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TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

 VAROITUS!

Sähköiskuvaara
Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena 
voi olla kuolema, sähköisku, tulipalo tai 
henkilövahinkoja.
• Lue tämän käyttöoppaan turvallisuus- ja 

varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä.

 VAROITUS!

Tämän laitteen kylmäaineena käytetään 
syttyvää isobutaania (R600a).
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TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!
Lue koko ohjekirja. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa 
henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Tätä laitetta käytettäessä on turvallisuuden vuoksi aina 
noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Yleinen käyttö
 z Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä).
 z Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. 
 z 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää tätä laitetta valvotusti.
 z Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotöitä ilman valvontaa.
 z Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä 

kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden 
käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen 
käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

 z Laitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia tuotteen ja kaapiston 
ilmanvaihtoa koskevia asennusohjeita.

 z Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi laite on kiinnitettävä 
asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

 z Pidä laitteen kotelossa tai kiinteässä rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot avoimina.
 z Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittelemia välineitä 

sulatuksen nopeuttamiseen.
 z Älä vahingoita kylmäainepiiriä. Jos kylmäainepiiri vahingoittuu, tuuleta alue avaamalla 

kaikki ikkunat. 
 z Laitteen antaminen muun kuin Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman 

huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista. 
 z Käytä laitteen asennuksessa uusia, laitteen mukana toimitettuja putkia. ÄLÄ käytä 

vanhoja vesiliitäntöjä uudelleen.
 z Älä kosketa jääpalakoneen poistomekanismin liikkuviin osiin äläkä vie sormiasi 

automaattisen jääpalakoneen mekanismiin, kun laite on toiminnassa.
 z Laitteen antaminen muun kuin valtuutetun huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista. 

Australian Queensland – valtuutetulla huoltoasentajalla ON OLTAVA kaasutyövaltuutus 
hiilivetykylmäaineille voidakseen tehdä huolto- tai korjaustöitä, jotka edellyttävät 
suojusten irrottamista.

Asennus
 z Varmista, että laite ei pääse kaatumaan eteenpäin. Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa 

vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. 
 z Laitteen saa liittää ainoastaan juomavesiverkkoon.
 z Ice & Water -laitteesi vesiliitäntä on annettava pätevän putkiasentajan tai 

Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi ja asennuksen 
on oltava kaikkien paikallisten lakien mukainen.

 z Asennuksen ja käytön ON OLTAVA kaikkien paikallisten putkitöitä koskevien 
määräysten mukainen. Pyydä putkitöitä koskevat tiedot paikalliselta vesilaitokseltasi. 
Vedensuodatusjärjestelmän asennuksessa on noudatettava vesilaitoksen 
antamia ohjeita.
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TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

 z Vedensuodatusjärjestelmän suurin sallittu veden syöttöpaine on 827 kPa (120 psi). 
 z Jos laitteiston mukana toimitetaan paineenrajoitusventtiili, varmista ennen 

vedensuodatinjärjestelmän asennusta, että se on asennettu. ÄLÄ asenna, jos veden 
paine on yli 827 kPa (120 psi).

VAROITUS!
Tukehtumisvaaran vähentäminen:

 z ÄLÄ anna alle 3-vuotiaiden lasten päästä käsiksi pieniin osiin vedensuodattimen 
asennuksen aikana. 

Sähkötiedot
 z Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan laitteesi kanssa äläkä käytä jatkojohtoja 

tai jakorasioita.
 z Älä vedä laitetta virtajohdon yli tai vahingoita sitä, kun siirrät laitteen irti seinästä. 
 z Varmista, että virtajohto ei jää kiinni tai vahingoitu, kun sijoitat laitteen. Jos sähköjohto 

on vahingoittunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman 
huoltoasentajan tehtäväksi. 

 z Älä käytä alueella sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat aiheuttaa valokaaria, 
kipinöitä tai liekkejä. Ota heti yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan 
huoltoasentajaan laitteen korjaamisen järjestämiseksi.

 z Älä käytä ruokien säilytysosastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään 
valmistajan hyväksymiä. 

 z Älä sijoita laitteen taakse useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä.

Lämpötilan säätö
 z Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n käyttölämpötiloissa. Laitteen 

toiminta saattaa heikentyä, jos sitä käytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
 z Kun kytket laitteeseesi virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää 

kaikki osastot asetettuihin lämpötiloihin automaattisesti. Tämä kestää 2–3 tuntia.
 z Ohjauspaneelin avulla voit muuttaa ja hallita osastojen lämpötiloja tarkasti ja 

itsenäisesti kaikkina vuodenaikoina, ympäristön lämpötilasta, vuodenajasta tai 
kosteudesta riippumatta. 

 z Suosittelemme, että tarkistat laitteen toiminnan 4 tunnin välein ensimmäisten 
24 tunnin aikana.

 z Jos huomaat jossain vaiheessa, että laite ei jäähdytä oikein, ota yhteys asentajaasi tai 
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen oikean toiminnan 
varmistamiseksi. Ryhdy heti toimiin elintarvikkeiden pilaantumisen estämiseksi 
siirtämällä ne toiseen laitteeseen tai pakastimeen. 

 z Tehdasasetus tuottaa tavallisille elintarvikkeille ihanteellisen säilyvyyden. Säilyttäminen 
muissa kuin suositelluissa lämpötiloissa saattaa vaikuttaa säilyvyyteen.

 z Kotitalouksien yleisten elintarvikkeiden säilyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti 
suosittelemme käyttämään laitetta tehtaalta toimitetussa kokoonpanossa. Hyllyjen ja 
laatikoiden siirtämisen vaikutus tehokkuuteen on hyvin vähäinen.
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TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Huoltaminen
 z Laitteesi on suunniteltu toimimaan vuosia ilman huoltotarkistusten tarvetta. 

Jos laitteeseesi kuitenkin tulee toimintahäiriö, ota mahdollisimman pian yhteys 
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tarvittavia 
korjauksia varten. 

 z Kaikki sähkölaitteiden korjaukset on annettava riittävästi koulutetun huoltoasentajan tai 
pätevän sähköasentajan tehtäväksi.

 z Sähköiskun vaara. Oleta aina, että kaikki osat ovat jännitteellisiä. 
 z Irrota virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.
 z LED-valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai 

Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
 z Jos tarvitset varaosia, ota yhteys Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin 

Fisher & Paykel -laitteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan 
valmistuspäivästä alkaen.

TÄRKEÄÄ!
Laitteesi on suunniteltu toimimaan vuosia ilman huoltotarkistusten tarvetta. 
Jos laitteeseesi kuitenkin tulee toimintahäiriö, ota mahdollisimman pian yhteys 
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tarvittavia 
korjauksia varten.

Puhdistaminen
 z Jos laite on pitkän aikaa tyhjillään, katkaise virta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä 

ovi auki, jotta laitteen sisään ei pääse muodostumaan hometta.
 z Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtele vesijärjestelmään 

liitetty vedensuodatin, jos vettä ei ole tyhjennetty viiteen päivään. 
 z Käytä ainoastaan saippuapohjaisia puhdistusaineita. Monet kaupallisesti saatavilla olevat 

puhdistusaineet sisältävät liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa jääkaapin muoviosia ja 
aiheuttaa niiden halkeilua.

 z Vältä antibakteeristen puhdistusaineiden käyttämistä kaapin sisä- tai 
ulkopinnoilla, sillä ne saattavat aiheuttaa metallikomponenttien ruostumista 
ja muovikomponenttien halkeilua. 

 z Puhdista käytettävissä olevat vedenpoistojärjestelmät ja elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvat pinnat säännöllisesti.

