö ei tästä huolimatta häviä, ota yhteys 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ilmoita seuraavat asiat:
•häiriön laatu
• laitteen malli
•Service-numero (laitteen sisäpuolelle 

kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen 
oleva luku)

• täydellinen osoitteesi
•puhelin- ja suuntanumerosi.

ASENNUS
• Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Sijoittaminen 

kuumaan tilaan, suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteen 
(lämpöpatterin, lieden) läheisyyteen nostaa energian kulutusta, ja 
tätä tulee sen vuoksi välttää.

• Jos tämä ei ole mahdollista, noudata seuraavia minimietäisyyksiä:
•30 cm puu- tai öljyliesistä;
•3 cm sähkö- ja/tai kaasuliesistä.

• Jos laitteen mukana on toimitettu välikappaleet, asenna ne laitteen 
takana sijaitsevan jäähdyttimen takaosaan (katso kuvaa).

• Laitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sen yläpuolelle on 
jätettävä vähintään 5 cm tilaa.  Jätä myös viereisten kalusteiden ja 
laitteen väliin tilaa ilmankiertoa varten.

• Sijoita laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan. Tarpeen vaatiessa 
säädä etummaisia jalkoja.

• Puhdista sisäosa.
• Aseta varusteet laitteen sisään.

Sähköliitäntä
• Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.
• Jännite- ja sähkönkulutustiedot on ilmoitettu arvokilvessä, joka 

sijaitsee laitteen sisällä.
• Laite on lain nojalla kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. 

Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai esineille 
aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen 
määräysten laiminlyönnistä.

• Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, pistoke on 
vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.

• Älä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.

Sähköverkosta irrottaminen
Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke 
pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.
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Oven kätisyys
Oven kätisyys

Jääkaapin ovi voidaan avata oikealta tai vasemmalta.
Toimitettaessa laitteen ovi aukeaa vasemmalta. Avautumissuunta 
voidaan vaihtaa seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomaa: Laite ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan oven kätisyyden 
vaihdon vaatimien toimenpiteiden aikana.

1. Irrota ruuvit (6) pitäen yläpaneelia (7) kiinni laitteessa. Irrota 
yläpaneeli

2. Irrota kaksi ruuvia (1) pitäen yläsaranaa (5) (oikea puoli) kiinni 
rungossa. Irrota yläsarana (5).

3. Nosta ovi alasaranan tapista ja aseta se naarmuttamattomalle 
pinnalle.

4. Irrota kaksi ruuvia (8) pitäen kiinni alasaranasta (2). Irrota 
alasarana (2).

5. Irrota vasen etujalka (4) ja siirrä se oikealle puolelle.
6. Ennen alasaranan (2) sijoittamista paikalleen on poistettava 

saranan tappi (9) ja käännettävä sarana (2). Kiinnitä alasarana (2) 
paikalleen vasemmalle puolelle kahdella ruuvilla (8).

7. Aseta saranan tappi (9) alasaranaan (2).
8. Laske ovi alasaranan tappiin (9).
9. Pidä ovi kiinniolevassa asennossa ja kiinnitä yläsarana (5) 

vasemmalle puolelle kahdella ruuvilla (1). Älä kiristä ruuveja (1) 
ennen kuin ovi on pohjatason kanssa samansuuntainen.

10. Kiinnitä yläpaneeli paikalleen ruuveilla (6).

Huom.
Laitteen oven kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta 
ei katsota takuutoimenpiteeksi.

Pakastelokeron luukun kätisyyden vaihtaminen 

1. Irrota luukun saranatapin ruuvi alhaalta oikealta.
2. Irrota reiän suojatulppa vasemmalta puolelta.
3. Irrota kaksi ruuvin suojusta vasemmalta puolelta.
4. Avaa kaksi ruuvia.
5. Kiinnitä kaikki osat vastakkaiselle puolelle.

Kuva 1

Kuva 2

Oven avautumissuunta 
vasemmalta puolelta

Oven avautumissuunta 
oikealta puolelta
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