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BEFORE USING YOUR FREEZER

General warnings
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance 
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means 
to accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food 
storage compartments of the appliance, unless they are of the 
type recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability of the 
appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

• If your appliance uses R600a as a refrigerant (this information 
will be provided on the label of the cooler) you should take care 
during transportation and installation to prevent the cooler 
elements from being damaged. R600a is an environmentally 
friendly and natural gas, but it is explosive. In the event of a 
leak due to damage of the cooler elements, move your fridge 
away from open flames or heat sources and ventilate the 
room where the appliance is located for a few minutes.

• While carrying and positioning the fridge, do not damage the 
cooler gas circuit.

• Do not store explosive substances such as aerosol cans with 
a flammable propellant in this appliance.

• This appliance is intended to be used in household and 
domestic applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments.

 - farm houses and by clients in hotels, motels and other 
residential type environments.

 - bed and breakfast type environments;



EN - 3 -

 - catering and similar non-retail applications.
• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be 

replaced by the manufacturer, a service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

• A specially grounded plug has been connected to the power 
cable of your refrigerator. This plug should be used with 
a specially grounded socket of 10 amperes. If there is no 
such socket in your house, please have one installed by an 
authorised electrician.

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, an authorised service agent or similar qualified 
persons, in order to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 
2000 m. 
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Old and out-of-order fridges or freezer
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, 

because children may get trapped inside it and may cause an accident.
• Old fridges and freezers may contain isolation material and refrigerant 

with CFC or HFC. Therefore, take care not to harm environment when 
you are discarding your old fridges.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE 
reuse, recycle and recovery purposes.

Notes:
• •Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.  

We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
• •Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual 

in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.         
• •This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic 

environments and for the specified purposes.  It is not suitable for commercial or 
common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and 
our company will not be responsible for losses incurred. 

• •This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling 
/ storing food. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing 
substances except for food. Our company is not responsible for losses to be incurred in 
the contrary case.

Safety warnings
• Do not connect your   to the mains electricity supply using an extension 

lead.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• 
• This appliance is designed for use by adults, do not allow children to play 

with the appliance or let them hang off the door.
• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a 

short circuit or electric shock.
• Do not place glass bottles or beverage cans in the ice-making 

compartment as they can burst as the contents freeze.
• Do not place explosive or flammable material in your freezer. Place 

drinks with high alcohol content vertically in the freezer and make sure that their tops 
are tightly closed.
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• When removing ice from the ice-making compartment, do not touch it. 
Ice may cause frost burns and/or cuts.

• Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice 
cubes immediately after you have taken them out of the ice-making 
compartment.

• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause 
health issues such as food poisoning.

• Do not cover the body or top of freezer with lace. This affects the performance 
of your freezer.

• Secure any accessories in the freezer during transportation to prevent damage to the 
accessories.

• When the door of the freezer is closed, a vacuum seal 
will form. Wait for about 1 minute before reopening it.

• This application is optional for easy opening of the 
door. With this application, a little condensation may 
occur around this area and you may remove it.

Installing and operating your freezer
Before starting to use your freezer, you should pay attention to the following points: 

• The operating voltage for your freezer is 220-240 V at 50Hz.
• We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded usage.
• Place your freezer where it will not be exposed to direct sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, gas ovens and heater cores, 

and at least 5 cm away from electrical ovens.
• Your freezer should never be used outdoors or exposed to rain.
• When your freezer is placed next to a deep freezer, there should be at least 

2 cm between them to prevent humidity forming on the outer surface.
• Do not place heavy items on the appliance.
• Do not place anything on your freezer, and install your freezer in a suitable 

place so that at least 15 cm of free space is available above it.
• Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level and stable. You can 

adjust the legs by turning them in either direction. This should be done before placing 
food in the freezer.

• Before using your freezer, wipe all parts with a solution of warm water and 
a teaspoon of sodium bicarbonate, then rinse with clean water and dry.  
Place all parts in the freezer after cleaning.

• Install the plastic distance guide (the part with black vanes at the rear) 
by turning it 90° (as shown in the figure) to prevent the condenser from 
touching the wall.

• The freezer should be placed against a wall with a free space not 
exceeding 75 mm.
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Before using your freezer
• When using your freezer for the first time, or after transportation, keep it 

in an upright position for at least 3 hours before plugging into the mains. 
This allows efficient operation and prevents damage to the compressor.

• Your freezer may have a smell when it is operated for the first time. This 
is normal and the smell will fade away when your freezer starts to cool.

Information on No-Frost technology
No-frost freezers differ from other static freezers in their operating 
principle. 
In normal freezers, the humidity entering the freezer due to opening the 
door and the humidity inherent in the food causes freezing. To defrost the 
frost and ice in the freezer, you are periodically required to turn off the 
freezer, place the food that needs to be kept frozen in a  separately cooled 
container and remove the ice gathered in the compartment.
The situation is completely different in no-frost freezers. Dry and cold air 
is blown into the freezer homogeneously and evenly from several points 
via a blower fan. Cold air dispersed homogeneously and evenly  between 
the shelves cools all of your food equally and uniformly, thus preventing 
humidity and freezing.
Therefore your no-frost freezer allows you ease of use, in addition to its 
huge capacity and stylish appearance.
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Display control panel

1
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1- Freezer compartment temperature setting indicator
2- Quick Freeze Indicator
3- Economy Mode Symbol
4- Alarm/Service Calling Symbol
5- Child Lock Symbol
6-It allows you to change the temperature values of the freezer compartment. Temperature 
value of the freezer compartment can be set to -16, -18, -20, -22, -24°C.
7- Super freeze set button
8- Mode button that activates the economy mode

USAGE INFORMATION
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Operating the Freezer
Quick Freeze Mode
How to use
• Press the Super button to activate the super freeze symbol.
• When set to Sf mode, the buzzer emits a "beep" sound.
• When this mode is selected, the temperature value that was set before mode 
selection will be displayed on the freezer temperature indicator.

In the mode:
• Economy mode cannot be selected.
• You can press the freezer temperature setting button again or press the super 
button to deactivate quick freeze mode.

NOTE:
• The maximum amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 hours is 
indicated on the product label.
• For optimum performance that will reach the maximum capacity of freezer, set the efficient 
quick freeze mode 3 hours before placing the fresh food.
• At the end of this duration, the refrigerator will emit an audible signal to state that it is ready.
NOTE: The Quick Freeze mode will be cancelled automatically after 24 hours or when the 
sensor temperature drops below -32°C.

Economy Mode

How to use
• Press and hold the mode button until Economy mod symbol appears.
• If you do not press any other button within 1 second, the economy mode 

will be selected, economy mode symbol will blink 3 times and a beep will 
be heard.

• While economy mode is selected, "E" will be displayed at the freezer 
compartment temperature indicator.

In the mode:
• Quick freeze mode can be selected. In this case, economy mode will be 

cancelled automatically and the selected mode will be activated.
• If you do not press any other button within 1 second after pressing the mode 

button, this button will be cancelled.



EN - 9 -

Screen Saving Mode

How to use
• If you press and hold the mode button for 3 seconds, screen saving mode 

will be activated.
• If you do not press any other button within 5 seconds after activating the 

screen saving mode, lights of the control panel will go off.
• If you press any key while the lighting of the control panel is off, current 

settings will appear on the display to let you make any change you wish. If 
you do not cancel the screen saving mode or press any key for 5 seconds, 
control panel will go off again.

• To cancel the screen saving mode, first of all, you need to press any key 
to activate the keys and then press and hold the Mode button again for 3 
seconds.

• When the screen saving mode is activated, you can activate child lock 
function.

