EE

Kasutusjuhend

Püstine sügavkülmik

Täname Teid meie seadme ostu eest ning õnnitleme suurepärase valiku puhul. Soovime, et oleksite
seadme rahulolev kasutaja paljude aastate vältel.
Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
Püstine sügavkülmik on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises värskete toiduainete
külmutamiseks ja külmutatud toiduainete pika-aegseks säilitamiseks (kuni üks aasta, sõltuvalt toidu
tüübist).
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• Seadet tohivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel on
napib vajalike teadmisi või oskusi seadme kasutamiseks, juhul
kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest isiku järelvalve
all või juhendamisel või nad oskavad seadet turvaliselt kasutada
ning mõistavad kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
• Enne seadme ühendamist lugege hoolikalt läbi käesolev
kasutamisjuhend. Kasutamisjuhendis on informatsiooni seadmest
endast ja selle õigest ja turvalisest kasutamisest. Kasutamisjuhend
on mitme mudeli kohta, mistõttu võib tegevusjuhis mõneti
erineda kasutusel olevast mudelist. Kasutusjuhend on samuti
koostatud mittejäätuvale (NO FROST sügavkülmikule, sisaldades
sisseehitatud ventilaatorit ja automaatset sulatust.
• Eemaldage transpordiks ettenähtud pakkematerjalid.
• Ukse nurkadele on paigaldatud kaitsevahepuksid (ainult
osadel mudelitel), eemaldage vahepuksid ja asetage need
tagasi koos tarnitud tihvtidega.
• Enne seadme vooluvõrguga ühendamist laske seadmel
seista püstises asendis umbes 2 tundi. Sellega vähendatakse
võimalikke transpordist ja ümber-paigutamisest põhjustatud
jahutussüsteemi töö tõrkeid.
• Seade tuleb ühendada vooluvõrguga vastavalt kehtivatele
nõuetele.
• Seadet ei tohi kasutada välitingimustes ega seadet ei tohi jätta
ilmastikuolude mõjuvalda.
• Enne seadme puhastamist ja enne elektripirni vahetamist tuleb
seade alati vooluvõrgust lahti ühendada (tõmmake toitejuhtme
pistik seinal asuvast pistikupesast välja).
• Kui seadme toitejuhe on kahjustunud, tuleb see õnnetuseohu
vältimiseks lasta vahetada teenindus- ja remonditöökojas või
kvaliﬁtseeritud spetsialisti poolt.
• Seadme pikemaajalisel mittekasutamisel tuleb see esmalt
sisse- ja väljalülitamise nupust välja lülitada ning seejärel
ühendada vooluvõrgust lahti. Tühjendage seade, puhastage
selle sisemus ning jätke selle uks praokile.
• Keskkonna säästmiseks pöörduge kasutusest kõrvaldatud
seadme hävitamiseks vastavaid volitusi omavate seadmete
taaskasutuskeskuste poole.
• Seadme pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest,
mida saab ümber töödelda, utiliseerida või hävitada loodust
kahjustamata.
• Ärge kunagi laske lastel seadmega mängida.
• Seadme põhiinformatsiooni sisaldab plaat asub seadme sees.
Kui etikett pole teie kohalikus keele, asendage see seadmega
kaasasoleva etiketiga.
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Olulised hoiatused

• Hoiatus! Seadme ventilatsiooniavad ja sisseehitatud
osad peavad alati olema puhtad ja ligipääsetavad.
• Hoiatus! Ärge kasutage külmiku sulatamiseks mingeid
mehaanilisi vahendeid või tööriistu, samuti ärge kasutage
muid sulatusmeetodeid kui tootja poolt soovitatuid.
• Hoiatus! Seadme paigaldamisel, puhastamisel hoiduge
alati vigastamist jahutussüsteemi osasid ja isolatsiooni.
Nii võite tõsiselt kahjustada keskkonda.
• Hoiatus! Ärge kasutage elektriseadmeid külmiku või
sügavkülmiku sisemuses, väljaarvatud selliseid, mis on
külmiku/sügavkülmiku tootja poolt lubatud.
Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete taastöötlemiseks kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo
saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, oma
majapidamisjäätmete utiliseerimisteenuse või kauplusega, kust te toote ostsite.

