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Спочатку прочитайте цю інструкцію! 

Шановний покупцю! 

Сподіваємося, що цей пристрій, виготовлений на сучасних підприємствах і 

перевірений за допомогою найприскіпливіших процедур контролю якості, ефективно 

слугуватиме вам у побуті. 

Для цього просимо уважно прочитати цю інструкцію до кінця, перш ніж 

користуватися холодильником, і зберегти її в довідкових цілях. Якщо ви передаєте 

холодильник іншому користувачеві, передайте йому також інструкцію користувача. 

 

Інструкція користувача допоможе вам користуватися пристроєм у швидкий і 

безпечний спосіб. 

 Прочитайте інструкцію, перш ніж встановлювати холодильник і користуватися 

ним. 

 Обов’язково прочитайте правила техніки безпеки. 

 Зберігайте інструкцію в легкодоступному місці, оскільки вона може знадобитися 

вам пізніше.  

 Прочитайте також інші документи, що постачаються разом із холодильником. 

Пам’ятайте, що цю інструкцію також можна застосовувати до деяких інших 

моделей. Відмінності між моделями будуть визначені в інструкції.  

Пояснення символів 

У цій інструкції користувача використовуються наступні символи: 

Важлива інформація або корисні поради.

Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна. 

Попередження про електричну напругу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
 

Для забезпечення нормальної роботи вашого холодильника, в якому 
застосовується екологічно чистий охолоджувач R600a, що займається тільки за 
певних умов, слід дотримуватися таких правил: 
 Не перешкоджайте вільній циркуляції повітря навколо приладу. 
 Не застосовуйте для прискорення розморожування механічні пристрої, крім 

рекомендованих виробником. 
 Не пошкоджуйте контур охолодження. 
 Не використовуйте всередині відділення для продуктів електричні прилади, крім 

рекомендованих виробником. 
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Опис холодильника 1 

1. Ручка налаштування і внутрішнє  
освітлення 

2. Ручка налаштування і внутрішнє 
освітлення 

3. Знімні полиці відділення 
4. Захисне скло 
5. Контейнер для зелені 
6. Кріплення лотка для льоду та лоток 

для льоду 

7. Відділення швидкого заморожування

  8. Відділення для зберігання  
      заморожених продуктів 
  9. Регульовані передні ніжки 
10. Відділення для молочних продуктів 
11. Полиці для банок 
12. Полиця для пляшок 

13. 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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 Щоб зробити з холодильного відділення 
(використовуваного для продуктів, які 
швидко псуються,  – пункт сторінки 3-4) 
ящик для зберігання овочів, треба 
скласти в задній частині нижньої скляної 
полиці орнамент (пункт A), який 
поставляється як приладдя, згідно з 
малюнком (пункт B (a-c)). 
Якщо орнамент не буде складено, 
відділення (пункт сторінки 3-4) 
працюватиме як відділення «biofresh». 
 

 

B 
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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. 
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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. 
 

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. 
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  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. 
 

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. 
 

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 

Контроль і регулювання 
температури 
 

Робоча температура встановлюється 
ручкою налаштування, що 
розташована на стелі холодильного 
відділення. Налаштування може бути 
виконане у діапазоні: min, 1 ... 6 max, 
де „max” відповідає найнижчій 
температурі. 
Коли прилад вмикається уперше, ручка 
налаштування має бути встановлена в 
таке положення, щоб через 24 години 
середня температура у холодильному 
відділенні була не вища за +5°C. Ми 
рекомендуємо установити ручку 
налаштування посередині між 
положеннями „min” та „max” і 
відслідковувати температуру, щоб 
отримати необхідну температуру у 
холодильному відділенні.  
Тобто, повертаючи ручку ближче до 
„max”, ви знижуєте температуру, а 
повертаючи у зворотному напрямку – 
підвищуєте. Деякі місця в 
холодильнику можуть бути 
холоднішими або теплішими 
(наприклад, відділення для зелені та 
верхня частина шафи), що є цілком 
нормальним явищем. 
Нормальна температура зберігання в 
морозильному відділенні повинна 
складати -18°C. Більш низькі 
температури можна отримати, 
повертаючи ручку налаштування в бік 
положення „max”. 

Для точного регулювання температури 
у відділеннях холодильника радимо 
користуватися термометром. 
Не забувайте про необхідність 
зчитувати температуру не гаючись, 
оскільки поза холодильником 
термометр швидко нагрівається. 
Пам’ятайте, що кожного разу, як 
відчиняються дверцята, холодне 
повітря виходить з холодильника, і 
внутрішня температура холодильника 
підвищується. Тому ніколи не 
залишайте дверцята відчиненими і 
негайно зачиняйте їх, щойно продукти 
будуть покладені або вийняті з 
холодильника. 
 

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. 
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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. 
 

 Заморожені продукти слід 
використати одразу після відтанення, і 
не слід заморожувати їх знову. 
 Розміщення теплих продуктів у 
морозильному відділенні примушує 
компресор холодильника працювати 
безперервно, до повного 
заморожування продуктів. 
 Для досягнення найкращих 
результатів дотримуйтеся наведених 
нижче вказівок. 
1. Не заморожуйте одночасно надто 
велику кількість продуктів. Якість 
продуктів підтримується найкращим 
чином, якщо вони глибоко та 
якнайшвидше промерзають. 
2. Зверніть особливу увагу на те, що 
не можна змішувати вже заморожені 
та свіжі продукти. 
3. Переконайтесь, що сирі продукти не 
контактують із приготовленою їжею в 
холодильнику. 
4. Щоб у максимальній мірі 
використовувати простір морозильної 
камери для зберігання продуктів, слід 
вийняти з неї висувні контейнери. Дані 
про енергоспоживання холодильника 
наведені для умов, коли полиці 
морозильної камери повністю 
завантажені без використання ящиків. 
Дротова полиця внизу морозильної 
камери необхідна для досягнення 
найкращої енергоефективності. 
5. Для початкового заморожування 
рекомендується класти продукти на 
верхню полицю морозильного 
відділення 
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Перенавішування дверцят 
 

Виконайте дії в послідовності, вказаній на 
схемі. 
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Обслуговування та чищення 6 

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. 

 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. 
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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. 
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• 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. 

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. 

 



Прочтите это руководство пользователя перед началом эксплуатации! 

Уважаемый покупатель! 
Надеемся, что наше изделие, изготовленное на современном оборудовании, и 
прошедшее тщательный контроль качества, будет хорошо служить вам. 
Поэтому рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя перед 
началом эксплуатации, а также сохранить его для дальнейшего использования. 
Если вы собираетесь передать холодильник другому лицу, приложите к нему 
руководство пользователя. 
 

Руководство пользователя поможет вам легко и безопасно пользоваться 

изделием. 

• Прочтите настоящее руководство перед установкой и эксплуатацией прибора. 

• Обязательно прочтите инструкции по технике безопасности. 

• Храните руководство в легкодоступном месте, так как оно может понадобиться 

вам в будущем. 

• Прочитайте другие документы, поставляемые с изделием. 

Помните, что данное руководство пользователя может также применяться для 

нескольких других моделей. Различия между моделями будут указаны в 

руководстве. 

 

Описание символов 

В данном руководстве пользователя используются следующие символы: 

Важная информация или полезные советы. 

Предупреждение об опасности для жизни и имущества. 

Предупреждение об опасном электрическом напряжении.
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Для того, чтобы обеспечить нормальную и эффективную работу Вашего 
морозильника (в котором используется охлаждающий реагент R600a, 
совершенно безопасный для окружающей среды и воспламеняющийся только 
при определенных условиях), Вам следует соблюдать следующие правила. 
 Не создавайте препятствий для свободной циркуляции воздуха вокруг 

морозильника. 
 Не пользуйтесь никакими механическими приспособлениями и инструментами 

для удаления льда при размораживании морозильника, кроме тех, которые 
рекомендованы изготовителем. 

 Не допускайте повреждения охлаждающего контура. 
 Не устанавливайте внутрь морозильного отделения, где хранятся продукты, 

никакие электрические устройства, кроме тех, которые рекомендованы 
изготовителем. 
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Описание холодильника 1 

1. Регулятор температуры и внутреннее 
освещение 

2. Вентилятор отделения для свежих  
продуктов 

3. Съемные полки камеры 
4. Защитное стекло 
5. Контейнер для зелени 
6. Крепление лотка для льда и лоток для 

льда 
7. Отделение быстрой заморозки 

  8. Отделения для хранения  
замороженных продуктов 

  9. Регулируемые передние ножки 
10. Отделение для молочных продуктов 
11. Полки для банок 
12. Полка для бутылок 

13. Вентилятор морозильного отделения 
 

Иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации являются 
схематичными и могут не соответствовать вашей модели. Некоторые 
компоненты, которые не входят в состав приобретенного вами изделия, 
используются в других моделях. 
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A 

 Чтобы сделать из отделения для 
охлаждения (используемого для 
скоропортящихся продуктов – пункт 
страница 3.4) ящик для хранения 
овощей, необходимо собрать в задней 
части нижней стеклянной полки 
орнамент (пункт A), поставляемый в 
качестве принадлежности, как показано 
на рисунке (пункт B (a-c)). 
Если орнамент не будет собран, 
отделение (пункт страница 3.4) будет 
функционировать как отделение 
«biofresh». 
 

 

B 
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Важные указания по технике безопасности 2 

Обязательно ознакомьтесь со 
следующей информацией. 
Несоблюдение этих указаний может 
привести к травмированию людей или 
повреждению имущества. 
Кроме того, гарантийные обязательства и 
обязательства по эксплуатационной 
надежности утратят силу. 
Оригинальные запасные части будут 

предоставляться в течение 10 лет с 
момента покупки изделия. 

Использование по назначению 

 Это изделие предназначено для 
использованиявнутри помещений, 
например в жилых домах; 
  в закрытых рабочих помещениях, 
например, в магазинах и офисах; 
  в других помещениях, например в 
загородных домах, гостиницах, 
пансионах. 
  Это изделие запрещается 
использовать на улице. 

