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Дисплей може почергово показувати температуру в холодильному відділенні (від
2 °С до 8 °С) або температуру в морозильному відділенні (від -17 °С до -24 °С).
Якщо на дисплеї з'явилися літери «FF», значить функція швидкого
заморожування активована. 

Температура в холодильному відділенні.
Встановити температуру на інше значення можна за допомогою кнопки
«Fridge °C» (Температура в холодильному відділенні). 

Відпустка (Режим відпустки)
Цю функцію можна використовувати під час тривалої відсутності. Щоб
активувати/відключити цю функцію, натисніть і утримуйте кнопку «Fridge
C°» упродовж 3 секунд. На дисплеї відображатиметься температура у
холодильному відділенні (+12°C). Після активації цієї функції вийміть
продукти з холодильного відділення і закрийте дверцята обох відділень:
холодильник буде підтримувати температуру, при якій не
утворюватиметься неприємний запах. Морозильне відділення
залишатиметься увімкненим.

Відключення звукових сигналів
Щоб відключити звукові сигнали, натисніть кнопку «Reset Alarm» («Відключити
звуковий сигнал»).
Блокування кнопок панелі керування
Кнопки панелі керування можна заблокувати/розблокувати, натискаючи й утримуючи
кнопку «Reset Alarm» упродовж 3 секунд до підтверджуючого звукового сигналу: на
дисплеї на кілька секунд з'являться літери «LO». Якщо натиснути будь-яку кнопку тоді,
коли функція блокування панелі керування активована, то пролунає звуковий сигнал і
на дисплеї на кілька секунд з'являться літери «LO».

Температура в морозильному відділенні
Встановити температуру на інше значення можна за допомогою
кнопки «Freezer °C» (Температура в морозильному відділенні).

Швидке заморожування
Цю функцію слід активувати за 24 години до того, як в морозильне
відділення буде поміщена велика кількість продуктів, що будуть
заморожуватися. Натискайте кнопку «Freezer °C» до тих пір, поки
на дисплеї не з'являться літери «FF». Ця функція
автоматично відключається через 48 годин; її можна відключити
вручну, натиснувши на цю кнопку ще раз. Перевірте, щоб продукти, що
будуть заморожуватися, не торкалися будь-яких уже заморожених
продуктів. При заморожуванні великої кількості продуктів може
спрацювати сигнал порушення температури (залежно від моделі).

Увімк./Режим очікування
Щоб увімкнути/вимкнути прилад, натисніть і утримуйте цю кнопку впродовж 3
секунд.
В режимі очікування індикатор загоряється.

Примітки. Ця операція не відключає прилад від мережі електроживлення.

Функція «6° Sense» (за наявності)
Ця функція активується автоматично і сигналізує про роботу
приладу для прискореного створення оптимальних умов
зберігання продуктів. 

Сигнал порушення температури
чи сигнал несправності
Див. таблицю нижче.

Холодильне відділення
A. Лампа чи світлодіод (залежно від моделі).
B. Полиці.
C. Світлодіодні лампи (залежно від моделі).
D. Кришка спеціального відділення («М'ясо та риба» чи

«Нульова температура») (за наявності).
E. Спеціальне відділення («М'ясо та риба» чи «Нульова

температура») (за наявності).
F. Кришка контейнера для фруктів і овочів.
G. Контейнер(-и) для фруктів і овочів.
H. Паспортна табличка (розташована на боковій

поверхні відділення для фруктів і овочів).
I. Панель керування.
O. Відділення для молочних продуктів.
P. Лотки на дверцятах.
Q. Тримач для пляшок (за наявності).
R. Лоток для пляшок.

Зона з найвищою температурою
Зона з проміжною температурою
Зона з найнижчою температурою
Зона для фруктів і овочів

Морозильне відділення
L. Верхня шухляда чи дверцята (зона заморожування)
M. Середня та нижня шухляди (зона зберігання

продуктів звичайного чи глибокого заморожування).
N. Лоток для льоду (за наявності).

Примітка. Усі полиці, лотки для дверцят і решітки
знімаються.
Ідеальна температура для зберігання продуктів уже
встановлена заводськими налаштуваннями.
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Перед використанням приладу уважно ознайомтеся
з інструкціями.
Функціональні особливості, технічні дані та
зображення можуть різнитися в залежності від
моделі.

Що робити, якщо.. Можливі причини: Усунення несправності:

Панель керування вимкнена і прилад не працює. Можливі проблеми з електроживленням приладу.

