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Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan virransyötössä
230V/50Hz.
 Laitteeseen tulisi hankkia yli 2.0 KVA muuntaja, mikäli sitä
käytetään 110 V virransyöttöalueella.
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Merkinnät
Tämän yksikön malli- ja sarjanumerot ovat jääkaappiyksikössä joko sisäkuoressa tai
jääkaappiosaston takana. Numerot ovat yksilöllisiä tälle yksikölle, eikä niitä käytetä
muissa yksiköissä. Sinun tulisi kirjoittaa muistiin alla pyydetyt tiedot ja pitää ne
tallessa pysyvinä tietoina hankinnastasi. Kirjoita tiedot tähän.
Ostopäivä
Laitteen myyjä
Myyjän osoite
Myyjän puhelinnumero
Mallinumero
Sarjanumero

:
:
:
:
:
:

Perusohjeita turvallisuudesta
Tämä opas sisältää useita tärkeitä turvallisuussanomia.
Lue kaikki sanomat ja noudata niiden ohjeita.
Tämä on turvallisuussymboli. Se kiinnittää huomiotasi turvallisuussanomiin
koskien vaaratilanteita, jotka saattavat johtaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen
kuolemaan tai loukkaantumiseen tai aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen. Kaikkien
turvallisuussanomien edessä on turvallisuussymboli sekä varoitussana VAARA,
VAROITUS tai VARO. Nämä termit tarkoittavat:

VAARA

Seurauksena on kuolema tai vakava vamma, jos ohjeita ei
noudateta.

VAROITUS Seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma, jos
ohjeita ei noudateta.

VARO

Tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka saattaa johtaa
lievään tai kohtalaiseen vammaan tai tuotteen
vaurioitumiseen, jos tilannetta ei estetä.

Kaikki turvallisuussanomat määrittelevät vaaran, kehottavat pienentämään vahingon
mahdollisuutta ja kertovat, mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.
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VAROITUS
Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai tapaturman riskiä käyttäessäsi
tuotetta, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:
Lue kaikki ohjeet ennen tämän laiteen käyttöä.

1. Liittäminen sähköverkkoon
Älä liitä samaan pistorasiaan muita laitteita.
• Usean laitteen käyttö samassa pistorasiassa saattaa
aiheuttaa tulipalon.
• Vuotovirtakatkaisimen toimiminen saattaa aiheuttaa
elintarvikkeiden pilaantumisen ja annostelijan vuotamisen.

Älä aseta pistoketta rasiaan niin, että johto on ylöspäin,
äläkä jätä pistoketta puristuksiin jääkaapin taakse.
Pistokkeeseen saattaa valua vettä tai se saattaa vahingoittua
aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun.

Älä altista virtajohtoa puristumiselle tai painumille jos jääkaappia työnnetään
tai liikutellaan virtapistokkeen irrottamisen jälkeen asennuksen aikana.
Siirtäessäsi laitetta irti seinästä varo vetämästä sitä verkkojohdon yli tai
vaurioittamasta sitä millään tavalla.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä anna minkään raskaan esineen taivuttaa tai painaa
virtajohtoa vahingoittaen sitä.
Se saattaa vahingoittaa virtajohtoa aiheuttaen tulipalon tai
sähköiskun.

Älä jatka tai muuntele virtajohdon pituutta.
Siitä aiheutuu sähköiskun tai tulipalon vaara.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen jääkaapin
puhdistamista tai sisävalolampun vaihtoa tai käsittelyä.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu
tapaturma.
• Vaihtaessasi sisävalolampun varmista, että kipinöintiä lampun
pitimessä estävä kumirengas ei ole irronnut.
156

Esittely

Älä irrota virtajohtoa äläkä koske pistotulppaan märin
käsin.
Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu
tapaturma.
Poista vesi tai pöly pistotulpasta ja aseta se niin, että
pistikkeet kiinnittyvät kunnolla.
Pöly, vesi tai huono kosketus saattavat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Irrota verkkojohto pistorasiasta puhdistaessasi laitetta tai muita toimenpiteitä
varten.
Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.
Älä vedä virtajohdosta vaan pistotulpasta irrottaessasi
laitetta pistorasiasta.
Siitä saattaa aiheutua sähköisku tai oikosulku, joka aiheuttaa
tulipalon.
Varmista maadoitus.
Neuvottele valtuutetun sähköasentajan kanssa ja
varmistu, että maatto-ohjeet on ymmärretty
oikein tai jos epäilet, että laitetta ei ole maatettu
kunnolla.
Väärä maadoitus saattaa aiheuttaa purkautumisen ja
sähköiskun.
Varmista, että käytät maadoitettua ja tarkoi-tuksen mukaisella jännitteellä
varustettua jatkojohtoa virtapistokkeelle.
Varmista, että käytät maadoitettua jatkojohtoa tarvittaessa.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
Jos virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut tai
pistorasian reiät ovat löysät, älä käytä niitä.
Siitä saattaa aiheutua sähköisku tai oikosulku, joka aiheuttaa
tulipalon.
Odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin liität pistotulpan
uudelleen.
Muutoin seurauksena saattaa olla pakastimen virheellinen
toiminta.
Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen täytyy antaa valmistajan
edustajan tai sen valtuuttaman huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen
henkilön tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.
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2. Jääkaapin käyttö
Älä sijoita painavia tai vaarallisia esineitä (nestettä
sisältäviä) jääkaapin päälle.
Ne saattavat pudota aiheuttaen tapaturman, tulipalon tai
sähköiskun avattaessa tai suljettaessa ovea.
Älä asenna jääkaappia kosteaan paikkaan tai paikkaan,
jossa se on alttiina roiskevedelle tai sateelle.
Sähköosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa aiheuttaa
vuotovirtaa.
Älä riipu kiinni ovessa, ovihyllyissä, pakastimen
kotibaarissa tai viileätilassa.
Seurauksena saattaa olla jääkaapin kaatuminen tai käsien
vahingoittuminen. Erityisesti lapsia on varottava tekemästä
niin.
Älä salli lasten päästä laitteen sisälle.
Mikäli lapset pääsevät tai joutuvat laitteen sisälle voi
seurauksena olla jopa kuolema tai vakava tapaturma.

Jääkaapin voimakas oven sulkeminen ja avaaminen voi aiheuttaa varastoidun
ruoka-aineen putoamisen ovitelineestä suoraan jalan päälle. Huomioi tämä
varotoimenpiteenä.

Älä säilytä lääkkeitä tai tieteellistä materiaalia
jääkaapissa.
Kun tarkkaa lämpötilan säätöä vaativaa materiaalia
säilytetään, se saattaa huonontua tai aiheuttaa
odottamattoman reaktion aiheuttaen vaaraa.
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Älä käytä hiustenkuivaajaa, kynttilää tai valaisinta
jääkaapin sisäosan kuivaamisen hajujen poistamiseksi.
Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Thinner

Benzene

Älä käytä tai varastoi tulenarkoja aineita, esimerkiksi
bentseeniä, alkoholia, lääkkeitä, nestekaasua,
aerosoleja tai kosmetiikkaa jääkaapissa tai sen
läheisyydessä.
Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Esittely

Älä käytä syttyvää aerosolia jääkaapin läheisyydessä.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Asenna laite paikkaan minkä läheisyydessä ei ole
avotulta tai syttyviä kaasulähteitä.
Ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

Älä sijoita jääkaapin päälle kukkamaljakkoa, kuppia,
kosmetiikkatuotteita, lääkkeitä tai mitään muutakaan
pakkausta, joka sisältää vettä.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman
pudotessaan alas.

Älä aseta raskaita taakkojen Home Barin päälle.
(Ainoastaan Home Bar toiminnolla oleville malleille.)
Putoavat kohteet voivat aiheuttaa tapaturmia.

Irrota laitteen virtapistoke virransyötöstä ukkosen
aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
Sähköisku- ja tulipalovaara.

Käytä veteen uponnutta jääkaappia vasta tarkastuksen
jälkeen.
Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa älä koske jääkaappiin tai
pistorasiaan ja tuuleta huone välittömästi.
• Kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen ja tulipalon.
• Koska tässä jääkaapissa käytetään luonnonkaasua
(isobuteeni, R600a) ympäristöystävällisenä
kylmäaineena, jo pienikin määrä (80 - 90 g) on palavaa.
Jos kaasua pääsee vuotamaan jääkaapin kuljetuksen,
asennuksen tai käytön aikana tapahtuvan vakavan
vaurion seurauksena, pienikin kipinä saattaa aiheuttaa tulipalon.
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Thinner

Älä suihkuta vettä jääkaapin ulko- tai sisäpinnoille äläkä
puhdista niitä bentseenillä tai tinnerillä.
Sähköosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon..
Jos jääkaapista tulee outoa hajua tai savua, irrota sen
pistotulppa välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoon.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Anna ainoastaan valtuutetun huollon purkaa tai korjata
jääkaappia tai tehdä siihen muutoksia.
Muutoin seurauksena saattaa olla vamma, sähköisku tai
tulipalo.
Älä käytä jääkaappia muuhun kuin kotitalouskäyttöön
(lääkkeiden tai testimateriaalien säilytykseen tai
laivakäyttöön jne.)
Se saattaa aiheuttaa odottamattomia riskejä, kuten tulipalo,
sähköisku, säilytettävän materiaalin pilaantuminen tai
kemiallinen reaktio.
Kun jääkaappi hävitetään, poista oven pakkausmateriaalit
tai irrota ovet jättämällä hyllyt paikalleen niin, ettei lapset
pääse kiipeämään jääkaapin sisälle.
Lapset saattavat jäädä niihin loukkoon.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden toimesta (mukaan
lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan
henkilön opastusta ja valvonta.
Laitetta ei saa käyttää lasten toimesta ilman valvontaa koska tämä laite ei ole
lelu.
Asenna jääkaappi tukevalle ja tasaiselle lattialle.
Asentaminen epävakaalle alustalle saattaa aiheuttaa kuoleman
jääkaapin kaatuessa avattaessa tai suljettaessa ovea.

