Sisallysluettelo
Esittely

Merkinnat
Tarkeita
Osien

Asennus

turvaohjeita
nimitykset

Asennuspaikka
Ovien irrotus
Ovien

asennus

Tulovesijohdon

takaisin
asennus

Korkeuden saato

Kaytto

Aloitus

Lampotilojen ja toimintojen saadot
(Annostelija / Jaapala-automaatti)
Jaaautomaatti

ja annostelija

Virvokeosasto
Viiniteline
Munakotelo
Vihannes-

ja lihalaatikoiden kaytto

Muutos vihannes- tai lihalaatikoksi

Hajunpoistaja (Ei ole kaikissa malleissa)

Elintarvikkeiden

Elintarvikkeiden

paikat

sailytysohjeita

Elintarvikkeiden

sailytys

Hoito ja
huolto

Osien irrotus
Yleisia

tietoja

Puhdistus
Vianetsinta

Merkinnat
Taman yksikon malli- ja sarjanumerot ovat jaakaappiyksikossa
joko sisakuoressa tai
jaakaappiosaston takana. Numerot ovat yksilollisia talle yksikolle, eika niita kayteta
muissa yksikoissa. Sinun tulisi kirjoittaa muistiin alla pyydetyt tiedot ja pitaa ne
tallessa pysyvina tietoina hankinnastasi. Kirjoita tiedot tahan.

Ostopaiva
Laitteen

:

myyja

:

osoite

Myyjan
Myyjan puhelinnumero

:

Mallinumero

:

Sarjanumero

:

Tarkeita

:

turvatietoja

Ennen kayttoa
tama jaakaappi taytyy
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ala

koskaan irrota jaakaappisi
tiukasti kiinni pistokkeeseen

asentaa oikein

ja sijoittaa tassa oppaassa

verkkojohtoa pistorasiasta vetamalla johdosta.
ja veda se suoraan ulos pistorasiasta.

Siirtaessasi laitetta irti seinasta varo vetamasta
vaurioittamasta sita millaan tavalla.

sita

verkkojohdon yli

Tartu aina

tai

Kun jaakaappisi on toiminnassa, ala kosketa pakastinosaston kylmia pintoja
kostein tai marin kasin. Iho saattaa tarttua kiinni erittain kylmiin pintoihin.

erityisesti

Irrota verkkojohto pistorasiasta puhdistaessasi laitetta tai muita toimenpiteita varten.
koskaan koske verkkojohtoon marin kasin, koska saatat saada sahkoiskun tai
muita vammoja.

Ala
Ala

koskaan vaurioita, kasittele, taivuta jyrkasti, veda tai kierra
viallinen verkkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun. Se
laitteen oikean maadoituksen.

Ala

koskaan laita lasituotteita

pakastimeen,

koska sisallon

verkkojohtoa, koska
myos kyseenalaistaa

jaatyessa

laajeneminen

saattaa rikkoa ne.

Ala

koskaan laita sormiasi jaapala-automaatin
toiminta saattaa vahingoittaa sinua.
Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten
valvontaa.

Pikkulapsia tulee

lapsien

jaalaatikon

sisaan.

Jaapala-automaatin

tai vaivaisten henkiloiden

kaytettavaksi

ilman

valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.

Ala

koskaan anna kenenkaan
kiiveta, istua, seiso tai roikkua virvokeosaston ovella.
Tallainen toiminta voi vaurioittaa jaakaappia ja jopa kaataa sen aiheuttaen vakavia

vammoja.

Ala kayta
jatkojohtoa
Kasiksi paasy
virtapistokkeeseen

Verkkojohdon
vaihto

Mikali mahdollista liita jaakaappi omaan pistorasiaansa estaaksesi sita aiheuttamasta
huoneiston muiden laitteiden tai valaisimien kanssa ylikuormitusta, joka
saattaisi johtaa sahkovirran katkeamiseen.

yhdessa

Jaakaappipakastin tulisi sijoittaa niin, etta virtapistokkeeseen paasee
irrottaa sen pistorasiasta nopeasti onnettomuuden tapahtuessa.

kasiksi

ja voi

Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen taytyy antaa valmistajan edustajan
tai sen valtuuttaman huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilon
tehtavaksi vaarojen valttamiseksi.

Esittely
Varoitus lasten

VAARA: On olemassa vaara lasten

jaamisesta loukkuun.
jaakaappisi tai pakastimesi:
Irrota ovet, mutta jata hyllyt paikalleen, jolloin lasten kiipeaminen sisaan vaikeutuu.
Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lapsien tai vaivaisten henkiloiden kaytettavaksi
ilman

jaamisesta

Ennen kuin havitat

loukkuun

vanhan

valvontaa.

Pikkulapsia tulee

Ala sailyta

Ala sailyta

valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.

bensiinia tai muita syttyvia

hoyryja ja nesteita

taman

tai muiden laitteiden

lahella.

Maadoitus

Maadoitus vahentaa
kulkemaan

sahkoiskun

maattolinjan

vaaraa

oikosulun

esiintyessa,

koska sahkovirta

paasee

kautta.

Sahkoiskun mahdollisuuden estamiseksi tama laite taytyy maattaa oikein.
Maadoitetun pistokkeen vaara kaytto saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Neuvottele
valtuutetun sahkoasentajan kanssa ja varmistu, etta maatto-ohjeet on ymmarretty
oikein tai jos epailet, etta laitetta ei ole maatettu kunnolla.

Osien

nimitykset

Pakastin-

Jaakaappi-

osasto

osasto
Maitotuotekotelo

Lamppu
Ovilokero

Hylly

Jaapala-

Ovilokero
(1P tai 2P)

automaatti

Lamppu

Viiniteline

(lisavaruste)

Hylly
Pikapalalaatikko
Virvokeosasto

(terasta

tai

(Lisavaruste)

Hylly
lasia)

Munakotelo
Ovilokero
(1P tai 2P)
Vihanneslaatikko

Ovilokero

Hylly
Ovilokero

Vetolaatikko

(1tai2)

Vihanneslaatikko/lihalaatikko

Ovilokero

Kosteuskytkin

Alakansi

Muutoskytkin
(Lihat/Vihannekset)

HUOMAUTUS
?

Jos toteat

joita

108

on

joidenkin

osien

muissa malleissa.

puuttuvan yksikostasi,

(Esim.

ne

saattavat olla sellaisia

"Virvokeosastoa" ei ole kaikissa

osia,

malleissa)

Asennus

Asennuspaikka
1.

