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Please read this user manual first! 

Dear Customer, 

We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked 

under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective 

service. 

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as 

a reference. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. 

 

The user manual will help you use the product in a fast and safe way. 

    Read the manual before installing and operating the product. 

    Make sure you read the safety instructions. 

    Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.  

    Read the other documents given with the product. 

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences 

between models will be identified in the manual.  

Explanation of symbols 

Throughout this user manual the following symbols are used: 

Important information or useful tips.

Warning against dangerous conditions for life and property. 

Warning against electric voltage.
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Your refrigerator 1 

 1.  Control panel 
 2.  Interior light 
 3.  Fresh Food fan 
 4*.  Wine bottles support  
 5.  Adjustable Cabinet shelves 
 6.  Zero degree compartment 
 7.    Controlled vegetable bin cover 
 8.  Controlled vegetable bin 
 9.  Ice tray support & ice tray 

 10.  Compartment for quickly freezing 
 11.  Compartments for frozen froods keeping 
 12.  Adjustable front feet 
 13*. Dairy Compartment 
 14.  Shelf for jars 
 15.  Shelf for bottles 

 16.  Freezer fan 

Optional 

Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not 
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the 
product you have purchased, then it is valid for other models. 
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Important Safety Warnings 2 

Please review the following information. 
Failure to observe this information may 
cause injuries or material damage. 
Otherwise, all warranty and reliability 
commitments will become invalid. 

Original Spare parts will be provided for 
10 years, following the product 
purchasing date. 

Intended use 

This product is intended to be used 

  indoors and in closed areas such as 

 homes; 
 

  in closed working environments such 

 as stores and offices; 
 

  in closed accommodation areas such 

 as farm houses, hotels, pensions. 
 

  It should not be used outdoors. 

General safety 

 When you want to dispose/scrap 

 the product, we recommend you 

 to consult the authorized service in 

 order to learn the required information 

 and authorized bodies. 
 

  Consult your authorized service for 

 all your questions and problems 

 related to the refrigerator. Do not 

 intervene or let someone intervene to 

 the refrigerator without notifying the 

 authorised services. 
 

  For products with a freezer 

 compartment; Do not eat cone ice 

 cream and ice cubes immediately 

 after you take them out of the freezer 

 compartment! (This may cause 

 frostbite in your mouth.) 

  For products with a freezer 

 compartment; Do not put bottled and 

 canned liquid beverages in the freezer 

 compartment. Otherwise, these may 

 burst. 
 

  Do not touch frozen food by hand; 

 they may stick to your hand. 
 

  Unplug your refrigerator before 

 cleaning or defrosting. 
 

  Vapor and vaporized cleaning 

 materials should never be used in 

 cleaning and defrosting processes of 

 your refrigerator. In such cases, the 

 vapor may get in contact with the 

 electrical parts and cause short circuit 

 or electric shock. 
 

  Never use the parts on your 

 refrigerator such as the door as a 

 means of support or step. 
 

  Do not use electrical devices inside 

 the refrigerator. 
 

  Do not damage the parts, where 

 the refrigerant is circulating, with 

 drilling or cutting tools. The refrigerant 

 that might blow out when the gas 

 channels of the evaporator, pipe 

 extensions or surface coatings are 

 punctured causes skin irritations and 

 eye injuries. 
 

  Do not cover or block the ventilation 

 holes on your refrigerator with any 

 material. 
 

  Electrical devices must be repaired 

 by only authorised persons. Repairs 

 performed by incompetent persons 

 create a risk for the user. 
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 In case of any failure or during 
 a maintenance or repair work, 
 disconnect your refrigerator’s mains 
 supply by either turning off the 
 relevant fuse or unplugging your 
 appliance. 
 

  Do not pull by the cable when pulling 
 off the plug. 
 

 Place the beverage with higher proofs  
tightly closed and vertically. 

 

  Never store spray cans containing 
flammable and explosive substances  
in the refrigerator. 
 

  Do not use mechanical devices 
 or other means to accelerate the 
 defrosting process, other than those 
 recommended by the manufacturer. 
 

  This product is not intended to be 
 used by persons with physical, 
 sensory or mental disorders or 
 unlearned or inexperienced people 
 (including children) unless they are 
 attended by a person who will be 

responsible for their safety or who will 
instruct them accordingly for use of the 
product. 
 

  Do not operate a damaged 
 refrigerator. Consult with the service 
 agent if you have any concerns. 
 

  Electrical safety of your refrigerator 
 shall be guaranteed only if the earth 
 system in your house complies with 
 standards. 
 

  Exposing the product to rain, snow, 
 sun and wind is dangerous with 
 respect to electrical safety. 
 

  Contact authorized service when 
 there is a power cable damage to 
 avoid danger. 
 

  Never plug the refrigerator into 
 the wall outlet during installation. 

Otherwise, risk of death or serious 
injury may arise. 

  This refrigerator is intended for only 

 storing food items. It must not be 

 used for any other purpose. 
 

  Label of technical specifications is 

 located on the left wall inside the 

 refrigerator. 
 

  Never connect your refrigerator to 

 electricity-saving systems; they may 

 damage the refrigerator. 
 

  If there is a blue light on the 

 refrigerator, do not look at the blue 

 light with optical tools. 
 

  For manually controlled refrigerators, 

 wait for at least 5 minutes to start the 

 refrigerator after power failure. 
 

  This operation manual should be 

 handed in to the new owner of the 

 product when it is given to others. 
 

  Avoid causing damage on power 

 cable when transporting the 

 refrigerator. Bending cable may cause 

 fire. Never place heavy objects on 

 power cable. 
 

  Do not touch the plug with wet hands 

 when plugging the product. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do not plug the refrigerator if the wall 

 outlet is loose. 
 

  Water should not be sprayed on 

 inner or outer parts of the product for 

 safety purposes. 
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  Do not spray substances containing 
 inflammable gases such as propane 
 gas near the refrigerator to avoid fire 
 and explosion risk. 
 

  Never place containers filled with 
 water on top of the refrigerator; in the 
 event of spillages, this may cause 
 electric shock or fire. 
 

  Do not overload the refrigerator with 
 food. If overloaded, the food items 
 may fall down and hurt you and 
 damage refrigerator when you open 
 the door. 
 

  Never place objects on top of the 
 refrigerator; otherwise, these objects 
 may fall down when you open or 
 close the refrigerator's door. 
 

  As they require a precise 
 temperature, vaccines, heat-sensitive 
 medicine and scientific materials 
 and etc. should not be kept in the 
 refrigerator. 
 

  If not to be used for a long time, 
 refrigerator should be unplugged. A 
 possible problem in power cable may 
 cause fire. 
 

  The plug's tip should be cleaned 
 regularly with a dry cloth; otherwise, it 
 may cause fire. 
 

  Refrigerator may move if adjustable 
 legs are not properly secured on the 
 floor. Properly securing adjustable 
 legs on the floor can prevent the 
 refrigerator to move. 
 

  When carrying the refrigerator, do not 
 hold it from door handle. Otherwise, it 
 may be snapped. 
 

  When you have to place your product 
 next to another refrigerator or freezer, 
 the distance between devices should 
 be at least 8cm. Otherwise, adjacent 
 side walls may be humidified. 

For products with a water 

dispenser; 
 

 Pressure of water mains should be 

 minimum 1 bar. Pressure of water 

 mains should be maximum 8 bars. 

  Use only potable water. 
 

Child safety 
 

  If the door has a lock, the key should 

 be kept away from reach of children. 
 

  Children must be supervised to 

 prevent them from tampering with the 

 product. 

 

Compliance with the WEEE 

Regulation and Disposing of the 

Waste Product 

The symbol   on the product or on 

packaging indicates that this product may 

not be treated as household waste. 

Instead it shall be handed over to the 

applicable collection point for the 

recycling of electrical and electronic 

equipment. By ensuring this product is 

disposed of correctly, you will help 

prevent potential negative consequences 

for the environment and human health, 

which could otherwise be caused by 

inappropriate waste handling of this 

product. For more detailed information 

about recycling of this product, please 

contact your local city office, you 

household waste disposal service or the 

shop where you purchased the product. 
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Package information 
 

 Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 

materials in accordance with our 

National Environment Regulations. Do 

not dispose of the packaging materials 

together with the domestic or other 

wastes. Take them to the packaging 

material collection points designated 

by the local authorities. 

Do not forget... 

 Any recycled substance is an 

indispensable matter for nature and our 

national asset wealth. 

 If you want to contribute to the 

reevaluation of the packaging materials, 

you can consult to your environmentalist 

organizations or the municipalities 

where you are located. 
 

HCA warning 
 

If your product's cooling system 
contains R600a: 
 This gas is flammable. Therefore, pay 

attention to not damaging the cooling 

system and piping during usage and 

transportation. In the event of damage, 

keep your product away from potential 

fire sources that can cause the product 

catch a fire and ventilate the room in 

which the unit is placed. 

 Type of gas used in the product is 

stated in the type label which is on the 

left wall inside the refrigerator. 

 Never throw the product in fire for 

disposal. 

Things to be done for energy 

Saving 
 

  Do not leave the doors of your 

 refrigerator open for a long time. 
 

  Do not put hot food or drinks in your 

 refrigerator. 
 

  Do not overload your refrigerator so 

 that the air circulation inside of it is not 

 prevented. 
 

  Do not install your refrigerator 

 under direct sunlight or near heat 

 emitting appliances such as ovens, 

 dishwashers or radiators. Keep your 

 refrigerator at least 30cm away from 

 heat emitting sources and at least 

 5cm from electrical ovens. 
 

  Pay attention to keep your food in 

 closed containers. 
 

  For products with a freezer 

 compartment; You can store 

 maximum amount of food items in 

 the freezer when you remove the 

 shelf or drawer of the freezer. Energy 

 consumption value stated for your 

 refrigerator has been determined 

 by removing freezer shelf or drawer 

 and under maximum load. There 

 is no harm to use a shelf or drawer 

 according to the shapes and size of 

 food to be frozen. 
 

  Thawing frozen food in fridge 

 compartment will both provide energy 

 saving and preserve the food quality. 
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Installation 3 

  In case the information which are 

 given in the user manual are not 

 taken into account, manufacturer will 

 not assume any liability for this. 
 

Points to be paid attention 

to when the relocation of the 

refrigerator 
 

1. Your refrigerator should be 

 unplugged.Before transportation of 

 your refrigerator, it should be emptied 

 and cleaned. 

2. Before it is re-packaged, shelves, 

 accessories, crisper, etc. inside your 

 refrigerator should be fixed with 

 adhesive tape and secured against 

 impacts. Package should be bound 

 with a thick tape or sound ropes 

 and the transportation rules on the 

 package should be strictly observed. 

3. Original packaging and foam 

 materials should be kept for future 

 transportations or moving. 
 

Before you start the 
refrigerator, 
 

 Check the following before you start 

to use your refrigerator: 

1. Attach 2 plastic wedges as illustrated 

 below. Plastic wedges are intended 

 to keep the distance which will ensure 

 the air circulation between your 

 refrigerator and the wall. (The picture 

 is drawn up as a representation and it 

 is not identical with your product.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clean the interior of the refrigerator as 

 recommended in the “Maintenance 

 and cleaning” section. 
 

3. Connect the plug of the refrigerator 

 to the wall socket. When the fridge 

 door is opened, fridge internal lamp 

 will turn on. 
 

4. When the compressor starts to 

 operate, a sound will be heard. The 

 liquid and gases sealed within the 

 refrigeration system may also give rise 

 to noise, even if the compressor is 

 not running and this is quite normal. 
 

5. Front edges of the refrigerator may 

 feel warm. This is normal. These 

 areas are designed to be warm to 

 avoid condensation. 
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Electrical connection 
 

 Connect your product to a grounded 
socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity. 
Important: 
 

 The connection must be in compliance 
with national regulations. 
  The power plug must be easily 
 accessible after installation. 
 

  Electrical safety of your refrigerator 
 shall be guaranteed only if the earth 
 system in your house complies with 
 standards. 
 

  The voltage stated on the label 
 located at left inner side of your 
 product should be equal to your 
 network voltage. 
 

  Extension cables and multi plugs 
 must not be used for connection. 
 

  A damaged power cable must be 
  replaced by a qualified electrician. 

  Product must not be operated before 
  it is repaired! There is the risk of 
  electric shock! 
 

Disposing of the packaging 
 

 The packing materials may be 

dangerous for children. Keep the 

packing materials out of the reach 

of children or dispose of them by 

classifying them in accordance with the 

waste instructions stated by your local 

authorities. Do not throw away with 

regular house waste, throw away on 

packaging pick up spots designated by 

the local authorities. 

 The packing of your refrigerator is 

produced from recyclable materials. 

Disposing of your old 

Refrigerator 
 

 Dispose of your old refrigerator without 

giving any harm to the environment. 

  You may consult your authorized 

 dealer or waste collection center of 

 your municipality about the disposal 

 of your refrigerator. 
 

 Before disposing of your refrigerator, 

cut out the electric plug and, if there 

are any locks on the door, make them 

inoperable in order to protect children 

against any danger. 
 

Placing and Installation 
 

 If the entrance door of the room 

where the refrigerator will be installed is 

not wide enough for the refrigerator to 

pass through, then call the authorized 

service to have them remove the doors 

of your refrigerator and pass it sideways 

through the door. 

1. Install your refrigerator to a place that 

 allows ease of use. 

2. Keep your refrigerator away from heat 

 sources, humid places and direct 

 sunlight. 

3. There must be appropriate air 

 ventilation around your refrigerator 

 in order to achieve an efficient 

 operation. If the refrigerator is to be 

 placed in a recess in the wall, there 

 must be at least 5 cm distance with 

 the ceiling and at least 5 cm with the 

 wall. Do not place your product on 

 the materials such as rug or carpet. 

4. Place your refrigerator on an even 

 floor surface to prevent jolts. 
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Changing the illumination 
Lamp 
 

 To change the Bulb/LED used for 

illumination of your refrigerator, call your 

Authorized Service. 

  The lamp(s) used in this appliance is not 
suitable for household room illumination. 
The intended purpose of this lamp is  to 
assist the user to place foodstuffs in the 
refrigerator/freezer in a safe and 
comfortable way. 
The lamps used in this appliance have to 
withstand extreme physical conditions 
such as temperatures below -20°C. 
 

Changing the door opening 
Direction 
 

 Door opening direction of your 

refrigerator can be changed according 

to the place you are using it. If this is 

necessary, please call your nearest 

Authorized Service. 

Adjusting the legs 
 

 If your refrigerator is unbalanced; 

 You can balance your refrigerator by 

turning its front legs as illustrated in the 

figure. The corner where the leg exists is 

lowered when you turn in the direction 

of black arrow and raised when you 

turn in the opposite direction. Taking 

help from someone to slightly lift the 

refrigerator will facilitate this process. 
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Preparation 4 

  Your refrigerator should be installed at 

 least 30 cm away from heat sources 

 such as hobs, ovens, central heater 

 and stoves and at least 5 cm away 

 from electrical ovens and should not 

 be located under direct sunlight. 
 

  The ambient temperature of the room 

 where you install your refrigerator 

 should at least be 10°C. Operating 

 your refrigerator under cooler 

 conditions is not recommended with 

 regard to its efficiency. 
 

  Please make sure that the interior 

 of your refrigerator is cleaned 

 thoroughly. 
 

  If two refrigerators are to be installed 

 side by side, there should be at least 

 2 cm distance between them. 
 

  When you operate your refrigerator 

 for the first time, please observe the 

 following instructions during the initial 

 six hours. 
 

  The door should not be opened 

 frequently. 
 

  It must be operated empty without 

 any food in it. 
 

  Do not unplug your refrigerator. If 

 a power failure occurs out of your 

 control, please see the warnings in 

 the “Recommended solutions for the 

 problems” section. 
 

  Original packaging and foam 

 materials should be kept for future 

 transportations or moving. 



 
Using your refrigerator 5 
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Indicator Panel 
Indicator panel allows you to set the 
temperature and control the other 
functions related to the 
product without opening the door of the 
product. Just press the inscriptions on 
relevant buttons for 
function settings. 
1. Power failure/High temperature / 

error warning indicator 

This indicator (!) illuminates during power 

failure, high temperature failures and 

error warnings. 

During sustained power failures, the 

highest temperature that the freezer 

compartment reaches will flash on the 

digital display. After checking the food 

located in the freezer compartment ( ) 

press the alarm off button to clear the 

warning. 

 

Please refer to "remedies advised for 

troubleshooting" section on your manual 

if you observe that this indicator is 

illuminated. 

2. Energy saving function (display 
off):  
If the product doors are kept closed for a 
long time energy saving function is 
automatically activated after 1 minute 
and energy saving symbol is illuminated. 
(  )  

When energy saving function is 
activated, all symbols on the display 
other than energy saving symbol will turn 
off. When the Energy Saving function is 
activated, if any button is pressed or the 
door is opened, energy saving function 
will be canceled and the symbols on 
display will return to normal.  

Energy saving function is activated 

during delivery from factory and cannot 

be canceled. 

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not 
perfectly match your product. If your product does not comprise the relevant 
parts, the information pertains to other models. 
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3.Quick fridge function 

Press this button to activate or deactivate 

the quick cool function ( ) 

 Use quick cooling function when you 

want to quickly cool the food placed 

in the fridge compartment. If you want 

to cool large amounts of fresh food, 

activate this function before putting the 

food into the product. 

 If you do not cancel it, quick cooling 

will cancel itself automatically after 1 

hours or when the fridge compartment 

reaches to the required temperature. 

 This function is not recalled when 

power restores after a power failure. 

4. Fridge compartment temperature 

setting button 

Press this button to set the temperature 

of the fridge compartment to 8, 7,6, 

5,4,3, 2,1,  8... respectively. Press this 

button to set the fridge compartment 

temperature to the desired value. ( ) 

5.Vacation Function 

In order to activate vacation function, 

press the this button (  ) for 3 seconds, 

and the vacation mode indicator ( ) will 

be activated. 

When the vacation function is activated, 

“- -” is displayed on the fridge 
compartment temperature indicator and 
no active cooling is performed on the 
fridge compartment. It is not suitable to 
keep the food in the fridge compartment 
when this function is activated. Other 
compartments shall be continued to be 
cooled as per their set temperature.  

To cancel this function press Vacation 
function button again.  

 

 

6. Alarm off warning:  
In case of power failure/high temperature 
alarm, after checking the food located in 
the freezer compartment press the alarm 
off button ( ) to clear the warning.  

7. Key lock  

Press key lock button ( 3’’) 
simultaneously for 3 seconds. Key lock 

symbol ( ) will light up and key lock 
mode will be activated. Buttons will not 
function if the Key lock mode is active. 
Press key lock button simultaneously for 
3 seconds again. Key lock symbol will 
turn off and the key lock mode will be 
exited.  

