
Johdanto
Kiitos, että ostit Fisher & Paykel ActiveSmart™ -jääkaapin. Tämän Pika-aloitusoppaan avulla voit helposti asentaa jääkaappisi ja ottaa sen käyttöön. Saat 
lisätietoja tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai vierailemalla osoitteessa www.fisherpaykel.eu.

Tärkeitä turvallisuustietoja
Kaikki mallit

VAROITUS! – Noudata jääkaappia käyttäessäsi tavallisia varotoimia, mukaan lukien seuraavat:
 ■ Lue kaikki ohjeet ennen jääkaapin käyttämistä. 

Vaara
 ■ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien alle 8-vuotiaat lapset), 

joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai joiden aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta 
tai tietoa, ellei näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö ole opastanut näitä laitteen 
käytössä ja kertonut laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. 

 ■ Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotöitä ilman valvontaa.
 ■ Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
 ■ Lasten sisään lukittumisen vara. Ennen vanhan jääkaapin hävittämistä:

– Irrota ovet.
– Jätä hyllyt paikalleen, jotta lapset eivät helposti pääse jääkaapin sisään.

 ■ Valmistajan antamia tuotteen ja kaapiston asennusta koskevia ohjeita on noudatettava, kun laitetta 
asennetaan.

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

nopeuttamiseen.
 ■ Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
 ■ Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetusta tukikehikosta ja lehtisestä laitteen epävakavuusongelmien 

välttämiseksi.

R600a
Tämä jääkaappi saattaa sisältää kylmäaineena isobutaania, joka on tulenarka aine. 

Sähkötiedot
 ■ Ennen käyttöä tämä laite on asennettava oikein sen asennusohjeiden mukaisesti.
 ■ Älä milloinkaan irrota jääkaapin pistotulppaa vetämällä johdosta.
 ■ Ota aina kiinni pistotulpasta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
 ■ Älä yhdistä muita laitteita jääkaapin kanssa samaan pistorasiaan tai käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
 ■ Korjaa tai vaihda heti kaikki sähköjohdot, jotka ovat kuluneet tai muuten vahingoittuneet. Älä käytä 

johtoa, jossa on halkeamia tai kulumia johto-osassa tai joko pistotulpassa tai laitteen päässä..
 ■  Jos sähköjohto on vahingoittunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman 

huoltokeskuksen tehtäväksi, sillä työ vaatii erikoistyökaluja.
 ■ Älä vedä laitetta virtajohdon yli tai vahingoita sitä, kun siirrät laitteen irti seinästä.
 ■ Irrota jääkaapin pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistamista tai lampun polttimon vaihtamista.
 ■ Älä käytä ruokien säilytysosastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan hyväksymiä.

Ruoan ja juomien säilyttäminen
 ■ ÄLÄ säilytä laitteessa aerosolitölkkien kaltaisia räjähtäviä aineita.
 ■ Älä säilytä jääkaapissa haihtuvia tai syttyviä aineita, sillä ne saattavat räjähtää..

ActiveSmart™-jääkaapit
Pika-aloitusopas

Ice & Water -mallit ja muut kuin Ice & Water -mallit 
E372B-, E402B-, E406B-, E522B-, RF522W-, RF522A- ja RF540A/RF610A-mallit FI

 ■ Älä jäädytä hiilihapotettuja juomia tai nesteitä lasiastioissa. Neste laajenee jäätyessään, jolloin astia 
saattaa räjähtää.

 ■ Älä syö ruokaa, jos se on liian kylmää. Pakastelokerosta otetut elintarvikkeet, esimerkiksi jääkuutiot, 
saattavat olla niin kylmiä, että ne aiheuttavat vammoja joutuessaan kosketuksiin paljaan ihon kanssa.

Puhdistaminen
 ■ Jääkaapin ulko- ja sisäpinnat on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista jääkaappi ainoastaan 

nestemäisellä astianpesuaineella ja vedellä. Älä käytä muita puhdistustuotteita, sillä ne saattavat sisältää 
liuottimia, jotka voivat aiheuttaa jääkaapin muoviosien halkeilua.

