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 Mitä tehdä jos...  Mahdolliset syyt: Ratkaisut:

Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.

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

Kytke laite toimintaan Stand-by-valmiustilapainikkeella.
Tarkista seuraavat seikat:
- onko kyseessä sähkökatko
- onko pistoke kytketty kunnolla pistorasiaan ja mahdollinen verkkovirtakatkaisin oikeassa asennossa 

(jotta laite saa virtaa)
- kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein
- virtajohto ei ole rikki.

Laitteen sisällä oleva valo ei toimi.
Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa.

Laite saattaa olla Stand-by-valmiustilassa.

Mallit polttimolla: irrota laite sähköverkosta, tarkista polttimo ja vaihda tarvittaessa uuteen (katso käyttöohjeiden 
kohta Lampun tai LED-valon vaihtaminen).
Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Kytke laite toimintaan Stand-by-valmiustilapainikkeella.

Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen. Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)

Tarkista seuraavat seikat:
- ovet sulkeutuvat kunnolla
- 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).

Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteen kohdalta. Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista. Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.

Jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa näkyy: 

 
Toimintahäiriön hälytys
Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimntahäiriön. Ota yhteyttä tekniseen tukeen.

FI

Jääkaappiosasto
A.  Käyttöpaneeli
B. Tuuletin ja antibakteerinen hajunpoistosuodatin 

(mallikohtaisesti)
C. LED-valot (mallikohtaisesti)
D. Hyllyt
E. Hedelmä- ja vihanneslaatikon peittävä levy
F. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
G. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
O. Ovihyllyt
P. Pullopidike (mallikohtaisesti)
Q. Pullohylly

Vähiten kylmä alue
Keskitasoalue
Kylmin alue
Hedelmät ja vihannekset -alue 

Pakastinosasto
H. Stop Frost (mallikohtaisesti)
I. Ylälaatikko (pakasteiden säilytysalue)
L. Keskimmäinen laatikko (pakasteiden säilytysalue)
M. Alalaatikko (pakastusosio)
N. Jääpala-astiat (mallikohtaisesti)

Huomautus: 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.

6th Sense Fresh Control -toiminto
Nopeuttaa laitteen tavoitellun sisälämpötilan ja 
ilmankosteuden saavuttamista säilytysolosuhteiden 
optimoimiseksi. Jotta toiminto toimisi oikein, myös 
tuulettimen tulee olla päällekytketty.
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Jääkaappiosaston lämpötila
Lämpötilaa voidaan muuttaa painikkeella .

Laitteessa voi olla viisi erilaista säädintä. 
Vähemmän kylmästä lämpötilasta  (vasen)

kylmempään lämpötilaan  (oikea)

Tuuletin
Tuuletin on esiasetettu TOIMINTAAN.

Voit kytkeä tuulettimen päälle/pois päältä painamalla painikkeita  ja  samanaikaisesti 3 sekuntia.
Jos 6th Sense Fresh Control -symboli palaa, tuuletin on toiminnassa ja tämän vuoksi 6th Sense Fresh 
Control -toiminto on päällä. Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisaroita, 
puhaltimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen 
sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.

Huomautus: tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen tai laitteen 
sammuttamisen jälkeen.

Stand-by 
Sammuta laite painamalla 3 sekunnin 
ajan. Stand-by-valmiustilassa 
mikään kuvake ei pala näytössä ja 
jääkaappiosaston valo ei syty. Laite 
voidaan kytkeä jälleen toimintaan 
lyhyellä painikkeen painalluksella.
Huomautus: tällä menetelmällä 
laite on edelleen kytkettynä 
sähköverkkoon.

Pikajäähdytys
Paina painiketta  3 sekunnin ajan, jos haluat 
jäähdyttää jääkaappiosaston nopeasti, tai 6 tuntia 
aiemmin kuin siirrät suuria elintarvikemääriä 
pakastettavaksi pakastinosastoon. Kun toiminto on 
kytketty päälle, kuvake  syttyy.
Toiminto sammuu jälleen automaattisesti 30 tunnin 
kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti 
painamalla painiketta  uudelleen 3 sekunnin 
ajan.
Huomautus: älä sijoita pakastettavia tuotteita niin, 
että ne koskevat jo jäässä oleviin pakasteisiin.
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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) 
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

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

Comparto Congelatore

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