
Какво да се направи, ако Възможни причини: Разрешаване на проблема:

Командното табло е изключено, уреда не функционира. Може да има проблем с електрозахранването на уреда.

Проверете дали:
- няма прекъсване на тока
- щепселът е поставен добре в контакта и евентуалният двуполюсен прекъсвач на електрическата мрежа е в

правилна позиция (тоест, позволява захранване на уреда)
- защитата на електрическата инсталация в жилището функционира
- не е повреден захранващият кабел

Само за варианта с два дисплея: командното табло остава
винаги осветено (дори при затворена врата), вътрешното
осветление не функционира (или мига) и се активира звуков
сигнал (ако не е дезактивиран преди това).

Аларма за отворена врата на хладилника
Активира се, когато вратата на отделението на хладилника остане отворена за дълго време.

За да дезактивирате звуковият сигнал, натиснете бутона за изключване на алармите, а за да го премахнете напълно,
едновременно с това затворете вратата на хладилника. При отваряне на вратата, проверете дали функционира
осветлението.

Вътрешното осветление не работи.
Ако командното табло има два дисплея, проверете дали не се отнася до аларма за отворена врата на хладилника
(виж предишния ред).
При всички други случаи, може да е необходимо да се смени осветлението.

Модели с крушка: изключете уреда от електрическата мрежа, проверете крушката и я заменете с нова, ако е
необходимо (виж глава “Смяна на крушка или СВЕТОДИОД”).
Модели със СВЕТОДИОДНО осветление: свържете се с оторизиран Сервиз за поддържка.

Температурата в отделенията не е достатъчно студена. Може да има различни причини (виж колона "Разрешаване на проблема"

Проверете дали:
- вратите се затварят добре
- уредът не е монтиран близко до източник на топлина
- настроената температура е подходяща
- циркулацията на въздуха през вентилационните решетки, намиращи се в основата на уреда, не е затруднена

Има вода на дъното на отделението на хладилника. Каналът за водата от обезскрежаването е запушен. Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (виж глава "Поддържка и почистване на уреда")

Предният ръб на уреда, в съответствие на мястото на удар
на уплътнението на вратата, е топъл.

Не е дефект. Това е желан ефект, за да се избегне образуването на кондензат. Не е необходимо разрешаване на този проблем.

Неможе да се използва командното табло: при всяко
натискане на бутон, на дисплеите или на отделен дисплей се
появява надписа "CL" или "LO".

Активирана е функцията "Блокиране на бутони". Изключете функцията "Блокиране на бутони", както е посочено в краткото упътване.

Светва червена сигнална лампичка и се активира
звуков сигнал (ако не е дезактивиран по-преди).

Аларма за температура в отделението на фризера
Алармата за температура показва, че температурата в отделението на фризера не е оптимална. Може да се
наблюдава: при първо използване, след обезскрежаване и/или почистване, в случай на размразяване на големи
количества хранителни продукти или, когато вратата на фризера не се затваря добре.

За да дезактивирате звуковия сигнал, натиснете бутона "Изключване на звукови аларми". При достигане на
оптималната температура, червената сигнална лампичка се изключва автоматично. Ако алармата за температура
продължава, свържете се с оторизиран Сервиз за поддържка.

Червената сигнална лампичка мига, на дисплеите или на
отделен дисплей се визуализират букви и се активира
звуков сигнал (ако не е дезактивиран по-преди).

Aларма Неправилно функциониране
Алармата показва неправилно функциониране на даден технически компонент.

Обадете се в оторизиран Сервиз за техническа поддържка. За да дезактивирате звуковия сигнал, натиснете бутона
"Изключване на звукови аларми".

Активира се звуков сигнал, като дисплея за температура на
фризера и червената сигнална лампа мигат blinkar
(finns på vissa modeller).

Аларма Блекаут (Blackout) (ако има такава)
Активира се, когато се установи едно продължително прекъсване на тока, което е причинило покачване на
температурата в отделението на фризера. Температурата, която мига на дисплея на фризера е най-високата
температура, достигната по време на прекъсване на тока.

За да дезактивирате звуковият сигнал, натиснете бутона за изключване на аларми. Проверете състоянието на
хранителните продукти, преди да пристъпите към тяхното консумиране.

Активира се звуков сигнал. Червената сигнална лампичка
мига или на дисплея се появява надписът "AF" (в

зависимост от модела).på modell).

Износен антибактериален Филтър или филтър против миризми (ако има такъв).
Необходимо е да се смени антибактериалният филтър.

След замяната на филтъра, натиснете и задръжте натиснат поне за три секунди, бутонът за изключване на аларма:
червената сигнална лампичка изгасва.

