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VAROITUKSET
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistamiseen
kotitalouskäytössä. Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun
tarkoitukseen tai muihin käyttötapoihin kuten esim.
kaupalliseen käyttöön yleisessä ympäristössä.
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Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava
valmistajan, huoltopalvelun tai muun vastaavan pätevän
henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä vasta sitten, kun heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät
vaarat. Lasten ei tule leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Puhdistusmenetelmiä koskevat ohjeet ovat kuvattu luvussa
“Puhdistus ja huolto” sivulla 16.
Laitetta ei saa altistaa vesisateelle.
VAROITUS: Varmista, että laitteen ilmanvaihtoaukot tai kalusteeseen
sijoitetun laitteen ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa.

VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita, tarvikkeita tai muita
valmistajan suosittelemattomia välineitä sulatustoiminnan
nopeuttamiseen.
VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
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VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen säilytyslokeroissa,
elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä.
Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten
aerosolipurkkeja, joissa on herkästi syttyviä ponnekaasuja.
VAROITUS: Käytä ainoastaan pullotettua vettä jään
valmistamista (jääpalat) varten.

HUOMIO: Jäähdytysjärjestelmä on korkeapaineen alainen. Älä
koskettele sitä. Ota yhteys pätevään huoltohenkilöön ennen
tuotteen hävitystä.
ASENNUS: ÄLÄ SIJOITA TÄTÄ LAITETTA LIIAN KOSTEISIIN TAI
KYLMIIN PAIKKOIHIN, KUTEN ULKORAKENNUKSIIN,
AUTOTALLEIHIN TAI VIINIKELLAREIHIN.

Laitteen hävitys:
Valvomattomasta jätteiden hävityksestä mahdollisesti
aiheutuvien ympäristövahinkojen tai terveydelle
vaarallisten haittojen estämiseksi on laite kierrätettävä
vastuullisella tavalla. Näin edistät myös
materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Hävitys
on suoritettava toimittamalla osat ainoastaan julkisiin
keräyspisteiin.
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Asennus tai huolto:
Laite on sijoitettava vaakasuoran lattiapinnan päälle
pitämällä sen ilmanvaihtoaukot esteettömänä. Älä yritä
korjata tai vaihtaa mitään laitteen osia itse, pyydä
valtuutettua huoltohenkilöä suorittamaan tarvittaessa
nämä toimenpiteet.
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Käsittely:
Käsittele laitetta aina varovaisesti minkä tahansa
vahingon välttämiseksi.
Haitallisten bakteerikasvustojen välttämiseksi älä
koskaan pakasta jo kerran sulatettuja elintarvikkeita, ellei
niitä ole ensin kuumennettu tai kypsennetty. Älä koskaan
pakasta kerran sulatettuja äyriäisiä uudelleen.
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

• Jos olet hävittämässä lukkokahvallista jääkaappipakastinta, varmista, että
kahvan lukitustoiminto on poistettu käytöstä lasten leikkien aikana tapahtuvan mahdollisen loukkuun
jäämisen estämiseksi laitteen sisälle.
• Irrota laite virransyötöstä jos sitä ei käytetä tai sen puhdistamista ennen. Poista elintarvikkeet laitteen
sisältä ennen sen puhdistamista.
• Älä sijoita laitteeseen ylisuuria elintarvikkeita, koska tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä.
• Noudata varovaisuutta laitteen siirtämisen tai liikuttelun aikana.
• Älä anna lapsille jäätelöä tai jäävettä suoraan pakastimesta, koska alhainen lämpötila voi aiheuttaa
huuliin kohdistuvia kylmästä aiheutuvia "palovammoja".
• Älä seiso tai nojaa jalustaa tai ovea vasten.
Vanhan laitteen hävittäminen
Jääkaappipakastimen eristyskerrokset sisältävät kylmäainetta ja ponnekaasuja.
Kylmäaine ja ponnekaasut ovat hävitettävä pätevän huoltoliikkeen toimesta. Varmista, että
kylmäainepiirin putkisto ei ole vaurioitunut ennen laitteen hävittämistä.

