POPIS SPOTREBIČA
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Priestor chladničky
1. Zásuvka na ovocie a zeleninu
2. Police / Priestor s policami
3. Ovládací panel
4. Horný priečinok
5. Priehradky na dverách
6. Polica na fľaše
7. Vyberateľný stojan na fľaše (ak je k dispozícii)
8. Výrobný štítok (nachádza sa na boku zásuvky na ovocie a zeleninu)
9. Osvetlenie
10. Ventilátor s filtrom (ak je k dispozícii), čo sa týka filtra, pozrite si príslušné pokyny
11. Multi-flow - systém studeného vzduchu
Poznámka: Počet zásuviek a tvar príslušenstva sa môže meniť v závislosti od modelu.
Všetky police, priehradky na dverách a stojany sa dajú vybrať.
Upozornenie: príslušenstvo chladničky sa nesmie umývať v umývačke riadu.
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OVLÁDACIE PRVKY REGULÁCIE V
CHLADIACOM PRIESTORE (v závislosti od modelu)
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teplotu, aby sa predišlo tvorbe pachov.
Chladnička môže pracovať pri teplotách v miestnosti
od +10°C do +38°C. Optimálny výkon spotrebiča
dosiahnete pri teplotách od +16°C do +38°C.

A. Tlačidlo na nastavenie teploty (nastavenie teploty
sa mení cyklicky) a zapnutie funkcie Vacation
mode
B. Kontrolka funkcie Vacation mode
C. Kontrolka Led zobrazenia nastavenej teploty:
- Led 1: najnižšia teplota
- Led 1 a 2: stredne nízka teplota
- Led 2: stredná teplota
- Led 2 a 3: stredne vysoká teplota
- Led 3: vysoká teplota
Funkcia vacation mode umožňuje znížiť spotrebu
elektriny v prípade dlhodobej neprítomnosti
používateľa.
Funkcia sa zapne, ak 3 sekundy podržíte stlačené
tlačidlo A, musí sa rozsvietiť kontrolka B. Aby ste
obnovili normálnu prevádzku chladiaceho priestoru,
stlačte tlačidlo A. Po zapnutí funkcie bude
nevyhnutné vybrať z chladiaceho priestoru všetky
potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a nechať dvere
zatvorené, pretože chladnička si udrží vhodnú

Poznámka: vnútornú teplotu chladničky
ovplyvňuje izbová teplota, frekvencia otvárania
dverí a umiestnenie spotrebiča. Gombík
termostatu nastavte s ohľadom na tieto vplyvy.
Aby ste spotrebič úplne vypli, vytiahnite zástrčku
zo zásuvky elektrickej siete

VENTILÁTOR S TLAČIDLOM

Poznámka: Potraviny ukladajte tak, aby nebránili
prívodu vzduchu (10b).
Ventilátor sa zapne IBA počas činnosti
kompresora.
Po znížení teploty v miestnosti nezabudnite
ventilátor vypnúť.
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Ventilátor zabezpečuje rovnomernú distribúciu
teploty vnútri chladiaceho priestoru, čo umožňuje
udržiavanie optimálnych podmienok na uchovávanie
potravín. Ventilátor sa zapne stlačením príslušného
tlačidla (10a). Odporúčame vám zapnúť ventilátor,
keď teplota v miestnosti presiahne hodnoty 27 28°C, ak na sklenených policiach začne
kondenzovať voda alebo pri vysokých hodnotách
vlhkosti vzduchu.

(ak je k dispozícii)
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