• If you do not press any other button within 5 seconds after activating the child lock, lights 
of the control panel will go off. After that, the preset values will be displayed and if you 
press any button, the child lock symbol will appear. You can press and hold Super and 
Freezer setting buttons for 5 seconds to cancel the child lock.

Activating the Child Lock

When to use
• The appliance is equipped with a child lock function to prevent children from 

playing with the buttons and changing the settings you have made.

Activating the Child Lock
• Press and hold Super and Freezer temperature setting buttons 

simultaneously for 5 seconds.
• After the mode has been selected, the lock symbol will appear on the display.

Deactivating the Child Lock
• Press and hold Super and Freezer temperature setting buttons 

simultaneously for 5 seconds.
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Freezer Temperature Settings
• Initial temperature value of the freezer compartment temperature indicator 

is -18°C.
• Press the freezer temperature setting button once.
• When you press this button for the first time, the most recent value on the 

freezer compartment temperature indicator will flash.
• Each time you press this button, a lower value will be set. (-16°C, -18°C, 

-20°C, -22°C, -24°C)
• If you keep pressing, it will restart from -16°C.
• The temperature value selected before activating the quick freeze mode 

or eco mode will remain the same once this mode has been completed 
or cancelled. The appliance will go on operating at these set temperature 
values.

When to set Set value
When little amount of food is stored -16oC
For normal use -18oC - 20oC
When large amount of food is stored -22oC - 24oC

Recommended Temperature Settings Based on Food Storage

Warnings About Temperature Settings
• Do not switch to another adjustment before completing a setting.
• The temperature setting should be done by taking into consideration how often the 

freezer door is opened and closed, how much food is stored in it and the ambient 
temperature in which the freezer is located.

• Depending on the ambient temperature, your freezer must operate nonstop up to 24 
hours in order to cool down completely after it is plugged in for the first time.

• During this period, do not open the doors of your freezer frequently and do not overfill.
• To prevent any damage on the compressor of your freezer when you want to restart your 

freezer after unplugging it or after a power failure is restored, there is a function which 
makes your freezer operate after a 5-minute delay. Your freezer will start operating 
normally after 5 minutes.

• Your freezer has been designed to operate in the ambient temperature ranges specified 
in the standards according to the class of climate mentioned in the information label. The 
operation of the freezer in environments with temperature values not complying with the 
ones specified is not recommended for 
cooling efficiency.

• Your freezer is designed to operate at 
ambient temperatures between 16°C - 
43°C degrees.

Climate Class Ambient Temperature (°C)
T Between 16 and 43  (°C)

ST Between 16 and 38  (°C)
N Between 16 and 32  (°C)

SN Between 10 and 32  (°C)

T/SN Between 10 and 43  (°C)
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PLACING THE FOOD
• The freezer compartment is used for freezing fresh food, for storing frozen foods for the 

period of time indicated on packaging and for making ice cubes.
• Do not put fresh and warm food next to frozen food as it can thaw the frozen food. 
• While freezing fresh foods (i.e. meat, fish and mincemeat) divide them in portions you 

will use in a single serving.
• For storing frozen foods, the instructions shown on frozen food packages should always 

be followed carefully. If no information is provided, food should not be stored for more 
than 3 months from the purchased date.

• Maximum load: if you want to store large quantities of food and use the maximum net 
capacity of the freezer, you can remove the drawers (except the bottom one). You can 
store bulky items directly on the shelves.

• When buying frozen food ensure that these have been frozen at suitable temperatures 
and that the packing is intact.

• Frozen food should be transported in appropriate containers to maintain the quality of 
the food and should be returned to the freezing surfaces of the unit in the shortest 
possible time.

• If a package of frozen food shows signs of humidity and abnormal swelling it is probable 
that it has been previously stored at an unsuitable temperature and that the contents 
have deteriorated.

• The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat setting, 
how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport 
the product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the 
packaging and never exceed the maximum storage life indicated.

• To use the maximum freezing capacity of your freezer, move the frozen food in the upper 
basket to other baskets and activate “Fast Freezing” mode. “Fast Freezing” mode will 
be deactivated automatically after 24 hours. Place the food you want to freeze to the 
upper basket of the freezer department without exceeding the freezing capacity of your 
freezer. Then reactivate the “Fast Freezing” mode. You can put your food next to other 
frozen food after it is completely frozen (minimum 24 hours after “Fast Freezing” mode 
is activated for the second time).

•	 To freeze a small amount of food (up to 3 kg) in your freezer, place the food without 
touching already frozen food and activate “Fast Freezing” mode. You can put your food 
next to other frozen food after it is completely frozen (after minimum 24 hours). 

• Do not re-freeze frozen food after it has thawed. This may cause health issues, such as 
food poisoning.

• Allow hot food to completely cool down before placing it in the freezer. 
• When buying frozen food ensure that these have been frozen at suitable temperatures 

and that the packing is undamaged.
• The instructions shown on frozen food packages should always be followed carefully. If 

no information is provided, food should not be stored for more than 3 months from the 
purchased date.
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• The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat setting, 
how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport 
the product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the 
packaging and never exceed the maximum storage life indicated.

The table below is a quick guide, showing you the most efficient way to store the major food 
groups in your freezer.

Dairy Products Preparation Maximum Storing 
time (months) Storing Conditions

Packet 
(Homogenize) Milk In its own packet 2 - 3 Pure Milk – In its own 

packet

Cheese-excluding 
white cheese In slices 6 - 8

Original package may 
be used for short storing 
period. It should be 
wrapped in foil for longer 
periods.

Butter, margarine In its package 6

Maximum Storing 
time (months)

Thawing time in 
room temperature 

(hours)

Thawing time in oven 
(minutes)

Bread 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)
Biscuits 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pastry 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)
Pie 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)
Phyllo dough 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)
Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)
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Meat	and	fish Preparation
Maximum 

Storing time
(month)

Steak Wrapping in a foil 6 - 8
Lamb meat Wrapping in a foil 6 - 8
Veal roast Wrapping in a foil 6 - 8
Veal cubes In small pieces 6 - 8
Lamb cubes In pieces 4 - 8
Minced meat In packages without using spices 1 - 3
Giblets (pieces) In pieces 1 - 3

Bologna sausage/salami Should be packaged even if it has 
membrane  

Chicken and turkey Wrapping in a foil 4 - 6
Goose and Duck Wrapping in a foil 4 - 6
Deer, Rabbit, Wild Boar In 2.5 kg portions and as fillets 6 - 8
Fresshwater	fishes	(Salmon,	
Carp, Crane, Siluroidea) After cleaning the bowels and 

scales of the fish, wash and dry 
it; and if necessary, cut off the tail 
and head.

2

Lean	fish;	bass,	turbot,	
flounder 4

Fatty	fishes	(Tunny,	Mackarel,	
bluefish,	anchovy) 2 - 4

Shellfish Cleaned and in bags 4 - 6

Caviar In its package, aluminium or 
plastic container 2 - 3

Snails In salty water, aluminum or plastic 
container 3

Note: Frozen meat should be cooked as fresh meat after being thawed. If the meat 
is not cooked after being thawed, it must not be re-frozen.
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Vegetables and Fruits Preparation
Maximum 

Storing time 
(months)

String beans and beans Wash and cut into small pieces and boil in 
water 10 - 13

Beans Hull and wash and boil in water 12
Cabbage Cleaned and boil in water 6 - 8

Carrot Clean and cut to slices and boil in water 12

Pepper Cut the stem, cut into two pieces, remove 
the core and boil in water 8 - 10

Spinach Washed and boil in water 6 - 9

Cauliflower	
Take the leaves apart, cut the heart into 
pieces, and leave it in water with a little 

lemon juice for a while 
10 - 12

Eggplant Cut to pieces of 2cm after washing 10 - 12

Corn Clean and pack with its stem or as sweet 
corn 12

Apple and pear Peel and slice 8 - 10
Apricot and Peach Cut into two pieces and remove the stone 4 - 6
Strawberry and 
Blackberry Wash and hull 8 - 12

Cooked fruits Adding 10 % of sugar in the container 12
Plum, cherry, sourberry Wash and hull the stems 8 - 12
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CLEANING AND MAINTENANCE

evaporating container

•	 Disconnect the unit from the power supply before cleaning.

