Suomenkielinen

130
131--132

Kayttoturvaohjeita
Osat

ja

ominaisuudet

Jaakaapin

133

Pakkauksen

purku

Asennus
Sokkelin

suojus

Sijoitus

vaakatasoon

ja

Riittavan

Kallistuva ovi

134

Jaalokero

Saatimien

asetukset

142

Saatimien

asetusmuutokset

143

sailytysopas

sailytys

hyllyt

(Lisavaruste)

144

145

Raikastimen kosteudensaato

146

poisto
ja

150

Vetolaatikko

150

ja puhdistus
puhdistusvihjeita

151
151

Sisaseinat

151

tiivisteet

151

Muoviosat

151

Lauhdutinkierukat

151

vaihto

151--152

Sahkokatkot

152

Lomalle lahdettaessa

152

Kun muutat

152

Tietoja automaattisesta
jaakoneesta

146--147

151--152

Ulkopuoli

Hehkulampun

145

146

Raikastinkansi

149

Durabase-jakaja

Ovipinta ja

143

Optibin-raikastin

sisapinnalla

(Lisavaruste)

150

Yleisia

Jaakaappiosa

Raikastimen

149

Durabase-lokero

Hoito

142
142

Pulloteline

149

(Lisavaruste)

Kallistuva ovikori

142--150

ilmankierron varmistus

Jaakaappiosan

149

(Lisavaruste)

134

Multi-virtauskanava

u

149

(Lisavaruste)

oven

kaytto

Pakasteiden

Maitotuotelokero

u Pakastinosa

141

Elintarvikkeiden

148

135--140

kohdistus

Jaakaapin

Ovilokeromoduulit

134

ovien irrotus

Jaakaapin kahvojen ja
ja asennus

148

Munalokero

134--141

asennus

Liukualusta

153

verkko
147

130

Syottovesiliitannat

154--156

Vianetsintaopas

157--160

Tassa

oppaassa

monia tarkeita

on

kayttoturvallisuuteen

liittyvat

viestit

kayttoturvallisuuteen
ja noudata niita.

liittyvia viesteja.

Tama

tunnus

huomioimaan

joissa

on

tai muiden henkeen kohdistuvista

halyttaa
tietoja sinun

kayttoturvaseikkoja.

Lue kaikki

Se kiinnittaa huomiosi viesteihin,
vaaroista, jotka voivat myos

aiheuttaa vahinkoa tuotteelle.
Jokaista

kayttoturvaviestia

edeltaa

kayttoturvan

huomiotunnus

VAARA, VAROITUS, VAROKAA. Sanojen merkitykset

kayttoturvaviesteissa
seka

kuolet tai vammaudut vakavasti.

Jos et noudata

ohjeita,

saatat kuolla tai vammautua vakavasti.

vaaratilannetta, joka

?

?

?

?

selostetaan vaara,

ohjeistetaan henkilovahinkojen

taman

?

laitteen

kayttoa.
Ala KOSKAAN irrota jaakaapin verkkojohtoa
pistorasiasta vetamalla verkkojohdosta. Ota aina tukeva
ote pistokkeesta ja veda se suoraan ulos pistorasiasta.
Korjaa tai vaihda uusiin valittomasti kaikki
laitesahkojohdot, jotka ovat rispautuneet tai muuten
vaurioituneet. Ala kayta sahkojohtoja, joissa on
nakyvia murtumia tai kulumia pitkin johtoa, pistokkeen
puoleisessa paassa tai liitannan puoleisessa paassa.
Siirtaessasi jaakaappia kauemmas seinasta varo
jattamasta sahkojohtoa alle tai vaurioittamasta sita muuten.
ALA sailyta tai kayta bensiinia tai muita herkasti
syttyvia hoyryja ja nesteita taman tai minkaan muun
ennen

?

?

?

laitteen lahella.
?

?

?

?

saattaa aiheuttaa

selostetaan, mita ohjeiden noudattamatta jattamisesta

sahkoiskun
tai tuotettava kayttavien
henkiloiden vammautumisen valttamiksesi tulee
noudattaa perusturvatoimia mukaan lukien
seuraavat seikat:

ohjeet

ALA ANNA lasten kiipeilla, seista tai roikkua
jaakaapin ovissa tai hyllyilla. Jaakaappi voi vaurioitua
ja lapset saada vakavia vammoja.
Pida sormet poissa paikoista, joissa ne voivat jaada
puristuksiin: ovien ja kaapin valit ovat tarkoituksella pienet.
Ole huolellinen sulkiessasi ovia, kun lapsia on lahella.
Irrota jaakaapin pistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta tai korjauksia.
HUOMIO: Suositamme vakavasti, etta kaikki
huoltotyot annetaan ammattitaitoiselle henkilolle.
Ennen loppuun palaneen hehkulampun vaihtoa irrota
jaakaapin pistoke pistorasiasta, sammuta virta
huoneiston paakytkimesta
tai poista sulake jaakaapin
virtapiirista valttaaksesi kosketuksen virroitettuun
hehkulankaan. (Loppuun palanut hehkulamppu
saattaa rikkoutua vaihdon aikana.)

pienia

tai kohtalaisia

mahdollisuuden

voi seurata.

Tama

jaakaappi tulee ennen kayttoa asentaa oikein
kayttaen ohjeina Asennusohjeita asentajalle, jotka
olivat teipattuina jaakaapin etulevyyn.
Kun jaakaappi on toiminnassa, ala kosketa
pakastinosaston kylmia pintoja kosteilla tai marilla kasilla.
Iho voi tarttua kiinni naihin erittain kylmiin pintoihin.
Automaattisilla jaakoneilla varustetuissa jaakaapeissa
valta kosketusta ejektorikoneiston liikkuviin osiin tai
kuutioita irrottavaan lampovastukseen.
ALA laita
sormia tai kasia automaattiseen jaakoneeseen,
kun
jaakaapin pistoke on pistorasiassa.
ALA pakasta taydelleen sulatettuja elintarvikkeita
uudelleen. Yhdysvaltain Maatalousministerion
julkaisussa Home and Garden No. 69 todetaan:
...Voit turvallisesti pakastaa sulaneita pakasteita
uudelleen, jos ne viela sisaltavat jaakiteita tai jos
niiden lampotila yha on alle 4°C.
...Sulanutta jauhelihaa, siipikarjaa tai kalaa, jossa on
vahankin hajuja tai varimuutoksia, ei tule pakastaa
uudelleen eika syoda. Sulanut jaatelo tulee havittaa.
Jos minka tahansa elintarvikkeiden haju tai vari on
huono tai

oudoksuttaa, havita

syonti voi olla vaarallista.
Jopa osittainen sulaminen ja

ne.

Elintarvikkeen

uudelleen pakastus
elintarvikkeiden laatua, erityisesti
hedelmien, vihannesten ja valmisaterioiden.
Rasvattomien lihojen kelpoisuus heikkenee
vahemman
kuin monien muiden elintarvikkeiden.
Kayta uudelleen pakastetut elintarvikkeet
mahdollisimman pian, jotta niiden laadusta on
mahdollisimman paljon jaljella.
heikentaa

?

Ala muokkaa virtajohtoa tai
pidenna sita.

Se aiheuttaa sahkoiskun
tai tulipalon.

HUOMIO: Kummankaan saatimen asetus asentoon
OFF ei kytke sahkoa
pois valovirtapiirista.

SAILYTA

sana

vain vaurioittaa tuotetta, ellei tilannetta voida valttaa.

Tulipalon,

Lue kaikki

korostava

ohjeita,

Ilmaisee ilmeista

Kaikissa

vaaraa

Jos et noudata

vammoja tai

vahentaminen

ja

ovat:

NAMA
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OHJEET

Lasten

jaanti loukkuun ja tukehtuminen eivat
ongelmia. Pois heitetyt tai hylatyt

ole

ovat aina vaaraksi...vaikka

jaakaapit

ulkona vain muutaman
vanhan

ohjeita

jaakaappisi,

paivan.

ne

VANHAN

olisivat

TAI PAKASTIMESI

Jos aiot havittaa

noudata oikealla

HAVITAT
JAAKAAPPISI

ENNEN KUIN

menneita

esitettyja

onnettomuuksien estamiseksi.

?

Irrota ovet.

?

Jata

hyllyt paikoilleen
lasten helppo
kiipeaminen sisalle.

estamaan

Vanhan

Jos aiot havittaa

voitu

freonin

on
jaakaappisi jaahdytysjarjestelmassa
kayttaa freoneja (CFC-aineita). Freonien

uskotaan olevan haitallisia ilmakehan

otsonille.

vanhan jaakaappisia,
varmista
poisto niin, etta sen tekee
ongelmajatteiden kasittelyyn valtuutettu huolto tai
muu osapuoli. Jos vapautat freoneja

tarkoituksella

luontoon,

saatat saada

ymparistonsuojelulakien nojalla
vankeusrangaistuksen.

Ala

kayta

Mikali

jatkoverkkojohtoa

mahdollista liita

muita sahkolaitteita

ylikuormitusta, joka

voisi saada aikaan

sahkokatkon.
Varokkeen

paine ei ylla arvoon 147 kPa
(1.5 kgf/cm 2 ), taytyy hankkia erillinen
vetta automaattisen
painepumppu syottamaan
jaakoneen toimintaan ja jaahdytysveden
syottoon.

?

Syottovesiputken pituus ei saisi ylittaa 8 m,
putkessa saisi olla jyrkkia mutkia. Jos putki
8 m tai pitempi, siita voi aiheutua ongelmia
vedensyottoon
ja poistoveden paineelle.

sijainti

Jaakaappipakastin tulee sijoittaa niin, etta
verkkojohdon pistokkeeseen paasee nopeasti
kasiksi, jos virta taytyy katkaista onnettomuuden

?

Verkkojohdon

vaihto

Vaurioituneen

?

valttamiseksi

verkkojohdon vaihto taytyy
antaa valmistajan tai sen

huoltopisteen

tai vastaavasti ammattitaitoisen

?

syottovesiputki

Automaattisen

jaakoneen

Ottakaa

syottovesi

Lisaohjeita

veden

vedensuodattimen

viileaan

paikkaan.

ainoastaan

juomakelpoisesta

puhdistamisesta on
asennusohjeissa.

w VAROITUS

ASENNUS

?

Ennen asennusta
voi asentaa vain

Laitteessa kaytetty jaahdytysaine
ja eristeen
paisutuskaasu edellyttavat havityksessa
laitetta neuvotelkaa
erityistoimia. Havitettaessa
huollon tai vastaavasti ammattitaitoisen tahon
kanssa.

valmistaja.
?

Asentakaa

eika
on

vesilahteesta.

vaaran

tehtavaksi.

SYOTTOVESIPUTKEN
?

