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Будь ласка, спочатку прочитайте цю інструкцію!
Шановний покупець!
Сподіваємося, що цей товар, виготовлений на сучасних підприємствах
і перевірений за допомогою найприскіпливіших процедур контролю,
ефективно слугуватиме вам у побуті.
Для цього рекомендуємо вам прочитати всю інструкцію до кінця, перш ніж
користуватися холодильником, і зберегти її для майбутнього використання
у довідкових цілях.
Ця інструкція
• допоможе вам користуватися приладом у швидкий і безпечний спосіб;
• прочитайте інструкцію, перш ніж встановлювати холодильник і
користуватися ним;
• дотримуйтесь інструкцій, особливо з питань техніки безпеки;
• зберігайте інструкцію в легкодоступному місці, оскільки вона може
знадобитися вам пізніше;
• крім того, прочитайте також інші документи, що надаються разом із
холодильником.
Зверніть увагу, що ця інструкція може бути дійсною для інших моделей.
Символи та їхній опис
Ця інструкція містить наступні символи:
C
Важлива інформація або корисні поради з користування.
A
Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна.
B
Попередження про електричну напругу.
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1 Холодильник
1

2

3

3

4
5

1- панель управління
2 - Швидке заморожування відсіку
3 - Frozen відсік для зберігання
продуктів
4- Ventilation lid
5- Регульовані передні ніжки

C Ілюстрації в даній інструкції є схематичними і можуть відрізнятися від вашої
моделі. Якщо до комплектації моделі, яку ви придбали, не входять згадані
деталі, вони призначені для інших моделей.
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2 Важливі вказівки з техніки безпеки
Ознайомтеся з наведеною
нижче
інформацією.
Ігнорування цієї інформації
може
призвести
до
травмування чи пошкодження
пристрою. 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.
Призначення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Під час зберігання або
встановлення
приладу
A
вентиляційні
отвори
повинні бути відкриті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Для
того,
щоб
прискорити
процес
розморожування
не
використовуйте
A механічні
та
інші
предмети,
крім
пристосувань,
рекомендованих
виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Контур холодоагенту
A не
повинен
бути
пошкоджений.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
:Не кладіть всередину
камери для зберігання
A продуктів електричні
прилади, які не
рекомендовані
виробником.
Прилад призначений лише
для використання в домашніх
або нижченаведених умовах:
- на кухнях для персоналу
в магазинах, офісах та інших
установах;
- на фермах або готелях, в
мотелях та інших гостьових
будинках для використання
клієнтами.
- готелі типу «ліжко та
сніданок»;
- підприємства громадського
харчування та інші види
використання не в роздрібній
торгівлі
Загальні правила техніки
безпеки
• Якщо ви бажаєте
утилізувати/ліквідувати
пристрій, рекомендуємо
звернутися до авторизованої
сервісної служби та
компетентних органів для
отримання необхідної
інформації.
• З усіма питаннями та
проблемами стосовно
холодильника звертайтеся
до уповноваженої сервісної
служби. Без повідомлення
уповноваженої сервісної
служби не втручайтеся в
UK
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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 приладів з морозильним
відділенням: не ставте рідкі
напої у пляшках чи банках
до морозильного відділення.
Вони можуть лопнути.
Не торкайтеся руками
заморожених продуктів;
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 сконтактувати з
електричними частинами
та викликати коротке
замикання чи удар
електричним струмом " to
" Не використовуйте пару
та засоби для чищення, які
можуть випаруватися, для
чищення та розморожування
вашого холодильника.
У такому випадку пара
може сконтактувати з
6

•

•
•

•
•

•

•

UK

електричними частинами
та викликати коротке
замикання чи удар
електричним струмом.
Не використовуйте такі
частини холодильника, як
дверцята, як підставку чи
опору.
Не використовуйте
електричні прилади
всередині холодильника.
Не допускайте пошкодження
частин, у яких циркулює
хладагент, ріжучими
чи свердлувальними
інструментами. Хладагент
може з’явитися із
випаровувача, на
трубопроводі чи на
покриттях і викликати
подразнення шкіри чи
ураження очей.
Не закривайте вентиляційні
отвори вашого холодильника
Ремонт електроприладів
мають виконувати тільки
кваліфіковані фахівці.
Ремонт, виконаний
недосвідченими особами,
може спричинити ризик для
користувача.
У випадку несправностей під
час експлуатації чи ремонту
вимкніть холодильник,
вимкнувши запобіжник чи
вийнявши з розетки шнур
живлення.
При від'єднанні від мережі
не тягніть за кабель – тільки
за штепсель.