Press the key lock button if you want to 
prevent changing of the temperature 

setting of the refrigerator ( 3’’).  

8. Eco fuzzy  
Press and hold eco fuzzy button one 
times to activate eco fuzzy function. 
Refrigerator will start operating in the 
most economic mode at least 6 hours 
later and the economic usage indicator 
will turn on when the function is active 

( ). Press and hold eco fuzzy function 
button for 3 seconds to deactivate eco 
fuzzy function.  

This indicator is illuminated after 6 hours 

when eco fuzzy is activated. 

9. Freezer compartment temperature 
setting button  
Press this button to set the temperature 
of the freezer compartment to -18,-19,-
20,-21, -22, -23,-24, -18... respectively. 
Press this button to set the freezer 
compartment temperature to the desired 

value.( )  
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10. Icematic off indicator (only on 
products with icematic machine) 

Indicates whether the icematic is on or 
off. (0/03’’) If On, then the icematic is not 
operating. To operate the icematic again 
press and hold the On-Off button for 3 
seconds.  

 Water flow from water tank will stop 
when this function is selected. However, 
ice made previously can be taken from 
the icematic.  

11. Quick freeze function button/ 
icematic on-off button  
Press this button to activate or deactivate 
the quick freezing function. When you 
activate the function, the freezer 
compartment will be cooled to a 
temperature lower than the set value. 

( )  

 To turn on and off the icematic press 
and hold it for 3 seconds (only on 
products with icematic machine). 
Use the quick freeze function when you 
want to quickly freeze the food placed in 
fridge compartment. If you want to freeze 
large amounts of fresh food, activate this 
function before putting the food into the 
product.  

If you do not cancel it, Quick Freeze 
will cancel itself automatically after 25 
hours or when the fridge compartment 
reaches to the required temperature.  

 This function is not recalled when 
power restores after a power failure.  

12. Economic usage indicator  
Indicates that the product is running in 

energy-efficient mode. (eco)This 

indicator will be active if the Freezer 

Compartment temperature is set to -18 

or the energy efficient cooling is being 

performed due to Eco-Extra function.  
 

 Economic usage indicator is turned 
off when quick cooling or quick freeze 
functions are selected. 
 
 
 

Dual cooling system: 
 

 Your refrigerator is equipped with two 

separate cooling systems to cool the 

fresh food compartment and freezer 

compartment. Thus, air in the fresh food 

compartment and freezer compartment 

do not get mixed. 

Thanks to these two separate cooling 

systems, cooling speed is much higher 

than other refrigerators. Odors in the 

compartments do not get mixed. Also 

additional power saving is provided 

since the defrosting is performed 

individually. 
 



Moisture controlled vegetable 
bin  

*optional  
 

With moisture control feature, moisture 
rates of vegetables and fruits are kept 
under control and ensures a longer 
freshness period for foods.  

It is recommended to store leafed 
vegetables such as lettuce and spinach 
and similar vegetables prone to moisture 
loss not on their roots but in horizontal 
position into the vegetable bin as much 
as possible.  

When placing the vegetables, place 
heavy and hard vegetables at the bottom 
and light and soft ones on the top, taking 
into account the specific weights of 
vegetables.  

Do not leave vegetables in the vegetable 
bin in plastic bags. Leaving them in 
plastic bags causes vegetables to rot in a 
short time. In situations where contact 
with other vegetables is not preferred, 
use packaging materials such as paper 
that has a certain porosity in terms of 
hygiene.  

Do not put fruits that have a high 

ethylene gas production such as pear, 

apricot, peach and particularly apple in 

the same vegetable bin with other 

vegetables and fruits. The ethylene gas 

coming out of these fruits might cause 

other vegetables and fruits to mature 

faster and rot in a shorter period of time. 
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Compartment for keeping 

perishable food (low temperature 

/-20C - +30C). 
 

This compartment was designed to store 

frozen food, which can be defrosted 

slowly (meat, fish, chicken,etc) as 

needed. Low temperature compartment 

is the coldest place in refrigerator where 

dairy products (cheese,butter), meat  fish 

or chicken can be kept in ideal conditions 

storage. 

Vegetables and/or fruits should not be 

placed in this compartment. 
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 Please observe the following 

instructions to obtain the best results. 

1. Do not freeze too large quantities of 

food at one time. The quality of the food 

is best preserved when it is frozen right 

through to the core as quickly as 

possible. 
 

2. Take special care not to mix already 

frozen food and fresh food. 
 

3. Make sure raw foods are not in 

contact with cooked foods in the fridge. 
 

4. Maximum frozen food storage volume 

is achieved without using the drawers 

provided in the freezer compartment. 

Energy consumption of your appliance  is 

declared  while the freezer compartment 

is fully loaded on shelves without the use 

of the drawers. 
 

5. It is recommended that you place 

foodstuffs on top shelf of freezer for initial 

freezing. 

Freezing fresh food 
 

 Wrap or cover the food before 

placing them in the refrigerator. 
 

 Hot food must cool down to the room 

temperature before putting them in the 

refrigerator. 
 

 The foodstuff that you want to freeze 

must be fresh and in good quality. 
 

 Foodstuff must be divided into portions 

according to the family’s daily or meal 

based consumption needs. 
 

 Foodstuff must be packaged in an 

airtight manner to prevent them from 

drying even if they are going to be kept 

for a short time. 
 

 Materials to be used for packagings 

must be resistant to cold and humidity 

and they must be airtight. The packaging 

material of the food must be at a 

sufficient thickness and durability. 

Otherwise the food hardened due to 

freezing may puncture the packaging. It 

is important for the packaging to be 

closed securely for safe storage of the 

food. 
 

 Frozen food must be used immediately 

after they are thawed and they should 

never be re-frozen. 
 

 Placing warm food into the freezer 

compartment causes the cooling system 

to operate continuously until the food is 

frozen solid. 

 



 
 

Freezer 

Compartment 

Setting 

Fridge 

Compartment  

Setting 

Explanations 

-18°C 4°C This is the normal recommended setting. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
These settings are recommended when 

the ambient temperature exceeds 30°C. 

Quick Freeze 4°C 

Use when you wish to freeze your food in 

a short time. If is recommended to be 

used to maintain the quality of meat and 

fish products. 

-18°C or colder 2°C 

If you think that your fridge compartment 

is not cold enough because of the hot 

conditions or frequent opening and 

closing of the door. 

-18°C or colder Quick Fridge 

You can use it when your fridge 

compartment is overloaded or if you wish 

to cool down your food rapidly. It is 

recommended that you activate quick 

fridge function 4-8 hours before placing 

the food. 

Freezer  

compartment 

shelves 

Various frozen food 

such as meat, fish, ice 

cream, vegetables and 

etc. 

Egg holder Egg 

Fridge 

compartment 

shelves 

Food in pans, covered 

plates and closed 

containers 

Fridge 

compartment 

door shelves 

Small and packaged 

food or drinks (such as 

milk, fruit juice and 

beer) 

Crisper Vegetables and fruits 

Fresh zone 

compartment 

Delicatessen products 

(cheese, butter, salami 

and etc.) 

 

Placing the food 
 

Recommendations for 

preservation of frozen food 
 

 Pre-packed commercially frozen food 

should be stored in accordance with the 

frozen food manufacturer's instructions in 

a frozen food storage compartment. 
 

 To ensure that the high quality 

supplied by the frozen food manufacturer 

and the food retailer is maintained, 

following points should be noted: 
 

 1. Put packages in the freezer as 

quickly as possible after purchase. 

 2. Ensure that contents of the package 

are labeled and dated. 

 3. Do not exceed "Use By", "Best 

Before" dates on the packaging. 
 

Defrosting 
 

The freezer compartment defrosts 

automatically. 17    EN 
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Recommendations for the 

fresh food compartment 
 

*optional 
 

 Do not allow the food to touch the 

temperature sensor in fresh food 

compartment. To allow the fresh food 

compartment keep its ideal storage 

temperature, sensor must not be 

hindered by food. 

 Do not place hot foods in the product. 

Deep-freeze information 
 

 Food must be frozen as rapidly as 

possible when they are put in the freezer 

in order to keep them in good quality. 

 The TSE norm requires (according to 

certain measurement conditions) the 

refrigerator to freeze at least 4.5 kg of 

foodstuff at 32°C ambient temperature 

to -18°C or lower within 24 hours for 

every 100-liters of freezer volume. 

 It is possible to preserve the food for a 

long time only at -18°C or lower 

temperatures. 

 You can keep the freshness of food 

for many months (at -18°C or lower 

temperatures in the deep freeze). 

WARNING!  

 Foodstuff must be divided into portions 

according to the family’s daily or meal 

based consumption needs. 

 Foodstuff must be packaged in an 

airtight manner to prevent them from 

drying even if they are going to be kept 

for a short time. 

 Materials necessary for packaging: 

 Cold resistant adhesive tape 

 Self-adhesive label 

 Rubber rings 

 Pen 

 Materials to be used for packaging 

the foodstuff must be tear-proof and 

resistant to cold, humidity, dour, oils 

and acids. 

 Foodstuff to be frozen should not be 

allowed to come in contact with the 

previously frozen items to prevent their 

partial thawing. Thawed out food must 

be consumed and must not be frozen 

again. 
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Maintenance and cleaning 6 

Never use cleaning agents or water 

 that contain chlorine to clean the 

 outer surfaces and chromium coated 

 parts of the product. Chlorine causes 

 corrosion on such metal surfaces. 
 

Protection of plastic 

surfaces 

  Do not put the liquid oils or oil-cooked 

 meals in your refrigerator in unsealed 

 containers as they damage the 

plastic surfaces of your refrigerator. 

In case of spilling or smearing oil on 

the plastic surfaces, clean and rinse 

the relevant part of the surface at 

once with warm water. 

  Never use gasoline, benzene or 

similar substances for cleaning 

purposes.  

 We recommend that you unplug the 

ppliance before cleaning.  

 Never use any sharp abrasive 

instrument, soap, household cleaner, 

detergent and wax polish for 

cleaning.  

  Use lukewarm water to clean the 

cabinet of your refrigerator and wipe 

it dry.  

  Use a damp cloth wrung out in a 

solution of one teaspoon of 

bicarbonate of soda to one pint of 

water to clean the interior and wipe it 

dry.  

  Make sure that no water enters the 

lamp housing and other electrical 

items.  

  If your refrigerator is not going to be 

used for a long period of time, unplug 

the power cable, remove all food, 

clean it and leave the door ajar.  

  Check door seals regularly to ensure 

they are clean and free from food 

particles.  

  To remove door racks, remove all the 

contents and then simply push the 

door rack upwards from the base. 
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Troubleshooting 7 

The refrigerator does not operate.  

• The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the 
socket securely. 
• The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse 
have blown out. >>>Check the fuse. 

Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, COOL 
CONTROL and FLEXI ZONE). 

• Ambient is very cold. >>>Do not install the refrigerator in places where the 
temperature falls below 10°C. 
• Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of 
refrigerator frequently. 
• Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid 
places. 
• Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with 
liquid content in open containers. 
• Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator. 
• Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level. 

 Compressor is not running 

• Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power 
failures or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system 
of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigerator will start running 
approximately after 6 minutes. Please call the service if the refrigerator does not 
startup at the end of this period. 
• The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting 
refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically. 
• The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is fit 
into the socket. 
• Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature 
value. 
• There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the 
power restores. 

The operation noise increases when the refrigerator is running. 

• The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in 
the ambient temperature. It is normal and not a fault. 

 

Please review this list before calling the service. It will save your time and money. This 

list includes frequent complaints that are not arising from defective workmanship or 

material usage. Some of the features described here may not exist in your product. 
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The refrigerator is running frequently or for a long time. 

• New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate 
for a longer period of time. 
• The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates 
for longer periods in hot ambient. 
• The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food. 
>>>When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take 
longer for it to attain the set temperature. This is normal. 
• Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator. 
• Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air 
that has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer 
periods. Do not open the doors frequently. 
• Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are 
closed completely. 
• The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator 
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved. 
• Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not 
properly seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes 
the refrigerator to run for a longer period of time in order to maintain the current 
temperature. 

Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient. 

• The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer 
temperature to a warmer degree and check. 

Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient. 

• The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a warmer degree and check. 

Food kept in the fridge compartment drawers is frozen. 

• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a lower value and check. 

Temperature in the fridge or freezer is very high. 

• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 
temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments 
attain a sufficient temperature. 
• Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. 
• Door is ajar. >>>Close the door completely. 
• The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. 
When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer 
for it to attain the set temperature. 
• Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator. 

 



 

22    EN 

Vibrations or noise. 

• The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, 
balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to 
carry the refrigerator, and level. 
• The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on 
top of the refrigerator. 

There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, etc. 

• Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your 
refrigerator. It is normal and not a fault. 

Whistle comes from the refrigerator. 

• Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault. 

Condensation on the inner walls of refrigerator. 

• Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a 
fault. 
• Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. Close them if they are open. 
• Door is ajar. >>>Close the door completely. 

Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors. 

• There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When 
the humidity is less, condensation will disappear. 

Bad odour inside the refrigerator. 

• No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator regularly 
with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water. 
• Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different 
container or different brand packaging material. 
• Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in 
closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers 
can cause unpleasant odours. 
• Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the 
refrigerator. 

The door is not closing. 

• Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the packages 
that are obstructing the door. 
• The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to 
balance the refrigerator. 
• The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable 
to carry the refrigerator. 

Crispers are stuck. 

• The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the drawer. 

 



 
 

Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi! 
Drodzy Klienci, 

Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i 

sprawdzony według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzie Wam 

dobrze służył. 

Dlatego prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi chłodziarki przed jej użyciem 

i zachować ją do późniejszego wglądu. Przy przekazaniu tej chłodziarki komuś innemu, 

prosimy także przekazać tę instrukcję. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże korzystać z tej chłodziarki sprawnie i 

bezpiecznie. 

    Proszę przeczytać tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem chłodziarki. 

    Prosimy na pewno przeczytać wskazówki na temat bezpieczeństwa. 

    Prosimy przechowywać tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się 

przydać później.  

    Prosimy przeczytać również inne dokumenty dostarczone wraz z chłodziarką. 

Zwracamy uwagę, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Różnice 

pomiędzy modelami zostaną wskazane w instrukcji.  

Objaśnienie symboli 

W niniejszej instrukcji obsługi używa się następujących symboli: 

Wa ne informacje i przydatne wskaz wki.

Ostrze enie przed zagro eniem ycia i mienia. 

 Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.
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Oto chłodziarka 
 

1 

Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle 
odpowiadać Waszemu modelowi chłodziarki. Jeśli pewnych części nie ma w 
Waszej chłodziarce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli. 
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Opcjonalnie

1.  Panel wskaźników 
2.  Oświetlenie wewnętrzne 
3.   Wentylator komory chłodzenia 
4*.  Podpěra na láhve vína 
5.  Nastawialne półki komory 

chłodziarki 
6.   Komora schładzania 
7.   Pokrywa bin kontrolowany warzyw 

8.   Kontrolowane bin warzyw 
9.  Podpory tacki na lód i tacka na lód 

10.   Komora szybkiego zamrażania 
11.  Komory do przechowywania żywności 

mrożonej 
12.  Nastawiane nóżki przednie 
13*.  Pojemnik na nabiał 
14.  Półka na słoiki 
15.  Półka na butelki 
16.  Wentylator komory zamrażania 
 



 
Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa 2 

Prosimy przeczytać następujące 
ostrzeżenia. 

Niestosowanie się do tej informacji może 
spowodować obrażenia lub szkody 
materialne. W takim przypadku tracą 
ważność wszelkie gwarancje i zapewnienia 
niezawodności. 

Oryginalne części zamienne będą dostępne 
przez 10 lat od daty zakupu produktu. 

 

Zamierzone przeznaczenie 

 Chłodziarka jest przeznaczona do 
używania we wnętrzach i obszarach 
zamkniętych, takich jak domy; 

  w zamkniętych pomieszczeniach 
roboczych, takich jak sklepy i biura; 

  w zamkniętych pomieszczeniach 
mieszkalnych, takich jak domy w 
gospodarstwach wiejskich, hotele i 
pensjonaty. 

  Nie należy używać jej na dworze. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

  Gdy zechcecie pozbyć się tego 
urządzenia/zezłomować je, zalecamy 
skonsultowanie się z autoryzowanym 
serwisem, aby uzyskać potrzebne 
informacje i poznać kompetentne 

podmioty. 
  W sprawach wszelkich pytań i problemów 

związanych z tą chłodziarką konsultujcie 
się z Waszym autoryzowanym serwisem. 
Bez powiadomienia autoryzowanego 
serwisu nie interweniujcie sami i nie 
pozwalajcie interweniować innym w 
funkcjonowanie chłodziarki. 

  Dotyczy modeli z zamrażalnikiem: Nie 
jedzcie lodów ani kostek lodu 
bezpośrednio po wyjęciu ich z 
zamrażalnika! (Może to spowodować 
odmrożenia w ustach). 

  Dotyczy modeli z zamrażalnikiem: Nie 
wkładajcie do zamrażalnika napojów w 
butelkach ani w puszkach. Mogą 
wybuchnąć. 

 

  Nie dotykajcie palcami mrożonej 
żywności, bo może do nich przylgnąć. 

  Przed czyszczeniem lub 
rozmrażaniem chłodziarki wyjmujcie 
jej wtyczkę z gniazdka. 

  Do czyszczenia i rozmrażania 
chłodziarki nie wolno stosować pary 
ani środków czyszczących w tej 
postaci. W takich przypadkach para 
może zetknąć się z częściami 
urządzeń elektrycznych i spowodować 
zwarcie albo porażenie elektryczne. 

  Nie wolno używać żadnych części 
chłodziarki, takich jak drzwiczki, jako 
podpory ani stopnia. 

  Wewnątrz chłodziarki nie wolno 
używać urządzeń elektrycznych. 

  Nie wolno uszkadzać obwodu 
chłodzącego, w którym krąży środek 
chłodzący, narzędziami do wiercenia i 
cięcia. Środek chłodzący, który może 
wybuchnąć skutkiem przedziurawienia 
przewodów gazowych parownika, 
przedłużeń rur lub powłok 
powierzchni, powoduje podrażnienia 
skóry lub obrażenia oczu. 

  Nie przykrywajcie żadnym materiałem 
ani nie blokujcie otworów 
wentylacyjnych w chłodziarce. 

  Urządzenia elektryczne mogą 
naprawiać tylko osoby z 
uprawnieniami. Naprawy wykonywane 
przez osoby niekompetentne 
stwarzają zagrożenie dla 
użytkowników. 

 W razie jakiejkolwiek awarii, a także w 
trakcie prac konserwacyjnych lub 
napraw, odłączcie chłodziarkę od 
zasilania z sieci, wyłączając odnośny 
bezpiecznik albo wyjmując wtyczkę z 
gniazdka. 

