FRIDGE-FREEZER
User's Guide
Please read this User's Guide
before

operating

and

keep

it

carefully
handy for

reference at all times.

KYL/FRYS
Anvandarhandbok
igenom denna anvandarhandbok innan
borjar anvanda kylen/frysen och spara den
Las

du

sedan for att kunna ta fram den vid behov.

JAAKAAPPIPAKASTIN
Kayttoohje
ohjeet huolellisesti ennen
kayttoa ja sailyttakaa ne tulevaa tarvetta
Lukekaa nama

varten.

BRUKSANVISNING
KJØL/FRYS SKAP
Vennligst les bruksanvisningen nøye
før kjøl/frys skapet tas i bruk, og ta
vare pa den for senere bruk.

KOMBISKAB
Brugervejledning
Læs

venligst vejledningen grundigt, inden
brug, og gem den til

kombiskabet tages i
fremtidig reference.
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Rekisterointi
Johdanto

Laitteen

tyyppi- ja valmistenumerot

jaakaappiosan sisapuolella tai
laitekohtaisia.

kayttoohje

takana. Numerot ovat

alla olevat tiedot

Tayta

yksikon

ja sailyta

tama

ostotodistuksena. Kiinnita ostokuitti tahan.

Ostopaiva

:

Ostopaikka
Myyjan

ovat taman

:

osoite

:

Myyjan puhelin
Mallinumero

:

:

Valmistusnumero

:

Turvallisuusohje
Varotoimet

Asenna

jaakaappipakastin asennusohjeiden

mukaisesti.

Ala

koskaan irrota laitetta

liitantajohdosta

Siirtaessani laitetta
ettei

pistorasiasta

vetamalla. Veda aina

pois seinan

liitantajohto jaa

pistotulpasta.

vierelta huolehdi,

laitteen alle tai muuten

vahingoitu.
Ala

kosketa

pakastinosan kylmia pintoja jaakaapin

ollessa toiminnassa, varsinkaan

jos katesi

ovat marat

tai kosteat, silla iho saattaa tarttua niihin kiinni.

Johdanto

Turvallisuusohje
Varotoimet

Irrota liitantajohto pistorasiasta jaakaappipakastimen
puhdistuksen ajaksi.
Ala koskaan vahingoita, taivuta voimakkaasti, irrota tai
vaanna liitantajohtoa, silla vahingoittunut liitantajohto
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.
Ala koskaan kayta lasiastioita pakastimessa, silla ne
saattavat rikkoutua astiassa olevan ruoka-aineen jaatyessa.

Ala kayta
jatkojohtoa

Mikali mahdollista,

kytke jaakaappipakastin omaan
pistorasiaansa, jotta valtetaan sen ja muiden laitteiden
valaisinten ylikuormituksesta aiheutuva sahkokatkos.
tulee sijoittaa niin, etta liitantajohto
voidaan tarvittaessa nopeasti irrottaa pistorasiasta.

Liitantajohto

Jaakaappipakastin

Vahingoittuneen liitantajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai
valmistajan valtuuttama huoltoliike tai muu pateva asentaja.

Liitantajohdon

vaihtaminen

Vaaran

tai

aiheuttaja

Vaarallinen lapsille.
Irrota ovet ennen kuin

poistat vanhan jaakaapin tai
pakastimen kaytosta.
Jata hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivat paasisi helposti
kiipeamaan laitteen sisaan.

Ala sailyta

Ala sailyta tai kayta bensiinia tai muita helposti syttyvia
kaasuja tai nesteita taman tai muiden laitteiden
laheisyydessa.