Valitse

hyva
sijainti

Sijoita laite

2. Valta

sellaiseen

laitteen

lammonlahteita,
tai kosteaan

paikkaan, jossa sen kaytto

on

helppoa.

sijoitusta lahelle
suoraan auringonvaloon
paikkaan.

3. Tehokkaan toiminnan varmistamiseksi
ilman tulee

30

cm

paasta
ymparilla.

kiertamaan

vapaasti
sijoitetaan
upotettuun seinatilaan, jattakaa vahintaan
laitteen

Jos laite

tai enemman

ylapuolelle ja

5

cm

vapaata tilaa laitteen
tai

suurempi etaisyys

seiniin. Laite tulisi nostaa 2,5 cm ylos
lattiasta erityisesti, jos alla on matto.
4. Tarinan

valttamiseksi

laitteen tulee seista

vaakatasossa.
5.
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Ala

asenna

laitetta alle 5°C

lampotilaan.

Se saattaa vaikuttaa

suorituskykyyn.

Asennus

Oven irrotus
Varoitus

Sahkoiskun

vaara

Irrota jaakaapin verkkojohto pistorasiasta ennen
asennusta. Taman suorittamatta jattaminen voi
aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

Alakansi

Jos huonetilasi oviaukko on liian kapea jaakaapin
saamiseksi siita lapi, irrota jaakaapin ovi ja vie kaappi
sisaan ovesta pystyasennossa.
Irrota alakansi nostamalla sita ylospain, ja veda sitten tulovesiletkua
ylospain painamalla samalla kohtaa (1), kuten kuvassa oikealla.

Irrota alakansi
ja sitten
tulovesiletku

Tulovesiletku

HUOMAUTUS
?

Irrota

pakastin-

1)

osaston ovi

Jos

putken paa

on

epamuotoinen

tai

kulunut, katkaise huono

Irrota saranan suojus loysaamalla
ruuvit.
Irrota sen jalkeen kaikki liitantajohdot
maattojohtoa lukuun ottamatta.

osa

pois.

Saranan

Liitanta-

suojus

johdot

Ylasarana

Maattojohto
Pidike

2)

Irrota

ja

pidike

kiertamalla

nosta sitten

sita

vastapaivaan
ylasarana ylos ( ).

Ylasarana

( )

HUOMAUTUS
?

Irrottaessasi

ylasaranaa

varo, ettei ovi kaadu

eteenpain.

3) Vie jaakaappiosaston

ovi sisaan huoneen ovesta ja
laske se alas, mutta varo vaurioittamasta
tulovesiletkua. Talla kerralla ovea tulisi nostaa sen
verran, etta tulovesiletkun voi vetaa kokonaan pois.
Alasarana

HUOMAUTUS
?

Siirra

jaakaappiosaston

ovi huoneen ovesta sisaan

ja

laske

se

alas,

mutta varo

vaurioittamasta tulovesiletkua.

1) Loysaa

Jaakaapin
oven

saranan

suojuksen ruuvit ja irrota suojus.
jos sellainen on, maattojohtoa

Irrota liitantajohto,
lukuun ottamatta.

irrotus

Liitanta-

johdot
Ylasarana

2)

Irrota pidike kiertamalla sita myotapaivaan
ja irrota sitten ylasarana nostamalla sita

( ),
ylospain

( ).

3)
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Irrota jaakaappiosaston

ovi nostamalla ylospain.

Alasarana

Pidike

Asennus

Vie

kaappi

Vie jaakaappi

jaa-

pystyasennossa lapi huoneen

ovesta, kuten kuvassa oikealla.

ovesta

Ovien

asennus takaisin

Saatuasi

kaapin ja ovet
jarjestyksessa.

huoneen ovesta sisaan

asenna

ovet

painvastaisessa

Tulovesijohdon asennus
Ennen

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

asennusta

~

Jos vedenpaine ei saavuta arvoa 147 kPa (1,5 kpf/cm2) ja jaa
erillinen painepumppu syottamaan
tulovetta jaaautomaatille

sen

alle, taytyy hankkia

kylman

veden

annostelijalle.
Pida tulovesiletkun kokonaispituus 8 metrissa tai sen alle,
letkua. Yli 8 metria pitka letku saattaa aiheuttaa tuloveden
vaikuttaessaan poistoveden paineeseen.
Asenna tulovesiletku

Connect to

Warning

potable

paikkaan, johon

water

ei kohdistu

ja varo taivuttamasta
syottohairioita

lampoa.

supply only.

Refer to instructions with water filter kit for installation.
Este

Eliminacao do
aparelho antigo

aparelho

contem

fluidos

(liquido

de

refrigeracao,

lubrificante)

e

e feito de

componentes materiais que sao reutilizaveis e/ou reciclaveis.
Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de
e

materiais para eliminar e podem ser reutilizados apos terem sido
(reciclagem). Para os recuperar, por favor contacte a agencia local.
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processados

Asennus

Korkeuden saato
Jos

Tasaa ovet

tyontamalla

pakastinosaston
ovi on alempana
kuin jaakaappi-

ja kiertamalla

ruuvia

uraruuviavain

myotapaivaan

(lattapainen)
( ).

vasemman

korkeussaatoruuvin

koloon

osaston ovi

Jos

Tasaa ovet tyontamalla
uraruuviavain (lattapainen) oikean korkeussaatoruuvin
kiertamalla ruuvia myotapaivaan
( ).

pakastinosaston
ovi on ylempana
kuin jaakaappi-

koloon

ja

osaston ovi

Kun ovikorkeudet
on

Jaakaapin ovet sulkeutuvat pehmeasti,
Jos ovet eivat
korkeudensaatoruuveja.
saattaa heikentya.

tasattu

1.

Seuraavaksi

Pyyhi pois kuljetuksen

aikana

kun

etupuolta korotetaan

saatamalla

sulkeudu kunnolla, laitteen

keraantynyt

poly ja puhdista

laite

suorituskyky

perusteellisesti.

2. Asenna lisavarusteet, kuten jaapalalaatikko, haihdutusaltaan kansi jne, oikeille
paikoilleen. Ne on pakattu yhdeksi pakkaukseksi kuljetusvaurioiden valttamiseksi.

3. Liita
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verkkojohto pistorasiaan. Ala

liita mitaan

muita laitteita

samaan

pistorasiaan.