• Пляшки з алкогольними
напоями мають зберігатися у
надійному місці, із закритою
кришкою та у вертикальному
положенні.
• Суворо заборонено
зберігати в холодильнику
пляшки з горючими чи
вибухонебезпечними
речовинами.
• Не застосовуйте механічні
пристрої або інші засоби для
прискорення розмороження,
крім рекомендованих
виробником.
• Цей електроприлад
не призначений для
використання особами
(включаючи дітей) зі
зниженими фізичними,
чутливими або розумовими
можливостями або 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.
При виникненні
запитань звертайтеся до
кваліфікованого фахівця.
• Електрична безпека
може гарантуватися лише
в тому випадку, якщо
система заземлення у
вашому будинку відповідає
стандартам.
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• Вплив на пристрій дощу,
снігу, сонця чи вітру
небезпечний з точку зору
електробезпеки.
• Зверніться до сервісної
служби, якщо пошкоджено
шнур живлення, щоб це не
створило небезпеку для вас.
• Не вмикайте холодильник
в розетку під час його
встановлення. Ризик
смертельного випадку чи
серйозних ушкоджень дуже
високий.
• Цей холодильник
призначений лише для
зберігання харчових
продуктів. Його не слід
використовувати з будь-якою
іншою метою.
• таблиця з описом
технічних специфікацій
виробу розташована
зліва на внутрішній стінці
холодильника.
• Не підключайте холодильник
до електронних систем
енергозбереження, оскільки
це може призвести до
несправності виробу.
• Якщо в холодильнику є
підсвічування синім світлом,
не слід довго дивитися на
нього голим оком або через
оптичні пристрої.
• У разі відключення
холодильників із ручним
управлінням від мережі
електроживлення зачекайте
щонайменше 5 хвилин,
перш ніж підключати
живлення.
UK

• У випадку продажу виробу
цю інструкцію з експлуатації
слід передати новому
господарю.
• Під'єднуючи холодильник
до електромережі, не
торкайтеся до штепсельної
вилки мокрими руками" to
"Під'єднавши холодильник
до електромережі, не
торкайтеся до штепсельної
вилки вологими руками

• При розміщенні приладу,
впевніться, що шнур
живлення не пошкоджений і
не сплутаний.
• Не розміщувати переносні
багатомісні розетки
чи переносні джерела
живлення на задній частині
приладу.
• Дітям віком від 3 до 8 років
дозволено завантажувати
та розвантажувати
холодильник.
• Щоб уникнути забруднення
харчових продуктів,
дотримуйтесь наступних
інструкцій:
• - Відкривання дверцят на
довгий час може призвести
до суттєвого підвищення
температури у відділеннях
приладу.
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• - Виконуйте регулярне
очищення поверхонь, що
можуть вступати у контакт
з харчовими продуктами, а
також доступних дренажних
систем.
• - Виконуйте очищення баків
для води, якщо вони не
використовувались більш
ніж 48 годин, або водних
систем проточною водою,
• якщо вони не
використовувались 5 днів.
• - Зберігайте м'ясо та рибу
у спеціальних контейнерах
холодильника, щоб рідина з
них не потрапляла на решту
харчових продуктів.
• - Морозильні відділення,
позначені двома зірочками,
призначені для зберігання
заздалегідь заморожених
продуктів, а також
виготовлення да зберігання
морозива і приготування
кубиків льоду.
• - Морозильні відділення,
позначені однією, двома
чи трьома зірочками не
придатні для заморожування
свіжих продуктів.
• - Якщо холодильник
лишається незаповненим
тривалий час, вимкніть
його, розморозьте, помийте,
висушіть та лишіть дверцята
відчиненими, щоб запобігти
утворенню грибку у приладі.
• Не підключайте холодильник
до погано закріпленої
стінної розетки мережі
електропостачання.
UK

