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Lue tämä käyttöopas ensin!
Hyvä asiakas,
toivomme, että nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja erittäin huolellisella
laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii käytössäsi mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän varmistamiseksi toivomme, että luet huolellisesti koko käyttöoppaan ennen
jääkaapin käyttöön ottoa, ja säilytät sitä helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten.
Tämä käyttöopas
• Auttaa käyttämään jääkaappia nopeasti ja turvallisesti.
• Lue käyttöopas ennen jääkaapin asennusta ja käyttöä.
• Noudat ohjeita, erityisesti niitä, jotka koskevat turvallisuutta.
• Säilytä käyttöopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, sillä voit tarvita sitä
myöhemmin.
• Lue myös muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.
Huomaa, että tämä käyttöopas voi soveltua myös muihin malleihin.
Symbolit ja niiden kuvaus
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:
C
Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.
A
Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
B
Varoitus sähköjännitteestä.
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ABC-

Jääkaappilokero
Pakastelokero
Monialue

123456789-

Jääkaappilokeron ovihyllyt
Jääkaappilokeron säädettävät hyllyt
Hajauttajan kansi
Jääkaappivalo
Pyörivä keskiosa
Jäähdytyslokero
Vihanneslokero
Pullohylly
Jääpalakone

B

C

101112131415161718-

Jääpalaosasto
Pakasteiden säilytyslokerot
Voi- ja juustohyllyn kansi
Voi- ja juustohyllyt
Pullonpidin
Monialuelokeron hyllyt
Monialuelokero
Näyttö
Egg haltijat

C Tämän ohjekirjan kuvitus on mallikuviin perustuvaa eikä se ehkä vastaa täysin todellista
tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee muita malleja.
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2 Tärkeitä turvallisuusvaroituksia
Tutustu seuraaviin
ohjeisiin. Näiden ohjeiden Yleinen turvallisuus
noudattamatta jättäminen • Kun haluat hävittää/
saattaa aiheuttaa
romuttaa laitteen,
loukkaantumisen tai
suosittelemme ottamaan
aineellisia vahinkoja.
yhteyttä valtuutettuun
Muuten kaikki takuu- ja
huoltoon vaadittavien
käyttövarmuusvastuut
tietojen ja valtuutettujen
mitätöityvät.
tahojen selville
Ostamasi laitteen
saamiseksi.
käyttöikä on 10 vuotta.
• Ota yhteys valtuutettuun
Tämä on myös aika,
huoltoon kaikissa
jonka kuluessa laitteen
jääkaappiin liittyvissä
toimintaan kuvatulla
kysymyksissä ja
tavalla tarvittavia varaosia
ongelmissa. Älä puutu
on saatavana.
tai anna kenenkään
muun puuttua jääkaapin
huoltoon ilmoittamatta
Käyttötarkoitus
valtuutettuun huoltoon.
Tämä tuote on
• Tuotteet joissa on
suunniteltu
pakastusosasto: Älä laita
• sisätiloihin ja suljettuihin
jäätelöä tai jääkuutioita
tiloihin kuten koteihin,
suuhusi heti otettuasi ne
• suljettuihin työskentelypakastinosastosta! (Se
ympäristöihin, kuten
voi aiheuttaa suuhun
myymälöihin ja
paleltuman.)
toimistoihin,
• Tuotteet joissa on
• suljettuihin
pakastusosasto: Älä
majoitustiloihin kuten
laita pullotettuja tai
maatiloille, hotelleihin ja
tölkitettyjä nesteitä
pensionaatteihin.
pakastinosastoon. Ne
• Tuotetta ei saa käyttää
voivat pakastettaessa
ulkona.
särkyä.
4
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• Älä kosketa käsin
pakastettua ruokaa, se
voi tarttua käteesi.
• Irrota jääkaappi
verkkovirrasta ennen
puhdistamista tai
sulattamista.
• Höyryä ja höyrystyviä
puhdistusaineita
ei saa koskaan
käyttää jääkaapin
puhdistuksessa ja
sulatuksessa. Höyry
voi tässä tapauksessa
päästä kosketuksiin
sähköosien kanssa ja
aiheuttaa oikosulun tai
sähköiskun.
• Älä koskaan käytä
jääkaapin osia, kuten
ovea, tukena tai
askelmana.
• Älä käytä sähkölaitteita
jääkaapin sisällä.
• Älä vahingoita
poraamalla tai
leikkaamalla osia, joissa
jäähdytysaine kiertää.
Jäähdytysainetta
voi suihkuta ulos,
kun haihduttimen
kaasukanava, johdon
jatke tai pinnoite

•
•

•

•
•

•

•
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puhkaistaan, ja se voi
aiheuttaa ihon ärsytystä
ja silmävahinkoja.
Älä peitä tai tuki millään
materiaalilla jääkaapin
tuuletusaukkoja.
Vain valtuutetut
henkilöt saavat
korjata sähkölaitteita.
Epäpätevän henkilön
tekemät korjaukset
voivat aiheuttaa vaaran
käyttäjälle.
Vian ilmetessä tai
jääkaappia huollettaessa
tai korjattaessa sammuta
virta joko kääntämällä
sulake pois päältä tai
irrottamalla virtajohto.
Älä vedä johdosta
irrottaessasi pistokkeen.
Säilytä väkevät
alkoholijuomat
tiukasti suljettuna
pystyasennossa.
Älä säilytä jääkaapissa
suihkepulloja, jotka
sisältävät syttyviä ja
räjähtäviä aineita.
Älä käytä
sulatusprosessin
nopeuttamiseen
mekaanisia tai muita
keinoja, joita valmistaja ei
suosittele.

