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Hűtőtér
A. Ventilátor és „Aktív oxigén” (típustól függően) 
B. Izzó vagy LED (típustól függően)
C. Polcok
D. LED lámpák (típustól függően)
E. „Food Care” rekesz húsokhoz, halakhoz, 

felvágottakhoz (típusfüggő)
F. Frissentartó fiók fedele
G. Frissentartó(k)
H. Adattábla (a zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
I. Kezelőpanel
O. Tejtermékek rekesze
P. Ajtópolcok
Q. Palacktartó (ha van)
R. Palacktartó polc

 Legkevésbé hideg zóna
 Közepes hőmérsékletű zóna
 Leghidegebb zóna
 Zöldségek és gyümölcsök tárolására szolgáló zóna 

Fagyasztótér
L. Felső rekesz (fagyasztóterület)
M. Középső és alsó rekesz (fagyasztott és 

gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolásához)
N. Jégkockatartó (ha van)

Megjegyzés: Valamennyi polc, ajtópolc és tartó 
kivehető.

Az élelmiszerek tárolásához ideális hőmérséklet 
beállítása már a gyárban megtörtént.

E
F
G

H

I
L

M

N

O

P

Q

R

A

B

C

D

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
mellékelt használati útmutatót.
A jellemzők, a műszaki adatok és az ábrák a típustól 
függően eltérőek lehetnek.
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GYORS ÚTMUTATÓ

Mi a teendő, ha... Elképzelhető okok Megoldás

A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik. Lehet, hogy a készülék Be/Készenlét üzemmódban 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.

Előfordulhat, hogy a készülék Be/Készenlét üzemmódban van.

Izzóval rendelkező modellek: Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ellenőrizze az izzót, és szükség esetén cserélje 
ki (lásd „Az izzó vagy a LED cseréje” c. részt).
LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: Forduljon a hivatalos vevőszolgálathoz.
Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal.

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

Ellenőrizze, hogy:
- az ajtók megfelelően zárnak-e;
- a készülék nincs-e hőforrás közelében;
- megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
- nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásokon keresztül

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van. Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd „A készülék karbantartása és tisztítása” c. részt).

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

A piros jelzőfény  villog, és hangjelzés hallatszik.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
Akkor kapcsol be, ha egy ajtót hosszabb időre nyitva hagynak.

A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék ajtajait. Ha a hangjelzés nem kapcsol ki, áramkimaradásra figyelmeztet (lásd 
az „Áramszünetre figyelmeztető hangjelzés” c. részt).

A piros jelzőfény  villog, és hangjelzés hallatszik csukott ajtó esetén is.

Áramszünet vészjelzés (áramkimaradás esetén)
Hosszabb áramkimaradás esetén kapcsol be, ha a fagyasztótér hőmérséklete megnő.
Megjegyzés: Az áramszünetre történő figyelmeztetés kikapcsolásáig nem állítható be új 
hőmérséklet.

Javasoljuk, hogy a hangjelzés kikapcsolása előtt tekintse meg a hőmérséklet-kijelzőn látható hőmérsékleti értéket, amely 
az áramkimaradás során a fagyasztótérben elért legmagasabb hőmérsékletnek felel meg. A hangjelzés kikapcsolásához 
nyomja meg röviden a „Figyelmeztetés kikapcsolása” gombot. A gomb megnyomása után a hőmérséklet-kijelző újra a 
beállított hőmérsékleteket jelzi. Ha a fagyasztótér még nem érte el az ételek tárolásához szükséges optimális hőmérsékletet, 
bekapcsolhat a fagyasztótér hőmérsékleti riasztása (lásd a „Figyelmeztetés a fagyasztótér hőmérsékletére” részt). Fogyasztás 
előtt ellenőrizze az ételt.

A piros jelzőfény  világít (nem villog), hangjelzés hallható, és a fagyasztótér kijelzett 
hőmérséklete villog.

