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1. Fagyasztórekesz
2. Vezérlő és kezelőegység
3. Fiókok és fiókjellegű kosarak tere
4. Gyári adattábla (a készülék hátulján

található)
5. Jégakkuk (belül - ha vannak)

Hűtőtér
Fagyasztótér

Megjegyzés: A fiókok kialakítása és a
tartozékok típustól függően
változhatnak.

TERMÉKLAP H

A. Hőmérséklet-beállítás (ciklikusan változó
hőmérséklet-beállítás) és fagyasztó
bekapcsolás/kikapcsolás (Stand-by funkció)
gomb

B. Hőmérsékletre figyelmeztető jelzőlámpa
C. Hőmérséklet-beállítást mutató led:

- 1. led: alacsony hőmérséklet
- 2. led: közepes hőmérséklet
- 3. led: magas hőmérséklet
- Minden világító led a gyorsfagyasztás funkciónak
felel meg

KEZELŐSZERVEK (típustól függően)

A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához nyomja meg többször az A gombot, amíg villogás helyett nem
kezd folyamatosan világítani az 1., 2. és 3. led. Ez a funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

GYORSFAGYASZTÁS
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A Stand-by funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva az A gombot 3 másodpercig, ekkor a készülék
kikapcsol. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg újra az A gombot.

STAND-BY FUNKCIÓ

Megjegyzés:
A hőmérséklet vészjelzés akkor is bekapcsolhat, ha hosszabb ideig maradt nyitva az ajtó vagy ha a
fagyasztótérbe friss élelmiszerek kerültek behelyezésre; a kijelzett átmeneti hőmérsékletemelkedés nem
befolyásolja a már lefagyasztott élelmiszerek tökéletes eltartását.

VÉSZJELZÉSEK

Az ilyen készülékek a használati körülményektől és a környezet nedvességtartalmától függően automatikus
leolvasztásra képesek.
Kövesse az "Üzembe helyezés" menetét.

A nem No Frost készüléktípusoknál az (1-6.) pont előírásai érvényesek:
1. Nyomja meg a fagyasztó A indító/leállító gombját 3 másodpercig.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a főkapcsolót.
3. Helyezze be a csatornát a megfelelő nyílásba (lásd az ábrát).
4. A továbbiakban a használati utasítás rendelkezései szerint járjon el.
5. Dugja vissza a hálózati csatlakozót.
6. Nyomja meg a fagyasztó A indító/leállító /gombját.
Kövesse az "Üzembe helyezés" menetét.

LEOLVASZTÁS
(a No Frost készüléktípusoknál semmilyen beavatkozás nem szükséges)

Jelzés Ok Megoldás

Hőmérséklet vészjelzés Kigyullad a B jelzőlámpa. A belső hőmérséklet
-12 °C-nál magasabb

Tartsa zárva az ajtót a
vészjelzés kikapcsolásáig.




