
 Mi a teendő, ha...  Lehetséges okok: Megoldások:

A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.

Elképzelhető, hogy a készülék készenléti állapotban van.
Elképzelhető, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Készenlét gombot.
Ellenőrizze a következőket:
- nincs-e áramkimaradás;
- a villásdugó jól be van-e dugva az aljzatba, és az esetleges kétpólusú hálózati megszakító a megfelelő 

állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását)
- működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere;
- nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.

A készülék belső világítása nem működik.
Elképzelhető, hogy ki kell cserélni az izzót.

Elképzelhető, hogy a készülék készenléti állapotban van.

Izzóval ellátott modellek: Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze az izzót, és 
szükség szerint cserélje ki (lásd „Az izzó vagy a LED cseréje” című részt).
LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki segítségnyújtási szolgálathoz.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Készenlét gombot.

A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony. Ennek különböző okai lehetnek (Lásd a „Megoldások” oszlopot)

Ellenőrizze a következőket:
- az ajtók megfelelően zárnak-e;
- a készülék nincs-e hőforrás közelében;
- megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
- nem akadályozza-e valami a készülék aljában található szellőzőrácsokon keresztüli légáramlást.

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van. Tisztítsa meg a vízleeresztő csövet (lásd: „A készülék karbantartása és tisztítása”)

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

A hűtőtér hőmérsékletének jelzőfényei az ábrán látható módon villognak: 

 
Meghibásodási figyelmeztetés
A jelzés egy műszaki alkatrész meghibásodására figyelmeztet. Hívja a hivatalos műszaki segítségnyújtási szolgálatot.

HU

Hűtőtér
A.  Kezelőlap
B. Ventilátor, valamint antibakteriális és szagszűrő 

(modelltől függően)
C. LED-es jelzőfények (modelltől függően)
D. Polcok
E. A zöldség- és gyümölcsfiókot fedő szint
F.Zöldség- és gyümölcsfiók
G. Adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
O. Ajtópolcok
P. Palacktartó (ha van ilyen)
Q. Palacktartó polc

Legkevésbé hideg zóna
Középső zóna
Leghidegebb zóna
Zöldség és gyümölcs zóna 

Mélyhűtőtér
H. Jegesedésgátló (ha van ilyen)
I. Felső fiók (fagyasztott és mélyfagyasztott 

élelmiszerek tárolására)
L. Középső fiók (fagyasztott és mélyfagyasztott 

élelmiszerek tárolására)
M. Alsó fiók (fagyasztóterület)
N. Jégkockatartók (ha van ilyen)

Megjegyzés: Valamennyi fiók, ajtópolc és polc 
kivehető.

Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre 
be van állítva.

A készülék használata előtt olvassa el 
figyelmesen a mellékelt útmutatót.
A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a 
típustól függően eltérőek lehetnek.

6th Sense (6. Érzék) Fresh Control funkció
A készülék belsejében lévő hőmérséklet és 
páratartalom tekintetében ezzel lehet gyorsan elérni 
az optimális tárolási körülményeket. Ahhoz, hogy ez 
a funkció megfelelően működjön, be kell kapcsolni 
a ventilátort.
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A hűtőtér hőmérséklete
Egy másik hőmérsékletet a  gomb 
megnyomásával állíthat be.

Öt lehetséges szabályozási opció áll rendelkezésre. 
Egy kevésbé alacsony hőmérséklettől  (balra)

egy alcsonyabb hőmérsékletig  (jobbra)

Ventilátor
A ventilátor gyárilag be van kapcsolva.

A ventilátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egyszerre 3 másodpercre a  és  gombokat.
Ha világít a 6. Érzék Fresh Control funkció jele, az azt jelzi, hogy a ventilátor aktív, tehát a 6. Érzék 
Fresh Control funkció be van kapcsolva.  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: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a ventilátor automatikusan újraindul.

Készenlét 
A készülék kikapcsolásához tartsa 
nyomva 3 másodpercig. Készenléti 
módban egyik ikon sem világít a 
kijelzőn, és a hűtőtér világítása 
nem kapcsol be. A termék újbóli 
bekapcsolásához csupán nyomja be 
röviden a gombot.
Megjegyzés: a művelet nem 
kapcsolja le a készüléket az 
elektromos hálózatról.

Gyorshűtés
Tartsa megnyomva a  gombot 3 másodpercig, 
ha rövid idő alatt szeretné lehűteni a hűtőteret, 
vagy hat órával azelőtt, hogy nagyobb mennyiségű 
élelmiszert szeretne bepakolni a mélyhűtőtérbe. A 
funkció bekapcsolásakor a  ikon világítani kezd.
A funkció 30 óra elteltével automatikusan 
kikapcsol, de igény szerint manuálisan is 
kikapcsolhatja, ha újra megnyomja 3 másodpercre 
a  gombot.
Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a lefagyasztandó 
élelmiszerek ne érjenek hozzá a már lefagyasztott 
élelmiszerekhez.
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Image 2

Comparto Frigorifero

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

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

Comparto Congelatore

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

Image 3

Comparto Frigorifero

A. Pannello comandi
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
C. Luci a LED ( a seconda del modello)
D. Ripiani
E. Comparto speciale "Zero Gradi" (a seconda del modello)
F. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
G. Cassetto frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 
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N. Cassetto inferiore  (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
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