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Onnittelut uuden säiliöpakastimen valinnasta. 
 
Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, sekä tutustu 
samalla tuotteeseen. Säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. 

Varoitukset 
 

Vanhan laitteen hävittäminen 

Varmista ennen vanhan laitteen hävittämistä, että se on 

toimintakunnoton ja turvallinen. Irrota laite virransyötöstä ja 

poista tai tuhoa kaikki jouset, salvat tai pulttilukot estääksesi 

lapsia jäämästä loukkoon. Huomaa, että jäähdytysjärjestelmä 

sisältää suojakaasuja ja kylmäainetta, jotka vaativat erikoiskäsittelyn hävitettäessä.  

Ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelykeskukseen vanhan laitteen hävittämiseksi 

oikealla tavalla ja pyydä tarvittaessa lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai 

jälleenmyyjältä. Varmista, että laitteen putkisto ei vaurioidu, ennen kuin 

jätteenkäsittelykeskus hakee sen, jolloin autat suojaamaan ympäristöä, kun laite 

hävitetään oikealla tavalla. 

 

Uuden laitteen pakkauksen hävittäminen 

Kaikki uuden laitteen pakkausmateriaalit voidaan hävittää vaarantamatta ympäristöä. 

Pahvilaatikko voidaan repiä tai leikata pieniin osiin ja viedä paperinkeräyspisteeseen. Käärekalvo on 

valmistettu polyeteenistä ja polyeteenisuojat ja täytemateriaali ei sisällä fluorokloriidisia hiilivetyjä. 

Kaikki nämä arvokkaat materiaalit voidaan viedä jätteenkierrätyskeskukseen ja käyttää uudestaan 

kierrättämällä. Pyydä paikallisilta viranomaisilta materiaalien keräyskeskuksen ja jätepaperin 

keräyspisteiden nimi ja osoite. 

 

Turvallisuusohjeet ja varoitukset 

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Käyttöohje sisältää erittäin tärkeitä 

tietoja laitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Säilytä käyttöohjetta turvallisessa 

paikassa ja luovuta se seuraavalle omistajalle, jos laite jälleenmyydään. 

Valmistaja ei ole vastuussa seuraavien ohjeiden laiminlyömisestä aiheutuneista vaurioista. 

• Vaurioitunutta laitetta ei saa ottaa käyttöön. Jos olet epävarma, ota yhteyttä 

toimittajaan. 



Varoitukset 
 

 
 
* Laitteen liitäntä ja asennus on suoritettava noudattamalla tämän käyttöohjeen vastaavia ohjeita ja tiedoksiantoja. 
* Turvallisuussyistä on laite kytkettävä aina maadoitettuun pistorasiaan teknisten tietojen mukaisella tavalla. 
* Irrota laite aina virransyötöstä ennen sen puhdistamista. Irrota laite virransyötöstä sen virtapistokkeesta, ei 

virtajohdosta vetämällä. 
* Älä säilytä mitään räjähdysalttiita aineita laitteen sisällä - Räjähdysvaara! 
* Älä vahingoita mitään laitteen kylmäainetta käsitteleviä osia puhkaisemalla tai lävistämällä kylmäainelinjoja terävillä 

kohteilla, painamalla tai vääntelemällä mitä tahansa putkia tai kaapimalla pintoja. Mikäli kylmäainetta roiskuu ulos ja 
pääsee silmäkosketukseen, seurauksena voi olla vakava silmävamma. 

* Älä tuki tai peitä laitteen ilmanottosäleikköjä. 
* Älä anna lasten leikkiä laitteella. Älä anna lasten istua laitteen päällä tai roikkua laitteen ovessa. 

Mikäli olet hävittänyt vanhan laitteesi ja korvannut sen tällä laitteella, varmista, että kaikki nykyisen vanhan laitteen 
salvat tai saranalukot on poistettu siitä ennen sen hävittämistä. Tämä estää lasten loukkuun jäämisen laitteen sisälle. 
Hävitä vanha laitteesi ympäristöystävällisellä tavalla ja toimita se paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen. Laite voi 
sisältää haitallisia kylmäainetta sisältäviä osia ja nämä on eroteltava laitteesta erityisiä laitteistoja käyttämällä. Ota 
yhteys jälleenmyyjääsi tai paikkakuntasi jätteenkäsittelylaitokseen. 
Varmista, että kylmäainetta sisältävä jäähdytysjärjestelmä ei ole vaurioitunut kierrätys- tai keräyspisteeseen kuljetuksen 
aikana niin, ettei kylmäainevuotoja ole havaittavissa. Laitteen arvokilvestä on löydettävissä käytetyt kylmäaine-
/eritysaineen tyypit. 

* VAROITUS: Pidä laitteen ilmanvaihtoaukot tai sen muut rakenteelliset aukot puhtaana ja esteettöminä. 
* VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita, tarvikkeita tai muita valmistajan suosittelemattomia välineitä 

sulatustoiminnan nopeuttamiseen. 
* VAROITUS: Älä vahingoita laitteen jäähdytyspiiriä. 
* VAROITUS: Älä käytä sähkökäyttöisiä laitteita ruokien säilytystilassa tai niiden seassa laitteen sisällä. 
* Virtapistokkeen sijainnin täytyy olla käsiteltävissä asennuksen jälkeen.  
* Mikäli virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vastaavaan valmistajan tai sen valtuutetun jälleenmyyjän 

toimittamaan virtajohtoon. 
* Virransyötönliitäntä ja asennus on suoritettava käyttöohjeen ohjeiden mukaisella tavalla. 
* Sulatukseen voidaan käyttää vain valmistajan määrittelemiä varusteita. 
 
Huomio! 
 
