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Моля, първо да прочетете това ръководство!
Уважаеми клиенти,
Надяваме се, че вашият продукт, произведен в съвременни фабрики и
проверен при най-стриктни процедури за контрол на качеството, ще ви
осигури ефективна работа.
Ето защо, преди да използвате продукта, прочетете цялото ръководство
за употреба внимателно и го запазете за справка в бъдеще. Ако
предоставяте продукта на някой друг, дайте му и ръководството за
употреба.
Това ръководство ще ви помогне да използвате уреда по най-бърз и
безопасен начин.
• Прочетете ръководството преди да монтирате и да работите с уреда.
• Уверете се, че сте прочели инструкциите за безопасност.
• Пазете ръководството на лесно достъпно място, тъй като може да ви
потрябва на по-късен етап.
• Прочетете и останалите документи, предоставени ви с продукта.
Помнете, че това ръководство за употреба може да се отнася за няколко
модела. Разликите между моделите са посочени в ръководството.
Легенда на символите
В ръководството са използвани следните символи:
Важна информация или полезни съвети за употреба.
Предупреждения при опасност за живота или имуществото.
Предупреждения за електрическо напрежение.
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1 Вашият хладилник

1. Контролен панел
2. Вътрешна лампичка
3. Вентилатор за прясна храна
4*. Рафт за вино
5. Регулируеми рафтове за корпуса
6. Нулева степен отделение
7. Контролиран бин покритие зеленчук
8. Контролиран растително бин
9. Подложка за тавичката за лед и
тавичка за лед

10. Отделение за бързо замразяване
11. Отделения за съхранение на
замразени храни
12. Регулируеми предни крачета
13. Рафт за буркани
14. Рафт за бутилки
15. Вентилатор на фризера

Фигурите, в настоящето ръководство за употреба, са схематични и
може да не отговарят точно на вашия уред. Ако споменатите части
липсват във вашия уред, то те важат за други модели.
3

BG

2 Важни предупреждения относно безопасността
Моля, прегледайте следната
информация. Неспазването на тази
информация може да доведе до
наранявания или материални щети. В
противен случай всякаква гаранция и
отговорност стават невалидни.
Животът на вашия продукт е 10
години. През този период, за да работи
правилно продуктът, ще се предлагат
оригинални резервни части.

• За продукти с фризерно отделение;
Не поставяйте бутилирани или
консервирани течности във
фризерното отделение. В противен
случай те може да се пръснат.
•

Не пипайте замразената храна с
ръце; тя може да се залепи за
ръката ви.

• Изключете хладилника от
контакта преди почистване или
размразяване.

Предназначение

• Не бива никога да използвате пара и
парни почистващи материали при
почистването и разлеждането на
хладилника. Парата може да влезе в
контакт с електрическите части и да
предизвика късо съединение или
токов удар.

Този продукт е предназначен да
се използва в закрити помещения, като
например вкъщи;
• в затворена работна среда като
например магазин и офиси;
• в затворени сгради за настаняване на
хора, като например вили, хотели,
пансиони.
• Той не бива да се използва навън.

•

Обща безопасност
• Когато решите да изхвърлите
продукта, препоръчваме да се
консултирате с оторизирания сервиз за
да получите нужната информация за
това, както и с оторизираните власти.
• Консултирайте се с оторизирания
сервиз по всякакви въпроси и
проблеми, свързани с хладилника. Не
се опитвайте да поправяте сами или
да позволявате друг да прави това без
да предупредите оторизирания сервиз.
• За продукти с фризерно отделение;
Не яжте сладолед или кубчета лед
веднага след като ги извадите от
фризерното отделение! (Това може да
доведе до измръзване в устата ви.)

Никога не използвайте частите
на хладилника, като например
вратата за подпора или за
стъпване.

• Не използвайте електрически уреди
вътре в хладилника.
• Не повреждайте частите, където
циркулира охладителя с пробивни
или режещи инструменти.
Евентуалното изтичане на
охладител при пробиване на
каналите на изпарителя,
удълженията на тръбата или
покритието върху повърхността
може да предизвика раздразнения
на кожата или нараняване на очите.
• Не покривайте и не блокирайте с
предмети вентилационните отвори
на хладилника.
• Електрическите устройства трябва
да се ремонтират само от
оторизирани лица. Ремонтът,
извършен от некомпетентно лице
може да създаде риск за
потребителя.
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• В случай на каквато и да е повреда или
по време на поддръжка и ремонт,
изключете хладилника от
електрическото захранване, като
изключите съответния предпазител или
извадите щепсела от контакта.
• Не дърпайте за кабела когато искате да
извадите щепсела от контакта.
• Високоградусови спиртни напитки
трябва да се поставят в хладилника
само вертикално и плътно затворени.

• Тзи хладилник е предназначен само за
съхранение на хранителни продукти.
Той не бива да се ползва за никакви
други цели.
• Етикетът с технически спецификации е
разположен въхру лявата вътрешна
стена на хладилника.
• Никога не свързвайте хладилника с
енергоспестяващи системи; те могат да
повредят хладилника.
• Ако на хладилника има синя светлина,
не разглеждайте синята светлина с
оптически устройства.

• Никога не съхранявайте спрейове
съдържащи възпламеними или
експлозивни вещества в хладилника.

• За ръчно контролирани хладилници,
изчакайте поне 5 минути за да
рестартирате хладилника след
прекъсване в захранването.

• Не използвайте механични устройства
или други средства, за да ускорите
процеса на размразяване, освен
посочените от производителя.

• Това упътване за употреба трябва да се
предаде на новия собственик ако
уредът бъде продаден на други лица.

• Този уред не е предназначен за
употреба от лица с физически,
сензорни или умствени разстройства
или лица без опит и познания
(включително деца), освен ако те не са
наблюдавани или инструктирани
относно употребата на уреда от
отговорно за безопасността им лице.
• Не използвайте хладилника ако е
повреден. Ако имате някакви съмнения,
се обърнете към сервизния агент.

• Внимавайте да не повредите
захранващия кабел при
транспортирането на хладилника.
Огъванет на кабела може да дведе до
пожар. Никога не поставяйте тежки
предмети върху захранващия кабел.
• Не пипайте щепсела с мокри ръце
когато включвате уреда в контакта.

• Електрическата безопасност на
хладилника е гарантирана само ако
заземяването на ел. инсталация в дома
ви отговаря на съответните стандарти.
• Излагането на продукта на дъжд, сняг,
слънце и вятър представлява опасност
от електрическа гледна точка.
• Свържете се с оторизирания
сервиз при повреда в захранващия
кабел за да избегнете всякакъв
риск.

• Не включвайте хладилника в
разхлабени контакти.
• По причини на безопаснотта по
външността или вътрешността на уреда
не бива да се пръска директно вода.

• Никога не включвайте хладилника в
контакта по време на инсталация. В
противен случай съществува риск за
живота или от сериозно нараняване.
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• Не пръскайте субстанции, съдържащи
възпламеними газове от рода на пропан
газ в близост до хладилника за да
избегнете риска от пожар и експлозия.
• Никога не поставяйте съдове, пълни с
вода върху хладилника, тъй като това
може да доведе до токов удар или пожар.
• Не препълвайте хладилника с
прекалено много хранителни продукти.
Ако е препълнен, хранителните продукти
може да паднат и да ви наранят или да
повредят хладилника при отваряне на
вратата.
• Никога не поставяйте предмети върху
хладилника; в противен случай те може
да изпаднат при отварянето и затварянет
на вратата на хладилника.
• Тъй като се нуждаят от точно
определена температура на съхранение
(ваксини, температурно-зависими
лекарства, научни материали, и др.) не
бива да се държат в хладилника.
• Ако не бъде използван дълго време,
хладилникът трябва да бъде изключен от
контакта. Възможно е неизправност в
захранващия кабел да доведе до пожар.
• Накрайникът на щепсела трябва да
бъде редовно почистван със сух парцал
за да се избегне риска от пожар.
• Хладилникът може да мърда ако
регулируемите крачета не са стабилно
закрепени на пода. Стабилното
закрепване на регулируемите крачета на
пода може да предпази хладилника от
мърдане.
• При преместването на хладилника, не
го хващайте за дръжката на вратата. В
противен случай тя може да се откъсне.
• Ако се налага да поставите уреда до
друг хладилник или фризер, разстоянието
между двата уреда трябва да е поне 8см.
В противен случай прилежащите
странични стени може да се навлажнят

За продукт с воден
разпределител;
Налягането на водата трябва да е поне
1 бар. Налягането на водата трябва да
е под 8 бара.
• Използвайте само питейна вода.
Защита от деца
• Ако на вратата е поставена ключалка,
ключът трябва да се държи далеч от
достъпа на деца.
• Децата трябва да бъдат надзиравани
за да се избегне играене с уреда.

Съвместимост с Директивата
за изхвърляне на отпадъчни
продукти

Символът върху продукта или
опаковката означава, че продуктът не
бива да се третира като битов отпадък.
Вместо това трябва да се предаде в
цъответния център за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт по правилен
начин, вие спомагате за
предодвратяване на потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които биха
били причинени от неправилното
изхвърляне на този продукт. За повече
информация относно рециклирането
на този продукт, моля обърнете се към
местните власти, службата за
събиране на битови отпадъци или
магазина, където сте закупили
продукта.
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Информация за опаковъчните
материали

Неща, които да направите с цел
пестене на енергия

Опаковъчните матгериали на
продукта са произведени от
рециклируеми материали съгласно
нашите национални наредби за
опазване на околната среда. Не
изхвърляйте опаковъчните материали
заедно с битовите и други отпадъци.
Занесете ги в пунктовете за събиране
на опаковъчни материали, определени
от местните власти.
Не забравяйте...
Всяка рециклиране на материал е
много важно за природата и нашето
национално богатство.
Ако искате да допринесете за
намаляването на цените на
опаковъчните материали, можете да
се консултирате с вашата организация
по опазване на околната среда или
общината, на чиято територия
живеете.

• Не оставяйте вратите на
хладилника отворени за дълго.
Не прибирайте горещи храни и
напитки в хладилника.
• Не препълвайте хладилника за да не
се затруднява въздушната
циркулация вътре в него.
• Не инсталирайте хладилника под
пряка слънчева светлина или в
близост до уреди, излъчващи
топлина, като фурни, съдомиялни
машини или радиатори. Хладилникът
ви трябва да се инсталира поне на 30
см разстояние от топлинни източници
и на поне 5 см от електрически фурни.