Mõned soovitused energia säästmiseks oma
külmiku/sügavkülmikuga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Järgige paigaldusjuhiseid
Ärge avage seadme ust sagedamini kui vajalik.
Kontrollige aeg-ajalt, kas õhk pääseb vabalt seadme taga liikuma.
Kondenssveeanum paikneb seadme tagaseinal ning seda tuleb alati hoida puhtana (vt lõiku
“Seadme puhastamine”).
Kui uksetihend on vigastatud või lahti, vahetage see esimesel võimalusel.
Säilitage toiduaineid suletud nõudes või muus sobivas pakendis.
Enne toidu külmikusse asetamist laske sellel jahtuda toatemperatuurini.
Sulatage külmutatud toiduained külmiku osas.
Eemaldage külmiku riiulid ja uksed nagu on kirjeldatud juhendis, kui soovite võtta kasutusele
kogu sügavkülmiku ruumi.
Asetage külmaakud (ainult osadel mudelitel) otse külmutatud toiduainetele, külmkambri ülemise
sektsiooni eesotsa.
Sulatage oma sügavkülmik, kui sügavkülmiku pindadele on tekkinud umbes 3-5 millimeetri paksune härmatise kiht.
Jälgige, et riiulid on seadmesse ühtlaselt asetatud ja toiduained paigutatud riiulitele nii, et õhk pääseb
nende ümber liikuma (järgige soovitusi toiduainete paigutamisel nagu on juhendis kirjeldatud).
Seadmete puhul, mis on varustatud ventilaatoriga, ärge blokeerige ventilaatori õhutusavasid.
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Seadme kirjeldus
TRADITSIOONILINE SÜGAVKÜLMIK

1

11

2
1

3

3
6

4
6
5

6
10
7
8
1
2
3
4
5
6

7
9

9
Juhtpaneel
Sisevalgustus*
Külmutuskamber
Kiirkülmutus väikestele toiduaine kogustele*
Suur sahtel SpaceBox*
Säilitussahtel

7
8
9
10
11

Sulatusvee väljastuse renn
Jala tugi*
Jalg
Rattad*
Külmaaku*
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• Sügavkülmikus olevad tarvikud võivad erineda vastavalt mudelile.
• Sahtlid on kaitstud juhusliku välja tõmbamise vastu. Et tõmmata sahtel seadmest välja, avage
see ja tõstke esiosa ülespoole ning seejärel tõmmake sahtel välja. Osad mudelid on varustatud
väljatõmmatavate siinidega, mis lihtsustavad avamist. Sahtlite väljatõmmatavaid siine saab
eemaldada, kui tõstate tagumist osa ja tõmbate välja 45° kaldenurga all. Pange tagasi
vastupidises järjekorras.
* Ainult osadel mudelitel.
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JÄÄVABA SÜGAVKÜLMIK
1 Juhtseade
2 Sisevalgustus*
3 NO FROST külmutusseade
(jahuti, ventilaator ...)*
4 Külmutamise ja säilitamise ala
5 Suur sahtel – SpaceBox
sahtel*
6 Jala tugi*
7 Jalg
8 Ratas*

• Sügavkülmikus olevad tarvikud võivad erineda vastavalt mudelile.
• Sahtlid on kaitstud juhusliku välja tõmbamise vastu. Et tõmmata sahtel seadmest välja, avage
see ja tõstke esiosa ülespoole ning seejärel tõmmake sahtel välja. Osad mudelid on varustatud
väljatõmmatavate siinidega, mis lihtsustavad avamist. Sahtlite väljatõmmatavaid siine saab
eemaldada, kui tõstate tagumist osa ja tõmbate välja 45° kaldenurga all. Pange tagasi
vastupidises järjekorras.
• Ventilaator (peidus külmutusseadme taga) tagab ühtlasema temperatuuri jaotumise. Ukse
avamise ajal ventilaator ei tööta, samuti kompressori seisaku ajal.
* Ainult osadel mudelitel.
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Paigaldamine ja ühendamine
• Paigaldage seade kuiva ja hea ventilatsiooniga ruumi.
Seade toimib kõige paremini allpooltoodud tabelis näidatud
temperatuuridel. Seadme klass on märgitud andmeplaadile.
Garantii kehtivuse säilitamiseks tuleb järgida ettenähtud
toatemperatuuri.
Klass
SN (alanormaalne)
N (normaalne)
ST (subtroopiline)
T (troopiline)