Jos veden

w VAROITUS

sattuessa.

henkilon

?

erilliseen

jaakaappi
jolla estetaan sita ja kodin
tai valoja aiheuttamasta

sahkopistorasiaansa,

omaan

sakko- tai

Automaattisen

jaakoneen kayttoveden paineen
2
taytyy olla 147~834kPa (1.5~8.5kgf/cm )
(Se merkitsee, etta paperisen (180 ml)
kertakayttomukin taytyy tayttya 3 sekunnissa).
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OSAT JA OMINAISUUDET

A
M

N
L
B

B

H
C
I
D
J
E
F
K
G

Taman

sivun avulla tutustut

paremmin

laitteen osiin

ja

ominaisuuksiin. Sivuviitteet ovat toivottavaksi

avuksesi.
HUOMIO: Tama
osa

voi olla
opas on tarkoitettu useille erilaisille malleille. Ostamassasi jaakaapissa
alla olevan listan kohteista tai ne kaikki. Alla esitetyt ominaisuuksien sijainnit eivat ehka

vastaa sinun malliasi.

A Saadot

G Jaalokero

digitaaliantureilla

B Ovilokeromoduulit

H Vetolaatikko

C

Hyllyt

I

Kestoalusta

D

Optibin-raikastaja

J

Jakaja

(Pitaa

hedelmat

ja

vihannekset tuoreina

ja

K Kallistuva ovikori

raikkaina)
E Liukuva
F

L Pulloteline

tarjotin

M Maitotuotekotelo

Jaapalakone

N Munakotelo
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(Kallistuva-Lisavaruste)

(Lisavaruste)
(Lisavaruste)

(Lisavaruste)

ASENNUS
1. Tarinan

Esine

Kayttakaa

on

vaarallisen

jaakaapin

painava

siirtelyyn ja

Noudattamatta

jattaminen

asennukseen

voi aiheuttaa selka-

laite

teipit ja kaikki tilapaiset tarrat jaakaapista
ennen kayttoa.
Ala poista varoitustarroja, malli- ja
sarjanumerotarraa tai jaakaapin takaseinaan
kiinnitettya teknisten tietojen liuskaa.
Jos

teipin tai liiman jaamia taytyy poistaa, hiero
napakasti peukalolla. Teipin tai liiman
jaamat saa helposti pois myos hieromalla vahan
nestemaista
astianpesuainetta liimaan sormin.
Huuhtele pois lampimalla
vedella ja kuivaa.
Ala kayta teravia esineita, alkoholia, tulenarkoja
nesteita tai hiovia puhdistusaineita teippien tai
liiman poistoon.
aluetta

Aseta

hyllyt

uudelleen omien

jaakaapin
hyllyt

pintaa.

saattaa

korkea,

heikentya.

vahintaan
10 cm vapaa ilmatila kaapin
ylatason paalle ja 2,5 cm sivuille jaahdytystehon
ja ilmankierron parantamiseksi, asennuksen
varten.
helpottamiseksi ja sahkoliitantoja
w VAROKAA: Valta sijoittamasta laitetta lahelle

lammonlahteita,

suoraan

auringonpaahteeseen

tai kosteaan

paikkaan.

SEURAAVAKSI
1. Puhdista
2.

3.

jaakaappi perusteellisesti ja pyyhi
pois kuljetuksen aikana kertynyt poly.
Asenna varusteet, kuten jaapalalaatikko,
vetolaatikot, hyllyt jne., oikeille paikoilleen. Ne
on mahdollisten kuljetusvaurioiden estamiseksi
pakattu yhteen.
Anna jaakaapin
2 tai 3 tuntia
kayda vahintaan
kuin laitat siihen elintarvikkeita.
Varmista kunnollinen jaahdytys
tarkistamalla
kylman ilman virtaus pakastinosastossa.
Jaakaappisi on nyt valmis kayttoon.

mukaisesti.

Kun

liian alhainen tai liian

3. Jata

ovat sisalla

sailytystarpeidesi

ja vastapaivaan
(
) se laskee.
laite paikkaan, jossa lampotila on
°C valilla. Jos lampotila laitteen

13 °C ja 43
ymparilla on
jaahdytyskyky

Poista

tuotteet voivat vaurioittaa

epatasainen,

nousee

2. Asenna tama

PAKKAUKSEN PURKU

Lisatietoja on luvussa Tarkeita
kayttoturvaohjeita. Jaakaapin
kuljetusasennoissa.

on

tarvittaessa saatoruuveja
ja tasaa laite.
Etupuolen tulee olla hivenen taustapuolta
korkeammalla, koska se auttaa ovia
sulkeutumaan. Saatoruuvien
kiertaminen
helpottuu kallistamalla kaappia hieman.
Kiertamalla
saatoruuveja
myotapaivaan
(
)

muun vamman.

Nama

laitteen tulee olla

saada

kahta henkiloa.

tai

valttamiseksi

pystyasennossa. Jos lattia

ennen

joudut

siirtamaan

w VAROITUS

jaakaappia:

jaakaappi on painava. Siirtaessasi jaakaappia
puhdistuksen tai huollon yhteydessa, muista
suojata lattia. Veda aina jaakaappia suoraan
siirtaessasi
sita. Ala keikuta jaakaappia
yrittaessasi siirtaa sita, koska se saattaa rikkoa

?

?

Ole varovainen kasitellessasi

saranoita,

pohjaritilaa, stoppereita jne. Voit saada vammoja.
Ala laita kasia tai jalkoja tai metallipuikkoja
ilmaventtiileihin, pohjaritilaan tai jaakaapin
pohjan alle. Voit saada vamman tai sahkoiskun.

lattiaa.

SOKKELIN SUOJUS
Sokkelin suojuksen poisto
1. Avaa pakastimen vetolaatikko.

(Ei nakyvissa

selvyyden vuoksi.)
2. Kun vetolaatikko on avattu, on
irrottaa ruuvit suojuksen paalta.

tarpeeksi

tilaa

Sokkelin suojuksen asennus takaisin:
?
Aseta suojus paikalleen, laita ruuvit reikiinsa
tiukenna ne.

Rajahdysvaara
Pida tulenarat aineet

poissa jaakaapin
Noudattamatta

ja hoyryt,
lahettyvilta.

jattaminen

kuoleman, rajahdyksen

tai

kuten

bensiini,

voi aiheuttaa

tulipalon.
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ja

NAIN

IRROTAT OVENKAHVAT

Jaakaapin

siirtamiseksi

oviaukkojen lapi

HUOMIO: Kahvan ulkonako

saattaa olla valttamatonta

irrottaa

ovenkahvat.

jaakaapin

voi olla

erilainen kuin taman

sivun

kuvituksessa.
1.

ovenkahvan irrotus

Jaakaapin

Tartu kahvasta tiukasti

?

molemmin kasin
kahvaa
hieman

ja liu'uta
ylos (1) (voi vaatia
voimaa).

Kahvan takana olevien

?

avaimenreikakolojen (2)
ansiosta kahvan

saa

1

irti

kiinnitysruuveista (3).
w VAROKAA: Kahva voi vioittua,

jos lyot

sita vasaralla

irrotettaessa tai kiinnitettaessa.

w VAROKAA: Kiinnittaessasi
irrottaessasi kahvaa

tyontamaan

Oveen

kiinnitetyt

Avaimenre
2

3

takana

tai

joudut

tai vetamaan

voimakkaasti.
1

2. Pakastimen vetolaatikon

kahvan irrotus
?

1

Paina kahvaa ensin

ovea

Oveen

3

kiinnitetyt

vasten.
?

Tartu kahvasta tiukasti

ruuvit
1

molemmin kasin
kahvaa
hieman
?

ja liu'uta
oikealle (1) (voi vaatia
voimaa).

Kahvan takana olevien

avaimenreikakolojen (2)
ansiosta kahvan

saa

ikakolot
kahvan

ruuvit

irti

kiinnitysruuveista (3).
2

Avaimenre
ikakolot
kahvan
takana
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NAIN

KIINNITAT

OVENKAHVAT

HUOMIO: Kahvan ulkonako

voi olla

erilainen kuin taman

sivun

kuvituksessa.
1.

ovenkahvan

Jaakaapin

kiinnitys

Kohdista kahvan

ylaosassa ja takana
olevat avaimenreikakolot (1) oven
etulevyyn asennettuihin
kiinnitysruuveihin (2).

?

Paina kahvaa

?

oven

etulevya

1
3

vasten

varmistaen, etta ruuvit (2) menevat
avaimenreikakoloihin
Pitaen

?

(1).
2

kahvasta molemmin kasin

sita tiukasti

oven

liu'uta kahva alas

etulevya
(3).

vasten

paina
Oveen
ja
kiinnitetyt
ruuvit
1

Oveen

kiinnitetyt

6

ruuvit
2. Pakastimen vetolaatikon kahvan

kiinnitys
?

5

Kohdista kahvan takana oikealla

ja
puolella olevat
avaimenreikakolot (4) oven etulevyyn
asennettuihin kiinnitysruuveihin (5).

6

vasemmalla

?

Paina kahvaa vetolaatikon
vasten

menevat
?

Pitaen

etulevya

varmistaen, etta ruuvit (5)
avaimenreikakoloihin

(4).

kahvasta molemmin kasin

paina sita tiukasti vetolaatikon
etulevya vasten ja liu'uta kahvaa
vasemmalle (6).

4

Avaimenre
ikakolot
kahvan
takana
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NAIN
1.

IRROTAT

Jaakaapin

oven

JAAKAAPIN

HUOMIO: Kahvan ulkonako

TARKEAA:

OVEN

irrotus
voi vaihdella.

Ennen kuin aloitat sammuta
ovista kaikki elintarvikkeet

ja

jaakaapin

sahkovirta

ja

irrota

sen

pistoke pistorasiasta.

lokerot.

u Vasen ovi
?

Kierra

?

Irrota

suojuksen ruuvi (1) auki.
ovikytkimen johto (2) ja suojasukka (3).
maadoitusruuvi (4).
saranavipua (5) vastapaivaan
ja nosta

?

Irrota

?

Kierra

?

Nosta

?

Aseta ovi naarmuttamattomalle

sen

verran, etta ovi

sitten

ylasarana (6) pois.

vapautuu keskisaranan tapeista.

pinnalle sisapuoli ylospain.

u Oikea ovi
?

Irrota oikea ovi samalla tavalla kuin edella selostettiin.

?

Ylasaranan

(6)

irrotuksessa kierra

saranavipua (5)

talla

kertaa

myotapaivaan.

w VAROKAA: Irrottaessasi ylasaranaa varo, ettei ovi samalla kaadu eteenpain.

1

2
1

2
5

5

4

6
3

4
3
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6

Poista

2.

Jaakaapin

oven

kiinnitys

u Oikea ovi
?

Laske ovi keskisaranan

tapin (7)

varaan.
?

Varmista, etta ovi

on

kaapin

suuntainen.
?

Kiinnita

ylasarana (6) takaisin
saranavipu (5) kiinni
vastapaivaan.
kiertamalla

?

