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Дякуємо, що обрали нашу продукцію. 
Цей посібник користувача містить важливу інформацію щодо техніки безпеки та 
вказівки, які допоможуть вам у роботі та під час технічного обслуговування вашого 
приладу. 
Перш ніж використовувати прилад, просимо прочитати цей посібник користувача та 
зберегти його для подальшого використання.

Позначка Тип Значення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ризик серйозної травми або загибелі

РИЗИК ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ Небезпечна напруга

ПОЖЕЖІ Попередження; Ризик пожежі / легкозаймисті матеріали

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик травми або пошкодження майна

ВАЖЛИВО Користуйтеся системою належним чином
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1 ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні попередження

Уважно прочитайте посібник користувача.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб у 

вентиляційних отворах корпусу та внутрішній 
конструкції не було сторонніх предметів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не застосовуйте механічні 
пристрої та інші засоби для прискорення процесу 
розморожування окрім тих, які рекомендує 
виробник.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте 
електричні прилади у відсіках для зберігання 
харчових продуктів, окрім рекомендованих 
виробником пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте пошкодження 
холодильного контуру.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Розміщуючи прилад, не 
допускайте защемлення або пошкодження шнуру 
живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розташовуйте багатомісні 
розетки або переносні джерела живлення з 
заднього боку приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути небезпеки 
через нестійкість пристрою, він має бути 
встановлений у відповідності з інструкціями.

Якщо у приладі використовується холодильний 
агент R600a (це можна дізнатися з інформації на 
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етикетці на холодильнику), необхідно 
дотримуватися обережності під час 
транспортування та монтажу, щоб уникнути 
пошкодження деталей приладу, що містять 
холодильний агент. Хоча R600a є екологічно 
безпечним природним газом, він є 
вибухонебезпечним, і в разі його витікання через 
пошкодження деталей холодильного контуру слід 
не допускати використання відкритого полум’я або 
джерел тепла поблизу холодильника та провітрити 
приміщення, в якому розташовано прилад, 
протягом кількох хвилин.
• Під час перенесення та розташування 

холодильника необхідно слідкувати за тим, щоб 
не пошкодити холодильний контур.

• Не зберігайте в цьому пристрої вибухові 
речовини, такі як аерозольні балони з горючим 
паливом.

• Цей прилад призначений для використання в 
домашніх або подібних умовах, як-от:
 – у кухонних куточках магазинів, офісів та інших 
робочих середовищ

 – домашніх господарствах та клієнтами 
в готелях, мотелях та інших житлових 
приміщеннях

 – у місцях ночівлі з сніданком
 – у місцях громадського харчування та 
аналогічних неторговельних закладах.



UA - 6

• Якщо штепсель холодильника не підходить 
до розетки, його повинен замінити виробник, 
його агент з обслуговування або спеціаліст 
аналогічної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.

• Цей прилад не призначено для використання 
людьми (включаючи дітей) із обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими 
здібностями, а також тими, які мають недостатній 
досвід та знання, окрім тих випадків, коли вони 
користуються приладом під наглядом або 
керівництвом особи, яка відповідає за їхню 
безпеку.

• Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися 
з приладом. До шнура живлення цього 
холодильника був приєднаний спеціальний 
штепсель із заземленням. Цей штепсель можна 
вмикати лише у заземлену розетку, обладнану 
плавким запобіжником щонайменше на 16 
амперів.

• Якщо у вашому будинку немає такої розетки, 
зверніться до уповноваженого електрика 
для встановлення такої. Цей прилад можуть 
використовувати діти старші 8 років та особи 
зі зниженими фізичними, сенсорними та 
ментальними можливостями або котрим бракує 
досвіду та знань, якщо їм забезпечено нагляд 
та інструкції щодо безпечного користування 
приладом і якщо вони розуміють можливу 
небезпеку. Діти не повинні бавитися з приладом. 



UA - 7

Чищення та обслуговування не повинні робити 
діти без нагляду.