Älä työnnä käsiä tai metallitankoa kylmäilmaaukkoihin, kanteen, jääkaapin pohjaan, tai
lämmönkestävään säleikköön (poistoilma-aukko)
jääkapin takana.
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai muu tapaturma.
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Pidä laitteen ulkokuoren tai sisäisen rakenteen tuuletusaukot vapaina
tukoksista.
Älä käytä sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin
valmistajan suosittamia keinoja.
Älä vaurioita kylmänesteen kiertopiiriä.
Älä käytä laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sähkölaitteita, elleivät
ne ole valmistajan suosittamaa tyyppiä.
Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät
hävityksessä erityistoimia. Hävitettäessä laitetta neuvotelkaa huollon tai
vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.

Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a),
erittäin luontoystävällistä maakaasua, mutta joka on myös tulenarkaa.
Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään
jääkaapin osa vaurioidu. Putkista ulos ruiskahtava kylmäaine voi syttyä
tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Havaittaessa vuoto on vältettävä avotulia
tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan
huonetta, jossa laite on.
Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estämiseksi jääkaapin vuodon
mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita,
käytetyn kylmäaineen määrästä. Huoneessa täytyy olla 1 m2 jokaista laitteen sisällä
olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä
ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä. Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on
mitään merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

VAARA
Näiden ohjeiden vastainen menettely saattaa aiheuttaa tapaturman tai
vahinkoa talolle tai huonekaluille. Muista aina varovaisuus.

Älä työnnä käsiä jääpala-astiaan tai jään annostelijaan.
Jääpalakoneen toiminta saattaa aiheuttaa tapaturman.
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Älä koske pakastimessa oleviin elintarvikkeisiin tai
astioihin märin käsin.
Se saattaa aiheuttaa paleltuman.

Älä sijoita jääpaloja ohuisiin kristallimaljoihin tai
keraamisiin astioihin.
Ne saattavat aiheuttaa maljan tai keraamisen astian
särkymisen aiheuttaen tapaturman.
Kun tapahtuu sähkökatko, poista jääpalat jääpala-astiasta
(koskee vai mallia, jossa on annostelija).
Pitkäaikainen sähkökatko saattaa aiheuttaa jään sulamisen
vahingoittaen lattiaa. Kun pitkäaikainen sähkökatko on
odotettavissa, poista jääpalat jääpala-astiasta.

Kytke automaattinen jääpalakone ainoastaan
juomakelpoiseen veteen (koskee vain mallia, jossa on
annostelija).
Muutoin seurauksena saattaa olla monenlainen vaara.
Älä poista automaattisen jäänvalmistuskoneen suojaa.
(Ainoastaan mallit jäänvalmistus- toiminnolla).
Jäänvalmistuskoneen mekaanisten osien toiminta voi aiheuttaa tapaturmia.
Älä aseta epäjärjestyksessä ruokaa jääkaappiin.
Jääkaapin voimakas oven sulkeminen ja avaaminen voi aiheuttaa varastoidun ruokaaineen putoamisen ovitelineestä suoraan jalan päälle.

Älä sijoita pulloja pakastimeen.
Seurauksena saattaa olla pullon sisällön jäätyminen, mikä voi
rikkoa pullon aiheuttaen tapaturman.

Älä työnnä käsiä jääkaapin pohjaan.
Pohjassa oleva teräslevy saattaa aiheuttaa tapaturman.

Kanna jääkaappia etuosan pohjassa ja takaosan
yläosassa olevasta tartuntatangosta.
Muutoin kätesi saattava livetä aiheuttaen tapaturman.
Koska laite on painava, sen kuljettaminen yhden henkilön
toimesta voi aiheuttaa tapaturmia tai onnettomuuksia.
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Ole varovainen, koska jääkaapin Home Barin tai oven
avaaminen tai sulkeminen voi aiheuttaa tapaturman
läheisyydessä oleville henkilöille.
Oven avaaminen tai sulkeminen saattaa aiheuttaa jalkojen
tai käsien juuttumisen oven rakoon tai lapsi saattaa loukata
itsensä oven kulmaan.

Älä aseta mitään elävää eläintä jääkaappiin.

Osien nimitykset
Pakastinosa

Jääkaappiosa
Maitonurkkaus

Automaattinen
jääpalakone

Suodatin (Valinnainen)
LED-valo

Hylly tai laatikko

Ovihylly
Hylly

LED-valo

Tölkkilaatikko
Hylly tai laatikko

Virvokekeskus (Valinnainen)
Nanohiili-ilmanraikastin
Munakotelo

Hylly tai laatikko

Tuoreosasto
Tyhjiön raikkaus
Ovihylly

Ovihylly
Tuoreosasto

Laatikko (2)
Ovihylly

Ovihylly

Alasäleikkö
Ovikisko (Valinnainen): Käytä lisätilaa ovikiskon kanssa jos et käytä
jääpalakonetta.

HUOMAUTUS
Osat, ominaisuudet ja toiminnot voivat vaihdella mallista riippuen. Mallissasi ei
välttämättä ole kaikkia toimintoja.
• Tehokkain keino energian säästämiseksi on sisäosien pitäminen paikallaan, kuten
valmistajan toimittamat korit, laatikot ja hyllyt.
•
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- Irrota ja tyhjennä automaattinen jääpalakone.

Ovikiskon käyttö

- Sammuta jääpalakone (  ).
- Asenna ovikisko paikalleen huolellisesti.
1
4
5
2
3

 Aseta  pohjareikään (  ).
 Molemmat koukut (  ) tulisi asentaa  taakse.
 Älä säilytä mitään helposti putoavia elintarvikkeita.
Ne voivat pudota lattialle oven avaamisen aikana.

Oikea paikka
1. Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa sen
käyttö on helppoa.

Valitse hyvä
sijainti

2. Vältä laitteen sijoitusta lähelle
lämmönlähteitä, suoraan auringonvaloon
tai kosteaan paikkaan.
3. Varmistaaksesi asianmukaisen
ilmankierron jää-pakastinkaapin ympärillä
jätä riittävästi tilaa kaapin molemmille
sivuille ja yläpuolelle sekä vähintään
2 tuumaa (5 cm) kaapin taakse.
4. Tärinän välttämiseksi laitteen tulee seistä
vaakatasossa.
5. Älä asenna laitetta alle 5∞C lämpötilaan. Se saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.

Este aparelho contém fluidos (líquido de refrigeração, lubrificante) e é feito de
componentes e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.

Eliminação do
aparelho antigo

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de
materiais para eliminar e podem ser reutilizados após terem sido processados
(reciclagem). Para os recuperar, por favor contacte a agência local.
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Oven irrotus

VAROITUS

Irrota alakansi
ja sitten
tulovesiletku

Sähköiskun vaara
Alakansi
Irrota jääkaapin verkkojohto pistorasiasta ennen
asennusta. Tämän suorittamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
Tulovesiletku
Jos huonetilasi oviaukko on liian kapea
jääkaapin saamiseksi siitä läpi, irrota jääkaapin ovi ja vie kaappi sisään ovesta
pystyasennossa.
Irrota alasuoja nostamalla sitä ylöspäin ja sen jälkeen vetämällä vesiputkea samalla kun
painat kuvassa kuvattua aluetta  oikealle.
HUOMAUTUS
•

Irrota pakastinosaston ovi

Jos putken pää on epämuotoinen tai kulunut, katkaise huono osa pois.
Saranan
suojus

1) Irrota saranan suojus löysäämällä ruuvit.
Irrota sen jälkeen kaikki liitäntäjohdot
maattojohtoa lukuun ottamatta.

Liitäntäjohdot

Yläsarana

Maattojohto
Pidike

Yläsarana

2) Irrota pidike kiertämällä sitä vastapäivään
() ja nosta sitten yläsarana ylös ().
HUOMAUTUS
•

Irrottaessasi yläsaranaa varo, ettei ovi kaadu
eteenpäin.

3) Vie jääkaappiosaston ovi sisään huoneen ovesta ja
laske se alas, mutta varo vaurioittamasta
tulovesiletkua. Tällä kerralla ovea tulisi nostaa sen
verran, että tulovesiletkun voi vetää kokonaan pois.

Alasarana

HUOMAUTUS
•

Siirrä jääkaappiosaston ovi huoneen ovesta sisään ja laske se alas, mutta varo
vaurioittamasta tulovesiletkua.

1) Löysää saranan suojuksen ruuvit ja irrota
suojus. Irrota liitäntäjohto, jos sellainen on,
maattojohtoa lukuun ottamatta.

Jääkaapin
oven irrotus

Liitäntäjohdot
Yläsarana

2) Irrota pidike kiertämällä sitä myötäpäivään (),
ja irrota sitten yläsarana nostamalla sitä
ylöspäin ( ).

3) Irrota jääkaappiosaston ovi nostamalla
ylöspäin.
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Pidike

Asennus

Vie jääkaappi ovesta

Vie jääkaappi pystyasennossa läpi huoneen
ovesta, kuten kuvassa oikealla.

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Ovien asennus takaisin
Saatuasi kaapin ja ovet huoneen ovesta sisään asenna ovet päinvastaisessa
järjestyksessä.

