Käyttöohje
JÄÄKAAPPIT DTR351, DTR353
VAROITUKSET
1. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
2. Laite on asennettava valtiollisten asennusstandardien mukaisesti.
3. Laite on asennettava maadoituksella. Jos virtapistoke tai virtakehä ei ole maadoitettu, ei saa laitetta
siiheen liittää.
4. Pistosrasian pitää olla paikassa, minne pääsee helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.
5. Vajaatoimiset henkilöt (lapset mukaanluettuna), jotka fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä
puolesta eivät kykene käyttämään laitetta oikein, saavat käyttää laitetta ainoastaan sitten, kun heidät on
opastettu siihen tai jonkun vastuullisen henkilön valvonnan alaisena.
6. Lapsille on selvitettävä, etteivät he saa leikkiä laitteella.
7. Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, pitää se vaihtaa uuteen tuottajalla, tuottajan valtuutetussa
huoltoliikkeessä tai muussa vastaavassa huoltoliikkeessä.
8. Laitten tuuletusraot on pidettävä esteettöminä.
9. Älä käytä muita kuin tuottajan osoittamia mekanisia tai muita apuvälineitä sulatusprosessin
nopeuttamisessa.
10. Laitteen jäähdytysnesteputkia ei saa vahingoittaa.
11. Älä käytä laitteen kammioiden sisällä sähkölaitteita, jos ne eivat ole tuottajan osoittamaa tyyppiä.
12. Välttääkseen laitteen epävakaisuudesta johtuvia vahinkoja, on laite säädettävä vaakasuoraan ohjeiden
mukaisesti.
JÄÄKAAPIN ASENNUS
VAROITUS: Jääkaappia siirrettään kahden henkilön voimin. Älä yritä siirtää jääkaappia yksin, saatat
vahingoittaa selkäsi tai muita ruumiinosiasi.
•

Ennen käyttöä on jääkaapista poistettava teippi tai minkä tahansa muut tarrat, paitsi tuotetarra.

•

Liimautunut teippi tai liima hankataan laitteesta peukalon avulla.

•

Teippi tai liima poistuu helpommin, jos käytät hankaamisessa hieman astianpesuainetta tai saippuaa.
Huuhtele lämpimällä vedellä ja kuivaa.

•

Älä käytä teipin ja liiman poistamisessa teräviä esineitä, alkoholia, syttyviä nesteitä tai hankaavia
puhdistusaineita. Nämä aineet saattavat raaputtaa jääkaapin pintaa.

•

Jääkaappia siirtäessä ei saa kallistaa sitä yli 45 astetta sen pystysuorasta asennostaan.

PUHDISTAMINEN ENNEN KÄYTTÖÄ
Pakkausten poistamisen jälkeen on laite ennen käyttöä puhdistettava sisäältäpäin.
VAATIMUKSET LAITTEEN SIJAINTIPAIKALLE
VAROITUS: Syttyvät aineet, esimerkiksi bentsiini on pidettävä jääkaapin läheisyydestä poissa. Tämä voi
johtaa onnettomuuksiin, jopa kuolemaan.
Laitteen ilmastoinnin takaamiseksi on jätettävä 200 mm tilaa laitteen jokaiselle sivulle seinien välillä, 100 mm tilaa
laitteen takakyljen ja seinän välille sekä 300 mm tilaa jääkaapin yläpuolelle kattoon asti.
Jos sijoitat jääkaapin kulmaan, jätä riittavasti tilaa sinne kyljelle, missä sijaitsevat jääkaapin saranat, jotta olisi
mahdollista oven esteetön avaminen.
Jääkaappia ei saa sijoittaa lämmityslaitteen läheisyyteen eikä suoraan auringonvaloon.
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SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUKSET :
•

ÄLÄ POISTA MAADOITUSHAARAA.

•

ÄLÄ KÄYTÄ VIRTAPISTOKKEEN ADAPTERIA.

•

ÄLÄ KÄYTÄ PIDENNYSJOHTOA.