Laitteen oikea hävitystapa
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Tämä merkintä osoittaa, että laitetta ei saa hävittää muiden
kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Valvomattomasta
jätteiden
hävityksestä
mahdollisesti
aiheutuvien
ympäristövahinkojen tai terveydelle vaarallisten haittojen
estämiseksi laite on kierrätettävä vastuullisella tavalla. Näin
edistät myös materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Palauta käytetty laite asianmukaiseen kierrätykseen tai ota
yhteyttä jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu. Jälleenmyyjä voi
toimittaa tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
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TUOTEEN KUVAUS
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1. Jääkaapin hyllyt
2. Vihanneslokeron suojakansi
3. Vihanneslokero
4. Jääkaapin ovihyllyt
5. Jääkaapin pullohylly
6. Pakastelokerot
7. Säätöjalat
8. Kananmunateline
9. Jääpalatarjotin
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ENNEN LAITTEEN ASENNUSTA

Ennen laitteen liittämistä virransyöttöön tarkasta, että laitteen arvokilpeen merkitty jännite vastaa
kotitaloudessa käytettävää käyttöjännitettä. Väärä ja sopimaton jännite voi aiheuttaa laitevaurion.
Virtapistoketta käytetään ainoastaan laitteen irrottamiseksi virransyötöstä ja tämän takia virtapistokkeen
täytyy olla käsiteltävissä koko laitteen käyttöajan. Katkaise laitteen päävirta sammuttamalla se ensin ja
irrota tämän jälkeen virtapistoke pistorasiasta.
Tämä laite on maadoitettava. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen
käytöstä ilman maadoitusta.

ASENNUS

Asenna laite kuivaan ja hyvällä ilmanvaihdolla olevaan tilaan. Asennuspaikka ei saa altistua suoralle
auringonpaisteelle tai läheisille lämpölähteille, kuten liesi, lämmityspatteri jne.
Varmista laitteen riittävä ilmanvaihto jättämällä 10 cm ilmarako laitteen kaikille sivuille.
Etujalat ovat säädettävissä epätasaisia lattiapintoja varten.

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa välillä 10 °C - 38 °C. Jos nämä lämpötilat
ylitetään (joko kylmempi tai lämpimämpi), laite ei toimi oikealla, sille suunnitellulla tavalla. Jos
ympäristön lämpötilat ylitetään pitemmiksi ajoiksi, pakastimen lämpötila
nousee yli -18 °C, jolloin ruoka ja elintarvikkeet voivat pilaantua.

ENNEN RUOKIEN ASETTAMISTA LAITTEESEEN

• Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
• Anna laitteen käydä tyhjänä noin 2 – 3 tunnin ajan niin, että laite viilenee tarkoituksenmukaiseen
lämpötilaan.
• Puhdista laitteen sisäosat lämpimällä vedellä ja käytä hieman nestemäistä puhdistusainetta tuotantoja kuljetuspölyjen poistamiseksi.

SÄHKÖKATKOS

Älä avaa pakastimen ovea sähkökatkoksen aikana. Vaikka sähkökatkos kestäisi enintään 21 tuntia, tämän
ei pitäisi vaikuttaa pakasteisiin.
Älä pakasta täysin sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Elintarvikkeiden syöminen voi olla vaarallista.
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LÄMPÖTILAN JA TOIMINTOJEN SÄÄTÖ