Tulovesiletkun asennus
Ennen
asennusta

VAROITUS
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Jääpala-automaatti vaatii toimiakseen 147 ~ 834 kPa (1,5 ~ 8,5 kgf/cm2)
vedenpaineen. (Silloin tavallinen pahvimuki täyttyy 3 sekunnissa).



Jos vedenpaine ei saavuta arvoa 147 kPa (1,5 kpf/cm2) ja jää sen alle, täytyy
hankkia erillinen painepumppu syöttämään tulovettä jääautomaatille kylmän
veden annostelijalle.



Pidä tulovesiletkun kokonaispituus 8 metrissä tai sen alle, ja varo taivuttamasta
letkua. Yli 8 metriä pitkä letku saattaa aiheuttaa tuloveden syöttöhäiriöitä
vaikuttaessaan poistoveden paineeseen.



Asenna tulovesiletku paikkaan, johon ei kohdistu lämpöä.



Liitä vedensyöttö ainoastaan kunnallistekniseen vesijohtoverkkoon.
Katso vedensuodattimen asennusohjeet suodattimen käyttöohjeesta.



Asennus

Korkeuden säätö
Kun lattia ei ole
vaakasuora

Korkeusero

- Milloin oven korkeutta ei saa tasoittaa, kun
lattia ei ole tasainen.
 Kun pakastimen ovi on alempana – 
Kierrä (-) ruuvauslaitteella tai mutteriavaimella
korkeudensäätöruuvin uurretta tai mutteria
vasemmalla asettaaksesi oven tason.
 Kun jääkaapin ovi on alempana – 
Kierrä (-) ruuvauslaitteella tai mutteriavaimella
korkeudensäätöruuvin uurretta tai mutteria
oikealle asettaaksesi oven tason.

Kun käytät
ruuviavainta

Kun käytät
mutteriavainta

 Kun jääkaapin ovi on alempana kuin pakastimen ovi jääkaapin ollessa
käytössä, tasaa ovet.
Korkeusero

Kun jääkaapin ovi
on alempana kuin
pakastimen ovi

1. Käytä  työkalua säätääksesi
laajan puolen kääntämällä mutteria
(
) myötäpäivään
vastamutterin irrottamiseksi.
2. Käytä  työkalua säätääksesi
kapean puolen kääntämällä
säätösaranan tappia  (
)
myötäpäivään tai (
)
vastapäivään jääkaapin ja
pakastimen ovien korkeuden
säätämiseksi.

 Vastamutteri
 Säätötyökalu

 Säätösaranan
tappi

Ylös

Alas

3. Sen jälkeen, kun olet tasannut oven korkeuden, kiristä vastamutteria vastapäivään
kunnes se on tiukasti kiinni.

VAARA
Kun ovikorkeudet
on tasattu

Älä käytä liiallista voimaa tasatessasi korkeutta. Saranan tappi voi irrota.
(Korkeuden säätöalue on enintään 5 cm)
Jääkaapin ovet sulkeutuvat pehmeästi, kun etupuolta korotetaan säätämällä
korkeudensäätöruuveja. Jos ovet eivät sulkeudu kunnolla, laitteen suorituskyky
saattaa heikentyä.
1. Pyyhi pois kuljetuksen aikana kerääntynyt pöly ja puhdista laite perusteellisesti.

Seuraavaksi

2. Asenna lisävarusteet, kuten jääpalalaatikko, haihdutusaltaan kansi jne, oikeille
paikoilleen. Ne on pakattu yhdeksi pakkaukseksi kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
3. Liitä verkkojohto pistorasiaan. Älä liitä mitään muita laitteita samaan pistorasiaan.
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Asennus

Kahvan
irrottaminen

Jotta jääkaappi voidaan siirtää oviaukkojen kautta, jääkaapin kahvojen irrottaminen voi
olla tarpeellista.
HUOMAUTUS
•

Kahvan ulkomuoto voi poiketa tämän sivun kuvista.

Asennuskiinnikkeet

Varmennusruuvi

Kuusiotappiavain

Irrota varmennusruuvit 2,5 mm:n kuusiotappiavaimella ja irrota kahva.
HUOMAUTUS
•

Jos kahvan asennuskiinnikkeitä on kiristettävä tai irrotettava, käytä 1/4”
kuusiotappiavainta.

Kahvan uudelleen
kiinnittäminen

Asennuskiinnikkeet

Aseta kahva ovelle kahvan kiinnitysjälkien päälle, laita asennuskiinnikkeet paikoilleen ja
kiristä varmennusruuvit 2,5 mm (3/32”) kuusiotappiavaimella.
HUOMAUTUS
•
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Jos kahvan asennuskiinnikkeitä on kiristettävä tai irrotettava, käytä 1/4”
kuusiotappiavainta.

Käyttö

Aloitus
Kun jääkaappisi on asennettu, anna sen käyttölämpötilojen vakiintua 2-3 tuntia, ennen
kuin laitat kaappiin tuoreita tai pakastettuja elintarvikkeita. Jos toiminta keskeytyy,
odota 5 minuuttia ennen käynnistystä uudelleen.

Lämpötilojen ja toimintojen säädöt

 JÄÄTYYPIN VALINTA
Näyttää jääkuutio- tai
jäämurskevalinnan; automaatti
antaa valittua jäätyyppiä painiketta
painettaessa.
 PAKASTEEN LÄMPÖTILA
Näyttää pakasteelle asetetun
lämpötilan Celsius- tai
Fahrenheitasteina
JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA
Näyttää jääkaapille asetetun
lämpötilan Celsius- tai
Fahrenheitasteina
EXPRESS FRZ.
Painettaessa
pikapakastuspainiketta näyttö
osoittaa pikapakastustoiminnon
olevan valittuna.

HUOMAUTUS
•
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Mallisi ei ehkä sisällä kaikkia valinnaisvarusteita.

JÄÄ/VESIAUTOMAATIN VALO
Kun valopainiketta (LIGHT)
painetaan, näyttö ilmaisee valon
olevan päällä. Jää/vesiautomaatin
valo palaa ja vastaava kuvake
korostuu näytössä.
OVIHÄLYTYS
Tämä ilmaisin osoittaa oven olevan
auki ja ovihälytyksen olevan
lauennut.
VESISUODATTIMEN TILA
Tämä ilmaisin näyttää
vesisuodattimen tilan. Lisätietoja
kappaleessa Suodatinilmaisimen
nollaus.
 LUKITUSTILA
Tämä ilmaisin osoittaa
säätöpaneelin olevan lukittu.

Käyttö

Lämpötilojen ja näytön säädöt
Pakasteen
lämpötilan säätö

Voit asettaa pakasteen lämpötilan painamalla pakastepainiketta (FREEZER)
toistuvasti, jolloin valittavissa olevat lämpötilat vaihtuvat näytöllä.

FREEZER

Jääkaapin
lämpötilan säätö

Voit asettaa jääkaapin lämpötilan painamalla jääkaappipainiketta
(REFRIGERATOR) toistuvasti, jolloin valittavissa olevat lämpötilat vaihtuvat
näytöllä.
REFRIGERATOR

HUOMAUTUS
•

Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen ruoka-aineiden tilasta; näytön
osoittamat lämpötilat ovat ohjearvoja, eivätkä todellisia lämpötiloja. Aseta aluksi
jääkaapin lämpötilaksi 3°C ja pakasteen lämpötilaksi -19°C.
Anna näiden asetusten olla voimassa ensimmäiset 24 tuntia (yksi vuorokausi), jotta
lämpötilat ehtivät tasaantua.
Säädä sitten jääkaapin ja pakasteen lämpötilat sopiviksi yllä kuvatulla tavalla.

Tämä toiminto asettaa näytön virransäästötilaan.

Näytön
virransäästötila

FREEZER

EXPRESS FRZ.

• Paina samanaikaisesti FREEZER (pakaste) ja EXPRESS FRZ. (pikapakastus) painikkeita ja pidä niitä painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet
merkkiäänen.
• Kaikki ledivalot syttyvät ensin palamaan ja sitten sammuvat.
• Virransäästötilan ollessa valittuna näyttö pysyy pois päältä, kunnes ovi
avataan seuraavan kerran. Näytön valot syttyvät myös silloin, kun mitä
tahansa painiketta painetaan, ja se sammuu automaattisesti 20 sekunnin
kuluttua oven avauksesta tai painikkeen painamisesta.
• Voit poistaa näytön virransäästön käytöstä painamalla FREEZER (pakaste) ja
EXPRESS FRZ. (pikapakastus) -painikkeita. Pidä painikkeita yhtä aikaa
painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
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Käyttö

Jää/vesiautomaatin käyttö
Jäämurskeen
valitseminen

Valitse jäämurske painamalla jäätyypin valintapainiketta (ICE TYPE).
Paina jääkytkintä lasilla tai muulla astialla, jolloin automaatista tulee
jäämursketta.
ICE TYPE

Jääkuutioiden
valitseminen

Valitse jääkuutiot painamalla jäätyypin valintapainiketta (ICE TYPE).
Paina jääkytkintä lasilla tai muulla astialla, jolloin automaatista tulee
jääkuutioita.
ICE TYPE

HUOMAUTUS
•

Pidä lasi tai astia paikallaan parin sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut jäätai vesikytkimen painamisen, jotta jäljellä oleva jää tai vesi ehtii valua astiaan.
Jää/vesiautomaattia ei voi käyttää jommankumman jääkaapin oven ollessa avoinna.