Общие правила техники 
безопасности 

  При необходимости утилизировать 
изделие рекомендуется обратиться в 
фирменный сервисный центр, а также в 
местные органы власти для получения 
нужной информации. 
  По всем вопросам, касающимся 
холодильника, обращайтесь в 
фирменный сервисный центр. Не 
вмешивайтесь в работу изделия и не 
разрешайте этого другим без 
уведомления фирменного сервисного 
центра. 
  Изделия с морозильной камерой: ни в 
коем случае не ешьте мороженое и 
кубики льда сразу же после извлечения 
из морозильной камеры! (Это может 
вызвать обморожение полости рта.) 
  Приборы с морозильной камерой: не 
помещайте напитки в бутылках и банках в 
морозильную камеру, так как емкость 
может лопнуть. 
 

  Не прикасайтесь руками к 
замороженным продуктам: они могут 
примерзнуть к вашим рукам. 
  Отключайте холодильник от сети 
перед чисткой или размораживанием. 
  Ни в коем случае не используйте 
пар или аэрозольные чистящие 
средства для размораживания и 
чистки холодильника. В этом случае 
пар может попасть на электрические 
компоненты, что приведет к короткому 
замыканию или поражению 
электрическим током. 
  Ни в коем случае не используйте 
холодильник или его части (например, 
дверцу) в качестве подставки или 
опоры. 
  Не используйте электрические 
приборы внутри холодильника. 
  Не допускайте повреждения частей, 
в которых циркулирует хладагент, 
режущими или сверлильными 
инструментами. Хладагент может 
вырваться из пробитого испарителя, 
трубопровода или покрытия и вызвать 
раздражение кожи и поражение глаз. 
  Ни в коем случае не накрывайте и 
не закупоривайте вентиляционные 
отверстия холодильника. 
  Ремонт электрического 
оборудования должны производить 
только квалифицированные 
специалисты. Ремонт, выполненный 
некомпетентными лицами, создает 
риск для пользователя. 
 В случае неполадок во время 
эксплуатации, а также при 
проведении техобслуживания или 
ремонта отключайте холодильник от 
электросети, выключив 
соответствующий предохранитель 
или вынув шнур питания из розетки. 
  Не тяните за шнур питания, 
вынимая вилку из розетки. 
Напитки следует хранить плотно 
закрытыми в вертикальном 
положении. 
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  Ни в коем случае не храните в 
холодильнике аэрозольные емкости с 
горючими и взрывоопасными 
веществами. 
  Ни в коем случае не используйте 
для ускорения процесса 
размораживания механические 
устройства или другие средства, кроме 
тех, которые рекомендованы 
производителем. 
  Данное изделие не предназначено 
для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными и интеллектуальными 
возможностями либо не имеющими 
соответствующего опыта и знаний. 
Они могут пользоваться изделием 
только под наблюдением человека, 
ответственного за их безопасность, 
или под его руководством. 
  Не пользуйтесь неисправным 
холодильником. При возникновении 
проблем обращайтесь к 
квалифицированному специалисту.  
  Электрическая безопасность 
гарантируется только в том случае, 
если система заземления в вашем 
доме соответствует стандартам. 
  Воздействие на изделие дождя, 
снега, солнца или ветра нарушает 
принципы электробезопасности. 
  В случае повреждения шнура 
питания обратитесь в фирменный 
сервисный центр, чтобы не подвергать 
себя опасности. 
  Ни в коем случае нельзя включайте 
холодильник в розетку во время 
установки.  
Это может привести к тяжелым 
травмам или летальному исходу. 
  Этот холодильник предназначен 
только для хранения пищевых 
продуктов. Его нельзя использовать 
для каких-либо иных целей. 
  Табличка с техническими 
характеристиками находится слева на 
внутренней стенке холодильника. 
 
 

  Ни в коем случае нельзя подключать 
холодильник к энергосберегающим 
системам, поскольку это может привести к 
его поломке. 
  При наличии в холодильнике синей 
подсветки не смотрите на нее через 
оптические устройства. 
  При отключении от электрической сети 
холодильника с ручным управлением 
подождите не менее 5 минут, прежде чем 
подключать его снова. 
  В случае продажи изделия это 
руководство по эксплуатации следует 
передать новому владельцу. 
  При транспортировке холодильника не 
допускайте повреждения шнура питания. 
Изгиб шнура питания может привести к 
возгоранию. Не ставьте на шнур питания 
тяжелые предметы. 
  При подключении холодильника к 
электрической сети не прикасайтесь к 
вилке шнура влажными руками. 
 

 
 Ни в коем случае не включайте 
холодильник в настенную розетку, если 
она плохо закреплена. 
  В целях обеспечения безопасности не 
допускайте попадания воды на внешние 
или внутренние части холодильника. 
  Во избежание пожара или взрыва не 
распыляйте рядом с холодильником 
воспламеняющиеся газы, например 
пропан. 
  Не ставьте на холодильник сосуды с 
водой, поскольку пролитие воды может 
привести к поражению электрическим 
током или пожару. 
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  Не перегружайте холодильник едой. 
Если холодильник перегружен, при 
открытии дверцы продукты могут 
выпасть, что приведет к травме или 
повреждению холодильника. 
  Ничего не кладите на холодильник, 
поскольку размещенные на нем 
предметы могут упасть при открытии или 
закрытии дверцы. 
  В холодильнике нельзя хранить 
вещества, требующие поддержания 
точной температуры, такие как вакцины, 
термочувствительные медикаменты, 
материалы для научных исследований и 
т. п. 
  Холодильник следует отключать от 
электрической сети, если он не будет 
использоваться в течение длительного 
времени. Неисправность шнура питания 
может привести к пожару. 
  Необходимо регулярно очищать 
контакты вилки шнура питания сухой 
тканью. Несоблюдение этого правила 
может привести к пожару. 
  Если регулируемые ножки 
холодильника стоят неустойчиво, 
холодильник может сдвинуться с места. 
Чтобы предотвратить смещение 
холодильника, ножки должны быть 
правильно отрегулированы и надежно 
стоять на полу. 
  При перемещении холодильника не 
держите его за ручку дверцы, так как это 
может привести к ее повреждению. 
  При установке холодильника рядом с 
другим холодильником или 
морозильником расстояние между ними 
должно составлять не менее 8 см. В 
противном случае на прилегающих 
боковых стенках может скапливаться 
влага. 

Приборы с диспенсором 
охлажденной воды 
 

 Минимальное давление в 
водопроводной линии должно 
составлять 1 бар, максимальное - 
8 бар. 
  Используйте только питьевую воду. 
 

Безопасность детей 
 

  Если в дверце есть замок, ключ 
следует хранить в недоступном для 
детей месте. 
 

  Следите за тем, чтобы дети не 
портили изделие. 
 

Соответствие Директиве ЕС об 
утилизации электрического и 
электронного оборудования 
(WEEE) и утилизация 
вышедшего из употребления 
оборудования 

Символ  на изделии или на 
упаковке указывает, что изделие 
нельзя выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Его следует 
сдать в соответствующий пункт сбора 
отходов электрического и электронного 
оборудования. Обеспечивая 
надлежащую утилизацию данного 
изделия, вы способствуете 
предотвращению потенциальных 
негативных последствий для 
окружающей среды и здоровья людей, 
которые могут наступить вследствие 
неправильного обращения. За более 
подробной информацией по 
утилизации данного изделия 
обращайтесь в местную городскую 
администрацию, службу утилизации 
бытовых отходов или магазин, в 
котором вы приобрели изделие. 
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Информация об упаковке 
 

 Упаковка изделия изготовлена из 
материалов, подлежащих вторичной 
переработке в соответствии с 
государственными нормами защиты 
окружающей среды. Не утилизируйте 
упаковочные материалы вместе с 
бытовыми или другими отходами. 
Отнесите их в один из пунктов приема 
упаковочных материалов, 
установленных местными органами 
власти. 
Помните... 
 Использование вторсырья — это 
залог сбережения природных богатств 
и национального благосостояния. 
 Если вы хотите внести свой вклад в 
повторное использование упаковочных 
материалов, проконсультируйтесь с 
местной организацией по защите 
окружающей среды или органами 
самоуправления. 
 

Предупреждение от органов 
здравоохранения 
 

Для изделий с хладагентом R600a 
 Этот хладагент легко 
воспламеняется, поэтому будьте 
осторожны, чтобы не повредить 
систему охлаждения и трубопроводы 
при эксплуатации и во время 
транспортировки. В случае 
повреждения не допускайте наличия 
потенциальных источников огня, 
которые могут привести к возгоранию, 
а также проветривайте помещение, в 
котором находится изделие. 
 Тип используемого газа указан на 
паспортной табличке, расположенной 
слева на внутренней стенке 
холодильника. 
 Не сжигайте старое изделие. 

Рекомендации по экономии 
электроэнергии 
 

  Не оставляйте дверцу холодильника 
открытой на длительное время. 
  Не кладите в холодильник горячие 
продукты или напитки. 
  Не перегружайте холодильник, 
чтобы не нарушать циркуляцию 
воздуха. 
  Не устанавливайте холодильник в 
местах, где на него попадают прямые 
солнечные лучи, или поблизости от 
источников тепла, таких как кухонная 
плита, посудомоечная машина или 
радиатор отопления. Холодильник 
следует устанавливать на расстоянии 
не менее 30 см от источников тепла и 
5 см от электрических плит. 
  Следите за тем, чтобы контейнеры с 
продуктами были закрыты. 
  Изделия с морозильной камерой: в 
морозильной камере холодильника 
поместится больше продуктов, если 
вынуть из нее полку или выдвижной 
ящик. Данные об энергопотреблении 
указаны для условий, когда в 
морозильной камере нет полки или 
выдвижного ящика и она полностью 
загружена продуктами. Полку и 
выдвижной ящик можно использовать 
для замораживания продуктов в 
соответствии с их формой и размером. 
  Оттаивание замороженных 
продуктов в холодильном отделении 
позволит сэкономить электроэнергию и 
сохранить качество продуктов. 
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Установка 3 

  В случае если пользователь не 
принимает к вниманию информацию, 
изложенную в руководстве по 
эксплуатации, изготовитель не несет 
никакой ответственности.  
 

Условия, которые следует 
учитывать при перестановке 
холодильника в другое место 
 

1. Холодильник должен быть отключен от 
электросети. Перед транспортировкой его 
необходимо освободить от продуктов и 
очистить. 
2. Прежде чем повторно упаковывать 
холодильник, следует закрепить полки, 
принадлежности, контейнеры для 
фруктов и овощей и т. п. клейкой лентой и 
защитить их от ударных воздействий. 
Упаковка должна быть стянута толстой 
клейкой лентой или прочными веревками. 
Также следует неукоснительно соблюдать 
правила транспортировки, указанные на 
упаковке. 
3. Фирменную упаковку и пенопласт 
следует сохранить на случай 
последующей транспортировки изделия. 
 

