ΣΎΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
6TH SENSE ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
6th Sense / Ο έλεγχος κατάψυξης είναι μια προηγμένη τεχνολογία που μειώνει τα εγκαύματα
ψύξης και τα τρόφιμα διατηρούν την αρχική τους ποιότητα και το χρώμα.
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ΈΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PARTY
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ΈΝΔΕΙΞΗ Eco Night

5
6

ΈΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

Ένδειξη FAST FREEZE
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΌΣ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
Ένδειξη παρατεταμένης διακοπής ρεύματος.
(ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης")

Κουμπί ON/STANDBY
Για να θέσετε το προϊόν σε κατάσταση Standby,
κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Όλα
τα εικονίδια σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby
. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε μία
φορά (στιγμιαία) αυτό το κουμπί.

Κουμπί ECO NIGHT (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Eco Night". Με
τη λειτουργία "Eco Night" μπορεί να συγκεντρωθεί
η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής στις ώρες
μειωμένου τιμολογίου ρεύματος, κατά κανόνα τη νύχτα
(ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης").

ΈΝΔΕΙΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Εξωτερικές ενδείξεις ενεργοποίησης και συναγερμών
Πίνακας ελέγχου
Φωτισμός LED*
Παγοστήλες*
Ice Mate* ή Παγοθήκη*
Διαχωριστικό συρταριού*
Ράφι μπουκαλιών*
Γυάλινα ράφια
Ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών με εμπορική ονομασία
Κιτ για αναστρέψιμες πόρτες
Περιοχή κατάψυξης νωπών τροφίμων ή αποθήκευσης
κατεψυγμένων τροφίμων
12. Περιοχή αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων
13. Λάστιχο της πόρτας
*Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα
ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά
αυτόματα. Μετά την εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε
τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό
της. Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, ανάβει
η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα εικονίδια για περίπου 1
δευτερόλεπτο.
Ανάβουν οι προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές για τον καταψύκτη.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
- ανατρέξτε στις παρεχόμενες "Οδηγίες χρήσης" (Έκδοση_2)
Η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας συνιστάται να
πραγματοποιείται από δύο άτομα.
Δεν προβλέπεται δυνατότητα αντιστροφής των θυρών για:
- μοντέλα με ενσωματωμένη λαβή
- μοντέλα με γυάλινη επιφάνεια στην πόρτα.
Οι προδιαγραφές, τα τεχνικά στοιχεία και οι εικόνες μπορεί να
διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο

ΚΟΥΜΠΊ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PARTY/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
Λειτουργία πάρτι
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη "Λειτουργία Party". Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ψύξη
αναψυκτικών στον καταψύκτη.
Προσοχή: Μην αφήσετε το μπουκάλι στον καταψύκτη πέρα
από το χρόνο που είναι ενεργή η λειτουργία (30 λεπτά).
Έλεγχος κατάψυξης
Ο έλεγχος κατάψυξης είναι προηγμένη τεχνολογικά λειτουργία
που μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε όλο το
θάλαμο του ψυγείου στο ελάχιστο. Για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Έλεγχος Κατάψυξης, απλώς πατήστε το κουμπί
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη
και ο χρήστης αλλάξει τη θερμοκρασία πέραν του εύρους
λειτουργίας, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Στην
περίπτωση ενεργοποίηση της ταχείας κατάψυξης,η λειτουργία
“Έλεγχος κατάψυξης” αναστέλλεται έως ότου απενεργοποιηθεί
η λειτουργία ταχείας ψύξης (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης").

Ένδειξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ανατρέξτε στον παρακάτω
"Πίνακα συναγερμών")

Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η συσκευή ρυθμίζεται συνήθως από το εργοστάσιο για λειτουργία στη συνιστώμενη θερμοκρασία των -18 °C.
Ωστόσο, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16 °C και - 24 °C ως εξής:
• Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας (°C). Η εσωτερική θερμοκρασία αλλάζει κατά -1°C με
κάθε πάτημα του κουμπιού: Η τιμή εναλλάσσεται κυκλικά μεταξύ -16 °C και -24 °C.

ΚΟΥΜΠΊ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ / ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Διακοπή συναγερμού
Πατήστε το εάν ηχήσει ο συναγερμός.
Ταχείας κατάψυξης
Πατήστε το για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία "Fast Freeze" (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης").
Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου
50 ώρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Σήμα
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού

Συναγερμός θερμοκρασίας

Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει (°C) και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη

Συναγερμός λειτουργίας Party

Η ένδειξη λειτουργίας Party

.

αναβοσβήνει και ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.

Αιτία

Λύση

Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά.

Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.

. Η εσωτερική θερμοκρασία δεν είναι επαρκής.
Έχουν παρέλθει 30 λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Party. Είναι ώρα να βγάλετε
το μπουκάλι από τον καταψύκτη (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης" για λεπτομέρειες).

Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού . Ο ηχητικός συναγερμός σταματάει, η ένδειξη
θερμοκρασίας (°C) αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι η
θερμοκρασία να φτάσει τους < -10 °C.
Πατήστε το κουμπί "Λειτουργία Party" ή το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για να απενεργοποιήσετε το
συναγερμό της λειτουργίας Party - και βγάλτε το μπουκάλι από τον καταψύκτη.

Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που μπορεί να αυξήσει την εσωτερική
Συναγερμός παρατεταμένης διακοπής Το εικονίδιο του συναγερμού παρατεταμένης διακοπής ρεύματος παραμένει αναμμένο ,
η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει και η ένδειξη θερμοκρασίας (°C) αναβοσβήνει
θερμοκρασία στους 0°C.
ρεύματος
εμφανίζοντας τη μέγιστη τιμή που έφτασε η θερμοκρασία στη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.

Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού. Ο ηχητικός συναγερμός σταματάει, η ένδειξη
θερμοκρασίας (°C) αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι η
θερμοκρασία να φτάσει τους < -10 °C.

Βλάβη

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

GB

AR

Το γράμμα "F" αναβοσβήνει στην οθόνη (°C).
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Δυσλειτουργία του προϊόντος.
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ LED)
Αυτή η κόκκινη λυχνία LED μπορεί να αναβοσβήνει για
να υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός ή ότι
υπάρχει δυσλειτουργία όταν η πόρτα είναι κλειστή. Ανοίξτε
την πόρτα και ελέγξτε στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου
ποιος συναγερμός ή δυσλειτουργία παρουσιάστηκε.

Τυπώθηκε στην Ιταλία

Ένδειξη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ LED)
Μια εξωτερική πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει ότι η
συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Σβήνει αυτόματα όταν
ανοίξει η πόρτα.

Διαβάστε τις "Οδηγίες χρήσης" προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
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