Предупреждение на Агенцията
по здравеопазване
Ак охлаждащата система на
уреда ви съдържа R600a:
Този газ е запалим. Затова
внимавайте да не повредите
охладителната система и тръбите при
употреба и транспорт. В случай на
повреда, дръжте продукта далеч от
потенциални източници на огън, което
може да доведе до подпалването на
уреда и проветрявайте стаята, където
се намира той.
Типът газ, използван в продукта, е
обозначен на страничната табелка с
данни върху вътрешната лява страна
на хладилника.
Никога не изхвърляйте уреда в огън.
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• Дръжте храната в затворени
контейнери.
• Можете да заредите максимално
количество храна във фризерното
отделение на хладилника, като
извадите чекмеджетата на
отделението. Декларирана стойност
на енергийната консумация на
хладилника е определена при фризер
с извадени чекмеджета. Няма никаква
опасност да използвате рафт или
чекмедже в зависимост от формата и
размера на хранителните продукти
които замразявате.
• Разлеждането на замразена храна в
хладилника ще осигури както пестене
на енергия, така и ще запази
качеството на хранителните продукти.
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3 Монтаж
2. Почистете вътрешността на
хладилника, както е препоръчано в
раздел "Поддръжка и почистване".
3. Включете щепсела на хладилника в
контакта. Когато вратата на хладилника
е отворена, вътрешната лампичка на
хладилника ще свети.
4. Когато започне да работи компресорът,
ще се чува звук. Нормално е течността
и газовете в охладителната система да
издават шум, дори компресорът да не
работи.
5. Предните ъгли на хладилника може да
са топли на пипане. Това е нормално.
Тези части са проектирани да бъдат
топли с цел избягване на
кондензацията.

В случай, че информацията, която
я дадена в инструкцията за
употреба, не е взета под внимание,
производителят не поема никаква
отговорност.

Неща, на които да обърнете
внимание, когато местите
хладилника
1. Вашият хладилник трябва да се
изключи. Преди транспортиране на
вашия хладилник, той трябва да бъде
изпразнен и почистен.
2. Преди да бъде опакован отново,
рафтовете, аксесоарите,
разделителите и др във вашия
хладилник трябва да се фиксират с
лепенки и да се осигурят срещу
въздействия. Пакетът трябва да бъде
завързан с дебела лента или стабилни
въжета и правилата за транспортиране,
написани на опаковката, трябва да се
спазват стриктно.
3. Оригиналната опаковка и изолиращи
материали трябва да се запазят за
бъдещо транспортиране или
преместване.

Електрическо свързване
Свържете хладилника към заземен
контакт, който се предпазва от бушон с
подходящ капацитет. Важно:
Свързването трябва да бъде направено
в съответствие с наредбите в страната.
• Щепселът трябва да е лесно
достъпен след монтажа.
• Електрическата безопасност на
хладилника е гарантирана само ако
заземяването на ел. инсталация в дома
ви отговаря на съответните стандарти.

Преди да пуснете
хладилника,

• Мощността, дадена на етикета,
който се намира на лявата
вътрешна част на вашия уред,
трябва да бъде равна на
мощността на вашата мрежа.

Преди да започнете да използвате
вашия хладилник, проверете следното:
1. Прикачете 2-та пластмасови клина,
както е показано на картинката по-долу:
Пластмасовите клинове са
предназначени да пазят дистанция,
която ще осигури циркулация на
въздуха между хладилника и стената.
(На картината е показано само
представяне и не отговаря точно на
вашия уред.)

• При свързването не бива да се
ползват удължители и
разклонители.
Ако кабелът е повреден , той трябва
да се подмени от квалифициран
техник.
Нетрябвадасеработи с продукта,преди
той да бъде заменен! Съществува
опасност от токов удар!

8
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Изхвърляне на опаковъчните
материали
Опаковъчните материали може да
представляват опасност за децата.
Дръжте опаковъчните материали далеч от
достъпа на деца или ги изхвърлете
разделно, в съответствие с указанията за
изхвърляне на отпадъци на вашите
местни власти. Не ги изхвърляйте заедно
с вашите битови отпадъци, изхвърлете
опаковъчните материали на местата,
посочени от местните власти.
Опаковката на вашия хладилник е
изработена от рециклируеми материали.

Изхвърляне на стария
ви хладилник
Изхвърлете стария си уред така, че да
не навредите на околната среда.
• Може да се консултирате с
оторизирания търговец или центъра за
събиране на отпадъци във вашата
община относно изхвърлянето на
хладилника ви.

4. Поставете хладилника върху равна
подова повърхност за да се избегне
клатене на уреда.

Подмяна на осветителната
лампичка
За да подмените лампичката/LED в
хладилника, моля, обадете се в
оторизирания сервиз.
Лампата(ите) в този уред не са
подходящи за осветление в битови
помещения. Предназначението на тази
лампа е да помага на потребителя да
оставя хранителни продукти в
хладилника/фризера по безопасен и
удобен начин.
Лампите, използвани в този уред, трябва
да издържат на екстремни физически
условия като температура под -20°С.

Обръщане на вратите

Преди да изхвърлите хладилника ви,
отрежете кабела и, ако вратата е със
заключалки, ги направете неизползваеми,
така, че да предпазите децата от всякакви
евентуални рискове.

Вратата на хладилника е проектирана
да се монтира и от двете страни за
ваше удобство. Ако искате да смените
посоката на отваряне, се обадете в
най-близкия оторизиран сервизен
център.

Регулиране на крачетата
Ако хладилникът ви не е балансиран;
Може да балансирате вашия хладилник,
като завъртите предните крачета, както е
показано на илюстрацията. Ъгълът,
където е крака се понижава при завъртане
по посока на черната стрелка и се
увеличава при завъртане в обратната
посока. Процесът се улеснява ако някой
ви помогне като повдигне леко
хладилника.

Поставяне и монтиране
Ако вратата на стаята , където ще
инсталирате хладилника, не е достатъчно
широка, за да мине уредът през нея, се
обадете в оторизиран сервиз, за да
свалят вратите на хладилника и го
вкарайте странично през вратата.
1. Инсталирайте хладилника на място,
където може лесно да се ползва.
2. Дръжте хладилника далеч от топлинни
източници, задушни места и пряка
слънчева светлина.
3. Трябва да осигурите добра вентилация
около хладилника за да може той да
работи ефективно. Ако ще монтирате
хладилника в ниша в стената, трябва
да има поне 5 см разстояние от тавана
и стената. Не поставяйте уреда върху
черги, килими и пр.
9
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4 Подготовка
• Хладилникът ви трябва да се
инсталира поне на 30 см разстояние
от топлинни източници като котлони,
фурни, централно парно, на поне 5
см от електрически печки и не
трябва да се излага на пряка
слънчева светлина.
• Проверете дали вътрешността на
хладилника е почистена изцяло.
• Ако два хладилника се инсталират
един до друг, трябва да има поне 2
см разстояние помежду им.
• Когато използвате хладилника за
първи път, следвайте следните
указания през първите 6 часа.
• Вратата не бива да се отваря
често.
• Хладилникът трябва да работи
празен, без храна в него.
• Не изключвайте хладилника от
щепсела. Ако има прекъсване на
захранването, което не можете да
контролирате, моля прочетете
предупрежденията в раздел
“Възможни решения на възникнали
проблеми”.
• Този уред е проектиран да работи на
температури на средата до 43°C
(90°F).

10
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5 Употреба на хладилника ви

Панел на индикатора
Индикаторният панел ви позволява да
задавате температура и да контролирате
останалите функции на уреда, без да
отваряте вратата му. Просто натискайте
надписите върху съответните бутони за
настройки на функцията.

1. Спиране на захранването / Висока
температура /Предупреждение за
грешка
Този индикатор (!) светва, когато спре
захранването, температурата е твърде
висока и дава предупреждения за грешки.
По време на продължително прекъсване на
захранването, най-високата температура,
която ще се отчете в отделението на
фризера ще мига на дигиталния дисплей.
След като проверите храната в
отделението на фризера( ), натиснете
бутона на алармата, за да изчистите
предупреждението.
Моля, ако забележите, че този индикатор
свети, направете справка с раздела
„препоръчани средства за отстраняване на
проблеми“ от вашето ръководство.

2. Енергоспестяваща функция
(изключен дисплей):
Ако се държат вратите на продукта
затворен за функция пестене на енергия
от дълго време се активира автоматично
след 1 минута и икономия на енергия
символ е осветен. (
) Когато
енергоспестяващата функция е
активирана, всички символи на дисплея,
различни от символа на
енергоспестяването ще загаснат. Ако при
активирана енергоспестяваща функция,
се натисне някой бутон или се отвори
вратата на уреда, енергоспестяващият
режим се изключва, а символите на
дисплея се показват.
Енергоспестяващата функция се
активира по време на доставката от
фабриката и не може да бъде отменена.

3. Функция за бързо охлаждане
Натиснете този бутон, за да включите или
изключите бързо готино функция.(
)
Използвайте функцията за бързо
охлаждане, когато искате храната, която
е поставена в хладилното отделение да
се охлади бързо. Ако желаете да
охладите големи количества прясна

*Опция: Цифрите в това ръководство за потребителя са ориентировъчни и
може да не съответстват напълно на вашия продукт. Ако вашият продукт не
съдържа съответните елементи, то информацията се отнася за други модели.
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храна, е препоръчително да активирате
тази функция преди да сложите храната в
хладилника.
Ако не изключите бързото охлаждане,
то ще се изключи от само себе си след
1 часа или когато хладилното отделение
достигне нужната температура.
Тази функция не се запазва в паметта
на хладилника при прекъсване на
електрическото захранване.

4. Бутон за температурната
настройка във хладилното
отделение

заключване на клавишите ( 3’’).

8. Еко охлаждане
Натиснете и задръжте, еко размита бутон
един пъти, за да активирате еко неясна
функция. Хладилникът ще започне да
работи в най-икономичният режим наймалко след 6 часа, а индикаторът за
икономична употреба ще се включи,

Натиснете този бутон, за да настроите
температурата в хладилното отделение
съответно на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8...т.н.
Натиснете бутона, за да настроите
желаната температура в хладилното
отделение.( )

когато функцията е активна ( ).
Натиснете и задръжте за 3 секунда
бутона „Еко охлаждане“, за да
деактивирате функцията „Еко
охлаждане“.
Този индикатор свети 6 часа, след като
функцията за еко охлаждане е
активирана.