• Näyttö kytkeytyy päälle laitteen virransyöttöön liittämisen jälkeen.
Älykäs ECO-toiminto aktivoituu ja merkkivalo (
) palaa hetken ajan.
• Kun näytön merkkivalo sammuu, avaa jääkaapin ovi tai paina mitä tahansa painiketta, jolloin
merkkivalot syttyvät päälle uudelleen.
Jääkaapin ja pakastimen lämpötilan asetus
Varmista, että älykäs ECO-toiminto on peruutettu (katso ohjeet älykkään ECO-toiminnon peruuttamisesta
luvusta Älykäs ECO alapuolelta).
1. Aseta lämpötilat painamalla kerran painiketta Jääkaappi / Pakastin.
• Näytöllä oleva lämpötila-arvo vilkkuu.
2. Kun lämpötila-arvo vilkkuu näytöllä, paina toistuvasti painiketta Jääkaappi /
Pakastin halutun lämpötilan valitsemiseksi.
• Jääkaapin lämpötila voidaan asettaa 2 °C - 8 °C välille.
• Pakastimen lämpötila voidaan asettaa -24 °C - -16 °C välille.
3. Vahvista valinta painamalla OK.
• Jos mitään painiketta ei paineta viiden sekunnin aikana, lämpötila-arvo ei vilku
enää osoittaen, että lämpötila-arvo on asetettu.
• Jos jääkaapin lämpötila on asetettu asetukselle “OFF”, jääkaappi ei enää
suorita jäähdytystoimintoa.
Älykäs ECO
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes vastaava merkkivalo (
näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK valinnan vahvistamiseksi.
• Merkkivalo sammuu osoittaen, että älykäs ECO-toiminto on aktivoitu.
• Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat ovat vastaavasti asetettu arvoille+ 4 °C ja -18 °C.
HUOMAUTUS: Lämpötiloja ei voi säätää toiminnon ollessa aktivoitu.