• Із міркувань безпеки не
допускайте потрапляння
води безпосередньо на
зовнішні або внутрішні
частини холодильника.
• Не розбризкуйте поряд із
холодильником займисті
матеріали, такі як газ пропан,
через ризик пожежі та
вибуху.
• Не ставте посудини з водою
на холодильник, оскільки
це може призвести до
ураження електричним
струмом або пожежі.
• Не перевантажуйте
холодильник надмірною
кількістю продуктів.
Якщо холодильник
перевантажено, продукти
можуть випасти при
відчиненні дверцят
і травмувати вас чи
пошкодити холодильник.
Не кладіть предмети на
холодильник, оскільки
вони можуть впасти під час
відчинення чи 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.
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• Холодильник може
переміщатися, якщо
регульовані ніжки не
зафіксовано на підлозі.
Фіксація регульованих ніжок
на підлозі може запобігти
його переміщенню.
• При переміщенні
холодильника не тримайте
його за ручку, бо вона може
зламатися.
• При встановленні
холодильника відстань між
ним й іншим холодильником
чи морозильником має
становити щонайменше
8 см. В іншому разі бічні
стінки, що прилягають,
зволожуватимуться.
• Ніколи не використовуйте
цей виріб, якщо верхня
або задня кришка відкриті
та відкривають доступ до
електронних плат (кришки
електронних плат) (1).

1

1
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Для пристроїв із
розподільником води:
• Тиск в місці підведення
холодної води не повинен
перевищувати 90 фунтів на
квадратний дюйм (620 kPa).
Якщо тиск води перевищує
80 фунтів на квадратний
дюйм (550 kPa), встановіть
у своїй магістральній
мережі клапан обмеження
тиску. Якщо ви не знаєте,
як перевірити тиск води,
зверніться за допомогою
професійного сантехніка.
• Якщо у вашій установці
існує ризик виникнення
гідравлічного удару,
обов’язково встановіть
захисне обладнання
для запобігання ризику
виникнення гідравлічного
удару. У разі виникнення
сумнівів стосовно
можливості виникнення
гідравлічного удару у вашій
установці, зверніться за
допомогою до професійних
сантехніків.
• Забороняється виконувати
встановлення у місці
підведення гарячої води.
Необхідно вжити запобіжних
заходів для запобігання
ризику замерзання шлангів.
Температура робочої води
повинна знаходитися в
інтервалі від 33 °F (0,6 °C) до
100 °F (38 °C).
• Використовуйте лише питну
воду.
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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 Директиві
щодо відпрацьованого
електричного й
електронного обладнання
(Директива WEEE) й
утилізація відходів
Цей
прилад
відповідає вимогам
Директиви
WEEE
(2012/19/EU).
Цей
виріб
позначений
с и м в о л о м
приналежності
до
категорії відходів електричного
й електронного обладнання
(WEEE).
Цей прилад виготовлений
з високоякісних деталей та
матеріалів, які підлягають
повторному використанню й
переробці. Після закінчення
терміну
експлуатації
цей
прилад не можна викидати
разом
зі
звичайними
побутовими відходами. Його
слід здати у відповідний
пункт
збору
відходів
електричного й електронного
обладнання як вторинної
сировини.
Інформацію
про
місцезнаходження
найближчого пункту збору
відходів можна отримати в
місцевих органах влади.
UK

Відповідність Директиві
щодо обмеження
використанням шкідливих
речовин (RoHS)
Цей
прилад
відповідає
вимогам Директиви RoHS
(2011/65/EU).
Він
не
містить шкідливих та інших
речовин, використання яких
заборонено цією Директивою.
Інформація про упаковку
Упаковка
цього
виробу
виготовлена з матеріалів,
які
підлягають
повторній
переробці
згідно
з
національними нормами й
правилами щодо охорони
довкілля.
Ці
пакувальні
матеріали не можна викидати
разом з побутовими чи іншими
відходами. Їх слід здати в один
з пунктів збору пакувальних
матеріалів,
визначених
місцевими органами влади
Попередження HC
Якщо система охолодження
вашого пристрою містить
R600a:
Цей газ горючий. 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 прилад.
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Не звертайте уваги на
попередження, якщо
система охолодження
вашого пристрою містить
R134a.
Тип
газу,
що
використовується у приладі,
наведений
у
паспортній
таблиці,
розташованій
зліва на внутрішній стінці
холодильника