Varmista, etta

oven

tiiviste

7

on

tasaisesti
?

kaappia vasten, eika
ole poimuilla.
Tue ovea kahvan puolelta
kiinnityksen aikana. Ja varmista,
etta ovi on suorassa ja ovien
valinen

kaapin
?

?

?

rako

on saman

8

kokoinen

etusivulla.

Kiinnita maadoitusruuvi (4) ja
suojasukka (3).
Liita ovikytkimen johto (2).
Kierra suojuksen ruuvi (1) kiinni.

u Vasen ovi
?

Kiinnita

vasen

ovi samalla tavalla

kuin edella selostettiin.
?

Ylasaranan

(6) kiinnityksessa
saranavipua (5) talla kertaa
myotapaivaan.
kierra

w VAROKAA: Varo havittamasta

aluslevya [osa(8)].
helposti.

Se voi irrota

7

8
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NAIN

IRROTAT JA ASENNAT

?

Pida
irrota

VETOLAATIKON

kiinni
se

oven

sivuista molemmilla kasilla

kiskoilta vetamalla

ja

ylospain.

TARKEAA:
Mahdollisten henkilo- ja aineellisten
vahinkojen valttamiseksi tarvitset seuraavien
ohjeiden toimenpiteisiin kaksi henkiloa.
1. Vetolaatikon irrotus
?

Veda

laatikko niin

alakori

(1)

ulos, kuin

se

tulee. Poista

nostamalla kori irti liukukiskoista.

1

?

?

Nosta ylos painamalla kumpaakin ripustinta
peukaloilla.
rrota

vasemman

ja

oikean liukukiskon

suojukset
?

?

Poista ruuvit

(2)

kummankin

Pida kiinni keskitangosta molemmilla kasilla ja
tyonna ovea sisaan, jolloin molemmat kiskot
kiinnittyvat samanaikaisesti.

puolen

liukukiskoista.

2

w VAROKAA: Irrottaessasi vetolaatikkoa ala

pida

kiinni kahvasta. Sen irtoaminen voi

aiheuttaa

henkilovahinkoja.

w VAROKAA: Kun lasket vetolaatikkoa alas,
varo

vaurioittamasta lattiaa tai satuttamasta

jalkojasi saranapuolen
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teraviin

reunoihin.

NAIN

IRROTAT JA ASENNAT

?

Varmista, etta kummallekin puolelle tulee oikea
kiskon

VETOLAATIKON

suojus.

TARKEAA:
Mahdollisten henkilo- ja aineellisten
vahinkojen valttamiseksi tarvitset seuraavien
ohjeiden toimenpiteisiin kaksi henkiloa.
2. Vetolaatikon
?

Pida

kiinni

veda

sita

taysin

Vasen kiskon

suojus

asennus

keskitangosta molemmilla kasilla ja
ulos, jolloin molemmat kiskot tulevat

Oikea kiskon

suojus

ulos samanaikaisesti.

?

Kiinnita kiskojen suojukset
kiskojen suojusten ylareiat

kohdistamalla
ovitukien

ylareikiin.

Asennusreika
?

Kiinnita

oven

tuet

(1) kiskojen tappeihin (2).
1

2
?

Vetolaatikko

(4)

taysin

ulos

vedettyna

laske alakori

kiskoille.

4
?

Laske ovi

paikalleen ja

tiukenna ruuvit

(3).

3

w VAROITUS: Lasten ja lemmikkielainten jaanti
loukkuun

ALA

ja

anna

tukehtumisvaara

w VAROITUS: ALA
oven
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paalle.

on

estettava.

lasten leikkia vetolaatikon sisalla.
astu tai istu

pakastimen

SIJOITUS VAAKATASOON JA OVEN

Oven kohdistus

KOHDISTUS

Jos ovien valinen

Sijoitus

ovet

vaakatasoon

Jaakapissa
oikealla ja

on

kaksi

saada

2. Laita toisella kadella

seuraavalla tavalla:
1.

Tyonna
Siirra

3. Laita lisaa
suorassa.

2. Kiertamalla

saatoruuvia
myotapaivaan
jaakaapin vastaava kylki nousee ja
laskee. Jaakaapin
kallistuksen
vastapaivaan
saatetaan tarvita useita saatoruuvin

kierroksia.
HUOMIO: Jos saat

avustajan tyontamaan
ylaosasta, niin saatoruuveihin
kohdistuva paino vahenee hieman. Siten
ruuvien saato
helpottuu.

jaakaapin

3. Avaa taas molemmat ovet

sulkeutuvat

jaakaappia

kevyesti.

Jos

ne

vahan

kiertamalla

myotapaivaan.

enemman taaksepain
molempia saatoruuveja
Tahan

saatetaan tarvita useita

saatoruuvin

lisakierroksia

saatoruuvia

tulisi kiertaa

4. Saada

ja tarkista, etta
eivat, kallista

ja kumpaakin
sama

maara.

tarvittaessa uudestaan.

5. Asenna sokkelin

suojus

HUOMIO: Uuden

takaisin.

jaakaappisi

ainutlaatuiseen

rakenteeseen kuuluu kaksi tuoretuoteovea.
Kummankin

oven

riippumatta.

Ovien

saatetaan tarvita

toisella kadella

pihdeilla lukkorengas

lukkorenkaita, kunnes

(Laitteen
lukkorengasta.)

sahkojohdon pistoke pistorasiaan.
jaakaappi lopulliseen sijaintipaikkaansa.

saatoon

ovea

saranaan, kuten kuvassa.

kallistusta

jaakaapin

tasalevea, kohdista

keskisaranan kohdalta.

ei

jaakaappisi

tuntuu vakaalta tai haluat ovien sulkeutuvan

helpommin,

rako ei ole

suuntaisiksi seuraavalla tavalla:

1. Nosta kohotettavaa

toinen

saatojalkaa----

toinen vasemmalla. Jos

saman

voi avata

ja sulkea toisistaan
taydelliseen sulkeutumiseen
kevyt painallus.
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ovet ovat

mukana tulee kolme

JAAKAAPIN
RIITTAVAN

SAATIMIEN

ILMANKIERRON

VARMISTUS
Oikeiden

taytyy
valilla.

lampotilojen saavuttamiseksi ilman
jaakaappiosan ja pakastinosan

virrata

Kuten kuvituksessa alla

esitetaan,

KAYTTO
ASETUKSET

?

Jaakaapissa on kaksi saadinta, joilla voit saataa
jaakaappi- ja pakastinosastojen lampotiloja.

?

Aseta aluksi

saadin

CONTROL

3°C

ilmaa

jaakaapin
lampotilaan

tulee sisaan

saadin

kiertaa

--18°C. Anna naiden

pakastimen ylaosasta, josta se
pohjalta ilma pakotetaan
nousemaan jaakaapin
ylaosaan. Ilma tulee
jaakaappiin ylaventtiilista, kiertaa ja poistuu
pohjasta palaten sielta pakastimeen.
alas. Pakastimen

vakauttamiseksi.
Saada

MULTI-VIRTAUSKANAVA
Multi-Flow

on

voimakas

jaahdytystapa. Sen
kun jaakaappiosaan

ja

tehokas

havaitsee

asetusten olla 24 tuntia

(yhden vuorokauden) lampotilan

?

?

FREEZER

REFRIGERATOR

ja pakastimen
CONTROL lampotilaan

sitten osaston

lampotila
0 °C

Jaakaapin saatorajat:
Mita pienempi asetusnumero,
jaakaappiosasto tulee.

--

haluamaksesi.
8 °C

sita

kylmemmaksi

erityisesti silloin,

laitetaan uusia

EXPRESS
FREEZING

REFRIGERATOR TEMP

elintarvikkeita.
?

Teho

heikkenee, jos puhdistuksen yhteydessa

vetta tai vierasesineita

jaahdytysilmaventtiiliin.
vaurioitunut, tehoa

jaahdytysilman

COLDER

paasee
Lisaksi

jos

tiiviste

saattaa heikentaa

pakeneminen

WARMER

3 °C IS RECOMMENDED

on
?

sisalta.

Pakastimen

--21 °C ja --13 °C
saatorajat:
pienemmalla numerolla,
pakastinosasto kylmenee. Mutta
jaakaappiosasto lampenee, koska jaakaappiin
virtaa vahemman
kylmaa ilmaa.

Kun asetus

?

on

Express Freezing Pikapakastus:
Paina Express Freezing
pikapakastuspainiketta, ja LED-merkkivalo
syttyy. Tama toiminto on kaynnissa 24 tuntia ja
tehostaa pakastimen jaahdytysnopeutta
seka
lisaa jaan maaraa.
-

-

EXPRESS
FREEZING

FREEZER TEMP

-18 °C IS RECOMMENDED

Ala

tuki ilmaventtiileita

Jos venttiilit

elintarvikepakkauksilla.

tukkeutuvat, ilman virtaus hairiytyy ja

lampotiloissa seka kosteudessa voi ilmeta
ongelmia.
TARKEAA:
Koska ilma kiertaa molempien
osastojen valilla, kaikki toisessa osastossa
syntyvat hajut siirtyvat toiseen. Hajujen
poistamiseksi taytyy kummatkin osastot
puhdistaa perusteellisesti. Hajujen kulkeutumisen
ja elintarvikkeiden kuivumisen estamiseksi kaari
elintarvikkeet kelmuun tai kayta tiiviita kansia.
(Lisatietoja on luvussa Elintarvikkeiden
sailytysopas.)
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COLDER

WARMER

SAATIMIEN

ASETUSMUUTOKSET

ELINTARVIKKEIDEN

Anna

jaakaapille aikaa jaahtya kunnolla ennen
lopullisten saatojen tekoa. Parasta on odottaa 24
tuntia. Edellisessa luvussa esitettyjen
keskisaatojen
pitaisi olla oikeat tavallisessa
kotitalouden jaakaapin
Saadot
ovat
kaytossa.
oikein, kun maito tai mehu pysyy juuri niin kylmana
kuin itse haluat, ja jaatelo
pysyy kiinteana.
toimii termostaattina koko
(jaakaappi- ja pakastinosastolle). Mita
suurempi asetusnumero, sita kauemmin

Jaakaapin

saadin

SAILYTYSOPAS
Kaari elintarvikkeet kelmuun tai sailyta ne
jaakaapissa ilmatiiviissa ja kosteuden pitavissa
pakkauksissa, ellei toisin mainita. Se estaa
ruokien hajuja ja makuja leviamasta
koko
jaakaappiin. Tarkista tuotteiden paivamaarat
ja
varmista tuoreus.

laitteelle

kompressori kay pitaakseen lampotilan
kylmempana. Pakastimen saadin saataa
kylman
ilman virtausta pakastimesta jaakaappiin.