Maadoitus

Maadoitus vahentaa sahkoiskun riskia oikosulkutapauksessa.
Tama laite on maadoitettava mahdollisen sahkoiskun
valttamiseksi. Maadoitetun pistotulpan virheellinen kaytto
saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Mikali maadoitusohjeissa on jotain
epaselvyyksia tai epailet laitteen maadoituksen olevan
virheellinen, ota yhteytta valtuutettuun sahkoasentajaan tai
huoltoliikkeeseen.

wVaroitus

w Huolehdi siita, etteivat laitteen koteloinnissa tai rakenteissa
olevat tuuletusaukot paase tukkeutumaan.
w Sulatuksessa ei
saa

w
w
w

saa

kayttaa mekaanisia laitteita eika sulatusta

nopeuttaa muilla tavoin kuin valmistajan antamien

ohjeiden mukaan.
Ala vahingoita jaahdytyspiiria.
Muiden kuin valmistajan suosittelemien sahkolaitt eiden
kaytto laitteen kylmatilassa on kielletty.
Laitteen jaahdytys-ja eristekaasujen havittaminen vaatii
erityistoimia. Ennen niiden havittamista tulee ottaa yhteytta
huoltohenkiloon tai muuhun asianmukaiseen tahoon.
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Johdanto

Laitteen osat

Pakastimen

lampotilan

saadin

Kananmunakotelo

(1 tai 2)
Irrotettava

lasihylly
(2 tai 3)

Kaannettava

ovihylly

Lamppu
Ilmanvirtausputki
Tuoreen lihan

sailytys
(valinnainen)

Sailytyslokero
(siirrettava)

Jaakaapin
lampotilan saadin
Vihanneslaatikko

Pullohylly

Kaytetaan hedelmien
ja vihannesten jne.
sailytykseen.

Ovihylly

2

pulloja

varten

Jaapalalokero

Sailytyslaatikko

Irrotettava sokkeli

Saatoruuvi

HUOMAUTUS

Mikali omasta laitteestasi puuttuu joitakin osia,
kyseessa voivat olla muihin malleihin kuuluvat osat.
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1. Hyvan sijaintipaikan valinta.
Sijoita jaakaappipakastin paikkaan, jossa sita
helppo kayttaa.

on

2. Valta laitteen sijoittamista lammonlahteiden
laheisyyteen, suoraan auringonvaloon tai kosteaan
paikkaan.

3. Jaakaappipakastimen tehokas toiminta edellyttaa, etta
ilma paasee esteetta kiertamaan laitteen ymparilla.
Mikali jaakaappipakastin sijoitetaan kaapistoon, on
ylapuolelle jaatava vahintaan 5 cm vapaata tilaa.
4. Laitteen

on

oltava

suorassa

tarinan valttamiseksi.

Mikali lattia ei ole tasainen, saada korkeutta
tarvittaessa saatoruuveista.

Jaakaapin etuosan tulee olla hieman takaosaa
ylempana, jolloin ovi sulkeutuu vaivatta.
Saatoruuvien kiertaminen helpottuu, kun jaakaappia
kallistetaan hieman.
Kierra

saatoruuvia/-ruuveja myotapaivaan (
),
vastapaivaan (

mikali haluat lisata korkeutta ja

),

mikali haluat laskea korkeutta.

5.

Laitetta ei tule asentaa alle 5°C:n
saattaa heikentaa

6.

jaakaapin

lampotilaan,

silla

se

toimintaa.

Asenna lisatarvikkeet, kuten jaakuutiokenno,
paikoilleen. Ne on pakattu yhteen kuljetusaikaisten
vaurioiden estamiseksi.

7. Kytke liitantajohto pistorasiaan.
Ala kytke muita laitteita samaan pistorasiaan.

Kaynnistaminen

Anna

jaakaappipakastimen aluksi kayda normaalissa
kayttolampotilassa 2-3 tuntia ennen ruokien lisaamista.
Mikali toiminta keskeytyy, odota 5 minuuttia ennen
uudelleenkaynnistamista.
Jaakaappipakastin on nyt kayttovalmis.

Lampotilan saadin
Jaakaappipakastimen lampotilaa

saadellaan kahden

saatimen avulla.

Jaakaappi

?

LAMPOTILAN SAADIN (TEMP.
CONTROL) aluksi kohtaan "4".
Saada sitten lokeron lampotila
Aseta

MAX
7
6

MIN

5

halutuksi.

1

4
3
?

Mikali haluat saataa sisaosan

2

TEMP. CONTROL

lampotilaa hieman kylmemmaksi tai
kylmemmaksi, kaanna saadinta matalammalle ("MIN")
tai korkeammalle ("MAX"). Kun ympariston lampotila
on matala, saada lampotilan saadin minimiin ("Min").
Pakastin

?