UK

Як заощадити електроенергію
• Не тримайте двері холодильника відчиненими тривалий час.
• Не закладайте до холодильника гарячі продукти чи напої.
• Не зберігайте у холодильнику гарячі напої чи продукти.
• Не встановлюйте холодильник під прямим сонячним
промінням чи поблизу джерела тепла, наприклад, плити,
посудомийної машини чи радіатора опалення.
• Слідкуйте за тим, щоб продукти зберігалися у закритих
контейнерах.
• Для холодильників із морозильним відділенням: у
морозильному відділенні холодильника можна зберігати
максимальну кількість продуктів, якщо дістати з нього
полиці чи скрині. Наведене в технічних характеристиках
енергоспоживання холодильника визначено за умови, що
полиці чи скрині морозильного відділення вийняті, й у нього
завантажена максимально можлива кількість продуктів.
Полицю чи скриню можна використовувати відповідно до
форми й розміру продуктів для заморожування.
• Розморожування заморожених продуктів у холодильному
відділенні забезпечить економію електроенегрії та збереження
якості продуктів.
• Дата виробництва міститься в серійнному номері продукту, що
вказаний на етикетці, розташованій на продукті, а саме, перші
дві цифри серійного номера позначають рік виробництва, а
останні дві - місяць. Наприклад, «10-100001-05» означає, що
продукт виготовлений в травні 2010 року.

2010-11-xx
YYYY-MM-DD

Дата виготовлення товарів зазначена в серійному номері товару, який
вказаний на етикетці, розташованій на товарі, а саме: перші дві цифри
серійного номеру означають рік виробництва, а останні дві – місяць.
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3 Установка

Перед увімкненням
холодильника

B Будь ласка, пам'ятайте,

що виробник не нестиме
відповідальність, якщо не
дотримано порад, наведених в
інструкції з користування.

Перш ніж розпочати експлуатацію
холодильника,
перевірте
дотримання таких умов:

Що слід враховувати при
транспортуванні приладу
1. Перед будь-яким
транспортуванням холодильник
має бути спорожнений і вимитий.
2. Перед упаковуванням
холодильника всі полиці,
приналежності, контейнери для
фруктів та овочів тощо у вашому
холодильнику слід міцно закріпити
скотчем для запобігання струсам.
3. Упаковувати холодильник слід за
допомогою товстих стрічок і міцних
мотузок, а також дотримуватися
правил транспортування,
надрукованих на упаковці.
Упевніться в тому, що всередині
холодильник старанно вимитий.
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.

13

2. Вставте 2 пластмасові розпірки
для вентиляції на задню стінку,
як показано на наступному
малюнку. Пластмасові розпірки
забезпечать потрібну відстань
між холодильником і стіною для
циркуляції повітря.
3. Вимийте внутрішню частину
холодильника, як рекомендовано
у розділі “Обслуговування й
чищення”.
4. Під’єднайте холодильник до
розетки електромережі. При
відчиненні дверцят холодильника
вмикається внутрішнє освітлення
холодильного відділення.
5. Коли компресор почне працювати,
ви почуєте шум. Рідина та гази
всередині холодильної системи
також можуть створювати шум,
навіть якщо компресор не працює,
що є цілком нормальним явищем.
6. Передні кромки холодильника
можуть бути теплими на дотик.
Це нормально. Ці області мають
нагріватися, щоб уникнути
конденсації.

UK

Підключення до
електромережі

Утилізація вашого старого
холодильника

Підключіть
холодильник
до
заземленої розетки, захищеної
плавким запобіжником відповідної
потужності.
Важливо!
• Підключення має відповідати
національним нормам і правилам.
• Після встановлення холодильника
має бути забезпечений легкий
доступ до штепселя шнура
живлення.
• Указана напруга має відповідати
напрузі вашої електромережі.
• Для підключення не слід
використовувати подовжувачі та
штепсельні колодки на декілька
гнізд.

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 електрошнура, а
також виведіть з ладу замки (якщо
такі існують) дверцят, щоб захистити
дітей від небезпеки зачинення
всередині.

B У разі пошкодження шнура

живлення його заміну має
здійснювати кваліфікований
електрик.

B 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. Не утилізуйте їх разом із
звичайними побутовими відходами.
Упаковка вашого холодильника
вироблена з матеріалів, що можуть
бути використані повторно.
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Розміщення та Установка
B
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, підвищеної вологості та
прямих сонячних променів.
3. Для ефективнішої роботи
необхідно
забезпечити
гарну
вентиляцію навколо холодильника.
Якщо холодильник встановлюється
в ніші стіни, мінімальна відстань має
бути 5 см до стелі та 5 см до стіни.
Якщо на підлозі лежить килим,
треба підняти холодильник на 2,5
см над рівнем підлоги.
4. Холодильник має стояти на
рівній поверхні, щоб не виникало
трясіння.
UK

