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Κύρια λειτουργία ˖ 

A. Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης (Fridge) 
 

B. Ενεργοποίηση Ψύξης/ Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα (Power Cool/ Locking / Unlocking) 
 

Κατάσταση λειτουργίας: 

Η οθόνη φωτίζεται  κατά 100% για  3 δευτερόλεπτα διάστημα κατά το οποίο λειτουργεί ακριβώς 

σύμφωνα με την προγραμματισμένη ρύθμιση  (λειτουργία και θερμοκρασία) πριν την απενεργοποίηση.  

Το σύστημα θα κλειδώσει αυτόματα 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου. Μετά το 

κλείδωμα, το φως της οθόνης θα σβήσει μετά την πάροδο 60 δευτερολέπτων από το πάτημα του 

τελευταίου πλήκτρου. 

Θα εμφανιστούν στην οθόνη και οι δύο θερμοκρασίες προεπιλογής του θαλάμου κατάψυξης. 
 

Οθόνη: 

Η οθόνη ελέγχου θα φωτιστεί μόλις ανοίξει η πόρτα του θαλάμου συντήρησης ή κατάψυξης (μόνο ένα 

σήμα πόρτας είναι αντιληπτό κάθε φορά). 

Η οθόνη ελέγχου θα φωτιστεί από τη λειτουργία οποιουδήποτε πλήκτρου ενώ το φως θα σβήσει 1 λεπτό μετά 

την τελευταία λειτουργία. Προβολή στην οθόνη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.  

Προβολή στην οθόνη της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης: Εμφάνιση της θερμοκρασίας της τρέχουσας 
ρύθμισης. 

Αναπαράσταση των πλήκτρων: 

Έλεγχος θερμοκρασίας  του θαλάμου συντήρησης 

Το πλήκτρο αυτό λειτουργεί και στη Λειτουργία που Ορίζεται από το Χρήστη (User Defined Mode) 

καθώς και στην Υπερλειτουργία (Super Mode). Μετά την εισαγωγή τη θερμοκρασία του θαλάμου 

συντήρησης το πλήκτρο αυτό αναβοσβήνει. Πιέζοντας διαδοχικά αυτό το πλήκτρο, η θερμοκρασία 

μεταβάλλεται διαδοχικά σε   "2ć, 3ć,   4ć, 6ć, 8ć”,ενώ στη συνέχεια αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα, 

κάτι που σημαίνει ότι έχει προγραμματιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. 
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Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης 

Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από αισθητήρα. Υπάρχουν 3 

ρυθμίσεις  COLD, COLDER και COLDEST (κρύο, πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο). Η ρύθμιση COLD είναι η 

θερμότερη ρύθμιση και η ρύθμιση COLDEST είναι η ψυχρότερη ρύθμιση. 

Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργεί στη σωστή θερμοκρασία εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ 

υψηλή ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.  

 

Power cool / Locking / Unlocking (Ενεργοποίηση 
ψύξης/Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα) 

Power Cool: Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε/καταργήσετε τη λειτουργία  Power Cool Mode στην 
κατάσταση  "Unlocking" (Ξεκλείδωμα). 

 

Κατά την εισαγωγή της, φωτίζεται η ένδειξη  και Αυτόματη Έξοδος μετά από 

λειτουργία N σε 3 ώρες. Πιέστε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να 

Εισαγωγή/Έξοδο από τη Λειτουργία Κλειδώματος  (Locking Mode) 

-Ξεκλείδωμα: Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα  στη λειτουργία κλειδώματος και θα ξεκλειδώσουν όλα τα πλήκτρα 
μετά από ένα μακρύ ήχο. 

 

-Ξεκλείδωμα: Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα τη λειτουργία ξεκλειδώματος και θα ξεκλειδώσουν όλα τα πλήκτρα 
μετά από ένα μακρύ ήχο. 

 

Πίεση πλήκτρου και μακρύς  ήχος μετά από την πίεση του πλήκτρου 

Όλα τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στη λειτουργία ξεκλειδώματος (unlock). 
 

Λειτουργία Lock (Κλείδωμα) 

Ο χειρισμός N θα κλειδώσει αυτόματα την οθόνη σε 60 δευτερόλεπτα. 