Pakastimen

lampotilan saadin on jaakaappipakastimen
ylaosassa.
pakastimen lampotila aluksi
keskikohtaan. Lampotilaa voidaan saataa painamalla
pakastimen lampotilan saadinta ("Freezer Temp").
(Saatimessa on viisi eri asetusta ja kun kaikki viisi valoa
palaa, pakastin on saadetty kylmimpaan lampotilaan).
Saada

?

Lampotila asettuu automaattisesti keskikohtaan, kun
kaynnistetaan tai johto kytketaan pistorasiaan.

laite

FREEZE TEMP
VACATION

Pikapakastus

?

QUICK FREEZE

Taman toiminnon avulla ruoka voidaan

nopeasti. Paina kerran
PIKAPAKASTUS-painiketta,
jolloin pikapakastus-toiminto
kaynnistyy ja valo syttyy.
Pikapakastus-toiminto kestaa

jaadyttaa

QUICK FREEZE

noin 3 tuntia.
Laite

palautuu normaalitilaan
paattyessa.
Halutessasi keskeyttaa
pikapakastuksen paina painiketta toisen kerran, jolloin
lamppu sammuu, pikapakastus-toiminto keskeytyy ja
jaakaappi palautuu normaalitilaan.
toiminnon

Toiminta

Loma-aika

Taman toiminnon avulla

jaakaappipakastinta voidaan kayttaa
energiansaastotilassa. Se on
kaytannollista lomien aikana, silla talloin
saastetaan mahdollisimman paljon
energiaa. Toiminto kaynnistetaan
painamalla "VACATION"-painiketta,
jolloin lamppu syttyy. Toiminto keskeytyy,
kun painiketta painetaan toisen kerran.
Saada lampotilan saadin minimiin toiminnon
Itsevalvonta

VACATION

tehostamiseksi.

Taman toiminnon avulla tarkistetaan toiminnalliset

ongelmat. Mikali epailet, etta jaakaappipakastimessa on
jokin ongelma, paina lampotilan saatimen painiketta:
mikali valot liikkuvat ylos tai alas, jaakaappipakastimessa
ei ole ongelmia.
mikali valot eivat liiku ylos tai alas, jata virta paalle ja
kutsu korjaaja.
-

-

Ovihalytin

Ovi

Jaan
valmistaminen

?

halyttaa, jos se

on

auki liian kauan.

Halutessasi valmistaa

jaakuutioita tayta
jaakuutiokenno vedella ja
aseta pakastimeen.
?

Tarvitessasi

jaakuutioita
nopeasti paina

"PIKAPAKASTUS"-

painiketta.
?

Pitele kennoa

paista ja

irrota

jaakuutiot

kennoa

varovasti vaantamalla.

Vinkki

Jaakuutiot irtoavat

helpommin,

kun huuhtelet kennoa

ensin vedella.

Sulatus

Sulatus toimii automaattisesti.
Sulatusvesi valuu haihdutuskaukaloon,
automaattisesti.
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josta se

haihtuu

RUUANSAILYTYSEHDOTUKSIA

Ruuansailytys

?

Ala sailyta ruokia, jotka pilaantuvat helposti
esimerkkina banaanit

lampotilassa,
?

melonit.

ja

Anna kuumien ruokien

jaahtya

Jaakaappipakastimessa

kuuma ruoka saattaa

muut ruuat
?

matalassa

Sailyta
paase

ja

ennen

sailytysta.
pilata

kasvattaa sahkolaskua.

ruokia kannellisessa astiassa. Nain kosteus ei
haihtumaan

vaan

ruoka pysyy maukkaana

ja

ravitsevana.
?

Ala sijoita

ruokaa niin, etta tuuletusaukot

peittyvat.

Hyva kylmanilmankierto pitaa jaakaappipakastimen
tasaisena.

lampotilan
?

Ala

avaa ovea

ilmaa

usein. Avoimesta ovesta

paasee

lamminta

jaakaappipakastimeen, jolloin sisalampotila

nousee.
?

?