Установлення
холодильника під кухонну
поверхню і регулювання
ніжек
При встановленні холодильника
відстань між ним і стіною не повинна
бути менше 30 см, як показано на
малюнку.
Отвори для всмоктування повітря
не повинні перекриватися, щоб
ефективність роботи холодильника
не знижувалася. (140 см2)
Якщо
холодильник
не
збалансовано
Ви можете обертати передні ніжки
холодильника, як показано на
малюнку, щоб установити його у
стійке положення. Кут холодильника,
в
якому
знаходиться
ніжка,
опускатиметься, якщо повертати
її в напрямку чорної стрілки, і
підніматиметься, якщо повертати
у зворотному напрямку. Вам буде
легше, якщо хтось допоможе вам
трохи підняти холодильник під час
цього процесу.

30 mm

30 mm

40 mm
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40 mm

Перенавішування дверцят
Виконуйте у числовому порядку.
1

3

1

2
2
4
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Підготовка
Холодильник слід встановити на
відстані щонайменше 30 см від
джерел тепла, таких як жарівниці,
плити, батареї центрального
опалення й печі, а також не
ближче 5 см від електричних
духових шаф, у місцях, куди не
духових шаф пічокпряме сонячне
світло.
Температура повітря в приміщенні,
де встановлюється холодильник,
має бути не менше 10°C.
Використовувати холодильник в
умовах нижчої температури не
рекомендується з міркувань його
низької ефективності.
Упевніться в тому, що всередині
холодильник старанно вимитий.
Якщо два холодильники
встановлюються поряд, між ними
має бути відстань не менше 2 см.
При першому увімкненні
холодильника, протягом перших
шести годин роботи дотримуйтеся
наступних інструкцій.
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".
Для забезпечення низького
споживання енергії та поліпшення
умов зберігання необхідно
використовувати контейнери/
ящики, що постачаються разом з
морозильною камерою.
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Контакт їжі з датчиком
температури в морозильній камері
може спричинити збільшення
споживання енергії пристроєм.
Таким чином, слід уникати будьякого контакту з датчиком(ами).
Оригінальну упаковку та
плівку слід зберегти для
транспортування або переміщення
холодильника в майбутньому.
В деяких моделях приладова
панель автоматично вимикається
через 5 хвилин після закривання
дверей. Вона повторно
активізується після відчинення
дверей або натискання будь-якої
клавіші.
Конденсація вологи на полицях
дверцят/корпусу та скляних
контейнерах є нормальним
явищем і виникає завдяки зміні
температури внаслідок відкриття/
закриття дверцят під час
функціонування виробу.

5 Користування холодильником
Регулювання робочої
температури

Заморожування

Робоча температура регулюється
регулятором температури.
Warm

Cold

Виберіть налаштування відповідно
до потрібної температури.
Температура всередині залежить
також від зовнішньої температури,
від того, як часто відкриваються
дверцята, а також від кількості
продуктів у холодильнику.
Часте
відкривання
дверцят
сприяє підвищенню температури
всередині.
Тому
рекомендується
після
відкривання дверцят закрити їх
якомога швидше.
Нормальна
температура
зберігання
в
холодильнику
повинна становити -18°C (0°F).
Для одержання нижчих температур
поверніть ручку термостата в бік
позначки 4 (або Max.).
Для
точного
регулювання
температури
у
відділеннях
холодильника
радимо
користуватися
термометром.
Не забувайте про необхідність
зчитувати
температуру
одразу,
оскільки
поза
холодильником
термометр швидко нагрівається.
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Заморожування продуктів
Морозильне відділення позначене
символом .
Прилад можна використовувати
для
заморожування
свіжих
продуктів, а також для зберігання
вже заморожених.
Див. рекомендації, наведені на
упаковках продуктів.

A Увага!

Не заморожуйте газовані напої,
оскільки це може призвести до
розриву пляшок.
Будьте
обережними
із
замороженими
продуктами
на
зразок кольорових кубиків льоду.
Не
допускайте
перевищення
морозильної здатності приладу
протягом 24 годин. Див. паспортну
табличку.
Щоб
якість
продуктів
не
погіршувалась,
процес
заморожування повинен проходити
якомога швидше.
Так
вдасться
уникнути
перевищення морозильної здатності
та
підвищення
температури
всередині морозильника.

A Увага!

Завжди зберігайте свіжі продукти
окремо від продуктів глибокої
заморозки.