Ainekset

Nain

Voi tai

u Pida avattu voi kannellisessa

margariini

Pakastimen saatimen
asetus alemmalle
lampotilalle pitaa enemman kylmaa ilmaa

pakastinosastossa
Jos sinun

taytyy saataa
lampotiloja jaakaapissa
ja pakastimessa, aloita saatamalla
jaakaappi.
Odota sitten 24

kuin tarkistat
Jos se on liian lammin

tuntia,

Juusto

ennen

pakastimen lampotilan.
liian kylma, saada
pakastimen

tai

--

--

--

liian

lammin
Ovea avattu usein
Lisatty suuri maara
elintarvikkeita

Huonelampotila

Maito

Kananmunat

PAKASTINosasto liian

--

--

--

--

--

--

Ovea avattu usein
Lisatty suuri maara
elintarvikkeita

Hedelmat

numerolle, odota
24 tuntia ja tarkista
uudelleen.

Aseta
PAKASTIMEN
saadin
seuraavaksi

numerolle, odota
24 tuntia ja tarkista
uudelleen.

Siirra tavaroita
pois ilmavirrasta

JAAKAAPPIosasto
kylma

Aseta JAAKAAPIN
saadin seuraavaksi
suuremmalle
numerolle, odota
24 tuntia ja tarkista
uudelleen.

liian

Saatimien
asetukset
vaarat
olosuhteille

kylma
--

Saatimien
asetukset
vaarat
olosuhteille

alkuperainen pakkaus
sisahyllylla, ei
ovihyllyssa.

u Pese,

Aseta PAKASTIMEN
saadin seuraavaksi
suuremmalle
numerolle, odota 24
tuntia ja tarkista
uudelleen.

kuivua

ja sailyta
muovipusseissa
tai raikastimessa. Ala pese tai
riivi marjoja ennen kuin aiot
kayttaa ne. Lajittele marjat ja
pida ne alkuperaisissa
anna

astioissaan raikastimessa tai

sailyta loyhasti suljetussa
paperipussissa jaakaapin
hyllylla.
Lehtevat
vihannekset

u Poista kaupan kaareet
leikkaa

pois

ja
ja

tummuneet

alueet, joilla

on

varimuutoksia. Pese kylmassa
vedessa ja huuhtele. Laita
muovipussiin tai muoviastiaan
ja sailyta raikastimessa.
Kuorelliset
vihannekset

(porkkanat,
paprikat)
Kala

PAKASTINosasto liian

u Sailyta

muut

Jokin tukkinut ilmaventtiilit

on

jaakaapissa

pienemmalle

Huonelampotila hyvin
kylma (ei voi kayda
riittavan usein)
Runsas jaiden kaytto

Paras

tai munakotelo

Aseta JAAKAAPIN
saadin seuraavaksi

lammin

ei synny
lammin/jaata
tarpeeksi nopeasti

u Pyyhi maitotolkit.

sailytyspaikka maidolle
sisahylly, ei ovihylly.

pienemmalle

hyvin

alkuperaisessa
pakkauksessa, kunnes otat
kayttoon. Avattuna kaari

tiiviisti muovikelmuun tai
alumiinifolioon.

saadinta.

SAATOSUOSITUS:

JAAKAAPPIosasto

u Sailyta
sen

Kayta alla olevan taulukon asetuksia ohjearvoina.
Muista aina odottaa vahintaan
24 tuntia
valilla.
saatojen
TILA/SYY

astiassa tai suljetussa
lokerossa. Kun sailytat ruokia
varalle, kaari

pakastuskelmuun ja pakasta.

jaahdyttamiseksi.

sen

toimitaan

u Laita muovipussiin tai
muoviastiaan ja
raikastimessa.

u Kayta

tuore kala

sailyta

ja ayriaiset

ostopaivana.
Tahteet

u Peita tahteet muovikelmulla
tai alumiinifoliolla. Myos
muoviastioita voi kayttaa,
niissa on tiiviit kannet.
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jos

PAKASTEIDEN

SAILYTYS

HUOMIO:

Lisatietoja elintarvikkeiden
pakastukseen tai niiden
sailytysajoista saat pakastinoppaasta tai
luotettavasta keittokirjasta.

valmistetusta

Pakkaukset
Pakastuksen onnistuminen

riippuu oikeasta
taytyy sulkea niin tiiviisti,
ettei ilma tai kosteus paase
sisaan tai ulos. Jos
ne paasevat,
saattaa ruoan hajua ja makua
siirtya koko jaakaappiin ja pakaste voi myos
pakkauksesta.

Pakkaus

kuivua.
Pakkaussuosituksia:
?

Tukevat

muovirasiat, joiden kannet sulkeutuvat

tiiviisti
?

Pakastus
Pakastin ei pikapakasta suuria elintarvikemaaria.
Ala laita pakastimeen enempaa pakastamatonta
ruokaa, kuin minka se pakastaa 24 tunnissa. Jata
pakastimeen tarpeeksi tilaa ilmalle kiertaa
pakkausten ymparilla. Muista jattaa eteen
riittavasti tilaa, jotta ovi voi sulkeutua tiiviisti.
Elintarvikkeiden

sailytysaikoihin vaikuttavat niiden
ja tyyppi, pakkaustyyppi tai kaytetty kelmu
seka
(ilmatiivis ja kosteutta lapaisematon)
Jaakiteet tiiviisti suljetun
sailytyslampotila.
pakkauksen sisalla ovat normaali ilmio. Se
tarkoittaa vain sita, etta pakkauksessa olevan
elintarvikkeen ja ilman sisaltama
kosteus on
tiivistynyt ja jaatynyt jaakiteiksi.
laatu

HUOMIO: Anna kuumien ruokien

Suorakylkiset

sailonta-

tai

pakastuspurkit

?

Paksuhko alumiinifolio

?

Muovipaallystetty

paperi

?

Lapaisemattomat

muovikelmut

jaahtya
huonelampotilassa 30 minuuttia, pakkaa ne sitten
ja pakasta. Kuumien ruokien jaahdytys ennen
pakastusta saastaa
energiaa.

Erityiset itsesulkevat pakastepussit. Noudata
pakkauksen tai rasian ohjeita oikeista
pakastusmenetelmista.
Ala kayta:
?

?

Leipapakkauksia

?

Muita kuin

?

Astioita, joiden kannet eivat ole tiiviita

?

Vahapaperia tai vahapaallysteista
pakastuskelmua

?

Ohuita, puolilapaisevia

polyetyleenisia

w VAROKAA: Ala

juomatolkkeja

muoviastioita

kelmuja

pida pakastinosassa

tai muovisia elintarvikesailioita.

Ne voivat rikkoutua

pakkasessa.
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JAAKAAPIN
JAAKAAPPIOSA

w VAROKAA: Varmista, etta hyllyt ovat samalla
tasolla vastakkaisilla

JAAKAAPPIOSAN
Jaakaapin

hyllyt

henkilokohtaisia

hyllyt voivat

ovat saadettavia

vastaamaan

olla lasia tai metallilankaa.

Liukuhyllyt

sailytys samassa
paikassa jaakaapissa ja hyllyjen saato sopiviksi
korkeudeltaan erilaisille tavaroille helpottaa
tavaroiden loytamista
jaakaapista: se vahentaa
myos jaakaapin oven aukipitoaikaa, jolloin
energiaa saastyy.
TARKEAA:
Ala puhdista lasihyllyja lampimalla
vedella hyllyjen ollessa kylmia Hyllyt voivat
rikkoutua akillisista lampotilan vaihteluista tai
Sinun turvaksesi
iskuista, kuten tonaisyista.
lasihyllyt on valmistettu karkaistusta lasista, joka
rikkoutuu pieniksi muruiksi.
Lasihyllyt

ovat

Hyllyjen
Poista

painavia.

niita, jotta

puolilla. Noudattamatta
hyllyn tai ruokien

aiheuttaa

Mallissasi

sailytystarpeitasi.

huolellinen siirtaessasi

jattaminen voi
putoamisen.

HYLLYT

Samanlaisten elintarvikkeiden

HUOMIO:

KAYTTO

Ole

ne

Voit liu'uttaa

jaakaapin

lasihyllyja

sisaan

ja

ulos

seuraavasti.
?

Liu'uta

ulos vetamalla

hyllya

varovasti itseasi
?

Liu'uta
se

hylly
pysahtyy.

hyllya

etuosasta

kohti.

sisaan

tyontamalla

sita, kunnes

erityisen

eivat

putoa.

saadot

hyllyt kuljetusasennoistaan ja sijoita
paikkoihin kaappiin.

ne

haluamiisi
?

Hyllyn

irrotus---Kallista

suuntaan

(1), ja

hyllyn

etuosaa

nosta suuntaan

(2).

Veda

hylly

ulos.

PULLOTELINE

(lisavaruste)

Tassa

viinipulloja

viinitelineessa

voi

sailyttaa

vaakatasossa. Telineen voi kiinnittaa

mihin

tahansa

?

Hyllyn

asennus---Kallista

kohdista

hyllyn

korkeudelle. Laske sitten
etta koukut

hyllyn

etuosaa

ylos ja

koukut koloihin halutulle

hyllyn

putoavat koloihin.

etuosaa

niin,

hyllyyn.

Viinitelineen voi irrottaa vetamalla

suoraan

asentaa takaisin kohdistamalla halutun

paahan
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ja tyontamalla

sisaanpain.

ulos

hyllyn

ja

JAAKAAPIN

KAYTTO
u Raikastimet liukukiskoilla

OPTIBIN-RAIKASTIN

Raikastimen
1. Veda

2

poisto:

laatikko niin

ulos, kuin

2. Nosta korin etuosaa

ylos ja

se

tulee.

veda

suoraan

ulos.

1

hedelmat

Optibin-raikastimet pitavat
vihannekset tuoreen

ja

makuisina, koska voit

kosteuden raikastimen sisalla.
helposti saataa
Optibin-raikastimet sisaltavat: 1)
raikastimen kannen edessa
kosteudensaatonupin
ja 2) suuren verkon kannen sisapinnalla
kosteuden tai vapauttamaan sita.
sailyttamaan

kosteuden maaraa

suojatuissa

raikastimissa.

raikastimissa. Saada

?

pitaa

Tyonna

asennus

paikalleen:

kiskot osaston takaosaan.

kosteudelta

Sailyta

eri tavoin

kosteutta vaativia vihanneksia tai hedelmia

aastaa
?p
hedelmien

1.

KOSTEUDENSAATO

RAIKASTIMEN
Voit saataa

asentoon valille

Raikastimen

eri

asetus mihin tahansa

ja

.

kosteaa ilmaa ulos raikastimesta

2. Aseta korin takanurkka

kehykseen.

3. Kallista etuosaa vahan

ylos ja tyonna
paikalleen.

parhaaseen sailytykseen.

kosteaa ilmaa raikastimessa

tuoreiden, lehtevien vihannesten parhaaseen

sailytykseen.

w VAROKAA: Lasihylly raikastimen paalla

ei ole

kunnes kori naksahtaa

tiukasti kiinni. Ole varovainen kallistaessasi.