Перед включением 
холодильника 
 

 Перед началом эксплуатации 
холодильника выполните указанные ниже 
действия. 
1. Установите два пластмассовых упора, 
как показано на рисунке ниже. 
Пластиковые упоры предназначены для 
обеспечения расстояния между 
холодильником и стеной, необходимого 
для циркуляции воздуха. (Изображение 
приведено для 
общего  
представления, 
оно не  
идентично  
вашему  
изделию.) 

2. Выполните очистку внутренних 
поверхностей холодильника в 
соответствии с рекомендациями, 
приведенными в разделе 
«Обслуживание и чистка». 
3. Вставьте вилку шнура питания 
изделия в штепсельную розетку. При 
открытии дверцы холодильника 
загорается внутренняя лампочка. 
4. При запуске компрессора появляется 
отчетливо слышимый шум. Жидкость и 
газы, находящиеся внутри герметичной 
системы охлаждения, также могут 
создавать шум, независимо от того, 
работает ли компрессор. Это 
нормальное явление. 
5. Передние кромки холодильника могут 
казаться теплыми на ощупь. Это 
нормально. Нагрев этих участков 
предусмотрен для предупреждения 
конденсации. 
 

Подключение к сети 
электропитания 
 

 Подсоедините холодильник к 
заземленной розетке с предохранителем 
соответствующего номинала. 
Важное замечание 
 

 Подключение следует выполнять в 
соответствии с местными нормами и 
правилами. 
  Место подключения вилки питания к 
розетке должно быть легкодоступным. 
  Электрическая безопасность 
гарантируется только в том случае, если 
система заземления в вашем доме 
соответствует стандартам. 
  Напряжение в сети электропитания 
должно соответствовать данным, 
указанным на этикетке, расположенной на 
левой внутренней стенке холодильника. 
  Запрещается использовать при 
установке удлинители и многоместные 
розетки. 

  Замену поврежденного шнура питания 
должен выполнять квалифицированный 
электрик. 
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  Запрещается пользоваться 
неисправным изделием! Возможно 
поражение электрическим током! 
 

Утилизация упаковки 
 

 Упаковочные материалы могут быть 
опасны для детей. Храните упаковочные 
материалы в недоступном для детей 
месте или выбросьте их, рассортировав в 
соответствии с правилами сбора отходов, 
утвержденными местным 
законодательством. Не выбрасывайте их 
вместе с обычными бытовыми 
отходами — их необходимо 
утилизировать в специальных местах 
сбора упаковочных материалов, 
установленных местными властями. 
 Упаковка холодильника изготовлена из 
материалов, подлежащих вторичной 
переработке. 
 

Утилизация старого 
холодильника 
 

 Утилизация старого изделия должна 
выполняться экологически безопасным 
способом. 
  Сведения об утилизации изделия 
можно получить у официального дилера 
или в пункте сбора отходов по месту 
жительства. 
 

 Прежде чем утилизировать 
холодильник, отрежьте шнур питания и, в 
случае наличия замков на дверце, 
выведите их из строя, чтобы 
предотвратить создание опасных для 
детей ситуаций. 
 

Выбор места и установка 
 

 Если дверь помещения, в котором 
будет установлен холодильник, 
недостаточно широка, можно снять 
дверцу холодильника и внести его в 
проем боком. Чтобы снять дверцу 
холодильника, обратитесь в фирменный 
сервисный центр. 
1. Холодильник следует устанавливать в 
удобном для использования месте. 
2. Холодильник следует устанавливать в 
местах, защищенных от прямых 
солнечных лучей, вдали от источников 
тепла и повышенной влажности. 
 

3. Для более эффективной работы 
необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию вокруг холодильника. При 
установке холодильника в нише 
расстояние до потолка и стен должно 
быть не менее 5 см. Не устанавливайте 
изделие на коврах, ковровых покрытиях и 
других подобных поверхностях. 
4. Холодильник следует устанавливать на 
ровную поверхность во избежание 
вибрации. 
 

Замена лампочки освещения 
 

 Для замены лампы/светодиода, 
который служит для освещения 
холодильника, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 
Лампа (лампы), используемая в 
данном изделии, не подходит для 
освещения комнаты. Эта лампа 
позволяет более удобно и безопасно 
помещать продукты в холодильник или 
морозильник. 
Лампы, используемые в этом изделии, 
должны выдерживать экстремальные 
физические условия, например, 
температуру ниже -20 °C. 
 

Регулирование ножек 
 

 Если холодильник стоит 
неустойчиво, его положение можно 
отрегулировать, поворачивая 
передние ножки, как показано на 
рисунке. Угол холодильника, под 
которым находится ножка, будет 
опускаться, если поворачивать ее в 
направлении черной стрелки, или 
подниматься, если поворачивать ее в 
противоположном направлении. Чтобы 
облегчить процедуру регулирования, 
можно слегка приподнять холодильник 
(это следует делать вдвоем). 
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Подготовка к работе 4 

  Холодильник следует устанавливать на 
расстоянии не менее чем 30 см от 
источников тепла, таких как варочные 
панели, плиты, радиаторы центрального 
отопления и печи, и на расстоянии не менее 
чем 5 см от электрических плит. Не следует 
размещать изделие в местах попадания 
прямого солнечного света. 

  Температура воздуха в помещении, где 
устанавливается холодильник, должна быть 
не менее 10°С. Использовать холодильник 
при более низкой температуре не 
рекомендуется в связи с его низкой 
эффективностью в таких условиях. 

   Содержите внутреннее пространство 
холодильника в чистоте. 

  Если два холодильника устанавливаются 
рядом, то между ними необходимо 
обеспечить расстояние не менее 2 см. 

  При первом включении холодильника в 
течение первых шести часов работы 
обязательно соблюдайте указанные ниже 
правила. 

  Не открывайте дверцу слишком часто. 

  Не загружайте в холодильник продукты. 

  Не отключайте холодильник от 
электрической сети. Если же произошло 
случайное отключение электропитания, см. 
указания в разделе «Рекомендации по 
устранению неполадок». 

  Фирменную упаковку и пленку следует 
сохранить на случай последующей 
транспортировки или перемещения изделия. 
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Контроль и регулирование 
температуры 
 

Управление рабочей температурой 
осуществляется при помощи ручки-
регулятора, находящейся на 
потолочной панели холодильного 
отделения. Может быть задано 
значение от min 1 до max 6, где max – 
положение самой холодной 
температуры. 
При первом включении холодильника 
ручку-регулятор следует установить 
таким образом, чтобы через 24 часа 
средняя температура в холодильном 
отделении не превышала +5°C. Мы 
рекомендуем установить ручку 
регулировки в среднее положение, 
между минимальным и максимальным 
значением, и контролировать  
достижение желаемой температуры, 
т. е. по направлению к max (максимум) 
температура в холодильнике будет 
более холодной, и наоборот.  
Температура в некоторых отделениях 
холодильника может быть выше или 
ниже (например, в отделении для 
фруктов и овощей или в верхней части 
корпуса), что вполне нормально. 
Нормальная температура хранения 
продуктов в морозильной камере 
должна составлять -18°C. 
Для настройки более низкой 
температуры ручку-регулятор 
необходимо поворачивать в 
направлении положения max 
(максимально низкой температуры). 
 

Мы советуем проверять температуру 
при помощи точного термометра, 
чтобы убедиться, что в отделениях 
для хранения продуктов она 
соответствует нужному значению. 
Помните, что снимать показания 
термометра необходимо очень 
быстро, так как его температура после 
извлечения из морозильного 
отделения будет стремительно 
меняться. 
Помните, что каждое открытие дверцы 
приводит к потере холодного воздуха 
и, следовательно, к повышению 
внутренней температуры. Поэтому 
никогда не оставляйте дверцу 
открытой и следите за тем, чтобы она 
была плотно закрыта сразу после 
помещения продуктов в холодильник 
или их извлечения из него. 
 

Замораживание свежих 
продуктов 
 

 Рекомендуется завернуть или 
накрыть продукты перед тем, как 
помещать их в холодильник. 

 Горячие продукты нужно сначала 
остудить до комнатной температуры и 
только затем помещать в 
холодильник. 
 Замораживаемые продукты должны 
быть качественными и свежими. 
 Продукты должны быть разделены 
на порции, соответствующие 
ежедневным потребностям семьи, 
либо рассчитаны на приготовление 
блюд для одного приема пищи. 
 Продукты, даже если они будут 
храниться недолго, необходимо 
помещать в герметичную упаковку, 
чтобы предотвратить их высыхание. 
 Материалы, используемые для 
упаковки, должны быть прочными и 
устойчивыми к холоду и влажности, а 
также воздухонепроницаемыми. 
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Материалы для упаковки пищевых 
продуктов должны быть достаточно 
плотными и долговечными. В 
противном случае замерзшие до 
твердого состояния продукты могут 
прорвать упаковку. Для надежного 
хранения продуктов важно, чтобы 
упаковка была плотно закрыта. 
 Замороженные продукты 
необходимо использовать сразу после 
размораживания. Их нельзя 
замораживать снова. 

 Если поместить в морозильное 
отделение теплые продукты, системе 
охлаждения придется работать 
непрерывно, до полного 
замораживания продуктов. 
 Для достижения наилучших 
результатов придерживайтесь 
приведенных ниже указаний. 
1. Не замораживайте большое 
количество продуктов одновременно. 
Качество продуктов сохраняется 
лучше всего, если они полностью 
промерзают за максимально короткое 
время. 
2. Ни в коем случае не храните вместе 
замороженные и свежие продукты. 
3. Проверяйте, чтобы сырые продукты 
не соприкасались в холодильнике с 
приготовленными продуктами. 
4. Чтобы в максимальной мере 
использовать пространство 
морозильной камеры для хранения 
продуктов, следует вынуть из нее 
выдвижные контейнеры. Данные об 
энергопотреблении холодильника 
приведены для условий, когда крышка 
верхней полки вынута и морозильная 
камера полностью загружена. Для 
снижения энергопотребления 
используйте сетчатую полку внизу 
морозильного отделения. 
5. Для начальной заморозки 
рекомендуется размещать продукты 
на верхней полке морозильного 
отделения. 
 