• Tätä laitetta ei ole
tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset
mukaan lukien)
käytettäväksi, joilla on
heikentyneet fyysiset,
aistimelliset tai henkiset
kyvyt tai joilta puuttuu
kokemusta ja tietoa, jollei
heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo
heitä ja opasta heitä
laitteen käytössä.
• Älä käytä rikkoutunutta
jääkaappia. Jos epäilet
vikaa, ota yhteys
huoltoedustajaan.
• Jääkaapin
sähköturvallisuus
taataan vain, jos kodin
maadoitusjärjestelmä on
standardien mukainen.
• Laitteen altistaminen
sateelle, lumelle,
auringolle ja tuulelle
on vaarallista
sähköturvallisuuden
kannalta.
• Ota yhteys valtuutettuun
huoltoon, jos sähköjohto
on vahingoittunut, jotta
vältetään vaarat.
• Älä koskaan liitä
jääkaappia pistorasiaan
6
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asennuksen aikana. Se
voi aiheuttaa vaaran, joka
voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan.
Tämä jääkaappi on
tarkoitettu pelkästään
elintarvikkeiden
säilytykseen. Sitä ei saa
käyttää mihinkään muihin
tarkoituksiin.
Tekniset tiedot sisältävä
tyyppikilpi sijaitsee
jääkaapin sisällä
vasemmalla seinällä.
Älä liitä jääkaappia
ähkönsäästöjärjestelmiin.
Ne voivat vahingoittaa
jääkaappia.
Jos jääkaapissa palaa
sininen valo, älä katso
siihen pitkään paljain
silmin tai optisilla laitteilla.
Odota käsinohjattavalla
jääkaapilla vähintään 5
minuuttia ennen jääkaapin
käynnistämistä virtakatkon
jälkeen.
Tämä käyttöopas
tulee luovuttaa uudelle
omistajalle tuotteen
mukana, jos tuote vaihtaa
omistajaa.
Vältä vahingoittamasta
virtajohtoa, kun siirrät
jääkaappia. Johdon

taivuttaminen saattaa
aiheuttaa tulipalon. Älä
sijoita painavia esineitä
sähköjohdon päälle. Älä
kosketa pistoketta märin
käsin, kun liität tuotteen.

•

• Älä kytke jääkaappia
pistorasiaan, jos
sähköliitäntä on löysä.
• Vettä ei saa
turvallisuuden vuoksi
koskaan suihkuttaa
suoraan tuotteen sisätai ulko-osiin.
• Älä suihkuta lähellä
jääkaappia syttyviä
aineita, kuten
propaanikaasua, sillä
se aiheuttaa tulipalo- ja
räjähdysvaaran.
• Älä aseta vettä sisältäviä
astioita jääkaapin
päälle, sillä sellainen voi
aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä täytä jääkaappia
liian suurella
elintarvikemäärällä.

•

•

•

•
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Jos jääkaappi on
ylikuormitettu, se saattaa
kaatua ja vahingoittaa
sinua, ja rikkoa jääkaapin
ovea avattaessa. Älä
aseta esineitä jääkaapin
päälle, sillä ne saattavat
pudota jääkaapin ovea
avatessa tai sulkiessa.
Sellaisia tuotteita, jotka
vaativat tarkan lämpötilan
säädön (esim. rokotteet,
lämpöherkät lääkkeet,
tieteellinen materiaali
jne.), ei tule säilyttää
jääkaapissa.
Jos jääkaappia ei käytetä
pidempään aikaan, se on
irrotettava verkkovirrasta.
Mahdollinen ongelma
sähköjohdossa saattaa
aiheuttaa tulipalon.
Sähköpistokkeen
kärki on puhdistettava
säännöllisesti. Se voi
muuten aiheuttaa
tulipalon.
Sähköpistokkeen
kärki on puhdistettava
säännöllisesti kuivalla
liinalla. Se voi muuten
aiheuttaa tulipalon.
Jääkaappi saattaa siirtyä,
jos säädettäviä jalkoja
ei ole kiinnitetty oikein

lattiaan. Säädettävien
jalkojen kiinnittäminen
lattiaan oikein voi estää
jääkaappia siirtymästä.
• Kun kannat jääkaappia,
älä pidä kiinni sen
ovenkahvasta. Se
saattaa silloin särkyä.
• Kun laite täytyy sijoittaa
toisen jääkaapin tai
pakastimen viereen,
laitteiden välisen
etäisyyden tulee olla
vähintään 8 cm. Muuten
vastakkaiset seinät
saattavat härmistyä.
Laitteet, joissa on
vesiautomaatti
Jotta jääkaapin
vesijohtopiiri toimii
ongelmitta, veden
syöttöpaineen tulee olla
välillä [1}1-8 baria{2].
Jos veden syöttöpaine
on yli [1}5 baria{2],
paineensäädintä on
käytettävä. Jos veden
syöttöpaine on yli [1}8
baria{2], jääkaapin
vesijohtopiiriä ei saa
kytkeä veden syöttöön.
Jos et tiedä miten veden
syöttöpaine mitataan,
pyydä ammattilaista
tarkistamaan se.
8

• Käytä vain juomavettä.
Lasten turvallisuus
•
•

Jos ovessa on lukko, avain tulee pitää
lasten ulottumattomissa.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella.

Sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin (WEEE)
vaatimustenmukaisuus ja
tuotteen hävittäminen:
Tämä tuote noudattaa
Euroopan unionin sähkö- ja
elektroniikkaromua koskevaa
direktiiviä 2012/19/EY (WEEEdirektiivi). Tässä tuotteessa on
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
(WEEE) kierrätyssymboli.
Tämä laite on valmistettu
korkealuokkaisista osista ja materiaaleista,
jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka
soveltuvat kierrätettäviksi. Älä hävitä
tätä tuotetta normaalin kotitalousjätteen
mukana sen käyttöiän päätyttyä.
Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun
kierrätyspisteeseen. Kysy paikallisilta
viranomaisilta lähimmän kierrätyspisteen
sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin
vaatimustenmukaisuus:

Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan
unionin tiettyjen vaarallisten aineiden
käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä
2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei
sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja
kiellettyjä materiaaleja.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu
kierrätettävistä materiaaleista kansallisten
ympäristösäädösten mukaisesti. Älä hävitä
pakkausmateriaalia kotitalousjätteen tai
muun jätteen mukana. Vie materiaalit
pakkausmateriaalien keräyspisteisiin,
joiden sijainnit saat tietoon paikallisilta
viranomaisilta.
FI

HC-varoitus

Jos laite on varustettu
jäähdytysjärjestelmällä, joka sisältää
R600a-kylmäainetta:
Tämä kaasu on syttyvää. Varo siksi
vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää ja
putkistoa käytön ja kuljetuksen aikana. Pidä
laite erossa mahdollisista tulenlähteistä,
jotka saattavat sytyttää sen tuleen. Tuuleta
huone, johon laite on sijoitettu.
Ohita tämä varoitus, jos laitteen
kylmäjärjestelmä sisältää R134akylmäainetta.
Laitteessa käytetyn kaasun tyyppi
on ilmoitettu jääkaapin sisäpuolella
vasemmalla seinällä olevassa
tyyppikilvessä.
Älä hävitä laitetta polttamalla.

Suositukset
tuoreruokaosastolle
*VALINNAINEN
•

•

Älä anna elintarvikkeiden joutua
kosketuksiin tuoreruokaosaston lämpötilaanturin kanssa. Jotta tuoreruokaosaston
lämpötila pysyy säilytykselle sopivana,
anturia ei saa tukkia elintarvikkeilla.
Älä laita kuumaa ruokaa laitteeseen.

food

temperature
sensor

Energian säästötoimet
•
•

Älä jätä jääkaapin ovea auki pitkäksi aikaa.
Älä laita lämpimiä ruokia tai juomia
jääkaappiin.
• Älä ylikuormita jääkaappia niin, että ilman
kierto kaapin sisällä estyy.
• Älä asenna jääkaappia suoraan
temperature
auringonpaisteeseen
tai lähelle
sensor
food
lämmönlähteitä, kuten uunit,
astianpesukoneet tai lämpöpatterit.
• Pidä huoli, että säilytät elintarvikkeita
suljetuissa astioissa.
• Tuotteet joissa on pakastusosasto:
voit säilyttää pakastimessa
mahdollisimman paljon elintarvikkeita,
kun irrotat pakastimen hyllyn tai
lokeron. Jääkaapissa ilmoitetut
energiankulutusarviot on määritetty
maksimitäytöllä irrottamalla jääkaapin
hylly tai lokero. Vaaraa ei ole käytettäessä
hyllyä tai vetolaatikkoa pakastettavien
elintarvikkeiden mukaan.
• Pakastetun ruoan sulattaminen
jääkaappiosastossa säästää sekä
energiaa että säilyttää ruoan laadun.

9
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temperature
sensor

3 Asennus
Muista, että valmistaja ei ole vastuussa,
jos käyttöoppaassa annettuja tietoja ei
noudateta.

Jääkaapin kuljetuksessa
huomioitavat asiat

1. Jääkaappi on aina tyhjennettävä ja
puhdistettava ennen kuljetusta.
2. Jääkaapin hyllyt, lisävarusteet,
vihanneslokerot jne. on kiinnitettävä
paikoilleen lujasti teipillä niiden
suojaamiseksi tärinältä ennen
uudelleenpakkausta.
3. Pakkaus on sidottava vahvoilla teipeillä
ja naruilla ja pakkaukseen painettuja
kuljetusohjeita on noudatettava.
Älä unohda...
Kaikki kierrätetyt materiaalit ovat
korvaamaton lähde luonnolle ja kansallisille
resursseille.
Jos haluat osallistua pakkausmateriaalien
kierrätykseen, saat lisätietoja
ympäristöosastoilta tai paikallisilta
viranomaisilta.