RAIKASTIMEN POISTO
u Raikastimet ilman

liukukiskoja

1. Irrottamiseksi veda

laatikko niin

ulos, kuin

se

tulee.
2. Nosta raikastimen etuosaa

veda

suoraan

3. Asennus

paikalleen:
ylos,

etuosaa vahan

ylos ja

ulos.
kallista
aseta

vetolaatikko

kehykseen
ja tyonna
paikalleen.
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taakse,

Raikastimen luukun
1. Nosta luukku niin

RAIKASTINKANSI JA VERKKO

poisto:

ylos

kuin

se

SISAPINNALLA

avautuu.

2. Purista sormellasi muovisaranaa kohti luukun

verkon

Sisapinnan

poisto:

keskustaa.
3. Nosta luukku

paikaltaan.

4. Laita takaisin

painvastaisella

tavalla.

1. Irrota raikastinkansi
2. Pitele lasikantta

ja

(kuten ylla kuvataan).

kaanna

raikastinkansi

ympari.
3. Pitele kutakin verkkoa

Lasin

vetamalla

poisto:

1. Laita sormi koloon raikastimen kannen alla
nosta lasi

2. Veda

kannen

ja poista verkko
sivuja ulospain.

ja

ylos.

lasia

ylos ja

ulos.

1
2

Verkon

kiinnitys sisapinnalle:

1. Kiinnita

(lahinna
vetamalla

kunkin verkon keskikieleke kohtaan 1

lasikantta) ja laita verkko
kannen sivuja ulospain.

2

3

1
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sisaan

JAAKAAPIN

KAYTTO

LIUKUALUSTA
Liukualusta

on sailytystila, jonka lampotilan
pitaa tilan jaakaapin lampotilaa
kylmempana. Vetolaatikossa on myos
itseavautuva kansi, joka avautuu aina

saato

vedettaessa

vetolaatikko auki.

Vetolaatikkoon mahtuvat isot

tarjottimet,

einesainekset tai virvokkeet.

Elintarvikkeiden sailytysopas liukuvassa
tarjottimessa
HUOMIO: ALA sailyta tassa vetolaatikossa
lehtisalaatteja tai muita lehtevia tuotteita.
COLD

Saatimet
Saadin

saataa

vetolaatikon ilman

Kayta

kylmempaa

-

KYLMEMPI

naudanlihat

?

kurkut

?

kovat

?

kesakurpitsat

?

leikkeleet

?

omenat

?

sianliha

?

maissi

?

hot

?

appelsiinit
greipit

juustot

dogit

lampotilaa.
w VAROITUS: Hedelmat ja vihannekset voivat

asetusta lihoille

ja

w VAROKAA: ALA

Liukutarjottimeen johdettu kylma
voi laskea jaakaapin
lampotilaa.
saattaa joutua
Jaakaapin saatoa

asetuksella.

vahingoittua kylmimmalla

muille

einesaineksille.
HUOMIO:

COLDER
?

kun haluat normaalin

kylmalle,
lampotilan.

jaakaapin

KYLMA

kukkakaali

?

Aseta saadin

-

?

ne

ilma

sailyta pulloja. Jaatyessaan
ja aiheuttaa

voivat rikkoutua

henkilovahinkoja.

muuttamaan.

Liukuvan

Nosta etuosaa
suoraan

OVILOKEROMODUULIT

tarjottimen poisto:
ylos suljetussa

asennossa

ja

veda

ulos.

Ovilokerot voi irrottaa

puhdistuksen ja saatojen

helpottamiseksi.
1. Irrota ovilokero nostamalla lokero

vetamalla

suoraan

ylos ja

ulos.

2. Laita lokero takaisin liu'uttaen

tukipainikkeen paalle
lokero pysahtyy.

sen

halutun

ja paina alas,

kunnes

w VAROITUS: Jos ovilokerot eivat ole kunnolla

paikoillaan, joku
Liukuvan

tarjottimen

1.

metallikiskot

Tyonna

asennus:

saattaa saada

saada

vammoja.

lokeroa, jossa

on

elintarvikkeita.

jaakaapin

2. Aseta vetolaatikko kiskoille

vetolaatikkoa

w HUOMIO: ALA

taaksepain,

ja

takaosaan.
liu'uta

kunnes

se

w VAROKAA: ALA
Korien teravat

putoaa

vammoja.

paikalleen.
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anna

lasten leikkia koreilla.

kulmat voivat aiheuttaa

JAAKAAPIN
MAITOTUOTELOKERO

(Lisavaruste)

1. Irrota maitotuotelokero nostamalla

vetamalla

suoraan

se

ylos ja

lokero

1. Irrota

se
jaalokero vetamalla
pitkalle ulos. Nosta jaalokeron

ja paina alas,

paalle

veda

sen

kunnes

munakotelo

lokero

mahdollisimman
etuosaa

ylos, ja

ulos.

suoraan

2. Asennus

paikalleen: aseta lokero
kiskokehykseen ja tyonna paikalleen.

pysahtyy.

MUNAKOTELO

Sailyta

JAALOKERO

ulos.

2. Laita maitotuotelokero takaisin liu'uttaen

halutun kohdan

KAYTTO

(Lisavaruste)

sisahyllylla,

ei

ovihyllyssa.

w VAROKAA: Ala

kayta munakoteloa
jaapalarasiana pakastinosassa. Munakotelo
voi rikkoutua helposti pakkasessa.
KALLISTUVA OVIKORI

(Lisavaruste)
Kallistuva ovikori
Voit ottaa ruokia

helposti

pakastinosaston

lankakoria.

1. Irrota vetamalla

poistaa

tukea

ulos kallistamalla

ylospain,

jolloin

voit

lankatelineen kuullessasi

naksahduksen.
2. Laita teline takaisin kiinnittamalla

PAKASTINOSA

tukeen

KALLISTUVA OVI

(Lisavaruste)

Kallistuvan

paasee

sailytettaviin
Nain

sita

oven

kautta

helposti

kasiksi

1

elintarvikkeisiin.

kaytetaan:

Kallista ovi alas

ja veda

se

ulos.

2

w VAROITUS: Avaa kallistuva ovi varoen, jotta
et satuta

jalkojasi!
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sen

paa

alas, kunnes teline

ja tyontamalla
lukittuu paikalleen.

DURABASE-LOKERO
1. Irrota Durabase

VETOLAATIKKO

tyontamalla

se

niin taakse kuin

mahdollista. Nosta Durabasen etuosaa
veda

suoraan

1. Poista nostamalla kori

ylos ja

veda

suoraan

ulos.

ylos ja

ulos.

2. Asenna asettamalla Durabase kiskoille.

1
2
1

2

2. Veda

taysin

asennusta varten molemmat kiskot

ulos. Kiinnita korin tuet kiskon

kielekkeisiin

w VAROITUS: Kun pakastimen vetolaatikon

ohjain

on

poistettu, lapset

voivat kiiveta sisaan.

DURABASE-JAKAJA

Durabase-jakajalla

voit

jarjestaa

Durabase-

alueen osastoiksi.

1. Irrota vetamalla

jakaja

suoraan

ylos.

2. Asenna kiinnittamalla

durabasen

jakajan ylanurkat
ylareunan yli.
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ja tyonna

osaston takaosaan.

MUOVIOSAT (suojukset ja paneelit)
Ala kayta ikkunanpesusuihkeita, hiovia
puhdistusaineita tai tulenarkoja nesteita. Ne
voivat naarmuttaa tai vahingoittaa materiaaleja.
LAUHDUTINKIERUKAT
Irrota sokkelin suojus. (Ks. luku sokkelin
sivulla 134.)
Puhdista lauhdutinkierukat polynimurilla ja
kapealla suulakkeella. Imuroi kierukat, kun ne
ovat polyiset tai likaiset.
Kierukoita saattaa joutua puhdistamaan jopa
kerran kuukaudessa.
Asenna sokkelin suojus takaisin.

suojuksesta
Rajahdysvaara
Ala kayta

tulenarkoja puhdistusaineita.

Noudattamatta

jattaminen

kuoleman, rajahdyksen

tai

voi aiheuttaa

tulipalon.

HEHKULAMPUN VAIHTO

ja pakastinosasto poistavat huurteen
automaattisesti. Hajujen estamiseksi taytyy
kummatkin osastot puhdistaa perusteellisesti.
Pyyhi roiskeet pois valittomasti.
Jaakaappi-

Sahkoiskun

loppuun palaneen hehkulampun vaihtoa irrota
jaakaapin pistoke pistorasiasta tai sammuta virta huoneiston
paakytkimesta tai poista sulake jaakaapin virtapiirista.

YLEISIA PUHDISTUSVIHJEITA
?

Irrota verkkojohto
sahkovirta.

?

Poista kaikki irrotettavat osat, kuten hyllyt,
raikastimet jne. Poistamisohjeita on luvussa

?

?

?

pistorasiasta

tai katkaise

Jaakaapin kaytto.
Kayta puhdasta pesusienta tai pehmeaa kangasta ja
mietoa pesuainetta lampimassa
vedessa. Ala kayta
hiovia tai kovia puhdistusaineita.
Pese kaikki pinnat perusteellisesti kasin,
huuhtele ja kuivaa.
Laita pistoke pistorasiaan tai kytke sahkovirta.

HUOMIO: Saatimen
siirto asentoon OFF ei
kytke sahkoa
pois valovirtapiirista.
HUOMIO: Kaikki hehkulamput eivat sovi tahan
Vaihda hehkulamppu uuteen saman
kokoiseen, muotoiseen ja tehoiseen.

jaakaappiin.

Jaakaapin hehkulampun vaihto:
1. Irrota jaakaapin
verkkojohto pistorasiasta

tai
katkaise sahkovirta
irrottamalla sulake.
2. Tarvittaessa poista ylahylly tai hyllyja.
3. Vaanna
latteaa valinetta kayttaen varovasti
lampun suojus irti edesta, kuten kuvassa. Avaa
takakielekkeet kiertamalla
alaspain.
4. Varmistu, etta lamput ovat jaahtyneet
tarpeeksi
ennen kuin kosketat niita.
Irrota lamput kiertamalla
Laita
vastapaivaan.

ULKOPUOLI

Maalattujen metallisten ulkopintojen vahaus edistaa
ruosteensuojausta. Ala vahaa muoviosia. Vahaa
maalatut metallipinnat vahintaan
kahdesti vuodessa
laitevahalla (tai autovahalla). Levita vaha puhtaalla,
pehmealla kankaalla.
Kayta tuotteille, joiden sisaosat ovat
ruostumatonta terasta,
puhdasta pesusienta tai
pehmeaa kangasta ja mietoa pesuainetta
vedessa. Ala kayta hiovia tai kovia
lampimassa
puhdistusaineita. Kuivaa perusteellisesti
pehmealla kankaalla.

uusi(-det) lamppu(-ut).
5. Kokoa vastakkaisessa jarjestyksessa

napsauttamalla
lampun suojus paikalleen tyontaen ensin
takakielekkeet ja sitten etukielekkeet.