 

 

Рекомендации для сохранение 
замороженных продуктов 
 
 

 Готовые коммерчески замороженные 
продукты следует хранить в 
соответствии с производителем 
замороженных продуктов инструкция 
для  (4 звезды) отсек для 
хранения замороженных продуктов. 
Чтобы обеспечить высокое качество 
достигается за счет замороженных 
продуктов производитель и продавец 
продуктов питания поддерживается, 
следующее должно быть запомнил: 
1. Поместите пакеты в морозильник как 
можно быстрее по возможности после 
покупки. 
2. Убедитесь, что содержимое 
маркировано и датированы. 
3. Не превышайте «Использовать по», 
«Лучший» до "даты на упаковке". 



 Перенавешивание двери 

Выполните действия в порядке, 

указанном на схеме. 
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Обслуживание и чистка 6 

 

Защита пластмассовых 
поверхностей 

  Не храните в морозильной камере 
жидкое растительное масло или 
приготовленные на растительном 
масле продукты в открытых 
контейнерах, так как они могут 
повредить пластмассовые 
поверхности холодильника. Если же 
масло протекло или попало на 
пластмассовую поверхность, сразу же 
очистите и промойте это место теплой 
водой. 

  Ни в коем случае не используйте 
для чистки бензин, бензол или 
другие подобные вещества.  

 Перед чисткой рекомендуется 
отсоединить изделие от 
электросети.  

 Ни в коем случае не используйте 
для чистки острые или абразивные 
инструменты, мыло, бытовые 
чистящие средства, стиральные 
порошки и восковую политуру.  

  Корпус изделия промойте теплой 
водой и затем вытрите насухо.  

  Протрите внутреннюю поверхность 
изделия хорошо отжатой тканью, 
смоченной в растворе питьевой 
соды (1 чайная ложка на пол-литра 
воды), и вытрите насухо.  

  Не допускайте попадания воды 
внутрь отсека с лампой и на другие 
электрические компоненты.  

  Если холодильник не будет 
использоваться в течение 
длительного времени, отключите 
его от электрической сети, выньте 
все продукты, вымойте его и 
оставьте дверцу приоткрытой.  

  Регулярно проверяйте, не 
испачкан ли уплотнитель дверцы 
частицами пищи.  

  Для снятия полок в дверце 
полностью разгрузите их, а затем 
просто приподнимите вверх. 

 Для чистки наружных 
поверхностей и хромированных 
деталей изделия ни в коем случае 
не используйте чистящие средства 
или воду, содержащие хлор. Хлор 
вызывает коррозию таких 
металлических поверхностей. 
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Холодильник не работает.  

• Вилка неправильно вставлена в розетку. >>>Плотно вставьте вилку в розетку. 
• Перегорел предохранитель розетки, в которую включен холодильник, или 
главный предохранитель. >>>Проверьте предохранитель. 

Появление конденсата на боковой стенке холодильного отделения 
(отделение MULTIZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE). 

• Температура окружающей среды очень низкая. >>>Не устанавливайте 
холодильник в помещениях с температурой ниже 10 °C. 
• Дверца холодильника открывают слишком часто. >>>Не открывайте дверцу 
холодильника слишком часто. 
• Высокая влажность в помещении. >>>Не устанавливайте холодильник в 
помещениях с высокой влажностью. 
• Продукты, содержащие жидкость, хранятся в открытых контейнерах. 
>>>Храните такие продукты в закрытых контейнерах. 
• Неплотно закрыта дверца холодильника. >>>Закройте ее. 
• Высокая влажность в помещении. >>> Не устанавливайте холодильник в 
помещениях с высокой влажностью. 

 Не работает компрессор. 

• Термозащита компрессора может сработать при неожиданном отключении 
электроэнергии либо при выключении–включении изделия, поскольку давление 
хладагента в системе охлаждения не успевает стабилизироваться. 
Холодильник начнет работать примерно через 6 минут. Если по истечении 
этого времени холодильник не заработал, обратитесь в сервисный центр. 
• Холодильник находится в режиме размораживания. >>>Это нормально для 
холодильника с автоматическим размораживанием. Размораживание 
выполняется регулярно. 
• Холодильник не подключен к сети электропитания. >>>Убедитесь, что вилка 
должным образом включена в розетку. 
• Температура установлена неправильно. >>>Задайте нужную температуру. 
• Перебой в подаче электроэнергии. >>>При восстановлении подачи 
электроэнергии будет восстановлен нормальный режим работы холодильника. 

В процессе работы холодильника повышается уровень шума. 

• Рабочие характеристики изделия могут изменяться в зависимости от 
изменений температуры окружающей среды. Это нормально и не является 
неисправностью. 

 

Ознакомьтесь с этим разделом, прежде чем обращаться в сервисный центр. Это 
позволит сэкономить время и деньги. Ниже описаны часто возникающие 
проблемы, причиной которых не являются дефекты производства или 
материалов. Некоторые из описанных здесь функций доступны не для всех 
моделей холодильника. 
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Холодильник включается слишком часто или работает слишком долго. 
• Ваш новый холодильник может быть больше, чем предыдущий. Большие 
холодильники работают дольше. 
• Слишком высокая температура в комнате. >>>В таких условиях компрессор 
холодильника работает дольше. Это нормальное явление. 
• Возможно, холодильник был недавно включен или только что загружен 
продуктами. >>>В этом случае для достижения заданной температуры требуется 
больше времени. Это нормально. 
• Возможно, в холодильник недавно поместили большое количество горячих 
продуктов. >>>Не помещайте в холодильник горячие продукты. 
• Возможно, дверцу часто открывали или оставляли ее приоткрытой на 
длительный срок. >>>Попадающий теплый воздух стал причиной увеличения 
времени работы компрессора холодильника. Не открывайте дверцы слишком 
часто. 
• Возможно, неплотно закрыта дверца морозильной или холодильной камеры. 
>>>Убедитесь, что дверцы плотно закрыты. 
• Для холодильника задана слишком низкая температура. >>>Задайте более 
высокую температуру и дождитесь ее достижения. 
• Возможно, уплотнитель дверцы холодильного или морозильного отделения 
загрязнен, изношен, разорван или неправильно установлен. >>>Очистите или 
замените уплотнитель. Из-за поврежденного или разорванного уплотнителя 
холодильник будет работать дольше, чтобы поддерживать заданную температуру. 

Температура в морозильном отделении слишком низкая, хотя 
температура в холодильном отделении достаточная. 
• Для морозильного отделения задана слишком низкая температура. 
>>>Установите для холодильного отделения более высокую температуру и 
проверьте полученный результат. 

Температура в холодильном отделении слишком низкая, хотя 
температура в морозильном отделении достаточная. 
• Для холодильного отделения задана слишком низкая температура. 
>>>Установите для холодильного отделения более высокую температуру и 
проверьте полученный результат. 

Продукты в выдвижных контейнерах холодильного отделения замерзают. 
• Для холодильного отделения задана слишком низкая температура. 
>>>Установите для холодильного отделения более высокую температуру и 
проверьте полученный результат. 

Температура в холодильном и морозильном отделениях слишком 
высокая. 
• Для холодильного отделения задана слишком высокая температура. 
>>>Температура холодильного отделения влияет на температуру морозильной 
камеры. Измените температуру в холодильном или морозильном отделении и 
подождите, пока в соответствующем отделении установится нужная температура. 
• Дверцы часто открываются либо долго остаются приоткрытыми. >>>Не 
открывайте дверцы слишком часто. 
• Дверца приоткрыта. >>>Плотно закройте дверцу. 
• Возможно, холодильник был недавно включен или загружен продуктами. >>>Это 
нормально.  
В этом случае для достижения заданной температуры требуется больше времени. 
• Возможно, в холодильник недавно поместили большое количество горячих 
продуктов. >>>Не помещайте в холодильник горячие продукты. 
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Вибрация или шум. 

• Пол неровный или нежесткий. >>>Если холодильник дрожит и медленно 
перемещается, выровняйте его, отрегулировав ножки. Кроме того, убедитесь в 
том, что пол ровный и достаточно прочный, чтобы выдержать вес 
холодильника. 
• Шум могут вызывать предметы, помещенные на холодильник. >>>Удалите все 
предметы, помещенные на холодильник. 

Из холодильника доносится звуки, похожие на шум льющейся или 
разбрызгивающейся жидкости и т. п. 

• Расход жидкости и хладагента изменяется в соответствии с принципами 
работы 
холодильника. Это нормально и не является неисправностью. 

Из холодильника доносится свист. 

• Для охлаждения холодильника используются вентиляторы. Это нормально и 
не является неисправностью. 

На внутренних стенках холодильника образуется конденсат. 

• Жаркая и влажная погода способствует образованию льда и конденсата. Это 
нормально и не является неисправностью. 
• Дверцы часто открываются либо долго остаются приоткрытыми. >>>Не 
открывайте дверцы слишком часто. Закройте их, если они открыты. 
• Дверца приоткрыта. >>>Плотно закройте дверцу. 

Появление влаги на внешних поверхностях холодильника или между 
холодильником и дверцами. 

• Возможно, уровень влажности воздуха высокий. Это нормально при влажной 
погоде. Когда уровень влажности уменьшится, конденсат исчезнет. 

Неприятный запах внутри холодильника. 

• Не осуществляется регулярная очистка холодильника. >>>Регулярно 
протирайте внутренние поверхности прибора губкой, смоченной в теплой воде 
или в водном растворе соды. 
• Некоторые контейнеры или упаковочные материалы также могут быть 
источником запаха. >>>Используйте другой контейнер или упаковочный 
материал другой марки. 
• Пищевые продукты помещены в холодильник в открытых контейнерах. 
>>>Храните продукты в закрытых контейнерах. Микроорганизмы, попадающие 
в воздух из открытых контейнеров, могут привести к появлению неприятного 
запаха. 
• Удалите из холодильника испорченные продукты и продукты с истекшим 
сроком годности. 

Дверца не закрывается. 

• Упаковки с продуктами мешают закрыть дверцу. >>>Переместите продукты, 
которые мешают закрыть дверцу. 
• Холодильник неровно стоит на полу. >>>Отрегулируйте ножки таким образом, 
чтобы выровнять холодильник. 
• Пол неровный или нежесткий. >>>Убедитесь в том, что пол ровный и 
достаточно прочный, чтобы выдержать вес изделия. 

