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Skrócona instrukcja obsługi

Przed rozpocz�ciem u�ywania urz�dzenia nale�y równie� uwa�nie przeczyta� instrukcj� obsługi.

Komora chłodziarki
A.  Wentylator oraz filtr antybakteryjny i zapobiegaj�cy
przykrym zapachom (w zale�no�ci od modelu) 

B.  �arówka tradycyjna lub LED (w zale�no�ci od
modelu)

C.  Półki
D. �arówki LED (w zale�no�ci od modelu)
E.  Pokrywa szuflad/y na owoce i warzywa
F.   Szuflada/y na owoce i warzywa
G. Tabliczka znamionowa (z boku, na wysoko�ci
szuflady na owoce i warzywa

H. Panel kontrolny
N. Pojemnik na produkty nabiałowe
O. Półki drzwiowe
P.   Uchwyt na butelki (je�li jest)
Q. Półki na butelki na drzwiach

  Najmniej zimna strefa
  Strefa po�rednia
  Strefa najni�szej temperatury

                Strefa przechowywania owoców i warzyw

Komora zamra�arki
I.   Szuflada górna (strefa zamra�ania)
L.  Szuflady �rodkowa i dolna (strefa przechowywania
produktów zamro�onych)

M. Pojemnik na kostki lodu (je�eli jest)

Uwaga:Wszystkie półki oraz półki drzwiowe mo�na
wyj��.

Idealne temperatury do przechowywania �ywno�ci s�
wst�pnie ustawione fabrycznie.

Cechy, funkcje, dane techniczne oraz ilustracje
mog� ulec zmianie w zale�no�ci od modelu.
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Panel kontrolny

Wł./Tryb czuwania 
Nacisn�� ten przycisk i przytrzyma� go przez 3
sekundy, aby wył�czy� urz�dzenie. W Trybie czuwania
pojawiaj� si� dwie kreski i zapala si� �wiatło w komorze
chłodziarki. Aby ponownie wł�czy� urz�dzenie,
wystarczy krótko nacisn�� przycisk.

Uwaga: Ta czynno�� nie powoduje odł�czenia
urz�dzenia od zasilania sieciowego.

Temperatura w komorze chłodziarki
Inn� temperatur� mo�na ustawi� za pomoc� przycisku
„Fridge" (Chłodziarka).

Temperatura w komorze zamra�arki
Istnieje mo�liwo�� ustawienia innej temperatury przy
u�yciu przycisku „Freezer" (Zamra�arka). 

Wy�wietlacz temperatury
Na wy�wietlaczu mog� si� pojawia� na przemian
temperatura komory chłodziarki (mieszcz�ca si� w
przedziale od 2°do 8° C) lub temperatura komory
zamra�arki (mieszcz�ca si� w przedziale od -16°C do -
24°C).

Fast Freeze (Szybkie zamra�anie)
24 godziny przed wło�eniem do komory zamra�arki
du�ej ilo�ci produktów do zamro�enia, nacisn�� na 3
sekundy przycisk „Freezer" (Zamra�arka). Gdy
funkcja jest czynna, pod�wietla si� ikona . Funkcja
wył�cza si� samoczynnie po 48 godzinach lub mo�na j�
wył�czy� r�cznie poprzez ponowne naci�ni�cie
przycisku „Freezer" (Zamra�arka).

Uwaga: Nie dopuszcza� do stykania si� produktów
wymagaj�cych zamro�enia z ju� zamro�onymi.

Wył�czanie alarmów d�wi�kowych

(Stop Alarm) 
W celu wył�czenia sygnałów d�wi�kowych nale�y
krótko nacisn�� przycisk „Wył�czanie Alarmu".

Key Lock (Blokada przycisków) 
Istnieje mo�liwo�� wł�czenia/wył�czenia blokady
przycisków poprzez naci�ni�cie przycisku „Key Lock"
na 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie si� potwierdzaj�cy
sygnał d�wi�kowy (ikona si� pod�wietli).
Po naci�ni�ciu dowolnego przycisku, gdy blokada
przycisków jest aktywna, pojawi si� sygnał d�wi�kowy,
a ikona „Blokada przycisków" zacznie miga�.