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

Lampotilojen
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ja toimintojen saadot

Nain saadetaan

pakastinosaston
lampotila

Tama

merkkivalo

nayttaa

pakastinosaston

lampotilatason.
Kytkettaessa
sahkokatkon

virta 1. kerran tai
3 (Normaali).

jalkeen syttyy
(Keskiasetus)
Nupin

siirtaa lampotilan
4
3 (Normaali)
1 (Lampimin)
2 (Viilea).

painallus

asetusta jarjestyksessa

5

(Kylmin)

Yleensa

asetus 3

sailytettavien
(Lampimin), 2
Nain saadetaan

jaakaappiosasto
n lampotila

Tama

(Normaali)

on

elintarvikemaarien
tai 4 ja 5 (Kylmin).

merkkivalo

nayttaa

oikea elintarvikkeiden sailytykseen. Valitse
mukaan sopivin asetus: 1

ja kayttotiheyden

jaakaappiosaston

lampotilatason.

Kytkettaessa virta 1. kerran tai sahkokatkon
jalkeen syttyy 3 (Normaali). (Keskiasetus)
Nupin painallus siirtaa lampotilan asetusta
4
5 (Kylmin)
jarjestyksessa 3 (Normaali)
1 (Lampimin)
2 (Viilea).
Nupin
painallus siirtaa lampotilan asetusta
4
5 (Kylmin)
jarjestyksessa 3 (Normaali)
1 (Lampimin)
2 (Viilea).
Yleensa

asetus 3

sailytettavien
(Lampimin), 2

Jakelulaitteen

kayttovalinnat

(Normaali)

on

elintarvikemaarien
tai 4 ja 5 (Kylmin).

oikea elintarvikkeiden sailytykseen. Valitse
mukaan sopivin asetus: 1

ja kayttotiheyden

Tama

merkkivalo nayttaa valinnan veden ja
valilla.
jaan
Kytkettaessa virta 1. kerran tai sahkokatkon
jalkeen syttyy merkkivalo
.

Valintanupilla
vesi tai jaakuutiot.

voidaan valita jaamurska,

Kaytto

Ovi auki

Merkkiaani

auki yli minuutiksi. Tama
jos jaakaapin ovi jatetaan
kun
ovi
ja loppuu,
suljetaan. Jos merkkiaani ei lopu,
vaikka pakastimen ja jaakaappiosaston ovet ovat kiinni, ota yhteys huoltopisteeseen.

-

merkkiaani

merkkiaani

kuuluu 3 kertaa,

soi 30 sekunnin valein

Omadiagnostiikkatoiminto kaynnistyy, kun laitteeseen tulee vika. Kun laitteeseen
yhteys huoltopisteeseen, mutta ala kytke sahkovirtaa
Jos
virta
on
katkaistu, huoltoasentajalta kuluu enemman aikaa loytaa
pois paalta.

Diagnostiikkatoim
into (vikailmaisu)

tulee vika. Ota valittomasti
vika.
Minkaan

toimintonupin painaminen

Jaaautomaatti
Jaan/kylman veden
valmistustapa

ei muuta

asetuksia vian sattuessa.

lampotilan

ja annostelija

Vesi

jaahtyy sailytettyna jaakaappiosaston vesisailiossa,
annostelijaan.
Jaa valmistuu jaapala-automaatissa, josta se lahetetaan
jaamurskana tai kuutioina.

josta se

lahetetaan

annostelijaan joko

HUOMAUTUS
?

On

normaalia,

lisaa

Annostelijan
kaytto

Valitse

lasiin

etta vesi ei ole

hyvin kylmaa

joko jaamurska,

vesi tai

jaakuutiot ja paina kevyesti painiketta lasilla tai
Jaamurske

Vesi
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Sytyta jaakuutioiden

ilmaisinvalo
painamalla valinta-

ilmaisinvalo
valinta-

painamalla
painiketta

painiketta
antaa vetta

Annostelija
painettaessa painiketta

?

Annostelija antaa
jaamursketta painettaessa
painiketta lasilla.

mukilla.

Jaakuutiot

Sytyta jaamurskeen

painiketta

lasilla.

kylmaa vetta,

jaita.

Sytyta veden
ilmaisinvalo
painamalla valinta?

aluksi. Jos haluat

?

Annostelija antaa
jaamursketta painettaessa
painiketta lasilla.

Kaytto

HUOMAUTUS
Sahkokatkoksen

?

tai virran

uudelleenkytkennan jalkeen

laite valitsee automaattisesti

jaamurska-toiminnon.
Aseta

?

Tama

muita astioita jaanulostuloaukon

aani

loppumisesta

kuuluu, kun jaanulostuloaukko

kohdalle, jottei jaa putoa lattialle.

kuuluu naksahdus.

sulkeutuu.

Anna lasin olla 2--3 sekunnin

ajan lahella jaanulostuloaukkoa
painamasta painiketta, jotta kaikki vesi tai jaa ehtii poistua.

?

Kuivaa

?

Mikali

?

vahan

Jaaautomaatti

laseja tai

5 sekunnin kuluttua jaantulon

?

annostelijan

alle

tippunut

jaamurskan jalkeen
jaamurskaa.

vesi

valitaan

sen

jalkeen,

poistamalla vedenkeraimen

kansi.

jaapalat,

annostelijaan

on

saattanut

kun lakkaat

jaada

viela

Jaaautomaatti tekee 8 jaakuutiota kerrallaan, 80 kuutiota paivassa.
Tama maara
saattaa kuitenkin vaihdella olosuhteiden mukaan, mm. sen mukaan, kuinka monta
kertaa jaakaapin ovi avataan ja suljetaan.
Jaidenvalmistus

keskeytyy,

kun

jaidensailytysastia

tulee

tayteen.

HUOMAUTUS
IJaan

?

Jaa

Kun
jaaautomaatti ei
toimi kunnolla

putoaminen jaidensailytysastiaan

menee

aiheuttaa aanta.

Tama

on

aivan normaalia.

kokkareiksi

Kun

jaa kokkaroituu, poista jaakokkareet jaidensailytysastiasta, paloittele
pienemmiksi paloiksi ja aseta ne takaisin jaidensailytysastiaan.
Mikali jaaautomaatin valmistamat jaapalat ovat liian pienia tai ne kokkaroituvat,
automaattiin menevaa vesimaaraa
saadettava.
Ota yhteytta huoltoliikkeeseen.
Mikali jaata ei kayteta saannollisti,
se saattaa menna kokkareiksi.

on

Sahkokatkos
Jaata

tippua pakastinosaan. Poista talloin jaidensailytysastia, kaada jaa pois ja
paikoilleen. Kun sahko kytkeytyy uudelleen paalle, laite valitsee
automaattisesti jaamurska-toiminnon.
saattaa

aseta astia takaisin

Kun laite
Jaan
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on

juuri

asennettu

muodostumiseen

pakastinosaan

menee

12 tuntia laitteen asentamisesta.