Контейнеры для фруктов и овощей прилипли. 

Продукты касаются верхней части контейнера. >>>Переложите продукты в 
контейнере. 

 



 

 

Molimo vas da prvo pročitate ovaj priručnik aza korisnika! 

Poštovani korisniče, 

Nadamo se da će vam vaš proizvod, koji je proizveden u modernom pogonu i provjeren 

pod najpedantnijim procedurama kontrole kvaliteta, pružiti efektivnu uslugu. 

Stoga, pažljivo pročitajte u potpunosti ovaj priručnik za korisnika prije upotrebe proizvoda 

i čuvajte ga kao referencu za buduću upotrebu. Ako proizvod uručite nekom drugom, uz 

proizvod takođe uručite i ovaj priručnik za korisnika. 

 

Ovaj priručnik za korisnika će vam pomoći da koristite proizvod brzo i na siguran 

način. 

    Pročitajte priručnik prije ugradnje i puštanja u rad vašeg proizvoda. 

    Uvjerite se da pročitate sigurnosna uputstva. 

    Držite priručnik na lako dostupnom mjestu ako bi vam zatrebao kasnije.  

    Pročitajte drugu dokumentaciju koja je isporučena uz ovaj proizvod. 

Zapamtite da ovaj priručnik za korisnika takođe važi i za nekoliko drugih modela. Razlike 

između modela će biti identificirane u priručniku.  

Objašnjenje simbola 

U ovom priručniku su korišteni sljedeći simboli: 

Važne informacije ili korisni savjeti za upotrebu.

Upozorenje na opasne situacije za život i imovinu. 

Upozorenje na električni napon.
 

UPOZORENJE! 
 

Da biste osigurali normalan rad Vašeg frižidera, koji koristi sredstvo za hlađenje R600a koje 
je potpuno bezopasno po okolinu (zapaljiv samo u određenim uslovima), morate da se 
držite sledećih pravila: 
 Ne sprečavajte slobodnu cirkulaciju vazduha oko uređaja. 
 Ne koristite mehaničke aparate da biste unrzali odmrzavanje, osim onih koje je 
preporučio proizvođač. 

 Ne uništavajte sklop za hlađenje. 
 Ne koristite električne aparate u odeljku za držanje hrane, osim onih koje je preporučio 
proizvođač. 
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Vaš frižider 
 

1 

Slike koje su prikazane u ovom priručniku su shematske i možda se neće 
tačno podudarati s vašim proizvodom. Ako su opisani neki dijelovi koji nisu 
uključeni u proizvod koji ste vi kupili, onda se oni odnose na druge modele. 
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1.  Regulator za podešavanje i unutrašnje  
osvjetljenje 

2.  Fresh Food ventilator 
3.  Podesive kabinetske police 
4.  Pokrivno staklo 
5.  Odjeljak za salatu 
6.  Polica za posudu za led i posuda za led 
7.  Odjeljak za brzo zamrzavanje 
8.   Odjeljci za čuvanje smrznute hrane 
9.  Podesive prednje nožice 

10.  Mliječni odjeljak  
11.   Polica za tegle 
12.  Polica za flaše 
13.   Zamrzivač ventilator 
 



 

A 

 Da biste transformisali hladni odjeljak 
(korišten za lako kvarljive proizvode  - 
stavka stranicu 3-tačka 4)  u kutiju za 
povrće, neophodno je da se sklopi na 
stražnjoj strani staklene police završetak 
(stavka A) isporučen kao dodatak u 
skladu sa slikom stavka B (tačka a-c). 
Ako se završetak ne sklopi, odjeljak  
(stavka stranicu 3-tačka 4) će imati 
biofresh funkcionalnost. 
 

B 
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Važna sigurnosna upozorenja 2 

Molimo pregledajte sljedeće informacije. 
Nepoštivanje ovih informacija može 
prouzrokovati povrede ili materijalne 
štete. 
U suprotnom, garancija i obaveze 
proizvođača u smislu pouzdanosti 
proizvoda će biti nevažeće. 

Originalni rezervni dijelovi biće 
obezbijeđeni za narednih 10 godina 
počev od datuma kupovine proizvoda. 

Namijenjena upotreba 

Ovaj proizvod je namjenjen da se 

koristi u 

  zatvorenim prostorima poput kuće; 
 

  zatvorenim radnim prostorima poput 

prodavaonica ili ureda; 
 

  zatvorenim prostorima za smještaj 

poput seoskih kuća, hotela, pansiona. 
 

  Uređaj ne bi trebalo koristiti vani. 

Opća sigurnost 

  Preporučujemo da se konsultujete sa 

ovlaštenim servisom da bi ste saznali 

odgovarajuće informacije i ovlaštena tijela 

za odlaganje otpada, u slučaju kada 

želite da se riješite ovoga proizvoda ili ga 

odložite. 
 

  Konsultujte se sa ovlaštenim servisom 

u vezi svih pitanja i problema koje imate 

sa ovim frižiderom. Nemojte poduzimati 

nikakve radnje nad frižiderom ili pustiti 

nekoga da to radi, bez da ste prethodno 

obavijestili ovlašteni servis. 
 

  Za proizvode sa odjeljkom zamrzivača; 

nemojte jesti sladoled i kockice leda 

odmah nakon što ih izvadite iz odjeljka 

zamrzivača! (Ovo može uzrokovati 

promzline u vašim ustima.) 

  Za proizvode sa odjeljkom zamrzivača; 

ne stavljajte napitke u boci ili u limenci u 

odjeljak zamrzivača. U suprotnom, mogu 

se rasprsnuti. 
 

  Ne dirajte rukama zaleđenu hranu; 

može se zalijepiti za vaše ruke. 
 

  Isključite frižider prije čišćenja i 

odmrzavanja. 
 

  Nikada ne koristite aparate na paru i 

materijale za čišćenje koji isparavaju da 

biste čistili ili odleđivali vaš frižider. U tim 

slučajevima, para može doći u dodir sa 

elektroničkim dijelovima te prouzrokovati 

kratki spoj ili električni udar. 
 

  Nikad ne koristite dijelove vašeg 

frižidera, poput vrata, kao sredstva za 

potporu ili stepenik. 
 

  Ne koristite elektroničke uređaje unutar 

frižidera. 
 

  Nemojte oštetiti dijelove u kojima kruži 

rashladni zrak sa alatima za bušenje ili 

rezanje. Frižider može eksplodirati u ako 

se probuše plinski kanali isparivača, 

produžeci cijevi ili površinske presvlake, 

što može prouzrokovati iritacije na koži ili 

povrede očiju. 
 

  Ne pokrivajte ili blokirajte bilo kakvim 

materijalima ventilacione otvore na 

vašem frižideru. 
 

  Elektroničke uređaje moraju popravljati 

samo ovlaštene osobe. Popravke koje 

obavljaju nekompetentne osobe 

predstavljaju rizik za korisnika. 
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 U slučaju bilo kakvog kvara tokom 
održavanja ili popravke, isključite vaš 
frižider s napajanja bilo isključivanjem 
odgovarajućeg osigurača ili 
isključivanjem vašeg uređaja iz utičnice. 
 

  Ne povlačite za kabal kada želite da ga 
isključite iz utičnice. 
 

Stavite napitke s višim procentom 
alkohola čvrsto zatvorene i u vertikalnom 
položaju. 
 

  Nikad ne stavljajte u frižider limenke 
spreja koje sadrže zapaljive i eksplozivne 
supstance. 

 

  Nemojte koristiti mehanička ili druga 
pomagala da biste ubrzali proces 
odmrzavanja, osim onih koje preporučuje 
proizvođač. 
 

  Ovaj proizvod nije namijenjen za 
korištenje od strane osoba s fizičkim, 
čulnim ili mentalnim poremećajima ili od 
strane osoba koje nisu educirane ili koje 
nemaju iskustva (uključujući i djecu) osim 
ako nisu pod nadzorom od strane osoba 
koje će biti odgovorne za njihovu 
sigurnost ili koje će ih obučiti kako da 
koriste proizvod. 

 

  Ne rukujute s oštećenim frižiderom. 
Konsultujte se sa ovlaštenim serviserom 
ukoliko imate bilo kakvih pitanja. 
 

  Sigurnost koja se tiče električnih 
instalacija će biti zagarantovana jedino 
ako je sistem uzemljenja u vašem domu 
urađen prema odgovarajućim 
standardima. 
 

  Izlaganje proizvoda kiši, snijegu, suncu 
i vjetru je opasno s obzirom na elektirčnu 
sigurnost. 
 

  Da biste izbjegli opasnost, pozovite 
ovlaštenog servisera kada je oštećen 
kabal za napajanje. 
 

  Nikad ne uključujte frižider u zidnu 
utičnicu tokom instaliranja. 
  U suprotnom, postoji rizik od smrti ili 
ozbiljnih povreda. 

  Frižider je namijenjen za pohranu 

jedino prehrambenih proizvoda. Ne smije 

se koristiti u bilo koje druge svhre. 
 

  Etiketa sa tehničkim specifikacijama se 

nalazi na lijevom zidu, unutar frižidera. 
 

  Nikad ne spajajte vaš frižider na 

sisteme za uštedu energije; oni mogu 

oštetiti frižider. 
 

  Ako postoji plavo svijetlo na frižideru, 

ne gledajte u to plavo svjetlo s optičkim 

pomagalima. 
 

  Za frižidere s ručnim upravljanjem, 

sačekajte najmanje 5 minuta da biste 

pokrenuli frižider nakon nestanka struje. 
 

  U slučaju da proizvod mijenja vlasnika 

potrebno je i ovo uputstvo za upotrebu 

predati novom vlasniku proizvoda. 
 

  Pazite da ne oštetite kabal za 

napajanje u slučaju transporta frižidera. 

Savijeni kabal može prouzrokovati požar. 

Nikada ne stavljajte teške objekte na 

kabal za napajanje. 
 

  Ne dirajte utičnicu mokrim rukama 

kada uključujete proizvod u struju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nemojte ukjlučivati frižider ako zidna 

utičnica nije pričvršćena. 
 

  Voda se ne smije prskati po 

unutrašnjim ili spoljnim dijelovima 

proizvoda iz sigurnosnih razloga. 
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  Da biste izbjegli rizik od vatre ili 
eksplozije, nikada blizu frižidera ne 
prščite supstance koje sadrže zapaljive 
gasove poput propana. 
 