SISASEINAT (anna pakastimen
lammeta, jotta kangas ei tartu)
Hajujen pitamiseksi poissa voit pesta jaakaapin sisustan
leivinsoodan ja lampiman veden seoksella. Sekoita 2
ruokalusikallista leivinsoodaa 1 litraan vetta. Varmista,
etta leivinsooda on taysin liuennut, jotta se ei naarmuta
jaakaapin

pintoja.

w VAROKAA: Ala

vaara

Ennen

suihkuta vetta sisaosia

puhdistaessasi.
OVIPINTA JA TIIVISTEET
Ala kayta jaakaapin muoviosiin puhdistusvahoja,
puhdistusainetiivisteita, valkaisuaineita tai
palooljya sisaltavia puhdistusaineita.
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Pakastimen

hehkulampun vaihto:
jaakaapin verkkojohdon pistoke
pistorasiasta.
Vaanna
latteaa valinetta kayttaen
varovasti
lampun suojus irti edesta, kuten kuvassa. Avaa
takakielekkeet kiertamalla
alaspain.
Varmistu, etta lamput ovat jaahtyneet tarpeeksi

1. Irrota
2.

3.

ennen

kuin kosketat niita.

Irrota

Laita
lamput kiertamalla vastapaivaan.
uusi(-det) lamppu(-ut).
4. Vaihda lampun tilalle 40 watin
jaakaappilamppu.
5. Tyonna
kielekkeet suojuksen takana
pakastimen katon koloihin. Napsauta suojus
kiinni tyontaen
sita ylos.

LOMALLE
Jos haluat

LAHDETTAESSA

jattaa

jaakaapin

paalle

ollessasi, valmistele jaakaappi

poissa

ennen

lahtoa

seuraavalla tavalla.
1.

Kayta kaikki pilaantuvat
pakasta muut.

2.

Tyhjenna jaalokero.

Jos haluat sammuttaa

lahtoa,

elintarvikkeet

jaakaapin

ja

ennen

tee seuraavat toimet.

1. Poista kaikki elintarvikkeet

jaakaapista.

2. Mallista

riippuen aseta termostaatin saadin
(jaakaapin saadin) asentoon OFF. Ks. luku

Saatimien
3. Puhdista

asetukset.
seka

jaakaappi

pyyhi ja

kuivaa

se

hyvin.
4.

Teippaa puiset tai kumiset palat kummankin
oven ylareunoihin, jotta ne pysyvat
riittavasti
auki ilmanvaihtoa varten. Tama
estaa hajuja ja
hometta muodostumasta.

KUN MUUTAT
Kun muutat
valmistele

jaakaapin
jaakaappi

toiseen asuntoon,
muuttoa varten seuraavalla

tavalla.
1. Poista kaikki elintarvikkeet

pakkaa

kaikki

jaakaapista
pakasteet kuivajaahan.

ja

2. Mallista

riippuen kaanna termostaatin saadin
(jaakaapin saadin) asentoon OFF. Ks. luku

Saatimien
3. Irrota
4.

w VAROKAA: ALA

tyonna sormia suojuksen
sisapuolelle. Lamppu voi olla kuuma.

SAHKOKATKOT

Poista kaikki

kauemmin kuin 24 tuntia:

pakasteet ja sailyta

ne

muuton aikana.

luvussa

on

asennus.

TAI

pakastinta

Teippaa ovet
jaakaappiin.

tai

kuivajaata

kiinni

ja teippaa sahkojohto

kiinni

Kun saavut uuteen asuntoon, laita kaikki takaisin
lue ohjeet luvusta Jaakaapin

Laita pakastimeen 1 kg kuivajaata
jokaista
pakastimen vapaan tilan 30 kuutiodesimetria
kohti. Se pitaa elintarvikkeet jaassa
kahdesta neljaan
paivaan.
Suojaa kuivajaata
kasitellessasi
katesi paleltumilta kasineilla.
Jos toista

irrotuksesta

asennus.

7.

paikoilleen ja

TAI

c)

Ohjeita osien
Jaakaapin kaytto.

riippuen nosta jaakaapin etuosaa,
jolloin se rullaa helpommin, TAI kierra
saatojalat taysin sisaan, jotta ne eivat
naarmuta lattioita. Ks. luku Jaakaapin

muualla

pakkasessa.
b)

5. Poista kaikki irrotettavat osat, pakkaa ne hyvin
ja teippaa yhteen, jotta ne eivat liiku ja kolise

ja

1. Jos katkos kestaa
24 tuntia tai vahemman,
pida jaakaapin molemmat ovet kiinni, jotta
elintarvikkeet pysyvat kylmina ja jaassa.

a)

pistoke pistorasiasta.

Puhdista, pyyhi ja kuivaa perusteellisesti.

6. Mallista

Jos sahkot katkeavat, soita sahkolaitokselle
kysy, kuinka kauan katkos kestaa.

2. Jos katkos kestaa

asetukset.

jaakaapin

ei ole

saatavilla, kuluta tai purkita pilaantuvat
elintarvikkeet heti.
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Henkilovahinkojen
Valta

vaara

kosketusta

osiin tai

ejektorikoneiston liikkuviin
kuutioita irrottavaan lampovastukseen.

ALA laita sormia tai kasia automaattiseen
jaakoneeseen, kun jaakaapin pistoke on
pistorasiassa.

HUOMIO: Jos

palojen

pienempi, voit
painikkeella.

saataa

koko
kokoa

on

odotettua

Jaapalojen

koko

-

Aina painettaessa Jaapalojen
koko -painiketta
ylempi merkkivalo syttyy. Mita ylempi merkkivalo
palaa, sita suurempia paloista tulee. Painettaessa
ylimman valon palaessa syttyy alin merkkivalo ja
ylin sammuu.

JAAKONEEN

MILLOIN

VIRTAKYTKIN TULEE ASETTAA
ASENTOON O?

KAYTTOOHJEET
Ensiasennetulta

voi

jaakaapilta

kulua 12
24 tuntia ensimmaisten
jaiden valmistumiseen.

?

Kun

?

Kun

--

Jaakone

?

syottovesi

Kun

jaakaappia

ei

Jaakoneen

vedella.
se

O

I

Virtakytkin
?

merkkivalo

ja

Jos jaakaappia
ennen kuin jaakoneen
kaytetaan
vesiliitanta tehdaan,
aseta virtakytkin asentoon
O (pois paalta).
aseta

paalta)

nollan
tayttyy vedella jaahdyttyaan
alapuolelle. Ensiasennetulta jaakaapilta
kulua 12
24 tuntia ensimmaisten jaapalojen
--

Varmista, ettei mikaan

muutamat ensimmaiset

selkeytyy.

ole tuntovarren liikkeen

tiella.

taytytty
jaiden

Muutamien
normaalia.

jaita

ei

muuttuvat

tuntovarren tasalle

jaakone

valmistuksen.

jaapalon

Virtakytkimen pito
ennen

tarttuminen toisiinsa

asennossa

kuin vesiliitanta

on

tehty

voi

jaakonetta.

jaapalojen

putoamisesta lokeroon
ja veden lorinaa putkissa

ottaessa uutta vetta.

LAHTOA

jaakoneen virtakytkin asentoon O (pois
ja sulje vedensyotto jaakaappiin.

Jos ympariston
lampotila tulee laskemaan
jaatymispisteen alapuolelle, anna valtuutetun
huoltoasentajan tyhjentaa vesijarjestelma, jotta
valtetaan
suuret vesi- ja omaisuusvahingot
haljenneiden vesiletkujen tai liittimien vuotaessa.

asteen

jotta vesijarjestelma

jaakoneen
virtakytkin on asennossa

tehty. Voit lopettaa
virtakytkimen asentoon

ENNEN LOMALLE
Aseta

Jaakone

voi
valmistumiseen. Havita

Kuulet

jaakoneen

riippuen pakastinosaston lampotilasta,
huonelampotilasta, ovien avausmaarasta
muista kayttoolosuhteista.

Jos

suhisee, vaikka laitteen

aiheutuvia aania

Jaakone
tuottaa kahdeksan jaapalaa
jaksoa
kohti----noin 100--130 palaa 24 tunnin aikana

Kun jaakaappiin
on tehty vesiliitanta,
virtakytkin asentoon I (paalla).

(paalla)

vaurioittaa

Jaapalakoon
valintapainike

AANET

(pois).

HUOMIO:

Tuntovarsi

Jaapalakoon

paivien

ei olisi viela

suhinan siirtamalla

Jos

useiden

vesiventtiili suhisee

vesiliitantaa

Lokeron

kayteta

LAITTEEN NORMAALIT

tayttyessa
I (paalla),

pysayttaa

useiksi tunneiksi.

jaapalalokero poistetaan pitemmaksi ajaksi
kuin pariksi minuutiksi.
aikana.

?

jaaerat,

(POIS)

suljetaan

on

kayteta saannollisesti, vanhat palat
himmeiksi, maistuvat ummehtuneilta ja

kutistuvat.
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ENNEN KUIN ALOITAT

jaakoneen valmistajan takuut eivat
tata syottovesiliitannan
asennusta. Noudata
ohjeita tarkasti kalliiden vesivahinkojen

naita

vaaran

valttamiseksi.
?

Veden

paineiskut (pauke putkistoissa) asunnon
vesijohdoissa voivat vioittaa jaakaapin osia ja
aiheuttaa vesivuotoja tai vesivahinkoja. Tilaa
valtuutettu lvi-asentaja poistamaan paineiskut
ennen jaakaapin
syottovesilinjan asennusta.
ala

liita

ennen kuin vesiliitanta
kaytetaan
tehdaan, aseta jaakoneen virtakytkin asentoon
O (pois paalta).
Ala asenna jaakoneen putkia paikkoihin, joissa
lampotila laskee alle jaatymispisteen.

Sulkuventtiilin

KYLMAVESILINJAN
syottovesiliitantojen
asennussarjat sisaltavat satulatyyppisia
olla vahintaan

NAITA

Kayta

liitantakohdassa.

sulkuventtiileita.

TARVITSET

Kupariputkea, ulkohalkaisija
1/4", jaakaapin liittamiseen
kayttovesijarjestelmaan.
Putken molemmat paat
taytyy katkaista suoraan.

ASENNUSOHJEET
Asenna sulkuventtiili

lahimpaan
kaytettyyn juomavesilinjaan.

Kylman kayttoveden syotto. Veden paineen
taytyy olla 20 ja 120 p.s.i. valilla malleille ilman
vedensuodatinta ja vedensuodattimella
varustetuille malleille 40 ja 120 p.s.i. valilla.
Sahkopora.
1/2" kiintoavain tai
saadettava

?

saannollisesti

KAYTTOVESIJARJESTELMAN
PAAVENTTIILI

1. SULJE

Paasta
paine putkistosta
sopiva tyhjennysventtiili.

avaamalla lahin

2. VALITSE VENTTIILIN

SIJOITUSPAIKKA
Valitse venttiilille
siihen
Paras

halkaisijaltaan noin 25 cm kierukan sallimaan
jaakaapin siirtely irti seinasta asennuksen
jalkeen.