Перевірте, що:
- електропостачання не відключене;
- штепсельна вилка вставлена в розетку належним чином і двополюсний вимикач електроживлення перебуває у
правильному положенні (тобто напруга подається на прилад);
- запобіжні пристрої побутової електромережі справні;
- шнур електроживлення не пошкоджений.

Тільки для моделей з подвійним дисплеєм: індикатори панелі
керування горять (навіть при закритих дверцятах), внутрішнє
освітлення не працює (або блимає) і лунає звуковий сигнал (якщо він
попередньо не відключений).

Звуковий сигнал відкритих дверцят холодильного відділення
Цей звуковий сигнал активується тоді, коли дверцята холодильного відділення залишаються відкритими протягом
тривалого часу.

Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть кнопку відключення звукового сигналу; щоб повністю припинити сигнал,
закрийте дверцята холодильного відділення. При повторному відкриванні дверей перевірте, що внутрішнє освітлення
працює належним чином.

Внутрішнє освітлення не працює.
Якщо панель керування має 2 дисплеї, перевірте, чи не спрацював сигнал відкритих дверцят холодильного відділення
(див. попередній рядок).
У всіх інших випадках слід замінити лампу.

Моделі зі стандартними лампами: відключіть прилад від мережі електроживлення, перевірте лампу і, при потребі,
замініть її на нову (див. розділ «Заміна лампи чи світлодіода»).
Моделі зі світлодіодними лампами: зверніться в авторизований сервісний центр післяпродажного обслуговування.

Температура всередині відділень недостатньо низька. Можливі різні причини (див. стовпчик «Усунення несправності»).

закриваються;
- прилад не встановлений поряд із джерелом тепла;
- температура встановлена на відповідне значення;
- циркуляція повітря через вентиляційні решітки в нижній частині приладу відбувається безперешкодно.

На дні холодильного відділення збирається вода. Засмічений стік для талої води. Прочистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Технічне обслуговування та чищення приладу»).

Передній край холодильника біля ущільнювача дверцят
гарячий на дотик.

Це не є несправністю. Це конструктивна особливість для запобігання утворення конденсату. Усунення не потребує.

Панель керування не працює: Кожен раз при натисканні будь-
якої кнопки на одному або обох дисплеях з'являються літери
«CL» або «LO».

Функція «Блокування кнопок панелі керування» активована. Відключіть функцію «Блокування кнопок панелі керування», як вказано в стислій інструкції.

Загоряється червоний індикатор і лунає звуковий сигнал
(якщо він попередньо не відключений).

Сигнал порушення температури морозильного відділення
Сигнал порушення температури морозильного відділення вказує на те, що температура в цьому відділенні не ідеальна.
Це може статися у таких випадках: перше використання після розморожування та/або чищення, заморожування
великої кількості продуктів або нещільне закривання дверцят морозильного відділення.

Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть кнопку відключення звукового сигналу. Червоний індикатор гасне
автоматично після досягнення оптимальної температури. Якщо сигнал порушення температури не відключається,
зверніться в авторизований сервісний центр післяпродажного обслуговування.

Червоний індикатор блимає, на одинарному дисплеї
з'являються літери і лунає звуковий сигнал (якщо він
попередньо не відключений).

Сигнал несправності
Цей сигнал вказує на технічну несправність.

Зверніться в авторизований сервісний центр післяпродажного обслуговування. Щоб відключити звуковий сигнал,
натисніть кнопку відключення звукового сигналу.

Лунає звуковий сигнал, і значення температури на дисплеї
морозильного відділення та червоний індикатор (за
наявності) блимають.

Сигнал відключення електропостачання (за наявності)
Цей сигнал активується при тривалому відключенні електропостачання, внаслідок якого підвищується температура в
морозильному відділенні. Значення, яке блимає на дисплеї морозильного відділення, вказує найвищу температуру,
досягнуту в період відключення електропостачання.

Щоб відключити звуковий сигнал, натисніть кнопку відключення звукового сигналу. Перевірте придатність продуктів
перед їх вживанням у їжу.

Лунає звуковий сигнал, червоний індикатор блимає чи на дисплеї
з'являються літери "AF" (залежно від моделі).

Антибактеріальний і дезодоруючий фільтр потребує заміни (за наявності).
Замініть антибактеріальний фільтр.

Після заміни фільтра натисніть і утримуйте кнопку відключення звукового сигналу не менше трьох секунд: червоний
індикатор згасне.
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