Niiden vaatimusten laiminlyönti saattaa johtaa onnettomuuksiin, jopa kuolemaan.
Ennen jääkaapin sijoittamista paikalle on varmistettava, että laitteelle on taattu asianmukainen sähköliitäntä.
Suositeltava maadoitustapa
Tarpeellista on 230 V /50 Hz, 10 A sulakkeella, maadoitettu vaihtovirtaverkko. Suositeltavaa on, että tämä laite olisi
varustettu virtakehällä erikseen. Käytä pistosrasiaa, joka ei ole poiskytkettävissä kytkimen avulla. Älä käytä
pidennysjohtoa.
Huomio ! Ennen minkä tahansa asennustoimintoa, puhdistusta tai lampun poistamista on jääkaapin ohjauskytkin
säädettävä asentoon OFF, senjälkeen irrotettava jääkaapin virtajohto virtaverkosta. Huoltotoiminnan jälkeen liitä
laite uudelleen virtaverkkoon ja säädä ohjauskytkin sopivaan asentoon.

TASAPAINOTTAMINEN
Asennuksen yhteydessä on jääkaapi säädettävä vaakasuoraan. Muussa tapauksessa saattavat ovet sulkeutua
huonosti tai epätiiviisti, aiheuttaen ongelmia jäähdytyksessä tai huurteen sekä kosteuden kanssa.
Vaakasuoraan säätämiseksi käännä säädettäviä jalkoja myötäpäivää, jotta jääkaapin tämä kulma nousisi ylöspäin
tai vastapäivää, jotta kulma laskisi alaspäin.
Vinkki : Pyydä jotakuta tukemaan kaappia, sillä aikaa, kun säädät säädettävä jalkaa. Se helpottaa säätämistä.
JÄÄKAAPIN KÄYTTÄMINEN
Uuden laitteen parasta hyödyttämistä varten on oleennaista, että käytät laitetta oikein.
Termostaatin säätäminen
Jääkaapin ohjauskytkimet sijaitsevat jääkaappiosan ylähyllyn läheisyydessä. Ensi kertaa jääkaappia
käynnistäessä säädä termostaattikytkin keskiasentoon. Anna jääkaapin jäähtyä perusteellisesti ennen ruokien
laittamista jääkaappiin. Parasta olisi, jos odottaisit ennen kaapin täyttämistä 24 tuntia.
Termostaattikytkimellä säädettään lämpötilaa. Mitä isompi numero, sitä kauemmin toimii kompressori, joka
jäähdyttää laittetta. Jos termostaattikytkin on säädetty asentoon OFF, on kompressori kytketty pois päältä.
Lämpötilan säätäminen
Jääkaapin sisäistä lämpötilaa ohjataan termostaatilla. Kytkimen asento 6 merkitsee kaiken kylmempää lämpötilaa
laitteen sisällä.
Asento 1 merkitsee korkeintaa lämpötilaa, asento OFF kytkee laitteen pois päältä. Suositeltavaa on valita kytkimen
asento 1 ja 4 välillä matalamassa lämpötilassa (esim. talviaikana) sekä asento 5-6, jos ympäröivä lämpötila on
korkeampaa. Laitteen sisäinen lämpötila ei tarvitse olla aina säädettyn mukainen, jos laite sijaitsee erittäin kylmässä
tai kuumassa tilassa tai jos aukaiset laitteen ovea liian usein.

Lampun vaihto
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Ennen lampun poistamista on irrotettava jääkaappi virtaverkosta.
• Vaihta lamppu uuteen lamppuun, enimmäisteholla 15 W. Kaikki lamput eivät taida olla sopivia jääkaappiisi.
Varmista, että uusi lamppu olisi muodoltaan ja kooltaan samanlainen.
Liitä jääkaappi uudelleen virtaverkkoon.
Sähkökatkokset
Jos taloudessanne tapahtuu lyhyt sähkökatkos, pidä jääkaapin molemmat ovet sillä aikaa suljettuina, jotta ruuat
eivät lämpenisi eikä sulaisi.
Jos virta katkaistaan pidennetyksi aikaväliksi, ota pakasteruuat pakastimestä pois ja säilytä erikoisessa pakastetulle
ruualle tarkoitetussa lokerossa.
Tuoreen ruuan säilyttäminen
Kääri jääkaapin ruuat ilma- ja kosteudentiiviin pakkaukseen.
Täten estät hajujen ja makujen leviämistä koko jääkaapissa.
Hedelmät -

pese, anna kuivua ja säilytä jääkaapissa muovikassissa tai vihanneslaatikkossa.