Seadme paigaldamine

Temperatur
+10°C kuni +32°C
+16°C kuni +32°C
+16°C kuni +38°C
+16°C kuni +43°C

Vältimaks seadme kahjustumist, nõuab seadme paigaldamine
kahe inimese osalust.
• Seade peab seisma kindlalt püstises asendis piisavalt tugeval
alusel. Seadme esiosas on kaks reguleeritavat jalga, mida
saab kasutada seadme tasakaalustamiseks (ainult osadel
mudelitel). Tagaosas on seadmel rattad (ainult osadel
mudelitel), mis hõlbustavad lükata seadet soovitud asukohta.
• Kui seadme kohal paikneb köögikapp, siis peab seadmest
ülespoole jääma vähemalt 5 cm vaba ruumi, et võimaldada
kondensaatorile küllaldast jahutusruumi.

• Kaks seadme külge kinnitatud klambrit peavad kinnituma
kondensaatori ülemise serva külge, et vältida seadme
paigaldamist seinale liialt lähedale (see on ainult osadel
mudelitel). Klambrid on multifunktsionaalsed, olenevalt
kondensaatori seinakaugusest. Seega pöörake klambreid
vastavalt ning ﬁkseerige need seadmele.

• Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse ega soojust
eraldavate pindade lähedusse. Kui see ei ole võimalik, siis
paigaldage seadme ja sellega külgneva soojaallika vahele
eraldusplaat.
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Asukoha valik
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• Seadme alumistes esinurkades on käepidemed, mis
lihtsustavad teisaldamist. Seade peab seisma vabalt või võib
olla paigaldatud köögimööbli kõrvale või seina äärde. Jätke
vaba ruumi, et saaksite ust täielikult avada ja sahtleid ning
riiuleid välja tõmmata (vt paigaldamise joonist).

Märkus: Kui paigaldate seadmed külg-külje kõrvale, tuleb
soetada ja paigaldada niiskusevastane komplekt (antikondensatsioon).
Kood komplekti tellimiseks: 151046

Seadme ühendamine

338221
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• Seadme vooluvõrguga ühendamiseks kasutage toitejuhet.
Seina pistikupesa, kuhu toitejuhtme pistik ühendatakse, peab
olema maandatud (turvapistikupesa). Nimipinge ja sagedus on
märgitud vastaval seadme sildil või andmeplaadil.
• Elektrivarustussüsteemi ühendused ja maanduse peab
teostama vastavalt kehtivatele nõuetele.
Seade kannatab vähetähtsaid pingekõikumisi, mis ei tohi
väljuda piiridest -6% kuni +6%.

Ukse avamissuuna muutmine
Vajalikud tööriistad: silmusmutrivõti nr. 8, kruvikeeraja torx25, sirge kruvikeeraja
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1. Sirgeotsalise kruvikeeraja abil eemaldage katted A ja B1.
2. Eemaldage, alustades ülevalt ja liikudes allapoole: hing (C), uks (D) ja hing (E1).
Ärge kriimustage ust.
3. Paigaldage kattekorgid (H) vastasküljele.
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Variant I + II

4. VARIANT I: Uks (D): viige hing (J) üle vastasküljele. Eemaldage ukse hoidik (K1) koos
toega (L) ja kinnitage sümmeetriline hoidik (K2), mis on kotis koos toega (L), vastasküljele.
VARIANT II: Uks (D): keerake lahti ukse kate (M) ja eemaldage see koos kattega (N)
Paigaldage hing (J) ukse vastasküljele. Keerake katet (N) 180° kraadi ja viige see katte (M)
vastasküljele, seejärel taaskinnitage kate. Eemaldage ukse hoidik (K1) koos toega (L) ja
kinnitage sümmeetriline hoidik (K2), mis on kotis koos toega (L), vastasküljele.
5. Alustage alt ja liikuge töötades ülespoole: kinnitage alumine hing (E2, tarnitud kaasasolevas
kastikeses), paigaldage uks (D) ja kinnitage hing (C). Ärge unustage asetada sama kohale
seibe, kus need olid enne lahti võtmist.
6. Paigaldage katted A ja B2 (kate B2 on tarnitud kaasasolevas kastikeses).
7. Käepideme asukoha muutmine: eemaldage katted, keerake lahti kruvid ja taaskinnitage
käepide vastasküljele. Paigaldage katted vastasküljele. Paigaldage kaasasolevas
kastikeses tarnitud punnid avadele, kuhu oli enne käepide kinnitatud.
Hoidke alles osad B1, E1 ja K1 juhuks, kui teil tekib hiljem soov muuta ukse avamissuunda.
* Hoidikud K1 ja K2 on paigaldatud vaid osadele mudelitele.