• Do not clean the appliance by pouring water.

• Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical 
components.

• The freezer should be cleaned periodically using a solution of bicarbonate 
of soda and lukewarm water.

• Clean the accessories separately with soap and water Do not 
clean them in the dishwasher.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps. After washing, rinse 
with clean water and dry carefully. When you have finished cleaning, 
reconnect the plugto the mains supply with dry hands.

• Clean the condenser with a broom at least twice a year. This will help 
you to save on energy costs and increase productivity.

THE POWER SUPPLY MUST BE DISCONNECTED.

Defrosting
Your freezer has fully automatic defrosting. The water 
formed as a result of defrosting passes through the 
water collection spout, flows into the vaporisation 
container below the condenser and evaporates there.
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BEFORE CALLING SERVICE
Check	Warnings;
Your freezer warns you if the temperatures for freezer are in improper levels or when a 
problem occurs in the appliance. Warning codes are displayed in the Freezer Indicators.

Repositioning the door
• It is not possible to change the opening direction of your freezer door, if the door handle 

on your freezer are installed from the front surface of the door. 
• It is possible to change the opening direction of the door on models without any handle.
• If the door opening direction of your freezer may be changed, you should contact the 

nearest authorised service to have the opening direction changed.

TRANSPORTATION AND CHANGING OF INSTALLATION 
POSITION

• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be retained if required.
• During transportation, the appliance should be secured with a wide string or a strong 

rope. The instructions written on the corrugated box must be followed while transporting.
• Before transporting or changing the installation 

position, all the moving objects (ie, drawer, Ice trays, 
…)  should be taken out or fixed with bands in order 
to prevent them from getting damaged.

Carry your freezer in the upright position.

Error code Meaning Reason Remedy

[Sr] Failure Warnings

Appears when one or 
more of the freezer 

parts fail or there is a 
problem in the cooling 

system.

Call the service 
immediately.

[Sr] blinks on 
the freezer set 
value display

Freezer 
compartment is 

not cold enough.

This warning appears if 
there has been a power 
failure for a long period 
and when the freezer 
is operated for the first 

time.

 - If your frozen food is 
thawed, consume them 
as soon as possible 
and do not freeze them 
again since there is a 
risk of putrefaction.

 - Temporarily increase 
the freezer temperature 
setting to the desired 
level or switch the 
appliance to fast 
freezing mode.

 - Do not place food in 
the product before the 
problem is eliminated.
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If your freezer is not operating:
• Are there any electrical faults?
• Is the plug fully in the socket?
• Is the plug fuse or the mains fuse blown?
• Is there any fault in the socket? Examine this by plugging your freezer into a socket 

which you are sure that is working.

A	rise	in	the	temperature	may	be	caused	by;
• Frequent door opening for long periods of time 
• Loading with large quantities of warm foods 
• High ambient temperature
• An error with the appliances.

Check Warnings:
Warning codes are displayed in the freezer indicators if an incorrect temperature is detected 
in the freezer or when a problem occurs in the appliance.

Also a warning sound is heard.
The problem code and audible alarm will continue until you press the SET or MODE button. 
When you press one of these buttons, the audible alarm will stop immediately and the “LF”  
warning will disappear in 15 minutes. You don’t have to call your service. This condition may 
occur due to the reasons given above. You can keep  storing your foods in your freezer. If 
the “LF” warning does not disappear an hour after pressing the button, call your service and 
do not re-freeze any thawed food. Thawed food must be eaten quickly.

If your freezer is operating too loudly:
Normal Noises
Cracking (Ice cracking) Noise:

• During automatic defrosting.
• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).
Short cracking: Heard when the thermostat switches the compressor on/off.
Compressor noise (Normal motor noise): This noise means that the compressor is 
operating normally. The compressor may cause more noise for a short time when it is first 
activated. 
Bubbling noise and splash: This noise is caused by the flow of the refrigerant in the 
tubes of the system.

[--] is 
displayed on 

the freezer set 
value.

Low voltage 
warning

Freezer switches to the 
standby mode when 

the voltage supply falls 
below 170 Volts.

This feature prevents the 
compressor from getting 
damaged due to low 
voltage. Freezer will start 
operating automatically 
when the voltage restores 
to the required level.
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Water	flow	noise: Normal flow noise of water flowing to the evaporation container during 
defrosting. This noise can be heard during defrosting.
Air Blow Noise: Normal fan noise. This noise can be heard in No-Frost freezer during 
normal operation of the system due to the circulation of air.

If the edges of freezer cabinet that the door joint contact are warm:
Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get warmer 
during the operation of the compressor, this is normal.

If	humidity	builds	up	inside	the	freezer;
• Is all food packed properly? Are the containers dried before placing them in the freezer?
• Is the freezer door being opened frequently? Humidity of the room gets in the freezer 

when the doors are opened. Humidity build up will be faster when you open the doors 
more frequently, especially if the humidity of the room is high.

• Building up of water drops on the rear wall after automatic defrosting is  normal (in Static  
Models).

If	the	door	is	not	opened	and	closed	properly;
• Do the food packages prevent closing of the door?
• Are door joints broken or torn?
• Is your freezer on a level surface?

IMPORTANT NOTES:
• In the event of a power cut, to prevent any damage to the compressor we recommend 

that you unplug the freezer. Your appliance will start after 5 minutes, there is nothing to 
worry about.

• If the appliance is not used for long time (for example during holidays) unplug it. Clean 
your freezer according to Chapter 4 and leave the door open to prevent humidity and 
smell.

• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please consult 
to the nearest  Authorised service.

• The lifetime of your appliance stated and declared by the Department of the Industry 
is 10 years (the period for retaining parts required for the proper functioning of the 
appliance).

Tips for saving energy
1. Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight and not near 

a heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2. Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.
3. Cover drinks or other liquids when placing them in the appliance Otherwise humidity 

increases in the appliance. Therefore, the working time gets longer. Also covering drinks 
and other liquids helps to preserve smell and taste.

4. Try to avoid keeping the doors open for long periods or opening the doors too frequently 
as warm air will enter the cabinet and cause the compressor to switch on unnecessarily 
often.

5. Keep the covers of the different temperature compartments (crisper, chiller ...etc ) closed 
6. Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS

1. Ice tray
2. No Frost air circulation system
3. Small freezer flap
4. Big freezer flap

5. Freezer drawers
6. Freezer big drawer
7. Freezer bottom drawer
8. Levelling feet

This presentation  is only for information about the parts of the appliance. 
Parts may vary according to the appliance model.

1
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3

4

5

7
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ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

Yleiset varoitukset 
VAROITUS: Pidä ilmanvaihtoaukot jotka ovat jatkeena,  tai 
sisäänrakennettuna, esteettöminä.
VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja 
nopeuttaamaan sulattamista,  käytä ainoastaan ne jotka ovat 
valmistajan suosittelemia.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden varasto-
intilaitteessa, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemia tyyppejä.
VAROITUS: Älä vahingoita kylmäaineen virtapiiriä.
VAROITUS: Välttääksesi vaara laitteen epävakaudesta johtuen, 
laitteen pitää kiinnittää ohjeiden mukaisesti. 