Hävittäminen
 z Vanhan laitteen hävittämisessä on vaarojen välttämiseksi oltava erittäin varovainen:

 z  Valtuutetun huoltoasentajan on poistettava syttyvä kylmäainekaasu turvallisesti.
 z  Tämän laitteen lämmöneristysvaahto sisältää helposti syttyvää eristettä, josta voi 

haihtua kaasuja. Esiin tuleva vaahto voi olla erittäin helposti syttyvää ja sitä on 
käsiteltävä hävittämisen aikana erittäin huolellisesti.

 z VAROITUS: Lasten sisään lukittumisen vara. Ennen vanhan jääkaapin tai pakastimen pois 
viemistä sen ovet ja paneelit on irrotettava ja hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lapset 
eivät pääse helposti kiipeämään laitteen sisään.

 z Kysy paikalliselta energiaviranomaiselta paras tapa hävittää vanha laite tai katso tiedot 
paikallisista asetuksista.

 z Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja pystyy antamaan sinulle ohjeita 
vanhan laitteen tai pakastimen hävittämisestä ympäristöystävällisesti.

 z Poista kaikki pakkaukset ja hävitä ne vastuullisesti. Kierrätä materiaalit, jotka 
voi kierrättää.
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TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Ruoan ja juomien säilyttäminen
 z Ainoastaan mallit, joissa on 4 tähden osasto(t), soveltuvat elintarvikkeiden 

pakastamiseen.
 z Varmista, että kuumat ruoat ja juomat ovat jäähtyneet riittävästi ennen niiden 

laittamista laitteeseen. Kuumat elintarvikkeet voivat aiheuttaa muiden elintarvikkeiden 
lämpenemisen vaarallisen kuumaksi. Ne voivat aiheuttaa myös tiiviisti pakattujen 
tuotteiden haitallista hikoilua ja kosteuden tiivistymistä.

 z Älä milloinkaan pakasta kokonaan tai osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen, vaan 
käytä ne heti.

 z Käytä elintarvikkeet niiden suositeltujen säilyvyysaikojen kuluessa. Hävitä elintarvikkeet, 
joissa on merkkejä pilaantumisesta.

 z Laita pilaantuvat elintarvikkeet laitteeseen heti niiden ostamisen jälkeen. 
Huoneenlämmössä säilyttäminen nopeuttaa pilaantumista ja voi mahdollistaa 
haitallisten mikrobikasvustojen syntymisen.

 z Säilytä raaka liha tai kala suljetuissa astioissa ristikontaminaation estämiseksi. 
 z Puhdista kaikki tippuneet tai läikkyneet aineet pinnoilta heti.
 z ÄLÄ säilytä laitteessa syttyvää ponnekaasua sisältävien aerosolitölkkien kaltaisia 

räjähtäviä aineita.
 z Älä säilytä jääkaapissa haihtuvia tai syttyviä aineita, sillä ne saattavat räjähtää.
 z Älä syö ruokaa, jos se on liian kylmää. Pakastimesta otetut elintarvikkeet, esimerkiksi 

pakastetut kuppikakut, saattavat olla niin kylmiä, että ne aiheuttavat vammoja 
joutuessaan kosketuksiin paljaan ihon kanssa.

 z Oven pitäminen auki pitkiä aikoja voi aiheuttaa laitteen osastojen lämpötilan 
merkittävän nousun.

 z Älä jäädytä nesteitä lasiastioissa. Neste laajenee jäätyessään, jolloin astia 
saattaa räjähtää.

 z Älä koskaan jäädytä hiilihapotettuja juomia. Ne saattavat räjähtää.

TÄRKEÄÄ!
Jos arvelet, että tuote ei jäähdy, esimerkiksi jos jäätelön kaltaiset tuotteet sulavat, 
poista kaikki pilaantuvat elintarvikkeet ja siirrä ne toiseen laitteeseen tai kylmälaukkuun 
pilaantumisen estämiseksi. Ota välittömästi yhteys huoltoasentajaan.

Sähkökatko
 z Älä pakasta kokonaan sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
 z Sulaneet, mutta vielä kylmät elintarvikkeet voi kypsentää heti.
 z Sulaneet ja yli 5 °C:n lämpötilaan lämmenneet elintarvikkeet on hävitettävä.

Voit tarkistaa mallitiedot alemman osaston sisäpuolella tai ulkoreunassa olevasta 
sarjanumerokilvestä.

Energiamerkinnät ja ekosuunnittelu
 z Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä.
 z Tuotetta koskevat tiedot ovat eurooppalaisessa tuotetietokannassa (EPREL) osoitteessa 

http://eprel.ec.europa.eu/. Sinua pyydetään antamaan mallitunniste.



10

ENNEN KUIN ALOITAT

Kaksialueinen jääkaappi (RS6019S2)

Kaksialueinen pakastin (RS6019F2)

Ominaisuudet

1 Ohjauspaneeli

2 Maitotuotteiden osasto

3 Säädettävät hyllyt

4 Ovihyllyt

5 Pullotelinelisävaruste

6 Pullohylly

7 Kosteudensäätölaatikot

21

6

43

7

5

Ominaisuudet

1 Ohjauspaneeli

2 Säädettävät hyllyt

3 Pakastimen laatikot

2

1

3
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ENNEN ALOITTAMISTA

Kolmialueinen jääkaappi (RS6019S3)

Kolmialueinen pakastin (RS6019F3)

Ominaisuudet

1 Ohjauspaneeli

2 Maitotuotteiden osastot

3 Säädettävät hyllyt

4 Ovihyllyt

5 Sisäinen veden annostelija*

6 Pullotelinelisävaruste

7 Pullohylly

8 Kosteudensäätölaatikot

9 Säädettävä lämpötila-alue

!0 Vedensuodatin (ei kuvassa)

*Sijaitsee ylemmän osaston vasemmalla 
sivuseinällä.

Ominaisuudet

1 Ohjauspaneeli

2 Taskuhylly

3 Säädettävät hyllyt

4 Kiinteät hyllyt

5 Pullotelinelisävaruste

6 Pullohylly

7 Säädettävät lämpötila-alueet

8 Automaattinen jääpalakone  
(ei kuvassa)*

9 Pakastimen laatikot

*Sijaitsee pakastinlokerossa.

4

3

1

9

2

5

8

6 7

2

7

6

43

8

5

1

!0

9
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ENNEN ALOITTAMISTA

Jääkaappipakastin, pakastin alhaalla (RS6019B)

Ominaisuudet

1 Ohjauspaneeli

2 Maitotuotteiden hylly

3 Säädettävät hyllyt

4 Ovihyllyt

5 Sisäinen veden annostelija*

6 Pullotelinelisävaruste

7 Pullohylly

8 Kosteudensäätölaatikko

9 Jääpalakone (ei kuvassa)

!0 Pakastimen laatikot

!1 Vedensuodatin (ei kuvassa)

*Sijaitsee ylemmän osaston vasemmalla 
sivuseinällä.