5. Функция „Ваканция“
За да активирате функцията "Ваканция",
натиснете и задръжте бутона ( ) за 3
секунди и режимът на функцията( ) ще
се активира.
Когато функцията „Ваканция“ се
активира,“- -” се показва на индикатора
за температурата в хладилното
отделение и хладилното отделение не се
охлажда.
Когато тази функция е активирана, не е
подходящо да се държи храна в
хладилното отделение. Другите
отделения продължават да се охлаждат
според зададената температура.
За да отмените тази функция, натиснете
бутона на функция „Ваканция“ отново.

9. Бутон за температурната
настройка в отделението на
фризера
Натиснете този бутон, за да настроите
температурата във отделението на
фризера съответно на -18,-19,-20,-21, -22,
-23,-24, -18...т.н. Натиснете бутона, за да
настроите желаната температура в
отделението на фризера.(

)

10. Icematic изключен индикатор
(само за продукти с icematic
машина)

6. Аларма за предупреждение:
В случай на прекъсване на
захранването/аларма за висока
температура, след като проверите
храната в отделението на фризера,
изключете алармата от бутона ( ), за да
изчистите предупреждението.

Показва, кога образуването на лед е
включено или изключено. (0/03’’) Когато е
включено, тогава образуването на лед не
работи. За да работи образуването на
лед отново, натиснете и задръжте бутона
за включено-изключено за 3 секунди.
Когато е избрана тази функция,
водният поток от резервоара ще спре,
Вече образуваният лед, обаче, може да
се извади от отделението.

7. Заключване на клавишите
Натиснете бутона за заключване на
клавишите ( 3’’) за 3 секунди. Символът
за заключване на клавишите ( ) ще
светне и режимът за заключване ще се
активира. При активиран режим на
заключване, бутоните няма да
функционират.

Натиснете отново бутона за заключване
на клавишите за 3 секунди. Символът за
заключване на клавишите ще изгасне и
режимът за заключване на клавишите ще
се деактивира.
Ако искате да предотвратите промяна на
температурните настройки на
хладилника, натиснете бутона за
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11. Бутон на функцията за бързо
замразяване / бутон за включванеизключване за образуване на лед
Натиснете този бутон, за да активирате
или деактивирате функцията за бързо
замразяване. Когато активирате
функцията, отделението на фризера ще
се охлажда до температура по-ниска от
зададената стойност.(
)
За да включите или изключите
образуването на лед, натиснете и го
задръжте за 3 секунди (само за продукти
с icematic машина).
Използвайте функцията за бързо
замразяване, когато искате храната,
която е поставена в отделението на
фризера да се замрази бързо. Ако
желаете да замразите големи количества
прясна храна, е препоръчително да
активирате тази функция преди да
сложите храната в хладилника.
Ако не изключите бързото замразяване,
то ще се изключи от само себе си след 25
часа или когато хладилното отделение
достигне нужната температура.
Тази функция не се запазва в паметта
на хладилника при прекъсване на
електрическото захранване.

Двойно охладителна система
Хладилникът ви е оборудван с две
отделни охладителни системи, които
охлаждат отделението за пресни храни и
отделението на фризера. По този начин
въздухът в отделението за пресни храни
и във фризерното отделение не се
смесват.
Благодарение на тези две отделни
системи за охлаждане, скоростта на
охлаждане е много по-висока в сравнение
с други хладилници. Миризмите в
отделенията не се смесват. Това
осигурява и допълнителна икономия на
енергия тъй като разлеждането се
извършва поотделно.
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Кош за зеленчуци с
контролиране на влажността
*опция
С функцията за контрол на влагата,
процентът на влажност на
зеленчуците и плодовете се
контролира и това осигурява свежи
храни за по-дълъг период.
Препоръчително е, листните
зеленчуци, като марули, спанак и
други зеленчуци, склонни към загуба
на влага, да се съхраняват не с
корените си надолу, а в хоризонтално
положение в коша за зеленчуци.
Когато поставяте зеленчуците,
поставяйте тежките и твърдите
зеленчуци на дъното и леките и
меките зеленчуци върху тях, като се
взимат предвид специфичните тегла
на зеленчуците.
Не оставяйте зеленчуците в коша за
зеленчуци в найлонови торбички. Ако
оставите зеленчуците в найлонови
торби, те ще изгният много бързо. В
случаите, когато не е желателен
допирът на едни зеленчуци с други,
използвайте опаковъчни материали,
като например хартия, която има
определена шупливост по отношение
на хигиената.
Не поставяйте плодове, които отделят
газ етилен, като круши, кайсии,
праскови и особено ябълки в същия
кош за зеленчуци, с другите зеленчуци
и плодове. Газът етилен може да бъде
причина другите плодове и зеленчуци
да узреят по-бързо и да започнат да
гният.
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киселини, а също така херметизиращи.
Освен това, те трябва да са добре
затворени и направени от лесноизползваеми материали, подходящи за
дълбоко замразяване.
• Замразените храни трябва да се
употребяват веднага след размразяване
и никога да не се замразяват повторно.
• Спазвайте следните инструкции за
постигане на най-добри резултати.
1.Не замразявайте прекомерно големи
количества храна наведнъж. Качеството
на храната се запазва най-добре, когато
тя може да се замрази изцяло, възможно
най-бързо.
2.Поставянето на топла храна във
фризерното отделение кара
охлаждащият компресор да работи
непрекъснато, докато храната замръзне
напълно.
3.Внимавайте да не смесите вече
замразените храни с пресни.
•Горещите храни и напитки трябва да се
охладят до стайна температура преди да
се приберат в хладилника.
•Максималният обем замразена храна се
постига като чекмеджетата и капакът на
горния рафт във фризерното отделение
не се използват. Разходът на енергия на
уреда е измерен при напълно зареден
фризер без използване на чекмеджетата
и горния капак.
•При спиране на тока не отваряйте
вратата на фризера. Дори прекъсването
на тока да стигне "Период, повишаващ
температурата" указан в
раздел"технически характеристики на
хладилника", замразената храна, няма да
се повреди. Ако обаче прекъсването трае
по-дълго, храната трябва да се провери и
при необходимост да се консумира
незабавно или да се замрази след като
се сготви.
•Обърнете внимание на срока на годност,
максимално позволеният период на
съхранение и препоръчителната
температура на съхранение на
хранителните продукти, които сте
закупили.
•Препоръчително е да поставите храни
на най-горния рафт на фризер за
първоначално замръзване.

Отделение за съхранение на
бързо развалящи се храни
(ниска температура /-20C +30C).
Това отделение е предназначено за
съхраняване на замразени храни,
които могат да се размразяват бавно
(месо, риба, пилета, и т.н.), когато е
необходимо. Отделението с ниска
температура е най-студеното място в
хладилника, където млечните
продукти (сирене, масло), месото,
рибата или пилетата могат да се
съхраняват при идеални условия на
съхранение.
Зеленчуците и/или плодовете не
трябва да се поставят в това
отделение.

Замразяване на пресни
продукти
• За предпочитане е храните да се увият
или покрият преди поставянето им в
хладилника.
• Горещата храна трябва да се остави да
изстине до стайна температура преди да
я приберете в хладилника.
• Хранителните продукти, които желаете
да замразите, трябва да са пресни и с
добро качество.
• Хранителните продукти трябва да се
разделят на части съобразно дневните
или порционните нужди на семейството.
• Хранителните продукти трябва да се
опаковат херметично, за да се предпазят
от изсушаване дори и при краткотрайно
съхранение.
• Материалите, които се използват за
опаковка, трябва да са издръжливи на
късане, студ, влага, миризма, мазнини и
14
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Фризерно
отделение
Регулиране
-18 или

Хладилно
отделение
Регулиране
4°C

-20°C -22 или -24°C

4°C

Бързо замразяване

4°C

-18°C или постудено

2°C

-18°C или постудено

Бързо
охлаждане

Обяснения
Това е препоръчителната нормална
настройка.
Тези настройки се препоръчват когато
външната температура превишава 30°C.
Използвайте когато искате бързо да
замразите храна. Хладилникът се връща
в предишния режим при завършване на
процеса.
Ако намирате, че хладилното отделение
не е достатъчно студено заради топлите
температурни условия или честото
отваряне и затваряне на вратата.
Може да го използвате когато
хладилното отделение е препълнено
или желаете да охладите храната побързо. Препоръчително е да активирате
функцията 4-8 часа п0реди да поставите
храната.

Препоръки за съхраняване на
замразени храни

Поставянето на храната

 Предварително опаковани в търговската
замразени храни трябва да се съхранява в
съответствие с инструкциите на
производителя на замразени храни в
замразен отделение за съхранение на
хранителни продукти.
 За да се осигури високо качество
доставени от производителя на замразени
храни и търговец на дребно на храни се
поддържа, трябва да се отбележи
следното:
1. Поставете пакети във фризера като
възможно най-бързо след покупката.
2. Уверете се, че съдържанието на
пакета са етикетирани и дата.
3. Да не се превишава "Използване С",
"Най-добър Преди "дати върху опаковката.

Фризерно
отделение
рафтове
Поставка за
яйца
Хладилно
отделение
рафтове
рафтове
Хладилно
отделение
врати
отчетливи
Fresh
отделение
зона

Размразяване
Отделението за фризер размразява
автоматично.
15
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Разни замразени
храни като месо, риба,
сладолед, зеленчуци
и т.н.
яйце
Храни в тави, покрити
плочи и затворени
съдове
Малък и пакетирана
храна или напитки
(като мляко, плодов
сок и бира)
Зеленчуците и
плодовете
Деликатеси продукти
(сирене, масло, салам
и т.н.)

Препоръки за съхранение
на замразени храни

Препоръки за отделението за
oтделение за пресни храни

Предварително замразените
промишлени хранителни продукти
трябва да се съхраняват според
указанията на производителя за
( 4-звездно) отделение за
съхранение на замразени храни.
• За да сте сигурни, че високото
качество, осигурено от производителя
и търговеца, ще бъде запазено,
трябва да помните следното:
1. Прибирайте пакетите във фризера,
възможно най-бързо след покупката
им.
2. Проверете дали съдържанието им е
с етикет и дата на производство.
3. Не превишавайте срока на
годност, посочен на опаковката.