338221
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Vajaminevad tööriistad: mutrivõti N°8, kruvikeeraja, võti 25
Hoiatus! Peale uksehingede lahti keeramist, hoidke ust kinni, et
vältida selle maha kukkumist ja vigastamist.
1. Eemaldage ülemise hinge kate (säilitage see võimalikuks
hilisemaks kasutamiseks), eemaldage samuti
vastaspoole ülemise hinge kate (vastasküljele paigaldate
hiljem kokkupanemisel eemaldatud katte) ja eemaldage
vastaskülje ukse ülemise osa kate.
2. Keerake lahti ülemise hinge kruvid ja eemaldage uks
keskmiselt hingelt.
3. Keerake lahti ülemise ukse alumise osa stopperi hoova
kruvid ja eemaldage stopper (A). Hoidke stopper alles
hilisemaks kasutamiseks. Kinnitage lisatud stopper koos
tugiplaadiga ukse vastasküljele.
4. Keerake lahti ukse forsseeritud sulgemissüsteem (B) ja
ﬁkseerige see ukse vastasküljele (ainult teatud mudelid).
5. Kallutage seadet tahapoole (max 35°), et seade nõjatuks
korpuse tagumisele küljele. Keerake lahti jalgu toetavad
kruvid (C) - vasakult ja paremalt ja eemaldage jalgu
toetav kate (D) ning paigaldage see vastasküljele.
Keerake lahti ja eemaldage lülitustihvt (E) ja dekoratiivne
polt (F) ning vahetage nende kohad (forsseeritud
uksesulgursüsteemiga mudelid). Keerake lahti kolm
alumist hinge hoidvad kruvid (säilitage hing hilisemaks
kasutamiseks) ning ﬁkseerige vastav alumine hing
vastasküljele.
6. Jätkake kokkupanemise protseduuri vastupidises järjekorras.
Juhtpaneel:
Kirjeldus hõlmab seadet, millel on kõikvõimalikud lisatarvikud,
seetõttu võib olla kirjeldatud seadistusi, mida teie seadmel ei ole.
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Variant III
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Seadme kasutamine
JUHTSEADE I

JUHTSEADE II

A
B
C
D
E
F
G

Temperatuuri seadmise ketas ja sisse/välja lüliti
Signaallamp: põleb seadme töötamise ajal
Sügavkülmiku helisignaal kinnitav nupp
Signaallamp: vilgub sügavkülmiku häire korral
Sügavkülmiku kiirkülmutus nupp
Signaallamp: põleb, kui kiirkülmutus on aktiviseeritud
Digitaalne temperatuuri näidik kuvab tegeliku temperatuuri seadmes vahemikus -16°C
kuni -24°C*

* Ainult osadel mudelitel.
No Frost (jäätumisvaba) märgistus – ainult osadel mudelitel

338221
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Lülitage seade tööle, keerates ketast A edasi kuni sümbolini
max.
Signaallamp B süttib. Seadme välja lülitamiseks keerake osutav
ketta osa sümbolile
(seade on edasi voolu all).

Temperatuuri
seadistamine seadmes

• Seadme soovitud temperatuur kettaga A. Temperatuuri saate
valida vahemikus min kuni max.
• Soovituslikuks termostaadi asendiks on eco (või -18°C
digitaalse näidikuga seadmetel).
• Digitaalse näidikuga seadmetel hakkab displei vilkuma, kui
temperatuur seadistusi muudetakse, kuvades sisestatud
temperatuuri. Kui vilkumine lõppeb, on seadistamise
protseduur lõppenud ja seadistus salvestatakse automaatselt.
Peale seadme esmakordset tööle lülitamist, kuvatakse
displeile G vilkuv temperatuur -16°C. Seda kuvatakse kuni
temperatuur langeb allapoole märgitud taset. Seejärel
lõppeb vilkumine ja digitaalsele näidikule kuvatakse tegelik
temperatuur.