Ennen jääkaapin käyttöä

Tarkista seuraava ennen kuin alat käyttää
jääkaappia:
1. Ovatko jääkaapin sisäpinnat kuivia ja
kiertääkö ilma vapaasti jääkaapin takana?
2. Aseta kaksi muovikiilaa takaosan
tuuletusaukkoon kuten seuraavassa
kuvassa on näytetty. Ruuvaa auki nykyiset
ja käytä kiilojen kanssa samassa pussissa
olevia ruuveja. Muovikiilat varmistavat
vaadittavan etäisyyden jääkaapin ja seinän
välillä ilman kierron takaamiseksi.
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3. Puhdista jääkaapin sisäpinnat, kuten on
suositeltu osassa "Ylläpito ja puhdistus".
4. Liitä jääkaapin virtajohto seinäpistorasiaan.
Kun ovi avataan, kyseisen osaston
sisävalo syttyy.
5. Kuulet ääntä, kun kompressori käynnistyy.
Jäähdytysjärjestelmään suljetut nesteet
ja kaasut voivat myös aiheuttaa jonkin
verran ääntä silloinkin, kun kompressori ei
ole käynnissä. Se on aivan normaalia.
6. Jääkaapin etureunat voivat tuntua
lämpimiltä. Tämä on normaalia. Näiden
alueiden on suunniteltu olevan lämpimiä
kondensaation estämiseksi.

FI

Sijoittaminen ja asennus

Sähköliitännät

Liitä jääkaappi maadoitettuun pistorasiaan,
joka on suojattu riittävän tehokkaalla
sulakkeella.
Tärkeää:
• Liitännän on oltava kansallisten säädösten
mukainen.
• Virtakaapelin pistokkeen on oltava
helposti saatavilla asennuksen jälkeen.
• Määritetyn jännitteen on oltava sama kuin
sähköverkolla.
• Liitäntään ei saa käyttää jatkokaapeleita
tai haaroitusrasioita.
B Vahingoittunut virtakaapeli on jätettävä
pätevän sähköteknikon vaihdettavaksi.
B Tuotetta ei saa käyttää, ennen kuin se on
korjattu! Se aiheuttaa sähköiskun vaaran!

Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaali voi olla lapsille
vaarallista. Pidä pakkausmateriaali lasten
ulottumattomissa tai hävitä se lajittelemalla
jätteidenhävitysohjeiden mukaisesti. Älä
hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen
mukana.
Jääkaapin pakkaus on valmistettu
kierrätettävistä materiaaleista.

Vanhan jääkaapin
hävittäminen

Hävitä vanha jääkaappi aiheuttamatta
vahinkoa ympäristölle.
• Voit ottaa yhteyden valtuutettuun
jälleenmyyjään tai kunnalliseen
jätehuoltokeskukseen saadaksesi ohjeet
jääkaapin hävittämisestä.
Ennen kuin hävität jääkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on lukitus,
tee siitä toimintakyvytön, jottei siitä koidu
vaaraa lapsille.
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Varoitus: Älä koskaan liitä jääkaappia
pistorasiaan asennuksen aikana. Se
voi aiheuttaa vaaran, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Jos oviaukko jääkaapin
asennushuoneeseen ei ole tarpeeksi leveä,
soita valtuutettuun huoltoon ja pyydä
heitä irrottamaan jääkaapin ovet, jolloin se
saattaa mahtua ovesta sivuttain.
1. Asenna jääkaappi paikkaan, jossa sitä
on helppo käyttää.
2. Pidä jääkaappi etäällä lämmönlähteistä,
kosteista paikoista ja suoralta
auringonpaisteelta.
3. Jääkaapin ympärillä on oltavaa tilaa
kunnolliselle tuuletukselle, jotta se toimisi
tehokkaasti.
Jos jääkaappi asetetaan seinän
syvennykseen, väliä kattoon ja seiniin on
jäätävä vähintään 5 cm.
Jos lattia on päällystetty matolla, jääkaapin
on oltava koholla lattiasta vähintään 2,5
cm.
4. Aseta jääkaappi tasaisella lattiapinnalle
tärinän ehkäisemiseksi.
5. Älä säilytä jääkaappia tilassa, jonka
lämpötila on alle 10 °C.

Lattiatasapainon säätö

Jos jääkaappi on epätasapainossa
1- Tuuletuskansi irrotetaan avaamalla
sen ruuvit ennen toimenpidettä, kuten
alla olevassa kuvassa. Voit tasapainottaa
jääkaapin kiertämällä etujalkoja, kuten
kuvassa. Kulma, jossa jalka sijaitsee,
laskeutuu, kun jalkaa kierretään mustan
nuolen suuntaisesti ja nousee, kun sitä
kierretään vastakkaiseen suuntaan.

FI

Toimenpidettä helpottaa, jos joku toinen
auttaa nostamalla hieman jääkaappia.
2. Kun tasapaino-ongelma on korjattu,
asenna tuuletuskansi takaisin paikoilleen ja
kiinnitä ruuvit.
3. Irrota alatuuletuskantta kiinnittävät ruuvit
ristipääruuvitaltalla.