Funkcja Opt Tariff (wyboru Taryfy) 
Funkcja Wyboru Taryfy umo�liwia koncentracj� zu�ycia
energii przez urz�dzenie w godzinach obowi�zywania
ni�szych stawek (zwykle w nocy), gdy energia
elektryczna jest łatwiej dost�pna i ta�sza ni� w ci�gu dnia
(wył�cznie w krajach, w których stosowany jest system
wielu taryf czasowych – stawki energii nale�y sprawdzi�
u lokalnego dostawcy energii elektrycznej). Aby wł�czy�
funkcj�, nacisn�� przycisk Wybór Taryfy, w momencie
kiedy rozpoczyna si� czas obowi�zywania ni�szych
stawek (w zale�no�ci od obowi�zuj�cego planu taryf).
Na przykład, je�eli ni�sza taryfa rozpoczyna si� o
godzinie 20:00, nale�y nacisn�� przycisk o tej godzinie.
Gdy �wieci si� dioda LED Wybór Taryfy, funkcja jest
wł�czona. Po wł�czeniu funkcji urz�dzenie
automatycznie dostosowuje zu�ycie energii do
wybranej godziny i zu�ywa mniej energii w ci�gu dnia ni�
w nocy. 

WA�NE: Aby zapewni� prawidłowe działanie, funkcja
musi by� wł�czona w nocy i w ci�gu dnia. Funkcja
pozostaje wł�czona a� do momentu wył�czenia (jest
równie� wył�czana w przypadku awarii zasilania lub
wył�czenia urz�dzenia). W celu wył�czenia funkcji
nale�y ponownie nacisn�� ten sam przycisk. Gdy dioda
LED Wybór Taryfy nie �wieci, funkcja jest wył�czona. 

Uwaga: Deklarowane zu�ycie energii urz�dzenia
dotyczy pracy z wył�czon� funkcj� Wybór Taryfy.

Wentylator
Wentylator jest wst�pnie ustawiony fabrycznie jako
WŁ�CZONY. Istnieje mo�liwo�� wył�czenia
wentylatora poprzez naci�ni�cie przycisku
znajduj�cego si� w podstawie (tak jak pokazano na
ilustracji). Je�eli temperatura panuj�ca w
pomieszczeniu przekracza 27°C lub na szklanych

półkach pojawiły si� krople wody,
nale�y wł�czy� wentylator, aby
zagwarantowa� prawidłowe warunki
przechowywania �ywno�ci.
Wył�czenie wentylatora umo�liwia

optymalizacj� zu�ycia pr�du.

Funkcja „Czujnik Fresh Control”
Umo�liwia szybkie osi�gni�cie optymalnych warunków
przechowywania produktów, je�eli chodzi o
temperatur� i wilgotno�� panuj�c� wewn�trz urz�dzenia.
Aby funkcja ta działała prawidłowo, konieczne jest
równie� wł�czenie wentylatora.
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Co zrobi�, gdy... Mo�liwe przyczyny Rozwi�zanie problemu

Panel sterowania
jest wył�czony,
urz�dzenie nie
działa.

Urz�dzenie mo�e si� znajdowa� w trybie
Wł./Trybie czuwania.
By� mo�e wyst�pił problem z zasilaniem
elektrycznym urz�dzenia.

Uruchomi� urz�dzenie przyciskiem
On/Stand-by
Sprawdzi�, czy:
- nie doszło do przerwy w dopływie
pr�du
- wtyczka jest prawidłowo wło�ona do
gniazdka �ciennego, a ewentualny
dwubiegunowy odł�cznik sieci znajduje
si� w prawidłowym poło�eniu (w którym
umo�liwia zasilanie urz�dzenia)
- zabezpieczenia instalacji elektrycznej
uruchamiaj�cej urz�dzenie sprawnie
działaj�
- przewód zasilaj�cy nie jest uszkodzony.

Nie działa
o�wietlenie
wewn�trzne.

By� mo�e konieczna jest wymiana
�arówki.

Modele z �arówk�: odł�czy� urz�dzenie od
zasilania elektrycznego, sprawdzi� �arówk�
i w razie potrzeby wymieni� j� na now�
(patrz rozdział „Wymiana �arówki
tradycyjnej lub LED").
Modele z o�wietleniem LED:
skontaktowa� si� z autoryzowanym
serwisem technicznym.

Urz�dzenie mo�e si� znajdowa� w trybie
wł�czonym/oczekiwania

Uruchomi� urz�dzenie przyciskiem
On/Stand-by

Temperatura
wewn�trz komór
nie jest
dostatecznie niska.