?

Ennen sellaisen hankintaa

satulaventtiilit.

hyvaksyvat

silmasuojaimia.

?

Useat

lvi-

Nain maaritat
tarvittavan putken pituuden: mittaa
etaisyys vesiventtiilista jaakaapin takana
syottovesiputkeen. Lisaa sitten 2,4 metria.
Varmista, etta putkessa on riittavasti lisapituutta
(noin 2,4 m), jotta siita voi tehda 3 kierroksen ja

?

5/32"

varmista, etta paikalliset lvi-maaraykset

mukaan.

HUOMIO:

?

paikallisten

tulee

sisahalkaisijan

Kaytettaessa
(kuten porakonetta) varmista, etta laite on
kaksoissuojaeristetty tai suojamaadoitettu
sahkoiskujen vaaran estavalla tavalla tai on
akkukayttoinen.
taytyy

Sulkuventtiilin

kylmaan
syottovesilinjaan.

asennuksen aikana sahkolaitteita

maaraysten

liitin,
sovi,

mitat eivat

sitten helmiliitinta.
?

tehda

vesijohdon

valmis

(saa lvi-liikkeesta) putken
liittamiseksi jaakaappiin
TAI voit katkaista
putkileikkurilla putken ennen liitinta ja kayttaa

jaakaappia

Kaikki asennukset

on

tarvitset sovitusmuhvin

vesijarjestelmaa

kuumavesilinjaan.
Jos

helmiliitinta,

Jos asuntosi

paassa
jonka

tuotteen vaurioitumisen

Palovammojen ja
valttamiseksi

Kaksi

ulkohalkaisija 1/4",
kupariputken liittamiseen
sulkuventtiiliin ja
jaakaapin vesiventtiiliin.

tai

Jaakaapin
kata

?

paikka, jossa
helposti kasiksi.
liitantakohta on pystyputken
paasee

sivuun. Jos
tehda

on

valttamatonta

liitanta

vaakaputkeen, tee liitantaaukko
mieluimmin putken yla- tai sivupintaan, jotta
valtat sedimenttien paasyn
ylos vesijohdosta.
3. PORAA VENTTIILILLE
Poraa teravalla

REIKA

teralla

vesijohtoon 1/4" reika
(vaikka kayttaisit
itseporautuvaa venttiilia).
Poista putkeen poratusta

avain.

Ruuviavaimet: latta-

reiasta

ja Phillips-karkinen.

kaikki

porausjaysteet. Varo paastamasta
valumaan porakoneeseen. Jos

vetta
reikaa

ei

porata 1/4" kokoon, siita voi aiheutua jaan
tuoton aleneminen tai

pienentyminen.
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jaapalojen

koon

ASENNUSOHJEET
4.

KIINNITA

(JATKOA)

7.

SULKUVENTTIILI

Kiinnita sulkuventtiili

lvi-

kylmavesijohtoon

mukaisesti.

maaraysten

LIITA

PUTKI VENTTIILIIN

Tyonna helmiliittimen muhviosa ja helmi
kupariputken paahan ja liita se sulkuventtiiliin.
Varmista, etta putki on mennyt tarpeeksi
syvalle venttiiliin. Kirista liitinmuhvi tiukasti.

Putkikiinnike

Satulatyyppinen
sulkuventtiili

Kylmavesiputki
pystyssa

Satulatyyppinen
sulkuventtiili

Tiivistemuhvi

Liitinmuhvi

Tiivistehelmi

Tuloventtiili

HUOMIO: Massachusettsin osavaltion lvi248CMR tulee noudattaa.

maarayksia

Satulaventtiilit ovat

5.

laittomia, eika niita

HUOMIO: Massachusettsin osavaltion lvi-

saa

maarayksia

Massachusettsissa. Neuvottele

kayttaa

valtuutetun

lvi-asentajan

KIRISTA

PUTKIKIINNIKE

valtuutetun

Avaa
voi

vesi

Tuloputki

6. PUTKEN SIJOITUS

putki kylmavesilinjan ja jaakaapin
putki

seinaan

tai viereiseen

valiin.

tai lattiaan

(jaakaapin taakse
alakaappiin)mahdollisimman

riittavasti

poratun aukon kautta.
Varmista, etta putkessa on
lisapituutta (noin 2,4 m), jotta siita

voi tehda

lahelle seinaa

3 kierroksen

HUOMIO:

25

cm

seinasta

ja halkaisijaltaan noin
jaakaapin siirtely irti
jalkeen.

kierukan sallimaan
asennuksen

paasulkuventtiili ja
putkistoa, kunnes

on

kirkasta.

Sulje tuloventtiili, kun
putkisto on huuhdeltu
yhdella litralla vetta.

Kiinnitysruuvi

Vie

kanssa.

huuhtele

Tiivistealuslevy

Vie

lvi-asentajan

8. PUTKEN HUUHTELU

murtua.

Putkikiinnike

laittomia, eika niita
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saa

Massachusettsissa. Neuvottele

kayttaa

Kirista kiinnikkeen ruuveja, kunnes
tiivistealuslevy alkaa paisua.
HUOMIO: Ala kirista liikaa tai kupariputki

248CMR tulee noudattaa.

Satulaventtiilit ovat

kanssa.

noin

SYOTTOVESILIITANNAT
9.

LIITA

PUTKI

JAAKAAPPIIN

Venttiilin kuoren irrotus

10. AVAA VEDEN SULKUVENTTIILI
Kirista kaikki vuotavat liitannat.

ja kiinnitys

?

Laita

kompressoriosaston suojakansi
paikalleen.

HUOMIO:
Ennen liitannan

tekoa jaakaappiin
varmista,
jaakaapin virtajohdon pistoke ole
pistorasiassa.
1. Irrota joustomuovinen kansi vesiventtiilista.
2. Laita liitinmuhvi ja helmitiiviste putken
kuten ohessa esitetaan.
paahan
3. Tyonna
kupariputken paa liittimeen
mahdollisimman pitkalle. Tiukenna liitos
pitelemalla kiinni putkesta.
w VAARA: Tarkista, ettei vesiputken
liittimissa ole vuotoja.

takaisin

ettei

Putkikiinnike

1/4

"

putki

11. LAITA

"

1/4
Liitinmuhvi

JAAKAAPIN

PISTOKE

PISTORASIAAN
Asettele putkikierukka niin, ettei se tarise
jaakaapin takalevya tai seinaa vasten.
Tyonna jaakaappi takaisin paikalleen.

Tiivistehelmi

Jaakaapin

12.

liitanta

KAYNNISTA

JAAKONE

Aseta

jaakoneen virtakytkin asentoon
ei kaynnisty ennen kuin se
saavuttaa toimintalampotilansa
--9 °C

ON.

Jaakone

alle. Silloin

se

automaattisesti, jos jaakoneen
asennossa
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I

tai

aloittaa toimintansa

(paalla).

virtakytkin

on

LAITTEEN

AANIEN

TUNNISTUS

?

Uusi jaakaappisi
voi tuottaa aania,
joita
edellisessa jaakaapissasi
ei ollut. Koska aanet
ovat sinulle outoja, saatat huolestua niista.
Useimmat uusista aanista
ovat normaaleja. Kovat
pinnat, kuten lattiat, seinat ja kaapistot, saattavat
voimistaa aania
kovemmiksi kuin ne
todellisuudessa ovat. Seuraavassa selostetaan
eraita aania
ja mika niita saattaa aiheuttaa.

?

Huurteenpoistoajastin naksahtaa automaattisen
huurteenpoiston alussa ja lopussa. Myos
termostaattisaadin
(tai jaakaapin saadin)
naksahtaa jakson kaynnistyessa ja paattyessa.
Jaahdytysaineen ja vesiputkiston virtaus tai
jaakaapin paalla sailytetyt esineet voivat
aiheuttaa kalisevia aania.

?

Jaakaappisi

on

suunniteltu toimimaan

tehokkaammin, jotta elintarvikkeet pysyvat
halutussa

lampotilassa. Suuritehoinen
kompressori voi saada uuden jaakaappisi
vanhaa pitempaan,
kaymaan
ja saatat kuulla
sykkivia tai korkeita aania.
Saatat kuulla haihduttimen tuuletinmoottorin
kierrattavan
ilmaa jaakaappi- ja

?

?

?

?

pakastinosastojen lapi.
kayntijakson paattyessa voit kuulla
jaahdytysnesteen virtauksen aiheuttamaa
lorinaa jaakaapista.
Sisaseinien supistuminen ja laajeneminen
voivat aiheuttaa poksahduksia.
Huurteenpoistolammittimesta huurteenpoiston
aikana tippuva vesi voi saada aikaan pihinaa.
Jokaisen

?

Saatat kuulla lauhduttimen tuulettimen
puristavan ilmaa lauhduttimen paalle.

?

Voit kuulla veden lorisevan poistosailioon
huurteenpoistojakson aikana.

Tarkista nama

JAAKAAPPI

EI

TOIMI

Sitten...

Sahkojohdon pistoke
pistorasiassa.

u Liita sahkojohdon

ei ole

Huoneiston varoke on palanut tai
vikavirtasuoja lauennut.
Jaakaapin saadin on asetettu OFFasentoon (pois paalta).
Jaakaapin huurteenpoistotoiminto
toimii.

TARISEVIA

TAI

KOLISEVIA

Jaakaappi

u Ks. luku Saatimien

asetukset sivulla

142.

u Odota noin 30 minuuttia, kunnes

huurteenpoistojakso paattyy.
ei ole lattialla tukevasti.

u Lattia

on

heikko tai

Sahkojohdon pistoke ei
pistorasiassa.
Hehkulamppu on loysalla

tai

on

taytyy

u Liita sahkojohdon

ole

pistoke kunnolla
pistorasiaan, johon tulee oikea jannite.
u Kaanna
jaakaapin saadin asentoon OFF
ja irrota jaakaapin pistoke pistorasiasta.
Irrota hehkulamppu varovasti ja laita se
takaisin. Laita sitten jaakaapin
pistoke
pistorasiaan ja nollaa jaakaapin saadin.
u Vaihda hehkulamppu uuteen saman
kokoiseen, muotoiseen ja tehoiseen
jaakaappilamppuun, joita on saatavana
paikallisissa marketeissa,
rautakaupoissa ja kodinkoneliikkeissa.
(Ks. luku Hehkulampun vaihto sivuilla
151-152.) Kaanna jaakaapin saadin
asentoon OFF ja irrota jaakaapin
pistoke pistorasiasta ennen vaihtoa.

kannassaan.