Voit kytkeä jää/vesiautomaatin valon käyttöön ja pois painamalla automaatin
LIGHT/FILTER (valo/suodatin) -painiketta.

Jää/vesiautomaatin
valon käyttö

LIGHT/FILTER

Vesikytkin
Jääkytkin

VAARA

• Älä laita jäätä posliiniastioihin tai
kristallilaseihin. Posliini- tai
kristalliastiat särkyvät helposti.
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Väärin

• Täyttäessäsi astiaa, jonka suuaukko
on pieni, aseta se mahdollisimman
lähelle jää/vesiaukkoa.
Jää

Oikein

Käyttö

Toimintojen asetukset
Painamalla toiminnon painiketta voit tarkistaa ja valita toiminnon asetuksia.

Jää/vesiautomaatin
lukituksen käyttö

ALARM / LOCK 3SECS

Ovihälytyksen
asetus

ALARM / LOCK 3SECS

Voit lukita jää/vesiautomaatin ja kaikki muut säätöpaneelin
toiminnot pitämällä ALARM/LOCK (hälytys/lukitus) painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
Voi vapauttaa lukituksen painamalla samaa painiketta
uudelleen 3 sekunnin ajan.
ALARM/LOCK (hälytys/lukitus) -painikkeella voit myös
asettaa ovihälytyksen, joka lähettää kolme äänimerkkiä 30
sekunnin välein, mikäli joku laitteen ovista on jäänyt auki yli
60 sekunnin ajaksi.
Ovihälytys kytkeytyy pois, kun ovi suljetaan.
Ovihälytys otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä
painamalla ALARM/LOCK (hälytys/lukitus) -painiketta
lyhyesti.

HUOMAUTUS
•

Suodatinilmaisimen
nollaus

Jos ovihälytys ei kytkeydy pois, kun ovi suljetaan, ota yhteys lähimpään
huoltopisteeseen.

LIGHT/FILTER

Suodatinilmaisin nollataan suodattimen vaihdon jälkeen
pitämällä LIGHT/FILTER (valo/suodatin) -painiketta
painettuna yli 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS
•

Pikapakastuksen
kytkeminen

On suositeltavaa vaihtaa suodatin, kun suodatinosoittimen numeronäytössä
näkyy "0" tai silloin, kun veden tai jään maku alkaa huonota.

EXPRESS FRZ.

Pikapakastustoiminto otetaan käyttöön painamalla
EXPRESS FRZ. (pikapakastus) -painiketta kerran.
Pikapakastuksen ollessa kytkettynä, näytön EXPRESS FRZ.
(pikapakastus) -kuvakkeessa palaa valo.
Pikapakastustoiminnon aikana pakaste käy kylmimmällä
lämpötilalla 24 tunnin ajan lisäten laitteen jäädytystehoa n.
20%; tämän ajan jälkeen toiminto kytkeytyy pois
automaattisesti.

HUOMAUTUS
•
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Voit myös lopettaa pikapakastustoiminnon painamalla kyseistä painiketta
uudelleen.

Käyttö

Automaatin
käytön jälkeiset
toimet

Vedenkerääjässä ei ole automaattista
valutustoimintoa, joten se pitäisi puhdistaa
säännöllisin väliajoin.
Irrota kansi vetämällä vedenkerääjän kannen
etuosasta ja kuivaa se liinalla.

Automaattinen
jääpalakone
(joissakin malleissa)

Virtakytkin

Tuntoelin


Automaattinen jääpalakone tekee automaattisesti 6 jääpalaa kerrallaan, 40 – 50 palaa
vuorokaudessa.Tämä määrä saattaa vaihdella riippuen olosuhteista,kuten
ympäristön lämpötilasta,oven avaamisista,pakastimen kuormituksesta jne.



Jääpalojen valmistus pysähtyy,kun jääpalalaatikko tulee täyteen.



Jos et halua käyttää automaattista jääpalakonetta,aseta jääpalakoneen kytkin OFF
(POIS)-asentoon.Jos haluat ottaa automaattisen jääpalakoneen käyttöön
uudelleen,siirrä kytkin ON (PÄÄLLÄ)-asentoon.
HUOMAUTUS
•

On normaalia,että jääpalojen putoilusta jääpala-astiaan aiheutuu ääniä.

•

Älä työnnä kättäsi käynnissä olevaan jääpalakoneeseen. Se saattaa aiheuttaa
tapaturman.

VAROITUS
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Käyttö

Automaattisen
jääkoneen
irrottaminen

Pitele jääkoneen kantta molemmin käsin ja vedä
sitä itseäsi kohti samalla, kun painat osassa (1)
olevaa painiketta.

VAROITUS

- Älä pura jääkonetta, jollei se ole välttämätöntä.
- Pitele jääsäiliötä molemmilla käsillä, jotta se ei putoa.
- Älä kosketa jääautomaattia käsilläsi tai työkalulla.
- Koska jääkone voi toimia pakastimen oven avaamisella,
huolehdi varotoimenpiteistä.
- Kun haluat käyttää jääastiaa muuhun säilytykseen,
varmista, että jääkone on pois päältä sen jälkeen, kun olet
poistanut jääastian.

Kun jääkone
ei toimi
kunnolla

1

1

Jää paakkuuntuu
 Jos jää paakkuuntuu, ota jääpaakut pois jäävarastolaatikosta, murra ne pienemmiksi
paloiksi ja laita ne takaisin jäävarastolaatikkoon.
 Jos jääkone tekee liian pieniä tai toisiinsa tarttuneita jääpaloja, täytyy jääkoneen
tuloveden määrää säätää. Ota yhteys huoltopisteeseen.
❈ Jos jäätä ei käytetä säännöllisesti, se saattaa paakkuuntua.
Virtakatkos
Jäätä saattaa pudota pakastinosastoon. Ota jäävarastolaatikko ulos, poista siitä kaikki
jäät, kuivaa se ja laita takaisin paikalleen. Kun laitteeseen on taas saatu kytketyksi
virta, valitaan jäämurskan valmistus automaattisesti.



Laite heti käyttöönoton jälkeen
Käyttöönoton jälkeen uudelta laitteelta kuluu noin 12 tuntia ensimmäisten jäiden
valmistamiseen pakastinosastossa.



Ovi auki -varoitus
 Varoitusääni kuuluu 3 kertaa 30 sekunnin välein, jos jääkaapin tai kotibaarin ovi jää auki
yli minuutiksi.
 Ota yhteys huoltopisteeseen, jos varoitusmerkkiääni jatkuu sen jälkeen kun ovi on
suljettu.

Muut toiminnot

Vianilmaisutoiminto
 Vianilmaisutoiminto havaitsee automaattisesti vian, joka tuotteessa ilmenee jääkaappia
käytettäessä.
 Jos tuotteeseen tulee vika, se ei toimi painamalla painikkeita eikä anna normaaleja
käyttöviestejä. Älä tässä tapauksessa katkaise virtaa heti, vaan ota välittömästi yhteys
huoltopisteeseen. Huoltoasentajalta kuluu paljon aikaa viallisen osan etsimiseen, jos
virta on ehditty katkaista.
Vesi jäähtyy säilytettynä jääkaappiosaston vesisäiliössä, josta se lähetetään
annostelijaan.
Jää valmistuu jääpala-automaatissa, josta se lähetetään annostelijaan joko
jäämurskana tai kuutioina.

Jään/kylmän veden
valmistustapa
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Käyttö

Vesi jäähtyy säilytettynä jääkaappiosaston vesisäiliössä, josta se lähetetään
annostelijaan.
Jää valmistuu jääpala-automaatissa, josta se lähetetään annostelijaan joko
jäämurskana tai kuutioina.

Jään/kylmän veden
valmistustapa

HUOMAUTUS
•

VAARA

On normaalia, että vesi ei ole hyvin kylmää aluksi. Jos haluat kylmää vettä,
lisää lasiin jäitä.

Heitä pois heti jääkaapin asennuksen jälkeen valmistuneet ensimmäiset
jäät (noin 20 palaa) ja vesi (noin 7 lasillista).
Aluksi valmistuneessa jäässä ja vedessä saattaa olla hiukkasia tai hajuja
tulovesiletkusta tai tulovesilaatikosta. Tämä täytyy tehdä myös, kun jääkaappia
ei ole käytetty pitkään aikaan.
Lapset eivät saa käsitellä annostelijaa.
Lapset saattavat painaa painiketta väärin tai rikkoa lamppuja.
Varmista, että elintarvikkeet eivät tuki jään kulkuaukkoa.
Jos elintarvikkeita laitetaan jään kulkuaukon suulle, annostelija ei voi toimia.
Jäähileet saattavat myös tukkia jään kulkuaukon, jos käytetään yksinomaan
jäämursketta. Poista silloin aukkoon kerääntynyt jäähile.
Älä koskaan yritä jäähdyttää virvoketölkkejä tai muita elintarvikkeita jäävarastolaatikossa.
Sellainen toiminta saattaa vaurioittaa jääpala-automaattia.
Älä koskaan ota jäitä ohuisiin kristallilaseihin tai savi-astioihin.
Sellaiset lasit tai muut astiat saattavat rikkoutua.
Laita lasiin ensin jäät ennen kuin täytät sen vedellä tai virvokkeilla.
Vesi saattaa loiskahtaa, kun jäitä lisätään lasissa jo olevaan nesteeseen.
Älä koskaan koske kädellä tai esineillä jään tuloaukkoa.
Kosketus saattaa rikkoa osia tai vaurioittaa kättä.
Älä koskaan irrota jääkoneen kantta.
Tasoita aika ajoin jäävarastolaatikon jään pinta, kun laatikko on täynnä.
Jäätä kasautuu jääkoneen läheisyyteen. Kun jääkone havaitsee
jäävarastolaatikon olevan aivan täynnä, saattaa jään valmistuminen pysähtyä.
Jos annostelijasta tulee värjäytynyttä jäätä, lopeta käyttö ja ota
välittömästi yhteys huoltopisteeseen.
Älä koskaan käytä liian kapeita tai syviä laseja.
Jäät saattavat jäädä kiinni jään kulkuaukkoon, jolloin jääkaapin toiminta estyy.
Pidä lasi oikealla etäisyydellä jään tuloaukosta.
Liian lähellä tuloaukkoa oleva lasi saattaa estää jäitä pääsemästä ulos.
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Käyttö

