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KIIRJUHEND

Külmikusektsioon
A.  Ventilaator ning antibakteriaalne ja lõhnavastane 

filter (sõltuvalt mudelist)
B. LED-lampidega juhtpaneel
C. Riiulid
D. Puu- ja köögiviljasahtlit kattev plaat
E. Puu- ja köögiviljasahtel
F. Nimiplaat (köögiviljasahtli küljel)
M. Ukseriiulid
N. Pudelihoidja (kui kuuluvad komplekti)
O. Pudeliriiul 

Kõige vähem külm tsoon
Keskmine tsoon
Kõige jahedam tsoon
Puu- ja köögivilja tsoon 

Külmutussektsioon 
G.  Ülemine sahtel või uks (külmutatud ja 

sügavkülmutatud toidu hoiustamistsoon)
H. Keskmine sahtel (külmutatud ja sügavkülmutatud 

toidu hoiustamisala)
I. Alumine sahtel (külmutusala)
L. Jääkuubikurestid (kui kuuluvad komplekti)

Märkus: Kõik sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on 
võimalik eemaldada. 

Parimad toidu hoiustamistemperatuurid on tehases 
juba seadistatud.

 Mida teha kui...  Võimalikud põhjused: Lahendused:

Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.

Võimalik on seadme vooluvarustusprobleem.

Seade võib olla Sees/ootel režiimis.

Kontrollige järgmist:
- ei ole voolukatkestust;
-  pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis 

(st võimaldab seadme vooluvarustust);
- majapidamise elektrisüsteemi kaitseseade on toimiv;
- toitekaabel ei ole purunenud.
Lülitage seade sisse, vajutades selleks lühidalt nuppu „Temp“ (vt funktsiooni Sees/Ootel).

Sisevalgusti ei tööta. Lambipirn võib vajada väljavahetamist.
Tehnilise komponendi rike. Võtke ühendust volitatud Teeninduskeskusega.

Sisevalgustus vilgub. Ukse alarm on aktiveerunud.
Alarm lülitub sisse, kui külmikusektsiooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks. 

Alarmi lõpetamiseks sulgege külmiku uks.
Ukse uuesti avamisel töötab valgustus tavapäraselt.

Sektsioonide sisemine temperatuur ei ole piisavalt 
madal. Sellel võib olla mitmeid põhjusi (vt "Lahendused").

Kontrollige järgmist:
- kas uksed sulguvad korralikult;
- kas seade ei ole paigaldatud kuumusallika lähedale;
- kas valitud temperatuur on piisav;
-  kas õhutsirkulatsioon läbi seadme põhjas asuvate avade ei ole takistatud (vt paigaldusjuhendit).

Külmikusektsiooni põhjas on vesi. Sulamisvee äravoolu on ummistatud. Puhastage sulamisvee äravooluava (vt peatükki "Seadme hooldamine ja puhastamine").

Külmutussektsioonis on liiga palju härmatist. Külmutussektsiooni uks ei sulgu korralikult.
- Kontrollige, et miski ei takistaks ukse korralikult sulgumist.
- Sulatage külmutussektsioon.
- Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.

Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum. Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise. Mingit lahendust ei ole siin vaja.

Üks või mitu rohelist tuld vilguvad pidevalt. Tõrke alarm.
Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest. Võtke ühendust volitatud Teeninduskeskusega. 

Külmikusektsiooni temperatuur on liiga külm. - Valitud temperatuur on liiga külm.
- Külmutussektsiooni on võibolla pandud suur kogus värsket toitu.

- Proovige seadistada vähem külma temperatuuri.
- Kui külmutussektsiooni on pandud värsket toitu, oodake, kuni see on lõpuni ära külmunud.

 EE

Lugege juhised enne seadme kasutamist 
tähelepanelikult läbi.
Omadused, tehnilised andmed ja pildid võivad 
mudeliti erinevad olla.

5019 300 02331

Ventilaator (kui kuulub komplekti)
Võite alusel olevat nuppu vajutades lülitada ventilaatorit sisse/
välja (nagu joonisel näidatud). Kui ümbritsev temperatuur on 
kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisad, tuleb 
ventilaator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu korralik 
säilumine. Ventilaatori väljalülitamine võimaldab optimeerida 
energia tarbimust. 

ET

6th Sense 
Võimaldab saavutada kiirelt optimaalseid säilitamistingimusi seadme 
sisetemperatuuri mõistes.

LED-lamp
LEDid kestavad traditsioonilistest 
valgustipirnidest kauem, nad parandavad 
sisemist nähtavust ja on 
keskkonnasõbralikud. 
Võtke ühendust 
teeninduskeskusega, 
kui on vaja lampi 
vahetada.

Sees/Ootel 
Vajutage nuppu „Temp.“ 3 sekundit
lülitage seade välja (juhtpaneel ja lamp jäävad 
välja lülitatuks). Seadme uuesti aktiveerimiseks 
vajutage lühidalt uuesti nupule.
Märkus: See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

Külmikusektsiooni temperatuur
Kolm LED-näidikut näitavad külmikusektsiooni 
valitud temperatuuri.
Nupuga „Temp.“ on võimalik valida sellest erineva 
temperatuuri.

Võimalik on teha järgmisi reguleerimisi:

LEDid põlevad Valige temperatuur

 Kõrge (vähem külm)

 Keskmine-kõrge

 Keskmine

 Keskmine-madal

 Madal (jahedam)

Märkus: Teatud helid, nagu külmutussüsteemi põhjustatud kurisemine ja susin, on normaalsed.

Värske toidu külmutamine
Paigutage külmutatav värske toit 
külmutussektsiooni külmutusalale vältides toidu
vahetut kokkupuutumist juba külmunud toiduga. 
Külmutuskiiruse maksimeerimiseks võib alumise 
sahtli välja võtta ja asetada toidu otse sektsiooni 
põhja.
Külmutamine on valmis 24 tunni pärast.
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Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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