Kaytto
Heita pois heti jaakaapin asennuksen jalkeen valmistuneet ensimmaiset jaat
(noin 20 palaa) ja vesi (noin 7 lasillista).
Aluksi valmistuneessa jaassa ja vedessa saattaa olla hiukkasia tai hajuja
tulovesiletkusta tai tulovesilaatikosta. Tama taytyy tehda myos, kun jaakaappia ei ole
kaytetty pitkaan aikaan.

Varoituksia

Lapset eivat saa kasitella annostelijaa.
Lapset saattavat painaa painiketta vaarin tai

rikkoa

lamppuja.

Varmista, etta elintarvikkeet eivat tuki jaan
kulkuaukkoa.
Jos elintarvikkeita laitetaan

jaan

kulkuaukon

suulle, annostelija ei voi toimia. Jaahileet
saattavat myos tukkia jaan kulkuaukon, jos

kaytetaan

Poista

yksinomaan jaamursketta.
keraantynyt jaahile.

silloin aukkoon

Ala

koskaan

yrita jaahdyttaa
virvoketolkkeja
jaa-varastolaatikossa.
toiminta saattaa vaurioittaa jaapala-automaattia.

tai muita elintarvikkeita

Sellainen

Ala

koskaan ota

jaita

ohuisiin kristallilaseihin tai savi-astioihin.

Sellaiset lasit tai muut astiat saattavat rikkoutua.
Laita lasiin ensin

jaat

ennen

Vesi saattaa loiskahtaa, kun

Ala

jaita

koskaan koske kadella

kuin

taytat

lisataan

sen

vedella tai virvokkeilla.

lasissa jo olevaan nesteeseen.

tai esineilla

tuloaukkoa.

jaan

Kosketus saattaa rikkoa osia tai vaurioittaa katta.

Ala

koskaan irrota

jaakoneen

kantta.

Tasoita aika
Jaata

ajoin jaavarastolaatikon jaan pinta, kun laatikko on taynna.
jaakoneen laheisyyteen. Kun jaakone havaitsee jaavarastolaatikon
taynna, saattaa jaan valmistuminen pysahtya.

kasautuu

olevan aivan
Jos

annostelijasta tulee varjaytynytta
yhteys huoltopisteeseen.
Ala
Jaat

koskaan
saattavat

kayta
jaada

Pida lasi oikealla
Liian lahella
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liian
kiinni

jaata,

lopeta kaytto

kapeita tai syvia laseja.
jaan kulkuaukkoon, jolloin jaakaapin

etaisyydella

jaan

ja

ota valittomasti

toiminta estyy.

tuloaukosta.

tuloaukkoa oleva lasi saattaa estaa

jaita paasemasta

ulos.

Kaytto
Virvokeosasto

(Ei ole kaikissa malleissa)

Avaa virvokeosaston luukku.

Kayttoohje

Virvokeosastoon
ovea,

paasee avaamatta jaakaapin
jolloin energiaa saastyy.

Virvokeosaston sisavalo syttyy, kun
virvokeosaston luukku avataan. Nain sisaltoa
on helppo tarkkailla.

Virvokeosaston lampotila pysyy oikeana,
koska silla on oma lampotila-anturi.

Sailyta
virvokeosastossa
usein kaytettyja

elintarvikkeita,
kuten virvokkeita

Ala

Virvokeosaston
luukkua voi
kayttaa laskualustana

Ala

koskaan kayta virvokeosaston luukkua
leikkuulautana ja varo vaurioittamasta sita
teravilla esineilla.

Ala

koskaan paina sita kasivarsillasi tai
muutenkaan paina sita liikaa.

Ala koskaan
irrota virvokeosaston sisakantta

Virvokeosasto ei toimi oikein ilman sisakantta.

koskaan aseta
raskaita esineita
virvokeosaston
luukulle tai salli
lasten roikkua
siina.

Virvokeosaston luukku saattaa vaurioitua ja
sen lisaksi lapset saattavat satuttaa itsensa.
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Viiniteline
(Ei ole kaikissa
Viinitelineen
saato

Tassa

viinitelineessa

hyllyyn

malleissa)

pulloja voi sailyttaa

vaakatasossa. Telineen voi kiinnittaa

tahansa.

Viinitelineen

asennus :

Veda viinitelinetta

alaspan kuten kuvassa
jakeen kun se on tyonetty hyllyn
sivukiinnityksiin kuten kuvassa
naksauttamalla ylopan kuten kuvassa .
sen

Viinitelineen irrotus
Veda viinitelinetta
kuvassa

sisaanpain kuten
jalkeen kun olet ottanut
ylospain kuvassa .

sen

siita otteen

:

mihin

Kaytto
Munakotelo
Voit siirtaa

munakotelon haluamasi

paikkaan.

HUOMAUTUS
?

?

Ala koskaan kayta munakoteloa jaan varastolaatikkona. Se saattaa rikkoutua.
Ala koskaan sailyta munakoteloa pakastinosastossa tai tuoretuoteosastossa.

Vihanneslaatikon kosteuden saato
Vihanneksia tai hedelmia

kosteudensaatovipua

sailytettaessa

kosteutta voi saataa

siirtamalla

vasemmalle tai oikealle.

Suuri kosteus

Pieni kosteus

Muutos vihannes- tai lihalaatikoksi
Jaakaapin

alin vetolaatikko

Lihalaatikon

pysyvat

on

muutettavissa vihannes- tai lihalaatikoksi.

lampotila sailyy jaakaapin

lampotilaa

alhaisempana niin,

etta liha ja kala

kauemmin tuoreina.

HUOMAUTUS
?

Vihannekset

puolelle.
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ja hedelmat jaatyvat, jos muutoskytkin on asetettu lihalaatikon
kytkimen asento ennen elintarvikkeiden sailytysta.

Joten varmista

Hajunpoistaja (Ei

ole kaikissa

malleissa)

Tama

jarjestelma imee tehokkaasti vahvoja
hajuja optista katalyyttia kayttaen. Tama
jarjestelma ei vaikuta sailytettyihin
elintarvikkeisiin millaan

Hajunpoisto.
jarjestelman
kaytto

tavalla.