* Tämä laite on suunniteltu ruokien ja elintarvikkeiden pakastamiseen sekä jääpalojen valmistamiseen ja säilyttämiseen. 
* Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Noudata voimassa olevia määräyksiä, jos laitetta käytetään teollisessa tai 

yleisessä käyttötarkoituksessa. Jos laitetta käytetään erittäin paljon, esimerkiksi kaupallisessa käytössä, kompressorin/ 
ja itse laitteen takuuaika on 50 % lyhyempi. 

* Kylmäaine- ja jäähdytyspiiri on vuotosuojattu. 
* Jos laitetta kuljetettu muuten kuin vaaka-asennossa anna sen seistä n. 4 tuntia. Jäähdytysmateriaali pääsee 

tasaantumaan laitteen sisällä. 
 

Kuljetus ja käsittely: 
 

 

 
Liikuteltaessa pakastinta nosta sitä aina laitteen alta siten, että laite on liikuttelun ajan irti maasta. Älä 
koskaan siirrä laitetta nostamalla sitä kannesta. Laitetta ei saa kääntää ylös/alaisin. Laitteen asennus tai kuljetus 
muussa kuin pystyasennossa on kielletty. Laitetta saa kallistaa enintään 45 astetta. Laitteen alla olevat pyörät / 
liukumuovit helpottavat laiteen asennusta paikoilleen. 

 
Asennus: 

 
 
Huomioithan, että vuodenajoista johtuva ilman suhteellinen kosteus vaihtelee ja saattaa aiheuttaa kylmälaitteen ”hikoilua”. 
Tämän vuoksi suosittelemme, että laitteen alle asennetaan tarkoitusta varten erikseen valmistettu turvakaukalo. 
Turvakaukalon käyttö on pakollista, kun laite asennetaan tilaan, jossa lattiamateriaali on muuta kuin elämätöntä 
materiaalia (esim. puulattia)  
 
Sijoita laite paikkaan, jossa ilmankierto laitteen ympärillä on esteetön. Varaa riittävästi tilaa laitteen ympärille. Älä sijoita 
laitetta suoraan auringonvaloon tai lähelle mitään lämmönlähdettä. Laite tulisi sijoittaa lämpimään kosteudelta ja valolta 
suojattuun tilaan. Laitteen valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa virheistä, jotka johtuvat vastoin näitä ohjeita suoritetusta 
asennuksesta.  
 
Turvaetäisyydet mahdollisista lämmönlähteistä: 
• liedet 10 cm/ lämpöpatterit 30 cm  

 
Huom! Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle + 5 °C. 
 
 



Laitteen käyttöönotto 
 

 
Pura laite pakkauksestaan. Huolehdi pakkausmateriaalin asiallisesta kierrätyksestä. 
Tarkista laite ulkoisesti, ettei siihen kuljetuksen aikana ole tullut ulkoisia vaurioita, jotka voisivat haitat 
laitteen teknistä toimintaa. Puhdista laite ennen käyttöä kostealla liinalla. Kuivaa laite täysin ennen 
käyttöä. 
 
Laitteen kuvaus: 

 
 

a) Laitteen kansi / kahva ja lukko 
b) Kannen tiiviste 
c) Sisävalo 
d) Sisäseinä/pinnat 
e) Tilanjakaja (mallikohtainen) 
f) Pikapakastustila (mallikohtainen) 
g) Ulkoseinät 
h) Sulatusveden poisto 
i) Säätöpaneeli 
j) ……………… 
k) Ilmastointisäleikkö 
l) Lämpötilan säädin(termostaatti) 
m) Pikapakastuksen merkkivalo/kytkin 
n) Alhaisen lämpötilan merkkivalo 
o) Virran merkkivalo 
p) Lauhdutin (laitteen takaseinässä) 

 
ps. Muista puhdistaa lauhdutin esim. 
imuroimalla säännöllisesti 
 
 
Kts. Ohjauspaneelin ohjeistus 
myöhemmin. Valojen ja kytkinten 
asettelu vaihtelee mallikohtaisesti.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Käyttöönotto: 

 
 

Jos olet kuljettanut laitetta, anna sen seistä lopullisessa asennossaan ennen käynnistystä noin 4 tuntia. 
 
Varmista, että laitteen sähköjohto on moitteettomassa kunnossa. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, 
jonka jännite vastaa laitteen jännitettä. Tarkista tiedot tyyppikilvestä. 
 

Lämpötilan kytkeminen päälle / pois päältä (termostaatti) (I) (kts. käyttöpaneelin asetukset) 
 
Kytke laite päälle kääntämällä lämpötilansäädintä (1) oikealle. (Käännä säädin tässä vaiheessa kokonaan 
oikealle ääriasentoon ”max”.) (Vihreä ja punainen valo syttyvät.). Jos laitteeseen kuuluu 
PIKAPAKASTUSKYTKIN, kytke se päälle (myös keltainen valo syttyy). Älä avaa laitetta noin neljään tuntiin tai 
niin kauan kuin punainen valo palaa, jotta sisäosan lämpötila laskisi riittävän alhaiseksi. 
Huom! Kytke PIKAPAKASTUSKYTKIN pois päältä viimeistään 24 tunnin kuluttua. 
 
Lämpötilansäädin kytkee siis laitteen päälle ja pois sekä säätelee jäähdytyslämpötilaa tai asettaa sen. 
Jottei lämpötila muuttuisi vahingossa, säädin on tarkoituksellisesti jäykkä. Asetuksia voi muuttaa 
kääntämällä säädintä tarvittaessa esim. kolikon tai ruuvimeisselin avulla. 
 