  Wyjmując przewód zasilający z 
gniazdka, należy ciągnąć za wtyczkę, 
nie za przewód. 

 

4    PL 



 

 Napoje o wyższej zawartości alkoholu 
wkładajcie do chłodziarki w dokładnie 
zamkniętych naczyniach i w pozycji 
pionowej. 

  Nie wolno przechowywać w chłodziarce 
puszek do rozpylania substancji 
łatwopalnych lub wybuchowych. 

  W celu przyśpieszenia procesu 
rozmrażania chłodziarki nie należy 
używać żadnych urządzeń 
mechanicznych ani innych środków poza 
zalecanymi przez jej producenta. 

  Wyrób ten nie jest przeznaczony do 
użytku osób o ograniczonej sprawności 
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej oraz 
osoby bez odpowiedniego 
doświadczenia i umiejętności (w tym 
dzieci), o ile nie zapewni się im nadzoru 
lub instrukcji jego użytkowania ze strony 
osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo. 

  Nie uruchamiajcie chłodziarki, jeśli jest 
uszkodzona. W razie jakichkolwiek obaw 
skontaktujcie się z pracownikiem 
serwisu. 

  Bezpieczeństwo elektryczne tej 
chłodziarki gwarantuje się tylko 
wówczas, jeśli system uziemienia 
Waszej instalacji domowej spełnia 
wymogi norm. 

  Wystawianie tego urządzenia na 
działanie deszczu, śniegu, słońca i 
wiatru zagraża jego bezpieczeństwu 
elektrycznemu. 

  W razie uszkodzenia przewodu 
zasilającego skontaktujcie się z 
autoryzowanym punktem serwisowym 
aby uniknąć zagrożenia. 

  W trakcie instalowania chłodziarki nigdy 
nie wolno włączać wtyczki w gniazdko w 
ścianie. 
Może to zagrażać śmiercią lub 
poważnym urazem. 

  Chłodziarka ta przeznaczona jest 
wyłącznie do przechowywania żywności. 
Nie wolno jej używać w żadnym innym 
celu. 
 

  Tabliczka z danymi technicznymi 
umieszczona jest na lewej ściance 
wewnątrz chłodziarki. 

  Chłodziarki nie wolno przyłączać do 
systemów oszczędzających energię 
elektryczną, może to ją uszkodzić. 

  Jeśli na chłodziarce pali się niebieskie 
światło, nie należy patrzeć na nie przez 
przyrządy optyczne. 

  Jeśli chłodziarka obsługiwana jest 
ręcznie, po awarii zasilania należy 
odczekać przynajmniej 5 minut przed jej 
ponownym załączeniem. 

  Przy przekazaniu chłodziarki nowemu 
posiadaczowi wraz z nią należy 
przekazać niniejszą instrukcję. 

  Przy transporcie chłodziarki należy 
unikać uszkodzenia jej przewodu 
zasilającego. Zagięcie przewodu może 
spowodować pożar. Na przewodzie 
zasilającym nie wolno ustawiać żadnych 
ciężkich przedmiotów. 

  Nie wolno wkładać wtyczki do gniazdka 
mokrymi dłońmi. 

 

 

 Nie wolno wkładać wtyczki chłodziarki 
do obluzowanego gniazdka. 

  Ze względów bezpieczeństwa nie wolno 
pryskać wodą bezpośrednio na żadne 
wewnętrzne i zewnętrzne części 
chłodziarki. 

  Nie wolno rozpylać substancji 
zawierających łatwopalny gaz, np. 
propan, w pobliżu chłodziarki, ponieważ 
grozi to pożarem i wybuchem. 
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  Nie wolno stawiać na chłodziarce 
pojemników napełnionych wodą, 
ponieważ może to spowodować 
porażenie prądem elektrycznym lub 
pożar. 

  Nie przeciążajcie chłodziarki nadmierną 
zawartością. W przeładowanej 
chłodziarce po otwarciu drzwiczek 
żywność może spadać z półek, 
powodując urazy użytkowników i 
uszkodzenia chłodziarki. 

  Nie wolno stawiać żadnych 
przedmiotów na chłodziarce, ponieważ 
mogą spaść przy otwieraniu lub 
zamykaniu drzwiczek. 

  Ponieważ szczepionki, lekarstwa 
wrażliwe na ciepło, materiały naukowe, 
itp. wymagają ściśle regulowanej 
temperatury, nie należy ich 
przechowywać w chłodziarce. 

 Jeśli chłodziarka nie będzie używana 
przez dłuższy czas, należy wyjąc jej 
wtyczkę z gniazdka. Ewentualny 
problem z przewodem zasilającym 
może spowodować pożar. 

  Czubki wtyczki należy regularnie 
czyścić suchą ściereczką, w 
przeciwnym razie mogą spowodować 
pożar. 

  Jeśli nastawiane nóżki nie są 
bezpiecznie ustawione na podłodze, 
chłodziarka może się przemieszczać. 
Właściwe zabezpieczenie nastawianych 
nóżek na podłodze może temu 
zapobiec. 

  Przy przenoszeniu chłodziarki nie 
chwytajcie za klamkę w drzwiczkach. W 
ten sposób można ją urwać. 

  Gdy chłodziarkę trzeba ustawić obok 
innej chłodziarki lub zamrażarki, należy 
zachować przynajmniej 8 cm odstępu 
pomiędzy nimi. W przeciwnym razie 
przylegające do siebie ścianki mogą 
pokrywać się wilgocią. 

Dotyczy modeli z dozownikiem 

wody: 
 

 Ciśnienie wody w kranie powinno 

wynosić przynajmniej 1 bar. Ciśnienie 

wody w kranie nie powinno przekraczać 8 

bar.  

  Należy używać wyłącznie wody pitnej. 
 

Bezpieczeństwo dzieci 
 

  Jeśli drzwiczki zamykane są na klucz, 

należy go chronić przez dostępem dzieci. 
 

  Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie 

bawiły się, manipulując chłodziarką. 

 

Zgodność z przepisami WEEE i 

utylizacja zużytej chłodziarki 

Symbol   na wyrobie lub opakowaniu 

oznacza, że wyrób ten nie może być 

traktowany jako odpadki domowe. 

Zamiast tego należy je dostarczyć do 

właściwego punktu zbierania surowców 

wtórnych z urzadzeń elektrycznych i 

elektronicznych. Zapewniając 

odpowiednie złomowanie tego wyrobu 

przyczyniamy się do zapobiegania 

potencjalnie szkodliwym konsekwencjom 

dla środowiska naturalnego oraz zdrowia 

ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby 

być spowodowane nieprawidłowym jego 

nieodpowiednim złomowaniem. Aby 

uzyskać bardziej szczegółowe informacje 

o odzyskiwaniu surowców wtórnych z 

tego wyrobu, prosimy skontaktować się ze 

swym organem administracji lokalnej, 

służbą oczyszczania miasta lub ze 

sklepem, gdzie wyrób ten został 

zakupiony. 
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Informacje opakowaniu 
 

 Materiały opakowania tego wyrobu są 

wykonane z surowców wtórnych, zgodnie 

z naszymi krajowymi przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska. 

Materiałów opakunkowych nie wolno 

wyrzucać z odpadami z gospodarstwa 

domowego lub innymi. Należy przekazać 

je do punktu zbiórki surowców wtórnych. 

Nie zapomnijcie... 

 Wszelkie substancje recyklingowane 

mają ogromne znaczenie dla środowiska 

i bogactwa naszego kraju. 

 Jeśli chcecie wziąć udział w oceniw 

materiałów do pakowania, skontaktujcie 

się z organizacjami ekologicznymi w 

swojej okolicy lub władzami lokalnymi. 
 

Ostrzeżenie HCA 
 

Jeśli system chłodniczy Waszej 
chłodziarki zawiera R600a: 
 Gaz ten jest łatwopalny. Należy zatem 

uważać, aby w trakcie jego użytkowania i 

transportu nie uszkodzić systemu i 

przewodów chłodzenia. W razie 

uszkodzenia, należy trzymać chłodziarkę 

z dala od potencjalnych źródeł ognia, 

które mogą spowodować jej pożar i 

należy wietrzyć pomieszczenie, w którym 

jest umieszczona. 

 Rodzaj zastosowanego gazu podano 

na tabliczce umieszczonej na lewej 

ściance wewnątrz chłodziarki. 

 Nie wolno pozbywać się tego wyrobu 

poprzez jego spalenie. 

Co robić, aby oszczędzać energię 
 

  Nie zostawiajcie drzwiczek chłodziarki 

otwartych na dłużej. 
 

  Nie wkładajcie do chłodziarki gorących 

potraw ani napojów. 
 

  Nie przeładowujcie chłodziarki, ponieważ 

będzie to utrudniać krążenie powietrza w jej 

wnętrzu. 
 

  Nie instalujcie chłodziarki tam, gdzie 

narażona będzie na bezpośrednie działanie 

słońca, ani w pobliżu urządzeń 

wydzielających ciepło, takich jak piecyki, 

zmywarki do naczyń lub grzejniki. 

Chłodziarkę instaluje się co najmniej 30 cm 

od źródeł ciepła oraz co najmniej 5 cm od 

kuchenek elektrycznych. 
 

  Pamiętajcie, aby żywność przechowywać 

w zamkniętych pojemnikach. 

  W zamrażalniku chłodziarki zmieścić 

można najwięcej żywności, jeśli wyjmie 

się z niego półkę z szufladą. Deklarowane 

zużycie energii przez chłodziarkę 

określono przy szufladach wyjętych z 

komory zamrażalnika. Używanie półki lub 

szuflady odpowiednio do kształtów i 

rozmiarów zamrażanej żywności jest 

bezpieczne. 
 

  Rozmrażanie mrożonek w komorze 

zamrażalnika pozwala zarówno oszczędzać 

energię, jak i zachować jakość żywności. 

 

 Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, 

gdzie instaluje się chłodziarkę, powinna 

wynosić co najmniej -15°C. Ze względu na 

wydajność chłodziarki nie zaleca się 

użytkowania jej w niższych temperaturach. 

 Trzeba dokładnie oczyścić wnętrze 

chłodziarki. 
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Instalacja 3 

  W przypadku zignorowania podanych 

w tej instrukcji obsługi informacji,  

producent nie ponosi za to żadnej 

odpowiedzialności. 
 

Na co należy zwrócić uwagę przy 

przenoszeniu chłodziarki 
 

1. Należy wyjąć wtyczkę chłodziarki z 

kontaktu. Przed transportem należy 

chłodziarkę opróżnić i oczyścić. 

2. Przed ponownym opakowaniem 

chłodziarki, półki, akcesoria, pojemnik 

na świeże warzywa itp. w jej wnętrzu 

należy przymocować za pomocą 

taśmy klejącej i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Opakowanie należy 

obwiązać grubą taśmą lub solidnym 

sznurem i ściśle przestrzegać zasad 

transportowania takich pakunków. 

3. Oryginalne opakowanie i elementy z 

pianki należy zachować do przyszłego 

transportu lub przeprowadzek. 
 

Przed uruchomieniem chłodziarki 
 

 Zanim zaczniecie korzystać z 

chłodziarki, sprawdźcie, co następuje: 

1. Załóżcie 2 kliny z tworzywa 

sztucznego, jak na rysunku poniżej. Kliny 

z tworzywa sztucznego zapewniają 

odstęp dla cyrkulacji powietrza pomiędzy 

chłodziarką a ścianą. (Rysunek ten służy 

celom poglądowym i nie musi być 

identyczny z Waszą chłodziarką.) 

 
 

2. Oczyścić wnętrze chłodziarki, zgodnie 

z zaleceniami podanymi w rozdziale 

„Konserwacja i czyszczenie”. 
 

3. Wsadź wtyczkę chłodziarki w gniazdko 

w ścianie. Po otwarciu drzwiczek 

chłodziarki, zapali się światło w jej 

wnętrzu. 
 

4. Gdy zaczyna działać sprężarka, 

słychać będzie jej odgłos. Płyny i gazy 

zawarte w systemie chłodzenia także 

mogą powodować szumy, nawet jeśli 

nie działa sprężarka i jest to zupełnie 

normalne. 
 

5. Przednie krawędzie chłodziarki mogą 

się nagrzewać. Jest to całkiem 

normalne. Te obszary powinny się 

nagrzewać, co zapobiega skraplaniu 

się pary. 
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Połączenia elektryczne 
 

 Chłodziarkę przyłącza się do gniazdka 
z uziemieniem, zabezpieczonego 
bezpiecznikiem o odpowiedniej 
wydajności. 
Ważne: 
 

 Przyłączenie chłodziarki musi być 
zgodne z przepisami krajowymi. 
  Po instalacji wtyczka zasilania musi 

być łatwo dostępna. 
 

  Bezpieczeństwo elektryczne tej 
chłodziarki gwarantuje się tylko 
wówczas, jeśli system uziemienia 
Waszej instalacji domowej spełnia 
wymogi norm. 

 

  Napięcie podane na etykiecie 
wewnątrz chłodziarki po lewej 
powinno być równe napięciu w sieci. 

 

 Do przyłączenia nie można używać 
przedłużaczy ani przewodów z 
wieloma wtyczkami. 
 

  Uszkodzony przewód zasilający musi 
wymienić upoważniony i wykwalifikowany 

elektryk. 

  Nie można ponownie uruchamiać 

produktu przed jego naprawieniem! Grozi 
to porażeniem elektrycznym! 
 

Usuwanie opakowania 
 

 Materiały opakunkowe mogą być 

niebezpieczne dla dzieci. Należy chronić 

materiały opakunkowe przed dostępem 

dzieci, albo usunąć je zgodnie z podaną 

przez miejscowe władze instrukcją 

odpowiednią dla odpadków ich kategorii. 

Nie należy wyrzucać ich wraz ze 

zwykłymi odpadkami domowymi, ale  na 

wyznaczony przez lokalne władze 

śmietnik opakowań. 

 Opakowanie tej chłodziarki 

wyprodukowano z surowców wtórnych. 

Utylizacja starej chłodziarki 
 

 Starej chłodziarki należy pozbyć się 

tak, aby nie zaszkodzić środowisku 

naturalnemu. 

 W sprawie utylizacji chłodziarki 

możecie skonsultować się z 

autoryzowanym sprzedawcą lub punktem 

zbiórki surowców wtórnych w swojej 

miejscowości. 
 

 Przed utylizacją chłodziarki należy 

odciąć wtyczkę zasilania elektrycznego, a 

jeśli w drzwiczkach są jakieś zamki, 

należy je trwale uszkodzić, aby zapobiec 

zagrożeniu dzieci. 
 

Ustawienie i instalacja 
 

 Jeśli drzwi wejściowe do 

pomieszczenia, w którym ma być 

zainstalowana chłodziarka, są zbyt 

wąskie, aby mogła przez nie przejść, 

należy wezwać autoryzowany serwis, 

który zdejmie z niej drzwiczki i przeniesie 

ją bokiem przez drzwi. 

1. Chłodziarkę należy zainstalować w 

miejscu, w którym łatwo będzie ją 

używać. 

2. Chłodziarka musi stać z dala od źródeł 

ciepła, miejsc wilgotnych i bezpośrednio 

nasłonecznionych. 

3. Aby uzyskać wydajną pracę 

chłodziarki, należy zapewnić odpowiednią 

wentylację wokół niej. Jeśli chłodziarka 

ma stanąć we wnęce w ścianie, należy 

zachować co najmniej 5 cm odstęp od 

sufitu i ściany. Nie stawiaj chłodziarki na 

dywanie, wykładzinie dywanowej, ani 

żadnym podobnym podłożu. 

4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę 

należy ustawić na równej powierzchni 

podłogi. 
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Wymiana lampki oświetlenia 
 

 Aby wymienić żarówkę/diodę LED 

używaną do oświetlenia chłodziarki, 

należy wezwać autoryzowany serwis. 

   Lampa (lampy) wykorzystywane w tym 
urządzeniu nie są przeznaczone do 
oświetlania pomieszczeń. Lampa ta ma 
pomagać użytkownikowi wygodnie i 
bezpiecznie umieszczać pożywienie w 
lodówce/zamrażarce. 
Żarówki używane w urządzeniu muszą 
wytrzymywać ekstremalne warunki 
fizyczne, jak np. temperatury poniżej  
-20°C. 
 

 
 

Nastawianie nóżek 
 

 Jeśli chłodziarka nie stoi równo: 

 Można wyrównać jej ustawienie, 

obracając przednie nóżki, tak jak 

pokazano na rysunku. Narożnik lodówki 

obniża się obracając nóżkę w tym 

narożniku w kierunku czarnej strzałki, lub 

podnosi obracając nóżkę w przeciwnym 

kierunku. Takie działanie ułatwi lekkie 

uniesienie chłodziarki z pomocą innej 

osoby. 
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Przygotowanie 4 

 Chłodziarkę należy zainstalować 

przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła 

takich jak kuchenka, kaloryfer lub piec, 

i przynajmniej 5 cm od piecyka 

elektrycznego, a także należy chronić 

ją przez bezpośrednim działaniem 

słońca. 
 

 

  Należy upewnić się, że wnętrze 

chłodziarki zostało dokładnie 

oczyszczone. 
 

  Jeśli zainstalowane mają być dwie 

chłodziarki obok siebie, należy 

zachować co najmniej 2 cm odstępu 

między nimi. 
 

  Przy pierwszym uruchomieniu 

chłodziarki należy przez pierwsze 

sześć godzin przestrzegać 

następujących instrukcji. 
 

 Nie należy zbyt często otwierać 

drzwiczek. 
 

 Należy uruchomić ją pustą, bez żadnej 

żywności we wnętrzu. 
 

 Nie należy wyjmować wtyczki 

chłodziarki z gniazdka. W przypadku 

awarii zasilania, której nie można 

samemu naprawić, należy zastosować 

się do ostrzeżenia z rozdziału 

„Zalecane rozwiązania problemów”. 
 

 

  Produkt jest przeznaczony do pracy w 

temperaturze nieprzekraczającej 43°C. 

Nawet jeśli temperatura otoczenia 

spadnie do -15 °C, mrożona żywność 

w zamrażalniku nie rozmrozi się dzięki 

zaawansowanemu elektronicznemu 

systemowi sterowania temperaturą. W 

przypadku pierwszej instalacji NIE 

należy ustawiać produktu w miejscach 

o niskiej temperaturze otoczenia. 

Uniemożliwia to bowiem ustawienie w 

zamrażarce standardowej temperatury 

pracy. 