• Irrota säädettävän oven yläsaranan
suojuksen ruuvi ruuvitaltalla.

4
1

2

3

• Säädä ovi haluttuun tasoon
löysäämällä ruuveja.

Yläoven raon säätäminen

• Voit säätää rakoa jääkaapin osastojen
ovien välillä, kuten kuvissa on näytetty.
Oven hyllyjen tulee olla tyhjiä oven
korkeutta säädettäessä.

12
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• Kiinnitä säädetty ovi kiristämällä ruuvit
oven asentoa muuttamatta.

• Aseta saranan suojus takaisin ja kiinnitä
ruuvilla

13
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4 Valmistelu
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Jääkaappi on asennettava vähintään
30 cm:n etäisyydelle lämmönlähteistä,
kuten keittotaso, liesi, keskuslämmitin ja
uuni sekä vähintään 5 cm:n etäisyydelle
sähköliedestä, eikä sitä saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.
Jääkaapin sijoitushuoneen lämpötilan on
oltava vähintään 10 °C. Jääkaapin käyttöä
kylmemmissä olosuhteissa ei suositella,
sillä sen tehokkuus kärsii.
Varmista, että jääkaapin sisäpinta on
puhdistettu huolellisesti.
Jos kaksi jääkaappia asennettaan
rinnakkain, niiden väliin on jätettävä tilaa
vähintään 2 cm.
Kun käytät jääkaappia ensimmäistä
kertaa, huomioi seuraavat ohjeet
ensimmäisten kuuden tunnin aikana.
- Ovea ei saa avata jatkuvasti.
- Jääkaappia on käytettävä tyhjänä ilman
elintarvikkeita.
- Älä irrota jääkaappia verkkovirrasta. Jos
ilmenee itsestäsi riippumaton virtakatkos,
katso varoitukset osassa “Suositellut
ongelmanratkaisut”.
Viileätilan hyllyjä/lokeroita tulee aina
käyttää alhaisen energiankulutuksen
ja parempien säilytysolosuhteiden
saavuttamiseksi.
Pakastetilan tunnistimen kanssa
kosketuksissa oleva ruoka saattaa lisätä
laitteen energiankulutusta. Kosketusta
tunnistimien kanssa tulee siis välttää.
Alkuperäiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa säilyttää
tulevaa kuljetusta tai siirtoa varten.
Joissakin malleissa hallintapaneeli kääntyy
automaattisesti pois päältä 5 minuutin
kuluttua oven sulkemisesta. Se aktivoituu
jälleen, kun ovi avataan tai painetaan
jotakin painiketta.

14
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Laitteen oven avaamisen/sulkemisen
käynnissä oloaikana aiheuttaman
lämpötilan muutoksen vuoksi, veden
tiivistyminen oven/rungon hyllyihin ja
lasiastioihin on normaalia.

5 Jääkaapin käyttäminen
Merkkivalopaneeli

Merkkivalopaneelia käytetään apuna jääkaapin käytössä ääni- ja visuaalisilla toiminnoilla.

1

2

10
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Ionisoijan merkkivalo
Jääkaappiosaston merkkivalo
Vikatilan merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo
Ekoekstra/Lomapainike
Lämpötilan asetuspainike
Jääkaappiosaston valintapainike
Monialueosaston merkkivalo
Pakastinosaston merkkivalo
Virransäästötilan merkkivalo

C Tämän ohjekirjan kuvitus on mallikuviin perustuvaa eikä se ehkä vastaa täysin todellista
tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee muita malleja.
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1. Ionisoijan merkkivalo
Merkkivalo palaa jatkuvasti. Merkkivalo
tarkoittaa, että jääkaappi on suojattu
bakteereilta.
2. Jääkaappiosaston merkkivalo
Jääkaappiosaston valo syttyy palamaan,
kun jääkaappiosaston lämpötilaa
säädetään.
3. Vikatilan merkkivalo
Jos jääkaappi ei jäähdy riittävästi tai
jos ilmenee anturivika, tämä merkkivalo
aktivoituu. Kun merkkivalo on aktiivinen,
pakastinosaston lämpötilan merkkivalossa
näkyy "E" ja jääkaappiosaston lämpötilan
merkkivalossa näkyy numeroita kuten
"1,2,3…". Nämä merkkivalon numerot
antavat vikatietoja huoltohenkilökunnalle.
4. Lämpötilan merkkivalo
Osoittaa jääkaappi-, pakastin- ja
monialueosaston lämpötilan.
5. Ekoekstra/Lomapainike
Näpäytä painiketta aktivoidaksesi Ekoekstratoiminnon. Pidä painiketta painettuna
3 sekuntia aktivoidaksesi lomatoiminnon.
Aseta toiminto pois päältä painamalla
painiketta uudelleen.
6. Lämpötilan asetuspainike
Muuttaa vastaavan lokeron lämpötilaa
välillä -24 °C – +8 °C.
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7. Jääkaappiosaston valintapainike
Paina jääkaappiosaston valintapainiketta
ja vaihda jääkaapin, pakastimen ja
monialueosaston välillä.
8. Monialueosaston merkkivalo
Monialueosaston valo syttyy palamaan, kun
monialueosaston lämpötilaa säädetään.
9. Jäänpoiston merkkivalo
Symboli näkyy näytössä, kun
jäänpoistotoiminto on aktiivinen.
10. Virransäästötilan merkkivalo
Osoittaa, että jääkaappi käy
virransäästötilassa. Merkkivalo on
aktiivinen, jos pakastinosaston lämpötilaksi
on asetettu -18 tai jos energiaa säästävä
jäähdytys suoritetaan eko-ekstratoiminnon
vuoksi.
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Kananmunalokero

Vihanneslokero

• Voit asentaa munakotelon haluttuun oven
tai rungon hyllyyn.
• Älä koskaan säilytä munakoteloa
pakastinosastossa.