• Дітям від 3 до 8 років дозволяється 
завантажувати та розвантажувати холодильник. 
Не передбачено виконання дітьми будь-яких 
операцій з очистки або обслуговування приладу, 
не передбачено використання приладу дітьми у 
ранньому віці (від 0 до 3 років), діти молодшого 
віку (від 3 до 8 років) можуть користуватися 
приладом під постійним наглядом дорослих, 
діти старшого віку (від 8 до 14 років), а також 
люди з фізичними вадами можуть безпечно 
користуватись пристроєм під належним доглядом 
або після детальних роз'яснень щодо умов 
користування приладом. Не передбачено 
використання приладу людьми з важкими 
фізичними вадами без постійного нагляду.

• Якщо шнур живлення пошкоджений, то, щоб 
запобігти враженню електричним струмом, його 
повинен замінити виробник, його технічний 
представник або спеціаліст аналогічної 
кваліфікації.

• Цей прилад не призначено для використання на 
висоті понад 2000 м над рівнем моря.

Щоб уникнути забруднення їжі дотримуйтесь 
наступних інструкцій:
• Відкривання дверей упродовж тривалого 

проміжку часу може призвести до суттєвого 
підвищення температури у відділеннях приладу.
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• Виконуйте регулярну очистку поверхонь, що 
вступають у контакт з їжею, а також доступних 
для очищення систем зливу.

• Зберігайте сире м'ясо або рибу у спеціальних 
контейнерах холодильника, щоб запобігти 
їх контакту або потрапляння крапель на інші 
продукти.

• Морозильні камери, позначені двома зірочками 
призначені для зберігання попередньо 
заморожених продуктів, зберігання або 
виготовлення морозива чи кубиків льоду.

• Морозильні камери, позначені однією, двома 
або трьома зірочками не призначені для 
заморожування свіжих продуктів.

• У разі, якщо холодильник лишається пустим на 
протязі тривалого часу, розморозьте, помийте та 
висушіть прилад і лишіть двері відчиненими, щоб 
запобігти утворенню плісняви всередині приладу.
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1.2 Застереження щодо встановлення

Перед використанням холодильника 
слід звернути увагу на викладену нижче 
інформацію.
• Робоча напруга холодильника 

становить 220–240 В за частоти 50 Гц.
• Після встановлення до вилки має 

залишитися вільний доступ.
• При першому вмиканні пристрою може 

з’явитися запах. Він зникне, щойно 
холодильник почне охолоджуватися.

• Перед під'єднанням пристрою до 
мережі живлення впевніться, що 
вказана на паспортній табличці 
напруга відповідає параметрам мережі 
живлення.

• Перед тим, як вставити вилку в 
розетку, впевніться, що розетка має 
надійне заземлення. Якщо розетка не 
має контакту заземлення або вилка не 
відповідає розетці, ми рекомендуємо 
звернутися за допомогою до 
кваліфікованого електрика.

• Прилад повинен під'єднуватися до 
правильно встановленої розетки із 
запобіжником. Джерело живлення 
(змінний струм) і напруга у точці 
під'єднання повинні збігатися із даними 
на табличці на пристрої (табличка 
знаходиться на лівій внутрішній стороні 
приладу).

• Виробник не несе відповідальності за 
пошкодження, що сталися внаслідок 
використання приладу без належного 
заземлення.

• Холодильник слід ставити в місці, де 
на нього не потраплятимуть прямі 
сонячні промені.

• Прилад не можна використовувати 
поза приміщенням та залишати під 
дощем.

• Прилад має бути розташований 
на відстані щонайменше 50 см від 
кухонних плит, газових печей та 
радіаторів опалення та щонайменше 5 
см від електричних плит.

• Якщо холодильник поряд апаратом 
глибокого заморожування, між ними 

має бути відстань не менше 2 см, щоб 
запобігти конденсації на зовнішній 
поверхні.

• Не накривайте корпус та верхню 
частину холодильника тканиною. 
Це впливає на ефективність роботи 
холодильника.

• Не ставте на холодильник будь-які 
предмети. Холодильник слід ставити 
в належному місці, щоб над ним був 
вільний простір щонайменше 15 см у 
висоту.

• Не кладіть на цей пристрій важкі речі.
• Перед використанням ретельно 

вимийте пристрій, особливо 
всередині (див. розділ «Чищення та 
обслуговування»).

• Перед використанням холодильника 
вимийте всі деталі теплою водою з 
додаванням чайної ложки харчової 
соди, а потім промийте чистою водою і 
висушіть. Після чищення встановіть усі 
деталі на місце.