 



Asetusten muutaminen: Säädä haluamasi lämpötila kääntämällä säädintä (1) oikealle seuraavalla välillä: 
- Min. (hieman viileä) ja  
- Max. (kylmin lämpötila) 

 
Kytkeminen pois päältä: Käännä säädin ääriasentoon vasemmalle. Lämpötila-asetuksissa on otettava 
huomioon seuraavat asiat: 

- laitetta ympäröivä lämpötila 
- säilytettävien elintarvikkeiden määrä 
- kannen avaamistiheys. 

Suosittelemme keskitehoa. 
Opit pian, mikä asetus vastaa parhaiten tarpeitasi. Kun olet kytkenyt laitteen verkkovirtaan ja asettanut 
lämpötilan tarkkaile, että laite toimii moitteettomasti. Kokeile noin ½ tunnin kuluttua, että laitteen sisäpinnat 
alkavat jäähtyä. Ennen pakasteiden siirtoa laitteeseen tarkista, että sisälämpötila on saavuttanut halutun 
pakastuslämpötilan. (suositeltava -18 °C). Tämä vaihe kestää yleensä mallista riippuen noin 4-6 tuntia. Tarkista 
tarvittaessa sisälämpötila erillisellä pakastusmittarilla. 
 

Huom! Laitteen jäähtyessä muodostuu sisätilaan alipaine, joka vähitellen tasaantuu. Jos avaat 
kannen kesken aloituspakastuksen, tiivistyy kansi suljettaessa enemmän kuin normaalisti. Älä siis 
yritä avata kantta voimakeinoin, tai ylimääräisten esineiden avulla, vaan odota, että paine laitteen 
sisällä on tasaantunut. Odota minimissä 1-2 minuuttia ennen uudelleen avaamista. 
Huom! Älä ylitä valmistajan suosittelemaa pakastuskapasiteettia. Kts. tekniset tiedot. 
 
Käyttöpaneelin asetukset 

 

 
Symbolien selitykset: 
(1) Lämpötilan valitsin (termostaatti) 
(2) Virran merkkivalo (vihreä) 
(3) Alhaisen lämpötilan merkkivalo (punainen) 
(4) Pikapakastuksen kytkin ja merkkivalo (oranssi) 

  
Merkkivalot (2,3,4) (mallikohtaiset) 
Jos laitteessa on merkkivalot, seuraava ohje kertoo, mitä kunkin valon syttyminen merkitsee: 

 
- vihreä (2) = HALLINTA 

Laite on kytkettynä sähkövirtaan, ja se on käynnissä. Vihreän hallintavalon on oltava aina päällä, kun laite 
on kytketty virtalähteeseen ja se on käynnissä. Tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska 
sähkökatkoksen jälkeen punainen ja keltainen varoitusvalo eivät enää toimi. 
 

- punainen = HÄLYTYS 
Sisälämpötila on liian korkea. Punainen merkkivalo voi syttyä useasta syystä, esimerkiksi silloin 

• kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran 
• kun laite käynnistetään uudelleen sulatuksen jälkeen 
• kun pakastin täytetään tuoreilla elintarvikkeilla. 
 



 Näissä tapauksissa on normaalia, että punainen merkkivalo syttyy. Se sammuu automaattisesti, kun 
 laitteen sisälämpötila on noin -5 °C. Kytke tarvittaessa PIKAPAKASTUS päälle (4). (Kytke se pois päältä 
 viimeistään 24 tunnin kuluttua tai silloin, kun punainen valo sammuu.) Jos mahdollista, avaa laite uudestaan          
vasta, kun punainen valo on sammunut. Jos punainen valo palaa vielä 12−24 tunnin jälkeenkin, laitteessa   
saattaa olla vakava vika. Katso luvun Vian etsintä kohdat. 
 

- keltainen = PIKAPAKASTUS 
 on päällä ja termostaattitoiminto on poissa käytöstä. Kompressori jatkaa jäähdytystä, kunnes 
 PIKAPAKASTUS kytketään jälleen pois päältä. 
 
 Varoitussummeri (Äänihälytys)/ Jos laitteessasi on varoitussummeri, se soi punaisen 
 merkkivalon syttyessä. Äänimerkki lakkaa automaattisesti, kun kytket PIKAPAKASTUSKYTKIMEN päälle. 

 
Pikapakastuksen asetus:  
Kytke pikapakastus päälle erillisellä kytkimellä (4), jolloin oranssi merkkivalo syttyy. Termostaattisäädin ei ole       
nyt toiminnassa, vaan kompressori on päällä koko ajan ja laite tuottaa kylmää keskeytymättä. Laitteessa on 
automaattinen rajoitin, joka kytkee pikapakastuksen pois päältä automaattisesti 50 tunnin kuluttua. Voit myös 
itse keskeyttää pikapakastuksen samasta kytkimestä (4).   
  
Alhaisen lämpötilan varoitus: 
Mikäli laitteen sisälämpötila nousee yli -5 °C (liian lämmin), syttyy sisälämpötilan varoitusvalo (3) ja 
varoitusääni. (varoitusääni on mallikohtainen). Sammuta valo ja mahdollinen merkkiääni painamalla paneelin 
pikapakastus painiketta. Jos laitteen lämpötila ei kohtuullisen ajan kuluessa laske alle -5 °C ja varoitusääni 
ilmoittaa poikkeavasta lämpötilasta ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Kun lämpötila laskee alle -5 °C, sammuu 
varoitusvalo automaattisesti, samoin merkkiääni sammuu. 

 
 Sisävalo (ei kuulu kaikkiin malleihin) 
 Valon sisältäviin laitteisiin on asennettu kytkin. Valo syttyy automaattisesti, kun laitteen kansi avataan ja 
 sammuu automaattisesti kannen sulkeutuessa. Lamppua suojaa läpinäkyvä suojus. 
 Käytä korkeintaan 15 W:n vaihtolamppuja. 
 
