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SEES/OOTEL 
Vajutage 3 sekundit, et seade välja lülitada. 
Ooterežiimis süttivad displeile kaks kriipsu ja külmikusektsiooni 
valgustus ei sütti.
Toote uuesti sisselülitamiseks piisab lühidalt nupule vajutamisest.
Märkus. See toiming ei lahuta seadet vooluvarustusest.
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6TH SENSE
Võimaldab saavutada kiirelt optimaalseid säilitamistingimusi 
seadme sisetemperatuuri mõistes.

ECO ÖÖFUNKTSIOON  (Eco night) 
Eco öötariif võimaldab koondada toote energiatarbe vähese 
kasutamise ajale (enamasti öösel), mil energiat on rohkem saada 
ja see on odavam kui päevasel ajal (eritariifne süsteem kehtib vaid 
teatud riikides; konsulteerige oma teenusepakkujaga). Funktsiooni 
desaktiveerimiseks vajutage nuppu Eco öö väiksema tasumääraga 
ajavahemiku alguses (sõltub konkreetsest tariifiskeemist). Näiteks: 
kui soodsam tariif hakkab kehtima õhtul kell 10, vajutage nuppu, 
mis vastab sellele kellaajale. Kui valgusdioodnäidik põleb, siis on 
funktsioon aktiivne. Pärast funktsiooni aktiveerimist asub toode 
automaatselt kohandama energiatarvet vastavalt ajale (st tarbib 
öösel rohkem energiat kui päeval).
TÄHELEPANU! Toimimiseks peab funktsioon olema sisse 
lülitatud nii öösel kui ka päeval. Funktsioon jääb aktiivseks, kuni 
selle väljalülitamiseni (see desaktiveeritakse ka elektrikatkestuse 
või seadme väljalülitamise korral). Funktsiooni desaktiveerimiseks 
vajutage nuppu uuesti. Kui valgusdioodnäidik ei põle, siis on seade 
välja lülitatud.
Märkus. Seadme energiakulust teatatakse, kui Eco ööfunktsioon 
on välja lülitatud.

TEMPERATUURIDISPLEI
Ekraanile kuvatakse külmutussektsioon temperatuur (-16 °C kuni 
-24 °C).
Temperatuuri saab muuta nupuga C° ..

KIIRKÜLMUTUS
Vajutage nuppu 24 tundi enne seda, kui panete 
sügavkülmkambrisse suure koguse värskeid toiduaineid.
Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon .
Funktsioon lülitub 48 tunni pärast välja või kui vajutate nuppu 

.

Märkus. Ärge pange külmutatavat toitu vastu teisi, juba 
külmunud toiduaineid.

VOOLUKATKESTUSE ALARM
Alarm kostub pikema elektrikatkestuse korral, mille tõttu 
sektsiooni sisetemperatuur on tõusnud.
Punane näidik vilgub ja kostub helisignaal, kuni ukse 
sulgemiseni. Sügavkülmkambri temperatuuri märgutuled võivad 
vilkuda.

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu 
„Helisignaali väljalülitamine” . Kui külmutussektsioon ei 
ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset 
temperatuuri, võib aktiveeruda temperatuurialarm (vt 
temperatuurialarmi kohta). Kontrollige toiduainete seisukorda 
enne kasutamist.

A. Juhtpaneel 
B. Valgustus (valgusdioodsüsteem)
C. Külmiku luugid (külmutusala)
D. Keskmine sahtel
E. Väikse sahtliga külmik
F. Suure sahtliga sügavkülmik
G. Sahtli vahesein*
H. Alumise sahtliga külmik
I. Nimiplaat* (köögiviljasahtli küljel)
L. Jäätükid
M. Jääkuubikute rest* 

* Saadaval ainult teatavatel mudelitel.

Tehases on juba seatud parimad temperatuurid 
toiduainete säilitamiseks.

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

HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE  
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu.KÜLMUTUSKONTROLL  

Külmutuskontroll on kõrgetasemeline tehnoloogia, mis vähendab tänu uuenduslikule ja külmikust 
sõltumatule õhusüsteemile temperatuurikõikumisi kogu külmutussektsioonis. Külmakahjustuste arv väheneb 
kuni 50% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi.
Külmutuskontrolli välja lülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu Ecö öö .
Funktsioon töötab selles temperatuurivahemikus õigesti:
-22 °C kuni -24 °C. Kui funktsioon on rakendatud ja hetketemperatuur külmikus on seatud soojemale 
seadepunktile kui -22°C, seatakse temperatuur automaatselt töövahemikku jääva -22°C peale.
Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse 
funktsioon automaatselt välja.
Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa funktsiooni külmutuskontroll rakendada seni, kuni kiirkülmutuse 
funktsioon välja lülitatakse.

KÜLMUTUSKONTROLLI näidik 

Mida teha, kui ... Võimalikud põhjused: Lahendused:

Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta. Seade võib olla Sees/ootel režiimis.
Võimalik, et probleem on seadme toites.

Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse. Kontrollige, kas:
- kas ei ole voolukatkestust;
- kas pistik on korralikult pistikupesas ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges 
asendis (s.t võimaldab seadme vooluvarustust);
- kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadised on töökorras;
- kas toitekaabel on terve.

Sisevalgusti ei tööta.
Lambipirn võib vajada väljavahetamist.

Seade võib olla Sees/ootel režiimis

- Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
- Lülitage seade nupuga „Sees/ootel” sisse.

Kambri sisemine temperatuur ei ole piisavalt külm. Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)

Kontrollige, kas:
- uks sulgub korralikult;
- seade on kuumusallikatest eemal;
- valitud temperatuur on piisav;
- õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.

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

Punane ikoon vilgub ja helisignaal on aktiveeritud Lahtise ukse häire
Alarm lülitub sisse, kui uks jääb pikemaks ajaks avatuks. Helisignaali väljalülitamiseks sulgege toote uks.

Punane ikoon  põleb, helisignaal on aktiveeritud ja displeil vilgub täht F. Tõrke häire
Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.

Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt ikooni 
„Helisignaali väljalülitamine” .

Temperatuuri ekraan vilgub (°C) ja häirenäidik jääb sisse. Temperatuuri häire
Temperatuur külmikus ei ole nõuetekohane.

Vajutage seiskamise/häire nuppu ; helimärguanne lülitub välja, temperatuuriekraan (°C) vilgub ja 
häirenäidik jääb sisse kuni temperatuuri < -10°C saavutamiseni.

 Pikaajalise voolukatkestuse häire ikoon jääb põlema, häirenäidik  vilgub ja 
temperatuuriekraan (°C) vilgub, näidates voolukatkestuse ajal saavutatud max temperatuuri.

Pikaajalise voolukatkestuse alarm
Pikaajaline voolukatkestus võib põhjustada sisetemperatuuri tõusmise kuni 0 °C.

Vajutage seiskamis/häirenuppu ; helimärguanne lülitub välja, temperatuuriekraan (°C) vilgub ja 
häirenäidik jääb sisse kuni temperatuuri < -10°C saavutamiseni.

LV ET