• Слід відрегулювати висоту передніх 
ніжок, щоб забезпечити стійку і 
надійну роботу холодильника. 
Для регулювання ніжок їх можна 
прокручувати за годинниковою 
стрічкою (або у протилежному 
напрямку). Це слід зробити до того, 
як покладете в холодильник продукти 
харчування.

• Щоб конденсатор (частина з чорними 
ребрами на задній 
панелі) не торкався 
стіни, встановіть 
пластмасовий упор, 
повернувши його на 90°, 
як показано на рисунку.

• Холодильник слід 
розміщувати біля стіни на відстані, що 
не перевищує 75 мм.

1.3 Під час експлуатації

• Для живлення приладу не 
використовуйте спарені розетки чи 
подовжувальний шнур.

• Не використовуйте шнур живлення, 
якщо він пошкоджений або зношений.
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• Не згинайте та не скручуйте шнур 
живлення, тримайте його подалі від 
гарячих поверхонь.

• Не користуйтеся перехідниками.
• Після установки переконайтеся, що 

кабель живлення не затиснений під 
приладом.

• Цей прилад призначений для 
використання дорослими, не 
дозволяйте дітям гратися з приладом 
чи кататися, висячи на його дверях.

• Не вставляйте вилку в розетку та 
не виймайте її вологими руками — 
це може призвести до ураження 
електричним струмом!

• Коли дверцята холодильник камери 
зачинені, утворюється вакуум. 
Зачекайте 1 хвилину, щоб відчинити їх 
ще раз.

• Ця програма є необов’язковою 
для легшого відкривання дверцят. 
З її допомогою навколо цієї зони 
утворюється невелика кількість 
конденсату, тож ви можете з легкістю їх 
відчинити.

Старі та несправні холодильники
• Якщо у старому холодильнику є 

замок для блокування дверей, слід 
зняти або вивести з ладу замок 
перед викиданням холодильника, 
щоб уникнути нещасного випадку, в 
разі якщо дитина потрапить у пастку, 
замкнувши себе всередині приладу.

• Старі холодильники містять 
ізоляційний матеріал та холодильний 
агент, до складу якого входить ХФВ. 
Тому, викидаючи старий холодильник, 
дбайте про те, щоб не зашкодити 
довкіллю.

Декларація про відповідність нормам 
ЄС
Ми заявляємо, що наша продукція 
відповідає діючим європейським 
директивам, рішенням, нормам та 
вимогам, викладеним у наведених 
стандартах.
Утилізації старого пристрою
Символ на виробах або на 
упаковці вказує на те, що 
цей виріб не можна вважати 
побутовими відходами. Замість 
цього його необхідно передати 
до відповідного пункту збору для 
переробки електричного та електронного 
обладнання. Забезпечуючи належну 
утилізацію цього виробу, ви допоможете 
запобігти потенційним негативним 
наслідкам для навколишнього 
середовища та здоров'я людей, які в 
іншому випадку могли бути спричинені 
невідповідним поводженням з відходами 
цього виробу. Для отримання більш 
детальної інформації щодо переробки 
цього виробу, будь ласка, зв'яжіться 
з місцевою муніципальною агенцією, 
службою утилізації побутових відходів 
або магазином, у якому ви придбали 
продукт.
Упаковка та навколишнє середовище 
Пакувальні матеріали 
захищають ваш апарат 
від пошкоджень, які 
можуть виникнути під 
час транспортування. Пакувальні 
матеріали екологічно чисті, оскільки 
вони підлягають вторинній переробці. 
Використання переробленого матеріалу 
зменшує споживання сировини та, отже, 
зменшує утворення відходів.
Примітки:
• Уважно прочитайте цей посібник перед 

встановленням та використанням 
приладу.  Виробник не несе 
відповідальності за збитки, що сталися 
через неналежне використання 
приладу.
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• Дотримуйтеся всіх інструкцій, 
наведених на приладі та в посібнику, 
та зберігайте цей посібник в надійному 
місці, щоб мати змогу звернутися до 
нього в майбутньому для вирішення 
можливих проблем.

