
TABELA ALARMÓW Sygnał Przyczyna Rozwiązanie

Alarm “Otwarte drzwi” Uruchamia się sygnał dźwiękowy i miga ikona 
alarmu 

Drzwi są otwarte przez ponad 
2 minuty. Zamknąć drzwiczki

Alarm temperaturowy

Uruchamia się sygnał dźwiękowy, miga 
5 kontrolek LED temperatury zamrażarki, 
a czerwona kontrolka  świeci światłem 

stałym.

Temperatura panująca wewnątrz 
komory jest nieodpowiednia.

Nacisnąć przycisk ; sygnał dźwiękowy 
ustanie, 5 kontrolek LED temperatury zamrażarki 

miga, natomiast czerwona kontrolka  świeci 
stałym aż do momentu osiągnięcia temperatury 

< -10°C.

Alarm długiej przerwy w 
zasilaniu

Uruchomi się sygnał dźwiękowy, kontrolka 
 świeci światłem stałym, a kontrolka  

miga.

Dłuższa awaria zasilania, będąca 
w stanie spowodować wzrost 

temperatury wewnętrznej do 0°C.
Nacisnąć przycisk ; alarm dźwiękowy ustanie.

Nieprawidłowe działanie 3 środkowe kontrolki LED temperatury 
chłodziarki migają na wyświetlaczu. Nieprawidłowe działanie urządzenia Skontaktować się z Serwisem Technicznym.

PL

1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie komory chłodziarki (system diod LED)
3. Wentylator
4. Półki / Obszar półek
5. System zimnego powietrza Multi-flow
6. Półka na butelki
7. Komora chłodziarki (najlepsza na mięso i ryby)*
8. Tabliczka znamionowa z nazwą handlową
9. Pojemnik na owoce i warzywa
10. Przegroda pojemnika na owoce i warzywa*
11. Zestaw do zmiany kierunku otwierania drzwi
12. Pojemnik na jajka
13. Uchwyt na butelki
14. Półki drzwiowe
15. Uszczelki drzwiowe
Komora zamrażarki
15. Uszczelki drzwiowe
16. Strefa górna z klapą (strefa zamrażania lub 

przechowywania zamrożonej żywności)
17. Kostkarka do lodu
18. Półki
19. Kosze do przechowywania mrożonych produktów 

spożywczych
20. Półki drzwiowe zamrażarki na produkty mrożone o 

krótkim okresie przydatności do spożycia (komora do 
przechowywania  ).

Ochrona przed bakteriami:
- Filtr antybakteryjny* w wentylatorze (3)
- Dodatki antybakteryjne* w materiale, z którego 

wykonany jest pojemnik na owoce i warzywa (9)
- Uszczelki drzwiowe są wykonane z materiałów 

ograniczających rozwój bakterii (15)
* Dostępność w wybranych modelach

JAK ZMIENIĆ KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI
- patrz dołączona instrukcja (Model Version_1)
Właściwości, dane techniczne oraz ilustracje mogą 
się różnić w zależności od modelu 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia 
przeczytać uważnie instrukcję obsługi.

SMART DISPLAY (“INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ”)
Z tej opcjonalnej funkcji można korzystać, aby oszczędzać energię. Aby włączyć inteligentny wyświetlacz, należy 
jednocześnie nacisnąć przyciski Chłodziarka °C  oraz Zamrażarka °C  i przytrzymać je przez 3 sekundy, dopóki nie 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W celu wyłączenia tej funkcji należy powtórzyć tę samą procedurę: Należy pamiętać, 
że funkcja ta nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, a jedynie zmniejsza pobór mocy przez wyświetlacz 
zewnętrzny (patrz instrukcja obsługi).

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
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WENTYLATOR
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w 
konsekwencji lepsze przechowywanie artykułów spożywczych. Wentylator jest domyślnie 
włączony. Wentylator zatrzymuje się automatycznie po otwarciu drzwi chłodziarki (patrz 
instrukcja obsługi).
Aby wyłączyć wentylator, naciskaj równocześnie przycisk Freezer °C (Zamrażarka) i 
Eco Night przez 3 sekundy: zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a ikona “6th Sense 
(6ty Zmysł) Fresh Control” ponownie zgaśnie, potwierdzając wyłączenie wentylatora.
Aby włączyć wentylator, powtórz tę samą procedurę.