*опция
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• Не позволявайте храната да докосва
температурния сензор в отделението
за свежи храни. За да позволите на
отделението за свежи храни да запази
идеалната си температура за
охлаждане, сензорът не трябва да е
закрит от храната.
• Не слагайте гореща храна в уреда.
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6 Поддръжка и почистване
Никога не използвайте газ, бензин или
подобни вещества за почистване на
уреда.
Препоръчваме ви, да изключите уреда
от контакта преди почистване.
Никога не използвайте за почистване
остри или абразивни материали
сапун, домакински препарати,
перилни препарати или полир.
Използвайте хладка вода, за да
почистите корпуса на хладилника, и
подсушете.
Използвайте влажна кърпа, натопена
в разтвор от една супена лъжица сода
бикарбонат в половин литър вода, за
да почистите вътрешността, и
подсушете.
Убедетесе,ченевлизаводав гнездото
на лампичката и другите електрически
елементи.
Аковашиятхладилникнямадасеизползв
аза дълго време, извадете
захранващия кабел от щепсела,
извадете всичката храна, почистете
хладилника и оставете вратата
открехната.

Предпазване от лоши миризми
Материали, които могат да причинят
лоша миризма, не се използват в
производството на нашите
хладилници.
Въпреки това, при неправилно
съхранение на храните и не
почистване на вътрешната повърхност
на хладилника, както се изисква, може
да се появят неприятни миризми. За
да предотвратите този проблем,
обърнете внимание на следното:
• Важно е хладилникът да се
поддържа чист.
Причина за миризмите може да са
останките от храна, петната и др. Ето
защо, чистете хладилника с карбонат,
разтворен във вода на всеки 15 дни.
Никога не използвайте препарати или
сапун.
• Дръжте течната храна в затворени
контейнери. Микроорганизмите
излизащи от непокритите контейнери
могат да причинят неприятна
миризма.
• Никога не съхранявайте храна с
изтекъл и развалена храна в
хладилника.

Предпазване на
пластмасовите повърхности

Редовно проверявайте уплътненията
на вратата, за да сте сигурни, че са
чисти и че по тях няма хранителни
остатъци.

Не слагайте течни мазнини или
готвени в мазнина ястия в
хладилника освен в затворен
контейнер, тъй като те повреждат
пластмасовите повърхности на
хладилника. В случай на
разливане или омазване на
пластмасовите повърхности с
мазнина, почистете и изплакнете
съответната част от повърхността
с топла вода.

За да свалите рафт от вратата,
извадете всички продукти и го бутнете
нагоре от основата му.
Никогане
неизползвайтепочистващипрепаратии
ливода със съдържание на хлор за
почистване на външните повърхности
и хромираните части на продукта.
17
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7 Отстраняване на проблеми
Моля, прегледайте този списък преди да се обадите в сервиза. Това ще ви спести
време и пари. Този списък съдържа проблеми, които не са в резултат на дефетно
производство или лоша употреба на материали. Някои от описаните тук
характеристики може да не са налични на вашия продукт.
Хладилникът не работи
• Щепселът не е включен в контакта правилно. >>>Включете безопасно
щепсела в контакта.
• Може да е изгорял предпазителят на контакта, към който е свързан
хладилника или главният предпазител. >>>Проверете предпазителя.
Кондензация по странияната стена на хладилното отделение (МУЛТИЗОНА,
КОНТРОЛ НА ОХЛАЖДАНЕТО и FLEXI ZONE).
• Температурата на средата е много ниска. >>>Не монтирайте хладилника
на места, в които температурата пада под 10°C.
• Вратата е отваряна често. >>>Не отваряйте и затваряйте вратите на
хладилника често.
• В средата има висока влажност. >>> Не монтирайте хладилника в среда с
висока влажност.
• Течната храна се съхранява в контейнери без капак. >>>Не съхранявайте
течна храна в контейнери без капак.
• Вратата на хладилника е оставена открехната. >>>Затворете вратата на
хладилника.
• Термостатът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте термостата
на подходяща температура.
Компресорът не работи
• Защитният термостат на компресора се изключва при внезапно прекъсване
в захранването или при включване и изключване от контакта тъй като
налягането на охладителя в охладителната система на хладилника все още
не е уравновесен. Хладилникът ще започне да работи след около 6 минути.
Ако след този период от време хладилникът не почне да работи, се свържете
със сервиза.
• Хладилникът е в цикъл на размразяване. >>>Това е нормално за напълно
автоматично размразяващ се хладилник. Цикълът на разлеждане се
задейства периодично.
• Хладилникът не е включен в контакта. >>>Уверете се, че щепселът пасва
на контакта.
• Температурните настройки не са зададени правилно. >>>Изберете
правилни температурни настройки.
• Налице е прекъсване на захранването. >>> Хладилникът се връща към
нормален режим на работа, когато захранването се възстанови.
Работният шум се увеличава когато хладилникът работи.
• Оперативните характеристики на хладилника ви може да се променят в
зависимост от промените на околната температура. Това е нормално и не е
повреда.

18
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Хладилникът работи често или продължително време
• Новият ви хладилник може да е по-широк от предишния. Големите
хладилници работят по-дълго време.
• Температурата в стаята може да висока.>>>Нормално е, уредът да работи подълго време, когато се намира в по-топла среда.
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта или в него да има
прекалено много храна. >>>Когато хладилникът наскоро е включен в контакта
или в него има много храна, отнема по-дълго време достигането на зададената
температура. Това е нормално.
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в
хладилника. >>>Не поставяйте топла храна в хладилника.
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго
време.>>>Топлият въздух, проникнал в хладилника, го кара да работи за попродължителни периоди Не отваряйте вратите често.
• Вратата на хладилника или фризера може да е оставена открехната.>>>
Проверете дали вратите са напълно затворени.
• Хладилникът е настроен на много ниска температура.>>>Настройте
хладилника на по-висок градус и изчакайте докато достигне температурата.
• Уплътнението на вратата на хладилника или фризера може да е замърсено,
износено, повредено или неправилно поставено. >>>Почистете или подменете
уплътнението. Повреденото уплътнение кара хладилника да работи попродължително време за да поддържа температурата.
Температурата във фризера е много ниска, докато температурата в
хладилника е задоволителна.
• Фризерът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте
температурата на фризера на по-висока температура и проверете.
Температурата в хладилника е много ниска, докато температурата във
фризера е задоволителна.
• Хладилникът е настроен на много ниска температура. >>>Настройте
температурата на хладилника на по-висока и проверете.
Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на хладилното
отделение са замръзнали.
• Хладилникът е настроен на много висока температура. >>>Настройте
температурата на хладилника на по-ниска и проверете.
Температурата в хладилника или фризера е много висока.
• Хладилникът е настроен на много висока температура. >>>Настройката на
хладилника оказва влияние върху температурата във фризера. Променете
температурата на хладилника и фризера и изчакайте, докато съответните
отделения достигнат до задоволителна температура.
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за дълго
време. >>>Не отваряйте често вратите.
• Вратата е открехната. >>>Затворете вратата напълно.
• Хладилникът наскоро е включен в контакта или в него има много храна.
>>>Това е нормално. Когато хладилникът наскоро е включен в контакта или в
него има много храна, отнема по-дълго време достигането на зададената
температура.
• Възможно е наскоро да сте поставили голямо количество топла храна в
хладилника. >>>Не поставяйте топла храна в хладилника.
19
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Вибрации или шум.
• Подът не е равен и стабилен.>>>Ако хладилникът се тресе, когато се
мести бавно, балансирайте го като регулирате крачетата. Уверете се, че
подът е достатъчно здрав и равен и може да издържи хладилника и нивото.
• Предметите, поставени върху хладилника, могат да вдигат
шум.>>>Премахнете предметите, които сте поставили върху хладилника.
От хладилника се чуват шумове, като от разливане на течност или спрей.
• Потокът на течност и газ е в съответствие с оперативните принципи на
вашия хладилник. Това е нормално и не е повреда.
От хладилника се чува свирене
• Вентилаторите се използват за охлаждане на хладилника. Това е нормално и
не е повреда.
Кондензация по вътрешните страни на хладилника.
• Топлият и влажен климат повишават размразяването и кондензацията.
Това е нормално и не е повреда.
• Вратите може да са били отваряни често или оставени открехнати за
дълго време. >>>Не отваряйте често вратите. Затворете ги, ако са отворени.
• Вратата е открехната. >>>Затворете вратата напълно.
Отвън на хладилника или между вратите се събира влага.
• Възможно е въздухът да е влажен; това е нормално при влажен климат.
Когато влажността във въздуха намалее, кондензираната вода ще изчезне.
Лоша миризма в хладилника.
• Не се извършва редовно почистване. >>>Почиствайте редовно
вътрешността на хладилника с гъба, хладка или газирана вода.
• Някой контейнери или опаковъчни материали може да пропускат
миризма.>>>Използвайте различен контейнер или различна марка материали
за опаковане.
• Храната е поставена в хладилника в контейнери без капак.
>>>Съхранявайте храната в затворени контейнери. Микроорганизмите
излизащи от непокритите контейнери могат да причинят неприятна миризма.
• Премахнете храните с изтекъл срок на годност и развалените храни от
хладилника.
Вратата не се затваря.
• Опаковките с храна пречат на вратата да се затвори.>>> Преместете
пакетите, които пречат на вратата.
• Хладилникът не е изправен напълно върху пода. >>>Регулирайте
крачетата, за да балансирате хладилника.
• Подът не е равен или издръжлив. >>>Уверете се, че подът е равен,
издръжлив и способен да издържи хладилника.
Контейнерите за запазване на свежестта са заклещени.
• Храната може да докосва горната част на чекмеджето. >>>Подредете отново
храната в чекмеджето.
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Спочатку прочитайте цю інструкцію!
Шановний покупцю!
Сподіваємося, що цей пристрій, виготовлений на сучасних підприємствах і
перевірений за допомогою найприскіпливіших процедур контролю якості, ефективно
слугуватиме вам у побуті.
Для цього просимо уважно прочитати цю інструкцію до кінця, перш ніж
користуватися холодильником, і зберегти її в довідкових цілях. Якщо ви передаєте
холодильник іншому користувачеві, передайте йому також інструкцію користувача.
Інструкція користувача допоможе вам користуватися пристроєм у швидкий і
безпечний спосіб.
 Прочитайте інструкцію, перш ніж встановлювати холодильник і користуватися
ним.
 Обов’язково прочитайте правила техніки безпеки.
 Зберігайте інструкцію в легкодоступному місці, оскільки вона може знадобитися
вам пізніше.
 Прочитайте також інші документи, що постачаються разом із холодильником.
Пам’ятайте, що цю інструкцію також можна застосовувати до деяких інших
моделей. Відмінності між моделями будуть визначені в інструкції.
Пояснення символів
У цій інструкції користувача використовуються наступні символи:
Важлива інформація або корисні поради.
Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна.
Попередження про електричну напругу.
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1 Опис холодильника

1. Панель управління
2. Ручка налаштування і внутрішнє
освітлення
3. Свіжий вентилятор їжі
4. Підтримуються пляшки вина
5. Знімні полиці відділення
6. Відділення нуля ступеня
7. Захисне скло
8. Контейнер для зелені
9. Кріплення лотка для льоду та лоток
для льоду

10. Відділення швидкого заморожування
11. Відділення для зберігання
заморожених продуктів
12. Регульовані передні ніжки
13. Полиці для банок
14. Полиця для пляшок
15. Морозильник вентилятор

Ілюстрації в цьому посібнику є схематичними і можуть відрізнятися від певної
моделі виробу. Якщо до комплектації моделі, яку ви придбали, не входять вказані
деталі, вони призначені для інших моделей.
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2 Вказівки з техніки безпеки
Ознайомтеся з наведеною нижче
інформацією.
Ігнорування цієї інформації може призвести
до травмування чи матеріальних збитків.
В такому разі гарантія і будь-які зобов’язання
виробника стосовно надійної роботи
пристрою будуть анульовані.
Оригінальні запасні частини будуть
постачатися протягом 10 років з моменту
придбання виробу.