  Nikada ne stavljajte posude napunjene 
vodom na vrh frižidera; u slučaju 
proljevanja, to može izazvati strujni udar 
ili požar. 
 

  Nemojte pretrpavati firžider hranom. 
Ako je frižider preopterećen, tada, 
prilikom otvaranja vrata mogu ispasti 
prehrambeni proizvodi te vas povrijediti i 
oštetiti frižider. 
 

  Nikada ne stavljajte predmete na 
frižider; u suprotnom, ti predmeti mogu 
pasti kada otvarate ili zatvarate vrata 
frižidera. 
 

  Cjepiva, temperaturno osjetljive 
lijekove te znanstvene materijale ne biste 
trebali čuvati u frižideru, obzirom da oni 
zahtjevaju da se skladište na preciznoj 
temperaturi. 
 

  Frižider bi se trebao isključiti ukoliko se 
duže vremena ne koristi. Mogući problemi 
sa napojnim kablom mogu prouzrokovati 
požar. 
 

  Utikač bi trebalo redovno čistiti suhom 
krpom; u suprotnom, može izazvati 
požar. 
 

  Moguće je da se frižider pomjera ako 
noge frižidera nisu propisno postavljene 
na pod. Propisno postavite podesive 
noge na pod da izbjegnete pomjeranje 
frižidera. 
 

  Kada prenosite frižider, ne držite ga za 
dršku vrata. U suprotnom, ona može 
pući. 
 

  Ne postavljajte vaš proizvod previše 
blizu drugog frižidera ili zamrzivača. 
Udaljenost između ovih uređaja treba biti 
najmanje 8cm. U suprotnom, može doći 
do vlage na susjednim bočnim zidovima 
uređaja. 

Za proizvode sa dispenzerom za  

vodu; 
 

Minimalni pritisak ulazne vode bi 

trebao biti 1 bar. Maksimalni pritisak 

ulazne vode bi trebao biti 8 bara. 

  Koristite samo pitku vodu. 
 

Sigurnost za djecu 
 

  Ako vrata proizvoda imaju bravu tada 

ključ treba držati van dosega djece. 
 

  Djeca trebaju biti pod nadzorom u cilju 

da bi ih se spriječilo da se igraju sa 

proizvodom. 

 

Usklađenost sa WEEE propisima 

i odlaganje otpadnog proizvoda 

Simbol   na proizvodu ili pakovanju 

pokazuje da se ovaj proizvod ne može 

tretirati kao otpad iz domaćinstva. 

Potrebno ga je odložiti na definirano 

mjesto radi recikliranja električne i 

elektronske opreme. Kada se pobrinete 

da se proizvod odloži na pravilan način, 

pomoći ćete u sprječavanju potencijalno 

negativnih posljedica po životnu sredinu i 

zdravlje ljudi, do kojih bi inače došlo 

nepravilnim odlaganjem proizvoda. Za 

više detaljnih informacija o recikliranju 

ovog proizvoda, molimo kontaktirajte 

lokalni gradski ured, službu za odlaganje 

kabastog otpada ili prodavnicu u kojoj ste 

kupili proizvod. 
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Informacije o pakovanju 
 

 Materijali za pakovanje proizvoda su 

proizvedeni od reciklirajućih materijala u 

skladu sa našim državnim propisima za 

okoliš. Nemojte odlagati materijale za 

pakovanje zajedno s kućnim ili drugim 

otpadom. Odložite ih na odredišta za 

prikupljanje materijala za pakovanje koja 

su nazančena od strane lokalnih vlasti. 

Ne zaboravite... 

 Bilo koja reciklirana tvar je neophodna 

stvar za prirodu i naše nacionalno 

bogatstvo. 

 Ako želite doprinjeti dodatnom 

vrednovanju materijala za pakovanje, 

možete se posavjetovati kod vaših 

organizacija za zaštitu okoline ili kod 

općina u kojima se nalazite. 
 

HCA upozorenje 
 

Ako sistem hlađenja vašeg proizvoda 
sadrži R600a: 
 Ovaj plin je zapaljiv. Stoga, obratite 

pažnju da ne oštetite sistem hlađenja i 

cijevi tokom korištenja ili transporta 

proizvoda. U slučaju oštećenja, držite 

proizvod dalje od potencijalnih izvora 

vatre što bi moglo izazvati da vatra 

zahvati proizvod, te također prozračite 

prostoriju u kojoj je proizvod postavljen. 

 Vrsta plina koji je korišten u proizvodu 

je navedena na etiketi koja se nalazi na 

lijevom zidu u unutrašnjosti frižidera. 

 Nikad ne stavljajte proizvod u vatru 

radi odlaganja istog. 

Stvari koje je potrebno uraditi radi 

uštede energije 
 

  Nemojte ostavljati vrata vašeg frižidera 

otvorena tokom dužeg vremena. 
 

  Nemojte stavljati toplu hranu ili pića u vaš 

frižider. 
 

  Ne preopterećujte vaš frižider tako da je 

unutar njega sprječeno cirkulisanje zraka. 
 

  Ne postavljate vaš frižider direkno na 

sunčevu svjetlost ili blizu aparata koji emituju 

toplotu, poput pećnica, mašina za pranje 

posuđa ili radijatora. Odmaknite vaš frižider 

najmanje 30 cm od izvora koji emituju toplotu 

i najmanje 5 cm od električnih pećnica. 
 

  Obratite pažnju na to da hranu čuvate u 

zatvorenim posudama. 

  Možete staviti maksimalnu količinu hrane u 

odjeljak zamrzivača od frižidera tako što ćete 

ukloniti policu ladice odjeljka zamrzivača. 

Deklarisana vrijednost potrošnje energije 

frižidera je određena s uklonjenim ladicama 

odjeljka zamrzivača. Ne postoji rizik za 

korištenje police ili ladice pogodnih za oblike 

i veličine hrane koju treba zamrznuti. 
 

  Odmrzavanje smrznute hrane u odjeljku 

frižidera će osigurati uštedu energije i 

sačuvati kvalitet hrane. 

 

 Unutrašnjost vašeg frižidera se mora 

temeljito očistiti. 
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Ugradnja 3 

  U slučaju da se informacije koje su 
date u priručniku za korisnika ne uzmu u 
obzir, proizvođač neće preuzeti bilo 
kakvu odgovornost za to. 
 

Stvari na koje je potrebno obratiti 

pažnju u slučaju premiještanja 

frižidera 
 

1. Vaš frižider treba biti isključen. Prije 
transporta vašeg frižidera, isti je potrebno 
isprazniti i očistiti. 
2. Prije ponovnog pakovanja, police, 
dodatni pribor, odjeljak za svježe 
namirnice, te ostale dijelove unutar 
frižidera bi trebalo pričvrstiti ljepljivom 
trakom i osigurati od udara. Pakovanje bi 
trebalo vezati debelom trakom ili užetom i 
striktno se treba pridržavati pravila za 
transport koja se nalaze na pakovanju. 
3. Originalno pakovanje i pjenaste 
materijale bi trebalo čuvati radi budućih 
transporta ili premiještanja. 
 

Prije nego uključite frižider, 
 

 Provjerite sljedeće prije nego počnete 
koristiti vaš frižider: 
1. Pričvrstite 2 plastična klina kao što je 
prikazano u nastavku. Namjena plastičnih 
klinova je da očuvaju rastojanje koje će 
osigurati cirkulaciju zraka između vašeg 
frižidera i zida.  (Slika je sačinjena kao 
prikaz i nije identična s vašim 
proizvodom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Očistite unutrašnjost frižidera kako je 
to preporučeno u odjeljku "Održavanje i 
čišćenje". 
 

3. Spojite utikač frižidera u utičnicu. Kada 
se vrata frižidera otvore, unutrašnja 
lampica u frižideru će se upaliti. 
 

4. Kada kompresor počne s radom, zvuk 
će se čuti. Tekućine i gasovi zatvoreni 
unutar sistema hlađenja također mogu 
podići nivo buke, čak i u slučaju kada 
kompresor nije uključen, što je sasvim 
normalna pojava. 
 

5. Prednji rubovi frižidera se mogu činiti 
toplim. To je normalno. Ova područja su 
dizajnirana da budu topla da bi se 
izbjegla kondenzacija. 
 

Električno priključivanje 
 

 Spojite vaš proizvod na uzemljenu 
utičnicu koja je zaštićena osiguračem 
odgovarajućeg kapaciteta. 
Važno: 
 Priključivanje mora biti u skladu s 
državnim propisima. 
  Utikač za napajanje mora biti lako 
dokučiv nakon ugradnje. 
  Sigurnost koja se tiče električnih 
instalacija će biti zagarantovana jedino 
ako je sistem uzemljenja u vašem domu 
urađen prema odgovarajućim 
standardima. 
  Napon koji je naveden na etiketi 
smještenoj u unutrašnjosti na lijevoj strani 
vašeg proizvoda bi trebao biti jednak 
vašem mrežnom naponu. 
  Produžni kablovi i višestruki utikači 
se ne smiju koristiti za priključivanje. 

  Oštećeni kabal za napajanje mora biti 
zamjenjen od strane kvalifikovanog 
električara. 

  Proizvod ne smije da se koristi prije 
nego što se ne popravi! Postoji rizik od 
strujnog udara! 
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Odlaganje pakovanja 
 

 Materijali za pakovanje mogu biti 
opasni za djecu. Držite materijale za 
pakovanje van dosega djece ili ih odložite 
tako što ćete ih klasifikovati u skladu s 
uputstvima o otpadu navedenim od 
strane vaših lokalnih vlasti. Nemojte ga 
odlagati s kućnim otpadom, odložite ga 
na mjesta za prikupljanje koja su 
određena od strane lokalnih vlasti. 
 Pakovanje vašeg frižidera je 
proizvedeno od materijala koji se mogu 
reciklirati. 
 

Odlaganje vašeg starog frižidera 
 

 Odložite vaš stari frižider tako da ne 
nanosite nikakvu štetu za okoliš. 
  Možete se posavjetovati s lokalnim 
trgovcem ili centrom za prikupljanje 
otpada u vašoj općini u vezi odlaganja 
vašeg starog frižidera. 
 

 Prije nego što odložite vaš frižider, 
odsjecite električni utikač i ukoliko postoje 
bilo kakve brave na vratima, onemogućite 
njihovo otvaranje da biste zaštitili djecu 
od bilo kakve opasnosti. 
 