Lehtivihannekset

Poista pakkauksesta ja irrota päihtyneet lehdet, pese kylmällä vedellä ja ravista kuiville.
Säilytä muovikassisa tai muovilaatikossa vihanneslaatikkossa.

Kala -

Tuore kala valmistetaan samana päivänä.

Liha-

Yleisesti säilytetään liha alkuperäisessä pakkauksessa, jos se on ilma- ja kosteudentiivis.
Tarpeen tullessa pakkaa uudelleen.

Ylijäämät -

Peitä ruokien ylijäämät tuorekelmulla tai foliolla.
Muovirasiat ilmatiiviillä kannella ovat myöskin sopivia.

Pakasteruuan säilyttäminen
Pakastinkammio on tarkoitettu pakasteruokien säilyttämiseksi sekä ruokien pakastamiseksi kotona.
Pakastamisen tuloksekkuus riippuu oikeanlaisesta pakkaamisesta. Pakkaus ei saa koskaan päästää ilmaa tai
kosteutta sisälle tai ulos. Jos pakkaus ei ole ilma- tai kosteuden tiivis, ruokasi saattaa levitä hajunsa koko
jääkaapissa tai pakasteruoka saattaa kuivua kokonaisesti.
Huomio ! Pullojuomia ta -ruokia ei saa koskaan säilyttää pakastinkammiossa.
Parhaa tulosta varten on jätettävä pakastinkammiossa riittävästi tilaa pakkauksien ympäri kiertävälle
ilmalle. Jätä myös tilaa oveen luokse, jotta ovi sulkeutuisi esteettömänä.
Sulattaminen
Jääkaappiosa -

Sulatus tapahtuu automaattisesti,termostaatin välityksellä. Sulamisvesi
vuotaa tippasäiliöön ja höyrystyy itse.

Pakastinkammio -

sulatus suoritetaan käsin.

Säädä termostaattikytkin asentoon OFF, jätä pakastinkammion ovi auki.
Poista kaikki ruoka-ainekset, jääpalatarjotin ja hyllyt jääkaappiosasta
Pyyhi sulamisvesi pyyhkeellä pois.
Sulatuksen jälkeen säädä termostaattikytkin takaisin työasentoon.
Huomio : Välttääkseen pakastinkammion seinän naarmuuntumista, älä käytä sulattamisessa apuvälineinä
minkäänlaisia teräviä esineitä.
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JÄÄKAAPIN HUOLTO
Jääkaappia pitäisi puhdistaa ainakin kerran kuukaudessa, estääkseen hajujen muodostumista jääkaapissa. Tahrat
pyyhitään pois heti.
Jääkaapin puhdistamiseksi :
•

Irrota laite virtaverkosta.

•

Ota pois kaikki irrotettavat osat laitteen sisältä, kuten hyllyt ja vihanneslaatikot.

•

Käytä puhdasta pesusientä laimealla astianpesuaineliuoksella lämpimässä vedessä. Älä käytä hankaavia
tai voimakkaita puhdistusaineita.

•

Pese kaikki pinnat käsin, huuhtele ja kuivaa perusteellisesti.

•

Älä käytä puhdistusvahaa, konsentroituja liuottimia, valkaisuaineita tai petroolipitoisia puhdistusaineita
kumi- sekä muovipinnoilla.

•

Älä käytä paperipyyhkeitä, ikkunapesuun tarkoitettuja suihkeita, hankaavia puhdistusaineita tai syttyviä
nesteitä muovipintojen puhdistamiseksi, koska ne saattavat naarmuttaa tai vahingoittaa pintoja.