) vilkkuu

Tämän toiminnon peruutus
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes älykäs ECO - toiminnon merkkivalo vilkkuu näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK.
• Merkkivalo sammuu.
• Lämpötilat palautuvat aikaisemmalle asetukselle.
Pikajäähdytystoiminto
Pikajäähdytystoimintoa voidaan käyttää jääkaapin nopeaan lämpötilan alentamiseen sen alhaisimmalle
lämpötila-asetukselle.
Suosittelemme käyttämään tätä toimintoa suurien tuoreruoka- tai juomamäärien nopeaan
jäähdyttämiseen.
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1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes vastaava merkkivalo (
) vilkkuu näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK valinnan vahvistamiseksi.
• Merkkivalo sammuu osoittaen, että pikajäähdytystoiminto on aktivoitu.
• Jääkaapin lämpötila asetetaan arvoon +2 °C ja se ei ole säädettävissä.
Tämän toiminnon peruutus
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes pikajäähdytystoiminnon merkkivalo vilkkuu näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK.
• Merkkivalo sammuu.
• Jääkaapin lämpötila palautuu aikaisemmalle asetukselle.
Pikapakastustoiminto
Tällä toiminnolla elintarvikkeet voidaan pakastaa nopeasti, jolloin niiden ravintoaineet, vitamiinit, maku
ja ulkonäkö säilyvät lähes alkuperäisen tasoisina.
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes vastaava merkkivalo (
) vilkkuu näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK valinnan vahvistamiseksi.
• Merkkivalo sammuu osoittaen, että pikapakastustoiminto on aktivoitu.
• Pakastimen lämpötila näytöllä on -32 °C.
Tämä toiminto peruutetaan automaattisesti 26 tunnin kuluttua toiminnon aloittamisesta, tai älykkään
ECO-toiminnon aktivoimisen jälkeen.
Tämän toiminnon peruutus manuaalisesti
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes pikapakastustoiminnon merkkivalo vilkkuu näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK.
• Merkkivalo sammuu.
• Pakastimen lämpötila palautuu aikaisemmalle asetukselle.
Lomatoiminto
Tämän toiminnon käyttämistä suositellaan jos laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin (esim. lomien aikana).
Tämän toiminnon aikana laite toimii taloudellisessa tilassa.
HUOMAUTUS: Ennen lomatoiminnon aktivoimista, poista helposti pilaantuvat elintarvikkeet jääkaapista ja
sulje jääkaapin ovi. Ei ole välttämätöntä poistaa elintarvikkeita pakastimesta.
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes vastaava merkkivalo (
) vilkkuu
näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK valinnan vahvistamiseksi.
• Merkkivalo sammuu osoittaen, että lomatoiminto on aktivoitu.
• Jääkaapin lämpötila asetetaan arvoon +14 °C ja se ei ole säädettävissä.
Tämä toiminto peruutetaan, jos älykäs ECO-toiminto tai pikajäähdytystoiminto aktivoidaan.
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Tämän toiminnon peruutus manuaalisesti
1. Paina toistuvasti painiketta Asetus, kunnes lomatoiminnon merkkivalo vilkkuu näytöllä.
2. Kun merkkivalo vilkkuu, paina painiketta OK.
• Merkkivalo sammuu.
• Jääkaapin lämpötila palautuu aikaisemmalle asetukselle.
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Muisti sähkökatkoksen aikana
Laite säilyttää kaikki asetukset sähkökatkoksen aikana. Kun virransyöttö palautuu, laite toimii
aikaisemmilla asetuksilla.
Jääkaapin oven hälytys - AUKI
Jos jääkaapin ovi jää auki tai sitä ei ole suljettu oikein, äänihälytys on kuultavissa laitteesta noin 3
minuutin ajan. Sulje ovi hälytyksen sammuttamiseksi.
Voit myös painaa mitä tahansa painiketta hälytyksen väliaikaiseksi sammuttamiseksi. Noin kolmen
minuutin kuluttua laitteesta kuuluu uudelleen äänihälytys.
Pakastimen lämpötilan ylityshälytys (ainoastaan sähkökatkoksen aikana)
Kun laitteessa on virtaa ja jos pakastimen mitattu lämpötila on korkeampi kuin ‐10 °C, pakastimen
mitattu lämpötila-arvo vilkkuu näytöllä.
Paina mitä tahansa painiketta tai odota viisi sekuntia lämpötila-arvon vilkkumisen lopettamiseksi.
Pakastimen lämpötila palautuu aikaisemmalle asetukselle.
Virhekoodit
Kun laitteessa havaitaan virhe, näytöllä on näkyvissä vastaava virhekoodi (esim. E0, E1, E2, jne.). Ota
yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

LAITTEEN SIIRTÄMINEN

Jos laite on sammutettava mistä tahansa syystä johtuen, odota noin 10 sekuntia ennen sen kytkemistä
takaisin päälle. Tämä tasaa jäähdytyspiirin paineen ennen uudelleenkäynnistämistä.
• Sammuta laite ja irrota sen virtapistoke pistorasiasta. Poista kaikki elintarvikkeet jääkaapista. Poista
myös kaikki irtonaiset osat (hyllyt, varusteet jne.) tai kiinnitä ne laitteeseen kiinni iskujen välttämiseksi.
• Sijoita ja asenna laite paikalleen. Jos laite on jätetty kyljelleen makuuasentoon edes pieneksi hetkeksi,
anna sen seistä pystyasennossa vähintään 10 minuutin ajan ennen sen käynnistämistä.
Laitteessa käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a). Vaikka R600a on ympäristöystävällistä ja
luonnonkaasua, se on kuitenkin herkästi räjähtävä ja tulenarka. Tämän takia ole huolellinen kuljetuksen
ja asennuksen aikana laitteen kylmäpiirin kohteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Jos kylmäpiirin
kohteiden vaurioitumisen seurauksena esiintyy vuotoja, siirrä laite kauas avotulesta tai lämpölähteistä ja
tuuleta laitteen sijaintipaikka huolellisesti muutaman minuutin ajan.

