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RÖVID BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ
BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig. 
Készenléti módban két vízszintes vonal jelenik meg a kijelzőn, és a 
hűtőtér világítása nem kapcsol be.
A készülék újbóli bekapcsolásához csupán nyomja be röviden a 
gombot.
Megjegyzés: a művelet nem kapcsolja le a készüléket az 
elektromos hálózatról.
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6TH SENSE
Segítségével gyorsan elérhetők az optimális tárolási feltételek 
(azaz a megfelelő belső hőmérséklet)

ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ (Eco éjszakai üzemmód) 
Az Eco éjszakai funkció segítségével a készülék energiafogyasztása 
a csúcsidőn kívüli időszakra koncentrálható (amely általában 
az éjszakai időszak). Ekkor az energia nagy mennyiségben áll 
rendelkezésre, és kevesebbe kerül, mint napközben (csak bizonyos 
országokban alkalmaznak a csúcsidőn kívüli időszakokon alapuló 
többféle díjszabást – tájékozódjon a szolgáltatónál). A funkció 
aktiválásához nyomja meg az Eco éjszakai gombot a csökkentett 
tarifájú időszak kezdetekor (az adott díjszabásnak megfelelően). 
Ha például a csökkentett díjszabás este 10 órakor kezdődik, 
nyomja meg az ehhez az időponthoz tartozó gombot. Ha a LED 
világít, a funkció aktív. A funkció bekapcsolása után a készülék 
automatikusan az időhöz igazítja az energiafogyasztást (azaz több 
energiát fogyaszt éjszaka, mint nappal).
FONTOS: A megfelelő működéshez a funkciónak éjszaka és 
nappal is bekapcsolva kell lennie. A funkció mindaddig aktív, amíg 
ki nem kapcsolja (emellett áramkimaradás esetén, illetve a készülék 
kikapcsolásakor is leáll). A funkció kikapcsolásához nyomja meg 
ismét a gombot. Ha a LED nem világít, a funkció nem aktív.
Megjegyzés: A készülék feltüntetett energiafogyasztása 
kikapcsolt Eco éjszakai funkció mellett érvényes

HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ
A kijelzőn a fagyasztótér hőmérséklete látható (-16 °C és -24 °C 
között).
Más hőmérséklet beállítása a „C° ” gombbal lehetséges.

GYORSFAGYASZTÁS
Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert kíván a fagyasztótérbe 
helyezni, előtte 24 órával nyomja meg a  gombot.
A funkció bekapcsolásakor kigyullad a  szimbólum.
A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a 

 gomb megnyomásával manuálisan kikapcsolható.

Megjegyzés: A lefagyasztani kívánt ételeket úgy helyezze be, 
hogy ne érjenek hozzá a már lefagyasztott ételekhez

ÁRAMSZÜNETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS 
Ez a figyelmeztetés hosszabb áramkimaradás esetén kapcsol 
be, melynek következtében a fagyasztótér hőmérséklete megnő.
A piros jelzőfény villog , és hangjelzés hallatszik mindaddig, 
amíg be nem csukják az ajtót. A fagyasztótér hőmérsékleti értékei 
villoghatnak.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a „Figyelmeztetés 
kikapcsolása” gombot . Ha a fagyasztótér még nem érte el 
az élelmiszerek optimális tárolásához szükséges hőmérsékletet, 
bekapcsolhat a hőmérsékleti riasztás (lásd a hőmérsékleti 
figyelmeztetésről szóló részt). Fogyasztás előtt ellenőrizze az 
ételt.

A. Kezelőpanel 
B. Világítás (LED-rendszer)
C. A fagyasztó polcai (fagyasztótér)
D. Fagyasztótér középső rekesze
E. Fagyasztótér kisméretű rekesze
F. Fagyasztótér nagy rekesze
G. Rekeszelválasztó elem*
H. Alsó rekesz
I. Adattábla* (a rekesz oldalán található)
L. Eutektikumok
M. Jégkockatartó* 

* Kizárólag adott típusok esetén.

Az élelmiszerek tárolásához ideális hőmérséklet 
beállítása már a gyárban megtörtént.

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

HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA  
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.VEZÉRELT FAGYASZTÁS  

A „Vezérelt fagyasztás” egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető 
a hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független, innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az 
élelmiszerek fagyási sérülései akár 50%-kal csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti állagukat és 
színüket.
A „Vezérelt fagyasztás” be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az „Eco 
éjszakai” gombot .
A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően:
-22 °C és -24 °C között. Ha a funkció aktív, és a fagyasztótér aktuálisan beállított hőmérséklete magasabb, 
mint -22 °C, a rendszer automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra a működési tartománynak 
megfelelően.
Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a 
funkció automatikusan kikapcsol.
Ha a „Gyorsfagyasztás” funkció aktív, annak kikapcsolásáig nem használható a „Vezérelt fagyasztás” 
funkció.

VEZÉRELT FAGYASZTÁS ikonja 

Mi a teendő, ha... Lehetséges okok: Megoldások:

A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik. Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.
Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.

Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal. Ellenőrizze, hogy:
- nincs-e áramkimaradás;
- a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) 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.

A készülék belső világítása nem működik.
Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót.

Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van

- Forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.
- Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal

A készülék belső hőmérséklete nem elég alacsony. Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot)

Ellenőrizze, hogy:
- az ajtó megfelelően be van-e csukva;
- a készülék nincs-e hőforrás közelében;
- megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
- nem akadályozza-e valami a készülék aljában található szellőzőrácsokon keresztüli légáramlást.

A készülék elülső része az ajtótömítésnél meleg. Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van. Nincs szükség semmilyen megoldásra.

A piros  szimbólum villog, és hangjelzés hallható Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
Akkor kapcsol be, ha az ajtót hosszabb időre nyitva hagyják. A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék ajtaját.

A piros  szimbólum világít, hangjelzés hallatszik, és az „F” betű villog a kijelzőn. Meghibásodási figyelmeztetés
A jelzés egy műszaki alkatrész meghibásodására figyelmeztet.

Hívja a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatot. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a 
„Hangjelzés kikapcsolása” gombot 

A Hőmérséklet kijelző villog (°C), a figyelmeztetések jelzőfénye világít. Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés
A belső hőmérséklet nem megfelelő.

Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet 
kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.

Az Áramkimaradás ikon  világít, a figyelmeztetések jelzőfénye  villog, a Hőmérséklet 
kijelző (°C) szintén villog, és az áramszünet során elért maximális hőmérsékletet mutatja.

Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés
Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.

Nyomja meg a figyelmeztetés kikapcsolása gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet 
kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
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