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Külmikusektsioon
A. Juhtpaneel
B. Ventilaator ja antibakteriaalne lõhnavastane filter 

(sõltuvalt mudelist)
C. LED-tuled (sõltuvalt mudelist)
D. Riiulid
E. Spetsiaalne „null-kraadi“ sektsioon (sõltuvalt 

mudelist)
F. Puu- ja köögiviljasahtlit kattev plaat
G. Puu- ja köögiviljasahtel
H. Nimiplaat (asub puu- ja köögiviljasahtli küljel)
P. Ukseriiulid
Q. Pudelihoidja (kui kuuluvad komplekti)
R. Pudeliriiul

Kõige vähem külm tsoon
Keskmine tsoon
Kõige jahedam tsoon
Puu- ja köögivilja tsoon 

Külmutussektsioon
I. Jää peatamine (kui on olemas)
L. Ülemine sahtel (külmutatud ja sügavkülmutatud 

toidu hoiustamisala)
M. Keskmine sahtel (külmutusala)
N.  Alumine sahtel (külmutatud ja sügavkülmutatud 

toidu hoiustamisala)
O. Jääkuubikurestid (kui kuuluvad komplekti)

Märkus: Kõik sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on 
võimalik eemaldada.
Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases 
juba algseadistatud.

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

5019 300 02372

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

Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.

Seade võib olla Sees/ootel režiimis.
Võimalik on seadme vooluvarustusprobleem.

Lülitage seade nupuga On/Stand-by (Sees/ootel) sisse. Kontrollige järgmist:
- kas ei ole voolukatkestust;
-  pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st 

võimaldab seadme vooluvarustust);
- kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad;
- kas toitekaabel on purunenud.

Sisevalgusti ei tööta.
Lambipirn võib vajada väljavahetamist.

Seade võib olla Sees/ootel režiimis

- LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
- Lülitage seade nupuga On/Stand-by (Sees/ootel) sisse.

Sektsioonide sisemine temperatuur ei ole piisavalt madal. Sellel võib olla mitmeid põhjusi (vt „Lahendused“)

Kontrollige järgmist:
- kas uksed sulguvad korralikult;
- kas seade ei ole paigaldatud kuumusallika lähedale;
- kas valitud temperatuur on piisav;
- kas õhutsirkulatsioon läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede on takistatud.

Külmikusektsiooni põhjas on vesi. Sulamisvee äravoolu on ummistatud. Puhastage sulamisvee äravooluava (vt peatükki „Seadme hooldamine ja puhastamine“)

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

Punane sümbol  vilgub ja helisignaal on aktiveeritud
Ukse avamise alarm
Alarm lülitub sisse, kui külmikusektsiooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks. Helisignaali väljalülitamiseks sulgege toote uks. 

Punane sümbol  vilgub, helisignaal on aktiveeritud ja ikoon  on 
aktiveeritud.

Voolukatkestuse alarm
Aktiveerub, kui pikaajalise voolukatkestuse tulemusel on külmutussektsiooni temperatuur tõusma 
hakanud.
Märkus: kuni voolukatkestuse alarmi deaktiveerimiseni ei ole teil võimalik tootele erinevat 
temperatuuri valida.

Enne helisignaali väljalülitamist on soovitav pöörata tähelepanu temperatuuridispleil näidatud temperatuurile, milleks on 
voolukatkestuse ajal külmutussektsioonis saavutatud kõrgeim temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt 
nuppu „Helisignaali väljalülitamine“. Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplei uuesti valitud temperatuuri. 
Kui külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda 
külmutussektsiooni temperatuurialarm (vt külmutussektsiooni temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle 
tarvitamist.

Punane sümbol   on süttinud (ei vilgu), helisignaal on aktiveerunud ja 
sügavkülmiku temperatuuridisplei vilgub.

Külmutussektsiooni temperatuurialarm
Külmutussektsiooni temperatuurialarm näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset temperatuuri. See 
võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puhastamist, suure koguse toidu 
külmutamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“ (temperatuuridisplei lõpetab vilkumise). 
Optimaalsete temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmutussektsiooni 
temperatuurialarm ei lakka, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.

Punane sümbol põleb, helisignaal on aktiveeritud ja displeil vilgub 
täht „F“.

Tõrke alarm
Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.

Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali 
väljalülitamine“

 

Külmutussektsiooni temperatuur
Nupuga „Freezer“ (Sügavkülmik) on võimalik valida ka erinevat 
temperatuuri.
Kiire külmutamine 
Vajutage nuppu „Freezer“ (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel  
24 tundi enne sügavkülmikusse suurte toidukoguste 
külmutamiseks asetamist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib 
ikoon .
Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või 
manuaalselt, kui vajutate nuppu „Freezer“  (Sügavkülmik) uuesti 
3 sekundit. Külmutuskiiruse maksimeerimiseks võib alumise sahtli 
välja võtta ja asetada toidu otse sektsiooni põhja.

Märkus: ärge pange külmutatavat toitu vastu teisi, juba 
külmunud toiduaineid.

Funktsioon 6th Sense Fresh Control 
Võimaldab seadmel saavutada kiirelt optimaalsed 
hoiutingimused sisetemperatuuri ja õhuniiskuse mõttes.
Õige toimimise tagamiseks peab ventilaator olema sisse lülitatud.

Temperatuuridisplei
Displei võib näidata vaheldumisi külmikusektsiooni temperatuuri 
(vahemikus 2 °C ja 8 °C) või külmutussektsiooni temperatuuri 
(vahemikus -16 °C ja -24 °C).

Ventilaator
Algseadistuse kohaselt on ventilaator SISSE LÜLITATUD.
Võite ventilaatorit sisse/välja lülitada vajutades 3 sekundi vältel 
üheaegselt nuppe „Puhkus“ ja „Alarm“ .
Põlev 6th Sense Fresh Control-i sümbol näitab, et ventilaator 
töötab ja funktsioon 6th Sense Fresh Control on seega sisse 
lülitatud. Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või 
kui klaasriiulitel on näha veepiisad, tuleb ventilaator kindlasti 
sisse lülitada, et tagada toidu korralik säilumine. Ventilaatori 
väljalülitamine võimaldab optimeerida energia tarbimust.
Märkus: voolukatkestuse või seadme väljalülitamise järel käivitub 
ventilaator automaatselt uuesti.

Puhkus (puhkuserežiim) 
Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. 
Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu „Puhkus“   
3 sekundit. Displeile kuvatakse külmutussektsiooni temperatuur 
(+12°C) ja süttib ikoon . Funktsiooni sisselülitamise järel 
eemaldage külmutussektsioonist toit ja hoidke mõlemad uksed 
suletuna — külmik säilitab vajaliku temperatuuri lõhnade 
tekkimise vältimiseks. Sügavkülmik jääb aga sisse lülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks piisab lühidalt nupule vajutamisest.

Märkus: teatud helid, nagu külmutussüsteemi põhjustatud kurisemine ja susin, on normaalsed

On/Stand-by 
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.

Helisignaali väljalülitamine 
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

Külmikusektsiooni temperatuur
Nupuga „Fridge“ (Külmik) on võimalik valida ka erinevat 
temperatuuri.

Kiire jahutamine 
Vajutage nuppu „Fridge“ (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 tundi 
enne külmikusektsiooni suure toidukoguse värskete toiduainete 
asetamist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon . 
Funktsioon lülitub välja automaatselt 6 tunni pärast või manuaalselt, 
kui vajutate nuppu „Fridge“  (Külmik) uuesti 3 sekundit.
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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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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)
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