Ala sailyta

ruokia lahella

lampotilaa

olisi

Ala

koskaan

helppo

sailyta

sulkeutuminen ei
?

lampotilan saadinta, jotta

saataa.

liikaa ruokaa ovessa,

jotta

oven

estyisi.

Ala sailyta pulloja pakastelokerossa

ne

-

saattavat

rikkoutua jaatyessaan.
?

Ala jaadyta

uudelleen

huonontaa

ruuan

jo

kerran sulanutta ruokaa. Tama

makua ja vahentaa

sen

ravintopitoisuutta.

Huomautus

Mikali

jaakaappipakastin

paikassa,

ovea

on

kuumassa

avataan usein tai siina

ja

kosteassa

sailytetaan

runsaasti vihanneksia, laitteeseen saattaa muodostua

huurretta, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta laitteen

suorituskykyyn.
Poista huurre liinalla.
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Yleista tietoa
Sahkokatkos

?

1~2tunnin sahkokatkos ei

ruokia.

Kun muutat

?

Ala

avaa ovea

vahingoita sailytettavia

liian usein.

Ota ruuat

pois jaakaappipakastimesta ja kiinnita
jaakaapin sisalla olevat irtonaiset osat.
Kierra korkeudensaatoruuvit kokonaan pohjaan asti
ennen laitteen siirtamista. Muussa tapauksessa ruuvit
huolellisesti kaikki

?

saattavat naarmuttaa lattiaa tai ne estavat

jaakaappipakastimen

Kondensaationestoputki

?

siirtamisen.

Kondensaationestoputki
Kondensaationestoputki

asennetaan

jaakaappipakastimen
etupuolen ymparille seka
pakastimen ja jaakaapin
valiseen

osaan

huurtumisen

estamiseksi.
?

On aivan normaalia, etta

jaakaappipakastin saattaa tuntua kuumalta varsinkin
juuri asennuksen jalkeen tai ympariston lampotilan
-

ollessa korkea.

Lampun

vaihtaminen

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Poista hyllyt jaakaapista.

3. Lampunsuojuksen irrottamiseksi
aseta
-tyyppinen meisseli
lampunsuojuksen alle ja veda
suojusta ylospain.
4. Kierra lamppua vastapaivaan.
5.

Asenna

painvastaisessa
jarjestyksessa.
Uuden lampun on oltava
alkuperaisen kaltainen.

Hoito

ja

huolto

Puhdistus
Ennen

Irrota

puhdistusta

johto pistorasiasta.

Puhdista jaakaappipakastimen ulkokuori kuumassa

Ulkokuori

vedessa tai nestemaisessa

pesuaineessa

Kayttaessasi pesuainetta pyyhi
puhtaalla
Sisaosa

Kuten

Puhdistuksen

liotetulla liinalla.

ehdottomasti viela

kostealla liinalla.

ylla.

Tarkista, etta liitantajohto ei ole vahingoittunut tai pistoke

jalkeen

ylikuumentunut, ja

etta

pistoke

on

kunnolla kiinni

pistorasiassa.

w

Varoitus

Kuivaa laite liinalla vedella pesun

jalkeen.

Ala kayta hankausaineita, petrolia, bentseenia, tinneria,
hydrokloridihappoa,
tms., silla
osia.
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ne

voivat

kiehuvaa vetta, karkeaa

harjaa

vahingoittaa jaakaappipakastimen

Tarkista seuraavat seikat

ennen

kuin soitat

korjaajalle.

Voit saastaa seka aikaa etta rahaa.
Tama luettelo sisaltaa

yleisimmat tata laitetta
seikat, joiden syyna ei ole huono tyonlaatu

koskevat

tai huonot raaka-aineet.

Ongelma
Jaakaappipakastin
ei kay

Mahdolliset

?

Pistoke ei ole

Kytke
?

syyt

se

Sulake

pistorasiassa.
pistorasiaan.

kunnolla

on

palanut

tai

virtakytkin irronnut.
ja palauta virtakytkin

Tarkista ja/tai vaihda sulake
alkutilaan.
?

Sahkokatkos.
Tarkista kodin valaisimet.

Jaakaapin tai
pakastimen
lampotila on liian
korkea

Tarina tai kolina tai

epatavallinen

?