Jääkaapin vihanneslokero on suunniteltu
erityisesti pitämään kasvikset tuoreina ja
säilyttämään kosteutensa. Tämän vuoksi
vihanneslokerossa kiertää kylmää ilmaa.

Liukuvat hyllyt

Liukuvia hyllyjä voidaan vetää nostamalla
niitä hieman reunasta ja siirtää niitä
eteen- ja taaksepäin. Ne voidaan vetää
pysäytyspisteeseen, jolloin pääset käsiksi
hyllyn takaosaan sijoitettuihin ruokiin.
Kun hylly on vedetty kevyesti nostamalla
toiseen pysäytyspisteeseen, hylly voidaan
vapauttaa.
Hyllyä on kannateltava myös alapuolelta,
jotta se ei kallistu nurin. Hylly siirretään
jääkaapin runkoon asennetuille kiskoille
nostamalla tai laskemalla sitä tason verran.
Hylly tulee työntää taakse kunnolla
paikoilleen.

1
2
3

Jäähdytyslokero
Pakastettava ruoka jäähtyy
jäähdytyslokeroissa valmiiksi pakastusta
varten. Voit käyttää näitä osastoja myös
ruuan säilyttämiseen jääkaappia muutamaa
astetta viileämmässä lämpötilassa.
Voit lisätä jääkaapin sisätilavuutta
irrottamalla minkä tahansa
välipalalokeroista. Tee niin vetämällä
lokeroa itseäsi kohti. Lokero liukuu vasten
pysäytintä ja pysähtyy. Irrota lokero
nostamalla sitä noin 1 cm ja vetämällä
itseäsi kohti.

4
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Pyörivä keskiosa
Pyörivä keskiosa on tarkoitettu estämään
jääkaapin sisällä olevan kylmän ilman
karkaamista ulos. Pyörivä keskiosa
varmistaa tiiveyden, kun oven tiivisteet
painautuvat pyörivän keskiosan pinnalle,
kun jääkaappiosaston ovet on suljettu.
Jääkaapin pyörivän keskiosan toinen
tarkoitus on lisätä jääkaappiosaston
nettotilavuutta. Normaalit keskiosat vievät
jonkin verran jääkaapin käyttökelvotonta
tilavuutta.
Pyörivä keskiosa on suljettu, kun
jääkaappiosaston vasen ovi on suljettu.
Sitä ei tarvitse avata manuaalisesti, vaan se
pyörii kaappiin kiinnitetyn muoviosan avulla.

C Jääkaappi- tai pakastinlokeron
vaihtamismekanismi toimii
jäähdytyselementillä, joka sijaitsee
suljetussa osastossa jääkaapin takana
(kompressoriosasto). Tämän elementin
käytön aikana voi kuulua joitakin sekunteja
samanlainen ääni kuin analogisesta
kellosta. Tämä on normaalia eikä ole vika.

Sininen valo

Monialuesäilytyslokero
Jääkaapin monialuesäilytyslokeroa voi
käyttää missä tahansa halutussa tilassa
säätämällä se jääkaappilämpötilaksi
(2/4/6/8 °C) tai pakastinlämpötilaksi (-18/20/-22/-24). Voit pitää lokeroa halutussa
lämpötilassa monialuesäilytyslokeron
lämpötilan asetuspainikkeella.
Monialuesäilytyslokeron lämpötilan
voi asettaa välille 0–10 °C astetta
jääkaappilämpötilan.
0-astetta käytetään einestuotteiden
säilyttämiseksi pitempään.
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Sinisellä valolla valaistut vihanneslokeron
vihannekset jatkavat fotosynteesiä sinisen
valon aallonpituuden vaikutuksesta ja
säilyttävät siten tuoreutensa ja lisäävät
vitamiinipitoisuuttaan.
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6 Ylläpito ja puhdistus

A Älä koskaan käytä puhdistamiseen

bensiiniä, bentseeniä tai vastaavia aineita.