• Цей прилад призначений для 
побутового використання. Він 
може використовуватися лише в 
домашньому господарстві та за своїм 
призначенням.  Він не призначений 
для комерційного чи загального 
користування. Таке використання 
призведе до скасування гарантії 
на прилад, і компанія-виробник не 
нестиме відповідальності за можливі 
збитки. 

• Цей прилад призначений для 
побутового використання і придатний 
лише для охолодження та зберігання 
продуктів харчування. Він не 
призначений для комерційного чи 
загального користування та/або 
зберігання речовин, відмінних від 
продуктів харчування. Компанія-
виробник не несе відповідальності 
за збитки, що можуть статися через 
неналежне використання.

2  ЧАСТИНИ ТА ВІДСІКИ 
ПРИСТРОЮ
1

2

5
6

7

3

8

9

10

11

12

4

В цій презентації представлена 
інформація лише про компоненти 

пристрою. Компоненти можуть 
відрізнятися залежно від моделі.
1) Турбовентилятор *
2) Винна шафа *
3) Полиці холодильника
4) Регульована скляна полиця *
5) Полиця відсіку охолодження *
6) Кришка контейнерів для фруктів та 

овочів
7) Контейнери для фруктів та овочів
8) Вирівнювальні ніжки
9) Полиця для пляшок

10) Регульована полиця на дверцятах / 
Полиця на дверях

11) Полиці на дверях
12) Лоток для яєць

* У деяких моделях



UA - 12

3  ВІДОМОСТІ ЩОДО 
ВИКОРИСТАННЯ

3.1 Інформація про технологію 
«No-Frost»

 Холодильники No-Frost відрізняються за 
принципом роботи від 
інших холодильників зі 
статичною системою 
охолодження.
 У звичайних 
холодильниках 
волога, що потрапляє 
у прилад під час 
відкривання дверей, 
а також волога, 
що міститься у 
продуктах харчування, 
призводить до 
намерзання на задній 
стінці повітропроводу 
холодильника. Для 
видалення інею 
та льоду з задньої 
стінки повітропроводу 
потрібно періодично 
вимикати 
холодильник, виймати з нього продукти, 
які потрібно зберігати при постійній 
температурі, і окремо охолоджувати 
їх. Ситуація в холодильниках No-Frost 
цілком інша. Сухе і холодне повітря 
нагнітається вентилятором у холодильне 
відділення однорідно і рівномірно 
з кількох точок. Холодне повітря 
рівномірно розподіляється між полицями 
і забезпечує однакове і рівномірне 
охолодження продуктів, запобігаючи 
виникненню вологості та замерзання. 
Таким чином, холодильники No-Frost, 
окрім великого об’єму та сучасного 
дизайну, відрізняються простотою в 
користуванні.

3.2 Дисплей та панель управління

1

2

1. Sr Значок тривоги.
2.  Кнопка налаштувань холодильного 

відділення
3.2.1 Використання панелі управління
Кнопка налаштувань холодильного 
відділення
Це кнопка налаштувань холодильного 
відділення. За допомогою цієї кнопки 
можна змінювати температуру у 
холодильному відділенні. Можна 
обрати режим швидкого охолодження і 
економічний режим.
Аварійний сигнал (Sr)
Якщо виникає проблема, то індикатор 
аварійного сигналу Sr горить червоним, а 
також подається звуковий сигнал.

3.3 Використання холодильника

3.3.1 Режим супер-охолодження
Коли він використовується?
• Для охолодження і зберігання великої 

кількості продуктів у холодильнику. 
• Для швидкого охолодження напоїв.
Як ним користуватися?
Натискайте кнопку налаштувань 
холодильного відділення, доки не 
загориться індикатор швидкого 
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охолодження. Буде поданий подвійний 
звуковий сигнал. Режим встановлено.
У цьому режимі:
Режим швидкого охолодження можна 
відмінити аналогічно тому, як він був 
увімкнений.
3.3.2 Економічний режим
Як ним користуватися?
• Натискайте кнопку налаштувань 

холодильного відділення, доки не 
загориться індикатор економічного 
режиму.

• Якщо впродовж 1 секунди не 
натискається жодна кнопка. При 
встановленні режиму буде поданий 
подвійний звуковий сигнал.

• Щоб вимкнути режим, треба натиснути 
кнопку налаштувань холодильного 
відділення. 