• Mallissa, jossa on R600a:ta (jäähdytysneste isobutaani): 
tämä on ympäristöystävällistä luonnonkaasua, mutta myös 
tulenarkaa. Kun laitetta kuljetetaan ja asennetaan, on huole-
hdittava siitä, ettei mikään jäähdytyslaitteen osa vaurioidu. 
Mikäli vaurio on tapahtunut, vältä avotulta ja kipinöiviä lähteitä 
ja tuuleta huone, johon laite on sijoitettu, muutaman minuutin 
ajan.

• Älä säilytä räjähtäviä aineita kuten aerosolitölkit syttyvien 
ponneaineiden kanssa tässä laitteessa.

• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin, 
kuten; 
- henkilökuntien keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa 
työympäristöissä

- maatilan taloissa ja hotelli- ja motelliasukkaita varten ja 
muissa asuinympäristöissä

- muissa majoitusympäristöissä;
- catering-ja niiden kaltaisten muiden kuin vähittäiskaupan 
ympäristöissä
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• Jos jääkaapin pistoke ei sovi pistorasiaan, valmistaja , 
huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö pitää korvata sitä, 
vaaran välttämiseksi. 

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan 
lukien lapset), joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on 
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei niitä valvo 
tai opastetaan laitteen käytössä. Henkilö joka on vastuussa 
heidän turvallisuudestaan tulee tehdä sen. Lapsia tulee val-
voa, jotta he eivät leiki laitteella. 

• Maadoitettu pistoke on liitetty jääkaapin virtajohtoon. Tämä 
pistoke tulee käyttää maadoitettuun 10 ampeerin pistorasian 
kanssa. Jos sinulla ei ole tällaista pistorasiaa talossasi, pyydä 
että valtuutettu sähköasentaja asentaa sellaisen. 

• Lapset jotka ovat vähintään 8 vuotta voivat käyttää laitetta 
ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat 
puutteellisia tai ne joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, mikäli 
niille  on annettu ohjeita ja neuvoja käyttää laitetta turvallisesti 
ja että he varmasti ymmärtävät vaarat jotka voivat liittyä lait-
teen käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät 
saa puhdistaa ja ylläpitää laitetta ilman valvontaa. 

• Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistaja , huoltoliike tai vas-
taava pätevä henkilö pitää korvata sitä, vaaran välttämiseksi. 

• Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi yli 2000 m 
korkeudessa.
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Turvallisuusohjeita
• Varoitus: Huolehdi siitä, ettei laitteen jäähdytysaukot laitteen rungossa tai rakennel-

massa tukkiudu.
• Älä käytä mekaanisia laitteita eikä muitakaan keinotekoisia keinoja kiihdyttääksesi 

sulamisprosessia.
• Älä käytä sähkölaitteita jääkaappiosassa eikä pakastinosassa.
• Jos tämä laite on hankittu vanhan jääkaapin tilalle, jossa on lukko, riko tai irrota vanhan 

jääkaapin lukko turvatoimenpiteenä ennen laitteen varastointia, jotta lapset eivät voi 
lukita itseään kaappiin.

• Vanhat jääkaapit ja pakastimet sisältävät eristyskaasuja ja jäähdytysnesteitä, jotka täytyy 
hävittää asianmukaisesti. Ongelmajätteet täytyy toimittaa asianmukaiseen keräyspist-
eeseen. Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteys paikalliseen viranomaiseen tai 
kauppiaaseesi. Huolehdi siitä, ettei jääkaappisi putket vaurioidu ennen laitteen toimit-
tamista asianmukaiseen purkauspisteeseen.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita  
(waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 
2002/96/EG.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-sään-
nökset koko EU:n alueella.

Tärkeää:
Lue tämä käyttöohje ennen tämän laitteen asennusta ja kytkemistä pistorasiaan. Valmistajalla 
ei ole vastuuta seurauksista, jotka johtuvat käyttöohjeesta poikkeavalla tavalla suoritetusta 
asennuksesta tai käytöstä.

Turvallisuusvaroitukset
• Älä käytä jatkojohtoa!
• Älä kytke liitäntäjohtoa, jossa on vaurioitunut, kulunut tai vanha 

pistotulppa.
• Älä vedä liitäntäjohdosta, äläkä taivuta tai vaurioita sitä.

• Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten leikkiä 
sillä tai roikkua sen ovessa.

• Älä kytke tai irrota pistotulppaa märin käsin. Sähköiskuvaara!
• Älä laita lasipulloja tai juomatölkkejä pakastimeen. Pullot ja tölkit 

voivat räjähtää.
• Älä laita jääkaappiin räjähtäviä tai palavia materiaaleja oman tur-

vallisuutesi vuoksi. Säilytä vahvemmat alkoholijuomat pystyasen-
nossa pakastimessa ja sulje pullojen korkit tiukasti.

• Kun otat pakastimessa jäädytettyjä jääkuutioita, älä koske niihin, 
koska ne voivat aiheuttaa paleltumisvammoja ja/tai haavoja.
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• Älä koske pakastettuihin tuotteisiin märin käsin. Älä syö jäätelöä ja 
jääkuutioita välittömästi pakastimesta ottamisen jälkeen!

• Älä pakasta uudelleen pakastettuja ja sulaneita tuotteita. Tästä voi olla 
seurauksena terveyshaittoja kuten ruokamyrkytys.

• Älä peitä jääkaappia tai sen yläosaa liinalla. Tämä vaikuttaa jääkaapin suorituskykyyn.
• Kiinnitä pakastimen varusteet kuljetuksen ajaksi niiden vaurioitumisen estämiseksi.
• Kun pakastimen ovi suljetaan, kaappiin muodostuu alipaine. Odota noin 1 minuutin 

ajan ennen oven avaamista uudelleen.
• Tämä sovellus on lisävaruste oven 

avaamisen helpottamiseksi. Tämä 
sovellus voi muodostaa hieman 
kondesaatiota tälle alueelle ja voit 
joutua pyyhkimään sen pois.

Pakastimen asennus ja käyttö
• Varmista ennen liitäntäjohdon kytkemistä pistorasiaan, että verkkojännite vastaa lai-

tekilven merkintöjä.
• Pakastimen käyttöjännite on 220-240 V/50 Hz.
• Soittamalla ennen pakastimen käytön aloittamista lähimpään valtuutettuun huoltoon saat 

ilmaista neuvontaa koskien pakastimen asennusta, toimintaa ja käyttöä,
• Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat maadoittamattoman ei pistorasian 

käytöstä.
• Sijoita pakastin paikkaa, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonpaisteelle.
• Laitteen tulee olla vähintään 50 cm etäisyydellä liesistä, uuneista 

ja lämmityselementeistä ja vähintään 5 cm etäisyydellä sähköuu-
neista.

• Sitä ei saa käyttää ulkotiloissa eikä altistaa sateelle.
• Asenna pakastimen lauhduttimen ja takaseinän väliin muoviset 

välikkeet, jotka parantavat pakastimen suorituskykyä estämällä 
lauhduttimen nojaamisen seinään.

• Kun pakastin asennetaan vierekkäin toisen pakastimen kanssa, 
niiden väliin tulee jättää vähintään 2 cm, jotta estetään kosteuden 
tiivistyminen ulkopinnalle. Älä asenna mitään pakastimen päälle 
ja asenna pakastin sellaiseen paikkaan, että sen yläpuolelle jää 
vähintään 15 cm tilaa.