 Kannen lukitus (mallikohtainen) 

Mikäli laitteessasi on lukitus, sijaitsee lukko kannen kahvan yhteydessä. Tarvittaessa lukitse kansi mukana 
tulevalla avaimella. Säilytä avain. Varo, etteivät lapset pääse leikkimään lukituksella.  

  
Pakastimen käyttö 

 
 

Tuore liha, kala tai vastaavat elintarvikkeet tulisi säilyttää erillisissä pakastusastioissa, ettei niihin pääse 
tarttumaan makuja ja hajuja muista elintarvikkeista. Erottele aina tuoretuotteet ja valmiit pakasteet osastoittain. 
Sulatetut elintarvikkeet tulisi valmistaa välittömästi niiden ohjeiden mukaisesti. 
Älä pakasta nestemäisiä aineita lasipulloissa, vaan käytä tarkoitukseen valmistettuja tarvikkeita. 

 
Erityisesti tuore liha ja kala tulisi aina pika pakastaa. Pikapakastuksen ansiosta elintarvikkeiden tuoreus ja 
maku säilyvät parhaiten. Kytke tarvittaessa pikapakastus päälle n. 6 tuntia ennen pakastimen täyttöä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
SÄILYTYSTAULUKKO SÄILIÖPAKASTIMET

2-3 4 6 8 10-12
Jauheliha •
Makkarat •
Pikkukalat •
Sydän/maksa •
Jäätelö •
Hedelmät •

Juusto •
Leipä •
Suuret kalat •
Kakut/pikkuleivät •

Sianliha •
Naudanliha •
Jänis •
Lammas •

Sienet •
Parsa •
Vihannekset (paloitellut) •
Mansikat •

Piirakat •

Kana •
Kalkkuna •
Ankka •
Hanhi •

Kukkakaali •
Pavut •
Pepperoni •

Hillot •
Säilykehedelmät •
Mehujäät •

-18 °C <

Alumiinifolio
Alumiinifolio

Alumiinifolio

Lasiastia

Lasiastia
Lasiastia

Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi

Alumiinifolio
Alumiinifolio
Alumiinifolio
Alumiinifolio

Alumiinifolio

Alumiinifolio
Alumiinifolio

Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi

Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi

Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi
Muovinen pakastepussi
Muoviastia
Muoviastia

Muovinen pakastepussi

pakasteiden keskimääräinen 
säilyvyysaika kuukausinaSopiva pakkausTuoreet elintarvikkeet

Muovinen pakastepussi

 
 
 

Ostetun valmiin pakasteen säilytysaika vaihtelee ja riippuu tuotteesta ja sen pakkauksesta. Noudata sen 
vuoksi tarkasti pakkauksessa mainittuja valmistajan ohjeita. Tästä säilytystaulukosta löydät tietoja tuoreista 
elintarvikkeista, joita haluat pakastaa.(ohjeellisia arvoja). Ruoka on syötävä välittömästi sulatuksen jälkeen, 
kuitenkin viimeistään seuraavan 24 tunnin kuluessa. Sulatettua ruokaa ei tulee uudelleen pakastaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakastimen sulatus 
 

 
Tarkkaile laitteen toimintaa säännöllisesti. Kun laitteen sisäseinämiin alkaa muodostua kuuraa ja jäätä on 
aika harkita laitteen sulatusta. Kun seinämiin on kertynyt max. 5 mm. kerros kuuraa tai jäätä on laite 
sulatettava. Seinämiin muodostunut ylimääräinen materiaali aiheuttaa laitteen toimintaan rasitetta ja 
energiankulutus nousee. 

 
Ennen sulatusta kytke laite pikapakastusasentoon noin 6 tunnin ajaksi, jotta elintarvikkeet säilyvät kunnossa 
sulatuksen aikana. Tyhjennä pakastin toiseen pakastimeen tai käärimällä/suojaamalla tuotteet siten etteivät ne 
sula sulatuksen aikana. Kun pakastin on tyhjä sammuta laite virtakytkimestä ( 5) ja IRROITA LAITE 
VERKKOVIRRASTA aina ENNEN SULATUSTA. 

 
Anna pakastimen seistä kansi avoinna, että sulaminen pääse alkamaan. Kuivaa laitteen pohjalle kertyvä vesi 
sulamisen edistyessä. Laitteen pohjassa on sulatusveden poistoaukko. kts kuva 1-2 

 
 
Avaa se sulatuksen ajaksi ja aseta erillinen keräilyastia laitteen ulkopuolelle. Tarvittaessa voit nopeuttaa 
sulamista puhdistamalla laitteen sisäseinät tarkoitukseen valmistetulla jääravalla. Älä koskaan käytä 
puhdistukseen teräviä esineitä. Puhdista laite kauttaaltaan kostealla liinalla ja kuivaa se huolellisesti. 
Kun laite on kuivattu ja kuivanut täydellisesti sulje poistoaukko ( kts kuva3-4),kytke se verkkovirtaan (kts. 
käyttöönotto). 

 
Käyttörajoituksia 

 
Laite on valmistettu ainoastaan ruoan säilytykseen. Laitteen valmistaja ei vastaa virhekäytöstä. 
 

 Sähkökatkos 
Sähkökatkoksen sattuessa pakastimessa voidaan säilyttää ruokia useiden tuntien ajan. Älä lisää ruokaa pakastimeen 
sähkökatkoksen aikana. Vältä avaamasta kantta sähkökatkoksen aikana.  
Huom! kts. lämmönnousuaika tekniset tiedot.  

