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Eco night funkció (Eco night)
Az Eco night funkcióval a készülék áramfogyasztása a kedvezményes díjszabású időszakra összpontosítható (ami rendszerint az éjszakai órákat jelenti), amikor a nappali helyzethez képest az áram nagyobb
mennyiségben és olcsóbban áll rendelkezésre (csak azokban az országokban, amelyek napszakonként külön díjszabást alkalmaznak – ellenőrizze a díjszabási táblázatot a helyi áramszolgáltatónál). A funkció
elindításához nyomja meg az Eco gombot a kedvezményes díjszabás kezdési időpontjánál (a helyi díjszabási táblázat alapján). Ha például a kedvezményes díjszabás kezdete 20:00, akkor a gombot ennél az időpontnál
nyomja meg. Az Eco night funkció LED folyamatos világítása (ON) a funkció aktív állapotát jelzi. A funkció elindításakor a készülék áramfogyasztása automatikusan igazodik a kiválasztott menetrendhez, vagyis nappal
kevesebb áramot fogyaszt, mint éjszaka.
FONTOS: A megfelelő működés érdekében a funkciónak éjjel és nappal is aktív állapotban kell lennie. A funkció egészen a leállításig (illetve áramszünet bekövetkezéséig vagy a készülék kikapcsolásáig) marad aktív
állapotban. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a gombot. Az Eco night LED kikapcsolt (OFF) állapota azt jelzi, hogy a funkció nem aktív.
Megjegyzés: A készülék feltüntetett áramfogyasztási adatai az Eco night funkció kikapcsolt állapota mellett értendők.

Legkevésbé hideg zóna
Közepes hőmérsékletű zóna
Leghidegebb zóna
Zöldség és gyümölcs zóna
Fagyasztótér
I. Felső kosár (fagyasztó zóna)
L. Középső és alsó kosár (fagyasztott és gyorsfagyasztott
élelmiszerek tárolótere)
M. Jégkocka-tartó (ha tartozék)

Gyorsfagyasztás (Fast Freeze)
Nyomja meg 3 másodpercre a "Freezer" gombot
vagy 24 órával azt megelőzően, hogy nagy
mennyiségű lefagyasztandó élelmiszer kerülne be a
fagyasztótérbe. A funkció aktív állapotában a képen
láthatók szerinti a kijelzés.
A funkció kikapcsolása 48 óra elteltével
automatikusan megtörténik, vagy a "Freezer" gomb
ismételt megnyomásakor manuálisan is elvégezhető.
Megjegyzés: A lefagyasztandó és a már
lefagyasztott élelmiszerek ne érjenek egymáshoz.

A kevésbé hidegtől

Nyomja meg 5 másodpercig a készülék
kikapcsolásához. Készenléti üzemmódban
semmilyen ikon nem világít a kijelzőn, és nem
működik a hűtőtér világítása. A gomb egyetlen rövid
megnyomásával a készülék ismét aktiválható.
Megjegyzés: Ez a művelet nem kapcsolja le a
készüléket az elektromos hálózatról.

(bal)

a jobban hideg felé

(jobb)

Hatodik érzék frissentartás funkció
A készülék belsejében uralkodó hőmérséklet és páratartalom tekintetében
ezzel lehet gyorsan elérni az optimális tárolási körülményeket. Helyes
működéséhez a ventilátor bekapcsolása is szükséges.

A fagyasztótér hőmérséklete
Ettől eltérő hőmérsékletet a "Freezer" gombbal lehet beállítani.
Ötféle beállítás lehetséges.
A kevésbé hidegtől
a jobban hideg felé

Mi a teendő ha…

Lehetséges okok:

(bal)
(jobb)

Megoldások:

A készüléknek bekapcsolt/készenléti helyzetben kell lennie.
Lehet, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.

Az On/Stand-by gomb megnyomásával indítsa el a készüléket
Ellenőrizze, hogy:
- nincs-e áramkimaradás
- a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és hogy az esetleges kétpólusú hálózati megszakító a
helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását)
- működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere
- nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.

Lehet, hogy a világítás cseréjére van szükség.

Izzós típusok esetén: Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze a lámpát, és
szükség esetén cserélje ki az izzót (lásd az „Izzók vagy LED cseréje” című fejezetet).
LED-es típusok esetén: forduljon a hivatalos műszaki vevőszolgálathoz.
Az On/Stand-by gomb megnyomásával indítsa el a készüléket

A kezelőlap nem világít, a készülék nem működik.

