PIKAOPAS
SMART-NÄYTTÖ
Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Smart-näyttö otetaan
käyttöön painamalla painikkeita
ja yhtä aikaa 3 sekunnin ajan,
kunnes laite antaa äänimerkin.
Toiminto voidaan poistaa käytöstä toistamalla sama toimenpide.
Muista, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Se pienentää
ainoastaan näytöstä aiheutuvaa virrankulutusta (katso Käyttöohjeet).
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PIKAPAKASTUS-merkkivalo (katso Käyttöohjeet).
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ON/STANDBY-merkkivalo /painike
Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3
sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi virta/valmiustilan merkkivalo
, sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä
painiketta (lyhyesti).
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SÄHKÖKATKON HÄLYTYS
Pitkän sähkökatkon hälytyksen merkkivalo. (katso Käyttöohjeet)

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

1. Käyttöpaneeli
2. Valo (LED-järjestelmä)
3. Jääpaketit*
4. Ice Mate* tai jääpala-astia*
5. Laatikon väliseinä*
6. Pulloteline*
7. Lasihyllyt
8. Arvokilpi, jossa laitteen kauppanimi
9. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet
10. Alue tuoretarvikkeiden pakastamista tai
pakasteiden säilytystä varten
11. Alue pakasteiden säilytystä varten
12. Oven tiiviste

LÄMPÖTILAN asetuspainike
Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla asetettu suositeltu -18 °C:n
lämpötila. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C seuraavalla
tavalla:
• Muuta lämpötilasäätöä (°C) painamalla painiketta. Jokainen painikkeen
painallus muuttaa säilytyslämpötilaa -1 °C: arvo vaihtuu toistuvasti
alueella -16 °C – -24 °C.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN
- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista
käyttöohjeista (Versio 1)
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten
kahden henkilön toimesta.
Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.
Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat
vaihdella mallikohtaisesti.

ECO NIGHT -TOIMINNON (YÖSÄHKÖTAKSA) / PARTY-TILAN painike
Eco Night -toiminto
Ota käyttöön tai poista Eco Night -toiminto käytöstä painamalla painiketta. Eco Night
-toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää halvemman sähkötaksan
tunteihin, yleensä yöaikaan (katso Käyttöohjeet)
Party-tila
Party-tilatoiminto voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Pysäytä hälytys
-painiketta 3 sekunnin ajan. Voit sammuttaa Party-tilan hälytyksen painamalla Pysäytä
hälytys -painiketta.

PARTY-TILAN merkkivalo (katso Käyttöohjeet).

6th SENSE FREEZE CONTROL
6th Sense Freeze Control on uudenaikainen teknologia, joka laskee
energian kulutusta samalla kuin elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen
laatunsa ja värinsä.

* Tietyissä malleissa

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään
verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen
ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita
laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon,
näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät
näytössä noin 1 sekunnin ajan.
Pakastinosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat
näyttöön.

PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike
Paina, jos hälytys on aktivoitunut (katso alla oleva Hälytyksettaulukko).

HÄLYTYKSET-TAULUKKO
HÄLYTYSTEN TYYPPI

Varoitusmerkki

Ovi auki -hälytys

Laite antaa hälytysäänimerkin ja hälytyksen merkkivalo

Lämpötilahälytys

Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja hälytyksen merkkivalo

Party-tilan hälytys

Party-tilan merkkivalo

Syy

Ratkaisu

vilkkuu.

Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.

Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.

pysyy päällä.

Sisälämpötila ei ole asianmukainen.

Paina hälytyksen pysäytyspainiketta
(°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo

30 min. kulunut siitä, kun Party-tilatoiminto on aktivoitu. On aika ottaa pullo pakastimesta
(katso lisätietoja Käyttöohjeista).

Paina Pysäytä hälytys -painiketta

vilkkuu ja laite antaa hälytysäänimerkin.

Pitkän sähkökatkon hälytys

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

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

Paina hälytyksen pysäytyspainiketta
(°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo

Toimintahäiriö

F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).

Laitteen toimintahäiriö.

Ota yhteys huoltopalveluun.

DK

FI

NO

SE

GB

; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö
jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.

ja poista pullo pakastimesta.

; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö
jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
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PAKASTUKSEN HALLINTA / PIKAPAKASTUS-painike
Pakastuksen hallinta
Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston
lämpötilan vaihtelut minimiin.
Pakastuksen hallintatoiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä yksinkertaisesti
painamalla PAKASTUKSEN HALLINTA -painiketta.
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 hallintatoiminto on estettynä siihen
asti, kunnes pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä (katso Käyttöohjeet).
Pikapakastus
Ota käyttöön tai poista pikapakastustoiminto käytöstä painamalla painiketta 3 sekuntia
(katso Käyttöohjeet).
Pikapakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 50 tunnin kuluttua.

Painettu Italiassa

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
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