Varoitus: Pakastimen lämpötila nousee sähkökatkoksen tai teknisten häiriöiden aikana jolloin 
ruokien säilytysaika vastaavasti laskee. 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vian etsintä 
 

Mikäli laite ei toimi moitteettomasti tarkista seuraavat seikat: 
!  

Vika Mahdollinen syy Tarkista Ratkaisu 
Kompressori ei 
käy 

Sulake on rikki/pois päältä Tarkista sulake Uusi sulake 

Virta ei tule laitteelle Tarkista 
pistorasian 
kunto 

Ota yhteyttä alan 
ammattilaiseen 

Laitteen termostaatti on nolla 
asennossa 

Tarkista 
termostaatti 

Käännä asetus 
muuhun kuin 
nolla asentoon 

Kompressori käy 
koko ajan 

Lämpötila 
laitteen 
sisällä 
liian 
korkea 

Seiniin on kertynyt 
jäätä 

Tarkista tilanne Poista kertynyt 
jää. Sulata laite 

Laitteen kantta 
avataan toistuvasti 

 Rajoita kannen 
avausta 

Pakastuskapasiteetti 
ylitetty 

 Poista sisältä 
pakasteita 

Lämpötila on 
asetusten 
mukainen 

Ulkolämpötila 
ei vastaa 
normaali tilaa 

Tarkista 
lämpötilojen 
vastaavuus 

Aseta 
termostaatti 
tarvittaessa 
suuremmalle Termostaatti 

on rikki 
 

Laitteesta 
kuuluu ääntä 

Lattia on epätasainen Tarkista laitteen 
sijoitus 

Aseta laite 
tasapainoon 

Laitteen tuulettimen kiinnitys on 
huono 

Tarkista äänen 
lähde ulkoisesti 

Ota yhteyttä 
huoltoon 

Laite on kosketuksissa 
ulkopuoliseen esineeseen ja 
resonoi. 

 Siirrä laite siten, 
ettei pääse 
resonoimaan 

 
Lisäksi hyvä huomioida!! 
Laitteen kompressorille aiheutunut liika kuormitus voi aiheuttaa poikkeavaa ääntä! 
Pikapakastus voi aiheuttaa poikkeavaa käyntiääntä! 

 
 Mikäli laiteen toiminta ei korjaannu em. tarkistuksen jälkeen, ota yhteyttä keskushuoltoomme:  
 Helkama Keskushuolto 
 Pohjois-Suomen Sähkö Oy 
 Kauppaneliö 12 
 60120 Seinäjoki 
 06-4219542 
 helkama@pssahko.fi 
 www.pssahko.fi 

 
Tekniset tiedot: 
Ominaisuus/malli HPS429G 
Jännite: V/Hz 220-240/50 

Tehon tarve: W 200 

Virtalähde/Sulake: A maadoitettu10 

Tilavuus netto: ltr. 429 

Paino: kg netto 67 

Pakastuskapasiteetti: kg/ 24h 28 

Lämmönnousuaika h. 35 
 

Jäähdytysaine:  R 600a 
Energiankulutus/ luokka: A+ 0.91 kWh/24h 

Äänitaso: dB(A) 48 
 

Mitat (K x L xS) :mm 855x1410x745 

Korien lukumäärä 2 
Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin. 

Maahantuonti ja markkinointi: Suomen Kodinkonetukku Oy 

mailto:helkama@pssahko.fi
http://www.pssahko.fi/


 

 

 
FRYSBOX 
HPS429G 
BRUKSANVISNING 

 
Gratulerar till valet av en ny frysbox. 

 
Innan användning bör du omsorgsfullt läsa igenom dessa anvisningar och på samma gång bekanta dig med boxen. 
Förvara alltid anvisningarna tillsammans med boxen.  
 
Varning 
 
 

 

 
Bortskaffning av den gamla apparaten 

Innan en gammal apparat bortskaffas, var god säkerställ att den inte fungerar och är säker. Dra 

apparatens stickkontakt ur vägguttaget och förstör alla fjädrar, lås eller skruv lås för att undvika att barn 

stängs inne. Det ska påpekas att kylsystemet innehåller isolerande gaser och köldmedier som kräver 

speciell avfallshantering. Värdefulla material i frysskåpet kan återvinnas. Kontakta din lokala 

insamlingsplats för avfall angående bortskaffning av en gammal apparat, och kontakta den lokala 

myndigheten eller återförsäljaren om du har frågor. Var god säkerställ att rörledningarna på ditt kylskåp 

inte skadas innan den inlämnats till insamlingsplatsen, och bidra till miljöskyddet genom att kräva lämplig, 

föroreningsfri bortskaffningsmetod. 

 
Bortskaffning av emballaget för din nya apparat 
Allt emballagematerial till din nya apparat kan bortskaffas utan risk för miljön. 

Kartongen kan brytas eller skäras till mindre bitar och inlämnas som pappersavfall. Plastfolien är tillverkad 

av polyeten, och polyetenkuddarna och fyllningen innehåller inga fluoriderade kolväten. Samtliga dessa 

material kan inlämnas och återanvändas. 

Rådgör med de lokala myndigheterna angående namn och adress till inlämningsanläggning för avfall och 

pappersinsamlingar. 

 

Säkerhetsanvisningar och varningar 

Läs informationen i bruksanvisningen noggrant Innan du startar apparaten. Bruksanvisningen innehåller 

mycket viktig information om montering, handhavande och underhåll av apparaten. 

Förvara bruksanvisningen på säker plats, och kom ihåg att överlämna den till efterföljande ägaren om du 

någon gång säljer apparaten. 

Tillverkaren frånsäger sig ansvar för eventuella skador som kan uppkomma till följd av underlåtenhet att 

följa nedanstående anvisningar. 

