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Інструкція з використання
Контрольна Панель

1.Кнопка FREEZER OPERATION регулює температуру 
морозильної камери. Для увімкнення / вимкнення функції, 
необхідно одночасно натиснути кнопку Freezer Operation та 
кнопку SUPER FREEZE протягом 3х секунд.
2.Кнопка Super Freeze (швидке заморожування) 
використовується для швидкої заморозки свіжих продуктів. 
Для увімкнення функції, натисніть кнопку протягом 3х 
секунд.
3.Індикатор SUPER FREEZE підсвічується блакитним 
кольором, коли функція увімкнена.
4.Підсвітка індикатору FREEZER TEMPERATURE жовтого 
кольору. Температура морозильної камери має 4 рівні, як 
вказано на дисплеї.
5.Підсвітка індикатору FRIDGE TEMPERATURE жовтого 
кольору. Температура холодильника має 4 рівні, як вказано 
на дисплеї.
6.Підсвітка індикатору SUPER COOL блакитного кольору 
світиться, коли функція Super Cool увімкнена.
7.Кнопка SUPER COOL (швидке охолодження) дозволяє 
швидко знизити температуру у холодильному відділі.
8.Кнопка REFRIGERATOR OPERATION регулює 
температуру холодильного відділу.

! Увімкнення кольорових індикаторів, також, може свідчити 
про проблеми з температурним режимом у морозильній 
камері (див. розділ Вирішення Проблемних Ситуацій).
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 При закритті дверцят холодильника майте на увазі положення 
стійки (див.малюнок)
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Hidden Shelf*
Існує грати в морозильній камері розташовані міжверхньої та 
нижньої кошиків морозильної камери. Для доступу решітку, 
видаліть корзини верхні дверцята морозильної камери. 
Решітка може бути вилучений з з морозильної камери, 
тримаючи вгору від переднього краю.Рекомендується 
використовувати решітку тільки для тривалого зберігання.
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 відсік, може статися так, що автоматичне закриття ящика
Механізм відключена. Щоб активувати його, просто закрийте 

ящик трохи більш рішуче, ніж це звичайно потрібно

 V (ЛЬОДОГЕНЕРАТОР)*
        Витягніть і заповніть водою спеціальні ванночки і розташуйте 

їх у відділенні Icedevice. Приблизно через 2 години 
кубики льоду будуть готові. Щоб вийняти лід, достатньо 
обернути праворуч два регулятори: кубики льоду впадуть 
у розташований знизу контейнер. Вони є готовими для 
використання (див.малюнок).

     Якщо потребується більше простору, пристрій ICE DEVICE 
можна вийняти, натиснувши на кнопку у верхній частині ICE 
DEVICE
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 тривога Звуковий сигнал і два жовтих індикатора і одна 
сині вогні блимають.
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