КРАТКО УПЪТВАНЕ BG

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
наръчника за потребителя.
Характеристиките, техническите данни и
изображенията могат да варират в зависимост от
модела.
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Дисплеят може да покаже или температурата в отделените на хладилника (от 2°C до 8°
C), или температурата в отделението на фризера (между -17°C и -24°C). Когато символът
"FF" е показан на дисплея, функцията "Бързо замразяване" е активирана. 

Температура в отделението на хладилника
Възможно е да се настрои различна температура, като се използва бутонът
"Хладилник °C" .

Ваканция
Тази функция може да се използва в случай на продължително отсъствие..
Натиснете и задръжте бутона "Хладилник °C" в продължение на 3 секунди, за да
активирате/деактивирате функцията. На дисплея ще се покаже температурата в
отделението на хладилника (+12°C). След активиране на функцията е необходимо
да извадите от отделението на хладилника всички хранителни продукти и да
затворите и двете врати: хладилникът ще поддържа подходяща температура, за
да се избегне образуването на миризми. Фризерът остава активиран.

Температура в отделението на фризера
Възможно е да се настрои различна температура, като се използва бутонът
"Фризер °C" .

Бързо замразяване
Да се активира 24 часа преди да се поставят за замразяване в отделението на
фризера големи количества хранителни продукти. Натиснете бутона "Фризер
°C" многократно, докато на дисплея се появи "FF". Функцията се изключва
автоматично след 48 часа или ръчно, като се натисне отново бутонът. Не
поставяйте в контакт храни, които трябва да се замразят, с вече замразени
храни. В случай на замразяване на големи количества хранителни продукти,
може да се задейства алармата за температура. (в зависимост от модела).

Green Intelligence Pro Fresh. Позволява бързо постигане на оптимални условия на съхранение, от гледна точка на
температура и влажност вътре в уреда. За да функционира правилно, е необходимо да се активира и вентилаторът.
Възможно е функцията да се активира/деактивира (виж описание на вентилатора).

Отделение на хладилника
A. Вентилатор, антибактериален филтър и филтър

против миризми (в зависимост от модела) 
B. Крушка или светодиод (в зависимост от модела)
C. Рафтове
D. Светодиоди (в зависимост от модела)
E. Капак за кутията със специално предназначение

("Месо &Риба" или "Нула градуса") (ако е включена)
F. Кутия със специално предназначение ("Месо &

Риба" или "Нула градуса") (ако е включена)
G. Капак на чекмеджето(та) за свежест
H. Чекмеджето(та) за свежест
I. Табелка с основните данни (отстрани на

чекмеджето за плодове и зеленчуци) 
L. Командно табло 
P. Чекмедже за млечни продукти
Q. Поставки на вратата 
R. Поставка за бутилки (ако е предвидена)
S. Контейнер за бутилки 

По-малко студена зона
Зона на междинна температура
Най-студена зона
Чекмедже за плодове и зеленчуци 

Отделение на фризера
M. Горна кошница или врата (отделение на фризера) 
N. Средна и долна кошници (зона за съхранение на

замразени и дълбоко замразени хранителни
продукти)

O. Формичка за лед (ако е предвидено)

Забележка: Всички скари, рафтове и поставки на
вратата мога да се изваждат.
Температурите за идеално съхранение на
хранителните продукти са настроени предварително
във фабриката. 
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Вентилатор. Вентилаторът е предварително настроен на АКТИВИРАН. Възможно е да деактивирате вентилатора, като натиснете едновременно, в
продължение на три секунди, бутоните "Фризер °C" и "Хладилник °C". Когато индикаторната светлина на Green Intelligence Pro Fresh е изключена, това
означава, че вентилаторът е изключен и функцията Green Intelligence е деактивирана. Повторете същата процедура, за да включите отново вентилатора
и функцията Green Intelligence Pro Fresh. Ако температурата на околната среда надвишава 27°C, e необходимо вентилаторът да работи, за да се
гарантира правилно съхранение на хранителните продукти. Изключването на вентилатора позволява да се оптимизира консумацията на електроенергия.

Аларма за температура или
неизправност
Вж. таблицата по-долу.

Изключване на звуковите аларми
За да изключите звуковите аларми, натиснете бутона "Нулиране на аларма".

Заключване
Заключването може да бъде активирано/деактивирано, като се задържи натиснат
бутонът "Нулиране на аларма" в продължение на три секунди, докато се чуе
сигнал за потвърждаване: "LO" се появява на дисплея за няколко секунди. Ще
прозвучи звуков сигнал и на дисплея ще се появи "LO" за няколко секунди, ако се
натисне който и да е бутон, докато е активирана функцията за заключване.

Стоп на охлаждане
Натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 секунди, за да
стартирате/спрете охлаждането. При "Стоп на охлаждане" сигналната
лампичка светва.
Забележки: Тази операция не прекъсва
електрозахранването на уреда. Тази функция не изключва
вътрешното осветление, което може да бъде изключено
чрез натискане на бутона, разположен в основата на
вентилатора.