• Jos asennat pakastimen keittiökaappien viereen, jätä 2 cm väli.
• Kiinnitä lauhduttimen taakse (musta ritilä pakastimen takana) 

muovivälike kiertämällä sitä 90°, joka estää lauhduttimen kosket-
tamasta seinään.

• Säädettävät etujalat tulee säätää sopivalle korkeudelle, niin että pakastin seisoo vakaasti 
ja toimii häiriöittä. Jalkoja säädetään kiertämällä myötä- tai vastapäivään tarpeen mukaan. 
Säätö tulee tehdä ennen elintarvikkeiden täyttämistä pakastimeen.
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Ennen pakastimen käyttöä
• Anna pakastimen seisoa pystyasennossa 3 tunnin ajan ennen sen 

käynnistämistä ensimmäisen kerran tai kuljetuksen jälkeen; näin 
varmistat sen tehokkaan toiminnan.   Kompressori voi muuten 
vahingoittua.

• Pakasti saattaa kehittää hajua, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran; haju häviää, 
kun pakastin alkaa jäähtyä.

• Ennen kuin otat pakastimen käyttöön, pyyhi kaikki osat lämpimällä vedellä, johon on 
lisätty teelusikallinen soodaa; huuhtele sitten puhtaalla vedellä ja kuivaa Laita osat 
paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Tietoja No Frost -teknologiasta

No Frost -pakastimet toimivat eri tavalla kuin tavalliset, staattiset 
pakastimet.

Normaaleissa pakastimissa oven avaamisesta ja ruuasta syntyvä 
kosteus aiheuttaa jään muodostumista pakastimen sisään. Täl-
lainen pakastin on aika ajoin sulatettava ja sitä varten pakastin 
on kytkettävä pois päältä, ruuat on otettava ulos pakastimesta 
ja pidettävä pakastettuina sulatuksen aikana ja poistettava pa-
kastimeen muodostunut jää.

No Frost -pakastimissa tilanne on erilainen. Puhallin puhaltaa 
pakastimen sisään kuivaa ja kylmää ilmaa eri puolille pakastinta. 
Kylmä ilmanvirtaus jakautuu tasaisesti jopa hyllyjen väliin ja näin 
kaikki ruuat pysyvät sopivan kylminä ja mikä parasta, pakastimen 
sisään ei muodostu jäätä.

Tästä syystä uusi pakastimesi on paitsi helppokäyttöinen ja 
vaivaton, myös tilava ja tyylikäs.
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PAKASTIMEN KÄYTTÖ
Näyttö- ja ohjauspaneeli

1

2

3

4

5

6

7

8

1 – Pakastinosaston lämpötilailmaisin
2 – Tehopakastusilmaisin
3 – Eko-tila -symboli
4 – Hälytys/vaatii huoltoa -symboli
5 – Lapsilukko-symboli
6 – Lämpötilan asetuspainike. Sen avulla voit säätää pakastinosaston lämpötila-arvoja 
asteikolla -16, -18, -20, -22 tai -24 °C.
7 – Pikapakastuksen asetuspainike
8 – Mode-painike, joka aktivoi eko-tilan
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Pakastimen käyttö

Pikapakastustoiminto

Käyttöohje
• Paina Super-painiketta aktivoidaksesi Pikapakastus-symbolin.
• Kun laite on asetettu Pikapakstus tilaan, se päästää äänimerkin.
• Kun tämä tila on valittuna, ennen tilavalintaa asetettu lämpötila-arvo 

näkyy pakastimen lämpötilailmaisimessa.

Tässä tilassa:
• Eko-tilaa ei voida valita.
• Voit painaa pakastimen lämpötila-asetuspainiketta uudelleen tai painaa 

super-painiketta sammuttaaksesi pikapakastustoiminnon.

HUOM.:
• Enimmäismäärä tuoretta ruokaa (kilogrammoina), joka voidaan jäädyttää 

24 tunnin sisällä, näkyy laitteen tyyppikilvessä.
• Jotta pakastimen optimaalinen suorituskyky maksimaalisella kapasiteetilla voidaan 

saavuttaa, aseta pikapakastustila päälle 3 tuntia ennen kuin laitat pakastimeen 
tuoretta ruokaa.

• Tämän ajan kuluttua jääkaappi päästää äänimerkin, joka ilmaisee, että se on valmis.
HUOM.: Pikapakastustila sammuu automaattisesti 24 tunnin kuluttua tai jos pakastimen 
lämpötila-anturi laskee alle -32 °C: een.

Eko-tila

Käyttöohje
• Paina ja pidä painettuna mode-painiketta, kunnes eko-tilan symboli tulee 

näkyviin.
• Jos et paina mitään muuta painiketta 1 sekunnin kuluessa, eko-tila 

valitaan, eko-tilan symboli vilkkuu 3 kertaa ja laite päästää äänimerkin.
• Kun eko-tila on valittuna, "E" näkyy pakastinosaston lämpötilailmaisimessa.

Tässä tilassa:
• Tehopakastustila voidaan valita. Tässä tapauksessa eko-tila perutaan 

automaattisesti ja valittu tila aktivoidaan.
• Jos et paina mitään muuta painiketta 1 sekunnin kuluessa painettuasi 

mode-painiketta, tämän painikkeen toiminto perutaan.
• Tässä tilassa pakastin toimii energiankulutuksen ja elintarvikkeiden 

säilyyvyyden kannalta optimaalisimmassa lämpötilassa.
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Näytönsäästötila

Käyttöohje
•	 Jos painat ja pidät painettuna mode-painiketta 3 sekunnin ajan, 

näytönsäästötila asetetaan päälle.
•	 Jos et paina mitään muuta painiketta 5 sekunnin kuluessa näytönsäästötilan 

asettamisesta, ohjauspaneelin valot sammuvat.
•	 Jos painat mitä tahansa painiketta ohjauspaneelin valojen ollessa pois 

päältä, nykyiset asetukset tulevat näkyviin näytölle, jotta voit tehdä 
haluamasi muutokset. Jos et peruuta näytönsäästötilaa tai paina jotakin 
painiketta seuraavan 5 sekunnin aikana, näyttö sammuu uudelleen.

•	 Peruuttaaksesi näytönsäästötilan, sinun tulee ensin painaa mitä tahansa 
painiketta aktivoidaksesi painikkeet ja sitten painaa ja pitää painettuna 
Mode-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.

•	 Kun näytönsäästötila on päällä, lapsilukko voidaan asettaa päälle.
•	 Jos et paina mitään muuta painiketta 5 sekunnin kuluessa lapsilukon 

asettamisesta, ohjauspaneelin valot sammuvat. Tämän jälkeen nykyiset arvot 
näytetään, ja jos painat mitä tahansa painiketta, lapsilukon symboli tulee näkyviin. 
Voit painaa ja pitää painettuna Super ja lämpötilan asetuspainikkeita 5 sekunnin ajan 
peruaksesi lapsilukon.

Lapsilukon asettaminen

Milloin käytetään
•	 Laitteessa on lapsilukkotoiminto, jolla estetään lapsia leikkimästä 

painikkeilla ja muuttamasta tekemiäsi asetuksia.

Lapsilukon asettaminen
•	 Paina ja pidä painettuna Super- ja -lämpötilan asetuspainikkeita 

yhtäaikaisesti 5 sekunnin ajan.
•	 Kun tila on valittu, lukon symboli näkyy näytöllä.