Jarjestelmaa ei tarvitse
jaakaappiosaston viilean
Kayta

vakevatuoksuisten

asentaa

erikseen, koska se

on

asennettu valmiiksi

ilman tulokanavaan.
elintarvikkeiden

astioita. Muuten niiden tuoksut voivat

sailyttamiseen
imeytya osaston

kannellisia ja suljettuja
muihin elintarvikkeisiin.

Elintarvikkeiden

Elintarvikkeiden
(Katso
Viiniteline

osien

paikat

nimitykset kaaviosta)

Sailyta viineja
Sailyta pienia elintarvikkeita,
valipaloja jne.

Pikapalalaatikko

Sailyta

Pakastin-

leipaa,

erilaisia pakastettuja elintarvikkeita,

kuten lihaa, kalaa,

osaston

kuten

jaateloa,

pakastettuja

valipaloja jne.

hylly

Sailyta pienia pakastepakkauksia.

Pakastinosaston

Lampotila

ovilokero

ovea

todennakoisesti

avataan.

Ala

siis

nousee, kun

sailyta pitkaaikaisia
jne.

elintarvikkeita, kuten jaateloa
Pakastin-

Sailyta lihaa, kalaa,

kanaa jne., mutta kaari

kelmuun.
Sailyta kuivana

osaston

ne

vetolaatikko

Maitotuotekotelo

Sailyta maitotuotteita,
jne.

Munakotelo

Sijoita tama

munakotelo

Sailyta usein kaytettyja
virvokkeita jne.

Virvokeosasto

kuten voita,

juustoja

sopivaan paikkaan.

elintarvikkeita, kuten

Jaakaappihylly

Sailyta hoysteita ja muita elintarvikkeita
sopivalla etaisyydella.

Jaakaappi-

Sailyta pienia elintarvikepakkauksia tai
juomia, kuten maitoa, mehuja, olutta jne.

osaston

osaston

ovilokero
Vihanneslaatikko

Sailyta

vihanneksia tai hedelmia.

Sailyta vihanneksia, hedelmia, sulatettavaa
lihaa, raakaa kalaa jne. asettamalla
muutoskytkin asianmukaiseen asentoon.
Varmista, etta muutoskytkin on asetettu
oikein ennen elintarvikkeiden sailytysta.

Vihanneslaatikko/lihalaatikko
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sailytysohjeita

Elintarvikkeiden sailytysohjeita

Elintarvikkeiden
Sailyta
suuri

tuoretuotteet

sailytys

jaakaappiosastossa. Elintarvikkeiden pakastus- ja sulatustavalla on
ja maun sailymiselle.

niiden tuoreuden

merkitys

Ala sailyta alhaisissa lampotiloissa
ja meloneja.
Anna kuumien ruokien

jaakaappiin

ennen

pilaantuvia elintarvikkeita,

sailytysta.

energian

kuten

banaaneja

Kuumien ruokien laittaminen

saattaa aiheuttaa muiden elintarvikkeiden

suurempaan

Sailyttaessasi

jaahtya

herkasti

pilaantumisen ja johtaa

kulutukseen.

ruokia peita

ne

kelmulla tai

kosteutta haihtumasta ja auttaa pitamaan

sailyta
ruoan

kannellisessa astiassa. Tama

estaa

maukkaana ja ravitsevana.

Ala tuki ilmaventtiileita elintarvikkeilla. Viilean ilman tehokas kierto pitaa jaakaapin
lampotilat tasaisina.
Ala avaa ovea kovin usein. Oven avaus paastaa lamminta ilmaa jaakaappiin ja aiheuttaa
lampotilan nousun.
Ala koskaan pida liian paljon elintarvikkeita ovilokeroissa, koska ne saattavat tyontaa
sisalokeroita niin, ettei ovi sulkeudu kunnolla.

Ala sailyta pulloja pakastinosastossa ne saattavat jaatyessaan
rikkoutua.
Ala pakasta sulaneita pakasteita uudelleen. Ne menettavat silloin makunsa ja

Pakastin-

--

osasto

ravitsevuutensa.

Sailyttaessasi pakastettuja elintarvikkeita,
pakastimen hyllylle, ala ovilokeroon.

Jaakaappi-

Valta

kosteiden elintarvikkeiden

kuten

jaateloa,

sijoittamista jaakaapin

pitempia aikoja, sijoita ne

ylahyllyille,

ne

saattavat

jaatya

viilean ilman kosketuksesta.

osasto

Puhdista elintarvikkeet aina

ennen jaakaappiin
laittamista. Vihannekset ja hedelmat
pyyhkia, ja pakatut elintarvikkeet pyyhkia lahella sijaitsevien
pilaantumisen estamiseksi.

tulisi huuhdella ja
elintarvikkeiden

Sailyttaessasi

kananmunia lokerossa tai munakotelossa varmista, etta ne ovat
ne aina pystyasennossa, koska siten ne pysyvat kauemmin

tuoreita, ja sailyta
tuoreina.

HUOMAUTUS
?

Jos

paikassa, saattaa oven usein toistuva
sailytys aiheuttaa kasteen muodostumista.
Se ei vaikuta lainkaan kaapin suorituskykyyn. Voit huoletta pyyhkia kasteen pois
kostealla kangaspalalla.
jaakaappisia

avaaminen tai
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on

kuumassa ja kosteassa

suuren

vihannesmaaran

Hoito

ja

huolto

Osien irrotus
HUOMAUTUS
?

Irrotus
irrottaa

tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa
virtapistoke pistorasiasta ennen osien

kuin

asennus.

irrotusta

ja

Muista varmasti

asennusta.

Ala

koskaan kohdista suuria voimia irrotettaviin osiin. Osat voivat rikkoutua.

Pakastin-

Avaa valaisin vetamalla

sita ulos ( ),
napauttamalla kevyesti ( ) valaisimen kuorta ja
kiertamalla
( ) sita.
Kierra polttimoa vastapaivaan.
Valaisimessa
kaytetaan enint. 40 W jaakaappipolttimoa, joita
myy mm. huoltopiste.

osaston

lamppu

Avaa valaisin vetamalla
lamppu. Valaisimessa

Annostelijan
lamppu

jaakaappipolttimoa,

Pakastin-

se ulos ja irrota sitten
kaytetaan enint. 15 W
joita myy mm. huoltopiste.

