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A.  Elektroninen ohjausyksikkö
B. Pakastinosasto (jos jääkaapissa on 

pakastinosasto)
C. LED-merkkivalot (riippuen mallista)
D. Suodattimella varustettu tuuletin (jos sellainen 

on); katso suodattimen omat ohjeet
E. Hyllyt
F. Hedelmä- ja vihanneslaatikon peittävä taso
G. Hedelmä- ja vihanneslaatikot
H.  Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
I. ja L. Ovihyllyt
M. Pullonpitimet (mikäli varusteena)
N. Pullohylly
 

Vähiten kylmä alue
Keskitasoalue
Kylmin alue
Hedelmät ja vihannekset -alue 

Huomaa: Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat 
irrotettavissa.

Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on  
esisäädetty tehtaalla.

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.
Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat saattavat 
vaihdella mallikohtaisesti.
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Mitä tehdä jos... Mahdolliset syyt: Ratkaisut:

Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.

Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa.
Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.

Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta. Tarkista seuraavat seikat:
- onko kyseessä sähkökatko
-  onko pistoke kytketty oikein pistorasiaan ja onko sähköverkon kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) oikeassa asennossa (eli laite saa 

virtaa)
- että kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein
- onko virtajohto ehjä.

Sisävalo ei toimi.

Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa.

Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa

- Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen.
- Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta

Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi kylmä. Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)

Tarkista seuraavat seikat:
- ovi on kunnolla kiinni
- laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä
- lämpötila on asetettu oikealle tasolle
- laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.

Jääkaappiosaston pohjalla on vettä. Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa. Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (katso kappale Laitteen huolto ja puhdistus).

Punainen  -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu
Ovi auki -hälytys
Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa.

Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen ovi. 

Punainen  -kuvake syttyy, äänimerkki käynnistyy ja näytössä vilkkuu 
kirjain “F“.

Toimintahäiriön hälytys
Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken hälytysäänimerkin sammutuspainiketta.

Tuuletin
Tuuletin on esiasetettu TOIMINTAAN.
Voit kytkeä tuulettimen päälle/pois päältä painamalla  -painiketta ja 

 -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
Palava  -kuvake ilmoittaa, että tuuletin on päällä ja ProFresh-toiminto 
on siis käynnissä. Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä 
on vesipisaroita, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan 
säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen sammuttaminen pienentää 
laitteen virrankulutusta.
Huomaa: tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen 
jälkeen tai laitteen sammuttamisen jälkeen.

6th Sense Fresh Control -toiminto
Sallii toiminnon saavuttaa nopeasti optimaaliset säilytysolosuhteet 
sisälämpötilan ja kosteuden osalta.
Jotta toiminto toimisi oikein, myös tuulettimen tulee olla päällekytketty.

Huomaa: jotkin jäähdytysjärjestelmästä tulevat äänet, kuten pulputus ja suhina, kuuluvat normaaliin toimintaan

Laitteen lämpötila
°C -painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

Pikapakastus/-jäähdytystoiminto (Pikajäähdytys)

Käynnistä pikajäähdytystoiminto painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan, jos haluat jäähdyttää jääkaappiosaston nopeasti, 
tai 6 tuntia ennen kun pakastinosastoon (jos sellainen on) aiotaan laittaa suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita. 
Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake  näkyy. Toiminto sammuu jälleen automaattisesti 6 tunnin kuluttua tai se voidaan 
sammuttaa manuaalisesti painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan.

Huomaa: älä sijoita pakastettavia tuotteita niin, että ne koskevat jo jäässä oleviin pakasteisiin.







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. Fan with filter (if present), see specific instructions for filterD. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter

E. ShelvesE. Shelves

F. Level covering the fruit and vegetable drawerF. Level covering the fruit and vegetable drawer

G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)

N. Bottle shelfN. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Medium zoneMedium zone

Coldest zoneColdest zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone

PIKAOPAS

Loma (lomatoiminto) 
Tätä toimintoa voidaan käyttää pidemmän poissaolon aikana. Kytke 
toiminto käyttöön painamalla Loma-painiketta   3 sekunnin ajan. 
Näyttö ilmaisee jääkaappiosaston lämpötilan (12 °C) ja kuvake  
syttyy. Ota elintarvikkeet pois laitteesta toiminnon aktivoimisen 
jälkeen ja pidä ovi kiinni – laite pysyy lämpötilassa, joka estää hajujen 
syntymistä. 
Toiminto laitetaan pois päältä painamalla lyhyesti painiketta tai  
-painikkeesta.

Painikelukitus  
Painikelukitus voidaan laittaa päälle / pois päältä pitämällä  
-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistuksesta 
ilmoittava äänimerkki (kuvakkeeseen tulee välittömästi valo, joka 
sammuu muutamassa sekunnissa). Jos painat mitä tahansa painiketta 
painikelukituksen ollessa päällä, kuuluu äänimerkki ja  -kuvake 
vilkkuu.On/Stand-by (Virta-/Valmiustila) 

Sammuta laite painamalla  -painiketta 3 sekunnin ajan. 
Valmiustilassa kuvakkeeseen tulee valo ja jääkaappiosaston valo ei 
syty.
Laite voidaan kytkeä jälleen toimintaan lyhyellä painikkeen 
painalluksella.
Huomaa: tällä menetelmällä laite on edelleen kytkettynä 
sähköverkkoon.

Hälytysäänimerkin sammutus 
Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta .
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G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)
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Lämpötilan näyttö
Näyttö ilmoittaa jääkaappiosaston lämpötilan (2 °C – 7 °C).