338221

Seadme sisse/välja
lülitamine

13

Kiirkülmutamine

• Kasutage seda seadistust peale aparaadi esmakordset sisse
lülitamist, enne puhastamist ja peale suuremate toiduaine
koguste sügavkülmikusse asetamist (vt “Sügavkülmutamise
protsess”).
• Vajutage nupule E – signaallamp F süttib. Funktsioon lülitub
automaatselt välja kahe päeva pärast.

Sügavkülmiku kõrge
temperatuuri häire

Kui temperatuur on liiga kõrge, hakkab signaallamp D vilkuma
ja kostub katkendlik helisignaal. Häire lülitub välja automaatselt,
kui sügavkülmiku jahtub vastavale tasemele, kus temperatuur ei
ohusta enam säilitatavaid toiduaineid.
• Peale seadme esmakordset tööle lülitamist, on seadmes
24-tunnine häire käivitumise viivitus, sest oodatavalt ei lange
sügavkülmiku temperatuur kiiremini vajalikule tasemele. See
hoiab ära ebavajaliku alarmi.
• Võtke olukord teadmiseks ja lülitage helisignaal välja,
vajutades nupule C.
• Helisignaal aktiveeritakse iga 24 tunni järel, kui sügavkülmiku
temperatuur pole saavutanud toiduainete säilimiseks vajaliku
taset.

338221
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JUHTSEADE III

A

D
JUHTSEADE IV

A

D

A Temperatuuri seadistamise nupp, sisse/välja ja Kiirkülmutamine
D Märgutuli põleb/vilgub: kõrge temperatuuri alarm

Seadme sisse lülitamine
Keerake termostaadi nuppu A kellaosuti liikumise suunas
märgistuse laiema osa poole.

Juhtseade IV:
Kui seade lülitatakse tööle esmakordselt, on sellel 24-tunnine
temperatuurialarmi viivitus, kuna seade pole saavutanud veel
vajaliku temperatuuri. Seetõttu on tõkestatud ebavajaliku alarmi
käivitumine.
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Juhtseade III:
Kui seade lülitatakse tööle esmakordselt, süttib märgutuli D. See
kustub automaatselt, kui sügavkülmik jahtub temperatuurini, mis
ole enam ohtlik toiduainete säilimisele.

Seadme välja lülitamine

Keerake nupp A tagasi asendisse, kus nool osutab sümbolile
(seade on endiselt voolu all).

Temperatuuri
seadistamine seadmes

• Termostaadi nupu A soovituslik asend on märgistuse laiema ja
peenema osa keskel.
• Ümbritseva temperatuuri muutumine, mõjutab ka temperatuuri
seadme see. Termostaadi nuppu tuleb seadistada sellele
vastavalt.
Asend märgistuse laiema osa poole tähistab madalamat
temperatuuri seadmes (külmemat). Asend märgistuse
peenema osa poole tähistab kõrgemat temperatuuri
(soojemat).

• Märgutuli D põleb/vilgub, kui temperatuur sügavkülmikus
tõuseb tasemeni, mis on liiga kõrge ja kustub, kui temperatuur
langeb tagasi tasemeni, mis ole enam ohtlik toiduainete
säilimisele (vt peatükki »Veaotsing«).

D

338221
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Toiduainete külmutamine ja külmutatud toidu
säilitamine
Külmutamise protseduur

Maksimaalne värskete toiduainete kogus, mille võib
Korraga seadmesse asetada, on toodud seadme
nimiandmete plaadil. Kui seda kogust ületatakse,
Halvened külmutamise kvaliteet ja samuti juba
külmutatud toiduainete kvaliteet.
•

Lülitage kiirkülmutamise funktsioon sisse 24 tundi enne
värskete toiduainete külmutamist:
- juhtseadmed I ja II: vahutage nupule E (signaallamp F
süttib),
- juhtseade III ja IV: keerake ketas A asendisse
(kiirkülmutamine).