B Suosittelemme, että irrotat laitteen

verkkovirrasta ennen puhdistusta.
Älä koskaan käytä puhdistamiseen
teräviä, hankaavia välineitä, saippuaa,
puhdistusainetta, pesuainetta ja vahaa.
C Käytä jääkaappi/pakastin sisätilojen
puhdistukseen haaleaa vettä ja pyyhi
kuivaksi.
C Käytä sisätilojen puhdistukseen liinaa,
joka on kostutettu 1 tl ruokasoodaa ja
1/2 litraa vettä sisältävässä liuoksessa ja
puristettu kuivaksi, kuivaa lopuksi.
B Varmista, ettei vettä pääse
lamppukoteloon ja muihin sähkökohteisiin.
B Mikäli jääkaappia ei käytetä pitkään
aikaan, irrota virtakaapeli pistorasiasta,
poista kaikki ruuat, puhdista jääkaappi ja
jätä ovi raolleen.
C Tarkista oven eristeet säännöllisesti
varmistaaksesi, että ne ovat puhtaita ja
vapaita ruuasta.
C Ovitelineiden irrottamiseksi poista niistä
kaikki sisältö ja työnnä sitten ovitelinettä
pohjasta ylöspäin.
C Älä käytä klooria sisältäviä
puhdistusaineita tai vettä tuotteen
ulkopintojen ja kromattujen osien
puhdistamiseen. Kloori syövyttää sellaisia
metallipintoja.

C

C
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Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja
tai saippuaa , kodin puhdistusaineita,
pesuaineita, bensaa, bentseenia, vahaa
jne. muuten muoviosissa olevat merkinnät
lähtevät irti ja osat voivat muuttaa
muotoaan. Käytä puhdistamiseen
lämmintä vettä sekä pehmeää liinaa ja
kuivaa laite sen jälkeen.

Muoviosien suojelu
C Älä laita nestemäistä öljyä tai öljyssä

keitettyjä elintarvikkeita jääkaappiin
avoimissa astioissa, sillä ne vahingoittavat
jääkaappi/pakastin muovipintoja. Jos
öljyä vuotaa tai tarttuu muovipinnoille,
puhdista ja huuhtele kohta heti lämpimällä
vedellä.
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7

Suositellut ongelmanratkaisut

Tarkista tämä luettelo, ennen kuin soitat huoltoon. Se voi säästää aikaa ja rahaa. Tämä
luettelo sisältää useita valituksia, jotka eivät johdu virheellisestä työstä tai käytetystä
materiaalista. Joitain tässä kuvatuista ominaisuuksista ei ehkä ole laitteessasi.

Jääkaappi ei käy
• Onko jääkaapin virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa? Aseta pistoke seinäpistorasiaan.
• Onko jääkaapin pistorasian sulake tai pääsulake palanut? Tarkista sulake.
Kondensaatiota jääkaappiosaston sivuseinässä. (MONIALUE, JÄÄHDYTYKSEN
OHJAUS, ja JOUSTAVA ALUE)
• Hyvin kylmä ympäristö. Oven jatkuva avaaminen ja sulkeminen. Hyvin kostea ympäristö.
Nestepitoisten ruokien säilytys avoimessa astiassa. Oven jättäminen raolleen.
• Termostaatin kytkeminen kylmemmälle.
• Oven avoinna oloajan lyhentäminen tai käyttämällä sitä harvemmin.
• Avoimissa astioissa säilytettyjen ruokien peittäminen sopivalla materiaalilla.
• Pyyhi kondensoitunut vesi kuivalla liinalla ja tarkista tuleeko sitä lisää.
Kompressori ei käy
• Kompressorin lämpövastus työntyy ulos äkillisen virtakatkoksen sattuessa tai kun virta
sammuu ja syttyy uudelleen, kun jääkaapin jäähdytysjärjestelmän jäähdytysaineenpaine
ei ole vielä tasapainossa.
• Jääkaappi käynnistyy noin 6 minuutin kuluttua. Soita huoltoon, jos jääkaappi ei käynnisty
tässä ajassa.
• Jääkaapin sulatusjakso on käynnissä. Tämä on normaalia täysautomaattisesti
itsesulattavassa jääkaapissa. Sulatuskierto tapahtuu tietyin väliajoin.
• Jääkaappia ei ole kytketty pistorasiaan. Varmista, että pistoke on asetettu tiukasti
seinäpistorasiaan.
• Onko lämpötila-asetukset tehty oikein? Sähkökatkos. Soita sähköntoimittajalle.
Jääkaappi käy alituiseen tai pitkän ajan.