Virvokeosasto (Ei ole kaikissa malleissa)
1. Paina Home Barin keskiosan yläpuolella olevaa osaa,
kunnes kuulet naksauksen.
- Voit säästää sähköä, sillä sinun ei tarvitse avata jääkaapin
ovea.
- Voit ottaa haluamasi ruuan helposti, sillä jääkaapin ja
pakastin sisäpuoliset lamput ovat päällä silloinkin, kun
avaat vain Home Bar -oven.
- Kun suljet Home Barin, paina kunnes kuulet naksauksen.
2. Avaa ovi ja käytä ovea kannattimena.
- Aseta juoma tai ruoka kannattimelle käyttömukavuuden
lisäämiseksi.

Home Barin
käyttäminen

Tölkinpidikkeen
käyttäminen

Tölkinpidikettä voi käyttää tölkkien
järjestelemiseen ja säilyttämiseen yläosassa ja
sivulla.
1. Vedä kahva alas, kun haluat laittaa tölkkejä
säilytykseen.
2. Jos et halua käyttää tölkinpidikettä, kiinnitä
tölkinpidike yläosaan, jotta voit käyttää Home
Barin tilavuutta paremmin hyödyksi.
* *Kun painat jääkaappipakastimen Home Barin
pääosan kannen alaosan molempia puolia, se
kiinnittyy, jolloin Home Barin sisällä oleva ruoka ei
pääse valahtamaan jääkaappiin tai pakastimeen.

Jääkaapin Home
Bar -kannen
irrottaminen

Ota ensin Home Barin yläoven korin kansi (1)
erilleen ja vedä sitten Home Barin kansi (2) ylös.

Varotoimi

1. Älä käytä jääkaappia silloin kun sisempi Home Bar kansi on otettu pois.
- Jos kansi on otettu pois, Home Bar -toiminto ei voi
toimia.
2. Varo, ettet paina tai vahingoita Home Barin
kannatinta.
- Jos nojaat kannattimeen tai painat sitä kädelläsi,
se voi vahingoittua.
- Älä käytä kannatinta leikkuulautana tai käytä sen
päällä teräviä esineitä, sillä se voi naarmuuntua.
- Jos kannattimella on jotain nestettä, kuten mehua,
se ei ehkä toimi kunnolla.
- Jos tiivisteissä on jotain nestettä, kuten mehua,
pyyhi ne aika ajoin.
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Paina kunnes
kuulet
naksauksen.

Käyttö

Hyllyt
Käyttö

Höysteitä tai jäähdytettyä ruokaa voidaan säilyttää
lokeroiden välissä olevalla tilavalla hyllyllä.

Irrottaminen

1. Pitele hyllyn etuosaa ja vedä sitä ulos kunnes
koukkuosa estää ulospäin vetämisen.

2. Kun et voi enää vetää hyllyä ulospäin, nosta sitä
hieman ylöspäin.

3. Samalla kun pitelet hyllyä, kallista sitä vetääksesi sen
pois.

Munakotelo
Voit siirtää munakotelon haluamaasi paikkaan ja valita toisenmuotoisen kotelon
munien määrän mukaan.

[Tyyppi 1]

[Tyyppi 2]

HUOMAUTUS
Älä koskaan käytä munakoteloa jään varastolaatikkona. Se saattaa rikkoutua.
• Älä koskaan säilytä munakoteloa pakastinosastossa tai tuoretuoteosastossa.
•

Nanohiili-ilmanraikastin
Nanohiili-ilmanraikastinjärjestelmän avulla jääkaappi voidaan raikastaa ja raikastin
on uudelleenkäytettävä.

Käyttö

Irrota (-) ruuvauslaiteella raikastimen kannen
uritettu osa samalla, kun työnnät sitä etupuolelle.

Irrottaminen

 Ilmanraikastimen uudelleenkäyttäminen
Ilmanraikastinta voidaan käyttää jatkuvasti, kunhan
se kuivataan hyvin hiustenkuivaajalla.
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Käyttö

Tuorelaatikko
Hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Käyttö

1. Ota kiinni tuorelaatikon edessä olevasta kädensijasta ja
vedä sitä ulospäin kunnes koukkuosa estää ulospäin
vetämisen.

Ylemmän
tuorelaatikon
irrottaminen

2. Kun et voi enää vetää hyllyä ulospäin, nosta sitä hieman
ylöspäin vetääksesi sen kokonaan eteen (ulkopuolelle).
* Tuorelaatikko voidaan asentaa takaisin toimimalla
käänteisessä järjestyksessä.

 Kun vedät alemman tuorelaatikon ulos

Alemman
tuorelaatikon
irrottaminen

1. Ota kiinni tuorelaatikon edessä olevasta kädensijasta ja
vedä sitä eteenpäin.
2. Kun et voi enää vetää tuorelaatikkoa ulospäin, nosta sitä
hieman ylöspäin vetääksesi sen kokonaan etupuolelle.
 Kun asetat alemman tuorelaatikon paikoilleen

* Kun asetat tuorelaatikkoa paikoilleen, nosta aina kantta, jotta
voit työntää sen sisälle.

VAROITUS

- Käytä aina molempia käsiä irrottaessasi tuorelaatikkoa.
Ruokaa täynnä olevan laatikon paino voi aiheuttaa sinulle vammoja.
- Kun irrotat jääkaapin tuorelaatikkoa tai asennat sen takaisin paikalleen, avaa
jääkaapin ovi täysin auki.

Ota kannesta kiinni molemmilla käsillä ja vedä sitä
ulospäin.
* Kun irrotat kantta, irrota tuorelaatikko aina ensin.

Ylemmän/alemman
tuorelokeron
kannen irrotus
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Käyttö

Tyhjiön raikkaus
Tuoreiden vihannesten ja hedelmien pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
- Keskimmäisessä tyhjiön raikkaus voidaan säilyttää vihanneksia tai hedelmiä pitkiä
aikoja parantuneen tiivistyksen ja vakuumin vaikutuksen ansiosta.

Käyttö

1. Ota kiinni tyhjiön raikkaus edessä olevasta
kädensijasta ja vedä sitä ulospäin kunnes
koukkuosa estää ulospäin vetämisen.
2. Kun et voi enää vetää tyhjiön raikkaus ulospäin,
nosta sitä hieman ylöspäin vetääksesi sen
kokonaan etupuolelle (ulkopuolelle).

Tyhjiön raikkaus
irrottaminen

HUOMAUTUS
•

Pakastimen laatikko voidaan irrottaa/asentaa paikoilleen samalla tavalla.
Käytä aina molempia käsiä irrottaessasi tuorelaatikkoa. (Ruokaa täynnä olevan
laatikon paino voi aiheuttaa sinulle vammoja.) Kun irrotat jääkaapin tuorelaatikkoa
tai jääkaapin tyhjiön raikkaus tai asennat niitä takaisin paikalleen, avaa jääkaapin
ovi täysin auki.

Tyhjiön raikkaus
irrottaminen

1. Vedä tyhjiön raikkaus eteenpäin ja nosta sitä hieman voidaksesi vetää sen ulos.
2. Pidä tyhjiön raikkaus kiinni molemmin käsin ja nosta sitä hieman ylöspäin.
* Irrottaaksesi kotelon sinun on ensin irrottettava ylempi tuorelaatikko.
3. Vedä sitä eteenpäin.

Tyhjiön raikkaus
asettaminen
takaisin paikalleen

1. Kohdista laatikon yläosa sivukiskoille ja työnnä sitä kevyesti pitäen sitä samalla
ylhäällä.
2. Kohdista laatikon alaosa kiskoille ja työnnä sitä kevyesti pitäen sitä samalla
ylhäällä.
3. Työnnä laatikkoa kunnes kuulet naksahduksen.

VAROITUS
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- Käytä aina molempia käsiä irrottaessasi tuorelaatikkoa.
Ruokaa täynnä olevan laatikon paino voi aiheuttaa sinulle vammoja.
- Kun irrotat jääkaapin tuorelaatikkoa tai asennat sen takaisin paikalleen, avaa
jääkaapin ovi täysin auki.

Käyttö

Pakastimen/jääkaapin säilytyskori
Pienikokoisten pakasteruokien (pakastimen säilytyskori) ja pienikokoisten jäähdytettyjen
ruokien tai juomien (jääkaapin säilytyskori),kuten maito ja olut, säilytykseen
Mutta, älä säilytä jäätelöä tai ruokaa pitkiä aikoja (pakastimen korissa).

Käyttö

Ota korista kiinni molemmilla käsillä ja nosta etuosaa
kevyesti ylöspäin vetääksesi sen ulos.

Irrottaminen

Ota korista kiinni molemmin käsin ja
asenna yksi puoli kerrallaan työntämällä
se sisään.