Irrota hylly nostamalla hyllyn vasenta puolta
hieman. Tyonna sita sitten suuntaan ( ),
nosta oikeaa puolta suuntaan ( ) ja ota hylly

osaston

hylly

pois.

Ovilokero
ja tuki

Nosta ovilokeroa pitaen kiinni kummastakin
sivusta ( ) ja veda lokero ulos suuntaan ( ).

Jaavarastolaatikko

Ota jaavarastolaatikosta kiinni oikealla olevan
kuvan osoittamalla tavalla ja veda sita ulos ( )
nostaen samalla kevyesti ( ).
Jaavarastolaatikon poistamista ei suositella,
ellei se ole valttamatonta.

Kayta molempia kasiasi irrottaessasi
jaavarastolaatikkoa, jotta se ei putoaisi
lattialle.
Jos

jaavarastolaatikko ei sovi kunnolla
paikalleen, kierra pyorityslaitetta hieman.

Annostelijan
kayton
jalkeen

Vedenkokoojassa ei ole valuvan veden
poistotoimintoa. Siksi kokooja tulee puhdistaa
saannollisesti.
Irrota kansi painamalla
vedenkokoojan kannen vasenta puolta ja pyyhi
se kuivaksi kangaspalalla. Paina kuvassa
oikealla osoitettua kohtaa vedenkokoojan
kannen irrottamiseksi.
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Pyoriva

laite

Hoito

ja huolto

Irrota valaisimen kansi

Jaakaappi-

painamalla sen

etuosan ulkonemaa

ja veda

sitten

valaisimen kansi ulos.

osaston

lamppu

Kierra polttimoa vastapaivaan.
jaakaappipolttimoa, joita myy

Virvoke-

Irrota virvokeosaston

osasto

Valaisimessa
mm.

kaytetaan
huoltopiste.

ylalokero ja veda

enint. 40 W

sitten

1

virvokeosaston kansi ulos .
Virvokeosaston voi irrottaa vetamalla

sita

ylospain.

HUOMAUTUS
?

Muista poistaa jaakapin

oven

osat ennen kuin irrotat

vihanneslaatikon, pikapalalaatikon ja

virvokeosaston kannen.

2

Vihanneslaatikon
kansi

Irrota vihanneslaatikon kansi vetamalla
vihanneslaatikkoa hieman ulos . Nosta
sitten vihanneslaatikon kannen etuosaa
kuvan kohdan
kansi

osoittamalla tavalla ja ota

pois.
1
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Yleisia
Kun olet lomalla

tietoja

Tavallisen

pituisten lomien ajaksi sinun lienee parasta jattaa jaakaappi toimimaan.
pakastuskelpoiset tuotteet pakastimeen, jolloin ne sailyvat kauemmin.
Jos aiot kytkea kaapin pois toiminnasta, poista kaikki elintarvikkeet, irrota
verkkojohto pistorasiasta, puhdista kaapin sisatilat perusteellisesti ja jata sen kaikki
ovet AUKI, jotta kaappiin ei muodostuisi hajuja.
Laita

Virtakatkos

Useimmat tunnissa tai kahdessa

korjautuvat

virtakatkokset eivat vaikuta jaakaapin

lampotilaan.
Sahkovirran

ollessa

poissa tulisi

kuitenkin vahentaa

ovien

avaus

mahdollisimman

vahiin.

Muuttaessasi

Poista tai kiinnita turvallisesti kaikki
Valttaaksesi

Huurteen-

estoputki

korkeudensaatoruuvien

jaakapin

sisaiset osat.

vaurioitumisen kierra

ne

taysin

kiinni

pohjaan.

Jaakaapin ulkokuori saattaa toisinaan lammeta ja erityisesti heti asennuksen
jalkeen.
Ala pelasty. Sen aiheuttaa huurteenestoputki, joka pumppuaa kuumuutta kuoren
ulkoseinamien

huurtumisen estamiseksi.

Puhdistus
Haitallisten

hajujen valttamiseksi on
pyyhkia pois valittomasti,
hapantuessaan tahria muovipintoja.
ruoka tulee

Ulkopuoli

Sisatilat

Puhdistuksen

jalkeen
Varoituksia

tarkeaa
koska

pitaa jaakaappi puhtaana. Loiskahtanut
saattaa paikalleen jatettyna

se

Kayta jaakaapin kestavan ulkopinnan puhdistukseen haaleaa miedon saippuan
pesuaineen vesiliuosta.
Pyyhi pinnat puhtaalla kostealla kangaspalalla ja kuivaa ne sitten.

tai

Suositellaan saannollista

kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai

miedolla

Huuhtele

puhdistusta. Pese
pesuaineella ja lampimalla vedella.

ja

kuivaa.

Varmista, etta verkkojohto ei ole vaurioitunut ja pistoke ei ole ylikuumentunut, ja
etta

pistoke

on

kunnolla

tyonnetty pistorasiaan.

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat sahkoosien
(lamppujen,
kytkimien, saatimien jne.) laheisyydessa.
Pyyhi liika kosteus pois sienella tai kangaspalalla, jotta vesi tai muut nesteet eivat
paasisi mihinkaan sahkoosiin aiheuttamaan oikosulkua.
Ala koskaan kayta minkaan pintojen puhdistukseen metallisia hankaustyynyja,
karkeita hiovia puhdistusaineita, vahvoja emaksisia nesteita, tulenarkoja tai
myrkyllisia puhdistusnesteita.
Ala koske jaatyneita pintoja kostein tai marin kasin, koska kostea kohde tarttuu
kiinni erittain kylmiin pintoihin.

Vianetsinta
Ennen

yhteydenottoa huoltoon lue tama luettelo. Se saattaa saastaa sinulle seka
kuluja. Tassa luettelossa on yleisesti esiintyvia tiloja, jotka eivat johdu taman

aikaa etta

laitteen vaarasta

valmistustavasta tai viallisista materiaaleista.

Mahdollinen syy

Tapahtuma

Ratkaisu

Jaakaapin
toiminta

Jaakaapin
kompressori ei

toimi.

saadin

Jaakaapin

Aseta jaakaapin

suljettu.

saatimien

Jaakaappi

on

sulatustoiminnolla.

Tama

saadin

oikein. Lue

kayttoohjeet.
normaalia

on

taysin

automaattisesti sulattavalle

Sulatusjaksoja on
irrotettu

Virtapistoke

pistorasiasta.

Varmista, etta pistoke
tiukasti

Virtakatko. Tarkista huoneiston valot.