1

5

3 4

8

6

7

2

9

!0

!1
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OHJAUSPANEELI

Pakastin alhaalla / kaksialueinen jääkaappipakastin

Kolmialueinen jääkaappipakastin

1 Valikko Käytä tuotteen ominaisuuksia ja asetuksia tai palaa valmiustilaan 
painamalla tätä. Jos näyttö on lukittu, avaa se painamalla tätä 
kahden sekunnin ajan.

2 Näyttö Näyttää tuotteen ominaisuudet ja asetukset.

3 Vieritys Valitse käyttötilat elintarvikkeille ja säädä lämpötilat painamalla 
tätä. Voit vierittää valikkoa, ominaisuuksia ja asetuksia. 

4 Valitse Vahvista ja aktivoi valitut toiminnot ja asetukset painamalla tätä. 

5 Edellinen Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

4321 5

-18.0°C
Freezer

Freezer
-18.0°C

Freezer
-18.0°C

-18.0°C

3.0°C
Freezer

Fridge

3.0°C
Fridge

Fridge
3.0°C

Fridge
3.0°C

-18.0°C

-18.0°C
Freezer

Freezer

3.0°C

3.0°C
Fridge

Fridge

Asennus-käyttötila
Tuote on toimitettaessa asennus-käyttötilassa asentajien työn helpottamiseksi. 

Aktivoi näyttö ja avaa valikko painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 

pitkään. 
MODE

INSTALL

Press and hold
to activate

appliance
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KÄYTTÖTILAT ERI ELINTARVIKKEILLE

Säädettävät lämpötila-alueet
Erilliset alueet mahdollistavat erilaiset lämpötila-asetukset ja elintarvikekäyttötilat erilaisille 

elintarvikkeille.

KÄYTTÖTILAT ERI 
ELINTARVIKKEILLE KUVAUS SÄILYTETTÄVÄN 

ELINTARVIKKEEN TYYPPI

PANTRY 
(VIILEÄKAAPPI)
(12 °C)

PANTRY (Viileäkaappi) -käyttötila tuottaa 
viileän, pimeän paikan monille nopeasti 
pilaantuville tai huoneenlämmössä 
mahdollisesti pilaantuville elintarvikkeille, 
jotka ovat kuitenkin liian herkkiä tavallisissa 
jääkaappilämpötiloissa säilytettäviksi. 

PANTRY (Viileäkaappi) -käyttötila 
toimii komission säädöksen (EU) 
2019/2019 viileäkaappi-osastotyypin 
säilytysedellytysten mukaisesti.

Banaanit, avokadot, tomaatit 
trooppiset hedelmät, juurekset.

Kuivat elintarvikkeet, kuten 
viljat, jauhot, sokerit, keksit, 
murot, leipomatuotteet, 
tortillat, wrapit ja leivät.

Levitteet, säilykkeet, hunaja, 
trooppiset hedelmät, pähkinät ja 
siemenet, suklaa ja tuoreet yrtit.

Viini

FRIDGE (JÄÄKAAPPI)
(3 °C)

Ihanteellinen käyttötila tuoreille, 
päivittäisille elintarvikkeille. Tämä 
tila tuottaa monia muita jääkaappeja 
korkeamman suhteellisen kosteuden, jonka 
avulla hedelmien ja vihannesten sekä lihan 
ja juustojen kaltaiset tuoreet elintarvikkeet 
säilyvät tuoreempina kauemmin.

Hedelmät ja vihannekset, 
maitotuotteet, jamssi ja 
chutneyt/säilykkeet, lihat 
ja juomat.

CHILL (JÄÄHDYTYS)
(-0,5 °C)

CHILL (Jäähdytys) -käyttötila on FRIDGE 
(Jääkaappi) -käyttötilan laajennus, joka 
tuottaa täydellisen säilytysalueen erittäin 
herkästi pilaantuville elintarvikkeille 
ja varmistaa niiden tuoreuden ja 
laadun säilymisen. Näin nämä tuotteet 
säilyvät hieman pidempään kuin FRIDGE 
(Jääkaappi) -käyttötilassa.

Erittäin herkästi pilaantuvat 
lihat, siipikarja ja merenelävät.

Oluen kaltaiset alkoholijuomat.

SOFT FREEZE 
(PEHMEÄ PAKASTUS)
(-9 °C)

SOFT FREEZE (Pehmeä pakastus) 
-käyttötila on jääkaapin laajennus, 
joka pidentää pilaantuvien tuotteiden 
käyttöikää niiden laatu säilyttäen. SOFT 

FREEZE (Pehmeä pakastus) -käyttötilan 
avulla ruoan annostelu on helppoa 
ja osastosta otetut elintarvikkeet voi 
lämmittää, kypsentää tai tarjoilla suoraan 
niiden sulamista odottamatta.

Lihat, merenelävät, keitot, 
kastikkeet, soseutetut ruoat, 
leipä, jälkiruoat ja leivokset.

Tätä käyttötilaa ei 
suositella jäätelön kaltaisille 
kermaa sisältäville jälkiruoille.

FREEZER (PAKASTIN)
(-18 °C)

FREEZER (Pakastin) -käyttötila on 
tarkoitettu yleisille pakaste-elintarvikkeille, 
joita säilytetään 1–12 kuukautta.

Liha, siipikarja, merenelävät, 
valmisateriat ja tähteet, jotkin 
hedelmät ja vihannekset, jäätelö 
ja muut pakastetut jälkiruoat.

Kaikki elintarvikekäyttötilat eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.

Joitakin elintarvikekäyttötiloja ei voi käyttää samanaikaisesti. 
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TOIMINTO KUVAUS

ICE (JÄÄ) Kytkee alemassa osastossa olevan automaattisen jääpalakoneen 
päälle tai pois päältä. Jääpalakone on suunniteltu annostelemaan 
jäätä automaattisesti alla olevaan jään säilytyslaatikkoon, kunnes se 
havaitsee laatikon olevan täynnä. Mitä enemmän jäätä käytät,  
sitä enemmän sitä tehdään. 
Automaattinen jääpalakone on huuhdeltava ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. Katso lisätietoja asennusoppaasta.

ICE BOOST 
(NOPEA JÄÄDYTYS)

Tehostaa jääpalojen tuotantoa. Toiminto sammutetaan automaattisesti 
24 tunnin kuluttua.

MAX COLD 
(NOPEA KYLMÄ)

Nopeuttaa jäähdyttämistä säätämällä osaston kylmimpään 
lämpötilaansa määritetyksi ajaksi. 

Kestot: Pantry (Viileäkaappi) 6 tuntia, Fridge (jääkaappi) 6 tuntia, 
Chill (jäähdytys) 4 tuntia, 
Soft Freeze (pehmeä pakastus) 12 tuntia, Freezer (pakastin) 24 tuntia. 

