Stručný návod k rychlému použití
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
návod k použití.

Tlačítko On/Standby
K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu Stand-By podržte
tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou
kontrolky režimu On/Standby . K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko
znovu (krátce) stiskněte.

Indikátor ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
(FREEZE CONTROL)
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Kontrolka 6th SENSE FREEZE CONTROL
Funkce „6th Sense / Freeze Control“ (řízení mražení) je
výsledkem vyspělé technologie, která omezuje výskyt
případů spálení mrazem, a jídlo si tak uchová svou
původní kvalitu a barvu.
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Tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ
Za účelem aktivace/deaktivace funkce rychlého mražení
jednoduše stiskněte tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ (viz
Návod k použití).
Funkce Rychlého mražení se automaticky vypne přibližně
po 50 hodinách.

Ukazatel teploty
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2.
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4.

Ovládací panel *
Osvětlení (systém LED) *
Mrazicí akumulátory*
Přihrádka na led* nebo nádobka na ledové
kostky*
5. Přepážka zásuvky*
6. Police na láhve*
7. Skleněné poličky
8. Výrobní štítek s obchodním názvem *
9. Sada ke změně otevírání dveří*
10. Oblast pro zmrazování čerstvých potravin
a skladování zmrazených potravin
11. Oblast pro uchovávání zmrazených potravin
12. Těsnění dveří

Tlačítko funkce Eco Night (Noční provoz) /
RYCHLÉHO MRAŽENÍ
Funkce Eco Night
Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Eco Night.
Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu
energie spotřebiče do doby se sníženou sazbou, tedy
obvykle na noc (viz Návod k použití).
Řízení mražení
Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie,
která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím
oddílu na minimum.
Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci kontroly mražení,
stiskněte tlačítko režimu KONTROLY MRAŽENÍ a podržte
je stisknuté po dobu 3 sekund.
Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení
teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá
danému rozmezí pro správné fungování zařízení,
funkce se automaticky deaktivuje.
V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast
freezing), funkce kontroly mražení (Freeze control)
není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení
nedeaktivuje (další informace najdete v návodu
k použití)

Tlačítko ZASTAVENÍ poplachu
Stiskněte v případě zvukového poplachu (další informace
najdete v tabulce poplachů dále).

Tlačítko nastavení teploty
Spotřebič je standardně již z výroby nastaven na doporučenou
teplotu -18 °C. Vnitřní teplotu lze regulovat v rozmezí od -16 °C
do - 24 °C; postup je následující:
• Chcete-li změnit nastavenou hodnotu (°C), stiskněte toto
tlačítko. Skladovací teplotu snížíte každým stisknutím tlačítka
o -1 °C: hodnota cyklicky přechází mezi -16 °C a -24 °C.

Poplach funkce Black Out
Poplach upozorňující na
dlouhodobý výpadek elektrického
proudu. (Další informace najdete
v návodu k použití.)

* K dispozici u vybraných modelů

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin
a teprve pak do něj vložte potraviny. Po připojení
spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na
1 sekundu se zobrazí všechny ikony.
Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby)
mrazicího oddílu.

TABULKA S POPLACHY
TYP POPLACHU

Signalizace

Upozornění při otevřených dveřích

Zní zvukový signál a kontrolka poplachu

ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
- viz přiložený Návod k použití (Verze_2)
Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za
účasti dvou osob.
Změna otevírání dvířek není možná:
- u modelů s vestavěnou rukojetí,
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.

Poplach teploty

Displej pro zobrazení teploty bliká (°C) a kontrolka pro alarm (Alarm)

Poplach upozorňující na dlouhodobý
výpadek elektrického proudu

zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm)
bliká, stejně
Ikona funkce Black Out
Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až
jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při
na 0 °C.
výpadku proudu dosaženo.

Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění
se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)
zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.

Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou
mezi jednotlivými modely lišit.

Závada

Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.

Kontaktujte zákaznickou linku.

bliká.

zůstává zapnutá.

Příčina

Řešení

Dvířka byla otevřena déle než 2 minuty.

K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.

Vnitřní teplota není vyhovující.

Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění
se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)
zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.

Vytištěno v Itálii

Jedná se o závadu produktu.
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