Pärast 24 tundi asetage värsked toiduained külmutusalasse
/ sahtlitesse. Värsked toiduained ei tohi puutuda vastu juba
külmutatud toiduaineid sügavkülmikus!
• Väiksemate toiduainekoguste (1-2 kg) külmutamisel pole
kiirkülmutamise funktsiooni aktiviseerimine oluline.
• Peale 24 tundi võite külmutatud toiduained sügavkülmikus
ümber paigutada ja vabastada vajadusel külmutusala uute
toiduainete külmutamiseks.
• Kui külmutusprotsess on valmis, keerake ketas A tagasi
soovitud asendisse (juhtseade III ja IV).
• Kui kiirkülmutust ei lülitata välja käsitsi, lülitub see välja
automaatselt umbes 2 päeva pärast. Seejärel taastatakse
sügavkülmikus viimasena seadistatud temperatuur (nupp on
).
endiselt asendis
• Sügavkülmiku mudelid NO FROST võimaldavad külmutada
kõikides sahtlites, kuid mitte üle 7 kg igas sahtlis ja mitte üle 4
kg alumises sahtlis.
• Et võtta kasutusele kogu sügavkülmiku maht, tõstke välja
sahtlid ja asetage toiduainete pakendid otse riiulitele.
Külmutage ainult külmutamiseks sobivat toitu ning
mis kannatab madalaid temperatuure. Külmutamiseks
sobivad ainult kvaliteetsed ja värsked toiduained.
Pakendamisel valige igale toiduainele sobiv pakend
ning pakendage need korrektselt.
Pakend peab olema õhukindel ning tihedalt suletud, et
vältida nende lekkimist. Lekkimisega võib kaasneda
oluline toiduaine vitamiinide ning niiskuse kadu.
338221

Tähtsad
ettevaatusabinõud
värskete toiduainete
külmutamisel
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Märkige toiduaine pakendile järgnevad andmed: sisu,
kogus ning pakendamise kuupäev.
On oluline, et toiduained külmutatakse võimalikult
kiiresti, seetõttu ei tohiks pakendid olla liiga suured
ja neid tuleks lasta külmas seista enne nende
sügavkülmikusse panekut.

Eelkülmutatud
toiduainete säilitamine

• Kaubanduslikult külmutatud toiduainete säilivusaeg ning
lubatud temperatuur on märgitud pakendile. Külmutatud
toiduainete säilitamisel ja kasutamisel järgige alati
tootjapoolseid juhiseid.
• Sisseostude sooritamisel valige ainult korralikult pakendatud
toiduained, mis on varustatud kõigi andmetega ning hoitud
sügavkülmikutes, kus temperatuur ei tõuse üle -18°C.
• Ärge ostke toidupakendeid, mida katab jääkiht. See näitab, et
pakendit on vähemalt üks kord juba sulatatud.
• Kandke hoolt, et pakendid ei hakkaks koju viimisel sulama.
Temperatuuri tõus mõjutab kaubanduslikult külmutatud toitude
säilitusaega ja kvaliteeti.

Külmutatud toiduainete
säilitusaeg

Külmutatud toiduainete soovituslik säilitusaeg
sügavkülmikus
Toiduaine
Puuviljad, veiseliha
Köögiviljad, vasikaliha, linnuliha
Ulukiliha
Sealiha
Lihalõigud, hakkliha
Leib, kondiitritooted, valmistoit,
rasvavaba kala
Subproduktid
Suitsuvorstid, rasvane kala

Külmutatud toidu
sulatamine

338221
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Aeg
10 kuni 12 kuud
8 kuni 10 kuud
6 kuni 8 kuud
4 kuni 6 kuud
4 kuud
3 kuud
2 kuud
1 kuu

Mikroorganismid ei hävine külmutamisel. Peale sulamist
aktiviseeruvad need kiiresti ja toiduained võivad muutuda
kergesti riknevateks. Osaliselt või täielikult sulanud toiduained
tuleb ära tarvitada võimalikult kiiresti.

Eemaldage kaas jäävormilt (tarnitakse vaid osade mudelitega) ja
täitke see kuni märgistuseni külma vee või muu külmutamiseks
sobiva vedelikuga. Sulgege jäävorm ja asetage see
sügavkülmiku riiulile vormi pool allapoole.
Jäävormis saate valmistada kaheksa jääkuubikut. Soovitame
valmistada jääkuubikute varu. Jääkuubikute vormist välja
võtmiseks valage üle nende veidi vett, raputage vormi, avaga
kaas ja raputage kuubikud vormist välja.