Suosittelemme käyttämään MAX COLD (Nopea kylmä) -toimintoa, 
kun lisäät laitteeseen elintarvikkeita esimerkiksi kaupassa käynnin 
jälkeen. Tämä varmistaa, että elintarvikkeet jäähdytetään/pakastetaan 
mahdollisimman nopeasti, jolloin ruoat pysyvät tuoreina ja ruoka säilyy 
mahdollisimman pitkään.

BOTTLE CHILL 
(PULLON JÄÄHDYTYS)

Jäähdyttää juomaasi pakastimessa nopeasti 15 minuutin ajan. 
Juoman koosta riippuen vakioaika ei välttämättä ole riittävä 
juoman jäähdyttämiseen. Jos juomasi ei ole riittävän kylmää asetetun 
ajan kuluttua, palauta se osastoon ja nollaa BOTTLE CHILL (Pullon 
jäähdytys) -toiminto.

WATER DISPENSER 
(VEDEN ANNOSTELIJA)

Voit avata ja sulkea veden annostelijan lukituksen.

DOOR ALARM 
(OVEN HÄLYTYS) 

Voit hiljentää oven hälytykset tilapäisesti. Toiminto kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua tai kun ovet suljetaan.

DISPLAY LOCK/UNLOCK 
(NÄYTÖN LUKITUS/
LUKITUKSEN AVAUS)

Tämän toiminnon avulla voit poistaa ohjauspaneelin 
painikkeet käytöstä. Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi 
laitetta puhdistettaessa.

SABBATH (SAPATTI) SABBATH (Sapatti) -käyttötilassa kaikki hälytykset, valot ja näytöt 
poistetaan käytöstä 80 tunnin ajaksi.

 z Sisävalo ei syty, kun jääkaapin ovi avataan.
 z Oven hälytykset eivät toimi.
 z Näytössä ei ole muita tietoja kuin SABBATH (Sapatti).
 z Ohjauspaneeli ei ole käytössä.
 z Tämä käyttötila poistuu automaattisesti käytöstä 80 

tunnin kuluttua.

Jos sammutat jääkaapin, kun SABBATH (Sapatti) -käyttötila on 
käytössä, tila pysyy käytössä, kun laite kytketään uudelleen päälle.

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.

TOIMINNOT
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ASETUKSET

ASETUS KUVAUS

WI-FI SETUP (WI-FI-
ASETUKSET)

Tämän toiminnon avulla laitteesi voidaan yhdistää kodin langattomaan 
verkkoon ja sitä voidaan käyttää etäältä sovelluksen kautta.

WATER FILTER 
TIMER RESET 
(VEDENSUODATTIMEN 
AJASTIMEN NOLLAUS)

Tämän toiminnon avulla voit nollata vedensuodattimen 
vaihtomuistutukset. Muistutukset on asetettu toistumaan kuuden 
kuukauden välein.

FORCE ICE FLIP (KÄÄNNÄ 
JÄÄTASO)

Tämän toiminnon avulla voit kääntää jäätason. Toimintoa käytetään 
huuhdeltaessa vedensuodatin loman jälkeen tai kun suodatin 
on vaihdettu.

DISPLAY SOUND 
(NÄYTTÖÄÄNI)

Tämän toiminnon avulla voit hiljentää kaikki ohjauspaneelin äänet.

DISPLAY BRIGHTNESS 
(NÄYTÖN KIRKKAUS)

Tämän toiminnon avulla voit säätää ohjauspaneelin näytön kirkkautta. 

TEMPERATURE UNITS 
(LÄMPÖTILAYKSIKÖT)

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa näytöllä näkyvän lämpötilan 
yksikköä Celsiusasteiden (°C) ja Fahrenheitasteiden (°F) välillä.

WATER FILTER REMINDERS 
(VEDENSUODATTIMEN 
MUISTUTUKSET)

Tämä toiminto ottaa käyttöön ilmoituksen siitä, milloin vedensuodatin 
on vaihdettava.

FACTORY RESET 
(PALAUTUS 
TEHDASASETUKSIIN)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa laitteen takaisin tehdasasetuksiin. 
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Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Setup
Wi-Fi

Settings

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Aloittaminen
Voit yhdistää laitteesi kotisi langattomaan verkkoon, ja voit käyttää sitä etänä 
sovelluksen avulla.

 z Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on kytketty päälle.
 z Saat vaiheittaisia ohjeita sekä laitteeseen että mobiililaitteeseen.
 z Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia. 

Matkapuhelimella:

1 Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
2 Rekisteröidy ja luo tili.
3 Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

1

2

4

3

Avaa valikko painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
. 

Vieritä luetteloa painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 ja 
valitse SETTINGS (Asetukset). 

Vahvista painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Vieritä luetteloa painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 ja 
valitse WI-FI SETUP (Wi-Fi-asetukset). 
Vahvista painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

WI-FI-YHTEYS

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

Kuvat eivät ehkä ole samanlaisia kuin ostamasi laite.

Viimeistele asennus toimimalla  
näytön ja sovelluksen ohjeiden mukaan.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

http://www.fisherpaykel.com/connect
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LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Valitse haluamasi osasto painamalla 
valmiustilanäytössä 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

.

Vahvista valinta painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Vahvista painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Näyttöön tulee vahvistusnäyttö ja muutos 
näkyy valmiustilanäytössä.

Nosta tai laske lämpötilaa 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

Lämpötilan säätäminen pikatoiminnon avulla

Kun kytket laitteeseesi virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää kaikki 
osastot automaattisesti niiden oletusarvoiseen elintarvikekäyttötilaan ja -lämpötilaan 
(Jääkaappi-käyttötila ja 3 °C jääkaapeille ja Pakastin-käyttötila ja -18 °C pakastimille). Tämä 
kestää 2–3 tuntia. Lämpötilaa voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan. Voit säätää 
kunkin osaston elintarvike-käyttötilan lämpötilaa toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Kuvat eivät ehkä ole samanlaisia kuin ostamasi laite.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

-0.5°C
Chill

Chill
-0.5°C
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ELINTARVIKEKÄYTTÖTILOJEN ESIASETUKSET 

Elintarvikekäyttötilat on ryhmitelty esiasetettuihin yhdistelmiin. Varmista, että kussakin 
osastossa on käytössä aiottu elintarvikekäyttötila ja että se soveltuu varastoitaville 
elintarvikkeille. Varmista, että säilytettäville elintarviketyypeille on valittu sopiva 
elintarvikekäyttötila. Katso lisätietoja kohdasta ”Käyttötilat eri elintarvikkeille” ja 
”Ruoan säilyttäminen”. 

Voit säätää kunkin osaston elintarvikekäyttötilaa toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

2

Vieritä luettelo Food Mode Presets 
(Elintarvikekäyttötilojen esiasetukset) 
-kohtaan painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 

Vahvista painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Selaa käytettävissä olevia 
esiasetusyhdistelmiä painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

.3

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Valitse haluamasi elintarvikekäyttötilojen 
yhdistelmä painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C . 4

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Käytössä oleva elintarvikekäyttötilan 
esiasetus näkyy ensimmäisenä 
esiasetusluettelossa, ja se ilmaistaan 
esiasetuksen numeron vieressä 
olevalla pisteellä. 