• Skadade apparater får inte användas. Vid tvekan, kontakta leverantören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varning 
 

 
*Anslutning och installation av apparaten ska utföras i enlighet med tillämpliga anvisningar i bruksanvisningen. 
*Av säkerhetsskäl ska apparaten skydds jordas i enlighet med specifikationer. 
*Kom ihåg att dra stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. Dra i kontakten, inte i sladden. 
*Förvara alkoholhaltiga drycker i lufttäta flaskor eller behållare, och förvara dem alltid stående upprätt. Förvara inte 
explosiva ämnen i apparaten. Risk för explosion! 

*Skada in någon del av apparaten som innehåller köldmedia genom att sticka hål eller perforera kyl mediets spår 
med vassa eller spetsiga föremål, klämning eller vridning av rörledningar, eller genom att skrapa ytbehandlingen från 
ytorna. Om kylmedia sprutar ut och kommer i kontakt med ögonen kan svåra ögonskador förorsakas. 

*Blockera eller täck inte över apparatens ventilationsöppningar. 
*Låt inte barn leka med apparaten. Barn får aldrig tillåtas sitta på lådorna eller hänga på dörren. 
Om du köpt din nya kyl/frys som ersättning för en gammal apparat, säkerställ att samtliga lås eller skruv lås på den 
gamla apparaten förstörs innan du gör dig av med den. 
Detta säkerställer att barn inte kan låsas inne i skåpet. 
Var god bortskaffa den gamla apparaten ekologiskt genom att låta ett specialföretag för miljöskydd ta hand om den 
då apparaten kan innehålla skadliga komponenter i kylmedlet, och dessa ska omhändertas med specialutrustning. 
Var god rådgör med återförsäljaren eller den lokala myndigheten. 
Säkerställ att kylsystemet som innehåller kylmedlet, speciellt i värmeväxlaren på apparatens baksida, inte skadas 
under transporten till inlämningsplatsen så du kan vara säker på att kylmedlet inte läcker ut. Uppgift om typen av 
kylmedia/isoleringsämne kan erhållas från apparatens typskylt. 

*Varning: Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder. 
*Varning: Använd inte mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningsprocessen om de inte 
rekommenderas av tillverkaren Varning: Skada inte kylkretsen. 

*Varning: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymme för matvaror. Stickkontakten ska alltid vara 
lättillgänglig. Om nätsladden skadas ska den bytas med en speciell sladd eller enhet, tillgänglig från tillverkaren eller 
dennes serviceagent. 

*Anslutning av kraftförsörjning och installation ska utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen. 
*Endast av tillverkaren specificerade verktyg kan användas för avfrostning. 

Specifikationer 

*Denna apparat är konstruerad för kylning av matvaror, tillverkning av is och förvaring av frysta matvaror. 
*Den är endast avsedd för användning i hemmiljö. Vid användning för industriellt eller kommersiellt ändamål ska 
gällande bestämmelser och förordningar efterlevas. 

*Kylkretsen är läckageskyddad. 
 
Transport och hantering: 

 
 

När du flyttar på frysboxen, bör du alltid lyfta den underifrån på så sätt att boxen inte rör vid golvet i något 
skede av förflyttningen. Flytta aldrig på boxen genom att lyfta den ur locket. Boxen får inte svängas upp och ned. 
Boxen bör alltid installeras och transporteras upprätt. Boxen får luta högst 45 grader. Hjulen/glidplasten som 
finns under boxen underlättar installeringen. 

 
Installering 

 
Observera att luftfuktigheten kan variera beroende på årstid vilket kan leda till att kylaggregatet "svettas". Det 
rekommenderas därför att man installerar ett specialtillverkat säkerhetstråg som placeras under aggregatet. 
Användning av säkerhetstråg är obligatoriskt när aggregatet placeras på en sådan plats där golvmaterialet är 
annat än livlöst material. 
 
Placera boxen så att luftcirkulationen runt boxen är obehindrad. Placera inte boxen i direkt solljus eller nära någon 
värmekälla. Boxen bör placeras i ett varmt utrymme skyddad mot fukt och ljus. 
 
Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att man underlåtit att följa 
dessa anvisningar vid installationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Att ta boxen i användning 
 

 
Packa upp maskinen ur förpackningen. Se till att förpackningsmaterialet återanvänds på rätt sätt. 
Kontrollera boxen utvärtes så att eventuella skador som kan ha uppkommit under transporten inte skadar 
boxens tekniska funktion. 

 
Före användning bör du rengöra boxen med en fuktig trasa. Torka boxen helt och hållet före användning. 

 
Obs! Boxen får inte installeras i ett utrymme där temperaturen kan sjunka under + 5°C. 
 
Översikt: 
 

 
 
 

a) Dörr / handtag och lås 
b) Tätning 
c) Ljus 
d) Inre materialet 
e) Separator 
f) Snabbinfrysningsfack 
g) Ytterhölje 
h) Avfrostningen (plugg) 
i) Kontrollpanel 
j) ……………… 
k) Ventilationsgaller 
l) Temperaturregulator 
m) Snabbfrysningsknapp/ljus 
n) Alarm 
o) Strömljus 
p) Kondensor  

 
ps. Kom ihåg att rengöra kondensorn, till 
exempel genom att dammsuga 
regelbundet 
 
 
Se vägledning senare. Utformningen av lampor 
och växlar varierar beroende på modell. 
 
 
 
 

 
 
Ibruktagande: 

 
 

Om du har transporterat produkten, låt den stå upprätt i cirka 4 timmar innan du startar den. 
 
