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Jahutuskamber
A. Ventilaator ja antibakteriaalne ja lõhnavastane filter

(sõltuvalt mudelist)  
B. Pirn või LED-valgusti (sõltuvalt mudelist)
C. Riiulid
D. LED-valgustid (sõltuvalt mudelist)
E. Juurviljade kasti kate
F. Juurviljade kast(id)
G. Andmeplaat (juurviljade kasti küljel)
H. Juhtpaneel
N. Piimasaaduste sektsioon
O. Ukse lahtrid
P. Pudelihoidik (kui kuulub komplekti)
Q. Pudelilahter

Kõige kõrgema temperatuuriga tsoon
Keskmise temperatuuriga tsoon
Kõige külmem tsoon
Puu- ja köögiviljade tsoon 

Sügavkülmkamber
I. Kõige ülemine sahtel (külmutusala)
L. Keskmine ja alumine sahtel (külmutatud ja

sügavkülmutatud toiduainete hoiustusala)
M. Jääkuubikute alus (kui kuulub komplekti)

Märkus. Kõik riiulid, ukse lahtrid ja sahtlid on
eemaldatavad.

Tehases on juba seatud parimad temperatuurid toiduainete
säilitamiseks.

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kaasasolevat
kasutusjuhendit.
Omadused, tehnilised andmed ja pildid võivad erineda
sõltuvalt mudelist.

Värskuse juhtimine 6. meele abil
Võib kasutada optimaalsete hoiustustingimuste kiireks saavutamiseks
temperatuuri ja niiskus järgi. Selle funktsiooni õigeks töötamiseks tuleb ka
ventilaator aktiveerida.

Ööfunktsioon Eco 
Ööfunktsioon Eco võimaldab seadmel viia energiatarbimise maksimumi tundidele, kus elektritariif on odavaim (tavaliselt öösel), kus elektrienergia on vabalt kättesaadav ja maksab võrreldes päevaajaga vähem (ainult
riikides, kus kasutatakse ööpäeva lõikes mitmetariifset süsteemi – kontrollige oma elektritariifi kohalikult elektrienergiaga varustajalt). Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Eco öörežiim ajal, mil odav tariif algab
(sõltub konkreetsetest tariifi tingimustes). Näiteks kui odav tariif algab kell 8 õhtul, siis vajutage nuppu sel kellaajal. Kui öörežiimi Eco LED põleb, siis on funktsioon aktiivne. Pärast funktsiooni aktiveerimist kohandab
seade elektritarbimise automaatselt valitud aja järgi, st hakkab päeval rohkem energiat tarbima, kui öösel.
TÄHELEPANU! Õigeks funktsioneerimiseks peab funktsioon olema aktiivne nii öösel kui ka päeval.
Funktsioon jääb aktiivseks kuni deaktiveerimiseni (või deaktiveerub funktsioon elektrikatkestuse või väljalülitamise tõttu). Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage nuppu uuesti. Kui öörežiimi Eco LED on kustunud, siis
pole funktsioon aktiivne.
Märkus. Seadme deklareeritud energiatarbimine on antud režiimi jaoks, kus öörežiimi Eco funktsioon on välja lülitatud.
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Alarmi seiskamine 
Helisignaalide deaktiveerimiseks vajutage nuppu "Alarmi seiskamine".

Sisselülitamine/ooterežiim  

Vajutage seadme väljalülitamiseks 5 sekundi
jooksul. Ooterežiimis ei põle näidikul ikoone ja
valgustus ei sütti külmiku kambris. Tagasi
sisselülitamiseks vajutage nuppu korraks uuesti.

Märkus. See toiming ei lülita seadet vooluvõrgust
välja.

Kiirkülmutus
Vajutage 3 sekundi jooksul nuppu "Kiirkülmutus" 24
tundi enne seda, kui asetate sügavkülmkambrisse
suure koguse toiduaineid. Kui funktsioon on aktiivne,
siis ilmub näidikule joonisel näidatud järjestus.
Funktsioon deaktiveeritakse automaatselt pärast 48
tunni möödumist või käsitsi, kui nuppu "Külmutus"
vajutatakse uuesti.
Märkus. Ärge pange värsket külmutatavat toitu
vahetusse kokkupuutesse juba külmutatud
toiduainetega.

LÜHIJUHISED

Mida teha, kui... Võimalikud põhjused Tegevused tõrke kõrvaldamiseks

Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.

Seade peab olema sisselülitatud/ooterežiimis.
Probleem võib olla seotud seadme toitega.

Aktiveerige seade sisselülitamise/ooterežiimi nupu abil.
Veenduge järgmises:
- elektrivoolu olemasolus;
- pistik on õigesti seinakontaktis ja võrgu kahepooluseline lüliti (kui on kasutusel) on õiges asendis (st võimaldab seadmele
elektrivoolu);
- majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on töökorras;
- toitejuhtmes pole katkestust.