Lapsilukon purkaminen
•	 Paina ja pidä painettuna Super- ja lämpötilan asetuspainikkeita 

yhtäaikaisesti 5 sekunnin ajan.
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Varoituksia koskien lämpötila-asetuksia
• Älä siirry seuraavaan säätöasetukseen ennen kuin olet viimeistellyt asetuksen.
• Lämpötila-asetus tulee suorittaa ottaen huomioon kuinka usein pakastimen ovia 

avataan, pakastimen sisään säilöttyjen elintarvikkeiden määrä sekä ympäristön 
lämpötila.

• Ympäristön lämpötilasta riippuen pakastimen tulee toimia keskeytyksettä 24 tuntia 
jäähtyäkseen täysin, kun se kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa.

• Älä availe tämän ajanjakson aikana pakastimen ovia toistuvasti, äläkä ylitäytä sitä.
• Jotta pakastimen kompressori ei vaurioituisi, kun haluat uudelleenkäynnistää 

pakastimen irrotettuasi sen verkkovirrasta tai kun sähköt palautuvat virtakatkoksen 
jälkeen, pakastimessa on toiminto, jonka avulla se toimii 5 minuutin viiveellä. Pakastin 
alkaa toimia normaalisti 5 minuutin kuluttua.

• Pakastimesi on suunniteltu toimimaan sen tyyppikilvessä esitetyissä ympäristön 
lämpötiloissa ilmastoluokituksensa mukaisesti. Pakastimen käyttöä ei suositella 
sellaisissa ympäristöissä, joiden lämpötila-arvot eivät ole yhdenmukaiset pakastimessa 
ilmoitettujen arvojen kanssa, jotta jäähdytys toimisi kunnolla.

• Pakastimesi on suunniteltu toimimaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 16–43 °C.

Ilmastoluokka Huoneenlämpö oC
T 16–43  (°C)

ST 16-38 (°C)
N 16–32  (°C)

SN 10-32 (°C)

Pakastimen lämpötila-asetukset
• Pakastinosaston lämpötilailmaisimen arvo on oletuksena -18 °C.
• Paina pakastimen lämpötila-asetuspainiketta kerran.
• Kun painat tätä painiketta ensimmäisen kerran, viimeisin pakastinosaston 

lämpötilailmaisimen arvo välähtää.
• Aina kun painat tätä painiketta, lämpötila-arvo alenee (-16 °C, -18 °C, -20 

°C, -22 °C, -24 °C).
• Jos jatkat painamista, kierto alkaa alusta -16 °C arvosta.
• Ennen pikapakastustilaa tai eko-tilaa valittu lämpötila-arvo pysyy samana, 

kun tämä toiminto on suoritettu tai peruttu. Laite toimii näillä asetetuilla 
lämpötila-arvoilla.

Milloin asetetaan Asetettu arvo
Kun ruokaa on vähän -16 °C, -17 °C
Tavanomaista käyttöä varten -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C
Kun ruokaa on paljon -22 °C, -23 °C, -24 °C

Suositellut lämpötila-asetukset ruokamäärästä riippuen
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ELINTARVIKKEIDEN TÄYTTÄMINEN PAKASTIMEEN

• Säilytä pakastimessa pakasteruokia pitkiä aikoja ja valmista siellä jääpaloja.
• Jos aiot käyttää jääkaappia enimmäispakastuskapasiteetilla:                                        

* Sijoita ruoat, jotka haluat pakastaa pakastinosan yläkoriin, ylittämättä jääkaapin 
enimmäispakastuskapasiteettia.

* Kun käytät Pikapakastus-tilaa, jäistä ruokaa ei saa säilyttää lähellä tuoretta ruokaa, 
jonka haluat pakastaa.

Aseta sen jälkeen Pikapakastus-tila uudelleen toimintaan. Voit sijoittaa ruoan muun 
jäisen ruoan viereen, kun se on jäätynyt (aikaisintaan 24 tunnin kuluttua Pikapakastus 
toisesta aktivoimisesta).

• Jos jäädytät tuoretta ruokaa, varmista, että jäädytettävän ruoan pinnasta 
mahdollisimman suuri alue koskettaa jäähdytyspintaa.

• Älä pane tuoretta ruokaa jäätyneen ruoan kummallekaan puolelle, koska se voi 
sulattaa tämän.

• Kun jäädytät tuoreita ruokia (esim. liha, kala ja jauheliha), jaa se annoksiin.
• Kun laite on sulatettu, pane elintarvikkeet pakastimeen ja muista käyttää ne lyhyen 

ajan sisällä. 
• Älä koskaan pane lämmintä ruokaa pakastinosastoon.
• Pakasteruokapakkauksissa olevia ohjeita pitäisi aina noudattaa huolellisesti. Jos 

tietoja ei esitetä, elintarvikkeita ei pitäisi säilyttää 3 kuukautta pidempään ostopäivästä.
• Kun ostat pakasteruokia, varmista, että ne on jäädytetty oikeassa lämpötilassa ja 

pakkaus on ehjä.
• Pakasteruoat pitäisi kuljettaa asianmukaisissa astioissa ja jäädyttää mahdollisimman 

pian, jotta elintarvikkeiden laatu voidaan säilyttää.
• Jos pakasteruokien pakkauksessa näkyy merkkejä kosteudesta ja epätavallisesta 

turpoamisesta, niitä on säilytetty aikaisemmin sopimattomassa lämpötilassa ja ne 
ovat pilaantuneet.

• Pakasteruokien säilytysaika riippuu huonelämpötilasta, termostaattiasetuksista, 
oven avauskerroista, elintarvikkeiden tyypistä ja ajasta, jonka ruuan kuljettaminen 
kestää kaupasta kotiin. Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita äläkä koskaan ylitä 
ilmoitettua säilytysaikaa.

Huomaa: Jos haluat avata oven uudelleen heti sulkemisen jälkeen, tämä voi olla vaikeaa. 
Tämä on normaalia. Ovi avautuu helposti, kun pakastin on saavuttanut tasapainon.
Tärkeää:

•	 Kun pakasteruoat on sulatettu, ne pitäisi keittää tuoreiden ruokien tapaan. Jos niitä ei 
keitetä heti sulatuksen jälkeen, niitä EI SAA KOSKAAN jäädyttää uudelleen.

• Jotkut keitetyissä ruoissa olevien mausteiden mauista (anis, basilika, vesikrassi, 
viinietikka, valikoidut mausteet, inkivääri, valkosipuli, sipuli, sinappi, timjami, meirami, 
mustapippuri, jne.) muuttuvat, ja niiden makuu tulee voimakkaaksi, kun niitä 
säilytetään pitkän aikaa. Lisää tämän vuoksi vain pieni määrä maustetta ruokaan, jos 
aiota pakastaa sen. Voit lisätä haluamasi mausteet ruokaan sulatuksen jälkeen.

• Elintarvikkeiden säilytysaika riippuu käytetystä öljystä. Soveltuvia öljyjä ovat margariini, 
vasikanrasva, oliiviöljy ja voi. Sopimattomia öljyjä ovat pähkinäöljy ja sianrasva.

• Nestemäinen ruoka pitäisi jäädyttää muovikupeissa ja muu ruoka muovikelmussa tai 
-pusseissa.

Häiriötila
Sähkökatkoksen tai toimintahäiriön sattuessa, älä avaa ovea. Tämä auttaa säilyttämään 
lämpötilan pakastimessa ja säilyttämään ruoat n. 9,5 tuntia 25°C ympäristölämpötilassa ja n. 
8 tuntia 32°C ympäristölämpötilassa. Älä pakasta sulatettua ruokaa uudelleen. Tämä ruoka 
on valmistettava tai syötävä.
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Huom: Pakastettu liha tulee sulatuksen jälkeen kypsentää samalla tavalla kuin tuore 
liha. Mikäli lihaa ei kypsennetä sulatuksen jälkeen sitä ei saa enää pakastaa.

