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Blokada przycisków
Blokada przycisków może zostać włączona/wyłączona poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy, do
momentu pojawienia się dźwięku potwierdzającego (ikona zaświeci się
natychmiast i zgaśnie po kilku sekundach). Po naciśnięciu dowolnego
przycisku, gdy blokada przycisków jest aktywna, pojawi się sygnał
dźwiękowy, a ikona zacznie migać.

Wyświetlacz temperatury
Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze chłodziarki
(pomiędzy 2°C i 7°C).















Przycisk On/Stand-by
Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wyłączyć
urządzenie. Kiedy urządzenie pracuje w trybie czuwania, ikona świeci
się, a światło chłodziarki nie zapala się.
Aby ponownie włączyć produkt, wystarczy krótko nacisnąć przycisk.
Uwaga: ta procedura nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci
elektrycznej.

Wyłączanie alarmu dźwiękowego
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk

.






Funkcja 6th Sense Fresh Control
Umożliwia szybkie osiągnięcie optymalnych warunków przechowywania
pod względem temperatury wewnętrznej i wilgotności.
W celu zapewnienia poprawnego działania wentylator musi pracować.
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Vacation (tryb urlopowy)
Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności. Nacisnąć
przycisk „Vacation” i przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć
tę funkcję. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory
chłodziarki (12°C) oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu funkcji
należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i utrzymać domknięte
drzwi - urządzenie będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę
uniemożliwiającą powstanie przykrych zapachów.
Aby wyłączyć tę funkcję, krótko nacisnąć przycisk lub postępować
zgodnie z przyciskiem °C .
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Temperatura urządzenia
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku °C.
Funkcja Fast Freeze/Cool (Szybkie chłodzenie)
Aby szybko schłodzić komorę chłodziarki lub na sześć godzin przed włożeniem dużej ilości żywności do zamrożenia w komorze
zamrażarki (jeśli jest), włączyć funkcję „Szybkie chłodzenie”, naciskając przycisk
i przytrzymując przez 3 sekundy.
Gdy funkcja jest włączona, wyświetla się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach. Można także wyłączyć ją
i przytrzymując przez 3 sekundy.
ręcznie, naciskając przycisk
Uwaga: nie należy układać żywności do zamrożenia przy produktach, które zostały już zamrożone.

Możliwe przyczyny:
Urządzenie może być w trybie On/Stand-by.
Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł. / Trybu czuwania. Sprawdzić:
- nie doszło do przerwy w dopływie prądu
-w
 tyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego, a ewentualny dwubiegunowy wyłącznik sieci znajduje się w prawidłowym
położeniu (w którym umożliwia zasilanie urządzenia)
- zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają
- przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego.
- Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Czuwanie

Lampka oświetlenia wewnętrznego nie działa.
Urządzenie może być w trybie On/Stand-by

Temperatura wewnątrz komór nie jest wystarczająco niska.

Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”)

Sprawdzić:
- drzwi są dobrze zamknięte
- urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła
- ustawiona temperatura jest odpowiednia
- obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.

Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.

Otwór kanalika spustowego na skropliny jest zablokowany.

Wyczyścić otwór odpływu skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie urządzenia”)

Czerwona ikona

Alarm otwartych drzwi
Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy zamknąć drzwi produktu.

Alarm nieprawidłowego działania
Alarm wskazuje usterkę podzespołu urządzenia.

Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm
dźwiękowy”

miga i słychać sygnał dźwiękowy

Zaświeci czerwona ikona
wyświetlaczu miga litera „F”.

Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem
urządzenia.
Funkcje, dane techniczne i ilustracje mogą się różnić
w zależności od modelu.

Rozwiązania:

Być może konieczna jest wymiana żarówki.

Uwaga: Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w
komorze można wyciągnąć.
Idealne temperatury przechowywania żywności są
wstępnie ustawione fabrycznie.

Wentylator
Wentylator jest wstępnie ustawiony jako włączony.
Wentylator można włączyć i wyłączyć, naciskając równocześnie i
przytrzymując przez 3 sekundy przyciski i
.
Podświetlona ikona wskazuje, że wentylator jest włączony i dlatego
włączona jest funkcja ProFresh. Jeśli temperatura otoczenia przekracza
27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu
zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy włączyć
wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ograniczyć zużycie energii.
Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod
awarii zasilania lub wyłączeniu urządzenia.

, włączony jest sygnał dźwiękowy a na

Uwaga: niektóre odgłosy dobiegające z układu chłodzenia, takie jak bulgotanie i syczenie, są normalne
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