Postavljanje i ugradnja 
 

 Ako ulazna vrata prostorije u kojoj će 
friižider biti smješten nisu dovoljno široka 
da fižider može proći kroz njih, tada 
pozovite ovlašteni servis da vam ukloni 
vrata s vašeg frižidera kako biste ga 
mogli unijeti bočno kroz vrata. 
1. Postavite vaš frižider na mjesto koje 
vam omogućava lako korištenje. 
2. Držite frižider podalje od izvora toplote, 
vlažnih mjesta i direknog sunčanog 
svjetla. 
 

3. Da bi frižider mogao efikasno raditi oko 
njega se mora obezbjediti odgovarajuća 
ventilacija vazduha.. Ako frižider 
namjeravate postaviti u udubljenje u zidu, 
onda morate osigurati da između frižidera 
i plafona odnosno zidova postoji 
najmanje 5 cm udaljenosti. Nemojte 
stavljati vaš proizvod na materijale kao 
što su prostirač ili tepih. 
4. Postavite vaš frižider na ravni pod kako 
bi se spriječilo ljuljanje. 
 

Zamjena lampice za osvjetljenje 
 

 Da biste zamijenili sijalicu/LED lampice 
koje se koriste za osvjeltjenje u vašem 
frižideru, pozovite ovlašteni servis. 
Lampa/lampice koje se koriste u ovom 
uređaju nisu pogodne za osvjeljtenje 
prostorija u kući. Namijenjena upotreba 
ove lampice je da pomogne korisniku da 
ostavi namirnice u frižider/zamrzivač na 
siguran i ugodan način. 
Lampice koje se koriste u ovom uređaju 
moraju podnositi ekstremne fizičke uslove 
kao što su temperature ispod -20°C. 
 

Podešavanje nožica 
 

 Ako vaš frižider nije balansiran; 
 Možete balansirati vaš frižider tako što 
ćete okrenuti njegove prednje noge kao 
što je prikazano na slici. Ugao gdje se 
nalaze noge je spušten kada ih okrenete 
u smjeru crne strelice, a podignut kada 
okrenete u suprotnom smjeru. Taj 
postupak će vam biti olakšan ako vam 
neko pomogne da malo podignete 
frižider. 
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Priprema 4 

  Vaš frižider bi trebao biti ugrađen 

najmanje 30 cm udaljen od izvora toplote 

kao što su ploče za kuhanje, pećnice, 

centralno grijanje, štednjaci i najmanje 5 

cm udaljen od električnih pećnica i ne bi 

smio biti izložen direktnoj sunčevoj 

svjetlosti. 
 

  Molimo vas osigurajte da unutrašnjost 

vašeg frižidera bude temeljito očišćena. 
 

  Ako dva frižidera treba da budu 

postavljena jedan do drugog, onda je 

potrebno da bude najmanje 2 cm 

udaljenosti između njih. 
 

  Kada puštate u rad vaš frižider po prvi 

put, molimo vas pratite sljedeća uputstva 

tokom inicijalnih šest sati. 
 

  Vrata frižidera se ne bi trebala često 

otvarati. 
 

  Frižider mora da radi prazan bez 

ikakve hrane u njemu. 
 

  Ne isključujte frižider. Ako dođe do 

nestanka struje izvan vaše kontrole, 

molimo pogledajte upuzorenja u dijelu 

"Preporučena rješenja za probleme. 

  Ovaj proizvod je dizajniran da radi na 

temperaturi okoline koja iznosi do 43°C 

(110°F). 
 

 



 
Korištenje vašeg frižidera 5 
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Molimo zapamtite svaki put kad se 
otvore vrata izlazi hladan zrak i 
unutrašnja temperatura raste. Zato 
nikada ne ostavljajte otvorena vrata i 
osigurajte da se zatvore odmah nakon 
stavljanja ili uklanjanja hrane. 
 

Regulacija i podešavanje 
temperature 
 

Radne temperature kontroliraju prekidač 
smješten na stropu odjeljka hladnjaka. 
Podešavanja se mogu izvršiti od min, 1 
... 6, max, a najhladniji položaj je maks. 
Kada se uređaj prvi put uključi, ručicu za 
podešavanje treba podesiti tako da 
nakon 24 sata prosječna temperatura 
frižidera ne bude veća od + 5 ° C (+ 41 ° 
F). Preporučujemo da postavite dugme 
na pola puta između minimalne i maks. 
Postavke i pratite kako biste postigli 
željenu temperaturu i. e. prema maxu 
dobit ćete hladniju temperaturu hladnjaka 
i obrnuto. Neki dijelovi frižidera mogu biti 
hladniji ili topliji (poput one oštrije za 
salatu i gornjeg dijela ormara) što je 
sasvim normalno. 
Normalna temperatura skladištenja 
zamrzivača trebala bi biti -18 ° C (0 ° F). 
Niže temperature mogu se dobiti 
podešavanjem gumba za podešavanje 
prema maksimalnom položaju. 
Preporučujemo da provjerite temperaturu 
točnim termometrom kako biste osigurali 
da se odlagači drže na željenoj 
temperaturi. 
Imajte na umu da morate uzeti čitanje 
vrlo brzo jer će se temperatura 
termometra vrlo brzo povećati nakon što 
ga izvadite iz zamrzivača. 
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Zamrzavanje svježe hrane 
 

• Trebate preferirati da hrana bude umotana 
ili poklopljena prije stavljanja iste u frižider. 
• Topla hrana se mora ohladiti na sobnu 
temperaturu prije stavljanja u frižider. 
• Prehrambeni proizvodi koje želite 
zamrznuti moraju biti svježi i dobrog 
kvaliteta. 
• Namirnice moraju biti podijeljene u porcije 
koje su usklađene s dnevnim ili obročnim 
potrebama vaše porodice. 
• Namirnice se moraju pakovati na način da 
su hermetički zatvorene da biste spriječili 
isušivanje, čak i ako će biti čuvane samo na 
kratko vrijeme. 
• Materijali koji se koriste za pakovanje 
moraju biti otporni na kidanje i otporni na 
hladnoću, vlažnost, miris, masnoće i kiseline 
i takođe mora biti hermetički zatvorena. 
Pored toga, moraju biti dobro zatvoreni i 
moraju biti napravljeni od materijala koji su 
lagani za upotrebu i pogodni za duboko 
zamrzavanje. 
• Zamrznuta hrana mora biti korištena 
odmah nakon što se otopi i nikada ne bi 
trebala biti ponovo zamrznuta. 
• Molimo da se pridržavate sljedećih 
uputstava kako biste postigli najbolje 
rezultate. 
1. Nemojte zamrzavati prevelike količine 
hrane odjednom. Kvalitet hrane će najbolje 
biti očuvan kada je hrana zamrznuta sve do 
srži što je moguće brže. 
2. • Stavljanje tople hrane u odjeljku 
zamrzivača uzrokuje da sistem hlađenja radi 
neprestano sve dok se hrana ne zamrzne u 
potpunosti. 
3. Izbjegavajte miješanje ranije zamrznutih 
namirnica sa svježim namirnicama. 

• Topla hrana i pića se moraju ohladiti na 
sobnu temperaturu prije stavljanja u 
frižider. 
• Maksimalan kapacitet pohranjivanja 
zamrznute hrane se postiže bez 
korištenja ladica i poklopca gornje police 
koji se nalaze u komori za zamrzavanje. 
 

 

Potrošnja energije vašeg uređaja 
deklariše se dok je komora za 
zamrzavanje napunjena na policama bez 
korištenja ladica i poklopca gornje police. 
• Ako dođe do prekida napajanja 
električne energije, nemojte otvarati vrata 
zamrzivača. Čak i ako nestanak struje 
traje do "Vremena povećanja 
temperature" koje je naznačeno u 
odjeljku s "Tehiničkim specifikacijama 
vašeg friždera", to neće uticati na 
zamrznute namirnice. U slučaju da 
nestanak struje traje duže vremena, 
namirnice se moraju provjeriti i ako je 
potrebno, moraju se konzumirati odmah 
ili se moraju zamrznuti nakon kuhanja. 
• Molimo vas da obratite pažnju na 
datum isteka roka važenja, maksimalno 
dozvoljeni period skladištenja i 
preporučenu temperaturu skladištenja 
namirnica kada ih kupujete. Ako je rok 
važenja istekao, nemojte konzumirati. 
 

Preporuke za očuvanje 
zamrznute hrane 
 

Prethodno pakovana komercijalno 
zamrznuta hrana bi trebala biti 
pohranjena u skladu s uputstvima 
proizvođača zamrznute hrane za  

(4 zvjezdice) odjeljak za pohranjivanje 
zamrznute hrane. 
• Da biste osigurali da se održi visok 
kvalitet zamrznute hrane postignut od 
proizvođača zamrznute hrane i 
malotrgovca, imajte na umu sljedeće: 
1. Stavite pakovanja u zamrzivač što je 
brže moguće nakon kupovine. 
2. Uvjerite se da su sadržaji na 
pakovanju označeni i s navedenim 
datumom. 
3. Nemojte premašivati datume 
"Upotrijebiti do" i "Najbolje upotrijebiti do" 
na pakovanju. 
 
 



Preusmjeravanje vrata 

Postupite prema numerisanom 

redoslijedu. 
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Održavanje i čišćenje 6 

Izbjegavanje neprijatnih mirisa 

Materijali koji mogu uzrokovati neugodne 

mirise nisu korišteni u proizvodnji naših 

frižidera. 

Međutim, zbog uslova neprikladnog 

konzerviranja hrane i zbog ne čišćenja 

unutrašnje površine frižidera prema 

potrebi može doći do problema 

neugodnih mirisa. Obratite pažnju na 

sljedeće kako biste izbjegli ovaj problem: 

• Održavanje frižidera čistim je važno. 

Ostaci hrane, mrlje i sl. mogu uzrokovati 

neugodne mirise. Stoga, čistite frižider 

pomoću karbonata rastvroenog u vodi 

svakih 15 dana. Nikada nemojte koristiti 

deterdžente ili sapun. 

• Hranu čuvajte u zatvorenim posudama. 

Mikroorganizmi koji se šire iz otklopljenih 

posuda mogu uzrokovati neugodne 

mirise. 