Uudelleen
asentaminen

Pakastimen kori ** (Ei ole kaikissa malleissa)
Pakastimen kori
(kaksoistähti
merkintä)




Kaksoistähti merkintä merkitsee lämpötilaa: -12°C ~ -18°C
Ruokatuotteet pakastettu lyhyelle ajanjaksolle.

Maitonurkkaus
Maitotuotteiden, kuten voi ja juusto, säilyttämiseen.

Käyttö

Ota korista kiinni molemmilla käsillä ja nosta sitä ylöspäin
vetääksesi sen ulos (1).

Irrottaminen

 Jos suljet jääkaapin oven, vaikka maitonurkkaus on
jäänyt auki oven puolella, jääkaapin ovi ei ehkä sulkeudu
kunnolla. Noudata tästä syystä huolellisuutta.
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Käyttö

Vedenpuhdistimen suodattimen vaihto
(Ei ole kaikissa malleissa)
Suodattimen
irrotus

Koska suodatin on asennettu jääkaapin lamppukotelon oikeanpuoleiseen yläosaan ja se
poistaa jäännöskloorin tai tuoksut, se on vaihdettava kuuden (6) kuukauden välein.

Vaihtaminen

1. Irrota vedenpuhdistimen suodatin.
- Käännä suodatinta vaihtoa varten
vastapäivään 90 astetta. (1) Vedä suodatin
ulos etupuolelle (2).
- Koska suodattimeen kerääntynyt vesi voi
tippua, laita hieman suodatinta isompi astia
suodattimen alle irrottaessasi sitä.

2. Aseta uusi suodatin paikalleen.
- Kohdista suodatin säätörasiassa (1) olevaan
merkkiviivaan ja työnnä se sisään.
Kun olet tarkistanut, että merkkiviiva ja
lukitusviiva ovat kohdakkain, käännä suodatinta
myötäpäivään (2).
- Kun olet asentanut suodattimen ensimmäistä
kertaa tai kun olet vaihtanut suodattimen, paina
automaatin painiketta vielä kerran veden antamiseksi automaatista 3 minuutin ajan
(tai noin 1 litra), jolloin ilma tai jäännöshiili poistuvat.
(Puuhiili ei ole ihmiselle vaarallista.)

Onko LED- valo kytketty päälle?
- LED- valo on kvasijatkuva tuote.
Lisäksi sitä on vaikeaa vaihtaa suoraan käyttäjän toimesta,
joten ota yhteys LG Electronicsin huoltopisteeseen ellei lamppu pala

Kun LED- valo ei
pala
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Elintarvikkeiden säilytysohjeita

Elintarvikkeiden paikat
(Katso osien nimitykset kaaviosta)

Pakastinosaston
hylly

Säilytä erilaisia pakastettuja elintarvikkeita,
kuten lihaa, kalaa, jäätelöä, pakastettuja
välipaloja jne.

Pakastinosaston
ovilokero



Pakastinosaston
vetolaatikko



Säilytä pieniä pakastepakkauksia.
 Lämpötila todennäköisesti nousee, kun
ovea avataan. Älä siis säilytä pitkäaikaisia
elintarvikkeita, kuten jäätelöä jne.
Säilytä lihaa, kalaa, kanaa jne., mutta kääri
ne kelmuun.
 Säilytä kuivana

Maitonurkkaus

Säilytä maitotuotteita, kuten voita, juustoja
jne.

Munakotelo

Sijoita tämä munakotelo sopivaan paikkaan.

Virvokeosasto

Säilytä usein käytettyjä elintarvikkeita, kuten
virvokkeita jne.
Säilytä höysteitä ja muita elintarvikkeita
sopivalla etäisyydellä.

Jääkaappiosaston hylly
Jääkaappiosaston
ovilokero

Säilytä pieniä elintarvikepakkauksia tai
juomia, kuten maitoa, mehuja, olutta jne.

Vihanneslaatikko

Säilytä vihanneksia tai hedelmiä.

Säilytä vihanneksia, hedelmiä, sulatettavaa
lihaa, raakaa kalaa jne. asettamalla
muutoskytkin asianmukaiseen asentoon.
Varmista, että muutoskytkin on asetettu
oikein ennen elintarvikkeiden säilytystä.

Vihanneslaatikko/lihalaatikko
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Elintarvikkeiden säilytysohjeita

Elintarvikkeiden säilytys
Säilytä tuoretuotteet jääkaappiosastossa. Elintarvikkeiden pakastus- ja sulatustavalla on
suuri merkitys niiden tuoreuden ja maun säilymiselle.
 Älä säilytä alhaisissa lämpötiloissa herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja
ja meloneja.
 Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen säilytystä. Kuumien ruokien laittaminen
jääkaappiin saattaa aiheuttaa muiden elintarvikkeiden pilaantumisen ja johtaa
suurempaan energian kulutukseen.
 Säilyttäessäsi ruokia peitä ne kelmulla tai säilytä kannellisessa astiassa. Tämä estää
kosteutta haihtumasta ja auttaa pitämään ruoan maukkaana ja ravitsevana.
 Älä tuki ilmaventtiileitä elintarvikkeilla. Viileän ilman tehokas kierto pitää jääkaapin
lämpötilat tasaisina.
 Älä avaa ovea kovin usein. Oven avaus päästää lämmintä ilmaa jääkaappiin ja aiheuttaa
lämpötilan nousun.
 Älä koskaan pidä liian paljon elintarvikkeita ovilokeroissa, koska ne saattavat työntää
sisälokeroita niin, ettei ovi sulkeudu kunnolla.


Älä säilytä pulloja pakastinosastossa – ne saattavat jäätyessään rikkoutua.
Älä pakasta sulaneita pakasteita uudelleen. Ne menettävät silloin makunsa ja
ravitsevuutensa.
 Säilyttäessäsi pakastettuja elintarvikkeita, kuten jäätelöä, pitempiä aikoja, sijoita ne
pakastimen hyllylle, älä ovilokeroon.
 Älä koske kylmiin elintarvikkeisiin tai astioihin - erityisesti metallisiin - märin käsin ja
älä sijoita lasitavaroita pakastinosastoon.
- Voit saada paleltumia ja ne saattavat rikkoutua niiden sisällön jäätyessä ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.

Pakastinosasto



Jääkaappiosasto





Vältä kosteiden elintarvikkeiden sijoittamista jääkaapin ylähyllyille, ne saattavat jäätyä
viileän ilman kosketuksesta.
 Puhdista elintarvikkeet aina ennen jääkaappiin laittamista. Vihannekset ja hedelmät
tulisi huuhdella ja pyyhkiä, ja pakatut elintarvikkeet pyyhkiä lähellä sijaitsevien
elintarvikkeiden pilaantumisen estämiseksi.
 Säilyttäessäsi kananmunia lokerossa tai munakotelossa varmista, että ne ovat
tuoreita, ja säilytä ne aina pystyasennossa, koska siten ne pysyvät kauemmin
tuoreina.
HUOMAUTUS
•

Vinkit
energiansäästöä
varten

Jos jääkaappisia on kuumassa ja kosteassa paikassa, saattaa oven usein toistuva
avaaminen tai suuren vihannesmäärän säilytys aiheuttaa kasteen muodostumista.
Se ei vaikuta lainkaan kaapin suorituskykyyn. Voit huoletta pyyhkiä kasteen pois
kostealla kangaspalalla.

Älä pidä ovea auki pitkän ajan, sulje ovi niin pian kuin mahdollista.
Emme suosittele säilyttämään liiallisia määriä ruokaa yhdellä kerralla. Jotta viileä ilma
kiertää vapaasti, jätä riittävästi tilaa laitteeseen.
 Älä aseta jääkaappi-pakastimen lämpötilaa alhaisemmaksi kuin mitä tarvitaan. Älä
aseta ruokaa lämpötila-anturin lähelle.
 Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen niiden asettamista säilytykseen. Kuumien
ruokien asettaminen jääkaappi-pakastimeen voi pilata muut ruoat ja johtaa korkeisiin
sähkölaskuihin.
 Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja ruoalla. Kylmän ilman tasainen virtaus pitää jääkaappipakastimen lämpötilan myös tasaisena.
 Älä avaa ovea liian usein. Oven avaaminen päästää lämmintä ilmaa jääkaappi183 pakastimeen ja voi aiheuttaa lämpötilan laskemista.



Hoito ja huolto

Yleisiä tietoja
Tavallisen pituisten lomien ajaksi sinun lienee parasta jättää jääkaappi toimimaan.
Laita pakastuskelpoiset tuotteet pakastimeen, jolloin ne säilyvät kauemmin.
Jos aiot kytkeä kaapin pois toiminnasta, poista kaikki elintarvikkeet, irrota
verkkojohto pistorasiasta, puhdista kaapin sisätilat perusteellisesti ja jätä sen kaikki
ovet AUKI, jotta kaappiin ei muodostuisi hajuja.

Kun olet lomalla

Virtakatkos

Useimmat tunnissa tai kahdessa korjautuvat virtakatkokset eivät vaikuta jääkaapin
lämpötilaan. Sähkövirran ollessa poissa tulisi kuitenkin vähentää ovien avaus
mahdollisimman vähiin.

Muuttaessasi

Poista tai kiinnitä turvallisesti kaikki jääkapin sisäiset osat.
Välttääksesi korkeudensäätöruuvien vaurioitumisen kierrä ne täysin kiinni pohjaan.

Huurteenestoputki

Jääkaapin ulkokuori saattaa toisinaan lämmetä ja erityisesti heti asennuksen
jälkeen. Älä pelästy. Sen aiheuttaa huurteenestoputki, joka pumppuaa kuumuutta
kuoren ulkoseinämien huurtumisen estämiseksi.