Для пристроїв з морозильним
відділенням: не ставте рідкі напої в
пляшках чи банках до морозильного
відділення. Вони можуть лопнути.


Не торкайтеся руками заморожених
продуктів, оскільки вони можуть
примерзнути до шкіри.


Перед чисткою чи розморожуванням
від'єднуйте холодильник від
електромережі.


Застосування за призначенням
Цей пристрій призначено для
використання в закритих приміщеннях, таких
як житлові будинки;

Не використовуйте пару та засоби для
чищення, які можуть випаруватися, для
чищення та розморожування вашого
холодильника. У такому випадку пара
може потрапити на електричні частини та
викликати коротке замикання чи удар
електричним струмом.





у закритих робочих приміщеннях,
наприклад, у магазинах чи офісах;


у закритих жилих приміщеннях, наприклад,
у заміських будинках, готелях, пансіонатах.


Не використовуйте дверцята й подібні
частини холодильника як підставку чи
опору.


Його не можна використовувати поза
приміщенням.


Загальні правила техніки безпеки

Не використовуйте електричні прилади
всередині холодильника.


Якщо ви хочете утилізувати/ліквідувати
виріб, рекомендуємо звернутися до
уповноваженої сервісної служби для
отримання необхідної інформації та
компетентних органів.


Не допускайте пошкодження частин, у
яких циркулює холодоагент, ріжучими чи
свердлувальними інструментами.
Холодоагент може з’явитися із
випаровувача, на трубопроводі чи на
покриттях і викликати подразнення шкіри
чи ураження очей.


З усіма питаннями та проблемами
стосовно холодильника звертайтеся до
уповноваженої сервісної служби. Без
повідомлення уповноваженої сервісної
служби не втручайтеся в роботу
холодильника й не дозволяйте робити це
іншим.


Не накривайте й не закупорюйте нічим
вентиляційні отвори вашого
холодильника.


Ремонт електроприладів мають
виконувати тільки кваліфіковані фахівці.
Ремонт, виконаний недосвідченими
особами, може спричинити ризик для
користувача.


Для пристроїв з морозильним відділенням:
не їжте морозиво та кубики льоду одразу
після виймання їх з морозильного відділення!
(Це може викликати обмороження ротової
порожнини.)


4

UA

У випадку несправностей, під час
обслуговування чи ремонту вимкніть
холодильник, вимкнувши відповідний
запобіжник чи вийнявши з розетки шнур
живлення.
 Для від'єднання від мережі не тягніть за
кабель.
Міцні напої слід зберігати щільно
закритими й у вертикальному положенні.
 Суворо заборонено зберігати в
холодильнику аерозолі з горючими чи
вибухонебезпечними речовинами.
 Не застосовуйте механічні пристрої або
інші засоби, крім рекомендованих
виробником, для прискорення
розмороження.
 Цей електроприлад не призначений для
використання особами (у тому числі
дітьми) з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими
можливостями чи з браком досвіду і знань,
якщо вони не перебувають під наглядом
або не пройшли інструктаж щодо
користування пристроєм від
відповідальної за їхню безпеку особи.
 Не використовуйте несправний
холодильник. У разі виникнення запитань
звертайтеся до кваліфікованого фахівця.
 Електрична безпека може
гарантуватися лише в тому випадку, якщо
система заземлення у вашому будинку
відповідає чинним стандартам.
 Вплив на пристрій дощу, снігу, сонця та
вітру небезпечний з точку зору
електробезпеки.
 Зверніться до сервісної служби, якщо
пошкоджено шнур живлення, щоб
уникнути небезпеки.
 Не вмикайте холодильник в розетку під
час його встановлення.
Існує ризик смертельного випадку або
серйозних ушкоджень.


Цей холодильник призначений лише для
зберігання харчових продуктів. Його не слід
використовувати з будь-якою іншою метою.


Табличка з описом технічних
характеристик виробу розташована ліворуч
на внутрішній стінці холодильника.


Не підключайте холодильник до
електронних систем енергозбереження,
оскільки це може призвести до несправності
виробу.


Якщо в холодильнику є синє
підсвічування, не дивіться на нього через
оптичні пристрої.


У разі відключення холодильників із
ручним управлінням від мережі
електроживлення зачекайте щонайменше
5 хвилин, перш ніж підключати живлення.


У разі продажу виробу цю інструкцію з
експлуатації слід передати новому власнику.


Під час транспортування холодильника не
пошкоджуйте шнур живлення. Згинання
шнура живлення може спричинити пожежу.
Не ставте на шнур живлення важкі речі.


Під'єднуючи холодильник до
електромережі, не торкайтеся штепсельної
вилки вологими руками.


Не підключайте холодильник до
незакріпленої стінної розетки
електромережі.


Із міркувань безпеки не допускайте
потрапляння води на зовнішні або внутрішні
частини холодильника.
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Не розбризкуйте поряд із
холодильником вогненебезпечні
матеріали, такі як газ пропан, через ризик
пожежі та вибуху.
 Не ставте посуд з водою на
холодильник, оскільки проливання може
призвести до ураження електричним
струмом або пожежі.
 Не завантажуйте у пристрій забагато
їжі. Якщо холодильник перевантажено,
продукти можуть випасти під час
відчинення дверцят і травмувати вас чи
пошкодити холодильник.
 Не кладіть предмети на холодильник,
оскільки вони можуть впасти під час
відчинення або зачинення дверцят.
 У холодильнику не можна зберігати
речовини, що вимагають певних
температурних умов (вакцини,
термочутливі медикаменти, наукові
матеріали тощо).
 Холодильник слід від'єднати від
електромережі, якщо він не буде
використовуватися протягом тривалого
часу. Можливі несправності шнура
живлення можуть призвести до пожежі.
 Необхідно регулярно очищати кінці
вилки шнура живлення сухою тканиною;
недотримання цієї вимоги може стати
причиною пожежі.
 Холодильник може переміщатися, якщо
регульовані ніжки не зафіксовано на
підлозі. Фіксація регульованих ніжок на
підлозі може запобігти його переміщенню.
 Під час переміщення холодильника не
тримайте його за ручку, Бо вона може
зламатися.
 У разі встановлення холодильника
відстань між ним й іншим холодильником
чи морозильником має становити
щонайменше 8 см. В іншому разі бічні
стінки, що прилягають,
зволожуватимуться.

Для пристроїв із дозатором води:



Тиск у водогінній лінії не має бути
нижчим за 1 бар. Тиск у водогінній лінії не
повинен перевищувати 8 бар.
 Використовуйте лише питну воду.

Безпека дітей
Якщо на дверцятах є замок, тримайте
ключ у місці, недосяжному для дітей.


Слід наглядати за дітьми та не
дозволяти їм псувати пристрій.


Відповідність нормам і правилам
щодо відпрацьованого
електричного та електронного
обладнання (норма WEEE) і
утилізація відходів

Символ
на виробі чи упаковці
вказує, що цей прилад не слід утилізувати
з побутовими відходами. Натомість його
слід здати на відповідний пункт збору для
утилізації електричного та електронного
обладнання. Правильна утилізація виробу
допоможе попередити можливі негативні
наслідки для екології та здоров’я людей,
які можуть виникнути внаслідок
неналежного перероблення пристрою. За
більш докладною інформацією щодо
утилізації цього виробу зверніться до
місцевої адміністрації, служби утилізації
побутових відходів або до магазину, в
якому був придбаний прилад.
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Інформація про упаковку

Як заощадити електроенергію

Упаковка цього приладу виготовлена з
матеріалів, які підлягають повторній
переробці згідно з національними
нормами й правилами щодо охорони
довкілля. Не утилізуйте пакувальні
матеріали разом із побутовими та іншими
відходами. Їх слід здати в один з пунктів
збору пакувальних матеріалів, визначених
місцевими органами влади.
Пам’ятайте...
Повторне використання матеріалів
надзвичайно важливе для природи та
наших національних ресурсів.
Якщо ви бажаєте посприяти
повторному використанню матеріалів
упаковки, ви можете отримати більше
інформації від органів охорони довкілля
або від органів місцевої влади.

Не залишайте дверцята холодильника
відчиненими протягом тривалого часу.


Не завантажуйте у холодильник гарячі
продукти та напої.


Не перевантажуйте холодильник, щоб
не заважати циркуляції повітря всередині.


Не встановлюйте холодильник під
прямим сонячним промінням чи поблизу
джерела тепла, наприклад, плити,
посудомийної машини чи радіатора
опалення. Холодильник слід встановити
на відстані щонайменше 30 см від джерел
тепла та не менше 5 см від електричних
плит.


Слідкуйте за тим, щоб продукти
зберігалися у закритих контейнерах.


Для пристроїв із морозильним
відділенням: у морозильне відділення
холодильника можна завантажити
максимальну кількість продуктів, якщо
дістати з нього полицю чи висувний
контейнер. Указане в технічних
характеристиках енергоспоживання
холодильника визначено за умови, що
полиця чи ящик морозильного відділення
вийняті, й у нього завантажено
максимально можливу кількість продуктів.
Полицю чи висувний контейнер можна
використовувати відповідно до форми й
розміру продуктів для заморожування.