LIHA JA KAL AV almistelu Säilytys-aika 
(kuukautta)

Sulamisaika 
huon eenlämmössä 

(tun tia)
HäränpihviK ääritty nä fo lioon 6-10 1-2

LampaanlihaK ääritty nä fo lioon 6-81 -2
Paahtopaist iK ääritty nä fo lioon 6-10 1-2

Nauhanlihapalat Pieninä paloina 6-10 1-2

Jauheliha
Tiiviissä pakkauksessa 

maustamattomana
1-32 -3

Sisäelimet (pala) Paloina1 -3 1-2

Makkara/salami
Täytyy pakata vaikka 

muovikuorinen
1-2

Kunnes k unnolla 
sulanut

Broileri ja 
kalkkuna

Kääritty nä fo lioon 7-8 10-12

Hanhi/sorsa Kääritty nä fo lioon 4-81 0
Hirvi, v illisika, 

jänis
2.5 kg paloina ja 

luuttomana
9-12 10-12

Makeanveden 
kala, t aimen, 

karppi, t onnikala, 
kissakala

2
Kunnes k unnolla 

sulanut

Vähärasvainen 
kala; m eriahven, 
piikkikampela, 

meriantura

4-8
Kunnes k unnolla 

sulanut

Rasvainen kala; 
boniitti, m akrilli, 
sinikala, anjovis

2-4
Kunnes k unnolla 

sulanut

Äyriäiset
Puhdistettuina ja 

pakattuina pusseihin
4-6

Kunnes k unnolla 
sulanut

Kaviaari
Omassa 

pakkauksessaan, alumiini- 
tai muovirasiassa

2-3
Kunnes k unnolla 

sulanut

Etana
Suolavedessä, alumiini- 

tai muovirasiassa
3

Kunnes k unnolla 
sulanut

Perkauksen ja 
suomustuksen jälkeen 

kunnollinen kuivaus, 
pyrstö ja pää poistetaan 

tarvittaessa

Häränpihvi Käärittynä folioon

Paahtopaisti Käärittynä folioon

Käärittynä folioon

Käärittynä folioon

Lampaanliha Käärittynä folioon
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* Kanamunia ei tulisi pakastaa kokonaisina. Valkuainen ja keltuainen tulisi pakastaa 
erillisinä tai kunnolla vatkattuina.

Joidenkin ruuissa käytettävien mausteiden (anis, basilika, vesikrassi, etikka, maustesekoit-
teet, inkivääri, valkosipuli, sipuli, sinappi, timjami, meirami, musta pippuri, makkara jne.) maku 
muuttuu pakastuksen aikana ja maku voi olla voimakas pitkä säilytysajan jälkeen. Tästä syystä 
pakastettavaan ruokaan kannattaa laittaa vain vähän mausteita tai lisätä mausteet ruokaan 
vasta sulattamisen jälkeen.
Ruuan säilytysaika riippuu käytettävästä öljystä tai rasvasta. Sopivia ovat margariini, naudan-
rasva, oliiviöljy ja voi kun taas sopimattomia ovat pähkinäöljy ja sianrasva. Nestemäinen ruoka 
tulisi pakastaa kannellisessa muoviastiassa ja muut ruuat muovifoliossa tai muovipusseissa.
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PUHDISTUS JA HOITO

• Irrota liitäntäjohto pistorasiasta ennen pakastimen puhdistamista.

• Älä puhdista pakastinta suihkuttamalla vettä.

• Pakastimen sisäosa tulee puhdistaa aika ajoin haalealla vedellä 
johon on sekoitettu soodaa.

• Puhdista varusteet erikseen saippualla ja vedellä. Älä 
pese niitä tiskikoneessa.

• Älä käytä hankausaineita tai vahvoja pesuaineita. Huuhtele lopuksi 
puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Kun pakastin on puhdis-
tettu, kytke liitäntäjohto pistorasiaan kuivin käsin.

• Puhdista laitteen takana oleva lauhdutin kerran vuodessa 
pehmeällä harjalla tai pölynimurilla energian säästämiseksi 
ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

LIITÄNTÄJOHTO PITÄÄ IRROTTAA PISTORASIASTA.

Sulamisveden 
kaukalo

Huurteenpoisto ja sulatus
No Frost pakastin ei tarvitse erillistä sulatusta, vaan se 
tapahtuu automaattisesti. Sulamisvesi johdetaan laitteen 
takana, kompressorin päällä sijaitsevaan kaukaloon, 
josta kertynyt vesi haihtuu huoneilmaan.
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KULJETUS JA ASENNUSPAIKAN VAIHTO

Kuljetus ja asennuspaikan vaihto
• Alkuperäisiä pakkauksia ja polystyreenipehmusteita voidaan käyttää tarvittaessa.
• Pakastin on kuljetettaessa sidottava kunnolla. Aaltopahvilaatikon ohjeita tulee noudattaa 

kuljetuksessa.
• Ennen kuljetusta tai asennuspaikan vaihtoa irtonai-

set varusteet (hyllyt, vetolaatikot) tulee poistaa tai 
kiinnittää räminän ehkäisemiseksi.

Oven kätisyyden vaihtaminen
Jos oven kätisyyttä pitää vaihtaa, ota yhteyttä tarvittaessa paikalliseen huoltoon tai 
keskushuoltoomme

(Joissakin Malleissa)

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON

Säätövaroitukset:
Pakastimesi varoittaa, jos pakastimen lämpötila on väärällä tasolla tai kun laitteessa ilmenee 
ongelmia. Varoitukset ilmoitetaan varoituskoodeilla pakastinosaston ilmaisinpaneelin 
ilmaisimissa.

Virhekoodi Merkitys Syy Ratkaisu

[Sr] Virhevaroitukset

Tulevat näkyviin, kun yksi 
tai useampi pakastimen 
osa hajoaa tai jäähdy-
tysjärjetelmässä esiin-
tyy toimintahäiriö.

Ota välittömästi yhteyttä 
huoltoon.

[Sr] vilkkuu 
pakastimen 
arvoasetusnäytöllä

Pakastinosasto 
ei ole tarpeeksi 
kylmä.

Tämä varoitus tulee nä-
kyviin, jos virranjakelus-
sa on ollut pitkä tauko ja 
kun pakastinta käytetään 
ensimmäistä kertaa.

Jos pakasteruokasi ovat 
sulaneet, käytä ne mahdol-
lisimman nopeasti, äläkä 
pakasta niitä uudelleen – 
pilaantumisen vaara.
Nosta pakastimen lämpö-
tila-asetus väliaikaisesti 
halutulle tasolle tai kytke 
laite pikapakastustilaan.
Älä aseta elintarvikkei-
ta pakastimeen, kunnes 
ongelma on ratkaistu.
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Tarkista varoitukset:
Jos pakastin ei toimi:

• Onko kyseessä virtakatkos?
• Onko pistoke kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Onko se pääsulake tai sulake, johon pistoke kytketään, palanut?
• Onko pistorasiassa toimintahäiriöitä?  Voit tarkistaa tämän kytkemällä jääkaappi 

tiedetysti toimivaan pistokkeeseen.
Jos pakastin ei jäähdytä tarpeeksi:

• Onko lämpötila säädetyt oikein?
• Avataanko pakastimen ovea usein tai jätetäänkö se auki pitkiksi aikoja?
• Onko ovi tai pakastimen ovi suljettu kunnolla?
• Panitko ruoan tai elintarvikkeen jääkaappiin niin, että se koskettaa takaseinää ja estää 

ilmankierron?
• Onko pakastin liian täysi?
• Onko pakastimen taka- ja sivuseinien välillä riittävä etäisyys?
• Onko ympäröivä lämpötila käyttöoppaassa määritetyllä välillä?