3.3.3  Налаштування температури 
холодильника

Початкове значення температури для 
холодильної камери становить "eco". 
• Одноразово натисніть кнопку 

налаштування параметрів 
холодильного відділення

• При першому натисканні на цю 
кнопку, на індикаторі налаштувань 
холодильного відділення 
відображається останнє значення. 

• При наступному натисканні на 
цю кнопку встановлюється нижча 
температура. (+8 °C, +6 °C, 
економічний режим, +4 °C, +2 °C, 
режим швидкого охолодження)

• Якщо натискати кнопку налаштуваннь 
холодильного відділення, доки на 
індикаторі налаштування не з’явиться 
значок режиму швидкого охолодження, 
а потім протягом 1 секунди не 
натискати жодної кнопки, почне 
блимати значок режиму швидкого 
охолодження.

• Якщо натискати кнопку і далі, знову 
встановиться значення +8 °C.

3.3.4  Функція сигналізації відкривання 
дверцят

Якщо залишити відкритими дверцята 
холодильника відділення більше 
ніж на 2 хвилини, прозвучить сигнал 
попередження.

3.4  Попередження щодо регулювання 
температури

• Зовнішня температура середовища, 
температура свіжо замороженого 
продовольства і, те як часто 
відкриваються двері, впливає на 
температуру у холодильній камері. 
Якщо необхідно, змініть температуру.

• Не рекомендовано використовувати 
холодильник за температури 
навколишнього середовища нижче 
10 °C із точки зору його ефективності.

• Регулювання температури слід робити 
з урахуванням частоти відкривання 
дверей та кількості продуктів у 
холодильнику.

• Для досягнення повного охолодження 
холодильник після вмикання має 
безперервно працювати до 24 годин 
за температури навколишнього 
середовища. У цей період не слід 
часто відкривати двері холодильника 
та класти в нього забагато продуктів.

• Якщо пристрій вимкнений або 
від’єднаний від мережі, перед 
повторним вмиканням або 
під’єднанням до мережі слід зачекати 
щонайменше 5 до 10 хвилин, щоб не 
пошкодити компресор.

• Пристрою призначений для роботи 
при температурах навколишнього 
середовища, вказаних у стандартах, 
відповідно до кліматичного класу, 
вказаного на інформаційній етикетці. 
Не рекомендується використовувати 
пристрою при температурах, які 
виходять за межі вказаних діапазонів, 
оскільки це впливає на ефективність 
охолодження.

• Ваш прилад призначений для роботи 
у межах температур навколишнього 
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середовища (T/SN = 10 °C - 43 °C), 
зазначених у стандартах, відповідно 
до кліматичного класу, як зазначено 
на інформаційній етикетці. Ми не 
рекомендуємо використовувати 
прилад поза встановленими межами 
температур з точки зору ефективності 
охолодження.

Кліматичний 
клас

Температура навколишнього 
середовища oC

T Від 16 до 43  (°C)

ST Від 16 до 38  (°C)

N Від 16 до 32  (°C)

SN Від 10 до 32  (°C)

Турбовентилятор (якщо є)
Не блокуйте вхідні та вихідні повітряні 
отвори при зберіганні продуктів, інакше 
повітряна циркуляція, що забезпечується 
турбовентилятором, буде порушена.

Турбовентилятор

3.5 Комплектуючі

3.5.1  Полиця відсіку охолодження 
(У деяких моделях)

Полиця відсіку охолодження

На відміну від холодильної чи 
морозильної камери, відсік охолодження 
дозволяє довше зберегти свіжість, 
аромат і зовнішній вигляд продуктів. 

Якщо лоток відсіку охолодження 
забрудниться, його слід зняти і вимити 
водою.
(Вода замерзає при 0 °C, але продукти, 
які містять сіль чи цукор, замерзають при 
нижчих температурах.)
Як правило, у відсіку охолодження 
зберігають свіжу рибу, рис, тощо.
 ! У нього не слід класти продукти, 

які потрібно заморозити, чи лотки 
для приготування льоду.