9

FIN

RUOAN SÄILYTTÄMINEN JÄÄKAAPISSA

Jääkaappi auttaa pidentämään tuoreruokien ja elintarvikkeiden säilytysaikaa.
Tuoreruoka
Parhaat tulokset:
• Säilytä tuoreita ja hyvälaatuisia ruokia ja elintarvikkeita.
• Varmista, että ruoka ja elintarvikkeet ovat hyvin pakattuna tai peitettynä ennen niiden asettamista
säilytykseen. Siten ruoka ja elintarvikkeet eivät kuivu, muuta väriään tai menetä makuaan ja ne pysyvät
tuoreena. Pakkaus estää myös makujen ja hajujen sekoittumista.
• Varmista, että voimakkaan hajuiset elintarvikkeet ovat kääritty tai peitetty ja niitä säilytetään kaukana
muista elintarvikkeista, kuten voista, maidosta tai kermasta, jotka voivat pilaantua voimakkaista
hajuista johtuen.
• Jäähdytä kuumat ruoat ennen niiden asettamista jääkaappiin.
Meijerituotteet ja kananmunat
• Useimmissa meijerituotteissa on suositeltu parasta ennen- päivämäärä.
Säilytä niitä jääkaapissa ja käytä päiväyksen mukaisen ajanjakson aikana.
• Voi voi pilaantua voimakkaista hajuista, joten sitä on parasta säilyttää
kannellisessa astiassa.
• Kananmunia voi säilyttää jääkaapissa.
Punainen liha
• Aseta tuore punainen liha astiaan ja peitä kevyesti vahapaperilla,
muovikelmulla tai foliolla.
• Säilytä keitetty ja raaka liha erillisissä astioissa. Tämä estää raakalihan
kuivumisen ja lihasnesteiden katoamisen verrattuna sen ollessa kypsennetyn
ja valmiin lihan kanssa samassa astiassa.
Siipikarja
• Tuoreet kokonaiset linnut tulisi ensin huuhdella sisä- ja ulkopuolelta
juoksevalla kylmällä vedellä, tämän jälkeen kuivata ja asettaa viimeiseksi
astiaan. Peitä kevyesti muovikelmulla tai foliolla.
• Siipikarjan osat (koivet, reidet jne.) tulisi säilyttää myös tällä tavalla. Älä
koskaan täytä kokonaista lintua ennen kun vasta juuri sen paistamista, koska
muussa tapauksessa ruokamyrkytyksen vaara voi kasvaa.
• Jäähdytä valmistettu siipikarja nopeasti ja aseta se jääkaappiin. Poista siipikarjasta täyte ja säilytä
erikseen.
Kala ja äyriäiset
• Kokonainen kala ja kalafileet tulisi käyttää heti niiden ostopäivänä.
Siihen asti kun tarvitaan, säilytä jääkaapissa muovikelmulla,
vahapaperilla tai foliolla kevyesti peitettynä.
• Jos säilytystä on pidennettävä yön yli, valitse tässä tapauksessa erittäin
tuoretta kalaa. Kokonainen kala on huuhdeltava kylmällä vedellä
irtosuomujen ja mahdollisen lian irrottamiseksi ja tämän jälkeen
paineltava kuivaksi talouspyyhkeellä. Aseta kokonainen kala tai kalafileet suljettuun muovipussiin.
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• Pidä äyriäiset koko ajan kylmässä. Käytä 1 – 2 päivän sisällä.
Esikypsennetyt ruoat ja ruoantähteet
• Näitä on säilytettävä tarkoituksenmukaisesti peitetyssä astiassa niin,
ettei ruoka pääse kuivumaan.
• Säilytä ainoastaan 1 – 2 päivää.
• Lämmitä ruoantähteet ainoastaan kerran höyryävän kuumaksi.
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Vihannekset ja tuoreet hedelmät
• Vihanneslokero on paras mahdollinen säilytyspaikka tuoreille hedelmille ja
vihanneksille.
• Huolehdi, ettet säilytä seuraavia tuotteita alle+ 7 °C lämpötiloissa
pitkäaikaisesti:
sitrushedelmät, melonit, munakoisot, ananas, papaija, kesäkurpitsat,
passionhedelmä, kurkku, paprikat, tomaatit.
• Epätoivottuja muutoksia voi esiintyä alhaisissa lämpötiloissa, kuten esim. hedelmälihan
pehmeneminen, värimuutokset ja/tai nopeutunut pilaantuminen.
• Älä säilytä avokadoja (elleivät ne ole kypsiä), banaania tai mangoja jääkaapissa.