Külma akumulaatorid
(ainult osadel mudelitel)

Voolukatkeskuse korral aeglustab külma-aku temperatuuri tõusu.
Kõige efektiivsemalt mõjuvad need siis, kui asetate need otse
külmunud toiduainete kohale, sügavkülmiku ülaossa.
Kui külmaakusid ei kasutata, võib energiakulu olla suurem ja
seade vajada tihedamini sulatamist.

338221

Jää valmistamine
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Seadme sulatamine
Külmiku automaatne
sulatamine

• Sügavkülmikut tuleb sulatada 2 – 3 korda aastas või tihemini,
kui seadme ust avatakse sagedasti. Külma akumulaatorite
(ainult osadel mudelitel) asetamine otse külmutatud
toiduainete peale sügavkülmiku ülaosas, võib kordi vähendada
vajadust sügavkülmiku sulatamiseks.
• 24 tundi enne sulatamist aktiviseerige kiirkülmutamise
funktsioon, et täiendavalt jahutada toiduaineid (vt peatükki
“Külmutamise protsess”).
Peale 24 tunni möödumist, tõstke külmutatud toiduained
sügavkülmikust välja ja kaitske neid sulamise eest.
• Lülitage seade välja – keerake termostaadi nupp A asen
ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- disse
• Sulamisvee ärajuhtimiseks tõmmake välja seadme
allosas asuv lehtrikujuline renn ning pange selle alla sobiv
veekogumisnõu.
• Ärge kunagi kasutage sügavkülmiku sulatamiseks elektrilisi
seadmeid (fööni jne.);
• Ärge kasutage sulatavaid aerosoole, kuna need võivad
kahjustada seadme plastikust osi ning olla kahjulikud tervisele.
• Puhastage seadme sisemus ning pühkige see kuivaks
(vaadake peatükk Puhastamine).
• Enne toiduainete sügavkülmikusse tagasipanemist ühendage
toitejuhe vooluvõrku ja lülitage seade sisse, seejärel keerake
nupp A tagasi soovitud seadistusele.

Jäävaba - NO FROST
sügavkülmiku
sulatamine

338221
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• NO FROST sügavkülmik sulatatakse automaatselt.
Perioodiliselt tekkiv härmatise kiht kaob automaatselt.

Seadme puhastamine
Enne ükskõik millise puhastustoimingu sooritamist lülitage
seade vooluvõrgust välja – keerake termostaadi nupp A
ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
asendisse
• Kasutage kõikide pindade puhastamiseks pehmet lappi.
Puhastusvahendid, mis sisaldavad abrasiivseid osakesi,
happeid või lahusteid, pole sobivad, kuna need vigastavad.
Puhastage seadme välispinda vee ja vedela pesuainega.
Emaileeritud ja alumiiniumpindasid võib puhastada leige
veega, millele on lisatud veidi nõudepesuvahendit. Vähese
alkoholisisaldusega puhastusvahendid sobivad samuti
(nt. aknapuhastusvahendid).
Alkoholi sisaldusega puhastusvahendeid ei tohi kasutada
plastikosade puhastamiseks.
Peske seadme sisepinda vedela puhastusvahendi ja sooja
veega, millesse on segatud natuke äädikat.
• Tagaseina jahutuspaneeli taga asuv renn ja vee väljalaskeava
on vajalikud sulamisvee ärajuhtimiseks ning seetõttu ei tohi
neil lasta ummistuda (näiteks toiduosakestega). Kontrollige
neid perioodiliselt ning vajadusel puhastage (väljalaskeava
augu puhastamiseks kasutage plastikust tikku).

338221

• Tagaseinal asuv kondensaator peab alati olema puhas ja
tolmuvaba ning puhas köögiõhus lenduvatest toidurasvadest
ja rasvaosakestest. Kasutage kondensaatori perioodiliseks
tolmust puhastamiseks metallivaba harja või tolmuimejat.
• Peale puhastamist lülitage seade sisse ning pange sellesse
toiduained tagasi.
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Veaotsing
Probleem:
Seade ei hakka peale
vooluvõrguga ühendamist tööle:
Jahutussüsteem töötab pidevalt
ilma vaheaegadeta:

Jää tekkib sügavkülmikusse
järgmistel põhjustel :

Märgutuli D põleb/vilgub:

Ust on raske avada:

Lambi vahetamine (teatud
mudelitel ainult):