Ainoastaan Ice & Water -mallit
 ■ ÄLÄ KÄYTÄ mikrobiologisesti vaarallista vettä tai laadultaan tuntematonta vettä ilman riittävää 

desinfiointia ennen järjestelmää tai sen jälkeen.
 ■ VAROITUS – saa liittää ainoastaan juomavesiverkkoon.
 ■ ÄLÄ asenna, jos verkon paine on yli 827 kPa (119 psi) tai alle 150 kPa (22 psi).
 ■ ÄLÄ käytä kuumaa vesijohtovettä (enintään 38 °C [100 °F]).
 ■ ÄLÄ leikkaa mitään putkea alle 200 mm:n (8 tuuman) pituiseksi.
 ■ ÄLÄ asenna lähelle sähköjohtoja tai vesiputkia, jotka voivat olla porauksen tiellä suodatinjärjestelmän 

sijaintia valittaessa.
 ■ ÄLÄ kiinnitä suodatinta paikkaan, jossa muut esineet, esimerkiksi roskakorit, voivat osua siihen.
 ■ ÄLÄ asenna suodatinta tai vesiputkia suoraan auringonvaloon, sillä pitkäaikainen altistuminen 

auringonvalolle saattaa heikentää muovikomponentteja.
 ■ ÄLÄ asenna paikkaan, jossa laite saattaa altistua jäätymispistettä alhaisemmille lämpötiloille, sillä laitteen 

kotelo saattaa vahingoittua.
 ■ ÄLÄ kiinnitä suodatinta jääkaappiin ruuveilla.
 ■ ÄLÄ asenna suodatinta tai mitään vesiputkea korkean lämpötilan alueille, esimerkiksi välikaton sisään.
 ■ Vältä putkien likaantumista asennuksen aikana.
 ■ ÄLÄ käytä kupariputkia. Käytä aina laitteen mukana toimitettuja muoviputkia.
 ■ ÄLÄ annostele vettä jatkuvasti kahta minuuttia pidempään.

1  Asennusohjeet
1a Virta

 ■ Laite on asennettava siten, että pistotulppaan pääsee käsiksi.
 ■ Kytke laite omaan pistorasiaansa sen tahattoman pois päältä 

kytkeytymisen estämiseksi. 
 ■ Katso vaadittavaa sähkötehoa koskevat tiedot tyyppikilvestä, joka näkyy 

jääkaapin oikeassa alakulmassa jääkaapin oven ollessa auki.
 ■ Jääkaappi on ehdottomasti maadoitettava oikein.
 ■ Jos jääkaapin virta katkaistaan  jostakin syystä, odota 10 minuuttia 

ennen virran kytkemistä uudelleen. 

1b Sijainti
 ■ Jääkaappia ei saa asentaa suoraan auringonpaisteeseen tai lämpöä 

tuottavan laitteen, esimerkiksi keittotason, uunin tai astianpesukoneen 
vieraan.

 ■ Jos tuotteesi on Ice & Water -malli, jääkaappiin on voitava yhdistää 
vedensyöttö. Katso asennusohjeet sivulta 4.

1c Ilmanvaihto ja asennus
Varmista, että ympäröivän kaapiston ilmanvaihto on riittävä, kun 
asennat jääkaappia. Seuraavassa luetellaan pienimmät sallitut ilmaraot:

Kummallakin sivulla  = 20 mm  Takana = 30 mm  Ylhäällä = 50 mm

 ■ Varmista, että tila riittää jääkaapin ja pakastimen oven avaamiseen 
kokonaan.

 ■ Käyttöoppaan asennusohjeiden taulukossa ja kuvissa kerrotaan kaapin 
tarvittavat mitat.

1d Ice and Water -asennus 

Tärkeää!
 ■ Paineenalennusventtiili on asennettava ennen suodatinta. Tämä venttiili 

varmistaa, että vesi ei virtaa jääkaapin vesijärjestelmästä takaisin 
vesijohtoon. Jos paineenalennusventtiiliä ei asenneta liitoslinjaan, Ice & 
Water -jääkaapin toiminnot eivät ehkä toimi kaikissa olosuhteissa.

 ■ Jääkaapin vesiliitäntä on annettava valtuutetun putkimiehen tai 
valtuutetun Fisher  & Paykel -huoltohenkilön tehtäväksi.  Ohjeet on 
tarkoitettu ainoastaan ammattitaitoiselle asentajalle. Noudata ohjeita 
laitteen oikean toiminnan takaamiseksi..

 ■ Koneen kanssa toimitettuja uusia putkia on käytettävä, vanhoja putkia 
ei saa käyttää.
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Kuva 1 Liittäminen veden syöttöön

1 Varmista, että jääkaappia ei ole kytketty sähköverkkoon.
2 Paikanna vesikytkennän katkaisuventtiili – ainoastaan kylmä vesi 

(astianpesukone tai pesualtaan sekoitinhana). T-liitin ja vesihanaliitin 
eivät kuulu toimitukseen.