Lampotilan

saadin

Katso kohta

Lampotilan

?

Laite

?

Lammin ilma

?

Ovi

on

on

sijoitettu
-

jatetty

on

vaarassa

asennossa.

saadin.

lammonlahteen

laheisyyteen.

ovi avataan usein.
auki

pitkaksi

aikaa.

auki tai tukkii

?

Ruokapakkaus pitaa
pakastimen tuuletusaukot.

?

Jaakaappipakastimen alla oleva lattia saattaa olla
epatasainen tai jaakaappipakastin on epavakaa.

aani

ovea

Tasaa laite saatoruuvin avulla.
?

Pakasteissa

jaata

tai

on

?

jaakiteita

Jaakaappipakastimen taakse
tarpeettomia esineita.
Ovi

on

jattaa

sijoitettu

raolleen tai

pakkaus pitaa

auki.

ovea
?

saatettu

on

Ovea avataan liian usein tai

pidetaan

auki liian

kauan.

Kaapin pintaan
muodostuu
kosteutta

?

Pakkausten huurtuminen

?

Tama

Pyyhi

on

on

normaalia.

todennakoista marissa tiloissa.

laite kuivalla liinalla.

Ongelma
Sisaosaan

keraantyy

Mahdolliset

?

syyt

Ovea avataan liian usein tai

auki liian

pidetaan

kauan.

kosteutta
?

Kostealla ilmalla

jaakaappiin paasee

kosteutta ovia

avattaessa.

Jaakaapissa on
hajuja

?

Voimakastuoksuiset ruuat tulee
tai kaaria

?

?

kannella

pakettiin.

Tarkista, ettei
Sisaosa

peittaa tiiviilla

kaapissa

ole

pilaantuneita

ruokia.

kaipaa puhdistusta.

Katso kohdasta PUHDISTUS.

Ovi ei sulkeudu

?

kunnolla

Ruokapakkaus pitaa
Siirra niita

ovea

pakkauksia, jotka

auki.
eivat

paasta

ovea

sulkeutumaan.
?

Jaakaappipakastin
Saada

?

ei ole vaakasuorassa.

tasausruuveja.

Jaakaappipakastimen
epatasainen

tai

alla oleva lattia saattaa olla

jaakaappipakastin

on

epavakaa.

Nosta etuosaa hieman tasausruuvin avulla.

Sisavalo ei toimi

?

Pistorasiassa ei ole virtaa.

?

Lamppu

on

Katso kohta

vaihdettava.

Lampun

vaihtaminen.

Oven

vaihto

katisyyden

Ovi voi olla seka

etta oikeakatinen.

vasen-

Varotoimet

1. Poista

ruuat ja lisatarvikkeet, kuten hyllyt ja telineet, jotka eivat ole
jaakaappipakastimen kiinteita osia, ennen oven katisyyden vaihtoa.

2. Kayta momentti- tai ruuviavainta pultin asentamiseen ja irrottamiseen.
3. Ala kaada jaakaappipakastinta, silla siita syntyisi ongelmia.
4. Varo pudottamasta ovia asennuksen tai
irrottamisen aikana.

7
6

Ovien

5

vaihto

katisyyden

4
21

1. Irrota ruuvi

.

ja

Irrota ruuvi
Irrota

tappi .
kannen
ruuvia

sokkeli

ja poista

L-sarana

,

pakastimen

paikkaa .Siirra

, ja poista
ovi

21

,

3

kansi

8
9
1

2

ja siirra

kannatinta

ja

11

12

.

10
13

16
17

14

2. Poista pultti

jaakaapin

irrota C-sarana

ja

ovi

Siirra kannen

.

Siirra kannattimen

ja

ja

paikkaa .

ruuvin

15

paikkaa.

12

3. Siirra

U-saranan

Asenna

tappia , ja suojusta .

jaakaapin

ovi

Asenna C-sarana

pakastimen
pultti .

ovi

21

paikoilleen.

ja pultti .
.

Asenna

Asenna L-sarana

Asenna sokkeli

ja

ruuvi

ja

10

11

.
21

Huomautus

Takuu ei kata

katisyyden

oven

vaihtoa.

5
4

1

43

2