Hehkulamppu

epatasainen

saataa.
Ks. luku Asennus sivulla 141.

saatojalkoja

AANIA
VALOT EIVAT
TOIMI

pistoke kunnolla
pistorasiaan, johon tulee oikea jannite.
u Tarkista ja/tai vaihda varoke tai virita
vikavirtasuoja.

palanut.
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Tarkista nama
KOMPRESSORIN
MOOTTORI
TUNTUU

KAYVAN
LIIKAA

Edellinen
mallia.

Sitten...

jaakaappi

oli

vanhempaa

u Isommalla sailytystilalla varustetut
uudenaikaiset
kauemmin.

Huonelampotila
korkeampi.

on

jaakaapit

kayvat

u Moottori kay kauemmin lampimissa

normaalia

olosuhteissa. Normaaleissa
huonelampotiloissa voi odottaa
moottorin kayvan
noin 40
80 %
oloissa voit
ajasta. Lampimammissa
odottaa sen kayvan
useamminkin.
--

Ovea

on

avattu usein tai

juuri lisatty

suuri maara

kaappiin

on

elintarvikkeita.

u Elintarvikkeiden lisays ja

oven avaus

lammittavat

jaakaappia. Normaalisti
jaakaappi kay silloin pitempaan
jaahdyttaakseen
lampotilan takaisin.
Suuren elintarvikemaaran
lisays
lammittaa
jaakaappia. Ks. luku
Elintarvikkeiden sailytysopas sivulla
143. Energian saastamiseksi
pyri
ottamaan kaikki tarvitsemasi

jaakaapista
loytaaksesi

kerralla, pida ylla jarjestys

kaiken helposti ja sulje ovi
mahdollisimman pian otettuasi
elintarvikkeet.

Jaakaappi

u Jaakaapin

liitettiin askettain
eika jaakaapin
ole asetettu oikein.

saadinta

OVET EIVAT
SULKEUDU
KUNNOLLA

taydelliseen jaahtymiseen

kuluu enintaan

sahkoverkkoon,

24 tuntia.

Jaakaapin saadinta ei ole asetettu
oikein ympariston
olosuhteiden mukaan.
Ovia ei ole suljettu kunnolla.

u Ks. luku Saatimien

Lauhdutinkierukat ovat likaisia.

u Tama

Jaakaappi

ei ole

asetukset sivulla

143.

u Paine ovet tiukasti kiinni. Jos

ne eivat
sulkeudu kunnolla, ks. alla kohtaa
Ovet eivat sulkeudu kunnolla.

estaa ilman liikkumista ja saa
moottorin tyoskentelemaan
kovemmin.
Puhdista lauhdutinkierukat. u Ks. luku
Hoito ja puhdistus sivuilla 151-152.

u Ks. Sijoitusvaakatasoon ja

pystysuorassa.

ovenkohdistus sivulla 141.

Elintarvikepakkaukset pitavat
Jaalokero,

ovea

altaat,

pois

oven avaus

jaakaappia.

u Tyonna

lokerot taysin sisaan ja laita
raikastimen kansi, altaat, hyllyt ja korit
kunnolla paikoilleen. (Ks. luku
Jaakaapin kaytto sivuilla 142-150.)

u Puhdista tiivisteet ja niiden vastepinnat.

Tiivisteet tarttuvat.

Jaakaappi vaappuu
epavakaalta.

u Elintarvikkeidenlisays ja
lammittavat

raikastimen kansi,
korit ovat

hyllyt, ovilokerot tai
paikoiltaan.

auki.

tai vaikuttaa

Puhdistuksen jalkeen hiero ohut kerros
parafiinivahaa tiivisteisiin.
u Saata jaakaappi
pystyasentoon. Ks.
luku Sijoitus vaakatasoon ja oven
kohdistus sivulla 141.

Ovet irrotettiin asennuksen ajaksi,
eika niita asennettu oikein takaisin.

u Irrota ja kiinnita ovet uudelleen luvun

kahvojen ja ovien irrotus ja
sivuilla 135-140 mukaan tai ota
valtuutettuun huoltoasentajaan.

Jaakaapin

asennus

yhteys
HUURRETTA
TAI

Ovi ei sulkeudu kunnolla.

u Ks. edella kohta Ovet eivat sulkeudu

JAAKITEITA

Ovea

u Ovea avattaessa pakastimeen

kunnolla.
on

avattu usein.

PAKASTEISSA

paaseva
huurtuu.
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lammin

ja

kostea ilma

JAA

MAISTUU

Tarkista nama

Sitten...

Jaakone

u Havita

asennettiin askettain.

TAI TUOKSUU

muutama ensimmainen

valttaaksesi

OUDOLTA

makuiset
Jaita

u Havita

liian kauan.

sailytetty

on

Elintarvikkeita ei ole

kaaritty

tiukasti

kelmuun osastoissaan.

u Kaari

huonovariset

jaaera

tai oudon

jaat.

vanhat

jaat ja

valmista uusia.

elintarvikkeet uudestaan

kelmuihin, koska hajuja voi siirtya

jaihin, jos

elintarvikkeita ei ole

kaaritty

kunnolla kelmuun.

Syottovedessa

on

mineraaleja,

kuten

rikkia.

u Maku- ja hajupulmien poistamiseksi
saattaa

asentaa

taytya

(tai vaihtaa)

suodatin.
sisatilat

Jaakaapin

on

puhdistettava.

u Ks. luku Hoito ja puhdistus sivuilla
151-152.

Jaalokero

on

u Tyhjenna ja pese lokero. Havita

puhdistettava.

vanhat

HUURTEENPOIST

Jaakaappi

OALTAASSA

huurretta.

ON

poistaa parhaillaan

jaapalat.

u Vesi haihtuu. Veden tippuminen

huurteenpoistoaltaaseen

VETTA

on

normaalia.
Ilma

on

normaalia

kosteampaa.

u Huurteenpoistoaltaan veden
haihtuminen kestaa
Tama

on

melko kauan

.

normaalia kuumalla tai

kostealla saalla.

JAAKAAPPI
TUNTUU LIIAN

AANEKKAALTA
JAAKONE

EI

VALMISTA

JAITA TAI
JAAPALAT
JAATYVAT

Aanet voivat
jaakaapille.

olla

normaaleja

talle

tunnistus

sivulla 157.

Pakastimen
alhainen

u Ks. luku Laitteen aanien

lampotila on tarpeeksi
jaiden tuotantoon.

u Odota 24 tuntia jaakoneen

liitantojen

valmistumisesta. Ks. luku Saatimien
asetukset sivulla 142.

Ovi

on

jaanyt

u Tarkista, ettei jokin pidattele

auki.

ovea

auki.

LIIAN HITAASTI

JAAKONEEN
TEKEMAT
JAAPALAT

On valittu

OVAT LIIAN

sulkuventtiilin voi olla tukkeutunut.

PIENIA

pienempi jaapalakoko.

u Valitse jaapalojen

kokovalitsimella

suurempi palakoko.
Jaakaapin

ja syottovesilinjan

valinen

Tiivisteet ovat likaiset tai tahmeat.

u Pyyda lvi-asentaja puhdistamaan
venttiili.

u Puhdista tiivisteet ja niiden

OVIA ON

vastepinnat.

VAIKEA AVATA

hiero ohut kerros kiillotetta tai

Puhdistuksen

parafiinivahaa
Ovi avattiin uudelleen melko
edellisen avauksen

pian

jalkeen.
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jalkeen

tiivisteisiin.

u Ovea avattaessa jaakaappiin

paasee
ilmaa. Lampiman
ilman
lampimampaa
jaahtyminen alentaa sisailman
painetta. Jos oven avaus on vaikeaa,
odota 5 minuuttia ilmanpaineen
tasautumista ja kokeile sitten,
avautuuko se sitten helpommin.

LAMPOTILA
ON LIIAN
KORKEA TAI

SISALLE
MUODOSTUU
KOSTEUTTA

Tarkista nama

Sitten...

Ilmaventtiilit ovat tukossa. Kylma ilma
kiertaa pakastimesta
tuoretuoteosastoon ja takaisin kahden

u Paikallista ilmaventtiilit tunnustellen
kadellasi ilmavirtaa, ja siirra pois kaikki
venttiileja tukkivat ja ilmavirtaa estavat
pakkaukset. u Tietoja ilmaventtiilien
sijainnista on luvussa Multivirtaus

osaston valiseinassa

olevien
ilmaventtiileiden kautta.

sivulla 142.
Ovia

on

u Ovea avattaessa jaakaappiin

avattu usein.

lamminta
enemman
enemman
enemman

paasee

kosteaa ilmaa. Mita
ovea avataan, sita
kosteutta muodostuu ja sita
lamminta
ilmaa jaakaappi

ja

joutuu jaahdyttamaan.
pitamiseksi kylmana

Jaakaapin
pyri ottamaan
kaikki tarvitsemasi jaakaapista
kerralla, pida ylla jarjestys loytaaksesi
kaiken helposti ja sulje ovi heti

otettuasi elintarvikkeet ulos.
Saadinta

ympariston

u Ks. luku Saatimien

ei ole asetettu oikein
olosuhteiden mukaan.

asetukset sivulla

142.

Odota 24 tuntia lampotilojen
vakiintumista tai tasautumista.
Jos

lampotila

liian alhainen tai liian

on

korkea, kierra saadinta

yksi

numero

kerrallaan.
Suuri maara

u Elintarvikkeiden lisays lammittaa

elintarvikkeita on juuri
tai pakastimeen.

lisatty jaakaappiin

jaakaappia.
Jaakaapin normaalin lampotilan
palautumiseen voi kulua muutama
tunti.

Elintarvikkeita ei ole

pakattu

u Kosteuden keraantymisen

oikein.

valttamiseksi
kelmuun ja

aari

elintarvikkeet tiiviisti
kosteus astioista
ennen
laittoa. Pakkaa
elintarvikkeet tarvittaessa uudelleen
luvun Elintarvikkeiden sailytysopas
ohjeiden mukaan sivulla 143.

pyyhi
jaakaappiin

Ovet eivat sulkeudu kunnolla.

u Ks. kohta Ovet eivat sulkeudu

Ilma

u Kostealla saalla

kunnolla sivulla 158.
on

kostea.

kosteutta
auki.

ilman mukana tulee
ovien ollessa

jaakaappiin

u Pisaroiden muodostuminen

Huurteenpoistojakso paattyi.

takaseinaan

on

normaalia

jaakaapin

huurteenpoiston jalkeen.

VANHOJEN LAITTEIDEN
1. Tama

merkki tuotteessa

HAVITTAMINEN

tarkoittaa, etta

tuote kuuluu sahko-

ja

elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat

ongelmajatetta,

joten

ne on

toimitettava

paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen

ehkaisee

mahdollisia

ymparistoon

terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisatietoa vanhan laitteen havittamisesta

saat ottamalla

viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai myymalaan,
160

yhteyden paikallisiin
josta ostit laitteen.

ja