Попередження HCA
Якщо система охолодження вашого
пристрою містить R600a:
цей газ займистий. Тому будьте уважні,
не допускайте пошкодження системи
охолодження та труб під час використання
і транспортування. У випадку
пошкодження пристрою зберігайте його
подалі від потенційного джерела займання
та провітрюйте приміщення, в якому
знаходиться пристрій.
Тип газу, що використовується
пристроєм, вказаний на паспортній
табличці, розташованій ліворуч на
внутрішній стінці холодильника.
Не спалюйте пристрій з метою
утилізації.
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Розморожування заморожених
продуктів у холодильному відділенні
забезпечить економію електроенергії та
збереження якості продуктів.
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3 Встановлення
Якщо користувач не буде
дотримуватися інформації, яка наведена в
інструкції користувача, виробник не буде
нести будь-яку відповідальність за це.

2. Вимийте внутрішню частину
холодильника, як рекомендовано в розділі
«Обслуговування й чищення».
3. Вставте штепсельну вилку
холодильника до настінної розетки. Якщо
дверцята холодильника відкриті,
вмикається внутрішня лампа.
4. Під час запуску компресора буде чутно
шум. Рідина та гази всередині
холодильної системи також можуть
створювати шум, навіть якщо компресор
не працює, що є цілком нормальним
явищем.
5. Передні кромки холодильника можуть
бути теплими на дотик. Це нормально. Ці
області мають нагріватися, щоб уникнути
конденсації.

Що слід врахувати під час
пересування холодильника
1. Холодильник слід від'єднати від
електромережі. Перед транспортуванням
холодильника його необхідно спорожнити
й очистити.
2. Перед пакуванням полиці, контейнер
для овочів і фруктів та інші приналежності
всередині холодильника необхідно
зафіксувати клейкою стрічкою та
захистити від струсів. Упаковка повинна
бути перев’язана товстою стрічкою або
міцними мотузками; також необхідно
дотримуватися правил транспортування,
надрукованих на упаковці.
3. Оригінальну упаковку та плівку слід
зберегти для транспортування чи
переміщення холодильника в
майбутньому.

Підключення до електромережі
Підключіть холодильник до заземленої
розетки, захищеної плавким запобіжником
відповідної потужності.
Важливе зауваження:
Підключення має відповідати
національним нормам і правилам.
 Після встановлення холодильника має
бути забезпечений легкий доступ до
штепселя шнура живлення.
 Електрична безпека може
гарантуватися лише в тому випадку, якщо
система заземлення у вашому будинку
відповідає чинним стандартам.
 Напруга, вказана на табличці, що
розташована всередині приладу з лівого
боку, має відповідати напрузі вашої
електромережі.
 Для підключення не слід
використовувати подовжувачі та
мережеві фільтри.

Перед увімкненням
холодильника
Перед початком експлуатації
холодильника переконайтеся, що:
1. 2 пластмасові розпірки встановлені
відповідно до малюнку нижче.
Пластмасові розпірки забезпечать
потрібну відстань між холодильником і
стіною для циркуляції повітря. (Малюнок є
лише ескізом, і він може відрізнятися від
певної моделі виробу.)

У разі пошкодження шнура живлення
його заміну має здійснювати
кваліфікований електрик.
Забороняється користуватися
холодильником, доки його не буде
відремонтовано! Існує небезпека
ураження електричним струмом!
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Утилізація упаковки

Заміна лампочки освітлення

Пакувальні матеріали можуть становити
небезпеку для дітей. Зберігайте
пакувальні матеріали у недосяжному для
дітей місці, або утилізуйте їх,
розсортувавши відповідно до інструкцій з
утилізації відходів, наданих місцевими
органами влади. Не викидайте їх разом із
побутовими відходами, здайте їх на пункт
збору пакувальних матеріалів, визначений
місцевими органами влади.
Упаковка вашого холодильника
вироблена з матеріалів, що можуть бути
використані повторно.

Для заміни лампи/світлодіодного
індикатора освітлення холодильника
зверніться до авторизованого сервісного
центру.
Лампа (лампи), використовувана в цьому
пристрої, непридатна для домашнього
освітлення. Вона призначена для того,
щоб полегшити користувачеві безпечне й
зручне розміщення харчових продуктів у
холодильному/морозильному відділенні.
Лампи, що використовуються у цьому
пристрої, повинні витримувати важкі
умови експлуатації, такі як температура
нижче -20 °C.

Утилізація вашого старого
холодильника

Зміна напряму відчинення дверей

Утилізуйте старий холодильник, не
завдаючи шкоди довкіллю.
 З питань щодо утилізації холодильника
ви можете звернутися до пункту збору
відходів вашого населеного пункту.

Напрям відчинення дверей
холодильника можна змінити відповідно
до місця його експлуатації. В разі
необхідності зверніться до найближчого
фірмового сервісного центру.

Перед утилізацією холодильника
відріжте штепсель шнура, а також
виведіть з ладу замки (якщо такі існують)
дверцят, щоб захистити дітей від
небезпеки зачинення всередині.

Регулювання ніжок
Якщо холодильник не збалансовано;
Ви можете збалансувати холодильник,
обертаючи його передні ніжки, як показано
на малюнку. Кут холодильника, в якому
знаходиться ніжка, опускатиметься, якщо
повертати в напрямку чорної стрілки, і
підійматиметься, якщо повертати у
зворотному напрямку. Якщо хтось
допоможе трохи підняти холодильник, це
полегшить процес.

Розміщення та встановлення
Якщо двері приміщення, в якому буде
встановлено холодильник, недостатньо
широкі, зверніться до сервісної служби; її
співробітники допоможуть зняти двері з
холодильника та пронести його боком.
1. Встановлюйте холодильник у місці,
зручному для його використання.
2. Холодильник має знаходитися в місці,
віддаленому від джерела тепла, впливу
підвищеної вологості та прямих сонячних
променів.
3. Для ефективнішої роботи необхідно
забезпечити належну вентиляцію навколо
холодильника. Якщо холодильник
встановлюється в ніші стіни, мінімальна
відстань має бути 5 см до стелі та 5 см до
стіни. Не встановлюйте виріб на килими,
килимові покриття та інші подібні поверхні.
4. Холодильник має стояти на рівній
поверхні, щоб не виникало трясіння.
9
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4 Підготовка
Ваш холодильник слід встановити
щонайменше на відстані 30 см від джерел
тепла, таких як газові конфорки, плити,
батареї центрального опалення й печі, та
щонайменше 5 см від електричних плит, у
місці, куди не потрапляє пряме сонячне
світло.


Температура повітря в приміщенні, де
ви встановлюєте холодильник, має бути
не менше 10°C. Використовувати
холодильник при нижчій температурі не
рекомендується у зв’язку з його
незначною ефективністю в таких умовах.


Переконайтеся в тому, що всередині
холодильник ретельно вимитий.


Якщо два холодильники
встановлюються поряд, між ними має бути
відстань не менше 2 см.


Під час першого увімкнення
холодильника дотримуйтеся вказаних
інструкцій протягом перших шести годин
роботи.




Не відчиняйте часто дверцята.

Холодильник мусить працювати
порожнім, без продуктів усередині.


Не відключайте холодильник від
електромережі. Якщо сталося порушення
електропостачання, див. застереження у
розділі "Рекомендації з вирішення
проблем".


Оригінальну упаковку та плівку слід
зберегти для транспортування чи
переміщення холодильника в
майбутньому.
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5

Використання холодильника

2. Функція економії електроенергії
(вимкнення дисплея):

Панель індикаторів
За допомогою індикаторної панелі можна
регулювати температуру й управляти
іншими функціями холодильника, не
відчиняючи його дверцят. Для
налаштувань функцій треба тільки
натиснути на відповідний напис.

Якщо дверцята товару тримаються на
тривалий час, функція енергозбереження
автоматично активується через 1
хвилину, а символ енергозбереження
висвітлюється.( ) У режимі економії
електроенергії на дисплеї світиться тільки
значок цього режиму, а всі інші індикатори
вимкнені. Якщо при ввімкненому режимі
економії електроенергії натиснути якусь
кнопку або відкрити дверцята, панель
управління переходить у звичайний
режим, а індикація на дисплеї
відновлюється.
Функція економії енергії активізується під
час доставки від фабрики і не можуть
бути скасовані.

1. Індикатор збою живлення /
підвищеної температури /
попередження про помилку
Цей індикатор (!) вмикається при
припиненні подачі енергії, підвищенні
температури або для попередження про
помилку.
Під час тривалих збоїв живлення,
найвища температура, якої досягає
морозильна камера, почне блимати на
цифровому дисплеї. Після перевірки їжі,
яка розташована в морозильній камері
( ) натисніть кнопку будильника, щоб
видалити попередження.
Якщо ви помітили, що цей індикатор
загорівся, використовуйте засоби, описані
в розділі цього керівництва з усунення
неполадок.

3.Функція швидкого охолодження
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або
вимкнути функцію швидкої клавіатури
(

)

*Опціонально: Ілюстрації в цій інструкції користувача носять схематичний
характер і можуть не збігатися в точності з Вашим приладом. Якщо ваш прилад не
містить відповідних частини, інформація щодо цих частин відноситься до інших
моделей.
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Функція швидкого охолодження
використовується для того, щоб швидко
охолодити продукти, покладені в
холодильне відділення. Якщо потрібно
охолодити велику кількість свіжих
продуктів, увімкніть цей режим, перш ніж
покласти продукти в прилад.
Якщо не скасувати функцію швидкого
охолодження вручну, вона автоматично
вимкнеться через 1 годинa або коли в
холодильному відділенні буде досягнуто
потрібної температури.
Ця функція не відновлюється при
відновленні подачі електроживлення
після його порушення.

7. Блокування клавіатури

4. Кнопка регулювання температури
холодильного відділення

холодильнику ( 3’’).

Натисніть цю кнопку, щоб встановити у
холодильному відділення температуру:
+8, +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1 +8...
відповідно. Для встановлення потрібної
температури в холодильному відділенні
послідовно натискайте цю кнопку. ( )

Натисніть і утримуйте кнопку еко-нечіткої
кнопки один раз, щоб активувати еконечіткі функції. Коли діє цей режим,
холодильник протягом щонайменше
6 годин працюватиме в найекономнішому
режимі. При цьому світитиметься

5.Функція тимчасового вимкнення

індикатор економічного режиму. ( ).
Натисніть і утримуйте кнопку Eco Fuzzy
протягом 3 секунд, щоб вимкнути цю
функцію.
Цей індикатор загориться через 6 годин,
коли активується функція Eco Fuzzy.