5

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Käytössä oleva elintarvikekäyttötilojen 
yhdistelmä näkyy valmiustilanäytössä. 6

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Paina 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
1

Food Mode 
Presets

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

PRESET 9

Fridge

Chill

Pantry

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
0°C

PRESET 9

SET

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C
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TOIMINTOJEN VAIHTAMINEN

Avaa valikko painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
.

Vieritä luetteloa painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 
ja valitse haluamasi toiminto. 

Vahvista painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Valitse haluamasi osasto painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  
tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

, jos se sopii toimintoon.

Ota toiminto käyttöön tai poista se 
käytöstä painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Kuvat eivät ehkä ole samanlaisia kuin ostamasi laite.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

0°C
Chill

-0.5°C
Chill

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

-0.5°C
Chill

1

2

3

4

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

OFF

OFF
Upper

OFF
Upper

Max Cold

ON

Max Cold

ON
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ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Avaa valikko painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
.

Vieritä luetteloa painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 ja 
valitse SETTINGS (Asetukset). 

Vahvista painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Vieritä luetteloa painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 ja 
valitse haluamasi asetus.

Vaihda asetus tai siirry asetukseen 
määrittämään lisäasetukset painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Vahvista valinta painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

1

2

3

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

Settings

ON
Sound
Display

OFF
Sound
Display

4
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VEDEN ANNOSTELIJA

Veden annostelijan käyttö (kolmialueinen jääkaappi ja B-malli)
Veden annostelija sijaitsee ylimmän osaston vasemmanpuoleisessa seinässä.

Annostele vettä painamalla 
annostelupainiketta varovasti lasilla tai 
muulla astialla.

Pysäytä veden virtaus yksinkertaisesti 
vetämällä lasisi pois annostelupainikkeelta.

Annostelupainikkeen painaminen 
voimakkaammin ei nopeuta virtausta 
tai annostele suurempaa määrää vettä.

Jos vettä annostellaan pitkään, veden 
annostelussa saattaa esiintyä aikakatkaisu. 
Tällöin kuuluu hälytysääni. Odota neljä 
minuuttia, ennen kuin annostelet uudelleen.

Veden annostelijan lukitseminen tai lukituksen avaaminen

Avaa valikko painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
. 

Vieritä kohtaan WATER DISPENSER 
(Veden annostelija) painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  tai 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

. 

Avaa tai lukitse veden annostelijan 
lukitus painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C .

Kuvat eivät ehkä ole samanlaisia kuin ostamasi laite.

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

3.0°C
Fridge

Pantry
12.0°C

Chill
-0.5°C

LOCKED
Dispenser

Water

UNLOCKED
Dispenser

Water

1

2

3
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Automaattinen jääpalakone valmistaa jäätä alla olevaan säilytyslaatikkoon. Jäätä 
valmistetaan, kunnes säilytyslaatikko on täysi. Jään valmistaminen aloitetaan uudelleen, 
kun alat käyttää jäätä.

Kun laite on käynnistetty ensimmäisen kerran, saattaa kestää useita tunteja, ennen 
kuin jääpalakone alkaa valmistaa jäätä. Tämä on normaalia. Varmista, että jääpalakone 
päällä (ON). Katso ”Toimintojen vaihtaminen”.

 z Käytön hygieenisyyden takaamiseksi laitteeseen kuuluu jääpalakauha.

Jos jäätä tarvitaan suuria määriä, poista jään säilytyslaatikko ja päästä jää putoamaan 
suurempaan laatikkoon. Maksimoi jään säilytystila tasoittamalla valmiiden kuutioiden 
kasa jääkauhalla.

Tyhjennä jään säilytyslaatikko säännöllisesti ja hävitä kaikki vanha jää. Pese ja kuivaa 
säilytyslaatikko huolellisesti ja aseta se takaisin oikeaan paikkaan. Katso ”Hoito ja puhdistus”.

Sammuta jääpalakone, jos:
 z vettä ei tule useaan tuntiin
 z poistat jääpalojen säilytyslaatikon pitkäksi ajaksi
 z lähdet lomalle tai matkoille.

JÄÄPALAKONE
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SÄILYTYSOMINAISUUDET

JÄÄKAAPPI

Hedelmä- ja 
vihanneslaatikot, joissa 
kosteudensäätökannet

Kannet luovat kostean mikroilmaston vähentämällä kuivan ilman 
pääsyä laatikoihin. Erityisesti suunnitellut urat säilyttävät tiivistyneen 
kosteuden, jolloin kosteustaso pysyy korkeana. Lisäksi ne vähentävät 
veden tippumista alla oleviin tuotteisiin.

Voit parantaa etyleenille herkkien tuotteiden säilyvyyttä erottamalla 
hedelmät ja vihannekset toisistaan.

Voidaan käyttää myös einesten ja juomien säilyttämiseen tai ruokien 
sulattamiseen.

Säädettävät lasihyllyt Karkaistua lasia.

Irrotettavissa ja säädettävissä säilytystarpeidesi mukaisille korkeuksille.

Maitotuotteiden hylly ja 
ovihyllyt

Ylin ovihylly on maitotuotteille tarkoitettu osasto voin ja juustojen 
säilytykseen.

Keskitason hyllyt on tarkoitettu yleisille tuotteille, maustekastikkeille 
ja juomille.

Alahylly on suunniteltu suurten juomapullojen tai usein käytettävien 
juomien säilytyksen.

Hyllyt ovat säädettäviä.

Teline yksittäisille pulloille Voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle erilaisten pullojen säilytystä 
varten.

Säilytä pullot siten, että niiden kaula on kohti jääkaapin etuosaa.

PAKASTIN

Säädettävät lasihyllyt 
(RS6019F2 ja RS6019F3) 

Karkaistua lasia.

Irrotettavissa ja säädettävissä säilytystarpeidesi mukaisille korkeuksille.

Ovihyllyt
(RS6019F3)

Tarkoitettu yleisille pakasteille ja alkoholijuomille, kuten väkeville 
alkoholijuomille 
(FREEZER (Pakastin) ja SOFT FREEZE (Pehmeä pakastus)) ja oluelle 
ja viinille (CHILL (Jäähdytys)).

Jääpalakone (ainoastaan 
Ice & Water -mallit)

Irrotettava jääsäiliö. (ainoastaan RF6019B ja RS6019F3)

Hygieeninen jääkauha. (ainoastaan RF6019B ja RS6019F3)

Pakastimen laatikot Helpottavat pakastettujen ruokien säilyttämistä.
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HOITO JA PUHDISTUS

1

2

Irrota pitämällä tukevasti kiinni hyllyn  
etu- ja takareunasta.

Irrota hylly takaosan tuista työntämällä 
hyllyä suoraan ylös.

Vedä hyllyä itseäsi kohti.

Kiinteä hylly 

1

2

Vapauta pidike vetämällä 
hyllyä itseäsi kohti. 

Irrota hylly nostamalla ylöspäin. 

Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, hankaavia aineita, ammoniakkia, klooria, valkaisuaineita, 
pesuainetiivisteitä, liuottimia tai hankaavia pesulappuja laitteen minkään osan 
puhdistamiseen. Jotkin näistä kemikaaleista saattavat vahingoittaa laitettasi.