VAARA
Sähkökipinöitä ehkäisevä kuminen O-rengas on tarkastettava säännöllisesti.
• Älä kosketa lamppua pitkällisen käytön jälkeen. Lamppu voi olla äärimmäisen
kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja.
•

Puhdistus
Haitallisten hajujen välttämiseksi on tärkeää pitää jääkaappi puhtaana. Loiskahtanut
ruoka tulee pyyhkiä pois välittömästi, koska se saattaa paikalleen jätettynä
hapantuessaan tahria muovipintoja.

Ulkopuoli

Käytä jääkaapin kestävän ulkopinnan puhdistukseen haaleaa miedon saippuan tai
pesuaineen vesiliuosta.
Pyyhi pinnat puhtaalla kostealla kangaspalalla ja kuivaa ne sitten.

Sisätilat

Suositellaan säännöllistä puhdistusta. Pese kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai
miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa.
HUOMAUTUS
•

Älä pese alalaatikoita astianpesukoneessa; korkea lämpötila saattaa vahingoittaa niitä
ja tehdä ne käyttökelvottomiksi.

Puhdistuksen
jälkeen

Varmista, että verkkojohto ei ole vaurioitunut ja pistoke ei ole ylikuumentunut, ja
että pistoke on kunnolla työnnetty pistorasiaan.

VAROITUS

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat sähköosien (lamppujen,
kytkimien, säätimien jne.) läheisyydessä.
Pyyhi liika kosteus pois sienellä tai kangaspalalla, jotta vesi tai muut nesteet eivät
pääsisi mihinkään sähköosiin aiheuttamaan oikosulkua.
Älä koskaan käytä minkään pintojen puhdistukseen metallisia hankaustyynyjä,
karkeita hiovia puhdistusaineita, vahvoja emäksisiä nesteitä, tulenarkoja tai
myrkyllisiä puhdistusnesteitä.
Älä koske jäätyneitä pintoja kostein tai märin käsin, koska kostea kohde tarttuu
kiinni erittäin kylmiin pintoihin.
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Vianetsintä
Ennen yhteydenottoa huoltoon lue tämä luettelo. Se saattaa säästää sinulle sekä
aikaa että kuluja. Tässä luettelossa on yleisesti esiintyviä tiloja, jotka eivät johdu tämän
laitteen väärästä valmistustavasta tai viallisista materiaaleista.

Tapahtuma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Jääkaapin
toiminta
Jääkaapin
kompressori ei
toimi.

Jääkaappi käy
liikaa tai
liian kauan
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Jääkaapin säädin suljettu.

Aseta jääkaapin säädin oikein. Lue
säätimien käyttöohjeet.

Jääkaappi on sulatustoiminnolla.

Tämä on normaalia täysin
automaattisesti sulattavalle jääkaapille.
Sulatusjaksoja on aika ajoin.

Virtapistoke irrotettu pistorasiasta.

Varmista, että pistoke on työnnetty
tiukasti pistorasiaan

Virtakatko. Tarkista huoneiston valot.

Soita sähkölaitokselle.

Jääkaappi on suurempi kuin
aikaisemmin omistamasi.

Tämä on normaalia. Isot,
tehokkaammat yksiköt käyvät
samoissa olosuhteissa kauemmin.

Huone tai ulkoilma on kuuma.

On normaalia, että jääkaappi käy
tällaisissa oloissa kauemmin.

Jääkaapista on äskettäin ollut jonkin
aikaa virta kokonaan pois.

Jääkaapin täydelliseen jäähtymiseen
kuluu muutama tunti.

Suuria määriä lämmintä tai kuumaa
ruokaa on laitettu äskettäin jääkaappiin.

Lämmin ruoka saa jääkaapin käymään
pitkään, kunnes haluttu lämpötila on
saavutettu.

Ovia on aukaistu liian usein tai ne ovat
olleet auki liian kauan.

Jääkaappiin pääsevä lämmin ilma saa
kaapin käymään kauemmin. Älä avaa
ovia yhtä usein.

Jääkaapin tai pakastimen ovi saattaa
olla hieman auki.

Varmista, että jääkaappi on
vaakasuorassa. Älä jätä elintarvikkeita
ja pakkauksia tukkimaan ovea. Lue
ohjeet osasta ovien
AVAAMINEN/SULKEMINEN.

Jääkaapin säädin on liian kylmällä.

Aseta jääkaapin säädin
lämpimämmälle, kunnes jääkaapin
lämpötila on tyydyttävä.

Jääkaapin tai pakastimen tiiviste on
likainen, kulunut tai huonosti sovitettu.

Puhdista tai vaihda tiiviste.
Ovitiivisteen vuodot saavat jääkaapin
käymään kauemmin, jotta haluttu
lämpötila säilyisi.

Termostaatti pitää jääkaapin
vakiolämpötilassa.

Tämä on normaalia. Jääkaappi
käynnistyy ja pysähtyy pitäessään
lämpötilaa vakiona.

Hoito ja huolto

Tapahtuma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Termostaatti pitää jääkaapin
vakiolämpötilassa.

Tämä on normaalia. Jääkaappi
käynnistyy ja pysähtyy pitäessään
lämpötilaa vakiona.

Pakastimen lämpötila
on liian kylmä, mutta
jääkaapin lämpötila
on tyydyttävä.

Pakastimen säädin asetettu liian
kylmälle.

Säädä pakastin lämpimämmälle,
kunnes pakastimen lämpötila on
tyydyttävä.

Jääkaapin lämpötila
on liian kylmä, mutta
pakastimen lämpötila
on tyydyttävä.

Jääkaapin säädin asetettu liian kylmälle.

Säädä jääkaappi lämpimämmälle.

Vetolaatikoissa
säilytetty ruoka
jäätyy

Jääkaapin säädin asetettu liian kylmälle.

Ks. ratkaisu yllä.

Lihalaatikoissa
säilytetty liha
jäätyy.

Liha tulee säilyttää aivan veden
jäätymislämpötilan (0 °C) alapuolella
pisimmän tuoresäilytysajan
saavuttamiseksi.

Jääkiteiden muodostuminen on
normaalia lihan sisältämästä
kosteudesta johtuen.

Pakastimen säädin on asetettu liian
lämpimälle.

Säädä pakastin tai jääkaappi
kylmemmälle, kunnes pakastimen tai
jääkaapin lämpötila on tyydyttävä.

Jääkaappi säädetty liian lämpimälle.
Jääkaapin säädin vaikuttaa myös
pakastimen lämpötilaan.

Säädä pakastin tai jääkaappi
kylmemmälle, kunnes pakastimen tai
jääkaapin lämpötila on tyydyttävä.

Ovia on avattu liian usein tai pidetty
auki liian kauan.

Lämmintä ilmaa pääsee
jääkaappiin/pakastimeen aina kun ovi
avataan. Älä avaa ovia yhtä usein.

Ovi on hieman raollaan.

Sulje ovi kokonaan.

Suuria määriä lämmintä tai kuumaa
ruokaa on laitettu sisään äskettäin.

Odota, kunnes jääkaappi tai pakastin
ehtii saavuttaa valitun lämpötilan.

Jääkaapista on äskettäin ollut jonkin
aikaa virta kokonaan pois.

Jääkaapin täydelliseen jäähtymiseen
kuluu muutama tunti.

Jääkaappi on säädetty liian lämpimälle.

Säädä jääkaappi kylmemmälle.

Jääkaapin
kompressori
ei käy.

Lämpötilat ovat
liian kylmiä.

Lämpötilat ovat
liian korkeita
Jääkaapin tai
pakastimen
lämpötilat ovat
liian korkeita.

Jääkaapin
lämpötila on liian
korkea, mutta
pakastimen
lämpötila on
tyydyttävä.
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Tapahtuma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Äänet ja melu
Jääkaappi käy
äänekkäämmin.

Nykyisten jääkaappien säilytystilat ovat
suuremmat ja kaapit säilyttävät
tasaisemmin lämpötilat.

Äänekkäämpi käynti on normaalia.

Kompressorin
käynnistyminen on
äänekkäämpää.

Jääkaapin työpaineet ovat korkeammat
käynnistysjakson aikana.

Tämä on normaalia. Ääni vaimenee
jääkaapin käynnin jatkuessa.

Lattia on epätasainen tai heikko.
Jääkaappi keikkuu lattialla, kun sitä
siirretään hieman.

Varmista, että lattia on tasainen ja
vankka sekä kykenee tukemaan
jääkaappia riittävästi.

Jääkaapin päälle laitetut esineet
tärisevät.

Poista esineet.

Astiat tärisevät jääkaapin hyllyillä.

Astioiden lievä tärinä on normaalia.
Siirrä astioita hieman.
Varmista, että jääkaappi on
vaakasuorassa ja seisoo tukevasti
lattialla.

Jääkaappi koskettaa seinää tai
kaappeja.

Siirrä jääkaappia niin, että se ei kosketa
seinää tai kaappeja.

Sää on kuuma ja kostea, jolloin
huurtuminen ja sisäinen kosteuden
muodostuminen lisääntyy.

Tämä on normaalia.

Ovi on hieman raollaan.

Tietoja luvussa ovien
avaaminen/sulkeminen.

Ovea on avattu liian usein tai pidetty
auki liian kauan.

Älä avaa ovea yhtä usein.

Ilmassa on kosteutta.

Tämä on normaalia kostealla ilmalla.
Kosteuden pitäisi hävitä
ilmankosteuden laskettua.