3 Liitä 200 mm:n sininen letku paineenalennusventtiilin lähtöön (sininen 
kaulus) ja vesisuodattimen panoksen tuloliittimeen kuvan 1 kohdassa 
1 esitetyllä tavalla. Varmista letkun lukittuminen vetämällä varovasti 
kumpaakin päätä.



4 Liitä valkoinen 6 mm:n letku vesisuodattimen suodatinpanokseen kuvan 
1 kohdassa 2 esitetyllä tavalla.. Varmista letkua varovasti vetämällä, että 
letku on lukittunut.

5 Mittaa, kuinka paljon letkua tarvitaan, jotta se riittää 
paineenalennusventtiilistä vesiliitäntäpisteeseen (vähintään 250 mm (10 
tuumaa)).

6 Varmista, että letkun päät ovat tasaiset ja puhtaat, leikkaamalla letku.
7 Liitä letku vesihanaliitäntään ja paineenalennusventtiilin pohjaan 

(valkoinen kaulus) ja sitten hanaan kuvan 1 kohdassa 3 esitetyllä tavalla. 
Huomaa, että laitteen mukana toimitettu hanaliitäntä sopii käytettäväksi 
useimmissa asennustilanteissa.

8 Kytke yksi lukkoavain vesisuodatinpanoksen kummallekin puolelle 
panoksen ja lukkokauluksen väliin.

9 Huuhtele suodatin ja tarkista järjestelmän tiiviys suuntaamalla letkun 
pää sankoon, avaamalla sulkuhana ja laskemalla ainakin 10 litraa vettä 
järjestelmän läpi.

10 Etsi vesisuodattimelle haluamasi paikka. Ota seuraavat seikat huomioon:
 ■ Aseta suodatin pystysuuntaan siten, että vesisuodattimen pää on 

ylhäällä. 
 ■ Varmista, että suodatin on paikassa, jossa se on helppo vaihtaa 

kuuden kuukauden välein. 
 ■ Suodatinpanoksen irrottaminen edellyttää vähintään 64 mm:n 

etäisyyttä suodatinpanoksen pohjasta.
 ■ Älä kiinnitä vesisuodatinta jääkaappiin ruuveilla.

11 Kiinnitä vesisuodattimen taakse kaksipuolista vaahtomuovia ja kiinnitä 
suodatin haluamaasi paikkaan

12 Vedä 6 mm:n letku jääkaapin taakse ja varmista samalla, että letkun 
pituus riittää siihen, että jääkaappi voidaan vetää pois huoltoa varten.

13 Liitä letku laitteen (kompressorin) kotelon oikealla puolella olevaan vesi- 
(solenoidi-) venttiiliin. Varo kuumia putkia.

14 Varmista letkun lukittuminen vetämällä sitä varovasti.
15 Valmiin asennuksen tulee näyttää samalta kuin kuvassa 1.
16 Avaa sulkuventtiili ja tarkista, että kaikki liitännät ovat kuivia eikä niissä 

ole vuotoja.
17 Kerää vesiletku vyyhdille jääkaapin taakse. Työnnä jääkaappi paikalleen. 

Varo, ettet taita tai litistä vesi- (solenoidi-)venttiiliin menevää vesiletkua.
18 Kun vettä otetaan annostelijasta ensimmäisen kerran, vesisäiliön 

täyttyminen aiheuttaa pienen viiveen. 
19 Varmista, että järjestelmä on huuhdeltu, juoksuttamalla järjestelmästä 

vielä kolme litraa vettä.
20 Voit nyt nauttia Active Smart™ -jääkaapin tuottamista jäähdytetystä 

vedestä ja jääpaloista.

1e Tukevuus
 ■ Jääkaapin pohjan kaikkien neljän kulman on ehdottomasti oltava 

tukevasti lattialla jääkaapin liikkumisen estämiseksi.
 ■ Jääkaapin asentaminen pehmeälle tai epätasaiselle lattialle saattaa 

aiheuttaa kaapin vääntymisen ja huonon ovien tiivistyksen. 
 ■ Varmista säädettäviä etujalkoja vastapäivään pyörittämällä, että 

säädettävät etujalat ovat täysin sisällä.
 ■ Aseta jääkaappi paikalleen. Laske säädettäviä etujalkoja kiertämällä niitä 

myötäpäivään. Nosta laitteen etuosaa, kunnes se on tukevasti paikallaan 
ja ovet liikkuvat kohti .sulkeutunutta asentoa, kun ne ovat auki.

 ■ Saranapuolen säädettävän etujalan on kannettava suurin osan kaapin 
painosta ja kaapin on oltava tukeva, se ei siis saa keinua tai huojua.