UK

Під час заморожування гарячих
продуктів холодильний компресор
працюватиме
до
повного
їх
заморожування. Це може призвести
до тимчасового переохолодження
холодильного відділення.
Якщо для відкривання щойно
закритих дверцят холодильника
потрібне певне зусилля, це не має
викликати занепокоєння. Причина
цього в різниці тиску: через декілька
хвилин тиск зрівняється, і дверцята
легко відкриються.
Відразу після закривання дверцят
чути звук всмоктування. Це цілком
нормально.
• Загалом заморожені продукти
можуть зберігатися до 3 місяців
за температури -18°C. Періоди
зберігання можуть відрізнятися
в залежності від типу продуктів.
Періоди й терміни зберігання таких
продуктів указані виробниками на
упаковках.
• Придбані заморожені продукти
слід покласти до морозильного
відділення, перш ніж вони
відтануть.
• Заморожені продукти можуть
зберігатися у відділеннях з
висувними ящиками.
Для забезпечення підтримання
найвищої
якості
продуктів,
заморожених виробником і торговою
організацією,
слід
пам’ятати
наступне:
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1. Розміщуйте пакети в морозильне
відділення якомога швидше після
придбання.
2. Не використовуйте продукти
після завершення терміну їхнього
зберігання та вживання.
3. Пам’ятайте, що всі ящики,
корзини, щитки, лотки є висувними
або знімними.

Розморожування
Збільшення
товщини
льоду,
що утворюється на випарнику
холодильника,
зменшує
ефективність охолодження.
Тому слід розморожувати лід тоді,
коли товщина льодового шару на
випарнику досягає приблизно 5
мм. Рекомендується проводити
розморожування, коли холодильник
не заповнений повністю, або
порожній.
Загорніть продукти в декілька
аркушів паперу і тримайте їх у
найпрохолоднішому місці, або в
іншому холодильнику.
Для розморожування поверніть
ручку термостата в положення
вимкнення («off»), або вимкніть
шнур живлення з електромережі.

UK

Витягніть з холодильника усі
висувні ящики (не обов'язково
знімати кришку з відділення,
оснащеного
кришкою).
Через
деякий час тала вода накопичиться
в ємності в нижній частині
холодильника.
Видаліть зібрану воду за допомогою
м'якої губки або подібного засобу, і
старанно витріть ємність.
Не забудьте повернути ручку
регулювання термостата в інше
положення, крім «off», щоб знову
увімкнути холодильник.
Перш ніж знову завантажувати
продукти до холодильника, дайте
йому попрацювати протягом 2 годин
у порожньому стані з зачиненими
дверцятами.
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Світлодіодні індикатори і
панель управління
Світлодіодні
індикатори
на
передній
панелі
холодильника
призначені
для
того,
щоб
допомагати вам контролювати його
роботу.
Надійно зберігайте продукти в
холодильнику,
контролюючи
ці
індикатори та користуючись ними,
як описано нижче:
Кнопка швидкого заморожування
(1): використовується для швидкого
заморожування
продуктів.
Компресор не може увімкнутися
одразу, лише за деякий час після
натискання кнопки, це цілком
нормально.
Кнопка
регулювання
термостата (2): використовується
для
регулювання
температури
холодильника між мінімальним і
максимальним значеннями.
Холодильник може вимкнутися,
якщо ручка встановлена нижче
мінімального значення (MIN.). Коли
індикатор зеленого кольору гасне,
холодильник також вимикається.
Якщо він вимкнувся (навіть для
розморожування), установіть ручку
в будь-яке положення вище MIN,
щоби бути упевненим у тому, що
холодильник знову увімкнено. Коли
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холодильник увімкнеться, зелений
індикатор засвітиться.
Помаранчевий
світлодіодний
індикатор (3): світиться, коли
натиснуто
кнопку
швидкого
заморожування
на
панелі
управління. У цьому випадку
холодильник працює безперервно.
Коли продукти, які ви хочете швидко
заморозити, досягнуть потрібної
температури, натисніть кнопку ще
раз, і помаранчевий світлодіодний
індикатор вимкнеться.
Зелений
світлодіодний
індикатор (4): світиться постійно
після під'єднання холодильника до
електромережі.
Червоний
світлодіодний
індикатор (5): коли холодильник
починає
працювати,
індикатор
попереджає
вас,
засвітившись
постійним червоним світлом, про те,
що потрібний ступінь охолодження
не досягнуто, що дверцята надовго
залишені відчиненими, а також про
завантаження завеликої кількості
продуктів.
Якщо червоний світлодіодний
індикатор світиться постійно за
відсутності умов, наведених у
колонці поряд, зверніться до
авторизованої сервісної служби.
UK

6 Догляд та очищення
A Не використовуйте бензин чи

C Для знімання лотка у дверях

подібні матеріали для чищення.