VIANETSINTÄ
Häiriötoiminnan tapauksessa ratkaiset muutamat yleiset ongelmat helposti itse.
Jääkaappi ei toimi: tarkista, eikö
--

…virtajohto ole irrotettu virtaverkosta.

--

…termostaattikytkin säädetty sattumalta asentoon OFF.

Lamppu ei pala : tarkista, eikö
--

…virtajohto ole irrotettu virtaverkosta.

--

…virtakehän sulake ole palanut.

--

…lamppu ole löysänä pesäkkeessä.

--

…lamppu ole palanut.

Ruoka jääkaapissa on pakastunut: tarkista, eikö
-- … termostaattikytkin ole säädetty liian matalalle lämpötilalle.
-- ... ruoka ole koskettamassa jääkaapin takaseinää.
Ruoka jääkaapissa ei ole kylmä: tarkista,
--

…eikö jääkaapin sisäiset tuuletusraot ole tukkeutuneitä. Tämä estää kylmän ilman kiertämistä.

--

…eikö ovea (ovia) ole avattu liian usein tai jätetty raolleen.

--

…eikö jääkaappia ole juuri täytetty isolla eräällä ruoka-aineksia.

--

…eikö termostaattikytkin ole säädetty liian korkealle lämpötilalle.

Sulamisvesi vuotaa jääkaapissa tai jopa lattialle : tarkista, eikö
--

… sulamisveden lähtö ole tukkeutunut.

--

…höyrystimen tarjotin ole siirtynyt paikaltaan.

Jääkaappi päästää epätavallista ääntä: tarkista,
--

… onko jääkaappi säädetty lattialla vaakasuoraan.

--

… eikö jääkaapin ulkopinta ole kosketuksessa seinään.
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--

…onko tippasäiliö asianmukaisesti paikallaan.

Laitteen sisällä kerääntyy kosteus : tarkista,
--

... eivätkö jääkaapin sisäiset tuuletusraot ole tukkeutuneitä.

--

… eikö jääkaapin ovea avata liian usein.

--

… eikö huonetila ole liian kostea.

--

…onko ruoka pakattu asianmukaisesti.

--

…onko termostaatti säädetty ympäristön lämpötilaa silmällä pitäen.

Ovet eivät sulkeutuu kunnolla : tarkista,
--

… eivätkö ruokien pakkaukset estää oven sulkeutumista.

--

... ovatko hyllyt paikoillaan.

--

… eivätkö ovien tiivisteet ole likaisia.

--

… onko jääkaappi vaakasuorassa.

AVUN TAI HUOLLON KYSYNTÄ
Jos ongelma ei johtuu tilaanteista, jotka ovat lueteltuja jaksossa Vianetsintä, käänny jälleenmyyjään
puoleen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista
ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli,
tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden
keräysjärjestelmästä.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta
normaalin kotitalousjätteen joukossa.Tuotteen oikeanlainen
hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Vinkkeja energian säästämiseksi:
•

Sijoita laite viileään kuivaan huoneeseen, missä on riittävä ilmastointi.

•

Varmista, ettei laite olisi altistettu suoralle auringonvalolle ja koskaan älä sijoita laitetta lämmityslaitteen
läheisyyteen.

•

Koskaan ei saa tukkea laitteen ilmastointireikiä tai –rakoja.

•

Anna kuuman ruuan jäähtyä ennen jääkaappiin laittamista.

•

Laita pakastettu ruoka sulamaan jääkaappiosaan.

•

Täten käytät pakasteruuan matalaa lämpötilaa jääkaappiosan jäähdytyksen ylläpitämiseksi.

•

Älä pidä laitteen ovea auki liian pitkään - ruokaa kaappiin laittaessa tai ottaessa sitä sieltä ulos.

•

Mitä lyhyemmin on ovi avattu, sitä vähemmän huurretta muodostuu pakastimeen.
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