1f Jääkaapin ovien tasaaminen (ainoastaan mallit, joissa on 
vastakkaisista reunoista saranoidut ovet)

 ■ Epätasaisilla pinnoilla ovien tasaamiseen voidaan käyttää kahta edessä 
olevaa jalkaa.

 ■ Jos vasen ovi on liian alhaalla, nosta kaappia vasenta jalkaa kiertämällä, 
kunnes ovien yläreunat ovat samalla tasolla. Jos oikea ovi liian alhaalla, 
säädä oikeaa jalkaa samalla tavalla. 

1g Ennen ruoan panemista jääkaappi- tai pakasteosastoihin
 ■ Poista jääkaapista kaikki pakkausmateriaali, puhdista laitteen sisäpuoli 

ja anna jääkaapin käydä tyhjänä 2 - 3 tuntia ennen ruoan asettamista 
jääkaappiin.

Energiatehokkuus
Seuraavien vinkkien avulla voit käyttää laitettasi mahdollisimman 
energiatehokkaasti:

 ■ Älä peitä jääkaappia millään materiaalilla, joka estää ilman virtauksen 
kaapin reunojen ympäri.

 ■ Jätä riittävät etäisyydet kaapin sisäpuolen ilmakanavien eteen kylmän 
ilman mahdollisimman tehokkaan jakautumisen sallimiseksi.

 ■ Jäähdytä kuumat ruoat ennen niiden jääkaappiin laittamista.
 ■ Älä täytä osastoja liian täyteen.
 ■ Älä avaa ovia turhaan.
 ■ Älä valitse liian kylmää lämpötila-asetusta.
 ■ Tarkista, ettei ovitiivisteissä ole vuotoja.

2  sIsÄIsen ohjAusPAneeLIn 
  KÄYttÄMInen

Kaikissa malleissa on sisäinen näyttö, joka muodostuu useista LED-
merkkivaloista ja kapasitiivisista kosketuspainikkeista. Seuraavassa 
esitetään kolme sisäisen näytön versiota.

Sisäinen ohjauspaneeli

Kuva 2 Tasman-mallien 
sisäinen ohjauspaneeli

Kuva 3 Designer- ja 
Elegance-mallien sisäinen 
ohjauspaneeli

Kuva 4 Ice & Water -mallien 
sisäinen ohjauspaneeli

2a Lämpötilan säätö
Kun jääkaapin virta kytketään ensimmäisen kerran päälle, tehokas 
jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää automaattisesti sekä jääkaapin että 
pakastimen asetettuihin lämpötiloihinsa. Tämä kestää 2–3 tuntia.

Kuva 5 Lämpötilan säädön sisäiset säätimet

Tilojen lämpötilan säätäminen:
1 Jääkaappiosaston LED syttyy automaattisesti. Lämpötila näytetään LED-

merkkivalojen sarjana.
2 Säädä jääkaappiosaston lämpötilaa - tai -painikkeella.  
3 Jos haluat säätää lämpötilaa, paina -painiketta kerran siten, että 

pakastinosaston LED syttyy.  
4 Säädä pakastinosaston lämpötilaa - tai -painikkeella.  

2b  Hälytyksen mykistys
Tämä toiminto  hiljentää ovihälytyksen 20 minuutin ajaksi, kun oven on 
oltava pitkään auki esimerkiksi jääkaapin puhdistamista varten

Voit ottaa mykistyksen käyttöön painamalla sisäisen ohjauspaneelin 
-painiketta. Hälytyksen mykistyksen merkkivalo syttyy, kun mykistys on 
käytössä.

2c Erikoistoiminnot
 Pikapakastus (ainoastaan Designer- ja Ice & Water -mallit)

FAST FREEZE nopeuttaa pakastamista laskemalla pakastimen lämpötilan 
mahdollisimman kylmäksi 12 tunnin ajaksi, mikä auttaa varmistamaan 
raikkauden, rakenteen ja maun säilymisen pakastamisen aikana.

 ■ Voit ottaa toiminnon käyttöön painamalla sisäisen ohjauspaneelin 
-painiketta. FAST FREEZE -merkkivalo syttyy, kun toiminto on käytössä. 

 Pullon jäähdytys -toiminto (ainoastaan Designer- ja Ice & Water 
-mallit)

Tämän toiminnon avulla voit jäähdyttää juomasi jääkaapissa nopeammin 
ilman huolta niiden unohtamisesta. Ajastimen ajaksi on asetettu 15 
minuuttia, mutta jäähdytykseen kuluva aika vaihtelee juoman koon 
mukaan. Jos juoma ei ole riittävän kylmä 15 minuutin jälkeen, laita se 
takaisin pakastimeen ja ota BOTTLE CHILL -toiminto uudelleen käyttöön.

