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КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПОЧАТКУ РОБОТИ
ON/STANDBY
Щоб увімкнути пристрій, натисніть цю кнопку й утримуйте її 
протягом 3 секунд. Коли прилад перебуває в режимі очікування, 
на дисплеї відображаються дві горизонтальні лінії. Світло в 
холодильному відділенні не вмикається. Щоб скасувати режим 
очікування, натисніть цю кнопку і відразу відпустіть її.
Примітка: Активація цієї функції не впливає на стан 
підключення приладу до джерела живлення.
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6TH SENSE
Швидко встановлює оптимальну температуру зберігання 
продуктів по відношенню до внутрішньої температури приладу

ФУНКЦІЯ «ECO NIGHT» (Нічний тариф) 
Функція «Нічний тариф» дозволяє максимально концентрувати 
споживання електроенергії під час годин неповного 
навантаження (які звичайно збігаються з нічним часом), коли 
електроенергії багато, а її вартість найнижча за добу (тільки 
для окремих країн; використання багатотарифної системи 
з урахуванням годин неповного навантаження; перевірте 
свій тарифний план у компанії-енергопостачальника). Щоб 
активувати функцію, натисніть кнопку «Eco Night» у час 
початку дії знижених тарифів (залежно від особливостей 
плану тарифікації). Наприклад, якщо знижений тариф на 
електроенергію набуває чинності о 10:00, з настанням цього 
часу натисніть кнопку . Коли світлодіодний індикатор світиться, 
функція активна. Після активації цієї функції прилад автоматично 
адаптується до енергозбереження в потрібний час (більша 
частина електроенергії буде споживатися вночі, а не вдень).
ВАЖЛИВО: Для того, щоб функція працювала належним 
чином, вона повинна бути увімкнена і вночі і вдень. Функція буде 
залишатися увімкненою, поки її не деактивують (вона також 
деактивується у разі відключення електроенергії, або тоді, коли 
прилад буде вимкнено). Щоб вимкнути функцію, знову натисніть 
кнопку . Коли світлодіодний індикатор вимкнений, функція 
неактивна.
Примітка: споживана потужність приладу з функцією «Eco 
night» відключена

ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Дисплей показує температуру морозильного відділення(між -16 ° 
C і -24 ° C).
Температуру можна налаштувати за допомогою кнопки“C° ” .

FAST FREEZE
Натисніть  кнопку за 24 години до розміщення великої 
кількості свіжих продуктів в морозильному відділенні.
Коли функція увімкнеться, засвітиться значок .
Функція вимкнеться автоматично через 48 годин, або її 
можна вимкнути вручну, натиснувши кнопку .

Примітка: Розміщуйте не заморожені продукти таким 
чином, щоб вони не торкались вже заморожених

СИГНАЛ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ
Цей сигнал тривоги вмикається у разі тривалого 
відключення електроенергії, яке спричинило підвищення 
температури всередині морозильного відділення.

Червоний індикатор блиматиме, а звуковий сигнал 
тривоги залишатиметься активним до тих пір, поки двері не 
буде закрито. Можуть миготіти індикатори температури в 
морозильному відділенні.
Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку 
«Вимкнення сигналу тривоги» . Якщо в морозильному 
відділенні ще не досягнуто температури, яка оптимально 
підходить для зберігання продуктів, може увімкнутися 
відповідний сигнал (див. відомості про температурний 
сигнал). Перш ніж вживати продукти, перевірте їхню 
свіжість.

А. Панель керування 
B. Освітлення (система світлодіодних 

індикаторів)
C. Полички морозильного відділення (зона для 

заморожування)
D. Середній висувний ящик морозильного 

відділення
E. Маленький висувний ящик морозильного 

відділення
F. Великий висувний ящик морозильного 

відділення
G. Роздільник ящиків*
H. Нижній ящик
I. Табличка з паспортними даними 

*(розташована на бічній стінці ящика)
L. Пакети з льодом
M. Лоток для льоду* 
* Доступно лише на деяких моделях.