Sisemine valgustus ei tööta.

Vajalikuks võib osutuda pirni väljavahetamine.

Seade peab olema sisselülitatud/ooterežiimis.

Pirniga mudelid: ühendage seade vooluvõrgust lahti, kontrollige pirni ja vajadusel vahetage uue vastu (vt jaotist "Pirni või LED-i
vahetamine").
LED-valgustusega mudelid: pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Aktiveerige seade sisselülitamise/ooterežiimi nupu abil.

Temperatuur sisemistes kambrites pole piisavalt madal. Põhjused võivad olla mitmesugused (vt "Tegevused tõrke kõrvaldamiseks").

Veenduge järgmises:
- uksed sulguvad õigesti;
- seade pole paigaldatud soojusallika lähedusse;
- seatud temperatuur vastab soovitule;
- õhuringlus seadme põhjas asuvate ventilatsiooniavade kaudu pole takistatud.

Jahutuskambri põhjas on vesi. Sulatusvee äravool on ummistunud. Kontrollige sulatusvee äravooluava (vt jaotist "Seadme hooldus ja puhastamine").

Seadme esiserv (ukse lukustusplaadi tihendi juures) on kuum. See pole defekt. Nii välditakse kondensatsiooni tekkimist. Abinõud pole vajalikud.

Punane märgutuli vilgub ja kostub häiresignaal.
Ukse avatust näitav alarm
Aktiveerub, kui uks jääb kauaks avatuks.

Häiresignaali deaktiveerimiseks sulgege toote uks.
Kui häiresignaal ei lülitu välja, siis on see toitekatkestuse alarm (vt jaotist Toitekatkestuse alarm). 

Punane märgutuli süttib, antakse heliline häiresignaal ja jahutuskambri temperatuuri

märgutuled vilguvad, nagu on näidatud joonisel:

Funktsioneerimishäire alarm
Alarm näitab komponendi tehnilist riket.

Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. Helisignaali deaktiveerimiseks vajutage nuppu "Seiska alarm".

Punane märgutuli vilgub ja helisignaali antakse isegi juhul, kui uks on suletud.
Sügavkülmkambri temperatuuri märgutuled võivad vilkuda.

Väljalülitust näitav alarm
Aktiveerub toitekatkestusel pikema aja vältel, mis põhjustab sügavkülmkambri temperatuuri tõusu.

Helisignaali deaktiveerimiseks vajutage alarmi seiskamise nuppu. Kui sügavkülmkamber pole veel jõudnud optimaalsele
toiduainete hoiustustemperatuurile, siis võib aktiveeruda sügavkülmkambri temperatuurialarm (vt Sügavkülmkambri
temperatuurialarm). Kontrollige toiduainete seisukorda enne kasutamist.

Punane märgutuli süttib (ei vilgu), kostub häiresignaal ja
sügavkülmkambri temperatuuri märgutuled vilguvad.

Sügavkülmkambri temperatuuri alarm
Temperatuuri alarm näitab, et temperatuur kambris pole optimaalsel tasemel. See võib juhtuda
järgmistes olukordades: esmakordsel kasutamisel, pärast ülessulatamist ja/või puhastamist, kui
sügavkülmkambrisse on pandud suur kogus toitu või sügavkülmkambri uks pole õigesti suletud.

Helisignaali deaktiveerimiseks vajutage alarmi seiskamise nuppu. Kui saavutatakse optimaalne temperatuur, siis lülitub punane
märgutuli automaatselt välja. Kui temperatuuri alarm jääb aktiveerituks, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Sügavkülmkambri temperatuur
Erinevaid temperatuure saab seada nupu "Külmutus" abil.
Valida saab viie taseme vahel

alates kõrgematest temperatuuridest  (vasakul)

kuni madalamate temperatuurideni  (paremal)

Jahutuskambri temperatuur
Erinevaid temperatuure saab seada nupu "Külmik" abil.
Valida saab viie taseme vahel  

alates kõrgematest temperatuuridest  (vasakul)

kuni madalamate temperatuurideni  (paremal)

LVESTLT

Ventilaator (kui kuulub varustusse)
Ventilaator on tehases seatud režiimi AKTIIVNE.
Ventilaatori saab deaktiveerida, kui vajutada
nupu alumisele osale (vt joonis). Kui ruumi
temperatuur ületab 27 °C või klaasriiulitele
ilmuvad veepiisad, siis tuleb ventilaator sisse
lülitada, et tagada toiduainete õige säilimine. Ventilaatori deaktiveerimine
võimaldab energia tarbimist optimeerida.