Натисніть і утримуйте кнопку блокування
клавіатури ( 3’’) протягом 3 секунд.
Символ блокування кнопок ( )
засвітиться, і ввімкнеться режим
блокування кнопок. У режимі блокування
кнопки панелі керування не діють.
Натисніть і утримуйте кнопку блокування
клавіш протягом 3 секунд. Символ
блокування кнопок вимкнеться, а
індикатор цього режиму на дисплеї
згасне. Натисніть і утримуйте кнопку
блокування клавіатури для запобігання
зміни налаштувань температури в

8. Eco fuzzy

Для того, щоб активувати режим
тимчасового вимкнення, натисніть і
утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд,
після чого буде активований індикатор
відповідного режиму ( ).
Під час дії цієї функції на індикаторі
температури холодильного відділення
відображаються символи «- -», і активне
охолодження в холодильному відділенні
не відбувається.
Під час тимчасового вимкнення не слід
зберігати продукти в холодильному
відділенні. В інших відділеннях продовжує
підтримуватися встановлена ля них
температура.
Щоб скасувати цю функцію, натисніть
кнопку тимчасового вимкнення ще раз.

9. Кнопка регулювання температури
морозильного відділення
Натисніть цю кнопку, щоб встановити в
морозильному відділенні температуру –
18, –19, –20, –21, –22, –23, –24, –18...
відповідно. Для встановлення потрібної
температури в морозильному відділенні
послідовно натискайте цю кнопку. (

)

10. Індикатор інетаричного
відключення (тільки на продуктах з
icematic машиною)
Вказує на те, ввімкнений чи вимкнений
льодогенератор Icematic. (0/03’’) Якщо
індикатор горить, льодогенератор Icematic
зараз не працює. Для запуску
льодогенератора натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення і утримуйте її
протягом 3 секунд.

6. Попередження вимкнення
сигналізації:
У разі збою живлення/сигналу високої
температури, після перевірки їжі,
розташованої в морозильній камері,
натисніть тривожну кнопку виключення,
( ) щоб стерти попередження.
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При виборі цієї функції подача води з
баку припиняється. Однак з
льодогенератора можна взяти вже
утворений лід.

Ящик для овочів із
контрольованою вологістю

11. Кнопка функції швидкого
заморожування Кнопка
увімкнення/вимкнення
льодогенератора Icematic

Функція контролю вологості овочів та
фруктів допомагає зберігати їх свіжість
протягом більш тривалого проміжку
часу.
Чутливі до втрати вологи листові
овочі, наприклад: салат, шпинат або
подібні - рекомендується зберігати не
на корінні вертикально, а
горизонтально, якомога ближче до
середини контейнера.
При розміщенні овочів майте на увазі
їх вагу: кладіть важкі та тверді овочі в
нижню частину контейнера, а легкі та
м’які овочі - в верхню частину
контейнера.
Не кладіть овочі в ящик в
пластиковому пакеті. Пластиковий
пакет спричинить швидке загнивання
продуктів. Щоб уникнути контакт з
іншими овочами, використовуйте
пакувальні матеріали, наприклад:
папір та інші пористі матеріли для
гігієни.
Не розміщуйте разом з іншими
овочами і фруктами в одному і тому ж
контейнері фрукти, які мають високий
рівень генерації газоподібного
етилену, наприклад: груша, абрикос,
персик і яблуко. Газоподібний етилен,
який генерується цими фруктами,
може прискорити дозрівання інших
фруктів. Це спричинить швидке
загнивання.

*опція

При короткочасному натисканні цієї кнопки
вмикається й вимикається режим швидкого
заморожування. Після вмикання цього
режиму морозильне відділення буде
охолоджено до температури, нижчої за
встановлене значення. ( )
Щоб увімкнути та вимкнути icematic
натисніть і тримайте його протягом 3
секунд (тільки на продуктах з icematic
машини).
Функція швидкого заморожування
використовується для того, щоб швидко
заморозити продукти, покладені в
морозильне відділення. Якщо потрібно
заморозити велику кількість свіжих
продуктів, увімкніть цей режим, перш ніж
покласти продукти в прилад.
Якщо не скасувати функцію швидкого
заморожування вручну, вона автоматично
вимкнеться через 25 години або коли в
холодильному відділенні буде досягнуто
потрібної температури.
Ця функція не відновлюється при
відновленні подачі електроживлення після
його порушення.

Подвійна система охолодження
Холодильник оснащений двома окремими
системами охолодження - для відділення
свіжих продуктів і морозильного відділення.
Таким чином повітря з відділення для
свіжих продуктів не змішується з повітрям у
морозильному відділенні.
Завдяки використанню двох окремих
систем охолодження швидкість
охолодження в цьому холодильнику
набагато вища, ніж в інших холодильниках.
Запахи у відділеннях не змішуються. Крім
того, забезпечується економія
електроенергії, оскільки розморожування
відбувається окремо.
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Відділення для зберігання їжі,
яка швидко псується (низька
температура, від –2 до +3°C).

Матеріали для упаковки мають бути
стійкими до холоду і вологості, а також
герметичними. Матеріали для упаковки
їжі мають бути достатньо товстими та
міцними. В противному випадку їжа, що
стала твердою через замерзання, може
проколоти упаковку. Для безпечного
зберігання їжі важливо, щоб упаковку
було щільно закрито.
 Заморожені продукти слід використати
одразу після відтанення, і не слід
заморожувати їх знову.
 Розміщення теплих продуктів у
морозильному відділенні примушує
компресор холодильника працювати
безперервно, до повного заморожування
продуктів.
 Для досягнення найкращих результатів
дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
1. Не заморожуйте одночасно надто
велику кількість продуктів. Якість
продуктів підтримується найкращим
чином, якщо вони глибоко та
якнайшвидше промерзають.
2. Зверніть особливу увагу на те, що не
можна змішувати вже заморожені та свіжі
продукти.
3. Переконайтесь, що сирі продукти не
контактують із приготовленою їжею в
холодильнику.
4. Щоб у максимальній мірі
використовувати простір морозильної
камери для зберігання продуктів, слід
вийняти з неї висувні контейнери. Дані
про енергоспоживання холодильника
наведені для умов, коли полиці
морозильної камери повністю завантажені
без використання ящиків. Дротова полиця
внизу морозильної камери необхідна для
досягнення найкращої
енергоефективності.
5. Для початкового заморожування
рекомендується класти продукти на
верхню полицю морозильного відділення.


Це відділення призначене для
повільного відтанення заморожених
продуктів (м’яса, риби, курятини та ін.)
у разі необхідності. Відділення
нульової температури - це
найхолодніше місце з ідеальними
умовами для зберігання молочних
продуктів (сиру, масла), м’яса, риби
або курятини.
Не розміщуйте в ньому овочі та/або
фрукти.

Заморожування свіжих
продуктів
 Загорніть

або накрийте продукти, перш
ніж завантажувати їх у холодильник.
 Перш ніж класти гарячі продукти у
холодильник, дайте їм охолонути до
кімнатної температури.
 Заморожувані продукти мають бути
свіжими та якісними.
 Продукти слід розділити на порції
відповідно до щоденних потреб родини
або до використання для приготування
страв.
 Продукти мають бути герметично
упаковані для запобігання висиханню,
навіть якщо зберігати їх заплановано
недовго.
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Морозильна
камера
Налаштування

Холодильний Пояснення
відсік
Налаштування
Це нормальний рекомендований
-18°C
4°C
параметр.
Ці параметри рекомендовані, коли
-20, -22 or -24°C
4°C
температура навколишнього середовища
перевищує 30°C.
Використовуйте, коли ви хочете
заморозити їжу за короткий час. Якщо
Швидкий заморозок
4°C
рекомендується використовувати для
підтримки якості м'яса та рибної продукції.
Якщо ви думаєте, що ваш відділення для
-18°C або
холодильника недостатньо холодне через
2°C
холодніше
гарячі умови або часте відкриття та
зачинення дверей.
Ви можете використовувати його, коли
ваш відділення для холодильника
перевантажено, або якщо ви хочете
-18°C або
Швидкий
швидко охолонути їжу. Рекомендується
холодніше
заморозок
активувати функцію швидкого
холодильника через 4-8 годин перед
розміщенням їжі.

Рекомендації для
збереження заморожених
продуктів
Заморожені коммерчески
заморожені продукти повинні
зберігатися у відповідності до
інструкцій виробників заморожених
продуктів у відділеннях для зберігання
заморожених продуктів.
 Щоб забезпечити високу якість
що поставляється виробником
заморожених продуктів та роздрібної
торгівлі продуктами харчування, слід
зазначити наступні моменти:
1. Покладіть упаковки в морозильник
як можна швидше після покупки.
2. Переконайтеся, що вміст упаковки
позначені і датовані.
3. Do not exceed "Use By", "Best
Before" dates on the packaging.

Розміщення їжі



Різні заморожені
продукти, такі як
м'ясо, риба,
морозиво, овочі та ін.

Держатель
яєць

Яйце

Харчування в
сковорідках, криті
тарілки та закриті
контейнери
Мала та упакована
Полиці
їжа або напої (такі як
дверей
молоко, фруктові соки
холодильника
та пиво)
Криспер
Овочі та фрукти
Свіжий відсік
Делікатеси (сир,
зони
масло, салямі і т. Д.)
Полиці
відсіків для
холодильника

Розморожування
Морозильна камера розморожується
автоматично.
15
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Інформація про глибоке
заморожування

Рекомендації щодо відділення
свіжих продуктів

Продукти, розміщені в холодильнику,
мають бути заморожені якомога швидше,
щоб зберегти їх у гарній якості.
Норми TSE вимагають (відповідно до
деяких умов), щоб холодильник міг
заморозити не менш ніж 4,5 кг продуктів
за умов температури повітря 32°C до
температури -18 °C і нижче за 24 години
на кожні 100 літрів об’єму холодильника.
Продукти можна зберігати тривалий час
тільки при температурі -18°C і нижче.
Ви можете зберігати продукти свіжими
протягом багатьох місяців (за температури
-18 °C і нижче в умовах глибокого
заморожування).