3.5.2  Регулятор вологості 
(У деяких моделях)

Регулятор вологості

У закритому положенні регулятор 
вологості дозволяє довше зберігати свіжі 
овочі та фрукти.
Якщо контейнер для овочів заповнено, 
поворотний регулятор свіжості на його 
передній стінці слід відкрити. Завдяки 
цьому повітря в контейнері для овочів 
і вологість контролюється, і термін 
зберігання продуктів збільшується.
Якщо на скляній поличці з'являється 
конденсат, регулятор вологості необхідно 
відкрити.

Графічний та текстовий зміст 
розділу додаткового приладдя 
може змінюватися залежно від 
моделі холодильника.
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4  РОЗТАШУВАННЯ ПРОДУКТІВ 
У ПРИСТРОЇ

• Для зменшення вологості і, як наслідок, 
кількості інею в холодильнику не слід 
класти в нього рідину в негерметичних 
контейнерах. Лід має тенденцію 
концентруватися в найбільш холодних 
частинах випарника і з часом потребує 
більш частого видалення.

• Ніколи не кладіть до холодильнику 
теплі продукти. Теплі продукти повинні 
охолонути до кімнатної температури; їх 
слід розміщувати так, щоб забезпечити 
належну циркуляцію повітря в 
холодильному відділенні.

• Ніщо не повинно торкатися до задньої 
стінки холодильника – це може 
призвести до приморожування та 
примерзання пакетів. Не відкривайте 
двері холодильника занадто часто.

• М’ясо та очищену рибу (упаковані в 
пластикові пакети чи листи), які будуть 
вживатися протягом 1-2 днів, покладіть 
в нижню частину холодильного 
відділення (над контейнером для 
овочів та фруктів) – це найхолодніша 
частина холодильника, що забезпечує 
найкращі умови зберігання.

• Овочі та фрукти можна складати не 
упакованими в контейнер, спеціально 
призначений для їхнього зберігання.

• Овочі та фрукти можна класти до 
контейнера свіжості в чистій та за 
можливості міцній упаковці.

• Зберігання овочів і фруктів окремо 
допомагає чутливих до етилену овочам 
(зелені листові, брокколі, морква і т. 
п.) не отримувати вплив від фруктів, 
що випускають етилен (банан, персик, 
абрикос, інжир і т. п.)

• Не слід класти мокрі овочі в 
холодильник.

• Термін зберігання будь-яких 
продуктів залежить від первісної 
якості та безперебійного 
зберігання в охолодженому стані 
перед потраплянням до вашого 
холодильника.

• Не слід зберігати в одному місці 
м'ясні продукти та овочі / фрукти, 
щоб не допустити їх взаємного 
псування. Рідина, що витікає з м'яса, 
може стати причиною забруднення в 
холодильнику. М'ясні продукти слід 
пакувати належним чином, а залишки 
витоку прибирати з полиць.

• Не слід класти продукти на шляху 
повітряних потоків в холодильнику.

• Харчові продукти слід вживати до 
закінчення терміну зберігання.

Примітка: Не слід зберігати в 
холодильнику картоплю, цибулю та 

часник.
Нижче наведено деякі поради щодо 
розміщення та зберігання продуктів у 
холодильній камері.

Продукти
Максимальний 

термін 
зберігання

Місце 
зберігання

холодильній 
камері

Овочі та 
фрукти 1 тиждень Контейнер для 

овочів 

М'ясо та 
риба 2 - 3 дні

Загорнуті у 
пластикову 
плівку чи пакети 
або у контейнері 
для м'яса 
(на скляній 
полиці)

Свіжий 
сир 3 - 4 дні На спеціальній 

полиці на дверях

Масло та 
маргарин 1 тиждень На спеціальній 

полиці на дверях

Продукти 
у пляшках
молоко та 
йогурт

Згідно з 
терміном 

зберігання, 
зазначеним 
виробником

На спеціальній 
полиці на дверях

Яйця 1 місяць На полиці для 
яєць

Продукти 
після 
кулінарної 
обробки

3 дні Усі полиці
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5  ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед початком чищення 
обов'язково від'єднайте холодильник 

від електромережі.
Не можна лити воду на 
холодильник.
Не використовуйте абразивні 
матеріали, миючі засоби або мило 

для чищення приладу. Після промивання 
сполосніть чистою водою і ретельно 
просушіть. Після закінчення чищення, 
знову підключіть пристрій до 
електромережі сухими руками.
• Переконайтеся, що вода не потрапляє 

в корпус лампи та інші електричні 
компоненти.