 Po uzyskaniu ciągłego działania 

chłodziarkę można przenieść w inne 

miejsce. A zatem później można 

umieścić chłodziarkę w garażu lub 

nieogrzewanym pomieszczeniu bez 

obaw o zepsucie zamrożonej 

żywności. Jednakże istnieje 

prawdopodobieństwo, że powyżej 

wymienionych niskich temperatur 

żywność w komorze chłodniczej może 

ulec zamrożeniu, z tego względu 

zaleca się wykorzystanie żywności z 

chłodziarki w kontrolowany sposób. 

Gdy temperatura otoczenia wróci do 

normalnego poziomu, można zmienić 

ustawienie przycisku odpowiednio do 

potrzeb. 

  Jeśli temperatura otoczenia spadła 

poniżej 0°C, zawartość komory 

chłodniczej zamarza. Zaleca się więc 

aby przy tak niskich temperaturach 

otoczenia nie używać komory 

chłodzenia. 

 Natomiast z komory zamrażalnika 

można nadal korzystać jak zwykle.  



 
Obsługa chłodziarki 5 
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Panel wskaźników 
Panel wskaźników umożliwia nastawianie 
temperatury i sterowanie innymi funkcjami 
produktu bez otwierania drzwi. Po prostu 
naciśnij napisy na odpowiednich 
przyciskach, aby ustawić funkcje. 
1. Wskaźnik ostrzegawczy o awarii 

zasilania/ wysokiej temperaturze 

Wskaźnik ten (!) zapala się w razie awarii 

zasilania, zbyt wysokiej temperatury lub 

ostrzeżeń o błędach. 

Podczas długotrwałych przerw w zasilaniu, 

najwyższa temperatura w zamrażarce 

będzie migać na wyświetlaczu cyfrowym. 

Po sprawdzeniu produktów w komorze 

zamrażalnika naciśnij przycisk wyłączania 

alarmu ( ) aby skasować to ostrzeżenie. 

 

Jeśli wskaźnik ten zapali się, 

proszę poszukać środków zaradczych w 

rozdziale tej instrukcji dotyczącym 

„Zalecanych środków rozwiązywania 

problemów”. 

2. Funkcji oszczędzania energii 
(wyświetlacz wyłączony)  
Jeśli drzwi są stale zamknięte produktu 
przez długi czas jest aktywowany 
automatycznie po 1 minucie i 
energooszczędny symbol świeci funkcji 
oszczędzania energii. (  ) Gdy czynna 
jest funkcja oszczędzania energii, gasną 
wszystkie inne symbole na wyświetlaczu. 
Funkcja oszczędzania energii wyłącza 
się za naciśnięciem dowolnego przycisku 
lub za otwarciem drzwiczek, a symbole 
na wyświetlaczu powracają do stanu 
normalnego.  

Funkcja oszczędzania energii jest 

uruchamiana w czasie dostawy z fabryki 

i nie można jej skasować. 

*Opcjonalne: Podane w tej instrukcji liczby mają wartości orientacyjne i nie muszą 
dokładnie odnosić się do tej konkretnej chłodziarki. Jeśli ta konkretna chłodziarka nie 
zawiera jakichś części, o których mowa w tej instrukcji, oznacza to, że informacje te 
odnoszą się do jej innych modeli. 
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3. Funkcja szybkiego chłodzenia 
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję szybkiego gotowania 

( ) 

 Korzystaj z funkcji szybkiego 
chłodzenia, kiedy chcesz szybko 
schłodzić żywność umieszczoną w 
komorze chłodzenia. Jeśli schłodzona 
ma być znaczna ilość świeżej żywności, 
zaleca się uruchomienie tej funkcji przed 
włożeniem żywności do chłodziarki. 

Jeśli nie wyłączysz szybkiego 
chłodzenia, funkcja ta wyłączy się 
automatycznie po 1 godzinach lub gdy 
temperatura w komorze chłodzenia 
osiągnie żądaną wartość. 

 Funkcja ta nie zostanie wywołana przy 
przywróceniu zasilania po jego 
awaryjnym wyłączeniu. 
4. Przycisk nastawienia temperatury w 
komorze chłodzenia 
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić 
temperaturę w komorze chłodzenia 
odpowiednio na 8, 7,6, 5,4,3, 2,1,  8… 
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić 
żądaną temperaturę w komorze 

chłodzenia. ( ) 
5. Funkcja Vacation (Wakacje) 
Aby wyłączyć funkcję Vacation naciśnij i 
przez 3 sekundy przytrzymaj ten przycisk 

( ), a włączy się wskaźnik trybu 
Vacation ( ). 
Gdy czynna jest funkcja opróżniania, na 
wskaźniku temperatury w komorze 
chłodzenia wyświetla się " -- ", i komora 
ta nie jest aktywnie chłodzona. 
Gdy ta funkcja ta jest załączona, nie 
należy trzymać żywności w komorze 
chłodzenia. Inne komory będą nadal 
chłodzone odpowiednio do nastawionych 
w nich temperaturach.  

Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie 
naciśnij przycisk funkcji  Vacation.  

 

6. Wyłączanie alarmu:  
W przypadku alarmu awarii zasilania / 
wysokiej temperatury, po sprawdzeniu 
produktów w komorze zamrażarki 
naciśnij przycisk wyłączania alarmu ( ) 
aby skasować to ostrzeżenie.  

7. Blokada przycisków  
Naciśnij przycisk blokady przycisków  

( 3’’) na 3 sekundy. Zapali się ikonka 

blokady przycisków ( )  i załączy się 
blokada. Przy załączonej blokadzie 
przyciski nie działają. Ponownie naciśnij 
przycisk Key Lock  [Blokada przycisków] 
na 3 sekundy. Ikonka blokady 
przycisków zgaśnie i blokada wyłączy 
się.  

Naciśnij przycisk blokady przycisków, 
jeśli chcesz  uniemożliwić zmianę 
ustawień temperatury w chłodziarce 

( 3’’).  

8. Eco fuzzy  
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Eco Fuzzy 
jeden razy, aby aktywować funkcję 
rozmytej eko. 

 Chłodziarka zostanie uruchomiona w 
najbardziej oszczędnym trybie co 
najmniej 6 godzin później, a gdy funkcja 
ta jest aktywna zapali się wskaźnik 

oszczędnego użytkowania ( ). Naciśnij 
i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk 
funkcji eco fuzzy, aby wyłączyć funkcję 
oszczędnego użytkowania eco fuzzy.  

Wskaźnik ten zapala się po 6 godzinach, 

gdy jest włączona jest funkcja eco fuzzy. 

9. Przycisk nastawienia temperatury w 
komorze zamrażalnika.  
Naciśnij ten przycisk, aby nastawić 
temperaturę w komorze zamrażalnika 
odpowiednio na -18, -19, -20, -21, -22, -
23, -24 oraz -18. Naciśnij ten przycisk, 
aby nastawić żądaną temperaturę w 

komorze zamrażalnika.( )  
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10. Wskaźnik wyłączenia Icematic 
(tylko na produktach z Icematic 
maszynie) 

Wskazuje, czy kostkarka Icematic jest 
włączona czy wyłączona.  (0/03’’) Jeśli 
jest aktywny, Icematic nie działa. Aby 
ponownie włączyć Icematic, naciśnij i 
przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk 
wł.-wył.  

 Kiedy wybrana jest ta funkcja, woda 
przestaje wypływać ze zbiornika. Jednak 
już zrobiony lód można wybrać z 
kostkarki Icematic.  

11. Przycisk funkcji szybkiego 
zamrażania / włączania wyłączania 
Icematic  
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję 
szybkiego zamrażania, naciśnij ten 
przycisk. Kiedy włączysz tę funkcję, 
komora zamrażalnika zostanie 
schłodzona do temperatury niższej niż 

ustawiona wartość. ( )  

 Aby włączyć lub wyłączyć kostkarkę 
Icematic, naciśnij ten przycisk i 
przytrzymaj go przez 3 sekundy (tylko na 
produktach z Icematic maszynie).  
Korzystaj z funkcji szybkiego chłodzenia, 
kiedy chcesz szybko schłodzić żywność 
umieszczoną w komorze chłodzenia Jeśli 
schłodzona ma być znaczna ilość 
świeżej żywności, zaleca się 
uruchomienie tej funkcji przed włożeniem 
żywności do chłodziarki.  

Jeśli nie wyłączysz szybkiego 
zamrażania, funkcja ta wyłączy się 
automatycznie po 25 godzinach lub gdy 
temperatura w komorze chłodzenia 
osiągnie żądaną wartość.  

 Funkcja ta nie zostanie wywołana 
przy przywróceniu zasilania po jego 
awaryjnym wyłączeniu.  
 
 

12. Wskaźnik oszczędnego 
użytkowania  
Pokazuje, że chłodziarka pracuje w 

trybie energooszczędnym. 

(eco)Wskaźnik ten będzie aktywny, jeśli 

temperaturę komory zamrażania 

nastawiono na -18 stopni lub zgodnie z 

funkcją Eco-Extra chłodzenie przebiega 

w trybie energooszczędnym.  
 

 Wskaźnik użytkowania oszczędnego 
gaśnie, gdy zostanie wybrana funkcja 
szybkiego chłodzenia lub szybkiego 
zamrażania. 

Podwójny system chłodzący: 

 Chłodziarka ta wyposażona jest w dwa 

odrębne systemy chłodzące do 

chłodzenia komory na żywność świeżą 

oraz komory zamrażalnika. A więc 

powietrze w komorze na żywność świeża 

nie miesza się z powietrzem w 

zamrażalniku. 

Dzięki tym dwóm odrębnym systemom 

chłodzącym chłodzenie zachodzi 

szybciej niż w innych chłodziarkach. Nie 

mieszają się zapachy w tych komorach. 

Ponadto dodatkowo oszczędza sie 

energię, ponieważ odszranianie 

wykonywane jest indywidualnie. 
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Pojemnik na warzywa z kontrolą 
wilgotności  
*opcja  
 

Funkcja kontroli wilgotności umożliwia 
zachowanie odpowiedniej wilgotności 
warzyw i owoców oraz zapewnia dłuższą 
świeżość żywności.  

Zaleca się w miarę możliwości 
przechowywanie w pojemniku warzyw 
liściastych, jak sałata, szpinak itp. w pozycji 
poziomej, a nie opartych o korzeń, ze 
względu na utratę wilgotności.  

Układając warzywa, ciężkie i twarde należy 
układać na dole, a lekkie i miękkie na górze, 
biorąc pod uwagę konkretną wagę warzyw.  

Nie zostawiać w pojemniku warzyw w 
plastikowych torebkach. Zostawienie ich w 
plastikowej torebce spowoduje, że szybko 
zgniją. W sytuacjach, kiedy styczność z 
innymi warzywami jest niezalecana, używaj 
materiałów opakowaniowych takich jak 
papier, które mają pewną porowatość 
pozwalającą zachować higienę.  

Nie wkładaj owoców, które wydzielają dużo 

gazowego etylenu, jak gruszki, morele, 

brzoskwinie, a przede wszystkim jabłka, do 

tego samego pojemnika na warzywa, co 

inne warzywa i owoce. Gazowy etylen 

wydobywający się z tych owoców może 

spowodować szybsze dojrzewanie i gnicie 

pozostałych warzyw i owoców. 

 

Komora do przechowywania 
żywności łatwo psującej się 
(niska temperatura \-20C - +30C). 
 

Komora ta służy do przechowywania 

mrożonek, które w razie potrzeby można 

rozmrażać powoli (mięso, ryby, drób, 

itp.), Komora niskotemperaturowa to 

najzimniejsze miejsce w chłodziarce, 

gdzie w idealnych warunkach można 

przechowywać  nabiał (ser, masło), 

mięso, ryby lub drób. 

W tej komorze nie należy przechowywać 

warzyw ani owoców. 
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 Aby uzyskać najlepsze rezultaty 

prosimy przestrzegać następujących 

instrukcji: 

1. Nie należy zamrażać zbyt dużych 

ilości żywności na raz. Jakość żywności 

zachowuje się najlepiej zamrażając ją na 

wskroś najszybciej, jak to możliwe. 
 

2. Umieszczenie w komorze 

zamrażalnika żuwności ciepłej powoduje 

ciągłą pracę systemu chłodzącego aż do 

całkowitego jej zamrożenia. 
 

3. Należy specjalnie zadbać, aby nie 

mieszać żywności już zamrożonej ze 

świeżą. 

4. Maksymalna pojemność 

przechowywania zamrożonej żywności 

osiąga się bez korzystania z szuflady 

przewidzianych w zamrażalniku. 

Zużycie energii w Twoim urządzeniu jest 

zadeklarowana podczas zamrażalnika 

jest w pełni załadowany na półkach bez 

użycia drawers. 

 5. Zaleca się umieszczenie środków 

spożywczych na górnej półce zamrażarki 

do początkowego zera. 

Zamrażanie żywności 

świeżej 

  Przed włożeniem do lodówki żywność 

 świeżą należy opakować lub przykryć. 
 

  Przed włożeniem do lodówki gorące 

 potrawy trzeba najpierw ostudzić  

 do temperatury pokojowej. 
 

  Żywność przeznaczona do zamrożenia 

musi być świeża i dobrej jakości. 

 Żywność należy podzielić na porcje, 

 stosownie do dziennych potrzeb 

 konsumpcyjnych rodziny. 
 

 Żywność musi być hermetycznie 

 zapakowana aby zapobiec jej 

 wysychaniu, nawet jeśli ma być 

 przechowywana przez krótki czas. 
 

 Materiały użyte do opakowania muszą 

 być mocne i odporna na zimno, 

 wilgotność, zapachy, olej i kwas, a także 

muszą być hermetyczne. Ponadto 

muszą być dobrze zamknięte i muszą 

być zrobione z łatwych do użycia i 

nadających się do zastosowania przy 

głębokim zamrażaniu materiałów. 
 

 Przeznaczoną do zamrażania żywność 

 wkłada się do komory zamrażalnika. 

 (Nie należy dopuścić, aby stykała się z 

 uprzednio zamrożoną żywnością, co 

 grozi ich częściowym rozmarznięciem. 

 Wydajność zamrażania tej lodówki 

 podano wśród danych technicznych). 
 

  Należy przestrzegać czasów 

przechowywania podanych w 

odniesieniu do głębokiego zamrażania. 

 

  Zamrożoną żywność należy spożywać 

bezpośrednio po odmrożeniu i nie wolno 

jej ponownie zamrażać. 
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Zalecenia co do komory na 

żywność świeżą 
 

*opcja 
 

 Nie należy dopuszczać do tego, aby 

żywność dotykała czujnika temperatury 

w komorze na żywność świeżą. Aby 

można było utrzymać idealną 

temperaturę w komorze na żywność 

świeżą, żywność nie może zasłaniać 

tego czujnika. 

 Do chłodziarki nie wolno wkładać 

gorącej żywności. 

Zalecenia co do przechowywania 

mrożonek 
 

Pakowane mrożonki ze sklepu należy 

przechowywać zgodnie z instrukcjami ich 

producentów dla   ( 4-

gwiazdkowych) komór do 

przechowywania mrożonek. 

• Aby utrzymać wysoką jakość 

mrożonek, którą zapewnili im producenci 

i sprzedawcy detaliczni należy pamiętać, 

co następuje: 

1. Paczki z mrożonkami należy wkładać 

do zamrażalnika możliwie szybko po ich 

zakupie. 

2. Sprawdzić, czy paczki zaopatrzone są 

w etykietki oznaczające zawartość oraz 

datę. 

3. Nie przekraczajcie terminów podanych 

na opakowaniu jako terminy przydatności 

do spożycia. 

 

Rozmrażanie 
 

Zamrażalnikiem rozmraża się 

automatycznie. 
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Konserwacja i czyszczenie 6 

Jak unikać nieprzyjemnych 

zapachów 

Do wyrobu chłodziarek nie są używane 

materiały powodujące nieprzyjemne 

zapachy. 

Jednak w wyniku niewłaściwego 

przechowywania żywności i nieczyszczenia 

wnętrza chłodziarki mogą powstawać 

nieprzyjemne zapachy. Aby uniknąć tego 

problemu, zwracaj uwagę na następujące 

sprawy: 

• Ważne jest utrzymywanie chłodziarki w 

czystości. 

Nieprzyjemne zapachy mogą być 

powodowane przez resztki żywności, plamy 

itd. A zatem co 15 dni czyść chłodziarkę 

roztworem węglanu w wodzie. Nie używaj 

detergentów ani mydła. 

• Żywność przechowuj w zamkniętych 

pojemnikach. Wydostające się z odkrytych 

pojemników mikroorganizmy mogą 

powodować nieprzyjemne zapachy. 

• W chłodziarce nie wolno przechowywać 

żywności zepsutej ani takiej, której termin 

przydatności do spożycia upłynął. 

 

Zabezpieczenia powierzchni 

plastykowych 

  Nie należy wkładać do chłodziarki oleju 

ani potraw smażonych na oleju w 

nieszczelnych pojemnikach, ponieważ 

może to uszkodzić jej plastikowe 

powierzchnie. W razie rozlania sie lub 

rozsmarowania oleju na plastikowej 

powierzchni, od razu oczyścić i opłukać 

ciepłą wodą jej zabrudzoną część.  

  Do czyszczenia chłodziarki nie wolno 

używać benzyny, benzenu ani 

podobnych substancji.  

 Zaleca się wyjęcie wtyczki chłodziarki z 

gniazdka przed jej czyszczeniem.  

 Do czyszczenia nie wolno stosować 

żadnych szorstkich narzędzi, mydła, 

domowych środków czystości, 

detergentów ani wosku do polerowania.  

  Należy umyć obudowę chłodziarki letnią 

wodą i wytrzeć ją do sucha.  

  Wnętrze należy czyścić wyżętą 

ściereczką zamoczoną w roztworze 

jednej łyżeczki do herbaty sody 

oczyszczonej w 0,5 litra wody, a 

następnie wytrzeć do sucha.  

  Należy zadbać, aby do obudowy lampki i 

innych urządzeń elektrycznych nie 

dostała się woda.  

  Jeśli chłodziarka ma być nieużywana 

przez dłuższy okres czasu, należy ją 

wyłączyć i całkowicie opróżnić z 

żywności, oczyścić i pozostawić z 

uchylonymi drzwiczkami.  

  Należy regularnie sprawdzać, czy 

uszczelki w drzwiczkach są czyste i nie 

osadzają się na nich cząstki żywności.  

  Aby wyjąć półki z drzwiczek, należy 

opróżnić je z zawartości, a potem po 

prostu nacisnąć od podstawy ku górze. 

 Do czyszczenia powierzchni 

zewnętrznych i chromowanych części 

produktu nie należy używać środków 

czyszczących ani wody z zawartością 

chloru. Chlor powoduje korozję takich 

powierzchni metalowych. 



 

19    PL 

Usuwanie usterek 7 

Chłodziarka nie działa.  

• Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka. >>>Włóż wtyczkę do gniazdka 
prawidłowo. 
• Zadziałał bezpiecznik gniazdka, do którego chłodziarka jest przyłączona, albo 
bezpiecznik główny. >>>Sprawdź bezpiecznik. 

Skropliny na bocznej ściance komory chłodzenia (MULTIZONE, COOL 
CONTROL oraz FLEXI ZONE). 

• Bardzo zimne otoczenie. >>>Nie instaluje się chłodziarki w miejscu, gdzie 
temperatura spada poniżej 10°C. 

• Zbyt często otwierano drzwiczki. >>>Rzadziej otwieraj i zamykaj drzwiczki 
chłodziarki. 

• Bardzo wilgotne otoczenie. >>>Nie instaluje się chłodziarki w miejscach bardzo 
wilgotnych. 

• Żywność o zawartości płynu przechowywana jest w otwartych pojemnikach. >>>Nie 
przechowuj żywności w płynie w otwartych pojemnikach. 

• Drzwiczki chłodziarki pozostawiono uchylone. >>>Zamknij drzwiczki chłodziarki. 
• Termostat ustawiony na bardzo niską temperaturę. >>>Nastaw termostat na 
odpowiednią temperaturę. 

 Sprężarka nie działa 

• Zabezpieczenie termiczne sprężarki zadziała w trakcie nagłego zaniku zasilania lub 
załącza się i wyłącza, ponieważ nie wyrównało się jeszcze ciśnienie w systemie 
chłodzącym chłodziarki. Chłodziarka zacznie działać po ok. 6 minutach. Jeśli po 
upływie tego czasu chłodziarka nie zacznie działać, prosimy wezwać serwis. 
• Chłodziarka jest w cyklu rozmrażania. >>>To normalne dla chłodziarki z całkowicie 
automatycznym rozmrażaniem. Cykl rozmrażania następuje okresowo. 
• Chłodziarka nie jest włączona do gniazdka. >>>Upewnij się, że wtyczka jest włożona 
do gniazdka. 
• Nieprawidłowo nastawiono temperaturę. >>> Wybierz odpowiednią temperaturę. 
• Przerwa w zasilaniu elektrycznym. >>>Chłodziarka powróci do normalnej pracy po 
przywróceniu zasilania. 

Gdy chłodziarka pracuje, poziom hałasu wrasta. 

• Z powodu zmian temperatury otoczenia zmieniły się charakterystyki eksploatacyjne 
chłodziarki. Jest to stan normalny, nie awaria. 

 

Prosimy zapoznać się z tym wykazem przed wezwaniem serwisu. Może to oszczędzić 

Wasz czas i pieniądze. Wykaz ten zawiera częste kłopoty, które nie wynikają z wadliwego 

wykonania ani zastosowania wadliwych materiałów. Niektóre z opisanych tu funkcji mogą 

nie występować w tym modelu urządzenia. 
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Chłodziarka pracuje często lub przez zbyt długi czas. 

• Nowa chłodziarka może być szersza od poprzedniej. Większe chłodziarki działają 
przez dłuższy czas. 
• Zbyt wysoka temperatura pokojowa. >>>To normalne, że w gorącym otoczeniu 
chłodziarka pracuje dłużej. 
• Chłodziarka została niedawno załączona lub jest przeładowana żywnością. 
>>>Gdy chłodziarka została niedawno włączona do gniazdka lub naładowana 
żywnością, osiągnięcie nastawionej temperatury potrwa dłużej. Jest to całkiem 
normalne. 
• Ostatnio włożono do chłodziarki znaczne ilości gorącej żywności. >>>Nie wkłada się 
gorącej żywności do chłodziarki. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. >>>Ciepłe 
powietrze, które dostało się do chłodziarki, powoduje, że działa ona dłużej. Nie 
otwierajcie drzwiczek zbyt często. 
• Pozostawiono uchylone drzwiczki komory chłodzenia lub zamrażania. >>>Sprawdź, 
czy drzwiczki są całkowicie zamknięte. 
• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę. >>>Nastaw chłodziarkę 
na wyższą temperaturę i odczekaj, aż zostanie ona osiągnięta. 
• Uszczelka w drzwiczkach chłodziarki lub zamrażalnika jest zabrudzona, 
uszkodzona, pęknięta lub nieprawidłowo włożona. >>>Oczyść lub wymień uszczelkę. 
Uszkodzona/pęknięta uszczelka powoduje, że lodówka pracuje przez dłuższy czas, 
aby utrzymać bieżącą temperaturę. 

Temperatura zamrażalnika jest bardzo niska, a temperatura chłodzenia jest 
wystarczająca. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę zamrażania. >>>Nastaw 
chłodziarkę na wyższą temperaturę zamrażania i sprawdź. 

Temperatura chłodzenia jest bardzo niska, a temperatura zamrażania jest 
wystarczająca. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę chłodzenia >>>Nastaw 
chłodziarkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdź. 

Żywność przechowywana w szufladach komory chłodzenia zamarzła. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia >>>Nastaw 
chłodziarkę na niższą temperaturę chłodzenia i sprawdź. 

Bardzo wysoka temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku. 

• Chłodziarka jest nastawiona na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia. 
>>>Nastawienia komory chłodzenia wpływają na temperaturę w zamrażalniku. Zmień 
temperaturę zamrażalnika lub chłodziarki i odczekaj, aż temperatura w odnośnej 
komorze osiągnie odpowiedni poziom. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. >>>Nie 
otwieraj drzwiczek zbyt często. 
• Pozostawiono uchylone drzwiczki. >>>Szczelnie zamknij drzwiczki.. 
• Chłodziarkę załączono lub załadowano niedawno żywnością. >>>Jest to całkiem 
normalne. Gdy chłodziarka została niedawno włączona do gniazdka lub naładowana 
żywnością, osiągnięcie nastawionej temperatury potrwa dłużej. 
• Ostatnio włożono do chłodziarki znaczne ilości gorącej żywności. >>>Nie wkłada 
się gorącej żywności do chłodziarki. 
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Drgania lub hałas. 

• Podłoga nie jest równa lub dość stabilna. >>> Jeśli chłodziarka kołysze się przy 
powolnym poruszeniu, wyrównaj jej położenie, odpowiednio nastawiając nóżki. 
Sprawdź także, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki. 

• Przedmioty postawione na chłodziarce mogą powodować hałas. >>>Zdejmij 
wszystko z chłodziarki. 

Z chłodziarki dochodzą odgłosy przelewania się i syczenia płynu. 

• Zgodnie z zasadą funkcjonowania chłodziarki następują przepływy płynu lub gazu. 
Jest to stan normalny, nie awaria. 

Z chłodziarki dochodzi świst. 

• Do ochłodzenia chłodziarki użyto wentylatorów. Jest to stan normalny, nie awaria. 

Skropliny na wewnętrznych ściankach chłodziarki. 

• Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja oblodzeniu i skraplaniu. Jest to stan normalny, nie 
awaria. 
• Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone. >>>Nie 
otwieraj drzwiczek zbyt często. Jeśli są otwarte, zamknij je. 
• Pozostawiono uchylone drzwiczki. >>>Szczelnie zamknij drzwiczki.. 

Na zewnątrz chłodziarki, lub pomiędzy drzwiczkami pojawia się wilgoć. 

• Być może w powietrzu jest wilgoć; to całkiem normalne przy wilgotnej pogodzie. 
Gdy wilgoć w powietrzu ustąpi, skropliny znikną. 

Nieprzyjemna woń wewnątrz chłodziarki. 

• Nie wykonuje się regularnego czyszczenia. >>>Regularnie czyść wnętrze 
chłodziarki gąbką namoczoną w ciepłej wodzie lub roztworze sody oczyszczonej. 
• Nieprzyjemny zapach powodują jakieś pojemniki lub materiały opakowaniowe. 
>>>Używaj innych pojemników lub materiałów opakowaniowych innej marki. 
• Do chłodziarki wstawiono żywność w niezamkniętych pojemnikach. >>>Żywność 
przechowuje się w zamkniętych pojemnikach. Wydostające się z odkrytych 
pojemników mikroorganizmy mogą powodować nieprzyjemne zapachy. 
• Wyjmuj z chłodziarki produkty, które przekroczyły termin przydatności do spożycia. 

Nie można zamknąć drzwiczek. 

• Opakowania z żywnością uniemożliwiają zamknięcie drzwiczek. >>>Przełóż na 
inne miejsce żywność, która przeszkadza w zamknięciu drzwiczek. 
• Chłodziarka nie stoi całkiem równo na podłodze. >>>Nastaw nóżki chłodziarki, aby 
wyrównać jej położenie. 
• Podłoga nie jest równa lub dość wytrzymała. >>>Sprawdź, czy podłoga jest równa i 
wytrzymuje ciężar chłodziarki. 

Szuflady do przechowywania świeżych warzyw się zablokowały. 

• Żywność dotyka sufitu szuflady. >>>Zmień ułożenie żywności w szufladzie. 

 



 

 

Gwarancja jakości 
Twój produkt marki BEKO posiada gwarancję jakości udzieloną przez Beko S.A z siedzibą w 
Warszawie ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (dalej Gwarant). 
Gwarancja jakości udzielana jest wyłącznie na produkty marki BEKO wprowadzane do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji wynosi 24 
miesiące od daty zakupu produktu. Oświadczenie gwarancyjne określające warunki gwarancji 
znajdziesz na stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. 

 

Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu 
produktu lub zarejestrowanie produktu na stronie www.beko.pl w sekcji serwis  .  
 

Zarejestruj swój produkt. 
Załóż konto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki BEKO objęty gwarancją na naszej 
stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. Dzięki temu nie będziesz musiał się 
martwić w sytuacji gdy zgubisz dowód zakupu. Ponadto będziesz miał możliwość otrzymania 
oświadczenia gwarancyjnego w postaci „cyfrowej karty gwarancyjnej”. 

   

Obsługa klienta – infolinia 22 250 14 14  

W celu zgłoszenia reklamacji lub usterki produktu marki BEKO prosimy o 
kontakt telefoniczny z infolinią. Nasi konsultanci pomogą ci rozwiązać 
problem lub skierują do właściwego serwisu BEKO. 

 

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.  
* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne (z telefonu stacjonarnego) lub według stawek operatora sieci komórkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis i pieczęć instalatora (z numerem uprawnienia) w przypadku montażu urządzeń 

gazowych lub płyt i piekarników elektrycznych 

 
Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić  
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis. 
 

http://www.beko.pl/


 
 

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.



 
 ЗМІСТ  
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Опис холодильника 1 

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 для швидкого  
заморожування 

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

16.  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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За окремим 
замовленням 



 
Вказівки з техніки безпеки 2 

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. 

Застосування за призначенням 

 Цей пристрій призначено для 

використання в закритих приміщеннях, таких 

як житлові будинки; 
 

  у закритих робочих приміщеннях, 

наприклад, у магазинах чи офісах; 
 

  у закритих жилих приміщеннях, наприклад, 

у заміських будинках, готелях, пансіонатах. 
 

  Його не можна використовувати поза 

приміщенням. 

Загальні правила техніки безпеки 

  Якщо ви хочете утилізувати/ліквідувати 

виріб, рекомендуємо звернутися до 

уповноваженої сервісної служби для 

отримання необхідної інформації та 

компетентних органів. 
 

  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. 
 

  Для пристроїв з морозильним відділенням: 

не їжте морозиво та кубики льоду одразу 

після виймання їх з морозильного відділення! 

(Це може викликати обмороження ротової 

порожнини.) 

  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. 
 

  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. 
 

  Не використовуйте дверцята й подібні 

частини холодильника як підставку чи 

опору. 
 

  Не використовуйте електричні прилади 

всередині холодильника. 
 

  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. 
 

  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. 
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 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 
 

 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. 
 

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. 

Як заощадити електроенергію 
 

  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. 
 

  Розморожування заморожених 

продуктів у холодильному відділенні 

забезпечить економію електроенергії та 

збереження якості продуктів. 



 

8    UA 

Встановлення 3 

  Якщо користувач не буде 

дотримуватися інформації, яка наведена в 

інструкції користувача, виробник не буде 

нести будь-яку відповідальність за це.  
 

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. 
 

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.) 

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. 
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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. 
 

  У разі пошкодження шнура живлення 
його заміну має здійснювати 
кваліфікований електрик. 

  Забороняється користуватися 
холодильником, доки його не буде 
відремонтовано! Існує небезпека 
ураження електричним струмом! 
 

Утилізація упаковки 
 

 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. 

Утилізація вашого старого 

холодильника 
 

 Утилізуйте старий холодильник, не 

завдаючи шкоди довкіллю. 

  З питань щодо утилізації холодильника 

ви можете звернутися до пункту збору 

відходів вашого населеного пункту. 
 

 Перед утилізацією холодильника 

відріжте штепсель шнура, а також 

виведіть з ладу замки (якщо такі існують) 

дверцят, щоб захистити дітей від 

небезпеки зачинення всередині. 
 

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. 
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Заміна лампочки освітлення 
 

 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. 
 

Зміна напряму відчинення дверей 
 

 Напрям відчинення дверей 

холодильника можна змінити відповідно 

до місця його експлуатації. В разі 

необхідності зверніться до найближчого 

фірмового сервісного центру. 

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. 
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Підготовка 4 

  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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Використання холодильника 

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. 
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. 

2. Функція економії електроенергії 
(вимкнення дисплея):  
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. 
 

*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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3.Функція швидкого охолодження 
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або 

вимкнути функцію швидкої клавіатури 

( ) 

 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. 
4. Кнопка регулювання температури 
холодильного відділення 
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. ( ) 
5.Функція тимчасового вимкнення 
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.  

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.  

7. Блокування клавіатури  
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 

холодильнику ( 3’’).  

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

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. 
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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.  

 При виборі цієї функції подача води з 
баку припиняється. Однак з 
льодогенератора можна взяти вже 
утворений лід.  

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

 

12. Індикатор економічного режиму  
Світиться, коли прилад працює в режимі 
енергозбереження. (eco)Цей індикатор 
світиться, якщо для морозильного 
відділення встановлено температуру –18 
або під час роботи функції Eco-Extra, коли 
використовується режим охолодження з 
енергозбереженням.  

 Індикатор економічного режиму 
вимикається після вибору функції 
швидкого охолодження або швидкого 
заморожування. 

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). 
 

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. 

Ящик для овочів із 
контрольованою вологістю 
*опція 
 

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. 
 



 
 
 

16    UA 

 

 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. 

 

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. 
 

 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. 

 



 
 

Морозильна 

камера 

Налаштування 

Холодильний 

відсік 

Налаштування 

Пояснення 

-18°C 4°C 
Це нормальний рекомендований 
параметр. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
Ці параметри рекомендовані, коли 
температура навколишнього середовища 
перевищує 30°C. 

Швидкий заморозок 4°C 

Використовуйте, коли ви хочете 
заморозити їжу за короткий час. Якщо 
рекомендується використовувати для 
підтримки якості м'яса та рибної продукції. 

-18°C або 

холодніше 
2°C 

Якщо ви думаєте, що ваш відділення для 
холодильника недостатньо холодне через 
гарячі умови або часте відкриття та 
зачинення дверей. 

-18°C або 

холодніше 

Швидкий 

заморозок 

Ви можете використовувати його, коли 
ваш відділення для холодильника 
перевантажено, або якщо ви хочете 
швидко охолонути їжу. Рекомендується 
активувати функцію швидкого 
холодильника через 4-8 годин перед 
розміщенням їжі. 

Полиці 
морозильної 

камери 

Різні заморожені 
продукти, такі як 

м'ясо, риба, 
морозиво, овочі та ін. 

Держатель 
яєць 

Яйце 

Полиці 
відсіків для 

холодильника 

Харчування в 
сковорідках, криті 
тарілки та закриті 

контейнери 

Полиці 
дверей 

холодильника 

Мала та упакована 
їжа або напої (такі як 

молоко, фруктові соки 
та пиво) 

Криспер Овочі та фрукти 

Свіжий відсік 
зони 

Делікатеси (сир, 
масло, салямі і т. Д.) 

 

Розміщення 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. 
 

Розморожування 

Морозильна камера розморожується 

автоматично. 17    UA 
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Рекомендації щодо відділення 

свіжих продуктів 
 

*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. 

Інформація про глибоке 

заморожування 
 

 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). 

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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Обслуговування та чищення 6 

 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 

  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. 

  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.  

 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.  

  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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Усунення несправностей 7 

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. 

 

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. 
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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. 

 



 
 

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτές τις οδηγίες χρήσης! 

Αγαπητέ Πελάτη, 

Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και 

ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, θα σας προσφέρει 

αποδοτικά τις υπηρεσίες της. 

Για το σκοπό αυτό, διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το 

προϊόν, και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Αν μεταβιβάσετε το προϊόν, παραδώστε 

μαζί και τις οδηγίες χρήσης. 

 

Το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σύντομα και 

με ασφάλεια. 

    Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος. 

    Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες ασφαλείας. 

    Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε 

αργότερα.  

    Διαβάστε και τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. 

Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν εφαρμογή και σε άλλα μοντέλα. Οι 

διαφορές μεταξύ μοντέλων θα επισημαίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών  

Επεξήγηση των συμβόλων 

Σε όλες τις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα: 

Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές.

Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία. 

Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση.



