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A.  Elektronikus vezérlőegység
B. Mélyhűtőtér (ha van a hűtőszekrényben)
C. LED jelzőfények (modelltől függően
D. Ventilátor szűrővel (ha van), a szűrőt illetően lásd 

a vonatkozó útmutatót
E. Polcok
F. A zöldség- és gyümölcsfiókot fedő szint
G. Zöldség- és gyümölcsfiókok
H.  Adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
I. és L. Ajtópolcok
M. Palacktartó (ha van)
N. Palacktartó polc
 

Legkevésbé hideg zóna
Középső zóna
Leghidegebb zóna
Zöldség- és gyümölcszóna 

Megjegyzés: Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.

Az ételek ideális tárolási hőmérséklete  
gyárilag előre be van állítva.

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

A készülék belső világítása nem működik.

Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót.

Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van

- LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.
- Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal

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

Ellenőrizze a következőket:
- 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 hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van. Tisztítsa meg a vízleeresztő csövet (lásd: „A készülék karbantartása és tisztítása”)

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.

Ventilátor
A ventilátor gyárilag be van kapcsolva.
A ventilátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egyszerre 3 másodpercre 
a  és  gombokat.
A világító  szimbólum jelzi, hogy a ventilátor és így a ProFresh funkció 
be van kapcsolva. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy 
az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen 
működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A 
ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás optimalizálható.
Megjegyzés: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a 
ventilátor automatikusan újraindul.

6th Sense (6. Érzék) Fresh Control funkció
A készülék belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom tekintetében ezzel a 
funkcióval gyorsan el lehet érni az optimális tárolási körülményeket.
Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, be kell kapcsolni a ventilátort.

Megjegyzés: Bizonyos zajok (pl. a kotyogó és sípoló hangok) a hűtőrendszertől származnak, és hozzátartoznak a készülék normál működéséhez

A készülék hőmérséklete
Más hőmérséklet beállítása a °C gombbal lehetséges.

Fast Freeze/Cool funkció (Gyorshűtés)
A hűtőtér gyors lehűtéséhez vagy 6 órával azelőtt, hogy nagy mennyiségű fagyasztandó élelmiszert helyezne a mélyhűtőtérbe 

(ha van), kapcsolja be a Gyorshűtés funkciót a  gomb 3 másodpercig történő megnyomásával. 
A funkció bekapcsolásával egyidejűleg megjelenik az ikon. A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de igény szerint 
manuálisan is kikapcsolhatja, ha megnyomja 3 másodpercre a  gombot.

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







 













 






A. Electronic control unit

B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)B. Freezer compartment (if the refrigerator has one)

C. LED indicatorsC. LED indicators

D. Fan with filter (if present), see specific instructions for filterD. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter

E. ShelvesE. Shelves

F. Level covering the fruit and vegetable drawerF. Level covering the fruit and vegetable drawer

G. Fruit and vegetable drawers

H. Rating plate (placed on the  side of the fruit and vegetable drawer)

I and L. Door shelvesI and L. Door shelves

M. Bottle holder (if provided)M. Bottle holder (if provided)

N. Bottle shelfN. Bottle shelf

Least cold zoneLeast cold zone

Medium zoneMedium zone

Coldest zoneColdest zone

Fruit & vegetable zoneFruit & vegetable zone

GYORS ÚTMUTATÓ

Vacation (nyaralás mód) 
Ha hosszú időre elutazik, használja ezt a funkciót. A funkció 
bekapcsolásához nyomja be 3 másodpercig a „Vacation” gombot. 
A kijelzőn megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (12 °C), és kigyullad a 

 ikon. A funkció aktiválása után távolítsa el az ételt a készülékből, 
és tartsa az ajtót zárva – a készülék olyan hőmérsékletet fog 
fenntartani, amely elegendő a szagok képződésének megelőzéséhez. 
A funkció kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot vagy 
nyomja meg a °C gombot .

Gombzár
A gombzár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a 

 gombot, amíg megerősítő hangjelzés nem hallatszik (a szimbólum 
azonnal világítani kezd és néhány másodperc múlva kialszik). Ha 
megnyom egy gombot bekapcsolt gombzár mellett, hangjelzés 
hallatszik, és a  szimbólum villog.

Bekapcsolt/készenléti állapot 
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a  
gombot. Készenléti üzemmódban az ikon világítani kezd, a hűtőtér 
lámpája azonban nem világít.
A készülék újbóli bekapcsolásához csupán nyomja be röviden a 
gombot.
Megjegyzés: a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos 
hálózatról.

Hangjelzés kikapcsolása 
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a  gombot.
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Hőmérséklet-kijelző
A kijelzőn a hűtőtér hőmérséklete látható (2 °C és 7 °C között).