• Прилад слід регулярно чистити, 
використовуючи розчин бікарбонату 
соди та теплої води.

• Вийміть складові частини 
холодильника та вимийте їх мильною 
водою. Не мийте їх у посудомийній 
машині.

• Для збереження елеткроенергії та 
підвищення продуктивності випарювач 
слід чистити щіткою щонайменше один 
раз на рік.

Під час чищення необхідно 
від'єднати джерело 

живлення.
Заміна LED-освітлення

Якщо пристрою оснащено LED-
освітленням, зверніться до служби 

підтримки, оскільки така заміна може 
проводитися лише авторизованими 
робітниками.

6  ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
РОЗТАШУВАННЯ

6.1  Транспортування та встановлення 
на інше місце

• За можливості не викидайте 
оригінальну упаковку і пінопласт 
— вони можуть знадобитися для 
перевезення у майбутньому.

• При повторному транспортуванні слід 
закріпити холодильник за допомогою 
товстих прокладок, стрічок або міцних 
мотузок. Дотримуйтеся інструкцій 
щодо транспортування, наведених на 
упаковці.

• Вийміть знімні частини (полиці, 
додаткове приладдя, контейнери 
для овочів тощо) або закріпіть їх у 
холодильнику стрічкою, щоб уникнути 
ударів під час транспортування та 
зміни місця розташування.

Транспортуйте холодильник у 
вертикальному положенні.

6.2 Переставлення дверцят

• Змінити напрямок відкривання дверцят 
пристрою неможливо, якщо дверні 
ручки на пристрою встановлені на 
передній панелі. 

• Напрямок відкривання дверцят можна 
змінити на моделях без ручок.

• Якщо напрямок відкривання дверцят 
пристрою можна змінити, для цього 
слід звернутися до найближчого 
авторизованого сервісного центру.
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7  ПЕРЕД ВИКЛИКОМ 
СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ

Перевірте попередження
У разі неналежного рівня температури 
у холодильній камері або несправності 
приладу холодильник видає 
попередження. Якщо виникає проблема, 

то індикатор аварійного сигналу Sr ( ) 
горить червоним, а також подається 
звуковий сигнал.

ТИП ПОМИЛКИ (!) Значок аварійного сигналу 
(Sr)

ЗНАЧЕННЯ Попередження про 
несправність

ПРИЧИНА

Несправні деякі деталі та 
(або) відбувся збій у процесі 
охолодження
Прилад підключено вперше або 
подача живлення була відсутня 
протягом 1 години.

ЩО РОБИТИ?

Перевірте, чи відкрито двері та 
чи працює прилад протягом 1 
години. Якщо двері не відкрито 
і прилад працює протягом 
1 години, якомога скоріше 
зверніться до сервісного центру.

Якщо ваш холодильник не працює так ж 
треба, можливо є незначна проблема, 
тому перевірте наступне, перед 
викликом електрика, щоб зекономити час 
і гроші.
Перевірте попередження.
• Чи є напруга у мережі живлення? Чи є 

щільно встановлена вилка в розетку?
• Чи не спрацював запобіжник у 

розетці, в яку вставлена вилка, або 
головний запобіжник? Чи встановлена 
температура на належний рівень?

• Чи справна розетка?  Перевірте 
це, увімкнувши холодильник у іншу 
розетку, у справності якої ви впевнені.

Якщо холодильник не достатньо 
сильно охолоджує
• Чи встановлена температура на 

належний рівень?
• Температура холодильника 

встановлена на 2.

• Чи відкриваються часто дверцята 
холодильника і залишаються 
відкритими протягом тривалого часу?

• Чи щільно зачиняються дверцята 
холодильника?

• Чи не поставлене в холодильник 
блюдо або продукти таким чином, що 
закривають задню стінку холодильника 
та заважають циркуляції повітря?

• Чи не перевантажений холодильник?
• Чи лежить температура навколишнього 

середовища у межах, вказаних в 
посібнику з експлуатації?

Нормальні шуми
Тріск (розтріскування льоду):

• Під час автоматичного 
розморожування.