Puhdista kaikki pinnat lämpimään veteen sekoitetulla miedolla nestemäisellä 
astianpesuaineella ja pehmeällä kankaalla. Huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, 
nukkaamattomalla kankaalla.

 
Ulkopuolen puhdistus
Lauhduttimen kierukat

Laitteen lauhduttimen kierukoiden säännöllinen puhdistus on annettava Fisher & Paykelin 
kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi. 

Alapaneelin säleiköt ja suodatin

Suosittelemme, että puhdistat säleikön ja suodattimen samalla, kun vaihdat 
vedensuodattimen kuuden kuukauden välein.

1 Pidä ilmanvaihtoaukot avoimina imuroimalla laitteen edessä oleva lattia säännöllisesti 
laitteen parhaan mahdollisen tehokkuuden varmistamiseksi.

2 Jos koti on pölyinen tai kodissa on karvaa päästäviä lemmikkejä, puhdistaminen saattaa 
olla tarpeen useammin. 

Sisätilojen puhdistus
Säädettävät lasihyllyt
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Laatikoiden poistaminen
Kiskot on esivoideltu laatikoiden avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi. Älä poista rasvaa 
kiskoista. Se haittaa laatikoiden avaamista ja sulkemista. Jos laatikoita ei avata säännöllisesti 
ääriasentoonsa asti, kiskoja ei ehkä saa vedettyä helposti kokonaan ulos. Tällöin kiskot voi 
vetää ääriasentoonsa.

HOITO JA PUHDISTUS

1

2

Poista laatikko vetämällä laatikko ulos 
kiskoillaan ja tyhjennä laatikko.

Paina laatikon kulmien kummassakin 
reunassa olevia kiinnityspidikkeitä 
ja irrota laatikko työntämällä sitä 
voimakkaasti ylöspäin.

kiskot

kiinnityspidike
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HOITO JA PUHDISTUS

1

2

Poista kiinteä hylly.

Kosteudensäätökannet (ylempi osasto)

1

2

Irrota laatikko.

Vapauta pidike vetämällä 
kosteudensäätökantta itseäsi kohti.

Kosteudensäätökannet (alempi osasto) 

Poista kosteudensäätökansi  
nostamalla ylöspäin

Irrota nostamalla ylös ja vetämällä ulospäin.3
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HOITO JA PUHDISTUS

Loma/matka (ainoastaan pakastin)
Ennen matkaa:

Sammuta jääpalakone ohjauspaneelista (OFF ). 
Katkaise veden syöttö laitteeseen.

Kun palaat:

Kytke jääpalakone päälle. Heitä ensimmäiseksi valmistettu laatikollinen jääpaloja pois.

Irrota laatikko vetämällä sitä itseäsi 
kohti. Työnnä kumpikin kisko 
takaisin laitteeseen.

Paina laatikkoa hitaasti kiinnityspidikkeille, 
kunnes tunnet laatikon kiinnittyvän 
kiskoihin. Varmista ennen käyttöä, että 
laatikon pidikkeet ovat kiinnittyneet 
tukevasti kiskoihin.

Palauta laatikko vetämällä kiskot 
ulos ja asettamalla laatikko kiskoille.

Laatikoiden poistaminen

1

3

2
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RUOAN SÄILYTTÄMINEN

Ruoan paras säilyvyys
 z Säilytä laitteessasi ainoastaan laadukasta ja tuoretta ruokaa.
 z Laita pilaantuvat elintarvikkeet laitteeseen heti niiden ostamisen jälkeen. 

Huoneenlämmössä säilyttäminen nopeuttaa pilaantumista ja voi mahdollistaa haitallisten 
mikrobikasvustojen syntymisen.

 z Lihan, siipikarjan, kalojen ja äyriäisten kaltaiset elintarvikkeet on pakattava huolellisesti 
sopiviin pakkauksiin niiden kuivumisen, värien muuttumisen, maun häviämisen ja hajujen 
siirtymisen estämiseksi. 
Huomautus: Tällaiset elintarvikkeet on suositeltavaa varastoida laitteen alimmalla 
hyllyllä tai jossakin laatikoista mahdollisten vuotojen ja muiden elintarvikkeiden 
likaantumisen estämiseksi.

 z Varmista, että kuumat ruoat ja juomat ovat jäähtyneet riittävästi ennen niiden 
laittamista laitteeseen. Kuumat elintarvikkeet voivat aiheuttaa muiden elintarvikkeiden 
lämpenemisen vaarallisen kuumaksi. Ne voivat aiheuttaa myös tiiviisti pakattujen 
tuotteiden haitallista hikoilua ja kosteuden kondensoitumista.

 z Juomat on kätevintä säilyttää ovihyllyissä pystyasennossa tai tuotteen mukana 
toimitetuissa pullotelineissä.

 z Vältä muiden elintarvikkeiden aiheuttamaa likaantumista säilyttämällä raa’at ja 
kypsennetyt ruoat erikseen.

 z Käytä elintarvikkeet niiden suositeltujen säilyvyysaikojen kuluessa. Hävitä elintarvikkeet, 
joissa on merkkejä pilaantumisesta.

 z Pidä laitteen säilytyslämpötila ihanteellisena avaamalla ovea mahdollisimman vähän.
 z Suosittelemme käyttämään MAX COLD (Nopea kylmä) -toimintoa, kun lisäät laitteeseen 

elintarvikkeita esimerkiksi kaupassa käynnin jälkeen. Tämä varmistaa, että ruoka 
jäähdytetään/pakastetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin ruoan tuoreus säilyy ja ruoka 
säilyy mahdollisimman kauan.

 z Säilyttäminen muissa kuin suositeltujen asetusten lämpötiloissa saattaa 
vaikuttaa säilyvyyteen.

Jääkaapissa säilytettävät tuotteet
 z Voin ja juustojen kaltaiset maitotuotteet on säilytettävä katetulla hyllyllä, jotta hajut eivät 

pääse siirtymään elintarvikkeista toisiin.
 z Kananmunat on säilytettävä kennoissaan, jotta voimakkaat hajut eivät pääse 

absorboitumaan kananmunien huokoisen kuoren läpi.
 z Hedelmät ja vihannekset kannattaa säilyttää kosteudensäätöastioissa. Kannet 

tuottavat kostean  
mikroilmaston, joka pidentää hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä.

Pakastimessa säilytettävät tuotteet
Suosittelemme, että jäähdytät hiilihapotettuja juomia pakastimessa vain silloin, kun 
BOTTLE CHILL (Pullon jäähdytys) -toiminto on käytössä.

Älä säilytä hiilihapotettuja juomia pakastimessa ilman tätä toimintoa. Jos juomia ei poisteta, 
neste saattaa jäätyä ja pullo/tölkki saattaa räjähtää.

 z Estä suurten jääkiteiden muodostuminen ja pakasteiden pinnan vaurioituminen 
poistamalla ilma pakkauksista.

 z Tuoreuden ja laadun ylläpitämiseksi suosittelemme ruokien sulattamista jääkaapissa. 
Älä milloinkaan pakasta kokonaan tai osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen 
vaan käytä ne heti.
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LAITTEEN VAROITUKSET JA VAROITUSÄÄNET

Viat
 z Mahdollisessa vikatilanteessa kuuluu neljä nopeaa äänimerkkiä ja vika tulee 

näkyviin ohjauspaneeliin.
 z Kirjoita ohjauspaneelissa näkyvä vikakoodi muistiin ja ota yhteys  

Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan vian korjaamiseksi. 
Voit tehdä tämän verkossa menemällä osoitteeseen fisherpaykel.com tai ottamalla 
yhteyden asiakaspalveluumme.