20

FI

• Uusi jääkaappisi voi olla leveämpi kuin edellinen. Tämä on aivan normaalia. Suuret
jääkaapit käyvät kauemmin.
• Huonelämpötila voi olla liian korkea. Tämä on normaalia.
• Jääkaappi on voitu kytkeä päälle äskettäin tai siihen on säilötty äskettäin ruokaa.
Jääkaapin jäähtyminen oikeaan lämpötilaan voi kestää muutamia tunteja kauemmin.
• Suuri määrä ruokaa on voitu säilöä jääkaappiin äskettäin. Lämmin ruoka aiheuttaa
jääkaapin käymisen pitempään, kunnes se saavuttaa turvallisen säilytyslämpötilan.
• Ovet on voitu avata äskettäin tai jätetty raolleen pitkäksi aikaa. Jääkaappiin päässyt
lämmin ilma aiheuttaa jääkaapin käymisen pitemmän aikaa. Avaa ovia harvemmin.
• Pakastin- tai jääkaappiosaston ovi on voitu jättää raolleen. Tarkista onko ovet suljettu
tiukasti.
• Jääkaappi on säädetty hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä jääkaapin lämpötila
lämpimämmäksi ja odota, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
• Jääkaapin tai pakastimen oven tiiviste voi olla likainen, kulunut, rikkoutunut tai huonosti
paikallaan. Puhdista tai vaihda tiiviste. Vahingoittunut, rikkoutunut tiiviste aiheuttaa
jääkaapin käymisen pitempiä aikoja nykyisen lämpötilan ylläpitämiseksi.
Pakastimen lämpötila on hyvin alhainen, kun jääkaapin lämpötila on sopiva.
• Pakastin on säädetty hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä pakastimen lämpötila
lämpimämmäksi ja tarkista.
Jääkaapin lämpötila on hyvin alhainen, kun pakastimen lämpötila on sopiva.
• Jääkaappi on säädetty hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä jääkaapin lämpötila
lämpimämmäksi ja tarkista.
Jääkaappiosaston vetolaatikoissa säilytetty ruoka jäätyy.
• Jääkaappi on säädetty hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä jääkaapin lämpötila
lämpimämmäksi ja tarkista.
Jääkaapin tai pakastimen lämpötila on hyvin korkea.
• Jääkaappi on säädetty hyvin korkealle lämpötilalle. Jääkaapin säädöt vaikuttavat
pakastimen lämpötilaan. Muuta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaa, kunnes jääkaappi
tai pakastin saavuttaa riittävän tason.
• Ovi on voitu jättää raolleen. Sulje ovi kokonaan.
• Suuri määrä ruokaa on voitu säilöä jääkaappiin äskettäin. Odota, kunnes jääkaappi tai
pakastin saavuttaa halutun lämpötilan.
• Jääkaapin virtajohto on voitu liittää pistorasiaan äskettäin. Jääkaapin jäähtyminen
kokonaan kestää kauemmin sen koon vuoksi.
Jääkaapista kuuluu samantapaista ääntä kuin analogisen kellon sekuntiviisarin tikitys.
• Tämä äänikuuluu jääkaapin magneettiventtiilistä. Magneettiventtiilin toiminnan tarkoitus
on varmistaa jäähdytysaineen kulku lokeroon, ja sitä voidaan säätää jäähdytys- tai
jäätymislämpötilojen säätöön ja jäähdytystoimintojen suorittamiseen. Tämä on normaalia
eikä ole vika.
Käyntiääni voimistuu, kun jääkaappi käy.
• Jääkaapin käyttöteho saattaa muuttua ympäristön lämpötilan muutosten mukaan. Se on
normaalia eikä ole vika.
Tärinä tai käyntiääni.
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• Lattia ei ole tasainen tai se on heikko. Jääkaappi huojuu, kun sitä siirretään hitaasti.
Varmista, että lattia on tasainen, luja, ja että se kestää jääkaapin painon.
• Melu saattaa johtua jääkaappiin laitetuista kohteista. Tällaiset kohteet tulisi poistaa
jääkaapin yläosasta.
Esiintyy nesteen vuotamisen tai suihkuamisen kaltaisia ääniä.
• Neste- ja kaasuvuotoja ilmenee jääkaapin käyttöperiaatteiden mukaisesti. Se on
normaalia eikä ole vika.
Kuuluu tuulen huminan kaltaista ääntä.
• Ilma-aktivaattoreita (tuulettimia) käytetään jääkaapin jäähdyttämiseen tehokkaasti. Se on
normaalia eikä ole vika.
Kondensaatio jääkaapin sisäseinissä.
• Kuuma ja kostea sää lisää jäätymistä ja kondensaatiota. Se on normaalia eikä ole vika.
• Ovet ovat raollaan. Varmista, että ovet on suljettu kokonaan.
• Ovia on voitu avata jatkuvasti tai ne on voitu jättää auki pitkäksi aikaa. Avaa ovea
harvemmin.
Kosteutta esiintyy jääkaapin ulkopinnoilla tai ovien välissä.
• Sää voi olla kostea. Tämä on aivan normaalia kostealla säällä. Kun kosteutta on
vähemmän, kondensaatio häviää.
Paha haju jääkaapin sisällä.
• Jääkaapin sisäpuoli on puhdistettava. Puhdista jääkaapin sisäpuoli sienellä, lämpimällä
vedellä tai hiilihapollisella vedellä.
• Jotkut astiat tai pakkausmateriaalit voivat olla hajun aiheuttajia. Käytä erilaista
säilytysastiaa tai erimerkkistä pakkausmateriaalia.
Ovi/ovet eivät mene kiinni.
• Elintarvikepakkaukset voivat estää oven sulkeutumisen. Poista pakkaukset, jotka ovat
oven esteenä.
• Jääkaappi ei todennäköisesti ole aivan pystysuorassa lattialla ja se voi keinua hieman
siirrettynä. Säädä nostoruuveja.
• Lattia ei ole tasainen tai kestävä. Varmista, että lattia on tasainen, ja että se kestää
jääkaapin painon.
Lokerot ovat juuttuneet.
• Elintarvikkeita voi olla kosketuksissa lokeron kattoon. Järjestä ruoat uudelleen
vetolaatikossa.
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