Figyelmeztetés a mélyhűtőtér hőmérsékletére
A fagyasztótér hőmérsékletére vonatkozó figyelmeztetés azt jelzi, hogy a rekesz hőmérséklete nem 
optimális. Ez a következő esetekben fordulhat elő: első használatkor, leolvasztás és/vagy tisztítás 
után, nagy mennyiségű étel fagyasztásakor, vagy ha a fagyasztó ajtaja nincs megfelelően bezárva.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Figyelmeztetés kikapcsolása” gombot. Ha a készülék eléri az optimális 
hőmérsékletet, a piros jelzőfény automatikusan kikapcsol. Ha a fagyasztótér hőmérsékleti riasztása nem kapcsol ki, forduljon a 
hivatalos vevőszolgálathoz.

A piros jelzőfény  világít, hangjelzés hallatszik, és az „F” betű villog a kijelzőn.
Meghibásodási figyelmeztetés
Ez a jelzés az egyik műszaki alkatrész meghibásodására utal.

Hívja a hivatalos szervizközpontot. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Figyelmeztetés kikapcsolása” 
gombot.

Mélyhűtőtér hőmérséklete
Más hőmérséklet beállításához használja a „Fagyasztó”  gombot.
Gyorsfagyasztás
Ha nagy mennyiségű ételt kívánt a fagyasztótérbe helyezni, előtte 24 órával nyomja 
meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „Fagyasztó”  gombot. A funkció 
bekapcsolásakor kigyullad a  szimbólum. A funkció 48 óra elteltével automatikusan 
kikapcsol, vagy a „Fagyasztó”  gomb ismételt megnyomásával manuálisan 
kikapcsolható.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a fagyasztandó étel ne érjen a már fagyott ételhez.

Gombzár 
A gombzár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig 
a „gombzár” gombot, amíg megerősítő hangjelzés nem hallatszik 
(és a szimbólum világítani nem kezd). Ha megnyom egy gombot 
bekapcsolt gombzár mellett, hangjelzés hallatszik, és a „Gombzár” 
szimbólum villogni kezd.

Hőmérséklet-kijelző
A kijelző felváltva jelzi a hűtőtér hőmérsékletét (2 °C és 8 °C között) 
és a fagyasztótér hőmérsékletét (-16 °C és -24 °C között).

A hűtőtér hőmérséklete
Más hőmérséklet beállításához használja a „Hűtő”  gombot.

Hangjelzések kikapcsolása (Figyelmeztetés kikapcsolása) 
A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg röviden a 
„Figyelmeztetés kikapcsolása” gombot.

Bekapcsolás/készenléti állapot 
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig. Készenléti 
üzemmódban a kijelzőn két vonal látható, és bekapcsol a hűtőtér világítása. 
A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg ismét röviden a gombot.
Megjegyzés: Ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos 
hálózatról.

Ventilátor
A ventilátor automatikusan be- és kikapcsol a hűtőtér egyenletesebb 
hőeloszlása és a páratartalom csökkentése érdekében.

AKTÍV OXIGÉN FUNKCIÓ
Ez a funkció kis mennyiségű ózon kibocsátásával lehetővé teszi a 
baktériumok és mikroorganizmusok szaporodásának csökkentését a 
hűtött fiókban, és csökkenti a kellemetlen szagokat.
Az eszköz által kibocsátott ózon mennyisége csekély, és gyorsan 
elhasználódik az antibakteriális eljárás során.
Az Aktív oxigén funkció bekapcsolásához nyomja meg az O3 gombot  
a kezelőpanelen.
Ha a funkció be van kapcsolva, egy színes jelzőlámpa kezd világítani a 
hűtött fiók belsejében, a funkció következő ciklusainak megfelelően:
- Zöld jelzőlámpa: ózonkibocsátási fázis
- Kék jelzőlámpa: antibakteriális és szagtalanítási fázis (ózonkibocsátás 
nélkül)
A funkció kikapcsolásához csak nyomja meg az O3 gombot a 
kezelőpanelen.
Megjegyzés: Ha bekapcsolta az Aktív oxigén funkciót, enyhe szagot 
érezhet a hűtött fiókban (ugyanazt a szagot, amely időnként 
a zivatarokhoz társul a villámlás által termelt ózon miatt): ez 
természetes jelenség.
Megjegyzés: A funkció kikapcsolása optimalizálja az 
energiafogyasztást.
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