Laitteen normaalit äänet
Integroitavat jääkaapit ja pakastimet on suunniteltu jäähdytysteholtaan suuriksi, ja 
niiden energialuokka on hyvä. Tämän vuoksi laite voi tuottaa hieman erilaisia ääniä kuin 
vanha laitteesi.

Hidas tikitys Tämä on venttiili, joka ohjaa jäähdytystä kuhunkin osastoon. Ääni kestää vain 
muutaman sekunnin kerrallaan.

Puhaltimen 
ilmavirtaus

Tuotteessa on puhaltimia, joiden nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. 
Jäähdytysjakson aikana, jos esimerkiksi ovet ovat olleet auki usein, puhaltimet 
kierrättävät kylmää ilmaa laitteessa, jolloin ilmavirta aiheuttaa jonkin verran ääniä. 
Tämä on aivan normaalia.

Paukahdus 
tai poksahdus

Tämä saattaa kuulua, kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä.

Juokseva vesi Kyseessä on järjestelmän nestemäinen kylmäaine, joka voi 
aiheuttaa kiehuvaa tai kuplivaa ääntä.

Sihinä 
pakastimen 
oven sulkemisen 
jälkeen

Tämä aiheutuu kaappiin päässeen, nopeasti jäähtyneen lämpimän ilman ja 
ulkopuolen ilman paineen välisestä paine-erosta.

Hyrinä Tämä on kompressorin käyntiääni, ja se on täysin normaali.

Jääpalakoneesta 
kuuluu ääniä

Moottorin toiminta (matala hurina).

Virtaava vesi jääpalakoneen ja/tai vesisäiliön täyttyessä.

Vesiventtiili avautuu ja sulkeutuu (sihisevä ääni).

Irtoaminen jäämuotista (murtuminen).

Jää putoaa laatikkoon (kolinaa).

Muut äänet Kaappi ei ole tukevasti tai suorassa.

Pullot tai tölkit kilisevät hyllyillä.

http://www.fisherpaykel.com
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VIANMÄÄRITYS

Jos laitteessa on ongelma, tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyden paikalliseen 
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

Tuotteen osia ja lisävarusteita voi ostaa Fisher & Paykelin asiakaspalvelusta tai verkossa 
osoitteessa fisherpaykel.com (tämä palvelu on käytettävissä ainoastaan joillakin alueilla).

ONGELMA MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMET

Laite ei toimi Pistorasiassa ei ole virtaa. Tarkista, että pistoke on kytketty oikein ja että 
virta on kytketty päälle.

Tarkista kytkemällä samaan pistorasiaan 
toinen laite.

Tarkista talon virtakatkaisin.

Valo ei toimi Valo ei syty. Valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota 
yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai 
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan 
huoltoasentajaan.

Laite ei toimi. Tarkista, että laitteen virta on kytketty päälle 
pistorasiasta tai erotuskatkaisimella.

Valo ja näyttö 
eivät toimi

Tuote on SABBATH (Sapatti) 
-käyttötilassa.

Avaa lukitus painamalla 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 pitkään, vieritä 

kohtaan SABBATH (Sapatti) ja poista käytöstä.

Säilytysosastot ovat 
liian lämpimiä

Väärä lämpötila-asetus. Katso lisää kohdasta ”Käyttötilat 
eri elintarvikkeille”.

Ovia avataan usein. Avaa ovia mahdollisimman vähän ja anna 
lämpötilan tasaantua.

Äskettäin on lisätty  
suuri määrä ruokaa.

Valitse MAX COLD (Nopea kylmä) -toiminto 
auttamaan lämpötilan alentamisessa 
mahdollisimman nopeasti.

Ruoka jäätyy 
jääkaapissa

Lämpötila-asetus on 
liian kylmä.

Suurenna lämpötila-asetusta. Katso 
”Lämpötilan säätäminen” ja ”Käyttötilat 
eri elintarvikkeille”.

Ruoka asetettu suoraan 
ilmanpoistoaukkojen eteen.

Siirrä kylmälle herkät ruoat pois 
ilmanpoistoaukkojen luota.

Epätavallisia ääniä Kaappi ei ole tukevasti 
tai suorassa.

Katso tämän laitteen mukana 
toimitettu asennusohje.

Pakastin sulattaa. Tämä on normaalia.

Jääpalakoneesta 
kuuluu ääniä

Jääpalakone 
toimii normaalisti.

Katso ”Laitteen varoitukset ja varoitusäänet”.

Elintarvikekäyttötila 
ei ole käytettävissä.

Jotkin käyttötilat 
eivät ole käytettävissä 
kaikissa osastoissa.

Katso käytettävissä olevat 
elintarvikekäyttötilojen yhdistelmä kohdasta 
”Elintarvikekäyttötilojen esiasetukset”.

http://www.fisherpaykel.com
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VIANMÄÄRITYS

ONGELMA MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMET

Kun laitteen ovi 
avataan, kuuluu neljä 
nopeaa äänimerkkiä 
ja ohjauspaneelissa 
näkyy koodi

Kirjoita ohjauspaneelissa oleva koodi 
muistiin ja ota yhteys asiakaspalveluun.

Vettä  
vihanneslaatikoissa

Hedelmien ja vihannesten 
aiheuttama kostea ympäristö 
aiheuttaa kondensaatiota.

Pieni määrä kondensaatiota parantaa  
hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä.

Pyyhi vesi pois kankaalla.

Kondensaatiota/jäätä 
osaston sisällä

Ovia avataan usein tai niitä 
pidetään pitkään auki.

Vähennä ovien avaamista.

Oven tiiviste vuotaa. Tarkista oven tiiviste ja puhdista se. 

Tämä on yleistä ilmankosteuden 
ollessa suuri.

Pyyhi kuivaksi.

Ovi ei sulkeudu tiiviisti. Järjestä osaston sisältö siten, että ovi 
pääsee sulkeutumaan tiiviisti.

Ovien kohdistus on väärä. Ota yhteys huoltoasentajaan.

Laatikko ei liu’u 
tasaisesti sisään ja ulos

Pakkaus estää liikkeen. Tarkista, ettei ruokaa tai pakkauksia ole 
jäänyt kiinni tason/laatikon taakse.

Ovi ei sulkeudu Jokin este estää oven 
sulkeutumisen.

Siirrä este.

Laitetta ei ole asennettu oikein. Varmista tämän laitteen mukana 
toimitetun asennusohjeen avulla, 
että laitteesi on asennettu oikein.

Pakastimen ovi ei 
avaudu

Ovi on avattu äskettäin. Odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen.

Jääkuutiot ovat pieniä 
tai suuria

Vesiletku on 
taittunut/puristunut.

