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Jääkaappiosasto
A. Puhallin ja antibakteria- ja hajusuodatin (mallista

riippuen)
B. Lamppu tai LED-valo (mallista riippuen)
C. Hyllyt
D. LED-valot (mallista riippuen)
E. Hedelmä- ja vihanneslaatikon/-laatikoiden kansitaso
F. Hedelmä- ja vihanneslaatikko/-laatikot
G. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
H. Käyttöpaneeli
N. Maitotuotteiden lokero
O. Ovihyllyt
P. Pulloteline (mallikohtainen)
Q. Pullohylly

Vähiten kylmä alue
Keskilämpötilan alue
Kylmin alue
Hedelmien ja vihannesten alue

Pakastinosasto
I. Ylälaatikko (pakastusalue)
L. Keski- ja alalaatikko (pakasteiden säilytysalue)
M. Jääkuutioastia (mallikohtainen)

Huomaa: Kaikki hyllyt, ovihyllyt ja tasot ovat irrotettavia.

Laite on säädetty valmiiksi tehtaalla elintarvikkeille
sopivaan säilytyslämpötilaan

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, lue huolellisesti
myös laitteen mukana toimitetut ohjeet.
Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat voivat
vaihdella mallista riippuen.

6th Sense -toiminto – Fresh Control
Tällä toiminnolla voidaan saavuttaa nopeasti optimaaliset olosuhteet
lämpötilan ja laitteen sisätilan kosteuden suhteen. Jotta toiminto toimii
oikein, myös puhaltimen on oltava toiminnassa.

Eco night -toiminto (yösähkö) 
Eco night -toiminnolla voit keskittää laitteen energiankulutuksen alhaisemman hintatason ajalle (yleensä yön ajaksi), jolloin energiaa on käytettävissä enemmän ja se on edullisempaa kuin päivällä (koskee vain maita,
joissa on käytössä vuorokauden aikaan perustuva kaksoishinnoittelu – tarkista hinnoitteluperuste paikallisesta sähkönjakeluyhtiöstä). Toiminto kytketään painamalla Eco night -painiketta alemman hinnan alkaessa
(hinnoitteluperusteen mukaisesti). Esimerkiksi, jos alempi hinta on voimassa alkaen klo 20:00, paina painiketta kyseiseen aikaan. Kun Eco night -toiminnon merkkivalo palaa, toiminto on käytössä. Kun toiminto on
otettu käyttöön, laite sovittaa energiankulutuksen automaattisesti valitun aikataulun perusteella kuluttaen vähemmän energiaa päivällä kuin yöllä.
TÄRKEÄÄ: Jotta toiminto toimii oikein, sen on oltava käytössä sekä yöllä että päivällä.
Toiminto on käytössä siihen saakka, kunnes se poistetaan käytöstä (tai se poistuu käytöstä sähkökatkon tai laitteen virran katkaisemisen yhteydessä). Toiminto poistetaan käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
Kun Eco night -toiminnon merkkivalo ei pala, toiminto ei ole käytössä.
Huomaa: laitteen ilmoitettu energiankulutus on mitattu Eco night -toiminnon ollessa pois käytöstä.
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Merkkiäänten vaientaminen (Stop Alarm) 
Voit vaientaa merkkiäänet painamalla Stop Alarm -painiketta.

Toiminta/valmiustila 
Laite kytketään pois toiminnasta painamalla tätä
painiketta viiden sekunnin ajan. Valmiustilassa
näytössä ei näy mitään symboleita eikä jääkaapin
sisävalo pala. Laite voidaan palauttaa toimintaan
painamalla painiketta lyhyesti.
Huomaa: painikkeen painaminen ei irrota laitetta
verkkovirrasta.

Pikapakastus (Fast Freeze)
Paina kolme sekuntia painiketta Freezer 24 tuntia
ennen kuin laitat pakastinosastoon suuren määrän
pakastettavia tuotteita. Kun toiminto on käytössä,
näytössä näkyy kuvan mukainen merkkivalosarja.
Toiminto poistuu käytöstä automaattisesti 48
tunnin kuluttua, tai voit poistaa sen käytöstä
manuaalisesti painamalla uudelleen painiketta
Freezer.
Huomaa: Älä laita pakastettavia ruokia kiinni jo
pakastettuihin tuotteisiin.

PIKAOPAS

Vianmääritys Mahdolliset syyt: Korjaustoimenpide:

Käyttöpaneelissa ei ole valoa, laite ei toimi.

Laite on mahdollisesti toiminta-/valmiustilassa.
Mahdollinen ongelma laitteen virransyötössä.

Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilan painikkeella.
Tarkista että:
– kyseessä ei ole sähkökatko
– pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa ja (mahdollinen) vikavirtakytkin on oikeassa asennossa (laitteen virransyöttö

toimii)
– asunnon sähköjärjestelmän sulakkeet ovat kunnossa
– virtajohto on ehjä.

Sisävalo ei toimi.

Lamppu on mahdollisesti vaihdettava.

Laite on mahdollisesti toiminta-/valmiustilassa.

Mallit, joissa on lamppu: kytke laite irti verkkovirrasta, tarkista lamppu ja vaihda se tarvittaessa uuteen (katso kohta
Lampun tai LED-valon vaihtaminen).
Mallit, joissa on LED-valot: ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilan painikkeella.

Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen. Syitä voi olla useita (katso sarake Korjaustoimenpide).

Tarkista että:
– ovet sulkeutuvat kunnolla
– laite ei ole lämmönlähteen lähellä
– lämpötila on säädetty oikein
– ilma pääsee kiertämään esteettä laitteen alaosassa olevien ritilöiden kautta

Jääkaapin pohjalla on vettä. Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa. Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (katso kohta Laitteen huolto ja puhdistus).

Laitteen etureuna tiivisteen kohdalla on lämmin. Kyseessä ei ole vika. Reuna on tarkoituksella lämmin kosteuden tiivistymisen estämiseksi. Toimenpiteitä ei tarvita.

Punainen merkkivalo vilkkuu ja samalla kuuluu merkkiääni.
Oven aukiolon hälytys
Hälytys tulee, kun ovi on pitkään auki.

Merkkiäänen voi hiljentää sulkemalla laitteen ovet.
Jos merkkiääni ei hiljene, kyseessä on sähkökatkohälytys (katso kohta Sähkökatkon hälytys). 

Punainen merkkivalo syttyy, kuuluu merkkiääni ja jääkaappiosaston lämpötilan

merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa:

Toimintahäiriön hälytys
Hälytys ilmoittaa teknisen komponentin toimintahäiriöstä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit vaientaa merkkiäänen painamalla hälytysten kuittauspainiketta.

Punainen merkkivalo vilkkuu, kuuluu merkkiääni, joka kuuluu vielä kun ovi on kiinni.
Pakastinosaston lämpötilan merkkivalot voivat vilkkua. 

Sähkökatkon hälytys
Hälytys tulee pitkään kestävän sähkökatkon esiintyessä, jolloin pakastinosaston lämpötila on
noussut.

Voit vaientaa merkkiäänen painamalla hälytysten kuittauspainiketta. Jos pakastinosaston lämpötila ei ole vielä jäähtynyt
elintarvikkeiden säilytykselle sopivaan lämpötilaan, pakastinosaston lämpötilahälytys voi aktivoitua (katso kohta
Pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkista elintarvikkeiden kunto ennen niiden käyttöä.

Punainen merkkivalo  , syttyy (vilkkumatta), laitteesta kuuluu merkkiääni ja
pakastinosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat.

Pakastinosaston lämpötilahälytys
Lämpötilahälytys ilmaisee, että osaston lämpötila ei ole optimaalinen. Hälytys voi esiintyä
ensimmäisen käytön yhteydessä, sulatuksen ja/tai puhdistuksen jälkeen, pakastettaessa suuria
määriä elintarvikkeita tai jos pakastimen ovi ei mene kunnolla kiinni.

Voit vaientaa merkkiäänen painamalla hälytysten kuittauspainiketta. Kun lämpötila on saavuttanut
optimaalisen arvon, punainen merkkivalo sammuu automaattisesti. Jos lämpötilahälytys ei poistu, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Pakastinosaston lämpötila
Lämpötilaa voidaan muuttaa painikkeella Freezer.
Säätömahdollisuuksia on viisi.

Vähemmän kylmästä  (vasemmalla)

kylmempään lämpötilaan  (oikealla)

Jääkaappiosaston lämpötila
Lämpötilaa voidaan muuttaa painikkeella Fridge.
Säätömahdollisuuksia on viisi.  

Vähemmän kylmästä  (vasemmalla)

kylmempään lämpötilaan  (oikealla)
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Puhallin (mallikohtainen varuste)
Puhallin on asetettu valmiiksi toimintaan.
Puhaltimen voi poistaa toiminnasta painamalla
sen pohjassa olevaa painiketta (katso kuva). Jos
ympäristön lämpötila on yli 27 °C, tai jos
lasihyllyillä on vesipisaroita, puhaltimen on oltava toiminnassa, jotta
elintarvikkeiden asianmukainen säilytys voidaan taata. Energiankulutusta
voidaan vähentää kytkemällä puhallin pois toiminnasta.