Jaakaappi

kay

liikaa tai
liian kauan

Jaakaappi

on

suurempi

kuin

jaakaapille.

ajoin.
on

tyonnetty

pistorasiaan

Soita sahkolaitokselle.
Tama

aikaisemmin omistamasi.

aika

normaalia. Isot,

on

tehokkaammat

yksikot kayvat

samoissa olosuhteissa kauemmin.
Huone tai ulkoilma

on

On normaalia, etta

kuuma.

jaakaappi

kay

tallaisissa oloissa kauemmin.

Jaakaapista

on

askettain

aikaa virta kokonaan

ollut

jonkin

Jaakaapin

taydelliseen jaahtymiseen

kuluu muutama tunti.

pois.

Suuria maaria
lamminta tai kuumaa
ruokaa on laitettu askettain jaakaappiin.

Lammin

ruoka

pitkaan,

kunnes haluttu

saa

jaakaapin kaymaan
lampotila on

saavutettu.

Ovia

on

aukaistu liian usein tai

ne

ovat

olleet auki liian kauan.

Jaakaapin

tai

pakastimen

ovi saattaa

olla hieman auki.

Jaakaappiin paaseva lammin ilma saa
kauemmin. Ala avaa
kaapin kaymaan
ovia yhta usein.
Varmista, etta jaakaappi
vaakasuorassa.

Ala jata

on

elintarvikkeita

ja pakkauksia tukkimaan
ohjeet osasta ovien

ovea.

Lue

AVAAMINEN/SULKEMINEN.

Jaakaapin

saadin

on

liian

Aseta jaakaapin

kylmalla.

saadin

kunnes jaakaapin
lampimammalle,
on
lampotila
tyydyttava.

Jaakaapin

tai

pakastimen

tiiviste

on

likainen, kulunut tai huonosti sovitettu.

Termostaatti

pitaa jaakaapin
vakiolampotilassa.

Puhdista tai vaihda tiiviste.
Ovitiivisteen vuodot saavat jaakaapin
kauemmin, jotta haluttu
kaymaan

lampotila

sailyisi.

Tama

normaalia.

Jaakaappi
kaynnistyy ja pysahtyy pitaessaan
lampotilaa vakiona.
on

Mahdollinen syy

Tapahtuma

Jaakaapin
kompressori
ei kay.

Ratkaisu

Termostaatti

pitaa jaakaapin
vakiolampotilassa.

Tama

on normaalia. Jaakaappi
kaynnistyy ja pysahtyy pitaessaan
lampotilaa vakiona.

Pakastimen saadin

Saada
pakastin lampimammalle,
kunnes pakastimen lampotila

Lampotilat ovat
liian kylmia.
Pakastimen lampotila
on liian kylma, mutta

jaakaapin
on

lampotila
tyydyttava.

asetettu liian

kylmalle.

on

tyydyttava.

Jaakaapin lampotila
liian kylma, mutta
pakastimen lampotila
on tyydyttava.

Jaakaapin

saadin

asetettu liian

kylmalle.

Saada

Vetolaatikoissa
sailytetty ruoka

Jaakaapin

saadin

asetettu liian

kylmalle.

Ks. ratkaisu

ylla.

Jaakiteiden

muodostuminen

jaakaappi

lampimammalle.

on

jaatyy
Lihalaatikoissa
sailytetty liha

jaatyy.
Lampotilat

Liha tulee

sailyttaa aivan veden
jaatymislampotilan
(0 °C) alapuolella
pisimman tuoresailytysajan

on

normaalia lihan sisaltamasta
kosteudesta johtuen.

saavuttamiseksi.

ovat

liian korkeita

Jaakaapin tai
pakastimen
lampotilat ovat
liian korkeita.

Pakastimen saadin

on

asetettu liian

lampimalle.

Ovia on avattu liian usein tai
auki liian kauan.

Lamminta
ilmaa paasee
jaakaappiin/pakastimeen aina kun
avataan. Ala avaa ovia yhta usein.

on

pidetty

hieman raollaan.

Jaakaapista

on

askettain

aikaa virta kokonaan

Sulje

mutta

pakastimen
lampotila on
tyydyttava.

Jaakaappi

on

saadetty

ollut

jonkin

liian

lampimalle.

ovi

Odota, kunnes jaakaappi
ehtii saavuttaa valitun

Jaakaapin
Saada

tai

ovi kokonaan.
tai pakastin
lampotilan.

taydelliseen jaahtymiseen

kuluu muutama tunti.

pois.

tai

Saada

pakastin tai jaakaappi
kylmemmalle, kunnes pakastimen
jaakaapin lampotila on tyydyttava.

Suuria maaria
lamminta tai kuumaa
ruokaa on laitettu sisaan askettain.

korkea,

pakastin tai jaakaappi
kylmemmalle, kunnes pakastimen
jaakaapin lampotila on tyydyttava.

Jaakaappi saadetty liian lampimalle.
Jaakaapin saadin vaikuttaa myos
pakastimen lampotilaan.

Ovi

Jaakaapin
lampotila on liian

Saada

jaakaappi

kylmemmalle.

Mahdollinen syy

Tapahtuma

Aanet

ja

Jaakaappi

Ratkaisu

melu

aanekkaammin.

kay

Kompressorin
kaynnistyminen on
aanekkaampaa.
Tarisevia tai
kolisevia aania.

Nykyisten jaakaappien sailytystilat
ja kaapit sailyttavat
tasaisemmin lampotilat.

ovat

Aanekkaampi

kaynti

normaalia.

on

suuremmat

Jaakaapin tyopaineet ovat
kaynnistysjakson aikana.
Lattia

on

epatasainen

korkeammat

tai heikko.

keikkuu lattialla, kun sita
hieman.

Jaakaappi
siirretaan

Jaakaapin

laitetut esineet

paalle

Tama

on

jaakaapin

Aani vaimenee
kaynnin jatkuessa.

normaalia.

Varmista, etta lattia
vankka seka

on

kykenee

tasainen

ja

tukemaan

riittavasti.

jaakaappia

Poista esineet.

tarisevat.
Astiat tarisevat

jaakaapin

hyllyilla.

Astioiden lieva tarina

on

normaalia.

Siirra astioita hieman.
Varmista, etta jaakaappi on
vaakasuorassa ja seisoo tukevasti
lattialla.