*опція
Не допускайте, щоб продукти торкалися
датчика температури у відділенні свіжих
продуктів. Щоб підтримувати у відділенні
свіжих продуктів ідеальну температуру
для зберігання, продукти не повинні
заважати датчику.
 Не кладіть у холодильник гарячі
продукти.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
 Продукти слід розділити на порції
відповідно до щоденних потреб родини
або до використання для приготування
страв.
 Продукти мають бути герметично
упаковані для запобігання висиханню,
навіть якщо зберігати їх заплановано
недовго.
Матеріали, необхідні для пакування:
 Холодостійка клейка стрічка
 Етикетка з клейкою поверхнею
 Гумові кільця
 Авторучка
Матеріали для упаковки продуктів
мають бути міцними та стійкими до
холоду, вологості, запаху, олій і кислот.
Продукти, призначені для
заморожування, не повинні торкатися вже
заморожених продуктів, щоб запобігти їх
частковому таненню. Розморожені
продукти необхідно вжити в їжу, їх не
можна заморожувати повторно.
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6 Обслуговування та чищення
Не використовуйте бензин чи подібні
матеріали для чищення.
Перед виконанням чищення
рекомендуємо від'єднати холодильник
від електромережі.
Заборонено використовувати для
чистки гострі абразивні інструменти,
мило, засоби для видалення плям,
миючі засоби та поліролі на основі
воску.

У жодному разі не використовуйте
засобів для чищення чи води, які містять
хлор, для чищення зовнішніх поверхонь
або хромованих деталей виробу. Хлор
викликає корозію таких металевих
поверхонь.

Захист пластикових
поверхонь

Промийте шафу холодильника ледь
теплою водою та витріть насухо.
Для мийки відділень усередині
холодильника користуйтеся ганчіркою,
змоченою у розчині, який складається
з чайної ложки питної соди на півлітра
води, потім витріть їх насухо.

Не зберігайте рідкі олії чи продукти з
додаванням олії в холодильнику у
відкритому вигляді чи негерметичній
упаковці, оскільки вони можуть зіпсувати
пластикові поверхні холодильника. У разі
потрапляння олії на пластикову поверхню
витріть і очистіть цю частину поверхні
теплою водою.

Слідкуйте, щоб вода не потрапила до
корпусу лампочки та в інші електричні
прилади.
Якщо прилад не буде
використовуватися протягом
тривалого часу, вимкніть його з
електромережі, звільніть від усіх
продуктів, протріть і залиште
дверцята відчиненими.
Регулярно перевіряйте, чи не
забруднений шматочками їжі
ущільнювач на дверях.
Для зняття лотка у дверях
розвантажте його, а потім просто
підштовхніть угору.
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7 Усунення несправностей
Перш ніж звертатися до сервісної служби, ознайомтеся з цим списком. Це допоможе вам
заощадити час і гроші. Цей перелік містить найчастіші несправності, які не викликані
неякісним виробництвом і матеріалами. Деякі з наведених функцій можуть бути відсутні у
вашому виробі.
Холодильник не працює.
• Штепсель не вставлено до розетки, як слід. >>> Надійно вставте штепсель до розетки.
• Перегорів плавкий запобіжник розетки, до якої підключено холодильник, або
запобіжник електромережі. >>> Перевірте запобіжник.
Конденсація на боковій стінці холодильного відділення (MULTI ZONE, COOL
CONTROL і FLEXI ZONE).
• Надто низька навколишня температура. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях,
де температура падає нижче 10ºC.
• Часто відчинялися дверцята. >>> Не відчиняйте і не зачиняйте дверцята
холодильника надто часто.
• Дуже вологе навколишнє середовище. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях з
підвищеною вологістю.
• Продукти, які містять рідину, зберігаються у відкритих контейнерах. >>> Не зберігайте
продукти, які містять рідину, у відкритих контейнерах.
• Дверцята холодильника залишені відчиненими. >>> Зачиняйте дверцята
холодильника.
• Термостат встановлено на дуже низьку температуру. >>> Налаштуйте термостат на
відповідну температуру.
Компресор не працює
• Термозахист компресора може вийти з ладу в результаті несподіваного збою
енергопостачання чи вимкнення-увімкнення, оскільки тиск холодоагенту в системі
охолодження не встиг збалансуватися. Холодильник почне працювати приблизно через
6 хвилин. Якщо після закінчення цього періоду холодильник не запрацює, зверніться до
сервісної служби.
• Холодильник перебуває у стані розморожування. >>> Для холодильника, що
розморожується автоматично, це цілком нормально. Цикл розморожування
відбувається періодично.
• Холодильник не під’єднано до розетки електромережі. >>> Переконайтеся, що
штепсель вставлено до розетки.
• Неправильно налаштовано температуру. >>> Виберіть відповідний температурний
режим.
• Відсутність електроживлення. >>> Холодильник відновить нормальну роботу після
відновлення енергопостачання.
Рівень робочого шуму зростає під час роботи холодильника.
• Робочі характеристики холодильника можуть змінюватися залежно від змін
температури навколишнього середовища. Це цілком нормально і не свідчить про
несправність.
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Холодильник вмикається надто часто або працює надто довго.
• Ваш новий холодильник може бути ширшим за попередній. Великі холодильники
працюють протягом тривалішого часу.
• Зависока температура в приміщенні. >>> Це нормально, якщо холодильник працює
довше в умовах підвищеної навколишньої температури.
• Холодильник міг бути щойно увімкнений або завантажений продуктами.
>>> Якщо холодильник був щойно увімкнений або завантажений продуктами,
знадобиться більше часу, щоб він досяг встановленої температури. Це нормально.
• Можливо, холодильник був щойно завантажений великою кількістю гарячих продуктів.
>>> Не завантажуйте до холодильника гарячі продукти.
• Можливо, дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом
тривалого часу. >>> Тепле повітря, яке потрапило до холодильника, спричиняє його
роботу більш тривалими періодами. Не відчиняйте дверцята занадто часто.
• Можливо, були залишені відчиненими дверцята холодильного або морозильного
відділення. >>> Перевірте, щоб дверцята були щільно зачинені.
• Холодильник відрегульовано на дуже низьку температуру. >>> Відрегулюйте
температуру холодильного відділення на вище значення і зачекайте, поки не буде
досягнута потрібна температура.
• Ущільнювач дверцят холодильного або морозильного відділення може бути
забруднений, зношений, розірваний або неправильно встановлений. >>> Ущільнювач
треба почистити чи замінити. Пошкоджене/розірване ущільнення змушує холодильник
працювати довше для того, щоб підтримувати поточну температуру.
Температура морозильного відділення надто низька, тоді як температура
холодильного відділення достатня.
• Морозильне відділення відрегульовано на дуже низьку температуру. >>> Відрегулюйте
температуру морозильного відділення на вище значення та перевірте роботу.
Температура холодильного відділення надто низька, тоді як температура
морозильного відділення достатня.
• Холодильне відділення відрегульоване на дуже низьку температуру. >>>
Відрегулюйте температуру холодильного відділення на вище значення та перевірте
роботу.
Продукти, які зберігаються в холодильному відділенні, заморожуються.
• Холодильне відділення відрегульоване на дуже високу температуру. >>>
Відрегулюйте температуру холодильного відділення на нижче значення та перевірте
роботу.
Температура в холодильному або морозильному відділенні занадто висока.
• Холодильник відрегульовано на дуже високу температуру. >>> Налаштування
температури холодильного відділення впливає на температуру морозильного
відділення. Змініть температурні налаштування холодильного або морозильного
відділення і почекайте, доки у відповідних відділеннях не буде досягнуто потрібної
температури.
• Дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом тривалого
часу. >>> Не відчиняйте дверцята надто часто.
• Дверцята відчинені. >>> Повністю закрийте дверцята.
• Холодильник щойно увімкнений або завантажений продуктами. >>> Це нормально.
Якщо холодильник був щойно увімкнений або завантажений продуктами, знадобиться
більше часу, щоб він досяг встановленої температури.
• Можливо, холодильник був щойно завантажений великою кількістю гарячих
продуктів. >>> Не завантажуйте до холодильника гарячі продукти.
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Вібрації або шум.
• Підлога нерівна або нестійка. >>> Якщо холодильник трясеться і повільно зсувається,
його необхідно врівноважити, регулюючи ніжки. Переконайтеся також, що підлога
достатньо рівна і міцна, щоб витримати вагу холодильника.
• Шум може бути спричинений предметами, поставленими на холодильник. >>> Зніміть
предмети з холодильника.
З холодильника лунає шум, наче ллється чи розбризкується рідина.
• Рідини й гази циркулюють у системі холодильника відповідно до принципу
його роботи. Це цілком нормально і не свідчить про несправність.
Із холодильника лунає свист.
• Для охолодження холодильника використовуються вентилятори. Це цілком
нормально і не свідчить про несправність.
Конденсат на внутрішніх стінках холодильника.
• Спекотна й волога погода сприяє утворенню льоду та конденсату. Це цілком
нормально і не свідчить про несправність.
• Дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом тривалого
часу. >>> Не відчиняйте дверцята надто часто. Зачиніть їх, якщо вони відчинені.
• Дверцята відчинені. >>> Повністю закрийте дверцята.
Поява вологи на зовнішній поверхні холодильника або між дверцятами.
• У повітрі може міститися волога; за вологої погоди це цілком нормально. Коли волога
зменшиться, конденсація зникне.
Неприємний запах всередині холодильника.
• Не виконується регулярне чищення. >>> Регулярно витирайте холодильник
всередині губкою, змоченою у ледь теплій воді або в розчині питної соди.
• Окремі матеріали контейнерів або упаковок можуть бути джерелом запаху. >>>
Використовуйте контейнери й упаковку з інших матеріалів.
• До холодильника завантажені продукти у відкритих контейнерах. >>> Зберігайте
продукти в закритих контейнерах. Мікроорганізми, які потрапляють у повітря з
відкритих контейнерів, можуть викликати неприємні запахи.
• Видаліть з холодильника зіпсовані продукти, термін зберігання яких закінчився.
Дверцята не зачиняються.
• Упаковки продуктів можуть заважати зачиненню дверцят. >>> Пересуньте упаковки,
які заважають зачиненню дверцят.
• Холодильник стоїть недостатньо рівно на підлозі. >>> Відрегулюйте ніжки, щоб
урівноважити холодильник.
• Нерівна чи неміцна підлога. >>> Переконайтеся, що підлога рівна і може витримати
вагу холодильника.
Контейнери застрягли.
• Продукти торкаються верхньої частини контейнера. >>> Перекладіть продукти в
контейнері.
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