RUOKIEN PAKASTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN PAKASTIMESSA
Pakastimen käyttö
 Syväjäädytettyjen ruokien ja elintarvikkeiden säilyttämiseen.
 Jääpalojen valmistamiseen.
 Ruokien pakastamiseen.
Huom.: Varmista, että pakastinlokerot (vetolaatikot) ovat asetettu oikein laitteeseen.
Pakasteiden hankinta
 Pakkaus ei saa olla vahingoittunut.
 Käytä parasta ennen -päiväyksen mukaisesti.
 Jos mahdollista, kuljeta syväpakasteet eristetyssä kylmälaukussa tai -pussissa ja aseta ne nopeasti
pakastimeen.
Pakasteiden säilytys
Säilytä -18 °C lämpötilassa tai kylmemmässä. Vältä avaamasta pakastimen ovea tarpeettomasti.
Tuoreiden elintarvikkeiden ja ruokien pakastaminen
Pakasta ainoastaan tuoretta ja vahingoittumatonta ruokaa.
Parhaan mahdollisen ravintoainearvojen, maun ja värin säilyttämiseksi tulevat vihannekset ryöpätä
ennen niiden pakastamista.
Munakoisot, paprikat, kesäkurpitsa ja parsa eivät vaadi ryöppäystä.
Huom.: Säilytä jo pakastettu ruoka erillään juuri pakastetuista tuotteista.
 Seuraavat ruoat ja elintarvikkeet soveltuvat pakastettavaksi:
Kakut ja leivonnaiset, kala ja äyriäiset, liha, riista, siipikarja, vihannekset, hedelmät, yrtit,
kuorettomat kananmunat, meijerituotteet kuten, juusto ja voi, valmisateriat ja ruoantähteet,
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Seuraavat ruoat ja elintarvikkeet eivät sovellu pakastettavaksi:
Vihannekset, jotka käytetään yleensä raakana, kuten, lehtisalaatti tai retiisi, raa'at kananmunat,
rypäleet, kokonaiset omenat, päärynät ja persikat, kovaksi keitetyt kananmunat, jugurtti, piimä ja
majoneesi.

Pakasteiden pakkaaminen
Estä ruokaa menettämästä sen makuaan tai mehukkuuttaan asettamalla ruoka ilmatiiviiseen
pakkaukseen.
1. Aseta ruoka pakkaukseen.
2. Poista ilma.
3. Sulje pakkaus.
4. Aseta pakkaukseen tarra sisällöstä ja pakastuspäivästä.
Soveltuvat pakkaukset:
Muovikelmu, polyetyleenistä valmistettu putkimuovikalvo, alumiinifolio, pakasteastiat.
Näitä tuotteita on saatavana hyvin varustetuista ruokakaupoista.
Pakasteiden suositeltu säilytysaika pakastimessa
Nämä ajat vaihtelevat pakastettavasta ruokatyypistä riippuen. Pakastettavia ruokia voidaan säilyttää
pakastimessa 1 - 12 kuukauden ajan (min. -18 °C lämpötilassa).
Ruoka
Pekoni, lihapadat, maito
Leipä, jäätelö, kastikkeet, piirakat, esivalmistetut äyriäiset,
rasvainen kala
Rasvaton kala, äyriäiset, pizza, teeleivät ja muffinit
Kinkku, kakut, keksit, naudan- ja lampaankyljykset, siipikarja
paloiteltuna
Voi, vihannekset (ryöpätyt), munankeltuaiset, keitetyt ravut,
jauheliha (raaka), porsaanliha (raaka)
Hedelmät (kuivana tai sokeriliemessä), munanvalkuaiset,
naudanliha (raaka), kokonainen kana, lampaanliha (raaka),
hedelmäkakut

Säilytysaika
1 kk.
2 kk.
3 kk.
4 kk.
6 kk.
12 kk.