 
 

1  Το ψυγείο σας                                     3 

2  Σημαντικές προειδοποιήσεις 
ασφαλείας 4 

Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης ............. 4 

Γενικές οδηγίες ασφάλειας ....................... 4 

Για προϊόντα με διανομέα νερού .............. 6 

Ασφάλεια των παιδιών ............................. 6 

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEΕ) και τελική διάθεση του 
προϊόντος ................................................. 6  

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία .. 7 

Προειδοποίηση HCA (Για συσκευές  

Ψύξης - Θέρμανσης) ................................ 7 

Τι πρέπει να κάνετε για εξοικονόμηση 
ενέργειας .................................................. 7 

3  Εγκατάσταση 8 

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την αλλαγή 
θέσης του ψυγείου ................................... 8  

Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο, ....... 8 

Ηλεκτρική σύνδεση .................................. 9 

Διάθεση των υλικών συσκευασίας ........... 9 

Τελική διάθεση του παλιού σας ψυγείου .. 9 

Τοποθέτηση και εγκατάσταση .................. 9 

Αντικατάσταση της λάμπας φωτισμού  .... 10 

Αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος  

των θυρών ............................................... 10 

Ρύθμιση των ποδιών ................................ 10 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

2    EL 

4  Προετοιμασία 11 

5  Χρήση του ψυγείου σας 12 
Πίνακας ενδείξεων .................................12 
Σύστημα Dual cooling: ...........................14 
Συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας  
λαχανικών  .............................................15 
Χώρος φύλαξης ευπαθών τροφίμων .....15 
Κατάψυξη νωπών τροφίμων .................16 
Συμβουλές για τη διατήρηση 
κατεψυγμένων τροφίμων .......................17 
Απόψυξη ...............................................17 
Τοποθέτηση των τροφίμων ...................17 
Πληροφορίες για τη Βαθιά Κατάψυξη ....18 
Υποδείξεις για το χώρο συντήρησης .....18 
6 Συντήρηση και καθαρισμός 19 
Προστασία των πλαστικών  

Επιφανειών ………………………………19 

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων 20 



 

Το ψυγείο σας 1 

 1.  Πίνακας ελέγχου 
 2.  Εσωτερικός φωτισμός 
 3.  Ανεμιστήρας συντήρησης 
 4*.  Στήριγμα μπουκαλιών κρασιού  
 5.  Ρυθμιζόμενα ράφια θαλάμου 
 6.  Χώρος μηδέν βαθμών 
 7.    Κάλυμμα συρταριού ελεγχόμενης 

υγρασίας λαχανικών 
 8.  Συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας 

λαχανικών 
 9.  Στήριγμα θήκης για παγάκια & 

θήκη για παγάκια 

 10.  Χώρος ταχείας κατάψυξης 
 11.  Χώροι για φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων 
 12.  Ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια 
 13*. Χώρος γαλακτοκομικών 
 14.  Ράφι για βάζα 
 15.  Ράφι για μπουκάλια 

 16.  Ανεμιστήρας κατάψυξης 

Προαιρετικός 

εξοπλισμός

Οι εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικές και ενδέχεται να 
μην ανταποκρίνονται ακριβώς στο προϊόν που έχετε. Αν ορισμένα 
εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν που έχετε προμηθευτεί, τότε 
ισχύουν για άλλα μοντέλα. 
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Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 2 

Παρακαλούμε να μελετήσετε τις 
πληροφορίες που ακολουθούν. 
Η μη τήρηση αυτών των πληροφοριών 
μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμών ή υλικών 
ζημιών. 
Αν δεν το κάνετε αυτό, θα καταστεί άκυρη 
κάθε εγγύηση και κάθε δέσμευση περί 
αξιοπιστίας. 
  Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής του προϊόντος 
είναι 10 χρόνια. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, 
θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά 
για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος. 

Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης 

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε 

εσωτερικούς χώρους και σε κλειστές 

περιοχές όπως είνα τα σπίτια, 
 

  σε κλειστούς χώρους εργασίας όπως 

καταστήματα και γραφεία, 
 

  σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης όπως 

αγροτόσπιτα, ξενοδοχεία, πανσιόν. 
 

  Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

εξωτερικό χώρο. 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

  Όταν θέλετε να πετάξετε ως άχρηστο ή να 

ανακυκλώσετε το προϊόν, συνιστούμε για τις 

απαιτούμενες πληροφορίες να 

συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή 

τους αρμόδιους φορείς. 
 

  Να συμβουλεύεστε το εξουσιοδοτημένο 

σέρβις για όλες τις ερωτήσεις και τα 

προβλήματα σχετικά με το ψυγείο. Μην 

επεμβαίνετε και μην αφήνετε οποιονδήποτε 

άλλον να επέμβει στο ψυγείο χωρίς να 

ειδοποιήσετε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 

  Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην 

καταναλώνετε παγωτό και παγοκύβους 

αμέσως μόλις τα βγάλετε από το θάλαμο 

κατάψυξης! (Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

κρυοπαγήματα στο στόμα σας.) 

  Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην 

τοποθετείτε στην κατάψυξη ποτά ή 

αναψυκτικά σε μπουκάλια ή μεταλλικά 

κουτιά. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να 

σκάσουν. 
 

  Μην αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα με τα 

χέρια, γιατί μπορεί να κολλήσουν στο χέρι 

σας. 
 

  Αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα 

πριν τον καθαρισμό ή την απόψυξη. 
 

  Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ατμό 

και ατμοποιημένα καθαριστικά υλικά στις 

διαδικασίες καθαρισμού και απόψυξης του 

ψυγείου σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο 

ατμός μπορεί να έλθει σε επαφή με τα 

ηλεκτρικά εξαρτήματα και να γίνει η αιτία 

βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας. 
 

  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του 

ψυγείου σας, όπως την πόρτα, ως μέσο 

στήριξης ή ως σκαλοπάτι. 
 

  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές 

στο εσωτερικό του ψυγείου. 
 

  Μην προξενήσετε ζημιά με εργαλεία 

διάτρησης ή κοπής στα μέρη της συσκευής 

όπου κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο. Το 

ψυκτικό μέσο που μπορεί να εκτιναχθεί αν 

τρυπήσουν οι δίοδοι αερίου του εξατμιστήρα, 

οι επεκτάσεις σωλήνων ή οι επιφανειακές 

επικαλύψεις, προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα 

και βλάβες στα μάτια. 
 

  Μην καλύπτετε και μην φράζετε με 

οποιοδήποτε υλικό τα ανοίγματα αερισμού 

του ψυγείου σας. 
 

  Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές 

πρέπει να διεξάγονται μόνο από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές 

που γίνονται από αναρμόδια άτομα 

δημιουργούν κινδύνους για το χρήστη. 
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 Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή κατά 
τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή 
επισκευών, να αποσυνδέετε το ψυγείο από την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είτε 
απενεργοποιώντας τον αντίστοιχο 
ασφαλειοδιακόπτη είτε βγάζοντας το φις από την 
πρίζα. 
 

  Για την αποσύνδεση του φις από την πρίζα 
μην τραβάτε το καλώδιο. 
 

 Τοποθετείτε τα ποτά που έχουν σχετικά 
μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα σφικτά 
κλεισμένα και σε κατακόρυφη θέση. 

 

  Ποτέ μην αποθηκεύετε στο ψυγείο μπουκάλια 
σπρέι που περιέχουν εύφλεκτες και εκρηκτικές 
ουσίες. 

 

  Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα 
μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της 
απόψυξης, εκτός από τα μέσα που συνιστά ο 
κατασκευαστής. 
 

  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση 
από άτομα με σωματικά, αντιληπτικά ή 
διανοητικά προβλήματα ή από άτομα με έλλειψη 
γνώσεων ή εμπειρίας (περιλαμβανομένων 
παιδιών), εκτός αν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό 
την επίβλεψη ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους ή που θα τα καθοδηγήσει 
όπως απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος. 

 

  Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο αν έχει υποστεί 
βλάβη ή ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις.  
 

  Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου σας θα 
είναι εγγυημένη μόνον αν το σύστημα γείωσης 
του σπιτιού σας συμμορφώνεται με τα ισχύοντα 
πρότυπα. 
 

  Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, ήλιο 
και άνεμο δημιουργεί κινδύνους σε σχέση με την 
ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

  Αν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, για 
την αποφυγή κινδύνου επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 

  Σε καμία περίπτωση μη συνδέσετε το ψυγείο 
στην πρίζα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 

Αλλιώς, μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος 
θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. 

  Το ψυγείο αυτό προορίζεται αποκλειστικά για 

τη φύλαξη τροφίμων. Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 
 

  Η ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών βρίσκεται 

πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο εσωτερικό του 

ψυγείου. 
 

  Ποτέ μη συνδέσετε το ψυγείο σας σε 

συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί αυτά 

μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο. 
 

  Αν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, μην 

κοιτάζετε το μπλε φως μέσω οπτικών διατάξεων. 
 

  Για ψυγεία με μη αυτόματο σύστημα ελέγχου, 

μετά από διακοπή ρεύματος περιμένετε 

τουλάχιστον 5 λεπτά πριν θέσετε πάλι το ψυγείο 

σε λειτουργία. 
 

  Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος, το 

παρόν εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να 

παραδοθεί στον καινούριο ιδιοκτήτη του 

προϊόντος. 
 

  Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο 

ρεύματος όταν μεταφέρετε το ψυγείο. Αν το 

καλώδιο τσακίσει μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 

Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω 

στο καλώδιο ρεύματος. 
 

  Μην αγγίζετε το φις με υγρά χέρια όταν 

συνδέετε το προϊόν στην πρίζα. 

 

 

 Μη συνδέσετε το ψυγείο σε πρίζα που δεν 

είναι καλά στερεωμένη στη θέση της. 
 

  Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει ποτέ να 

ψεκάζετε νερό σε εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη 

του προϊόντος. 
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  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
και έκρηξης, μην ψεκάζετε κοντά στο ψυγείο 
υλικά που περιέχουν εύφλεκτα αέρια όπως 
προπάνιο. 
 

  Ποτέ μην τοποθετείτε πάνω στο ψυγείο 
δοχεία που περιέχουν νερό. Σε περίπτωση 
που χυθούν, μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή φωτιά. 
 

  Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με πολλά 
τρόφιμα. Αν υπερφορτωθεί το ψυγείο, όταν 
ανοίγετε την πόρτα τα τρόφιμα μπορεί να 
πέσουν και να σας κτυπήσουν ή να 
προξενήσουν ζημιά στο ψυγείο. 
 

  Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω 
στο ψυγείο. Διαφορετικά μπορεί να πέσουν 
όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα του 
ψυγείου. 
 

  Δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο 
εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ., 
επειδή για τη φύλαξή τους απαιτούνται 
ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας. 
 

  Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδέεται 
από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα στο 
καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. 
 

  Τα άκρα του φις πρέπει να καθαρίζονται 
τακτικά με ένα στεγνό πανί, αλλιώς μπορεί 
να προκληθεί πυρκαγιά. 
 

  Το ψυγείο μπορεί να μετακινηθεί αν τα 
ρυθμιζόμενα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε 
να έχουν σταθερή επαφή με το δάπεδο. Η 
σωστή στερέωση των ρυθμιζόμενων ποδιών 
στο δάπεδο μπορεί να αποτρέψει τη 
μετακίνηση του ψυγείου. 
 

  Όταν μεταφέρετε το ψυγείο μην το κρατάτε 
από λαβή πόρτας. Διαφορετικά, αυτή μπορεί 
να σπάσει. 
 

  Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε το ψυγείο 
σας δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, η 
απόσταση ανάμεσα στις συσκευές θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 8 εκ. Διαφορετικά, 
μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στα γειτονικά 
πλευρικά τοιχώματα. 

Για προϊόντα με διανομέα νερού: 
 

 Η πίεση του νερού δικτύου πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1 bar. Η πίεση του νερού δικτύου 

δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 bar.  

  Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό. 
 

Ασφάλεια των παιδιών 
 

  Αν η πόρτα της συσκευής διαθέτει κλειδαριά, 

πρέπει να φυλάσσετε το κλειδί μακριά από 

παιδιά. 
 

  Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη 

ώστε να μην επεμβαίνουν στο προϊόν. 

 

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί 

αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEΕ) και 

τελική διάθεση του προϊόντος 

Το σύμβολο   πάνω στο προϊόν ή στη 

συσκευασία του δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται να 

πετάξετε το προϊόν αυτό στα κοινά οικιακά 

απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να το 

παραδώσετε στο αρμόδιο σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη 

του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη 

ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που 

αλλιώς θα μπορούσαν να προκληθούν από 

ακατάλληλο χειρισμό του προϊόντος αυτού ως 

αποβλήτου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού 

του προϊόντος, απευθυνθείτε στην τοπική σας 

δημοτική αρχή, στην υπηρεσία αποκομιδής 

οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου 

προμηθευτήκατε το προϊόν. 
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Πληροφορίες σχετικά με τη 
συσκευασία 
 

 Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι 

κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά 

σύμφωνα με τους Εθνικούς μας 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην 

απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με 

οικιακά ή άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα στα 

σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που 

έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. 

Μην ξεχνάτε... 

 Η ανακύκλωση οποιουδήποτε υλικού είναι 

ζωτικής σημασίας για τη φύση και τους 

εθνικούς μας πόρους. 

 Αν θέλετε να συνεισφέρετε στην εκ νέου 

αξιοποίηση των υλικών συσκευασίας, 

μπορείτε να συμβουλευτείτε τις τοπικές σας 

περιβαλλοντικές οργανώσεις ή τις τοπικές 

σας αρχές. 
 

Προειδοποίηση HCA (Για συσκευές 
Ψύξης - Θέρμανσης) 
 

Αν το ψυκτικό σύστημα της συσκευής 
σας περιέχει R600a: 
 Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο. Για το λόγο 

αυτό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο 

ψυκτικό σύστημα και τις σωληνώσεις του 

κατά τη χρήση και τη μεταφορά της 

συσκευής. Σε περίπτωση ζημιάς, κρατήστε 

τη συσκευή σας μακριά από ενδεχόμενες 

πηγές φωτιάς οι οποίες μπορούν να κάνουν 

το προϊόν να πιάσει φωτιά και αερίστε το 

χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένη η 

μονάδα. 

 Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο 

προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων, 

πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο εσωτερικό 

του ψυγείου. 

 Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το 

προϊόν σε φωτιά. 

Τι πρέπει να κάνετε για 

εξοικονόμηση ενέργειας 
 

  Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου σας 

ανοικτές πολλή ώρα. 
 

  Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή ποτά 

στο ψυγείο σας. 
 

  Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο σας, ώστε 

να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα στο 

εσωτερικό του. 
 

  Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σας σε απ' 

ευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές 

που εκπέμπουν θερμότητα όπως φούρνους, 

πλυντήρια πιάτων ή σώματα θέρμανσης. 

Διατηρείτε το ψυγείο σας τουλάχιστον 30 εκ. 

από πηγές θερμότητας και τουλάχιστον 5 εκ. 

από ηλεκτρικούς φούρνους. 
 

  Φροντίζετε να διατηρείτε τα τρόφιμα σε 

κλειστά δοχεία. 
 

  Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: 

Μπορείτε να φυλάξετε τη μέγιστη ποσότητα 

τροφίμων στην κατάψυξη όταν αφαιρέστε το 

ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης. Η 

αναφερόμενη τιμή κατανάλωσης ενέργειας 

για το ψυγείο σας προσδιορίστηκε ενώ είχε 

αφαιρεθεί το ράφι ή το συρτάρι της 

κατάψυξης και με το μέγιστο φορτίο 

τροφίμων. Δεν υπάρχει πρόβλημα από τη 

χρήση ραφιού ή συρταριού ανάλογα με τα 

σχήματα και τα μεγέθη των τροφίμων που 

πρόκειται να καταψυχθούν. 
 

  Η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων 

στο χώρο συντήρησης θα προσφέρει και 

εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη 

διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων. 
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Εγκατάσταση 3 

  Αν δεν ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες 

που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, ο 

κατασκευαστής θα απαλλάσσεται από κάθε 

σχετική ευθύνη. 
 

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την 

αλλαγή θέσης του ψυγείου 
 

1. Το ψυγείο σας πρέπει να αποσυνδεθεί 

από την πρίζα. Πριν τη μεταφορά του 

ψυγείου σας, πρέπει να το αδειάσετε και να 

το καθαρίσετε. 

2. Πριν το συσκευάσετε πάλι, πρέπει να 

στερεώσετε με ταινία τα ράφια, τα αξεσουάρ, 

τα διαμερίσματα λαχανικών κλπ. στο 

εσωτερικό του ψυγείου σας και να τα 

προστατεύσετε από χτυπήματα. Η 

συσκευασία θα πρέπει να στερεωθεί με 

ταινία επαρκούς πάχους ή με ανθεκτικά 

σχοινιά και πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι 

κανόνες μεταφοράς πάνω στη συσκευασία. 

3. Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη υλικά 

θα πρέπει να φυλαχτούν για μελλοντικές 

μεταφορές ή μετακόμιση. 
 

Πριν θέσετε σε λειτουργία το 
ψυγείο, 
 

 Ελέγξτε τα εξής πριν αρχίσετε τη χρήση 

του ψυγείου σας: 

1. Τοποθετήστε τις 2 πλαστικές σφήνες 

όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Οι 

πλαστικές σφήνες έχουν σκοπό να 

διατηρούν την απόσταση που θα διασφαλίσει 

την κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα στο 

ψυγείο σας και στον τοίχο. (Η εικόνα είναι 

ενδεικτική και δεν ταυτίζεται απόλυτα με το 

προϊόν που κατέχετε.) 

2. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου 

όπως συνιστάται στην ενότητα "Συντήρηση 

και καθαρισμός". 
 

3. Συνδέστε το φις του ψυγείου στην πρίζα 

στον τοίχο. Όταν ανοίξετε την πόρτα της 

συντήρησης, θα ανάψει η λάμπα στο 

εσωτερικό της. 
 

4. Όταν αρχίσει να λειτουργεί ο συμπιεστής, 

θα ακουστεί ένας ήχος. Το υγρό και τα αέρια 

που βρίσκονται στο κλειστό κύκλωμα ψύξης 

μπορεί επίσης να προκαλέσουν θόρυβο, 

ακόμα και όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί, 

πράγμα που είναι φυσιολογικό. 
 

5. Οι μπροστινές ακμές του ψυγείου μπορεί 

να είναι θερμές στο άγγιγμα. Αυτό είναι 

φυσιολογικό. Οι περιοχές αυτές έχουν 

σχεδιαστεί να είναι θερμές ώστε να 

αποφεύγεται η συμπύκνωση. 
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Ηλεκτρική σύνδεση 
 

 Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη 
πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 
κατάλληλης ονομαστικής τιμής ρεύματος. 
Σημαντική παρατήρηση: 
 

 Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με 
τους εθνικούς κανονισμούς. 
  Το φις ρευματοληψίας πρέπει να είναι 
εύκολα προσπελάσιμο μετά την 
εγκατάσταση. 
 

  Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου σας θα 
είναι εγγυημένη μόνον αν το σύστημα 
γείωσης του σπιτιού σας συμμορφώνεται με 
τα ισχύοντα πρότυπα. 
 

  Η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα στην 
αριστερή εσωτερική πλευρά του προϊόντος 
πρέπει να συμφωνεί με την τάση δικτύου 
σας. 
 

  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
καλώδια προέκτασης και πολύπριζα για 
τη σύνδεση. 
 

  Αν ένα καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από 
αδειούχο ειδικό τεχνικό. 

  Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της 
συσκευής πριν την επισκευή! Υπάρχει ο 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
 

Διάθεση των υλικών συσκευασίας 
 

 Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι 

επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά 

συσκευασίας μακριά από παιδιά ή πετάξτε τα 

αφού τα διαχωρίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες 

για απόβλητα που εκδίδουν οι τοπικές σας 

αρχές. Μην τα πετάξετε μαζί με τα κανονικά 

οικιακά απορρίμματα, αλλά στα σημεία 

συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν 

καθορίσει οι τοπικές αρχές. 

 Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει 

παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά. 

Τελική διάθεση του παλιού σας 

ψυγείου 
 

 Απορρίψτε το παλιό σας ψυγείο με τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον. 

  Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του 

ψυγείου σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον 

εξουσιοδοτημένο έμπορο που συνεργάζεστε 

ή το κέντρο συλλογής απορριμμάτων του 

δήμου σας. 
 

 Πριν πετάξετε το ψυγείο σας, κόψτε το φις 

ρευματοληψίας, και, αν υπάρχουν κλειδαριές 

σε πόρτες, καταστήστε τις μη λειτουργικές, 

για την προστασία των παιδιών από 

οποιονδήποτε κίνδυνο. 
 

Τοποθέτηση και εγκατάσταση 
 

 Αν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου θα 

εγκατασταθεί το ψυγείο δεν είναι αρκετά 

πλατιά για να περάσει το ψυγείο, τότε 

καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για να 

αφαιρέσει την πόρτα του ψυγείου σας και να 

το περάσει από την πόρτα με το πλάι. 

1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε θέση που 

προσφέρει ευκολία στη χρήση. 

2. Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από 

πηγές θερμότητας, μέρη με υγρασία και από 

απ' ευθείας ηλιακό φως. 

3. Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία 

αέρα γύρω από το ψυγείο σας για να 

επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία. Αν το 

ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε εσοχή στον 

τοίχο, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη 

απόσταση 5 εκ. από το ταβάνι και 5 εκ. από 

τον τοίχο. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω 

σε υλικά όπως κιλίμι ή χαλί. 

4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο με 

επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθούν τα 

τραντάγματα. 
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Αντικατάσταση της λάμπας 
φωτισμού 
Λάμπα 
 

 Για αλλαγή του λαμπτήρα/LED ης λάμπας 

φωτισμού του ψυγείου σας, καλέστε το 

τοπικό σας εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

   Ο λαμπτήρας (οι λαμπτήρες) που 
χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή δεν είναι 
κατάλληλος(-οι) για φωτισμό των οικιακών 
χώρων. Ο σκοπός αυτού του λαμπτήρα είναι 
να βοηθά το χρήστη να βρίσκει με ασφάλεια 
και άνεση τα τρόφιμα στη 
συντήρηση/κατάψυξη. 
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 
συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικές σε 
ακραίες φυσικές συνθήκες, όπως 
θερμοκρασίες κάτω από -20°C. 
 

Αλλαγή της κατεύθυνσης 
ανοίγματος των θυρών 
 

 Η κατεύθυνση που ανοίγουν οι πόρτες του 

ψυγείου σας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με 

τη θέση όπου το χρησιμοποιείτε. Αν 

χρειάζεται να γίνει αυτό, καλέστε το 

πλησιέστερό σας Εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

Ρύθμιση των ποδιών 
 

 Αν το ψυγείο σας δεν είναι καλά 

ισορροπημένο: 

 Μπορείτε να ισορροπήσετε το ψυγείο σας 

περιστρέφοντας τα μπροστινά πόδια του, 

όπως δείχνει η εικόνα. Η γωνία όπου 

βρίσκεται το πόδι χαμηλώνει όταν 

περιστρέφετε το πόδι στην κατεύθυνση του 

μαύρου βέλους και ανυψώνεται όταν το 

γυρίζετε στην αντίθετη κατεύθυνση. Η 

διαδικασία αυτή θα γίνει πιο εύκολη αν 

κάποιος σας βοηθήσει ανυψώνοντας ελαφρά 

το ψυγείο. 
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Προετοιμασία 4 

  Το ψυγείο σας θα πρέπει να εγκατασταθεί 

σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από πηγές 

θερμότητας όπως εστίες μαγειρέματος, 

φούρνους, σώματα κεντρικής θέρμανσης και 

σόμπες και τουλάχιστον 5 εκ. μακριά από 

ηλεκτρικούς φούρνους και δεν θα πρέπει να 

τοποθετείται σε μέρη όπου δέχεται απ' 

ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. 
 

  Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του 

δωματίου που τοποθετείτε το ψυγείο σας θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 10°C. Η 

λειτουργία του ψυγείου σας σε πιο κρύες 

συνθήκες δεν συνιστάται από την άποψη της 

απόδοσής του. 
 

  Παρακαλούμε να φροντίζετε να διατηρείτε 

το εσωτερικό του ψυγείου σας σχολαστικά 

καθαρό. 
 

  Αν πρέπει να εγκατασταθούν δύο ψυγεία 

το ένα δίπλα στο άλλο, θα πρέπει να υπάρχει 

μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2 εκ. 
 

  Όταν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία για 

πρώτη φορά, παρακαλούμε τηρείτε τις 

ακόλουθες οδηγίες κατά τις αρχικές έξι ώρες. 
 

  Η πόρτα δεν θα πρέπει να ανοίγει συχνά. 
 

  Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργήσει 

κενό, χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό του. 
 

  Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο σας από το 

ρεύμα. Αν συμβεί μια ανεξέλεγκτη διακοπή 

ρεύματος, δείτε τις προειδοποιήσεις στην 

ενότητα “Συνιστώμενες λύσεις για 

προβλήματα”. 
 

  Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη 

υλικά θα πρέπει να φυλαχτούν για 

μελλοντικές μεταφορές ή μετακόμιση. 



 
Χρήση του ψυγείου σας 
 

5 

Πίνακας ενδείξεων 
Αυτός ο πίνακας ενδείξεων με κουμπιά 
ελέγχου σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη 
θερμοκρασία χωρίς να ανοίγετε την πόρτα 
του προιόντος σας. Απλά πατήστε τις 
επιγραφές στα σχετικά κουμπιά για τις 
ρυθμίσεις λειτουργίας. 
1. Διακοπή ρεύματος/Υψηλή 

θερμοκρασία/ Δείκτης προειδοποίησης 

σφάλματος 

Ο δείκτης (!) φωτίζεται κατά τη διακοπή 

ρεύματος, υψηλής θερμοκρασίας και 

προειδοποιήσεις σφαλμάτων. 

Σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών 

ρεύματος, η υψηλότερη θερμοκρασία που 

φθάνει ο χώρος κατάψυξης θα 

αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη. Μετά 

τον έλεγχο των τροφίμων που βρίσκονται 

στο χώρο κατάψυξης, πιέστε το κουμπί 

απενεργοποίησης του συναγερμού ( ) για 

να ακυρώσετε την προειδοποίηση. 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 

«Λύσεις που συνίστανται για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων» στο 

 

εγχειρίδιό σας, εάν παρατηρήσετε ότι η 

ενδεικτική λυχνία φωτίζεται. 

2. Λειτουργία Εξοικονόμησης 
ενέργειας (απενεργοποίηση 
ενδείξεων):  
Εάν οι θύρες προϊόντος παραμένουν 
κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
ενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 
λεπτό και η εξοικονόμηση ενέργειας 
σύμβολο φωτίζεται. (  ) Όταν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας, όλα τα 
σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη, 
εκτός από το σύμβολο της 
εξοικονόμησης ενέργειας θα 
απενεργοποιηθούν. Όταν είναι ενεργή η 
λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, αν 
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή αν 
ανοίξετε την πόρτα, θα ακυρωθεί η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και 
τα σύμβολα στην οθόνη θα επιστρέψουν 
στο κανονικό.  

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 

είναι ενεργοποιημένη κατά την 

παράδοση από το εργοστάσιο και δεν 

μπορεί να ακυρωθεί. 

*Προαιρετικό: Τα στοιχεία σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης χρησιμεύουν ως προσχέδια  
και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν σας. Εάν το προϊόν σας δεν  
περιλαμβάνει τα σχετικά μέρη, οι πληροφορίες αναφέρονται για άλλα μοντέλα. 
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3. Λειτουργία Ταχείας Ψύξης 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία γρήγορης μάγειρα ( ) 

 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας 
Ψύξης όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα 
τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο χώρο 
συντήρησης.  Αν θέλετε να κρυώσετε 
μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων, 
ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πριν 
να βάλετε το φαγητό μέσα στο προϊόν.  

 Αν δεν την ακυρώσετε, η Ταχεία Ψύξη 
θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 1 ώρες 
ή όταν ο χώρος συντήρησης φτάσει στην 
απαιτούμενη θερμοκρασία. 

 Η λειτουργία αυτή δεν ανακαλείται, 
όταν η ισχύς αποκαθιστάται μετά από μια 
διακοπή ρεύματος. 
4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
του χώρου συντήρησης  
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης 
σε 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8... αντίστοιχα. 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης 

στην επιθυμητή τιμή. ( ) 
5. Λειτουργία Διακοπές 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Διακοπές, πιέστε και κρατήστε πατημένο 

το πλήκτρο ( ) για 3 δευτερόλεπτα και 
η ένδειξη λειτουργίας Διακοπών ( ) θα 
ενεργοποιηθεί. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
διακοπών, η ένδειξη “- -” εμφανίζεται 
στον δείκτη θερμοκρασίας του χώρου 
συντήρησης και καμία ενεργή ψύξη δεν 
πραγματοποιείται στο χώρο συντήρησης. 
Δεν είναι κατάλληλο να φυλάξετε το 
φαγητό στη συντήρηση του ψυγείου όταν 
είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. 
Οι υπόλοιποι χώροι θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ψύχονται σύμφωνα 
με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία τους.  

Για να ακυρώσετε ξανά αυτή τη 
λειτουργία πατήστε το κουμπί 
Λειτουργίας Διακοπές.   
 

6. Απενεργοποίηση προειδοποίησης:  
Σε περίπτωση συναγερμού διακοπής 
ρεύματος/ υψηλής θερμοκρασίας, μετά 
τον έλεγχο των τροφίμων που βρίσκονται 
στο χώρο κατάψυξης, πιέστε το κουμπί 
απενεργοποίησης του συναγερμού ( ) 
για να ακυρώσετε την προειδοποίηση.  

7. Κλείδωμα πλήκτρων  
Πατήστε το κουμπί κλειδώματος 

πλήκτρων ( 3’’) ταυτόχρονα για 3 
δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδώματος 

πλήκτρων ( ) θα φωτίσει και η 
λειτουργία κλειδώματος θα 
ενεργοποιηθεί. Τα κουμπιά δεν θα 
λειτουργούν αν είναι ενεργή η λειτουργία 
Κλειδώματος πλήκτρων. Πατήστε πάλι το 
κουμπί Κλειδώματος πλήκτρων 
συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα. Η 
ένδειξη Κλειδώματος πλήκτρων θα 
σβήσει και θα ακυρωθεί η λειτουργία 
Κλείδωμα πλήκτρων.  

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος 
πλήκτρων εάν θέλετε να αποτρέψετε 
την αλλαγή της ρύθμισης της 

θερμοκρασίας του ψυγείου ( 3’’).  

8. Eco fuzzy  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί eco fuzzy μία φορές για να 
ενεργοποιήσετε την οικολογική ασαφή 
λειτουργία. Το ψυγείο θα αρχίσει να 
λειτουργεί με τον πλέον οικονομικό 
τρόπο λειτουργίας τουλάχιστον 6 ώρες 
αργότερα και ο δείκτης οικονομικής 
χρήσης θα ανάψει όταν η λειτουργία είναι 

ενεργή ( ). Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το 
πλήκτρο Eco-Fuzzy για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco-
Fuzzy.  

Αυτή η λυχνία φωτίζεται μετά από 6 
ώρες όταν η λειτουργία eco fuzzy είναι 
ενεργοποιημένη. 
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9. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
του καταψύκτη  
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του καταψύκτη στους -
18,-19,-20,-21, -22, -23,-24, -18... 
αντίστοιχα. Πατήστε αυτό το κουμπί για 
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του 

καταψύκτη στην επιθυμητή τιμή.(  )  

10. Δείκτης απενεργοποίησης 
Icematic (μόνο για τα προϊόντα με 
Icematic μηχάνημα) 

Δηλώνει εάν το Icematic είναι 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. 
(0/03’’) Αν είναι ενεργοποιημένο, τότε το 
Icematic δεν λειτουργεί. Για να 
λειτουργήσει το Icematic ξανά πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί On - 
Off για 3 δευτερόλεπτα.  

 Η ροή του νερού από το δοχείο νερού 
θα σταματήσει όταν έχει επιλεγεί αυτή η 
λειτουργία. Ωστόσο, ο πάγος που 
δημιουργήθηκε πρωτύτερα μπορεί να 
ληφθεί από το Icematic.  

11. Κουμπί λειτουργίας Ταχείας 
Κατάψυξης/Κουμπί icematic  
Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας 
Κατάψυξης πατήστε σύντομα αυτό το 
κουμπί. Όταν ενεργοποιείτε τη 
λειτουργία, ο χώρος κατάψυξης θα 
πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από την καθορισμένη τιμή. 

( )  

 Για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε το Icematic πατήστε 
και κρατήστε το πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα (μόνο για τα προϊόντα με 
Icematic μηχάνημα).   
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας 
Κατάψυξης, όταν θέλετε να ψύξετε 
γρήγορα τα τρόφιμα που τοποθετούνται 
στη συντήρηση ψυγείου. Αν θέλετε να 
ψύξετε μεγάλες ποσότητες νωπών 
τροφίμων, ενεργοποιήστε αυτή τη 
λειτουργία πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
στο ψυγείο.  
 

 Αν δεν την ακυρώσετε, η λειτουργία 
Ταχείας Κατάψυξης θα ακυρωθεί 
αυτόματα μετά από 25 ώρες ή όταν η 
συντήρηση ψυγείου φτάσει στην 
επιθυμητή θερμοκρασία.   

12. Δείκτης οικονομικής χρήσης  
Υποδεικνύει ότι το προϊόν βρίσκεται σε 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 

(eco)Ο δείκτης αυτός θα είναι ενεργός, 

εάν η θερμοκρασία κατάψυξης έχει 
ρυθμιστεί σε -18 ή αν η ενεργειακά 
αποδοτική ψύξη πραγματοποιείται λόγω 
της Eco-Extra λειτουργίας.   

 Ο δείκτης οικονομικής χρήσης είναι 
απενεργοποιημένος όταν επιλέγονται οι 
λειτουργίες ταχείας ψύξης ή ταχείας 
κατάψυξης. 

Σύστημα Dual cooling: 
 

 Το ψυγείο είναι εφοδιασμένο με δύο 
ξεχωριστά συστήματα ψύξης για την 
ψύξη του θαλάμου νωπών τροφίμων και 
την κατάψυξη. Έτσι δεν αναμιγνύεται ο 
αέρας στο χώρο συντήρησης με τον 
αέρα του χώρου κατάψυξης. 
Χάρη σε αυτά τα δύο ξεχωριστά 
συστήματα ψύξης, η ταχύτητα ψύξης 
είναι πολύ υψηλότερη από τα άλλα 
ψυγεία. Οι οσμές στους δύο χώρους δεν 
αναμιγνύονται. Επίσης παρέχεται 
πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας 
επειδή η απόψυξη εκτελείται ανεξάρτητα. 
 



 

Συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας 
λαχανικών  

*προαιρετικό  
 

Με το χαρακτηριστικό έλεγχο της υγρασίας, 
τα ποσοστά υγρασίας των λαχανικών και 
των φρούτων παραμένουν υπό έλεγχο και 
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια 
φρεσκάδας για τα τρόφιμα.    

Συνιστάται να αποθηκεύετε λαχανικά όπως 
το μαρούλι και το σπανάκι και άλλα 
παρόμοια λαχανικά που είναι επιρρεπείς 
στην απώλεια υγρασίας όχι στις ρίζες τους, 
αλλά σε οριζόντια θέση μέσα στο συρτάρι 
λαχανικών όσο το δυνατόν.    

Όταν τοποθετείτε τα λαχανικά, τοποθετήστε 
τα βαριά και σκληρά λαχανικά στο κάτω 
μέρος και τα ελαφρά και μαλακά στην 
κορυφή, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά βάρη 
των λαχανικών.  

Μην αφήνετε τα λαχανικά στο συρτάρι 
λαχανικών μέσα σε πλαστικές σακούλες. 
Αφήνοντας τα σε πλαστικές σακούλες 
προκαλεί το σάπισμα των  λαχανικών σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Σε καταστάσεις 
όπου η επαφή με άλλα λαχανικά δεν 
προτιμάται, χρησιμοποιήστε υλικά 
συσκευασίας όπως χαρτί που να είναι 
κάπως πορώδες από άποψη υγιεινής.  

Μην τοποθετείτε τα φρούτα που έχουν μια 

υψηλή παραγωγή αιθυλενίου αερίου όπως 

αχλάδι, βερίκοκο, ροδάκινο και ειδικότερα 

μήλο στο ίδιο δοχείο λαχανικών με άλλα 

λαχανικά και φρούτα. Το αέριο αιθυλένιο 

που προέρχεται από αυτά τα φρούτα μπορεί 

να προκαλέσει άλλα λαχανικά και φρούτα να 

ωριμάσουν ταχύτερα και να σαπίσουν σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα. 
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Χώρος για τη διατήρηση ευπαθών 

τροφίμων (χαμηλή θερμοκρασία \-

20C έως +30C). 
 

Αυτός ο χώρος σχεδιάστηκε για την 

αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, τα 

οποία μπορούν να αποψυχθούν βραδέως 

(κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, κλπ), όπως 

απαιτείται.  Ο χώρος χαμηλής θερμοκρασίας 

είναι το πιο κρύο μέρος στο ψυγείο όπου 

γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, βούτυρο), 

ψάρι κρέας ή κοτόπουλο μπορούν να 

διατηρηθούν σε ιδανικές συνθήκες 

αποθήκευσης. 

Λαχανικά και / ή φρούτα δεν θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε αυτό το χώρο. 
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 Παρακαλούμε τηρείτε τις ακόλουθες 

οδηγίες για να επιτύχετε τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

1. Μην καταψύχετε ταυτόχρονα πολύ 

μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Η ποιότητα των 

τροφίμων διατηρείται καλύτερα αν αυτά 

καταψυχθούν ως τον πυρήνα τους όσο το 

δυνατόν συντομότερα. 
 

2. Φροντίζετε ιδιαίτερα να μην αναμιγνύετε 

ήδη κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα. 
 

3. Βεβαιωθείτε ότι τα ωμά τρόφιμα δεν είναι 

σε επαφή με μαγειρεμένα τρόφιμα στο 

ψυγείο. 
 

4. Ο μέγιστος όγκος αποθήκευσης 

κατεψυγμένων τροφίμων επιτυγχάνεται όταν 

δεν χρησιμοποιούνται τα συρτάρια που 

παρέχονται στο χώρο κατάψυξης. Η 

δηλωθείσα κατανάλωση ενέργειας της 

συσκευής σας προσδιορίστηκε με πλήρες 

φορτίο στα ράφια και χωρίς χρήση των 

συρταριών.  
 

