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A.   LED-lampidega juhtpaneel
B.   Riiulid
C.   Plaat, mis katab 

  puu- ja köögiviljasahtlit
D.   Puu- ja köögiviljasahtel
E.   Nimiplaat (puu- ja köögiviljasahtli küljel)
F.   Külmutussektsioon
G ja H. Ukseriiulid
I.   Pudelihoidik (kui see on varustuses)
L.   Pudeliriiul 

Kõige soojem ala
Keskmine tsoon
Kõige jahedam ala
Puu- ja köögivilja tsoon 

Märkus. Kõiki sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on 
võimalik eemaldada. 

Sobiv toidu säilitustemperatuur on seatud juba 
tehases.

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

Juhtpaneel ei põle, seade ei tööta.

Võimalikud seadme vooluvarustusprobleemid.

Seade võib olla ooterežiimis.

Kontrollige:
- kas on tegemist voolukatkestusega;
- kas  pistik on sisestatud korralikult pistikupessa ja kas ka võimalik kahe viiguga lüliti on õiges asendis (tagab seadme 

vooluvarustuse)
- kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed töötavad
- kas toitekaabel on purunenud.
Lülitage seade sisse, vajutades lühidalt nuppu Temp (vt funktsiooni Sees/Ootel).

Sisevalgusti ei tööta. Võimalik, et lamp on vaja välja vahetada.
Tehnilise osa rike. Võtke ühendust volitatud Teeninduskeskusega.

Sisemine tuli vilgub. Uksehäire töötab.
Uksehäire lülitub sisse, kui külmiku uks liiga pikalt lahti jääb. 

Sulgege külmiku uks, et häire lõpetada.
Kontrollige tulesid, kui ukse uuesti avate.

Sektsioonide sisetemperatuur ei ole piisavalt külm. Siin võib olla mitu põhjust (vt tulpa "Lahendus”).

Kontrollige:
- kas uksed on korralikult suletud;
- kas seade on kuumusallikatest eemal;
- kas valitud temperatuur on piisav;
-  kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede on takistatud (vt paigaldusjuhendit).

Külmikusektsiooni põhjas on vett. Sulatusvee äravool on ummistunud. Puhastage sulamisvee äravool (vt kasutusjuhendi peatükki "Seadme hooldamine ja puhastamine").

Liiga palju jääd külmutussektsioonis. Külmutussektsiooni uks ei sulgu korralikult.
- Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist.
- Sulatage külmutussektsioon.
- Veenduge, et külmik on õigesti paigaldatud.

Üks või mitu rohelist tuld vilgub pidevalt. Tõrke häire.
Häire annab märku tehnilise komponendi rikkest. Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. 

Külmikusektsiooni temperatuur liiga külm. - Temperatuur on seatud liiga külmaks.
- Külmutussektsiooni pandi just suurem hulk värsket toitu.

- Proovige seada temperatuur soojemaks.
- Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni see lõplikult külmub.

 

Lugege juhised enne seadme kasutamist 
tähelepanelikult läbi.
Omadused, tehnilised andmed ja pildid võivad 
mudeliti erineda.
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LED-lamp
LEDid kestavad kauem kui tavalised lambipirnid, 
nad parandavad sisemuse nähtavust ja on 
keskkonnasõbralikud.
Kui vajate 
asenduslampi, võtke 
ühendust volitatud 
teenindusega.

Märkus. mõned helid (nt külmutussüsteemi põhjustatav mulksumine ja susin) on normaalsed.

Värske toidu külmutamine (kui külmikul on 
sügavkülm)
Asetage külmutatav värske toit sügavkülma 
alumisele riiulile.
Toit on külmutatud 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)

On/Stand-by 
Vajutage nuppu Temp 3 sekundit (juhtpaneel ja 
valgustus jäävad väljalülitatuks), et seade välja 
lülitada. Vajutage lühidalt, et tagasi sisse lülitada.
Märkus. see toiming ei lahuta seadet 
vooluvarustusest

Külmikusektsiooni temperatuur
Kolm tuld märgivad valitud külmikusektsiooni 
temperatuuri.
Temperatuuri saab muuta nupuga Temp.

Võimalikud on järgmised astmed:

LED-id põlevad Temperatuur

 Kõrge (kõige soojem)

 Keskmiselt kõrge

 Keskmine

 Keskmiselt madal

 Madal (kõige külmem)
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6th Sense 
Võimaldab saavutada kiirelt optimaalseid säilitamistingimusi seadme 
sisetemperatuuri mõistes.
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