Älä unohda:
• Kun pakastat tuoreruokaa parasta ennen -päiväyksellä, pakasta ne ennen tämän merkityn päivän
päättymistä.
• Tarkasta, että ruokaa ei ole aikaisemmin pakastettu: koska täysin sulaneita pakasteita ei saa koskaan
pakastaa uudelleen.
• Kun ruoka on sulatettu, se tulisi käyttää nopeasti.

JÄÄPALOJEN VALMISTUS

Täytä jääpalatarjotin ¾ juomavedellä ja aseta se pakastimeen.
Jos jääpalatarjotin on jäätynyt kiinni pakastimeen, irrota se pakastimesta käyttämällä ainoastaan tylsää
työkalua. Irrota jääpalat vääntämällä jääpalatarjotinta kevyesti tai käyttämällä tarjotinta nopeasti
juoksevan veden alla.
12
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SULATUS

Tämä laite on varustettu sulatustoiminnolla.( No Frost)
Tämä järjestelmä sulattaa pakastimen pysyvästi niin, että pakastimessa olevat ruoat eivät pääse
sulamaan.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

Laitteen parhaan energiatehokkaan käytön saavuttamiseksi
• Varmista, että laitteessasi on riittävä ilmanvaihto asennusohjeiden suositusten mukaisesti.
• Anna lämpimien elintarvikkeiden ensin jäähtyä ennen kuin laitat ne jääkaappiin.
• Sulata pakasteet jääkaapissa ja anna pakasteiden alhaisen lämpötilan jäähdyttää jääkaapissa olevat
elintarvikkeet.
• Älä avaa laitteen ovia usein.
• Pidä laitteen ovet auki niin lyhyen ajan kuin mahdollista.
• Varmista, että jääkaapin ja pakastimen ovet ovat aina suljettu oikein.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO

Jos laitteen saranat ovat vaihdettava toiselle puolelle oven kätisyyden vaihtoa varten, suosittelemme,
että otat yhteyden paikalliseen, valtuutettuun huoltoliikkeeseen tämän muutoksen suorittamiseksi.
Ennen oven kätisyyden vaihtoa, sinun on varmistettava että laite on kytketty irti virransyötöstä ja se on
tyhjä. Suosittelemme käyttämään ristipääruuvitalttaa ja kiintoavainta (työkalut eivät sisälly
toimitukseen).

1. Irrota kiinnitysruuvi, joka kiinnittää yläsaranan
suojalevyn laitteeseen ja irrota tämän jälkeen
yläsaranan suojalevy.

2. Irrota yläsaranan ruuvit ja tämän jälkeen
irrota yläsarana.
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3. Irrota yläkaapin suojalevyn ruuvit ja tämän jälkeen
irrota yläkaapin suojalevy.
4. Irrota jääkaapin ovi ja aseta se sivuun.

5. Irrota keskisarana irrottamalla ruuvit.

6. Irrota pakastimen ovi ja aseta se sivuun.

7. Irrota pakastimen ovisaranan suojatulppa
pakastimen oven yläosasta ja aseta se oven
vastapäiselle puolelle.

8. Irrota tasausjalat.

9. Irrota alasarana irrottamalla ruuvit. Käännä
alasarana ympäri ja sovita se laitteen toiselle puolelle.

10. Vaihda tasausjalat ja sovita ne alasaranan
tappiin ja vastaavasti laitteen alaosaan. Säädä
jalkaa kunnes vaakataso on saavutettu.
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12. Sovita yläsarana, yläsaranan suojalevy ja
kaapin suojalevy laitteen päälle.