Põhjus või kõrvaldamine:
• Kontrollige, kas pistikupesas on voolu ning kas seade on
sisse lülitatud.
• Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge.
• Ust avatakse tihti, uks on liiga kaua avatud.
• Uks ei sulgu korralikult (tihendite vahel on prahti, uks vales
asendis, kontrollige uksetihendit jne.).
• Seadmesse on korraga pandud liiga palju värsket toitu.
• Ebapiisav kompressori ja kondensaatori jahutamine.
Kontrollige kompressori jahutuseks vajalikku ventilatsiooni,
ning puhastage kondensaatorit.
• Ukse tihendid lasevad läbi. Kui uksetihend on must või
vigastatud, siis puhastage või vahetage see.
• Ust on avatud liiga sagedasti või on jäetud pikaks ajaks lahti.
• Sügavkülmikusse on asetatud sooja toitu.
• Ust on avatud liiga sagedasti või on jäetud pikaks ajaks lahti.
• Uks pole korralikult suletud (võõrkehad uksetihendi vahel,
kiivas uks, tihend vigastatud jms...).
• Erakordselt pikk voolukatkestus.
• Korraga on asetatud väga suur kogus värskeid toiduaineid.
• Sügavkülmiku ust võib olla raske avada kohe peale selle
sulgemist. Põhjuseks on ukse avamisel sügavkülmikust
väljapääsenud külma õhu asemele tunginud soe ümbritsev
õhk. See tekitab alarõhu (vaakumi), mis takistab kerget ukse
avamist. Olukord normaliseerub mõne minuti möödudes ning
uks avaneb kergelt.
• Enne lambi vahetamist, eemaldage seade vooluvõrgust.
Eemaldage plastik kate, vahetage lambipirn uue vastu (E
14, max. sama pingega nagu tehase poolt paigaldatul) ja
taasasetage kaas.
• Palun käidelge lamp korrektselt.
• Lambipirn on kulumaterjal ja ei kuulu garantii alla.
• Selles seadmes olevad lambipirnid on spetsiaalselt ette
nähtud kasutamiseks kodumasinates. Need ei sobi ruumi
valgustamiseks.

Signaallamp B vilgub:
Peale ukse sulgemist kostub
mürinat:
Kuvatud on veateade (teatud
mudelitel ainult):

• Kui signaallamp B vilgub, helistage hooldustehnikule.
• Peale ukse sulgemist kostub mürinat. See on normaalne ja on
tingitud rõhkude ühtlustumisest.
• Kui digitaalsele displeile kuvatakse E täht (teatud mudelitel
ainult), helistage hooldustehnikule.

Kui ükski toodud nõuannetest pole efektiivne ja teil ei õnnestu iseseisvalt viga likvideerida, pöörduge
lähimasse teeninduskeskusesse ja teatage neile tüübitähise plaadil olevad andmed: seadme tüüp,
mudel ja seerianumber, tüübitähise plaat paikneb seadme sees või seadme tagaküljel.
338221
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Informatsioon mürataseme kohta
Sügavkülmutavates – külmutatavates seadmetes võimaldab
külmutamist kompressoriga jahutussüsteem (osadel mudelitel
ka ventilaator), mis tekitab müra. Seadme müratase sõltub selle
asukohast, korrektsest ning vanusest.
• Pärast seadme sisselülitamist võivad kompressor ja
külmutus olla valjemad, kuid see ei tähenda, et seadmel oleks
midagi viga ega mõjuta seadme eluiga. Vähehaaval müra
väheneb.
• Mõnikord kostub ebatavalist ja tugevat müra, mis on selle
seadme puhul üsna ebaharilik. See müra on tihti sobimatu
paigaldamise tagajärg:
- Seade tuleb paigaldada ja tasakaalustada tasasel pinnal.
- See ei tohiks puutuda vastu seina ega köögikappe.
- Kontrollige seadme sees asuvaid lisaseadmeid, need
peavad asuma korrektselt omal kohal; samuti kontrollige
pudeleid, purke ja teisi anumaid, mis võivad puutuda
üksteise vastu ning koliseda.

Seadme kasutusjuhendid leiate ka meie kodulehelt www.gorenje.
com / <http://www.gorenje.com />
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TOOTJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA
SPETSIFIKATSIOONE ILMA, ET NEED MÕJUTAKSID
SEADME KASUTUSVIISI.
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