Kontrollera att produktens elsladd är i klanderfri kondition. Anslut kontakten till ett jordat eluttag, vars spänning 
motsvarar produktens spänning. Kontrollera uppgiften på typskylten: 
 
Sätt på enheten genom att vrida temperaturreglaget åt höger (vrid reglaget helt åt höger, till max-läget, till att börja 
med). (den gröna och röda lampan tänds). Om enheten har en SNABBFRYSNINGSKNAPP 
(FAST FREEZE), slå på den (den gula lampan tänds också). Sedan kan du fylla frysen med önskad mängd 
djupfryst mat.  
OBS. Slå av SNABBFRYSNINGSKNAPPEN igen inom 24 timmar. 

 
För att förhindra att temperaturen ändras av misstag är reglaget avsiktligt trögt. Om du vill ändra 
inställningen rekommenderar vi att du använder ett mynt eller en skruvmejsel. 

 
 
 



Påslagning/avslagning och val av temperatur (termostat) (1) 
Temperaturkontrollen sätter på och stänger av enheten och styr och ställer in kylningstemperaturen. 
 
Så här sätter du på enheten: Vrid reglaget åt höger för att ställa in önskad temperatur, mellan: 

- Min. (lite kylning) och 
- Max. (lägsta temperatur) 

 Så här stänger du av enheten: Vrid reglaget åt vänster. Temperaturinställningarna anpassas efter: 
- den omgivande lufttemperaturen runt enheten 
- mängden frysta livsmedel 
- hur ofta frysen öppnas 

 Vi rekommenderar en medelinställning. Du lär dig snart vilken inställning som passar dina behov. 
När du har anslutit produkten till elnätet, kontrollera att den fungerar klanderfritt. Kontrollera efter cirka 30 
minuter att produktens insida börjar frysa. Innan du placerar varor i frysen, kontrollera att temperaturen inuti 
frysen har uppnått önskad temperatur. (rekommenderad -18 °C). Den här fasen tar vanligen cirka  
4 - 6 timmar, beroende på modell. Kontrollera temperaturen i frysen med en särskilt frystermometer, vid behov. 

 
OBS! Medan frysningen pågår bildas undertryck i frysen, som jämnas ut gradvis. Om du öppnar locket 
medan förfrysning pågår, dras locket igen tätare än vanligt när du stänger det igen. Försök därför inte 
öppna locket med våld, eller med hjälp av verktyg av något slag, utan vänta tills trycket inuti frysen har 
jämnats ut. 
OBS! Överskrid inte tillverkarens angivna infrysningskapacitet. Se Tekniska data. 
 
Driftpanelens inställningar 

 

 
Förklaringar av symboler: 

 
(1) Temperaturregulator 
(2) Strömljus 
(3) Varningslampa 
(4) Snabbfrysningsknapp/ljus 

 
 
 Indikatorlampor (2,3,4)  
 Om enheten har indikatorlampor följer här förklaringar på vad det betyder om respektive lampa tänds: 

- Grön = KONTROLL 
Enheten har strömtillförsel och är igång Den gröna kontrollampan ska alltid lysa när enheten är ansluten till 
eluttaget och påslagen. Det är mycket viktigt att du observerar detta eftersom den röda och gula lampan inte 
fungerar vid ett strömavbrott och då följaktligen inte heller varnar dig för problem. 
 

- Röd = LARM 
Innertemperaturen är för hög Det finns flera skäl till att den röda indikatorlampan tänds, nämligen: 

• Det är första gången enheten startas 
• Omstart efter avfrostning 
• Frysen har fyllts med färskvaror 



 I dessa fall är det normalt att den röda indikatorlampan tänds. Den slocknar automatiskt när                 
innertemperaturen är cirka -5 °C. Aktivera SNABBFRYSNINGSKNAPPEN (FAST FREEZE, i förekommande       
fall) snabbfrysningsfunktionen inom 24 timmar, eller när den röda lampan har slocknat). 
 Om det är möjligt bör du vänta med att öppna enheten innan den röda lampan har slocknat. 
 Om den röda kontrollampan lyser i 12 till 24 timmar kan det ha uppstått allvarliga problem. 
 Se mer i felsökningsavsnittet  
 

- Gul = SNABBFRYSNINGSKNAPPEN (FASTFREEZE) är på och termostatfunktionen är 
 avaktiverad. Kompressorn fortsätter att kyla tills SNABBFRYSNINGSKNAPPEN stängs av igen. 
 
 Varningssignal (summer) 
 Om enheten har en summer låter den när den röda indikatorlampan tänds. Summern stängs av 
 automatiskt när du slår på SNABBFRYSNINGSKNAPPEN (FAST FREEZE). 

Ställa in snabb frys: 
Slå på snabbfrysningen med en separat brytare (4), orangeindikatorn tänds. Termostaten är inte i drift nu, men 
kompressorn är påslagen hela tiden och enheten genererar kall oavbruten. Maskinen har ett automatiskt stopp 
som automatiskt stänger av snabb frysning efter 50 timmar. Du kan också pausa frysning från samma 
strömbrytare (4).   
 
Lågtemperaturvarning: 
Om enhetens interna temperatur stiger över -5 ° C (för varmt), lyser varningslampan för intern temperatur (3) och 
varnings ljudet. (varningston är modellspecifik). Stäng av lampan och ett eventuellt pip genom att trycka på 
snabbspärrknappen. Om temperaturen på enheten inte faller under -5 ° C inom rimlig tid och varnings ljudet 
indikerar en onormal temperatur, kontakta servicecentret. När temperaturen sjunker under -5 ° C stängs 
varningslampan automatiskt av, liksom ljudet hörs. 
 

 Inredningsljus (ingår inte i alla modeller) 
 Omkopplarna är monterade på enheter med ljus. Lampan tänds automatiskt när locket på enheten öppnas        
och stängs av automatiskt när locket är stängt. lampan skyddar den transparenta skärmen. Använd upp till 15W 
ersättningslampor. 