11. Aseta keskisarana paikalleen pakastimen oven
uudelleensijoituksen jälkeen.

13. Tarkasta, että ovet ovat kohdistettu vaaka- ja pystysuorassa, ja kaikilla tiivisteillä on hyvä
kosketuspinta kaapin sisälle koko avausaukon ympärillä ennen saranoiden lopullista kiristämistä.
Säädä säätöjalkoja tarvittaessa uudelleen.

KÄYTÖNAIKAINEN MELU
Normaali melu
• Moottorit ovat käynnissä.
• Kylmäaine virtaa putkistossa.
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PUHDISTUS JA HUOLTO
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
1. Irrota virtapistoke pistorasiasta.
2. Poista elintarvikkeet ja säilytä niitä viileässä.
3. Puhdista laite pehmeällä liinalla, lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella.
4. Pyyhi oventiivisteet ainoastaan puhtaalla vedellä ja kuivaa ne huolellisesti.
5. Puhdistuksen jälkeen kytke virta uudelleen päälle ja aseta haluttu käytettävä lämpötila.
6. Aseta elintarvikkeet takaisin laitteeseen.

Jääkaapin LED-valoja ei voi vaihtaa käyttäjän toimesta. Jos LED-valot eivät pala, ota yhteys paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VIANETSINTÄ

Jos laitteessasi on häiriöitä, tarkasta seuraavat kohdat ennen yhteydenottamista asiakaspalveluun.
Ongelma
Laite ei toimi.

Mahdolliset syyt
Pistorasiassa ei ole virtaa.

Laitteesta kuuluu Laite
ei
ole
vakaa
melua.
vaakasuorassa asennossa.
Laite ei kylmene. Lämpötilan asetus ei ole oikein.
Laitteen ovia on avattu usein.
Elintarvikkeita on lisätty kerralla
suuria määriä.

Mahdollinen ratkaisutoimenpide
Tarkasta, onko virtapistoke on kunnolla
paikallaan ja virta kytkettynä päälle.
ja Katso asennusohjeet.
Katso kohta Lämpötilan säätö ja toiminnot.
Vähennä ovien avaamista lämpötilan
tasaantumisen vakauttamiseksi.
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TEKNISET TIEDOT

Merkki
Tähtiluokitus
Laitetyyppi
Ilmastoluokka + Ympäristöalue

FIN
HELKAMA

Suojausluokka sähköiskuja vastaan
Nimellisjännite ja -taajuus
Energiankulutus
Kylmäaine/määrä
Nimellisvirta
Pakastimen tilavuus
Jääkaapin tilavuus
Kokonaisbruttotilavuus
Pakastusteho
Nettopaino

No Frost Jää/pakastinkaappi
SN (+10 °C ~ +32 °C)
N (+16 °C ~ +32 °C)
T (+18 °C ~ +43 °C)
Luokka I
230 V /50 Hz
0,625 kWh/24h
R600a/42 g
0,50 A
81 L
220 L
301 L
5,0 kg/24h
68 Kg

Tuotteen mitat (L x S x K mm)

595*640*1856

Energialuokka (1)
A++
Äänitaso
42 dB(A)
Pakastimen lämmönnousuaika
21 tuntia
(1) Energialuokka: A+++……D (A+++=taloudellinen
D=vähemmän taloudellinen)
(2) Todellinen virrankulutus riippuu käyttöolosuhteista ja laitteen sijainnista.
HUOMAUTUS: Edellä mainitut tekniset tiedot ovat mitattu pakastimen lokeroiden ollessa irrotettuna.
Maahantuonti ja markkinointi:
Suomen Kodinkonetukku Oy
Keskushuolto:
Honkoliini Oy Tampere
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