5. Συνιστάται να τοποθετείτε τα τρόφιμα στο 

πάνω ράφι του χώρου κατάψυξης για την 

αρχική τους κατάψυξη. 

Κατάψυξη νωπών τροφίμων 
 

 Τυλίγετε ή καλύπτετε τα τρόφιμα πριν τα 

τοποθετήσετε στο ψυγείο. 
 

 Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώνουν σε 

θερμοκρασία δωματίου πριν τα 

τοποθετήσετε στο ψυγείο. 
 

 Τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε θα 

πρέπει να είναι φρέσκα και καλής ποιότητας. 
 

 Τα τρόφιμα πρέπει να χωρίζονται σε 

μερίδες ανάλογα με τις καθημερινές ή ανά 

γεύμα ανάγκες της οικογένειας. 
 

 Τα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται 

με αεροστεγή τρόπο για να εμποδίζεται να 

ξηραίνονται, ακόμα και αν πρόκειται να 

διατηρηθούν για σύντομο χρονικό διάστημα. 
 

 Τα υλικά για τη συσκευασία θα πρέπει να 

είναι ανθεκτικά σε κρύο και υγρασία και 

επίσης θα πρέπει να είναι αεροστεγή. Τα 

υλικά συσκευασίας των τροφίμων πρέπει να 

έχουν επαρκές πάχος και ανθεκτικότητα. 

Διαφορετικά, όταν τα τρόφιμα παγώσουν και 

σκληρύνουν, μπορεί να τρυπήσουν τη 

συσκευασία. Είναι σημαντικό να διατηρείται 

καλά κλεισμένη η συσκευασίας, για την 

ασφαλή φύλαξη των τροφίμων. 
 

 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την απόψυξή 

τους και ποτέ δεν θα πρέπει να 

καταψύχονται πάλι. 
 

 Η τοποθέτηση ζεστών τροφίμων στο χώρο 

κατάψυξης προκαλεί συνεχή λειτουργία του 

συστήματος ψύξης έως ότου τα τρόφιμα 

καταψυχθούν πλήρως. 

 



 
 

Ρύθμιση χώρου 

Κατάψυξης 

Ρύθμιση χώρου 

Συντήρησης 

Επεξηγήσεις 

-18°C 4°C Αυτή είναι η κανονικά συνιστώμενη ρύθμιση. 

-20, -22 or -24°C 4°C 

Οι ρυθμίσεις αυτές συνιστώνται όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 

30°C. 

Ταχεία Κατάψυξη 4°C 

Χρήση όταν θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμά σας 

σε σύντομο χρόνο. Συνιστάται να χρησιμοποιείται 

για διατήρησητης ποιότητας των προίόντων 

κρέατος και ψαριού. 

-18°C ή μικρότερη 2°C 

Αν θεωρείτε ότι ο χώρος συντήρησης του ψυγείου 

σας δεν είναι αρκετά κρύος λόγω θερμών 

συνθηκών περιβάλλοντος ή λόγω συχνού 

ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας. 

-18°C ή μικρότερη Ταχεία Ψύξη 

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όταν ο χώρος 

συντήρησης είναι υπερφορτωμένος ή αν 

επιθυμείτε να ψύξετε πολύ γρήγορα τα τρόφιμά 

σας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

ταχείας ψύξης 4-8 ώρες πριν τοποθετήσετε τα 

τρόφιμα. 
 
 
 
 
 
 
 

Ράφια χώρου 

κατάψυξης 

Διάφορα κατεψυγμένα 

τρόφιμα όπως κρέας, 

ψάρι, παγωτό, λαχανικά 

κλπ. 

Αυγοθήκη Αυγά 

Ράφια χώρου 

συντήρησης 

Τρόφιμα σε μαγειρικά 

σκεύη, καλυμμένα πιάτα 

και κλειστά δοχεία 

Ράφια πόρτας 

χώρου 

συντήρησης 

Μικρής ποσότητας και 

συσκευασμένα τρόφιμα ή 

ποτά (όπως γάλα, χυμός 

φρούτων και μπύρα) 

Συρτάρι 

λαχανικών 
Λαχανικά και φρούτα 

Χώρος "ζώνης 

φρεσκάδας" 

(έντονης 

ψύξης) 

Προϊόντα Delicatessen 

(τυρί, βούτυρο, αλλαντικά 

κλπ.) 

 

Τοποθέτηση των τροφίμων 
 

Υποδείξεις για τη διατήρηση 

κατεψυγμένων τροφίμων 
 

 Τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα 

του εμπορίου θα πρέπει να διατηρούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των 

κατεψυγμένων τροφίμων σε χώρο φύλαξης 

κατεψυγμένων τροφίμων. 

 Για να εξασφαλίσετε ότι θα διατηρηθεί η 

υψηλή ποιότητα που παρέχεται από τον 

παραγωγό κατεψυγμένων τροφίμων και το 

κατάστημα πώλησης τροφίμων, θα πρέπει 

προσέξετε τα εξής: 

 1. Τοποθετείτε τις συσκευασίες στο χώρο 

κατάψυξης όσο το δυνατόν συντομότερα μετά 

την αγορά. 

 2. Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα φέρουν 

σήμανση με το είδος και την ημερομηνία. 

 3. Μην υπερβαίνετε τις ημερομηνίες λήξης 

"Κατανάλωση έως", "Καλύτερο πριν" που 

βρίσκονται στη συσκευασία. 
 

Απόψυξη 
 

Ο χώρος κατάψυξης διαθέτει αυτόματη 

απόψυξη. 
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Υποδείξεις για το χώρο 

συντήρησης 
 

*προαιρετικό 
 

 Μην επιτρέπεται να έρχονται τα τρόφιμα 

σε επαφή με τον αισθητήρα θερμοκρασίας 

στο χώρο συντήρησης. Για να μπορεί ο 

χώρος συντήρησης να διατηρεί την ιδανική 

θερμοκρασία φύλαξης τροφίμων, ο 

αισθητήρας δεν πρέπει να εμποδίζεται από 

τρόφιμα. 

 Μην τποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα στη 

συσκευή. 

Πληροφορίες για τη Βαθιά 

Κατάψυξη 
 

 Τα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται όσο το 

δυνατόν ταχύτερα όταν τοποθετούνται στην 

κατάψυξη, για να διατηρείται η καλή τους 

ποιότητα. 

 Το πρότυπο TSE απαιτεί (σύμφωνα με 

ορισμένες συνθήκες μέτρησης) το ψυγείο να 

παγώνει τουλάχιστον 4,5 κιλά τροφίμων από 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C σε 

θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη εντός 24 

ωρών για κάθε 100 λίτρα όγκου του χώρου 

κατάψυξης. 

 Η διατήρηση των τροφίμων για μεγάλο 

χρονικό διάστημα είναι δυνατή σε θερμοκρασίες 

-18°C ή χαμηλότερες. 

 Μπορείτε να διατηρήσετε τη φρεσκάδα των 

τροφίμων για πολλούς μήνες (στους -18°C ή 

χαμηλότερες θερμοκρασίες στη βαθιά 

κατάψυξη). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  

 Τα τρόφιμα πρέπει να χωρίζονται σε μερίδες 

ανάλογα με τις καθημερινές ή ανά γεύμα 

ανάγκες της οικογένειας. 

 Τα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται με 

αεροστεγή τρόπο για να εμποδίζεται να 

ξηραίνονται, ακόμα και αν πρόκειται να 

διατηρηθούν για σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Απαιτούμενα υλικά για τη συσκευασία: 

 Κολλητική ταινία ανθεκτική σε χαμηλές 

θερμοκρασίες 

 Αυτοκόλλητη ετικέτα 

 Λαστιχάκια 

 Στυλό 

 Τα υλικά για τη συσκευασία θα πρέπει να 

είναι ανθεκτικά στο σχίσιμο καθώς και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία, οσμές, λάδια 

και οξέα. 

 Τα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν θα πρέπει 

να επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα ήδη 

κατεψυγμένα είδη για να αποτραπεί η μερική 

απόψυξή ων τελευταίων. Τα τρόφιμα που έχουν 

αποψυχθεί πρέπει να καταναλώνονται και όχι 

να καταψύχονται πάλι. 
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Συντήρηση και καθαρισμός 6 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή 

νερό που περιέχει χλώριο για να καθαρίσετε 

τις εξωτερικές επιφάνειες και τα 

επιχρωμιωμένα εξαρτήματα του προϊόντος. 

Το χλώριο προκαλεί διάβρωση σε 

μεταλλικές επιφάνειες αυτού του είδους. 
 

Προστασία των πλαστικών 

επιφανειών 

  Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά 

μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας σε μη 

σφραγισμένα δοχεία, επειδή προξενούν 

βλάβες στις πλαστικές επιφάνειες του 

ψυγείου σας. Σε περίπτωση που χυθεί ή 

αλειφτεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, 

αμέσως καθαρίστε και ξεπλύνετε το 

επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας με 

χλιαρό νερό. 

  Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πετρέλαιο, 

βενζίνη ή παρόμοια υλικά για τον 

καθαρισμό.  

 Συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή 

από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.  

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον 

καθαρισμό οποιοδήποτε αιχμηρό 

όργανο που χαράζει, σαπούνι, οικιακά 

καθαριστικά, απορρυπαντικά και 

γυαλιστικά με κερί.  

  Για να καθαρίσετε το περίβλημα του 

ψυγείου σας, χρησιμοποιήστε χλιαρό 

νερό και κατόπιν σκουπίστε το για να 

στεγνώσει.  

  Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, 

χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί 

σε διάλυμα από μια κουταλιά του γλυκού 

μαγειρικής σόδας σε περίπου μισό λίτρο 

νερού. Κατόπιν σκουπίστε τις επιφάνειες 

για να στεγνώσουν.  

  Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει 

νερό στο περίβλημα της λάμπας και σε 

άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα.  

  Αν το ψυγείο σας δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική 

περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο 

ρεύματος από την πρίζα, αφαιρέστε όλα 

τα τρόφιμα, καθαρίστε το και αφήστε την 

πόρτα μισάνοιχτη.  

  Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις 

στις πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι 

καθαρές και απαλλαγμένες από 

σωματίδια τροφίμων.  

  Για να αφαιρέσετε ένα ράφι πόρτας, 

αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα και 

κατόπιν απλά σπρώξτε το ράφι προς τα 

πάνω ώστε να βγει από τη βάση του. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 7 

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.  

• Το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. >>>Τοποθετήστε το φις σφιχτά στην πρίζα. 
• Έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο σας ή η γενική 
ασφάλεια. >>>Ελέγξτε την ασφάλεια. 

Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου συντήρησης (Πολλαπλή Ζώνη, 
Έλεγχος Ψύξης και Ευέλικτη Ζώνη). 

• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. >>>Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σας σε 
μέρη όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 10°C. 

• Η πόρτα ανοιγόταν συχνά. >>>Μην ανοίγετε και κλείνετε συχνά την πόρτα του ψυγείου. 
• Η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. >>>Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας σε 

μέρη με πολλή υγρασία. 
• Τρόφιμα που περιέχουν υγρό έχουν αποθηκευτεί σε ανοικτά δοχεία. >>>Μην αποθηκεύετε 

τρόφιμα με υγρά σε ανοικτά δοχεία. 
• Η πόρτα του ψυγείου έμεινε μισάνοιχτη. >>>Κλείστε την πόρτα του ψυγείου. 
• Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε πολύ κρύο επίπεδο. >>>Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε 
κατάλληλο επίπεδο. 

 Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 

• Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή ενεργοποιείται σε περίπτωση ξαφνικών διακοπών 
ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, όταν η πίεση του 
ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει εξισορροπηθεί ακόμα. Το ψυγείο 
θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί μετά από 6 λεπτά. Παρακαλούμε καλέστε το σέρβις αν το 
ψυγείο σας δεν ξεκινήσει στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος. 
• Το ψυγείο βρίσκεται σε κύκλο απόψυξης. >>>Αυτό είναι φυσιολογικό για ψυγείο με πλήρως 
αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα περιοδικά. 
• Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. >>>Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά 
στην πρίζα. 
• Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν έχουν γίνει σωστά. >>>Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή 
θερμοκρασίας. 
• Υπάρχει διακοπή ρεύματος. >>>Το ψυγείο επιστρέφει στην κανονική λειτουργία όταν 
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. 

Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν λειτουργεί το ψυγείο. 

• Η απόδοση λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να διαφέρει λόγω μεταβολών στη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη 
δυσλειτουργίας. 

 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτή τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Μπορείτε να 

εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συχνά παράπονα που δεν είναι 

αποτέλεσμα ελαττωμάτων της κατασκευής ή των χρησιμοποιούμενων υλικών. Ορισμένες από 

τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ ίσως να μην υπάρχουν στη συσκευή σας. 
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Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα. 

• Η νέα συσκευή μπορεί να είναι πλατύτερη από την προηγούμενη. Τα μεγαλύτερα ψυγεία 
λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι υψηλή. >>>Είναι φυσικό το προϊόν να 
λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όταν είναι ζεστό το περιβάλλον.   
• Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με πολλά 
τρόφιμα. 
>>>Αν το ψυγείο συνδέθηκε στο ρεύμα ή φορτώθηκε με τρόφιμα μόλις πρόσφατα, θα 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη της ρυθμισμένη θερμοκρασίας. Αυτό είναι 
φυσιολογικό. 
• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστών τροφίμων. 
>>>Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο. 
• Οι πόρτες μπορεί να ανοίγονταν συχνά ή να έμειναν μισάνοιχτες για πολλή ώρα. >>>Ο 
θερμός αέρας που έχει εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία του ψυγείου για 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. 
• Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη. >>>Ελέγξτε 
αν έχουν κλείσει καλά οι πόρτες. 
• Το ψυγείο έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>>Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του 
ψυγείου σε υψηλότερο επίπεδο και περιμένετε έως ότου επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία. 
• Η στεγανοποίηση πόρτας της συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, 
φθαρμένη, σπασμένη ή να μην εφαρμόζει καλά. >>>Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη 
στεγανοποίηση. Αν υπάρχει ζημιά/ σπάσιμο στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί να 
προκληθεί λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερες περιόδους για να διατηρείται η τρέχουσα 
θερμοκρασία. 

Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της 
συντήρησης είναι επαρκής. 

• Η θερμοκρασία της κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>>Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία κατάψυξης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 

Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της 
κατάψυξης είναι επαρκής. 

• Η θερμοκρασία της συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>>Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 

Τα τρόφιμα στα συρτάρια του χώρου συντήρησης είναι παγωμένα. 

• Η θερμοκρασία της συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>>Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία συντήρησης σε χαμηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή. 

• Η θερμοκρασία συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>>Η ρύθμιση 
θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης επηρεάζει τη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αλλάξτε 
τις θερμοκρασίες του χώρου συντήρησης ή κατάψυξης και περιμένετε έως ότου οι 
αντίστοιχοι χώροι επιτύχουν το επαρκές επίπεδο θερμοκρασίας. 
• Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
>>>Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. 
• Η πόρτα είναι μισάνοιχτη. >>>Κλείστε καλά την πόρτα. 
• Το ψυγείο συνδέθηκε στο ρεύμα ή φορτώθηκε με τρόφιμα μόλις πρόσφατα. >>>Αυτό είναι 
φυσιολογικό.  
Αν το ψυγείο συνδέθηκε στο ρεύμα ή φορτώθηκε με τρόφιμα μόλις πρόσφατα, θα χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για την επίτευξη της ρυθμισμένη θερμοκρασίας. 
• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστών τροφίμων. 
>>>Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο. 
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Κραδασμοί ή θόρυβος. 

• Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή σταθερό. >>> Αν το ψυγείο ταλαντεύεται όταν μετακινηθεί 
ελαφρά, ισορροπήστε το ρυθμίζοντας τα πόδια του. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι 
αρκετά ανθεκτικό να φέρει το βάρος του ψυγείου, και οριζόντιο. 

• Τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο ψυγείο μπορεί να προκαλούν θόρυβο. 
>>>Αφαιρέστε τα αντικείμενα από πάνω από το ψυγείο. 

Υπάρχουν θόρυβοι από το ψυγείο σαν ροής ή ψεκασμού υγρού. 

• Η ροή υγρού και αερίου είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας του ψυγείου σας. Το 
φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. 

Από το ψυγείο έρχεται ήχος σφυρίγματος. 

• Χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες για την ψύξη του ψυγείου. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό 
και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. 

Συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου. 

• Ο ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει το σχηματισμό πάγου και συμπύκνωσης. Το φαινόμενο 
είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. 
• Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
>>>Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. Κλείστε τις αν είναι ανοικτές. 
• Η πόρτα είναι μισάνοιχτη. >>>Κλείστε καλά την πόρτα. 

Εμφανίζεται υγρασία στο εξωτερικό του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες. 

• Ίσως να υπάρχει υγρασία στον αέρα. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι 
υγρός. Όταν η υγρασία είναι μικρότερη, η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται. 

Δυσοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου. 

• Δεν γίνεται τακτικός καθαρισμός. >>>Καθαρίζετε το εσωτερικό του ψυγείου τακτικά με ένα 
σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό. 
• Ίσως η οσμή να προκαλείται από ορισμένα δοχεία ή υλικά συσκευασίας. 
>>>Χρησιμοποιήστε διαφορετικό δοχείο ή διαφορετική μάρκα υλικών συσκευασίας. 
• Τοποθετήθηκαν στο ψυγείο τρόφιμα σε ακάλυπτα δοχεία. >>>Διατηρείτε τα τρόφιμα σε 
κλειστά δοχεία. Η μικροοργανισμοί που εξέρχονται από ακάλυπτα δοχεία μπορούν να 
προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. 
• Αφαιρείτε από το ψυγείο τα τρόφιμα που έχουν λήξει και είναι χαλασμένα. 

Η πόρτα δεν κλείνει. 

• Συσκευασίες τροφίμων εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. >>>Μετατοπίστε τις 
συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα. 
• Το ψυγείο δεν στέκεται εντελώς κατακόρυφα στο δάπεδο. >>>Ρυθμίστε τα πόδια για να 
ισορροπήσετε το ψυγείο. 
• Το δάπεδο δεν είναι οριζόντιο ή ανθεκτικό. >>>Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο 
και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου. 

Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει. 

• Τα τρόφιμα μπορεί να είναι σε επαφή με την οροφή του συρταριού. >>>Τακτοποιήστε 
καλύτερα τα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι. 
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