• Nikada nemojte držati namirnice kojima 

je istekao rok trajanja i koja je pokvarena 

u frižideru. 

 

Zaštita plastičnih površina 

  Ne stavljajte u posude bez poklopca 

tečna ulja ili jela pržena u ulju u frižider 

jer mogu oštetiti plastične površine u 

njemu. Očistite i isperite toplom vodom 

plastične površine ako ste na njih prosuli 

ili razmazali ulje. 

  Nikada nemojte koristiti benzin, benzen 

ili slične supstance za čišćenje.  

 Preporučujemo da isključite frižider prije 

čišćenja.  

 Za čišćenje frižidera nemojte nikada 

upotrebljavati oštre abrazivne predmete, 

sapune, deterdžente i materije za 

poliranje.  

  Koristite mlaku vodu za čišćenje spoljnih 

površina frižidera, a potom sve dobro 

posušite.  

  Za čišćenje unutrašnjih površina 

frižidera koristite vlažnu krpu, natopljenu 

u otopini jedne čajne kašike sode 

bikarbone rastvorene u pola litra vode. 

Nakon čišćenja sve površine dobro 

posušite.  

  Pazite da voda ne uđe u kućište za 

sijalicu i druge elektroničke dijelove.  

  Ako frižider neće biti korišten duži 

vremenski period, isključite iz utičnice 

kabal za napajanje, izvadite sve 

namirnice, očistite ga, a vrata ostavite 

odškrinuta.  

  Redovno provjeravajte zaptivne površine 

vrata, kako biste osigurali da su čiste i 

da na njima nema ostataka hrane.  

  Da biste skinuli policu sa vrata, uklonite 

sve namirnice i pogurajte policu prema 

gore u odnosu na osnovu. 

 Nikada nemojte koristiti sredstva za 

čišćenje ili vodu koja sadrži hlor da biste 

čistili vanjske površine i dijelove 

proizvoda obložene kromom. Hlor 

uzrokuje koroziju na takvim metalinim 

površinama. 
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Rješavanje problema 7 

Frižider ne radi.  

• Utikač nije ispravno priključen u utičnicu. >>>Priključite ispravno utikač u utičnicu. 
• Pregorio je osigurač utičnice u koju je priključen vaš frižider ili glavni osigurač. 
>>>Provjerite osigurač. 

Kondenzat na strani zidova zamrzivača (MULTIZONE, COOL CONTROL i FLEXI 
ZONE). 

• Okolina je veoma hladna. >>>Nemojte ugrađivati frižider na mjestima gdje 
temperatura pada ispod 10°C. 
• Vrata su se često otvarala. >>>Nemojte često otvarati i zatvarati vrata frižidera. 
• Okolina je veoma vlažna. >>>Nemojte ugrađivati vaš frižider na jako vlažnim 
mjestima. 
• Hrana koja sadrži tečnost je pohranjena u otvorenim posudama. >>>Nemojte 
pohranjivati hranu koja sadrži tečnost u otvorenim posudama. 
• Vrata frižidera su ostavljena odškrinuta. >>>Zatvorite vrata frižidera. 
• Termostat je podešen na veoma hladan nivo. >>>Podesite termostat na 
odgovarajući nivo. 

 Kompresor ne radi 

• Termička zaštita kompresora će ispuhivati tokom iznenadnih nestanaka struje ili 
plug-out plug-inovi kao pritisak u frižideru u rashladnom sistemu frižidera nije još 
izbalansiran. Frižider će početi s radom otprilike nakon 6 minuta. Molimo pozovite 
servis ukoliko frižider ne počne raditi na kraju ovoga perioda. 
• Frižider je u ciklusu odleđivanja. >>>To je normalno za frižidere s potpuno 
automatskim odleđivanjem. Ciklus odmrzavanja se ponavlja periodično. 
• Frižider nije priključen u utičnicu. >>>Uvjerite se da je utikač priključen ispravno u 
utičnicu. 
• Temperaturne postavke nisu ispravno podešene. >>> Odaberite odgovarajuću 
vrijednost temperature. 
• Došlo je do nestanka struje. >>>Frižider se vraća u normalan način rada kada 
struja ponovo dođe. 

Buka pri radu se povećava kada frižider radi. 

• Radne performanse frižidera mogu biti promijenjene zbog promjena temperature 
okoline. To je normalna pojava i ne radi se o kvaru. 

 

Molimo da, prije nego pozovete servisera, pregledate ovaj popis. To će sačuvati vaše vrijeme i 

novac. Ovaj popis uključuje česte prigovore koji ne proizlaze iz neispravne izvedbe ili korištenja 

loših materijala. Neke od osobina koje su opisane ovdje mogu da se ne nalaze u vašem 

proizvodu. 
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Frižider radi učestalo ili na neko duže vrijeme. 

• Novi proizvod može biti širi nego prethodni. Veći frižideri rade duži vremenski 
period. 
• Temperatura prostorije može biti visoka. >>>Normalno je da proizvod radi duži 
period u toploj okolini. 
• Frižider je možda bio uključen nedavno ili je možda tek napunjen namirnicama. 
>>>Kada je frižider nedavno priključen ili napunjen namirnicama, trebat će više 
vremena da dostigne podešenu temperaturu. To je normalno. 
• Velike količine tople hrane su možda nedavno stavljene u frižider. >>>Nemojte 
stavljati toplu hranu u frižider. 
• Vrata se možda otvaraju često ili su ostavljena odškrinuta duže vremena. >>>Topal 
zrak koji je ušao u frižider uzrokuje da frižider radi više vremena. Nemojte često 
otvarati vrata. 
• Vrata odjeljka zamrzivača ili frižidera su možda ostavljena odškrinuta. >>>Provjerite 
da li su vrata dobro zatvorena. 
• Frižider je podešen na veoma nisku temperaturu. >>>Podesite temperaturu 
frižidera na topliji stepen i sačekajte dok se data temperatura ne dostigne. 
• Zaptivač na vratima frižidera ili zamrzivača je možda zaprljan, istrošen, prekinut ili 
nije pravilno nalegao. >>>Očistite ili zamijenite zaptivač. Oštećeni/slomljeni zaptivači 
mogu uzrokovati da frižider radi duži period u cilju održanja trenutne temperature. 

Temperatura zamrzivača je veoma niska dok je temperatura cijelog frižidera 
dovoljno dobra. 

• Temperatura zamrzivača je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite 
temperaturu zamrzivača na viši nivo i provjerite. 

Temperatura frižidera je veoma niska dok je temperatura zamrzivača dovoljna. 

• Temperatura frižidera je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> Podesite 
temperaturu frižidera na viši nivo i provjerite. 

Hrana koja se drži u ladicama odjeljka frižidera je zamrznuta. 

• Temperatura frižidera je podešena na vrlo visoku vrijednost. >>> Podesite 
temperaturu frižidera na niži nivo i provjerite. 

Temperatura frižidera ili zamrzivača je jako visoka. 

• Temperatura frižidera je podešena na veoma visoku vrijednost. >>>Postavke 
temperature odjeljka frižidera imaju utjacaja na temperaturu zamrzivača. Promijenite 
temperature frižidera ili zamrzivača i sačekajte dok odgovarajući odjeljci ne dostignu 
dovoljnu temperaturu. 
• Vrata se otvaraju često ili su ostavljena odškrinuta duže vremena. >>>Nemojte 
često otvarati vrata. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Dobro zatvorite vrata. 
• Frižider je nedavno priključen ili napunjen namirnicama. >>>To je normalno. 
Kada je frižider nedavno priključen ili napunjen namirnicama, trebat će više vremena 
da dostigne podešenu temperaturu. 
• Velike količine tople hrane su možda nedavno stavljene u frižider. >>>Nemojte 
stavljati toplu hranu u frižider. 
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Vibracije ili buka. 

• Pod nije ravan ili stabilan. >>> Ako se frižider ljulja kada se lagano pomjeri, 
podesite ravnotežu pomoću njegovih nožica. Takođe se uvjerite da je pod dovoljno 
jak da nosi frižider i da je ravan. 
• Stvari ostavljene na frižideru mogu uzrokovati buku. >>>Uklonite stvari sa frižidera. 

Čuje se buka koja dolazi iz frižidera poput proticanja tečnosti, prskanja i sl. 

• Proticanje tečnosti i plina se javlja u skladu s principima rada vašeg frižidera. To je 
normalna pojava i ne radi se o kvaru. 

Zviždanje se može čuti iz frižidera. 

• Ventilatori se koriste da bi se ohladio frižider. To je normalna pojava i ne radi se o 
kvaru. 

Kondenzacija na unutarnjim zidovima frižidera. 

• Toplo i vlažno vrijeme povećava formiranje leda i kondenzaciju. To je normalna 
pojava i ne radi se o kvaru. 
• Vrata se otvaraju često ili su ostavljena odškrinuta duže vremena. >>>Nemojte 
često otvarati vrata. Zatvorite ih ako su otvorena. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Dobro zatvorite vrata. 

Na vanjskom dijelu frižidera ili između vrata se pojavljuje vlaga. 

• Možda ima vlage u zraku; to je prilično normalno za vlažno vrijeme. Kada je smanji 
vlažnost također će nestati i kondenzacija. 

Neprijatan miris unutar frižidera. 

• Nije obavljano redovno čišćenje. >>>Čistite redovno unutrašnjost frižidera 
spužvom, mlakom vodom ili karbonatom rastvorenim u vodi. 
• Neke posude ili materijali za pakovanje mogu uzrokovati mirise. >>> Koristite 
drugačije posude ili druge marke materijala za pakovanje. 
• Hrana je stavljena u frižider u otklopljenim posudama. >>> Čuvajte hranu u 
zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz otklopljenih posuda mogu 
uzrokovati neugodne mirise. 
• Uklonite hranu kojoj je istekao rok trajanja i koja je pokvarena van iz frižidera. 

Vrata se ne zatvaraju. 

• Pakovanja hrane sprečavaju zatvaranje vrata. >>>Zamijenite pakovanja koja 
ometaju vrata. 
• Frižider nije u potpunosti ravan na podu. >>>Podesite nožice da postavite frižider u 
ravnotežu. 
• Pod nije ravan ili jak. >>>Uvjerite se da je pod ravan i u stanju da nosi frižider. 

Odjeljci za svježe namirnice su se zaglavile. 

• Namirnice dodiruju plafon u ladici. >>>Rasporedite namirnice u ladici. 
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