• Під час охолодження чи нагрівання 
приладу (через розширення 
матеріалу приладу).

Клацання: Чути, коли термостат 
вмикає або вимикає компресор.
Шум компресора (нормальний 
шум двигуна): Цей шум свідчить 
про нормальну роботу компресора. 
Під час увімкнення компресор може 
протягом короткого часу створювати 
більший шум. 
Булькотіння та плескіт: Цей шум 
створює потік холодильного агенту по 
трубках системи.
Звук течії води: Це нормальний 
шум, що створюється течією води до 
контейнера випаровування під час 
розморожування. Цей шум можна 
почути під час розморожування.
Шум повітря (шум від 
вентилятора): Його можна чути під 
час нормальної роботи системи No-
Frost через циркуляцію повітря.

Якщо всередині холодильника 
з'явилася волога, перевірте;
• Чи належним чином упаковано 

харчові продукти? Чи було висушено 
контейнери, перед тим як їх поставили 
у холодильник?
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• Чи не занадто часто ви 
відкриваєте двері холодильника? 
Під час відкривання дверей 
волога з приміщення потрапляє 
всередину холодильника. Якщо 
частіше відкривати двері, волога 
накопичуватиметься швидше, 
особливо в разі високої вологості у 
приміщенні.

Якщо дверцята не відкриваються і 
не закриваються належним чином, 
перевірте:
• Чи не заважають пакунки з харчовими 

продуктами закриванню дверцят?
• Чи правильно встановлено відділення 

на дверцятах, полиці та шухляди?
• Чи не вийшли з ладу кріплення 

дверцят?
• Чи рівно встановлено холодильник?
Якщо краї корпуса холодильника в 
місцях контакту з дверцятами гарячі:
Поверхні спільного контакту можуть 
нагріватися під час роботи компресора, 
особливо влітку (в спеку) – це 
нормально.
Рекомендації
• Якщо прилад вимкнений або 

від'єднаний від мережі, зачекайте 
принаймні 5 хвилин, перш ніж 
під'єднати прилад або перезапустити 
його, щоб запобігти пошкодженню 
компресора.

• Якщо прилад не використовується 
протягом тривалого часу (наприклад 
протягом літніх свят) Розморозьте і 
вимийте холодильник, залишаючи 
двері відкритими, щоб запобігти 
утворенню неприємного запаху. 
Щоб повністю зупинити прилад, 
витягніть вилку з головної розетки (для 
очищення і коли двері залишаються 
відкритими).

• Після розморожування вимийте 
холодильник і лишіть двері 
відчиненими для уникнення 
накопичення вологи та утворення 
запахів. Якщо проблему не вдається 
усунути виконанням зазначених 

дій, зверніться до найближчого 
авторизованого сервісного центру.

• Цей прилад призначений для 
побутового використання і придатний 
лише для охолодження та зберігання 
продуктів харчування. Він не 
призначений для комерційного чи 
загального користування та/або 
зберігання речовин, відмінних від 
продуктів харчування. Компанія-
виробник не несе відповідальності 
за збитки, що можуть статися через 
неналежне використання.
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8  ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ 
ЕНЕРГІЇ

1. Встановлюйте прилад в прохолодному, 
добре провітрюваному приміщенні, 
не під прямим сонцем і не поруч 
з джерелами тепла (радіатори, 
плити і т. п.). Інакше використовуйте 
теплоізоляційні пластини. 

2. Залишайте гарячі страви та напої 
охолонути до кімнатної температури. 

3. Напої та рідкі продукти повинні бути 
закриті. Інакше вони збільшують 
вологість в пристрої. Це збільшує час 
роботи. Закриті напої та рідкі продукти 
також краще зберігають запах і смак.

4. При розміщенні продуктів та напоїв 
залишайте дверцята відкритими 
якомога коротший час. 

5. Тримайте закритими кришки 
всіх відсіків пристрою з різними 
температурами (відсік для овочів та 
фруктів, відсік свіжості і т. п.). 

6. Ущільнення на дверцятах має бути 
чистим та еластичним. У випадку 
спрацьованiстi, якщо двiрний устiлок є 
замiнним, його треба замiнити. Якщо 
вiн не замiнний, потребно замiнити 
саме дверi.
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