 
 
Frysens användning 

 
 

Färskt kött, fisk eller motsvarande livsmedel bör förvaras i separata fryskärl, så att de inte 
tar åt sig smaker eller lukter från andra livsmedel. Dela alltid upp färska produkter och färdigfrysta varor i olika 
avdelningar. 
Tinade livsmedel ska tillagas omedelbart, i enlighet med deras anvisningar. 
Frys inte in flytande ämnen i glasflaskor, utan används kärl som är tillverkade särskilt för ändamålet. 

 
Särskilt färskt kött och färsk fisk bör alltid snabb frysas. Tack vare snabbfrysning bevarar livsmedlen sin färskhet 
och smak allra bäst. Sätt vid behov på snabbfrysningen cirka 6 timmar innan frysen ska användas.  

 
Frysens avfrostning 

 
 

Kontrollera frysens funktion regelbundet. När det har samlats frost och is på väggarna i frysen, är 
det dags att överväga avfrostning av frysen. När det har bildats max 6 mm frost och is på väggarna ska 
frysen avfrostas. Beläggningen inne på väggarna utgör en belastning på frysens funktion och ökad 
elförbrukning. 

 
Innan du avfrostar, sätt frysen på snabbfrysläget i cirka 6 timmar, så bevaras de frysta livsmedlen i gott skick 
under avfrostningen. Töm innehållet i frysen till en annan frys eller slå in dem/skydda dem så att de inte tinar 
medan du frostar av frysen. När frysen är tom, KOPPLA BORT FRYSEN FRÅN ELNÄTET INNAN 
AVFROSTNINGEN. 
 
 
 
 
 
 

 
Låt frysen stå med locket öppet, så att avfrostningen kommer igång. Torka bort vatten från frysens botten allt 



 
 

eftersom avfrostningen framskrider. Frysen har en utloppsöppning i botten, se bild 1-2. 

 
 
Håll den öppen under avfrostningen och placera ett separat uppsamlingskärl på utsidan. Du kan snabba upp 
avfrostningen genom att rengöra frysens innerväggar med en isskrapa som är tillverkad särskilt för ändamålet. 
Använd aldrig vassa föremål vid rengöringen. Rengör hela frysen med en fuktig trasa och torka den noggrant. 
Stäng utloppsöppningen (se bild 3-4) när frysen har torkats av och torkat helt och anslut den till elnätet (se 
ibruktagande). 

 
 
Restriktioner för användning 

 
Boxen har tillverkats endast för livsmedelsförvaring. Tillverkaren av maskinen svarar inte för felaktig 
användning. 

 
På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi rätten till förändringar. 

Importör och marknadsföring: Suomen Kodinkonetukku Oy 

 
Felsökning 

 
Ifall boxen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande: 

 

Fel Möjlig orsak Kontrollera Lösning Obs 
Kompressorn 
går inte 

Proppen har gått sönder/den är av Kontrollera 
propp 

Ny propp  

Boxen får ingen ström Kontrollera 
eluttagets skick 

Ta kontakt 
med en 
fackman 

 

Boxens termostat ligger i nolläge Kontrollera 
termostaten 

Vrid 
inställningen 
till ett annat 
läge än noll 

 

Kompressorn 
går hela 
tiden 

Temperaturen 
inuti boxen är 
för hög 

Is har samlats på 
väggarna 

Kontrollera 
läget 

Avlägsna den 
is som 
samlats. 
Frosta av 
boxen 

 

Locket öppnas 
upprepade gånger 

 Reglera 
locköppnandet 

 

Infrysningskapaciteten 
har överskridits 

 Avlägsna 
frysvaror 

 

Temperaturen 
är enlighet med 
inställningarna 

Temperaturen 
utanför motsvarar 
inte det normala 

Kontrollera att 
temperaturerna 
motsvarar 
varandra 

Ställ vid behov 
termostaten 
större 

Den 
rekommenderade 
inställningen är 
2-4 beroende på 
mängden 
frysvaror 

Termostaten är 
sönder 

 

Boxen ger 
ifrån sig ljud 

Golvet är ojämnt Kontrollera 
boxens 
placering 

Ställ boxen så 
att den är i 
balans 

 

Boxens fläkt har fästs dåligt Kontrollera 
varifrån ljudet 
kommer 

Ta kontakt 
med service 

 

Boxen tar i något utomstående objekt 
och ger ifrån sig ljud. 

 Flytta den så 
att den inte 
ger ifrån sig 
ljud 

 



 
Egenskaper/modell HPS429G Därtill lönar det sig att observera!! 

En överbelastning av boxens kompressor kan orsaka ett avvikande    
ljud ! 
 
Snabbinfrysning kan orsaka ett avvikande 
motorljud! 
Om boxens funktion inte blir korrigeras med dessa ovan nämnda 
åtgärder, ta kontakt med vår centralservice: 

 
  Helkama Keskushuolto 
  Pohjois-Suomen Sähkö Oy 
  Kauppaneliö 12 
  60120 Seinäjoki 
  06-4219542 
  helkama@pssahko.fi 
  www.pssahko.fi 

 

Spänning: V/ Hz 220-240/50 

Effekt: input: W 220 
 

Strömkälla/Propp: A jordad 10 
Kapacitet netto: ltr. 429 

Vikt: kg netto 67 

Infrysnings kapacitet:kg/ 
24h 28  

Kylhållningstid: h 35 

Kylmedel: R 600a / g ja  

Energiförbrukning/ klass 0.91 kWh/24h 

Ljudnivå: dB(A) 48 
 

Mått: mm 855x1410x745 

Korgarnas antal 2 
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