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1. Панель керування
2. Індикатори: електроживлення

увімк./сигналізація
3. Внутрішнє світлодіодне освітлення
4. Акумулятори холоду*
5. Льодогенератор Twist Ice Maker*
6. Скляні полиці
7. Паспортна табличка з технічними даними і

торговельною назвою
8. Комплект для перенавішування дверцят
9. Зона для заморожування свіжих продуктів або

зберігання заморожених продуктів
10. Зона для зберігання заморожених продуктів

* Наявні в окремих моделях

ЯК ЗАПУСТИТИ ПРИЛАД
Після вмикання вилки приладу в розетку він починає
працювати автоматично. Після запуску приладу
почекайте щонайменше 4-6 годин, перш ніж класти в
нього продукти. При підключенні приладу до
електромережі дисплей загоряється і на ньому
приблизно на 1 секунду з'являються усі символи.
Загоряються стандартні (заводські) налаштування
морозильного відділення.

ЯК ЗМІНИТИ НАПРЯМОК ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
- див. інструкції, що додаються (версія_2 моделі).

Специфікації, технічні дані та зображення можуть
різнитися в залежності від моделі 

Перш ніж користуватися приладом, уважно
ознайомтеся з інструкціями.
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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Таблиця сигналів Сигнал Причина Усунення несправності:

Сигналізація відкритих дверцят Лунає звуковий сигнал і блимає індикатор сигналізації Дверцята залишалися відчиненими довше ніж 2 хвилини Закрийте дверцята

Сигналізація порушення температури Блимає дисплей температури (°C) і горить індикатор сигналізації Температурний режим всередині приладу порушений
Натисніть кнопку вимкнення сигналізації ; звуковий сигнал
вимкнеться, дисплей температури ( °C) буде блимати, а індикатор сигналізації
горітиме, доки температура не опуститься нижче -10 °C.

Сигналізація тривалого відключення електропостачання

Горить індикатор тривалого відключення електропостачання , блимає
індикатор сигналізації і блимає дисплей температури ( °C), вказуючи, що під час
відключення електропостачання температура піднялася до максимально
допустимої.

Тривале відключення електропостачання, що здатне
спричинити підвищення температури всередині приладу
до 0 °C

Натисніть кнопку вимкнення сигналізації ; звуковий сигнал вимкнеться, дисплей
температури ( °C) буде блимати, а індикатор сигналізації горітиме, доки
температура не опуститься нижче -10 °C.

Несправність На дисплеї блимає літера «F» (°C) Несправність приладу Зверніться в сервісний центр післяпродажного обслуговування
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ІНДИКАТОР ФУНКЦІЇ «6TH SENSE»
Технологія «6th SENSE» дозволяє автоматично
забезпечувати оптимальні умови зберігання продуктів.

ІНДИКАТОР ФУНКЦІЇ ШВИДКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ

КНОПКА УВІМКНЕННЯ/РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ
Щоб перевести прилад у режим очікування, натисніть і
утримуйте цю кнопку впродовж 3 секунд. Усі символи,
окрім рисочок «- -», згаснуть. Щоб відновити роботу
приладу в звичайному режимі, натисніть цю кнопку ще
раз.

ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

ІНДИКАТОР ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ УВІМК.
(ЗОВНІШНІЙ СВІТЛОДІОД)
Зовнішній зелений світлодіод вказує на те, що
електроживлення приладу УВІМКНЕНЕ. Він
автоматично вимикається при відкриванні дверцят.

КНОПКА БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
Щоб заблокувати/розблокувати кнопки панелі
керування, натисніть і утримуйте кнопку блокування
панелі керування впродовж 3 секунд: на короткий
час загориться індикатор блокування панелі керування

та пролунає звуковий сигнал.

СИГНАЛІЗАЦІЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Індикатор тривалого відключення електропостачання
(див. інструкції з експлуатації).

СИГНАЛІЗАЦІЯ (ЗОВНІШНІЙ СВІТЛОДІОД)
Цей червоний світлодіод може блимати навіть при
закритих дверцятах, сигналізуючи про порушення режиму
роботи чи несправність. Відкрийте дверцята і перевірте
на панелі керування, які порушення режиму
роботи/несправності виникли.

ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ECO NIGHT
(ЕКОНОМНИЙ НІЧНИЙ РЕЖИМ)

КНОПКА УВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ ECO NIGHT
(НІЧНИЙ ТАРИФ)
Натисніть для увімкнення/вимкнення режиму Eco Night
(Економний нічний режим). Функція Eco Night дозволяє
перерозподіляти споживання електроенергії приладом
таким чином, щоб максимальне споживання відбувалося
в період дії зниженого тарифу, як правило, в нічний час
(див. інструкції з експлуатації).

КНОПКА ВИМКНЕННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Натисніть у разі спрацювання сигналізації.

ІНДИКАТОР СИГНАЛІЗАЦІЇ
(див. нижче таблицю сигналів)

КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ/ФУНКЦІЇ ШВИДКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ 
Налаштування температури 
Як правило, для оптимальної роботи приладу заводськими налаштуваннями встановлена рекомендована
температура -18 °C. Щоб встановити внутрішню температуру на інше значення в діапазоні від -16 °C до - 24
°C, виконайте такі дії:
• Натисніть кнопку налаштування температури ( °C). Кожне натискання кнопки змінює температуру

зберігання на -1 °C: значення змінюються циклічно від -16 °C до -24 °C.
Функція швидкого заморожування
• Щоб увімкнути функцію швидкого заморожування (див. інструкції з експлуатації), натисніть і утримуйте

кнопку впродовж 3 секунд. Ця функція автоматично вимикається приблизно через 50 годин.

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРИ (°C)
Дисплей, що показує встановлену
температуру
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