розвантажте його, а потім просто
підштовхніть угору.

B Перед виконанням чищення

C У жодному разі не використовуйте

рекомендуємо від'єднати
холодильник від електромережі.

засоби для чищення чи воду,
що містять хлор, для чищення
зовнішніх поверхонь або
хромованих деталей виробу. Хлор
викликає корозію таких металевих
поверхонь.

C Заборонено використовувати для

чистки гострі абразивні засоби,
мило, засоби для видалення
плям, миючі засоби та поліролі на
основі воску.

C Промийте шафу холодильника

C Не використовуйте гострі та

абразивні засоби або мило,
засоби для догляду за оселею,
синтетичні миючі засоби, бензин,
бензол, віск і т.д., в іншому
випадку на пластикових частинах
з’являться сліди і відбудеться
їх деформація. Використовуйте
для чищення теплу воду і м'яку
тканину, а потім витріть насухо.

ледь теплою водою та витріть
насухо.

C Для мийки відділень усередині

холодильника користуйтеся
ганчіркою, змоченою у розчині,
який складається з чайної ложки
питної соди на півлітра води, потім
витріть їх насухо.

B Слідкуйте, щоб вода не потрапила
до корпусу лампочки та в інші
електричні прилади.

Захист пластикових
поверхонь

B Якщо прилад не буде

C Не зберігайте рідкі олії чи

використовуватися протягом
тривалого часу, вимкніть його з
електромережі, звільніть від усіх
продуктів, протріть і залишіть
дверцята відчиненими.