Jaakaappi
kaappeja.

koskettaa seinaa

tai

Siirra
seinaa

jaakaappia niin,
tai kaappeja.

etta

se

ei kosketa

Vetta/kosteutta
jaakaapin sisalla

keraantyy

Kosteutta

Saa

jaakaapin

huurtuminen

sisaseinille.

on

kuuma ja kostea, jolloin
ja sisainen kosteuden

muodostuminen

Ovi

on

Tama

on

normaalia.

lisaantyy.

hieman raollaan.

Tietoja

luvussa ovien

avaaminen/sulkeminen.

Ovea on avattu liian usein tai
auki liian kauan.

pidetty

Ala

avaa ovea

yhta

usein.

Vetta/kosteutta

jaakaapin

ulkopuolella

Kosteutta muodostuu
jaakaapin ulkoseinille
tai ovien valiin.

Ilmassa

on

kosteutta.

Tama

on

normaalia kostealla ilmalla.

Kosteuden

pitaisi

havita

ilmankosteuden laskettua.

Ovi

on

sisalta

hieman raollaan, jolloin jaakaapin
kylma ilma kohtaa

tuleva

lampiman

ulkoilman.

Tassa

tapauksessa sulje

ovi kunnolla.

Mahdollinen syy

Tapahtuma

Ratkaisu

Jaakaapissa
on hajuja
Sisatilat olisi

Puhdista sisatilat sienella,
ja leivinsoodalla.

puhdistettava.

lampimalla

vedella

Jaakaapissa

on

voimakkaasti tuoksuvia

Peita elintarvikkeet kokonaan.

elintarvikkeita.
Eraat

pakkaukset ja pakkausmateriaalit
hajuja.

tuottavat

Kayta eri pakkauksia tai
pakkausmateriaalimerkkeja.

Ovien/vetolaatikoiden
avaaminen/sulkeminen
Ovi ei sulkeudu/

Elintarvikepakkaus

on

Siirra

tiella.

Ovi suljettiin liian kovaa,
ovi aukeni raolleen.

jolloin

toinen

Saada

Lattia

Varmista, etta lattia

on

Jaakaappi
siirretaan

epatasainen

Annostelija

tai heikko.

keikkuu lattialla, kun sita
hieman.

Jaakaappi
kaappeja.
eivat sulkeudu

kummatkin ovet

Sulje

ei ole vaakasuorassa.
Se keikkuu lattialla, kun sita siirretaan
hieman.

Jaakaappi

Ovi ei sulkeudu/Ovet

pakkaukset, jotka

estavat

ovea

sulkeutumasta.

Ovet eivat sulkeudu

koskettaa seinaa

tai

Elintarvikkeet koskettavat vetolaatikon

ylla

olevaa

kevyesti.

korkeudensaatoruuveja.

kykenee

on

tasainen

jaakaappia
riittavasti. Pyyda puuseppaa
korjaamaan notkuva tai kalteva
Siirra

ja

tukemaan

lattia.

jaakaappia.

Pida vetolaatikossa vahemman
elintarvikkeita.

hyllya.

Laatikon liukukiskot ovat likaiset.

Puhdista laatikko

Jaavarastolaatikko

Annostelijan pitaisi toimia, kun
ensimmainen jaaannos on pudonnut

on

tyhja.

ja

kiskot.

laatikkoon.

Annostelijasta ei
tule jaita

Pakastimen

lampotila

on

asetettu liian

lampimaksi.

Huoneiston vesiventtiili ei ole auki.

Kierra

pakastimen lampotila
kylmemmaksi, jolloin jaakuutioita
valmistuu. Kun ensimmainen jaaannos
on valmis, annostelijan pitaisi toimia.
Avaa huoneiston vesiventtiili

ja

odota

riittava

aika, jotta jaata ehtii valmistua.
Kun jaata on valmistunut, annostelijan

pitaisi
Jaakaapin
kiinni.

tai

pakastimen

ovi ei ole

toimia.

Varmista, etta molemmat ovet ovat
kiinni.

Mahdollinen syy

Tapahtuma
Annostelijasta ei
tule jaita.

Ratkaisu

Jaa

on sulanut ja jaatynyt
kierteen
ymparille epasaannollisen
kayton,
lampotilavaihtelujen ja/tai virtakatkosten
johdosta.

Irrota jaavarastolaatikko

ja sulata sen

sisalto.

Puhdista laatikko, pyyhi
kuivaksi ja laita takaisin oikeaan
asentoon.

Kuun uutta jaata valmistuu,
annostelijan pitaisi toimia.

Jaaannostelija

on

tukossa.

Jaakuutioita
varren

ja

on

Poista

juuttunut jaakoneen

annostelijaan juuttuneet
jaakuutiot.

laatikon takaosan valiin.

Jaakuutioita

on

toisiinsa.

jaatynyt

Kayta
eivat

Annostelijasta

ei tule
vetta.

Annostelijassa tulisi kayttaa ainoastaan
laitteen oman jaakoneen
tekemia
jaakuutioita.

Huoneiston vesiventtiili ei ole auki. Ks.

Avaa huoneiston vesiventtiili.

ongelma "Annostelijasta
tai

ei tule

pakastimen

jaita".

ovi ei ole

kiinni.

on

outo

kuutiot

Annostelijassa on kaytetty ostettuja tai
muulla tavalla tehtyja jaakuutioita.

Jaakaapin
Vesi maistuu
oudolle ja/tai siina

annostelijaa usein, jolloin
jaady kiinni toisiinsa.

Vesi

Varmista, etta molemmat ovet ovat
kiinni.

on

ollut sailiossa

liian kauan.

Tuoresta vesivarasto ottamalla ulos 7
lasillista vetta,
Huuhtele sailio

haju.

jotka

kaadat

pois.

kokonaan ottamalla

viela 7 lasillista vetta

ja

kaatamalla

ne

pois.
Laite ei ole kytketty
kylmavesiverkkoon.

Kuuluu

putoilevan
jaan aania

Kuuluu veden
solinaa
Muuta

Tama

aani

oikein

aani

kylmavesilinjaan.

syntyy normaalilla tavalla, kun automaattisesti valmistettuja jaita putoaa

jaavarastolaatikkoon.
Tama

Liita laite keittion vesihanaan vetta
tuovaan

Voimakkuus voi vaihdella jaakaapin

syntyy normaalilla tavalla, kun jaakoneeseen

pudotettua

automaattisesti

Lue huolellisesti taman

sijainnista riippuen.
tulee lisaa

vetta koneen

valmistettuja jaita.

ohjeen

luku

"Jaapala-automaatti

ja annostelija.