Ідеальну температуру для зберігання продуктів 
уже встановлено виробником.

Перш ніж використовувати прилад, уважно 
прочитайте інструкції.
Функції, технічні дані та зображення 
можуть відрізнятися залежно від моделі.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ  
Щоб вимкнути звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку.РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ  

«Регулювання морозу» - це передова технологія, яка зменшує до мінімуму коливання температури у 
всьому холодильному відділенні завдяки інноваційній повітряній системи, що є цілковито незалежною 
від холодильника. Коливання температури зменшуються на 50 %, а продукти зберігають свою первісну 
якість та колір.
Для того, щоб активувати/деактивувати функцію «Регулювання морозу», протягом трьох секунд 
утримуйте натисненою кнопку «Еco Night» .
Функція працює належним чином у заданому діапазоні температури:
від  22°C до  24°C. Коли функція застосовується, й у морозильному відділенні встановлена поточна 
температура вище  22°C, для дотримання робочого діапазону автоматично встановлюється 
температура  22°C.
Якщо функція застосовується, й користувач змінює температуру морозильного відділення так, що вона 
виходить за межі робочого діапазону, то функція автоматично вимикається.
У разі застосування функції «Швидке заморожування», виконання функції «Регулювання морозу» 
зупиняється, поки функція «Швидке заморожування» не буде вимкнена.

Індикатор РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ

Що робити, якщо... Можливі причини: Рішення:

Панель керування вимкнуто, прилад не працює. Можливо, прилад перебуває в режимі очікування.
Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.

Скасуйте режим очікування, натиснувши кнопку On/Stand-by. Переконайтеся, що:
- не виникло перебою в мережі електропостачання;
- штекер вставлено в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) 
розташовано правильно (тобто забезпечено електроживлення приладу);
- захисні пристрої електричної системи будинку працюють належним чином;
- шнур живлення не пошкоджено.

Не працює внутрішнє освітлення.
Можливо, потрібно замінити лампочку.

Можливо, прилад перебуває в режимі очікування
- зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів.
- скасуйте режим очікування, натиснувши кнопку On/Stand-by

Усередині відділення недостатньо низька температура. Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»)

Переконайтеся, що:
- двері правильно зачинені
– прилад установлено далеко від джерела тепла;
– установлено належну температуру;
- ніщо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні сітки в нижній частині пристрою.

Передній край пристрою поблизу ущільнювача дверцят нагрівається. Це не є несправністю. Це запобігає утворенню конденсату. Непотрібно нічого змінювати та виправляти.

Блимає червоний символ  і звуковий сигнал активовано Попередження про відкриті дверцята
Вмикається, якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу. Щоб вимкнути звуковий сигнал, зачиніть дверцята.

Світиться червоний символ , лунає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає літера «F». Сигнал про неналежне функціонування
Сигнал указує на несправність технічного компонента.

Зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів. Щоб вимкнути 
звуковий сигнал, натисніть кнопку «Вимкнення сигналу» 

Блимає значок температури (°C) і світиться індикатор «Попередження» (). Попередження про температуру
Неприпустима температура всередині приладу.

Натисніть кнопку «Вимкнути попередження» ; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей 
температури (°C) буде блимати, а індикатор «Попередження»  буде блимати до 
досягнення температури < -10 °C.

Світиться індикатор попередження про знеструмлення , блимає індикатор 
попередження  та блимає індикатор температури (°C), указуючи на те, що під час 
знеструмлення було досягнуто найвище значення температури.

Довгий сигнал про знеструмлення
Тривалий збій в електромережі, що може спричинити підвищення температури всередині приладу 
до 0 C.

Натисніть кнопку «Вимкнути попередження» ; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей 
температури (°C) буде блимати, а індикатор «Попередження»  буде блимати до 
досягнення температури < -10 °C.
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