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PIKAOPAS
VIRTA-/VALMIUSTILA
Sammuta laite painamalla 3 sekunnin ajan. 
Stand-by-valmiustilassa näytössä palaa kaksi viivaa ja jääkaappiosaston 
valo ei syty.
Laite voidaan kytkeä jälleen toimintaan lyhyellä painikkeen painalluksella.
Huomaa: tällä menetelmällä laite on edelleen kytkettynä 
sähköverkkoon.
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6TH SENSE
Tämä toiminto mahdollistaa optimaalisten säilytysolosuhteiden, 
eli laitteen tavoitellun sisälämpötilan, nopean saavuttamisen

ECO NIGHT -TOIMINTO  (Eco night)  
Eco Night -toiminto mahdollistaa energiankulutuksen keskittämisen 
huippukulutusajan ulkopuolelle (yleensä yöaikaan), jolloin energiaa 
on paljon saatavissa ja se maksaa vähemmän kuin päivällä (vain 
tietyissä maissa, joissa on käytössä huippukäyttöaikaan perustuva 
hinnoitusjärjestelmä – tarkista hinta sähkölaitokselta). Voit aktivoida 
toiminnon painamalla Eco Night -painiketta siihen kellonaikaan, 
jolloin halvempi taksa tulee voimaan (kyseisen taksajärjestelmän 
mukaisesti). Jos esimerkiksi sähkötaksa astuu voimaa illalla klo 
20.00, paina painiketta tähän aikaan. Kun LED-valo palaa, toiminto 
on käynnissä. Kun toiminto on aktivoitu, tuote alkaa automaattisesti 
mukauttaa energian kulutusta aikaan (se siis kuluttaa enemmän 
energiaa yöllä kuin päivällä).
TÄRKEÄÄ: Voidakseen toimia oikein, toiminnon tulee olla 
käytössä sekä yöllä että päivällä. Toiminto pysyy käytössä kunnes 
se poistetaan käytöstä (se poistuu myös käytöstä, jos tulee 
sähkökatkos, tai jos laite sammutetaan). Poista toiminto käytöstä 
painamalla painiketta uudelleen. Kun LED-valo ei pala, toiminto ei 
ole käytössä.
Huomaa: laitteen virrankulutus on ilmoitettu Eco night -toiminnon 
ollessa poissa käytöstä

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Näyttö ilmoittaa pakastinosaston lämpötilan (-16 °C – -24 °C).
“C° ” -painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

PIKAPAKASTUS
Paina  -painiketta 24 tuntia ennen kuin laitat suuren määrän 
tuoreita elintarvikkeita pakastinosastoon.

Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake  syttyy.
Toiminto sammuu jälleen automaattisesti 48 tunnin kuluttua tai 
se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla -painiketta.

Huomaa: älä sijoita pakastettavia elintarvikkeita niin, että ne 
koskevat jo jäässä oleviin pakasteisiin

SÄHKÖKATKON HÄLYTYS 
Tämä hälytys käynnistyy jos pitempään jatkunut sähkökatko on 
aiheuttanut pakastinosaston sisäisen lämpötilan nousua.
Punainen merkkivalo vilkkuu  ja käynnistyy äänimerkki, 
joka pysyy käynnissä, kunnes ovi suljetaan. Pakastinosaston 
lämpötilan merkkivalot saattavat vilkkua.

Äänimerkki sammutetaan painamalla hälytysäänimerkin 
sammutuspainiketta . Jos pakastinosasto ei ole vielä 
saavuttanut elintarvikkeiden säilymisen kannalta ihanteellista 
lämpötilaa, lämpötilan hälytys saattaa käynnistyä (ks. 
lämpötilahälytys). Tarkasta elintarvikkeet ennen niiden 
nauttimista.

A. Käyttöpaneeli 
B. Valo (LED-järjestelmä)
C. Pakastimen läpät (pakastusalue)
D. Pakastimen keskilaatikko
E. Pakastimen pieni laatikko
F. Pakastimen suuri laatikko
G. Laatikon väliseinä*
H. Alalaatikko
I. Arvokilpi* (laatikon sivussa)
L. Kylmävaraajat
M. Jääpala-astia* 

* Saatavana vain tietyissä malleissa.

Laite on jo säädetty tehtaalla elintarvikkeille 
sopivaan säilytyslämpötilaan.

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen 
käyttöä.
Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat 
saattavat vaihdella mallikohtaisesti.

HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS  
Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken 
painiketta .

PAKASTUKSEN HALLINTA  
Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut 
minimiin jääkaapista innovatiivisen ilmankierrätysjärjestelmänsä ansiosta. Pakastimen kulutus laskee jopa 50 % ja 
elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatunsa ja värinsä.
Pakastuksen hallinta -toiminto otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla 3 sekunnin ajan “Eco Night” 

-painiketta.
Toiminto toimii asianmukaisesti määritetyllä lämpötila-alueella, jonka on oltava
-22 °C – -24 °C. Kun toiminto on otettu käyttöön ja pakastimen lämpötila on asetettu lämpimämmäksi kuin -22 
°C, lämpötila asettuu automaattisesti arvoon -22 °C, jotta se sopisi toiminnon käyttölämpötila-alueeseen.
Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan 
ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Jos käytössä on pikapakastustoiminto, Pakastuksen hallinta on estetty kunnes pikapakastustoiminto 
sammuu.

PAKASTUKSEN HALLINNAN 
merkkivalo

Mitä tehdä jos... Mahdolliset syyt: Ratkaisut:

Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi. Laite saattaa olla virta-/valmiustilassa.
Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.

Kytke laite toimintaan painamalla virta/valmiustilapainiketta. Tarkasta:
- onko kyseessä sähkökatko
- onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa 
asennossa (niin, että laite saa virtaa)
- että kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein
- onko virtajohto ehjä.

Sisävalo ei toimi.
Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa.

Laite saattaa olla virta-/valmiustilassa

- Ota yhteyttä tekniseen tukeen.
- Kytke laite toimintaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta

Osaston sisälämpötila ei ole tarpeeksi kylmä. Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)

Tarkasta, että:
- ovi on kunnolla kiinni
- laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä
- lämpötila on asetettu oikealle tasolle
- laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.

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

Punainen  -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu
Ovi auki -hälytys
Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa. Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen ovi.

Punainen  -kuvake syttyy, äänimerkki käynnistyy ja näytössä vilkkuu kirjain “F”.
Toimintahäiriön hälytys
Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Äänimerkki sammutetaan painamalla lyhyesti hälytysäänimerkin 
sammutuspainiketta 

Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja hälytyksen merkkivalo pysyy päällä. Lämpötilahälytys
Sisälämpötila ei ole asianmukainen.

Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) 
vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo  jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.

Sähkökatkon hälytys -kuvake  palaa edelleen, hälytyksen merkkivalo   vilkkuu ja 
lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu näyttäen suurimman lämpötilan sähkökatkon aikana.

Pitkän sähkökatkon hälytys
Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een.

Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) 
vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo  jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
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