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Hűtőtér
A.  Ventilátor és antibakteriális, szagtalanító szűrő 

(típusfüggő)
B. Hőmérséklet-szabályozó jelzőfény
C. Polcok
D. A zöldség- és gyümölcsfiók tetejének felülete
E. Zöldség- és gyümölcsfiók
F. Adattábla (a frissentartó fiók oldalán)
M. Ajtópolcok
N. Palacktartó (ha van)
O. Palacktartó polc

Legkevésbé hideg zóna
Közepes hőmérsékletű zóna
Leghidegebb zóna
Zöldség és gyümölcs zóna 

Mélyhűtőtér 
G.  Felső fiók vagy ajtó (fagyasztott és 

gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolótere)
H. Középső fiók (fagyasztott és gyorsfagyasztott 

élelmiszerek tárolótere)
I. Alsó fiók (fagyasztóterület)
L. Jégkockatartó (ha van)

Megjegyzés: Valamennyi fiók, ajtópolc és polc 
kivehető. 

Az élelmiszerek tárolásához optimális hőmérsékletek 
már gyárilag be vannak állítva.

A készülék használata előtt olvassa el 
figyelmesen a mellékelt útmutatót.
A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a 
típustól függően eltérőek lehetnek.
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Friss élelmiszerek lefagyasztása
A lefagyasztandó friss élelmiszereket úgy helyezze el a mélyhűtőtér 
fagyasztóterületén, hogy azok ne érintkezzenek közvetlenül a már 
lefagyasztott élelmiszerekkel. A gyorsabb lefagyasztás érdekében 
eltávolíthatja az alsó fiókot, és az élelmiszert közvetlenül a 
mélyhűtőtér aljára pakolhatja.
A készülék 24 óra alatt fagyasztja le az élelmiszert.

Ventilátor (ha van)
A ventilátor alján lévő gomb megnyomásával igény szerint be- 
és kikapcsolhatja a ventilátort (lásd az ábrán). Ha a környezeti 
hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy az üvegpolcokon 
vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak 
mindenképpen működnie kell, mert 
így garantálható az élelmiszerek 
eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával 
az energiafogyasztás optimalizálható.

Megjegyzés: Bizonyos zajok (pl. a kotyogó és sípoló hangok) a hűtőrendszertől származnak, és hozzátartoznak a készülék normál működéséhez.

Mi a teendő, ha...  Lehetséges okok Megoldás

A készülék nem működik. Elképzelhető, hogy probléma van a készülék tápellátásával.

Ellenőrizze, hogy:
• nincs-e áramkimaradás;
•  a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a 

helyes pozícióban van-e;
• működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere;
• nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór;
• a hőmérséklet-szabályozó gombja nem a „•” helyzetben van-e.

A készülék belső világítása nem működik. Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze az izzót, és szükség szerint 
cserélje ki (lásd „Az izzó cseréje” című részt a használati utasítások között).

A rekeszek belsejében lévő hőmérséklet  
nem elég alacsony. Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).

Ellenőrizze, hogy:
• az ajtók megfelelően zárnak-e;
• a készülék nincs-e hőforrás közelében;
• a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva;
•  a készülék alján lévő szellőzőrácsokon keresztül keringő levegő útja nem akadályozott-e (lásd a 

szerelési útmutatót).

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van. Tisztítsa meg a leolvasztási víz leeresztőnyílását (lásd „A készülék karbantartása és tisztítása” című 
fejezetet). 

Túl sok jég képződik a mélyhűtőtérben. A mélyhűtőtér ajtaja nem megfelelően zár.
- Ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza az ajtó megfelelő záródását.
- Jégtelenítse a mélyhűtőteret.
- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett beüzemelve.

A készülék elülső része az ajtótömítésnél meleg. Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van. Nincs szükség semmilyen megoldásra.

A hűtőtér hőmérséklete túl alacsony. - A hőmérséklet túl alacsony értékre lett állítva.
- Túl nagy mennyiségű friss élelmiszer lett bepakolva a mélyhűtőtérbe.

- Állítson be magasabb hőmérsékletet.
-  Ha friss élelmiszereket pakolt a mélyhűtőtérbe, várjon, amíg a fagyasztás befejeződik.
- Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a VENTILÁTOR bekezdés utasításait követve.

A fagyasztótér és a hűtőtér hőmérséklete
Ennek a hűtőszekrénynek/fagyasztószekrénynek az elindítása 
a hűtőtérben elhelyezett hőmérséklet-szabályozó gomb 
segítségével történik. 

Mind a hűtőtér, mind a fagyasztótér hőmérséklete a hőmérséklet-
szabályozó gombjának elforgatásával állítható be.

A hőmérséklet-szabályozó 1/2 helyzetben: a hőmérséklet 
kevésbé alacsony
A hőmérséklet-szabályozó 3/5 helyzetben: közepes 
hőmérséklet
A hőmérséklet-szabályozó 6/7 helyzetben: a hőmérséklet 
alacsonyabb

Ha a hőmérséklet-szabályozó gombját • helyzetbe állítja, az 
egész készülék kikapcsol.

Izzó/LED-izzó

Hőmérséklet-szabályozási beállító jelzés
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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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