6th SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do 
przechowywania żywności. Aby włączyć funkcję „6th Sense 
(6ty Zmysł) Fresh Control”, naciśnij równocześnie przyciski 

 Eco Night i  Freezer °C (Zamrażarka) przez 3 sekundy, 
aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć 
tę funkcję, powtórz tę samą procedurę.
Uwaga: Należy pamiętać, że wyłączenie funkcji „6th Sense 
(6ty Zmysł) Fresh Control” powoduje wyłączenie wentylatora.

Przycisk ON/STANDBY (WŁ./TRYB CZUWANIA)
Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania, należy 
nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 3 sekundy. 
Zgasną wtedy wszystkie ikony, za wyjątkiem 
kontrolki wł./trybu czuwania . W celu ponownego 
włączenia urządzenia nacisnąć ten przycisk jeszcze 
raz. (patrz instrukcja obsługi)

FUNKCJA ECO NIGHT (TARYFA NOCNA)
Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję Eco Night. Funkcja Eco Night umożliwia 
skoncentrowanie poboru energii w godzinach, w których panuje niższa taryfa, z reguły w 
godzinach nocnych (patrz instrukcja obsługi).

KONTROLKI TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć 
przycisk Chłodziarka °C . Temperaturę chłodziarki 
można regulować z zakresie od +2°C do + 8°C. 
O ustawieniu informują kontrolki temperatury 
chłodziarki.

PRZYCISK FRIDGE TEMPERATURE / FAST COOL 
(TEMPERATURA CHŁODZIARKI / SZYBKIE 
CHŁODZENIE)
Włączenie funkcji “Szybkie chłodzenie” pozwala 
na przyspieszenie chłodzenia w komorze 
chłodziarki. Zaleca się korzystać z tej funkcji w 
momencie wkładania dużych ilości żywności do 
komory chłodziarki. Wcisnąć & i przytrzymać przez 
3 sekundy przycisk Chłodziarka °C , aby włączyć 
funkcję Szybkie chłodzenie. Po włączeniu funkcji 
“Szybkie chłodzenie” informacja o tym zostanie 
wyświetlona przez kontrolki temperatury chłodziarki 
w postaci poniższej sekwencji. Funkcja wyłącza 
się automatycznie po upływie 6 godzin lub można 
ją wyłączyć ręcznie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku 
Chłodziarka °C .

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna ono działać 
automatycznie. Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać 
co najmniej 4-6 godzin przed włożeniem żywności do środka. Po 
podłączeniu urządzenia do sieci wyświetlacz zostaje podświetlony 
i przez około 1 sekundę ukazują się wszystkie ikony. Podświetlone 
zostają również fabryczne (domyślne) ustawienia komory 
zamrażarki oraz komory chłodziarki.

ALARM PRZERWY W 
ZASILANIU
Kontrolka długiej przerwy 
w zasilaniu (patrz instrukcja 
obsługi)

Przycisk STOP / Ikona ALARMU
Nacisnąć w przypadku alarmu (patrz poniższa tabela alarmów) 
W celu zablokowania/odblokowania klawiszy na panelu 
sterowania należy nacisnąć przycisk zatrzymania alarmu 
i przytrzymać go przez 3 sekundy; spowoduje to wyświetlenie 
się przez krótką chwilę kontrolki blokady przycisków  
i rozlegnięcie się sygnału akustycznego.

KONTROLKI TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć 
przycisk Zamrażarka °C . Temperaturę 
zamrażarki można regulować w zakresie od 
-16°C do -24°C. O ustawieniu informują kontrolki 
temperatury zamrażarki.

PRZYCISK FREEZER TEMPERATURE / FAST FREEZE 
(TEMPERATURA ZAMRAŻARKI / SZYBKIE 
ZAMRAŻANIE)
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania 
dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Na 
24 godziny przez włożeniem świeżej żywności do 
zamrożenia nacisnąć i przytrzymać przez 3 s. przycisk 
Zamrażarka , aby włączyć funkcję “Szybkie zamrażanie”. 
Po włączeniu funkcji “Szybkie zamrażanie” informacja 
o tym zostanie wyświetlona przez kontrolki temperatury 
zamrażarki w postaci poniższej sekwencji. 
Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do 
zamrożenia w górnym koszu komory zamrażarki. Funkcja 
wyłącza się automatycznie po upływie 48 godzin lub 
można ją wyłączyć ręcznie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku 
Zamrażarka °C .

Kontrolka BLOKADY 
PRZYCISKÓW
(patrz instrukcja obsługi)
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