Ovi on hieman raollaan, jolloin jääkaapin
sisältä tuleva kylmä ilma kohtaa
lämpimän ulkoilman.

Tässä tapauksessa sulje ovi kunnolla.

Täriseviä tai
kolisevia ääniä.

Vettä/kosteutta
jääkaapin sisällä
Kosteutta
kerääntyy jääkaapin
sisäseinille.

Vettä/kosteutta
jääkaapin ulkopuolella
Kosteutta muodostuu
jääkaapin ulkoseinille
tai ovien väliin.
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Tapahtuma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Jääkaapissa
on hajuja
Sisätilat olisi puhdistettava.

Puhdista sisätilat sienellä, lämpimällä
vedellä ja leivinsoodalla.

Jääkaapissa on voimakkaasti tuoksuvia
elintarvikkeita.

Peitä elintarvikkeet kokonaan.

Eräät pakkaukset ja pakkausmateriaalit
tuottavat hajuja.

Käytä eri pakkauksia tai
pakkausmateriaalimerkkejä.

Elintarvikepakkaus on tiellä.

Siirrä pakkaukset, jotka estävät ovea
sulkeutumasta.

Ovi suljettiin liian kovaa, jolloin toinen
ovi aukeni raolleen.

Sulje kummatkin ovet kevyesti.

Jääkaappi ei ole vaakasuorassa.
Se keikkuu lattialla, kun sitä siirretään
hieman.

Säädä korkeudensäätöruuveja.

Lattia on epätasainen tai heikko.
Jääkaappi keikkuu lattialla, kun sitä
siirretään hieman.

Varmista, että lattia on tasainen ja
kykenee tukemaan jääkaappia
riittävästi. Pyydä puuseppää
korjaamaan notkuva tai kalteva lattia.

Jääkaappi koskettaa seinää tai
kaappeja.

Siirrä jääkaappia.

Elintarvikkeet koskettavat vetolaatikon
yllä olevaa hyllyä.

Pidä vetolaatikossa vähemmän
elintarvikkeita.

Laatikon liukukiskot ovat likaiset.

Puhdista laatikko ja kiskot.

Jäävarastolaatikko on tyhjä.

Annostelijan pitäisi toimia, kun
ensimmäinen jääannos on pudonnut
laatikkoon.

Pakastimen lämpötila on asetettu liian
lämpimäksi.

Kierrä pakastimen lämpötila
kylmemmäksi, jolloin jääkuutioita
valmistuu. Kun ensimmäinen jääannos
on valmis, annostelijan pitäisi toimia.

Huoneiston vesiventtiili ei ole auki.

Avaa huoneiston vesiventtiili ja odota
riittävä aika, jotta jäätä ehtii valmistua.
Kun jäätä on valmistunut, annostelijan
pitäisi toimia.

Jääkaapin tai pakastimen ovi ei ole
kiinni.

Varmista, että molemmat ovet ovat
kiinni.

Ovien/vetolaatikoiden
avaaminen/sulkeminen
Ovi ei sulkeudu/
Ovet eivät sulkeudu

Ovi ei sulkeudu/Ovet
eivät sulkeudu
Annostelija

Annostelijasta ei
tule jäitä
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Hoito ja huolto

Tapahtuma
Annostelijasta ei
tule jäitä.

Jääannostelija on
tukossa.

Annostelijasta ei tule
vettä.

Vesi maistuu
oudolle ja/tai siinä
on outo haju.

Kuuluu putoilevan
jään ääniä
Kuuluu veden
solinaa
Muuta

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Jää on sulanut ja jäätynyt kierteen
ympärille epäsäännöllisen käytön,
lämpötilavaihtelujen ja/tai virtakatkosten
johdosta.

Irrota jäävarastolaatikko ja sulata sen
sisältö. Puhdista laatikko, pyyhi
kuivaksi ja laita takaisin oikeaan
asentoon. Kuun uutta jäätä valmistuu,
annostelijan pitäisi toimia.

Jääkuutioita on juuttunut jääkoneen
varren ja laatikon takaosan väliin.

Poista annostelijaan juuttuneet
jääkuutiot.

Jääkuutioita on jäätynyt toisiinsa.

Käytä annostelijaa usein, jolloin kuutiot
eivät jäädy kiinni toisiinsa.

Annostelijassa on käytetty ostettuja tai
muulla tavalla tehtyjä jääkuutioita.

Annostelijassa tulisi käyttää ainoastaan
laitteen oman jääkoneen tekemiä
jääkuutioita.

Huoneiston vesiventtiili ei ole auki. Ks.
ongelma "Annostelijasta ei tule jäitä".

Avaa huoneiston vesiventtiili.

Jääkaapin tai pakastimen ovi ei ole
kiinni.

Varmista, että molemmat ovet ovat
kiinni.

Vesi on ollut säiliössä liian kauan.

Tuoresta vesivarasto ottamalla ulos 7
lasillista vettä, jotka kaadat pois.
Huuhtele säiliö kokonaan ottamalla vielä
7 lasillista vettä ja kaatamalla ne pois.

Laite ei ole kytketty oikein
kylmävesiverkkoon.

Liitä laite keittiön vesihanaan vettä
tuovaan kylmävesilinjaan.

Tämä ääni syntyy normaalilla tavalla, kun automaattisesti valmistettuja jäitä putoaa
jäävarastolaatikkoon. Voimakkuus voi vaihdella jääkaapin sijainnista riippuen.
Tämä ääni syntyy normaalilla tavalla, kun jääkoneeseen tulee lisää vettä koneen
pudotettua automaattisesti valmistettuja jäitä.
Lue huolellisesti tämän ohjeen luku "Jääpala-automaatti ja annostelija.

Lineaarikompressorin takuuaika on 10 vuotta alkuperäisen ostokuitin päivästä
laskettuna. Takuuaika koskee vain osaa (kompressori). Asiakas maksaa muut kulut
(kuten työ –ja matkakulut). Takuu ei kosketa: normaalista toiminnasta kuuluvia
ääniä, käyttö –ja asennusohjeiden noudattamatta jättämistä.

VANHOJEN LAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN
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1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on
toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta
ostit laitteen.

Hoito ja huolto

Onko normaalia…
Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja.

Tapahtuma
Ääni

Ovi auki

Jäänmuodostus /
vesipisarat

Lämpötila

Ratkaisu

Jos kuulet “tak” tai “tok”
äänen

Tämä on erilaisten osien laajenemisesta/puristumisesta
aiheutuva ääni tai erilaisista säätölaitteista aiheutuva ääni,
joka johtuu jääkaapin lämpötilavaihteluista.

Jos kuulet “durduruk”,
“dulkuk” tai “vuuh” äänen

Tämä johtuu kompressorin tai puhaltimen käymisestä,
kun jääkaapin toiminta alkaa tai päättyy. Tämä on sama
ääni-ilmiö, joka syntyy auton moottoria käynnistettäessä
tai sammuttaessa.

Jos kuulet veden
virtausäänen

Tämä ääni tulee kylmäaineesta, joka vaihtaa olomuotoaan
jääkaapissa/pakastimessa. Kun neste muuttuu kaasuksi,
kuulet veden virtausäänen ja kun kaasu muuttuu
nesteeksi, kuulet “kyröyröyk” äänen.

Jos kuulet tuulen puhallusta
muistuttavan äänen kuten
“shuu” tai “shii” heti oven
sulkemisen jälkeen

Tämä ääni syntyy, kun sisäinen paine alenee väliaikaisesti
silloin, kun jääkaapin tai pakastimen läpi kulkeva lämmin
ilma jäähtyy nopeasti.

Jos kuulet tärisevää ääntä

Jos jääkaappi on asennettu puulattialle tai puuseinän
viereen tai jos jääkaappi ei ole vaakasuorassa, tärinä voi
aiheuttaa kovaa ääntä.

Jos kuulet kovaa ääntä
tuotteen ensiasennuksen
jälkeen

Kun käytät jääkaappia ensimmäistä kertaa,se toimii
nopeakäynnillä jäähdyttääkseen nopeammin, jolloin ääni
voi tuntua kovemmalta. Kun sisäinen lämpötila putoaa
tietyn tason alapuolelle, ääni lakkaa.

Jos ovi jää hieman raolleen
sulkemisen jälkeen

Jääkaapin tai pakastimen oven sulkemisessa käytetystä
voimasta tai nopeudesta johtuen ovi voi jäädä hieman
raolleen ja sitten sulkeutua.
Älä sulje ovea liian kovaa.

Jos jääkaapin sisä- tai
ulkopuolelle muodostuu
jäätä tai kosteutta

Kun ulkoilmaa virtaa jääkaapin viileälle sisäpinnalle,
jäätä/vesipisaroita voi muodostua.
Sitä tapahtuu sitä helpommin, mitä useammin avaat ja
suljet jääkaapin oven. Jos asennuspaikan kosteus on
myös suuri tai on sadekausi tai päivä on sateinen,
kosteutta voi muodostua jääkaapin ulkopuolelle.
Tämä on normaali ilmiö, jota esiintyy kostean säätilan
aikana.
Pyyhi vesipisarat kuivalla liinalla.

Jos jääkaapin etupuoli on
lämmin

Jääkaapin etuosaan ja pakastimen ja jääkaapin
erotusosaan on asennettu lämpöjohtoja, jotka ehkäisevät
vesipisaroiden muodostumista.
Jääkaappi voi tuntua lämpimältä asennuksen jälkeen tai
kuuman kesän aikana, mutta se ei ole ongelma ja syytä
huoleen ei ole.
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