A készülék belső világítása nem működik.
A készüléknek bekapcsolt/készenléti helyzetben kell lennie

A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)

Ellenőrizze, hogy:
- az ajtók megfelelően zárnak-e
- a készülék nincs-e hőforrás közelében
- megfelelő-e a beállított hőmérséklet
- a készülék alján levő szellőzőrácsokon keresztül keringő levegő útja nem akadályozott-e

Megjegyzés: Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivehető.

A hűtőtér alján víz található.

Akadályozva van a leolvasztott víz elvezetése.

Tisztítsa ki a leolvasztási víz leeresztő nyílását (lásd a „Készülék karbantartása és tisztítása” című fejezetet)

Az élelmiszerek eltartása szempontjából ideális
hőmérsékletek gyárilag már be vannak állítva.

A készülékház elülső, az ajtószigeteléssel egy vonalba eső pereme meleg.

Nem jelent meghibásodást. Szándékosan van így a páralecsapódás
megakadályozására.

Nincs szükség semmilyen megoldásra.

Villog a piros jelzőfény

Az ajtó nyitva hagyására figyelmeztető jelzés
Akkor kapcsol be, ha az ajtó túl sokáig marad nyitva.

A hangjelzés ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot, a teljes leállításhoz
pedig csukja be a készülék ajtaját.

Meghibásodás riasztás
Ez a riasztás egy műszaki elem meghibásodására utal.

Hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot. A hangjelzés leállításához nyomja meg a "Hangjelzés elnémítása"
gombot

Áramszünet riasztás
Akkor kapcsol be, ha olyan hosszabb áramszünet következik be, amelynek eredményeként
megemelkedik a fagyasztótér hőmérséklete.

A hangjelzés leállításához nyomja meg a riasztások kikapcsolása gombot. Előfordulhat, hogy bekapcsol a hőmérséklet riasztás,
ha a fagyasztótér még nem érte el az élelmiszerek tárolása szempontjából optimális hőmérsékletet (lásd hőmérséklet riasztás).
Fogyasztásuk előtt ajánlatos ellenőrizni az élelmiszerek állapotát.

, és megszólal egy hangjelzés

Világítani kezd a piros jelzőfény

, és az ábra szerinti módon villognak a

hűtőtér hőmérsékletjelzői:
Villog a piros jelzőfény
hőmérsékletjelzői.

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

, megszólal egy hangjelzés, és villognak a fagyasztótér

Világít (villogás nélkül) a piros jelzőfény
fagyasztótér hőmérsékletjelzői.
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Fagyasztótér hőmérséklet riasztás
A hangjelzés leállításához nyomja meg a Hangjelzés elnémítása gombot. Az optimális hőmérsékleti viszonyok elérésekor
A hőmérséklet riasztás arra utal, hogy a rekesz hőmérséklete nem optimális. Ez előfordulhat: az első
a piros lámpa automatikusan elalszik. Ha a hőmérséklet riasztás nem szűnik meg, forduljon a hivatalos műszaki
használatkor, leolvasztás és/vagy tisztítás után, nagy mennyiségű élelmiszer
vevőszolgálathoz.
lefagyasztásakor, vagy amikor a fagyasztótér ajtaja nem zár tökéletesen.
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Hűtőtér
A. Ventilátor és antibakteriális és szagszűrő
(típustól függően)
B. Izzó vagy LED (típustól függően)
C. Polcok
D. LED lámpák (típustól függően)
E. A zöldség- és gyümölcsfiók(ok) tetejének felülete
F. Zöldség- és gyümölcsfiók(ok)
G. Gyári adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
H. Kezelőlap
N. Dobozos termékek rekesze
O. Ajtópolcok
P. Palackrögzítő (ha ez tartozék)
Q. Palacktartó polc

On/Stand-by

A hűtőtér hőmérséklete
Ettől eltérő hőmérsékletet a "Fridge" gombbal lehet beállítani.
Ötféle beállítás lehetséges.

Printed in Italy

Hangjelzések elnémítása (Stop Alarm)
A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a "Stop Alarm" gombot.

Ventilátor (ha van)
A ventilátor gyárilag AKTÍV helyzetre van állítva.
Az alul levő (ábrán látható) gomb
megnyomásával lehetőség van a ventilátor
leállítására. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C
fölé emelkedik, vagy ha az üvegpolcokon
vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen működnie kell,
mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor
kikapcsolásával optimalizálható az áramfogyasztás.
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