Mo�e by� wiele przyczyn takiego stanu
rzeczy (patrz „Rozwi�zanie problemu")

Sprawdzi�, czy:
- drzwi zamykaj� si� prawidłowo
- urz�dzenie nie jest zainstalowane w
pobli�u �ródła ciepła
- ustawiona temperatura jest
odpowiednia
- obieg powietrza przez kratki
wentylacyjne u dołu urz�dzenia nie jest
zablokowany

Na dnie komory
chłodziarki zbiera
si� woda.

Spust wody z odszraniania jest zatkany. Oczy�ci� otwór spustowy skroplin (patrz
rozdział „Konserwacja i czyszczenie
urz�dzenia")
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Co zrobi�, gdy... Mo�liwe przyczyny Rozwi�zanie problemu

Kraw�d� przednia
urz�dzenia w
pobli�u uszczelki
drzwiowej jest
gor�ca.

Nie jest to usterka.
Zapobiega tworzeniu si� kondensacji.

Nie jest wymagane �adne rozwi�zanie.

Czerwona ikona
miga i wł�cza si�

alarm d�wi�kowy

Alarm otwartych drzwi
Uruchamia si�, gdy drzwi pozostaj�
otwarte przez dłu�szy czas.

W celu wył�czenia sygnału d�wi�kowego
nale�y zamkn�� drzwi urz�dzenia. Je�eli
alarm d�wi�kowy nie wył�cza si�, mamy do
czynienia z alarmem sygnalizuj�cym awari�
zasilania (patrz punkt „Alarm przerwy w
dostawie energii").

Miga czerwona
kontrolka i
wł�cza si� alarm
d�wi�kowy, który
pozostaje aktywny
równie� przy
zamkni�tych
drzwiach.

Alarm przerwy w dostawie energii
Uruchamia si� w przypadku dłu�szej
przerwy w dostawie energii, która
spowodowała wzrost temperatury w
komorze zamra�arki.
Uwaga: dopóki nie zostanie wył�czony
alarm przerwy w dostawie energii, nie
jest mo�liwe ustawienie innej
temperatury urz�dzenia.

Przed wył�czeniem sygnału d�wi�kowego
zaleca si� zwrócenie uwagi na
temperatur� wskazywan� na
wy�wietlaczu, odpowiadaj�c� najwy�szej
temperaturze osi�gni�tej w komorze
zamra�arki w trakcie przerwy w dostawie
pr�du. Nacisn�� krótko przycisk
„Wył�czanie Alarmu”, aby wył�czy� alarm
d�wi�kowy. Po naci�ni�ciu przycisku na
wy�wietlaczu temperatury pojawi� si�
ponownie ustawione temperatury. Je�eli
komora zamra�arki nie osi�gn�ła jeszcze
temperatury zapewniaj�cej optymalne
warunki przechowywania produktów,
mo�e si� uruchomi� alarm temperatury dla
komory zamra�arki (patrz alarm
temperatury). Przed spo�yciem
produktów sprawdzi� ich stan.

�wieci czerwona
kontrolka (bez
migania), wł�cza si�
sygnał d�wi�kowy
oraz migaj�
wska�niki
temperatury
komory zamra�arki.

Alarm temperatury komory
zamra�arki
Alarm temperatury komory zamra�arki
wskazuje, �e temperatura komory nie jest
optymalna. Mo�e do tego doj�� przy:
pierwszym u�yciu po odszronieniu i/lub
czyszczeniu, w przypadku zamro�enia
du�ych ilo�ci produktów lub je�eli drzwi
zamra�arki nie s� idealnie zamkni�te.

Nacisn�� krótko przycisk „Wył�czanie
Alarmu”, aby wył�czy� alarm d�wi�kowy.
Po osi�gni�ciu optymalnych temperatur
czerwona kontrolka automatycznie
ga�nie. Je�eli alarm temperatury komory
zamra�arki pozostaje wł�czony, nale�y si�
skontaktowa� z autoryzowanym
serwisem.

Zapala si� czerwona
kontrolka ,
wł�cza si� sygnał
d�wi�kowy, a na
wy�wietlaczu miga
litera „F".

Alarm nieprawidłowego działania
Alarm sygnalizuje nieprawidłowe
działanie podzespołu technicznego.

Skontaktowa� si� z autoryzowanym
serwisem technicznym. Nacisn�� przycisk
„Stop Alarm”, aby wył�czy� alarmy
d�wi�kowe
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