Ovatko elintarvikkeet pakastinosastossa liian kylmiä?
• Onko lämpötila säädetyt oikein?
• Onko pakastinosastoon pantu äskettäin paljon elintarvikkeita?

Jos pakastin liian äänekäs:
Jotta asetettu jäähdytystaso voidaan säilyttää, kompressori voidaan aktivoida ajoittain. Tällä 
hetkellä pakastimestasi kuuluva melu on normaalia ja johtuu sen toiminnasta. Kun riittävä 
jäähdytystaso on saavutettu, melu vähenee automaattisesti. Jos melu jatkuu:

• Onko laite vakaa? Onko jalkoja säädetty?
• Onko pakastimen takana mitään?
• Tärisevätkö hyllyt tai astiat? Vaihda hyllyt ja/tai astiat, jos näin on.
• Tärisevätkö pakastimessa olevat esineet?

Tavallinen melu:
Murtuminen (jään murtuminen):

• Automaattisen sulatuksen aikana.
• Kun laite jäähtyy tai lämpenee  (laitteen materiaalin laajenemisen vuoksi).

Lyhyet murtumisäänet: Kuuluu, kun termostaatti kytkee kompressorin päälle tai pois 
päältä.
Kompressorin melu (normaali moottorin melu): Tämä melu tarkoittaa, että 
kompressori toimii tavalliseen tapaan. Kompressori saattaa synnyttää enemmän melua 
lyhyen aikaa, kun se aktivoidaan. 

[--] näkyy 
pakastimen 

arvoasetuksessa.

Matalan 
jännitteen 
varoitus

Pakastin kytkeytyy 
valmiustilaan, kun 

virransyöttö putoaa alle 
170 voltin.

Tämä toiminto 
estää kompressoria 
vaurioitumasta matalan 
jännitteen vuoksi. 
Pakastin käynnistyy 
automaattisesti, kun 
jännite palautuu 
vaaditulle tasolle.
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Kuplinta ja roiskunta: Tämä melu johtuu jäähdytysaineen virtauksesta laitteen putkissa.
Vedenvirtaus: Tavallinen ääni, kun vesi virtaa haihtumissäiliöön sulatuksen aikana. 
Tämä melu kuuluu sulatuksen aikana.
Ilmanpuhallus (tavallinen tuulettimen ääni): Tämä melu kuuluu huurteenpoistotilassa 
normaalinen toiminnan aikana ilmankierron vuoksi.

Jos pakastimen sisään on kertynyt kosteutta:
• Onko elintarvikkeet pakattu kunnolla? Onko säiliöt kuivattu hyvin ennen kuin ne on 

pantu pakastimeen?
• Avataanko pakastimen ovia usein? Kun ovi avataan, huoneilman kosteus pääsee 

pakastimeen. Jos huoneen kosteus on liian korkea, kostuminen tapahtuu sitä 
nopeammin, mitä useammin pakastimen ovea avataan.

Jos ovia ei avata ja suljeta kunnolla:
• Estävätkö elintarvikepakkaukset ovien sulkemisen?
• Onko oven pakastinlokero, korit ja jääpalarasia asetettu kunnolla?
• Onko oven tiiviste rikki tai revennyt?
• Onko pakastin tasaisella pinnalla?

Jos kaappia koskettavat pakastimen oven liitokset ovat lämpimiä:
Pinnat, joita liitokset koskettavat erityisesti kesällä (kuuma ilma), saattavat lämmetä 
kompressorin toiminnan aikana, mikä on normaalia.
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA:

• Kompressorin lämpösuojasulake laukeaa äkillisten virtakatkosten tai laitteen 
virtapistokkeen irrottamisen jälkeen, koska jäähdytysjärjestelmän kaasu ei ole 
tasaantunut.  Tämä on normaalia. Pakastin käynnistyy uudelleen 4-5 minuutin 
kuluttua.

• Pakastimen jäähdytysyksikkö on piilossa takaseinässä. Tämän vuoksi pakastimen 
takaseinässä voi esiintyä vesipisaroita tai jäätä kompressorin toiminnan vuoksi 
määrätyin välein. Tämä on täysin normaalia. Sulatusta ei tarvitse suorittaa ennen kuin 
jäätä on liikaa.

• Jos et käytä pakastinta pitkään aikaan (esim. kesäloma), irrota se pistorasiasta. 
Puhdista pakastin luvun 4 ohjeiden mukaisesti ja jätä ovi auki kosteuden ja hajun 
välttämiseksi.

• Ostamasi laite on suunniteltu kotikäyttöön. Sitä voidaan käyttää vain kotona 
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.  Laite ei sovellu kaupalliseen tai yleiseen käyttöön. 
Jos kuluttaja käyttää laitetta tavalla, joka ei ole näiden ominaisuuksien mukainen, 
korostamme, että valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa mistään takuuaikaisista 
korjauksista tai toimintahäiriöistä.

• Jos ongelma jatkuu sen jälkeen, kun olet noudattanut kaikkia edellä esitettyjä ohjeita, 
kysy neuvoa valtuutetulta palveluntarjoajalta.



FI - 38 -

Energıansäästövınkkejä
• Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten keitin, uuni, astianpesukone 

tai lämmityslaite, vaan pane laite huoneen kylmimpään osaan.
• Pane laite viileään hyvin tuuletettuun tilaan ja varmista, että laitteen ilma-aukkoja ei 

ole tukittu.
• Jätä lämmin ruoka aina jäähtymään huoneenlämpöön ennen kuin panet sitä 

pakastimeen.
• Yritä välttää oven pitämistä auki pitkiä aikoja tai avaamasta ovea liian usein, koska 

lämmin ilma pääsee kaappiin ja voi saada kompressorin kytkeytymään päälle 
tarpeettoman usein.

• Varmista, että mikään ei estä ovea sulkeutumasta kunnolla.
• Peitä ruoat ennen kuin panet ne pakastimeen. Tämä vähentää kosteuden 

muodostumista yksikön sisällä.
• Katso tiedot suositelluista lämpötila-asetuksista lämpötilan säätöasetuksista.
• Älä tuki ilma-aukkoja. Jos ne tukitaan, pakastin käy pidempään ja kuluttaa enemmän 

energiaa.
• Pidä pakastin täynnä.
• Jätä pakastin niin, että ovi sulkeutuu tiukasti.
• Puhdista laitteen takaosa ajoittain pölynimurilla tai maalipensselillä, niin vältät 

energiankulutuksen kasvamiselta.
• Pidä ovitiivisteet puhtaina ja notkeina. Vaihda kuluneet tiivisteet.

Maahantuonti ja markkinointi:
Suomen Kodinkonetukku Oy

Keskushuolto:
Pohjois-Suomen Sähkö Oy Kauppaneliö 12
 60100 Seinäjoki

Kuluttajaneuvonta:                   
puh. 06 – 421 9542, 9.00 -16.00
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PAKASTIMEN OSAT JA LOKEROT

Tämä esitys on tarkoitettu tiedoksi laitteen osista.
Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan.

1. Jääpalalokero
2. Huurteeton ilmankiertojärjestelmä
3. Pienet pakastinläpät
4. Suuret pakastinläpät

5. Pakastimen laatikot
6. Pakastimen suuri laatikko
7. Pakastimen alalaatikko
8. Säätöjalka
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