 ■ Voit ottaa toiminnon käyttöön painamalla sisäisen ohjauspaneelin 
-painiketta. BOTTLE CHILL -merkkivalo syttyy, kun toiminto on käytössä. 

-kuvake syttyy ulkoisessa näytössä (ainoastaan Ice & Water -mallit).
 ■ Laite antaa äänimerkin 15 minuutin kuluttua. 
 ■ Muut kuin Ice & Water -mallit: avaa tuoreiden ruokien osaston ovi ja 

hiljennä hälytys painamalla sisäisen ohjauspaneelin -painiketta.
 ■ Ice & Water -mallit: -kuvake vilkkuu ulkoisessa näytössä. Voit hiljentää 

äänimerkin painamalla -painiketta.
 ■ Muista poistaa juoma pakastimesta.

2d Jääpalakone
Jääpalakoneen ensimmäinen käyttökerta

Kuva 6 Jääpalakoneen sisäiset säätimet

 ■ Jääpalakone ei ole päällä, kun jääkaappiin kytketään asennuksen jälkeen 
ensimmäisen kerran virta. ICE ON/OFF -kuvakkeen yläpuolella oleva valo 
ei pala.  

 ■ Ota jääpalakone käyttöön painamalla -painiketta. ICE ON/OFF 
-kuvakkeen yläpuolella oleva valo palaa, kun jääpalakone on päällä.

 ■ Pidä -, - ja -painikkeita samanaikaisesti painettuna 4 sekunnin 
ajan ja sulje sitten ovi tai ovet.. Jääpalataso kääntyy ympäri. Käännä taso 
uudelleen. Jääpalataso kääntyy ympäri ja pudottaa veden jääastiaan. 
Tyhjennä vesi ja aseta astia takaisin paikalleen.

 ■ Jos säiliö on täynnä jäätä tai asetettu väärin paikalleen, jääpalakone ei 
toimi. Jos kaikki säiliöt poistetaan, jääpalakone ei toimi.

 ■ Älä käytä laitteen 24 ensimmäisen käyttötunnin aikana valmistettuja 
jääpaloja. 

 ■ Suosittelemme, että sammutat jääpalakoneen seuraavissa tilanteissa:
– Veden syöttö on poikki useita tunteja.
– Jääpalojen säilytyssäiliö poistetaan joksikin ajaksi.
– Lähdet matkoille.

3  uLKoIsen nÄYtÖn jA  
  AnnosteLIjAn KÄYttÖ

Ice & Water -malleissa on ulkoinen näyttö ja veden annostelija.

Kuva 7 Ice & Water -mallien ulkoinen näyttö ja annostelija

3a Ulkoinen näyttö
Näytön yläreunassa on yksi painike, jossa on LED-merkkivalo, ja kaksi 
LED-kuvaketta.

Annostelija lukituspainike ja valo

Lukitsee veden annostelijan tai avaa sen lukituksen. Valo 
palaa, kun veden annostelija on lukittu.

Pullon jäähdytys -toiminnon ilmaisin

Ilmaisee, kun BOTTLE CHILL -toiminto on päällä, ja vilkkuu, 
kun juoma on valmis.

Suodattimen vaihdon ilmaisin

Ilmaisee, kun vesisuodatin on vaihdettava.

3b Veden annostelija
Veden annostelijan ensimmäinen käyttökerta

 ■ Kun laite on asennettu, odota annostelupainikkeen ensimmäisen 
painalluksen jälkeen noin minuutti, ennen kuin aloitat veden 
annostelun. Tällöin säiliö pääsee täyttymään kokonaan.

 ■ Kun olet täyttänyt säiliön, huuhtele säiliö annostelemalla 3 l vettä. Älä 
käytä vettä, vaan heitä se pois.

 ■ Huomaa, että asennuksen jälkeen parin seuraavan päivän aikana 
annostelijasta saattaa tulla muutamia tippoja järjestelmään jääneen 
ilman poistuessa.

4  LIsÄtIetojA
Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista…

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Lue käyttöoppaan asennusohjeet, 
erityisesti vianmääritysosuus, ja varmista, että 

1 tuotteesi on asennettu oikein
2 osaat käyttää tuotetta oikein.

Jos tarvitset apua tai osia vielä näiden seikkojen tarkistamisen jälkeen, 
katso paikalliset huoltoedustajat osoitteesta www.fisherpaykel.eu.
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