
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

1. Kontrolki zewnętrzne włączenia i alarmów
2. Panel sterowania
3. Oświetlenie LED*
4. Wkłady chłodzące*
5. Moduł do lodu* lub pojemnik na lód*
6. Przegroda szuflady*
7. Półka na butelki*
8. Szklane półki
9. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
10. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
11. Obszar do zamrażania świeżej żywności oraz 

przechowywania mrożonek
12. Obszar do przechowywania zamrożonej żywności
13. Uszczelka drzwiczek

* Dostępna w wybranych modelach

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać 
automatycznie. Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać 
co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do 
środka. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz 
zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie 
ikony.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości 
ustawień komory zamrażarki.

JAK ZMIENIĆ MOCOWANIE DRZWI
- patrz załączona Instrukcja obsługi (Wersja_2) 
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany 
kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby. 
Nie można zmienić mocowania drzwi w następujących 
przypadkach: 
- modele z wbudowaną klamką 
- modele z panelem szklanym na drzwiach. 

Specyfikacje, dane techniczne i ilustracje mogą różnić się 
w zależności od modelu

12

3

11

2

8

10

4

6

5

7

9

1

13

Przed użyciem urządzenia należy uważnie 
przeczytać instrukcję obsługi.
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TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU Sygnał Przyczyna Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi Zostaje włączony sygnał dźwiękowy i miga kontrolka Alarmu . Drzwiczki są otwarte przez ponad 2 minuty. Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.

Alarm temperatury Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu  pozostaje włączona. Temperatura w komorze jest nieprawidłowa.
Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz 
temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu  pozostanie włączona do chwili 
osiągnięcia temperatury < -10°C.

Alarm Trybu Party Kontrolka Tryb Party  miga i zostaje uruchomiony alarm dźwiękowy.
Minęło 30 min od włączenia funkcji Trybu Party. Czas na wyjęcie butelki z zamrażarki 
(zobacz Instrukcja obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje).

Naciśnij przycisk Trybu Party lub przycisk Stop Alarm, aby wyłączyć alarm Trybu Party i usuń 
butelkę z zamrażalnika.

Alarm przedłużonej awarii 
zasilania

Ikona Alarmu awarii zasilania  nadal się świeci, miga kontrolka Alarmu  i wyświetlacz 
temperatury (°C), pokazując maksymalną temperaturę, która wystąpiła podczas awarii zasilania.

Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury 
wewnętrznej do 0°C.

Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz 
temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu  pozostanie włączona do chwili 
osiągnięcia temperatury < -10°C.

Usterka Na wyświetlaczu miga litera „F” (°C). Usterka urządzenia. Skontaktować się z serwisem.

ES PT BGFR NL

Kontrolka TRYB PARTY 

Kontrolka SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

Przycisk WŁ./TRYB CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania, naciśnij przycisk i przytrzymaj 
przez 3 sekundy. Wszystkie ikony zostaną wyłączone 
z wyjątkiem kontrolki Wł./Tryb czuwania . Aby 
ponownie włączyć urządzenie, ponownie (krótko) 
naciśnij ten przycisk.

Kontrolka ECO NIGHT

Kontrolka WŁĄCZENIE (ZEWNĘTRZNA DIODA LED)
Zewnętrzna zielona dioda LED informująca o włączeniu 
urządzenia. Zostaje automatycznie wyłączona przy 
otwarciu drzwi.

Przycisk ECO NIGHT (TARYFA NOCNA)
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję Eco Night. 
Funkcja Eco Night umożliwia koncentrację zużycia 
energii przez urządzenie w godzinach obowiązywania 
niższych stawek, zwykle w nocy (zobacz Instrukcja 
obsługi).

ALARM (ZEWNĘTRZNA DIODA LED) 
Miganie tej czerwonej diody LED oznacza wystąpienie 
alarmu lub usterki nawet wtedy, gdy drzwi są zamknięte. 
Otwórz drzwi i sprawdź na wewnętrznym panelu 
sterowania, który alarm lub która usterka występuje.

Kontrolka FREEZE CONTROL

Przycisk TRYB PARTY / KONTROLI ZAMRAŻANIA
Tryb Party (Impreza)
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć Tryb Party. Ta funkcja 
umożliwia chłodzenie napojów w komorze zamrażarki.
Ważne: nie należy pozostawiać butelki w komorze 
zamrażarki dłużej niż czas aktywności tej funkcji 
(30 minut).
Kontrola Zamrażania
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, 
która pozwala na zredukowanie do minimum wahań 
temperatury w komorze zamrażarki. Aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję kontrola zamrażania, należy nacisnąć 
przycisk KONTROLA ZAMRAŻANIA. Jeżeli przy włączonej 
funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki 
wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie 
automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji 
Szybkiego zamrażania, funkcja "Kontroli zamrażania" 
jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego 
zamrażania (zobacz informacje w instrukcji obsługi).

Przycisk WYŁĄCZANIE ALARMU/SZYBKIE 
ZAMRAŻANIE
Wyłączanie Alarmu
Naciśnij w przypadku alarmu.
Fast Freeze (Szybkie mrożenie)
Naciskaj przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Szybkiego 
zamrażania (zobacz Instrukcja obsługi).
Funkcja wyłącza się automatycznie po około 50 
godzinach.

Kontrolka ALARM (zobacz tabelę alarmów poniżej)

Przycisk TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Ustawianie temperatury
Urządzenie jest ustawione fabrycznie do pracy z zalecaną temperaturą, wynoszącą -18°C. Temperaturę 
wewnątrz urządzenia można regulować w zakresie od -16°C do - 24°C, w następujący sposób:
• Nacisnąć przycisk ustawiania temperatury (°C). Temperaturę przechowywania można zmieniać o -1 °C 

każdym naciśnięciem przycisku: wartość zmienia się cyklicznie w zakresie od -16°C do -24°C.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
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ALARM AWARII ZASILANIA
Kontrolka alarmu długiej awarii zasilania. 
(zobacz Instrukcja obsługi)

PL

6TH SENSE KONTROLA ZAMRAŻANIA
6th Sense Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie 
oparzelin mrozowych, dzięki czemu żywność zachowuje naturalny kolor i jakość.
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