Tarkista, ettei ulkoisessa vesiletkussa 
ole taittuneita/puristuneita kohtia. 
Jos letku ei ole taittunut/puristunut, 
ota yhteyttä asiakaspalveluun ja 
pyydä huoltoasentajaa tarkistamaan 
sisäinen vesiletku.

Vedensuodatin tukossa. Vaihda suodatin ennen 
asentajalle soittamista.

Pakastetut 
elintarvikkeet ovat 
pehmeitä tai ne sulavat

Poista tuotteet ja laita ne toiseen 
pakastimeen tai kylmälaukkuun ja soita 
välittömästi asiakaspalveluun.

Väärä lämpötila-asetus. Säädä lämpötila-asetusta. Katso 
”Käyttötilat eri elintarvikkeille”.
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VIANMÄÄRITYS

ONGELMA MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMET

Automaattinen 
jääpalakone ei toimi

Jääpalakonetta 
ei ole kytketty päälle.

Kytke jääpalakone päälle, katso 
”Toimintojen vaihtaminen”.

Veden syöttö on katkaistu tai 
sitä ei ole kytketty.

Kytke veden syöttö.

Veden paine liian matala. Tarkista veden paine.

Vesiletku taittunut/puristunut. Tarkista vesiletku taitosten/puristumien 
varalta.

Suodatin tukossa. Vedensuodatin on ehkä vaihdettava.

Jääkuutiot paakkuuntuvat 
jäälaatikkoon.

Irrota jään säilytyslaatikko, irrota 
jääkuutiot toisistaan ja poista 
paakkuuntunut jää. Aseta jään 
säilytyslaatikko takaisin paikalleen.

Pakastinosasto ei toimi. Ota yhteys asiakaspalveluun.

Jääkuutioissa on 
epämiellyttävä maku

Tiivistämättömistä 
elintarvikkeista voi vuotaa hajua 
tai makua.

Hävitä jääkuutiot ja puhdista 
jään varastolaatikko. Katso 
”Sisätilojen puhdistus”.

Kääri tai peitä voimakkaan hajuiset ruoat.

Tuleva vesi ei maistu hyvältä. Vaihda suodatinpanos. Tuotteen 
osia ja lisävarusteita voi ostaa 
asiakaspalvelustamme.

Jääkuutiot jäätyvät 
hitaasti

Ovi on saattanut jäädä raolleen. Sulje ovi.

Pakastinosasto on säädetty 
liian lämpimäksi.

Säädä lämpötilaa kylmemmäksi. Katso 
”Lämpötilan säätäminen”.

Märkää jäätä/jää 
paakkuuntuu

Suodatin on tukossa. Vaihda suodatinpanos.

Pakastimen ovi on pitkään auki. Irrota jääkuutiot toisistaan napauttamalla 
tai tyhjennä jäälaatikko ja tee uutta jäätä, 
jos paakut ovat suuria.Korkea ympäristön lämpötila.

Jäälaatikko on ollut pitkään pois 
pakastinosastosta.

Jääpalat tarttuvat 
vähitellen toisiinsa.

Jäässä on 
värjäytymiä

Vedensuodatinta ei 
ole huuhdeltu.

Katso laitteen mukana toimitetusta 
asennusohjeesta ohjeet 
vedensuodattimen huuhtelemiseksi.
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EUROOPPALAINEN DIREKTIIVI 2012/19/EU 
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA (WEEE)

EU Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan 
direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Kun varmistat, että tämä tuote hävitetään 
oikein, autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia 
haittavaikutuksia, joita tämän laitteen virheellinen käsittely saattaa aiheuttaa.

Sarjanumerokilpeen tai tuotteen mukana toimitettuihin asiakirjoihin merkitty symboli  
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Laite on vietävä valtuutettuun 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten järjestettyyn keräyspisteeseen. Laite on 
hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti, 
eikä kylmäainepiiriä saa vahingoittaa.

Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, kierrätyksestä ja talteenotosta ottamalla 
yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jätehuoltoyhtiöön tai Fisher & Paykel -jälleenmyyjään, 
jolta olet ostanut tuotteen.
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VALMISTAJAN TAKUU JA HUOLTO-OPAS

Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen
Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin tai 
lukea tiedot verkossa osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/nz/
help-and-support/warranty-information

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei 
ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen kaupallinen käyttö vaikuttaa valmistajan 
myöntämään takuuseen.

Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen
Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea 
erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa 
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/ 
warranty-information

NZ

AU

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli

Sarjanro

Ostopvm

Ostaja

Myyjä

Esikaupunki

Kaupunki

Maa

https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information
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VALMISTAJAN TAKUU JA HUOLTO-OPAS

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei 
ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa 
valmistajan myöntämään takuuseen.

Jos tarvitset varaosia, ota yhteys Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin 
Fisher & Paykel -tuotteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden 
ajan valmistuspäivästä alkaen.

ASIAKASPALVELU

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista
Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja tarkista, että.

1 Tuotteesi on asennettu oikein
2 Osaat käyttää tuotetta oikein.
3 Olet lukenut kohdat ”Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista”, ”Viat” 

ja ”Vianmääritys”.

Jos tarvitset vielä näiden kohtien tarkistamisenkin jälkeen apua tai varaosia, ota yhteys 
lähimpään Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan, asiakaspalveluun 
tai ota meihin yhteyttä verkkosivustomme fisherpaykel.com kautta.

Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen
Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin 
tai lukea tiedot verkossa osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/
uk/help-and-support/warranty-information

UK

Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen
Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin 
tai lukea tiedot verkossa osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/
ie/help-and-support/warranty-information

IE

Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen
Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin 
tai lukea tiedot verkossa osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/
eu/help-and-support/warranty-information

EU

http://www.fisherpaykel.com
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VALMISTAJAN TAKUU JA HUOLTO-OPAS

Jos tarvitset apua Isossa-Britanniassa
Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiemme kanssa.

Maksuton: 08000 886 605 
Web-sivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Turing House, Ortensia Drive,  
Milton Keynes MK17 8LX

Jos tarvitset apua Irlannissa
Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiemme kanssa.

Maksuton: 1800 625174 tai 01 807 7960 
Web-sivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:  
Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Unit 2D Corporate Park,  
Swords Dublin

Jos tarvitset huoltoa

Fisher & Paykelillä on Fisher & Paykelin kouluttamien ja tukemien huoltoasentajien 
verkosto, joka voi tehdä kaikki laitteesi vaatimat huollot. Asiakaspalvelukeskuksemme voi 
suositella lähistölläsi olevaa Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoasentajaa. 
Voit myös etsiä huoltoasentajan itse osoitteesta fisherpaykel.com/uk/help-and-support tai 
fisherpaykel.com/ie/help-and-support

 
Jos soitat tai kirjoitat meille tai otat meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, anna 
seuraavat tiedot:  
nimesi ja osoitteesi, laitteen mallinumero, sarjanumero ja ostopäiväsi ja ongelman 
täydellinen kuvaus. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme auttaa sinua paremmin 
huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat kaapissa, alhaalla oikealla.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli

Sarjanro

Ostopvm

Ostaja

Myyjä

Esikaupunki

Kaupunki

Maa

http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com
http://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support
http://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support
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© Fisher & Paykel Appliances 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla 
markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja 
malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme 

jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. 

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden 
teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen 

Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

http://www.fisherpaykel.com
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