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

C Регулярно перевіряйте, чи не
забруднений шматочками їжі
ущільнювач на дверях.
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7 Рекомендації з усунення несправностей
Перед тим як звертатися до авторизованої сервісної служби, ознайомтеся
з наведеною інформацією. Це допоможе вам заощадити гроші й час.
Наведений нижче перелік містить найчастіші несправності, не викликані
зіпсованим обладнанням чи матеріалом. Деякі з функцій, що наведені тут,
можуть бути відсутні у вашому виробі.
Холодильник не працює.
• Чи під’єднаний холодильник до мережі правильним чином? Вставте
штепсель до настінної розетки.
• Чи справна запобіжна пробка, до якої підключено холодильник, чи не
перегорів запобіжник? Перевірте запобіжник.
Конденсація на бічній стінці холодильного відділення (MULTI ZONE,
COOL CONTROL і FLEXI ZONE).
• Дуже низька температура навколишнього середовища. дверцята
холодильника часто відчиняють і зачиняють. Висока вологість
навколишнього середовища. Зберігання продуктів, які містять рідину,
у відкритих контейнерах. Нещільно зачинені дверцята. Перемкніть
термостат на нижчу температуру
• Не тримайте дверцята відчиненими або відчиняйте їх рідше.
• Накривайте продукти, які зберігаються у відкритих контейнерах,
відповідним матеріалом.
• Витріть конденсат сухою тканиною та перевірте, чи з’являється він знову.
Компресор не працює.
• Термозахист компресора може бути пошкоджений в результаті
несподіваного збою енергопостачання чи увімкнення-вимкнення, оскільки
тиск хладагенту в системі охолодження не встиг збалансуватися.
Холодильник почне працювати орієнтовно 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. Розморожування
відбувається періодично.
• Холодильник не під’єднано до мережі. Переконайтеся, що вилка
належним чином вставлена в розетку.
• Чи правильно відрегульовано температуру?
• Можливо, відключена подача електроенергії.
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Холодильник вмикається занадто часто або працює занадто довго.
Ваш новий холодильник може бути ширшим за попередній. Це цілком
нормально. Великі холодильники працюють протягом тривалішого часу.
• Температура навколишнього середовища може бути зависокою. Це
цілком нормально.
• Холодильник міг бути нещодавно увімкнений чи завантажений
продуктами. Повне охолодження холодильника може тривати на кілька
годин довше.
• Можливо, у холодильник нещодавно завантажили велику кількість
гарячих продуктів. Гарячі продукти спричиняють довшу роботу
холодильника з метою досягнення потрібної температури зберігання.
• Можливо, двері часто відчиняють, або вони тривалий час були нещільно
зачинені. Тепле повітря, що потрапляє до холодильника, спричиняє його
довшу роботу. Відчиняйте дверцята рідше.
• Нещільно зачинені двері холодильного чи морозильного відділень.
Перевірте, чи щільно зачинені дверцята.
• Холодильник відрегульовано на дуже низьку температуру. Відрегулюйте
температуру холодильного відділення до вищого значення, поки не буде
досягнута потрібна температура.
• Ущільнювач дверцята холодильного чи морозильного відділень, можливо,
забруднений, зношений, зіпсутий або неправильно встановлений.
Ущільнювач дверей треба почистити чи замінити. Пошкоджений
ущільнювач примушує холодильник працювати довше для того, щоб
підтримувати температуру.
Температура морозильного відділення занизька, тоді як температура
холодильника достатня.
• Морозильне відділення відрегульовано на дуже низьку температуру.
Відрегулюйте температуру морозильного відділення до вищого значення
та перевірте.
Температура холодильника занизька, тоді як температура морозильного
відділення достатня.
• Холодильник налаштовано на дуже низьку температуру. Відрегулюйте
температуру холодильника до вищого значення та перевірте.
Продукти, що зберігаються у холодильному відділенні, заморожуються.
• Холодильник налаштовано на дуже низьку температуру. Відрегулюйте
температуру холодильника до вищого значення та перевірте.
•
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Температура у холодильному чи морозильному відділеннях зависока.
Холодильник налаштовано на дуже високу температуру. Температура
холодильного відділення впливає на температуру морозильного. Змініть
температуру холодильника чи морозильника, поки не буде досягнуто
потрібне значення.
• Можливо, дверцята часто відчиняють, або вони тривалий час були
нещільно зачинені; відчиняйте дверцята рідше.
• Можливо, дверцята холодильника прочинені; зачиніть їх повністю.
• Можливо, у холодильник нещодавно завантажили велику кількість
гарячих продуктів. Заждіть, поки холодильник чи морозильник досягне
потрібної температури.
• Можливо, холодильник нещодавно увімкнули. На повне охолодження
холодильника буде потрібен час.
Рівень робочого шуму підвищується під час роботи холодильника.
• Робочі характеристики холодильника можуть змінюватися у залежності
від температури навколишнього середовища. Це цілком нормально і не
свідчить про несправність.
Вібрації або шум
• Нерівна чи нестійка підлога. При повільному переміщенні холодильник
дрижить. Переконайтеся, що підлога рівна і може витримати вагу
холодильника.
• Шум може бути спричинений предметами, що покладені зверху на
холодильник. Сторонні предмети слід прибрати з холодильника.
З холодильника лунає шум, наче ллється чи розбризкується рідина.
• Рідини і гази протікають у системі охолодження холодильника відповідно
до принципу його роботи. Це цілком нормально і не свідчить про
несправність.
Чується шум, наче дме вітер.
• 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 появі конденсату.
Це цілком нормально і не свідчить про несправність.
• Можливо, дверцята холодильника прочинені; зачиніть їх повністю.
• Можливо, дверцята часто відчиняють, або вони тривалий час були
нещільно зачинені; відчиняйте дверцята рідше.
•
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Поява вологи зовні холодильника чи між стулками дверей.
Повітря вологе; при вологій погоді це цілком нормально. Коли волога
зменшиться, конденсація зникне.
Поганий запах всередині холодильника.
• Слідкуйте за тим, щоб холодильник усередині був чистим. Протріть
внутрішню частину холодильника губкою, змоченою в теплій чи газованій
воді.
• Деякі види упаковки чи контейнерів для зберігання також можуть бути
джерелом запаху. Використовуйте інший контейнер чи матеріал для
упаковування.
Дверцята не зачиняються.
• Продукти можуть заважати зачиненню дверцят. Перекладіть продукти, які
заважають зачиненню дверцят.
• Можливо, холодильник стоїть не зовсім вертикально. Це може викликати
дрижання при найменшому русі. Відрегулюйте гвинт регулювання висоти.
• Нерівна чи неміцна підлога. Переконайтеся, що підлога рівна і може
витримати вагу холодильника.
Контейнери злиплися.
• Можливо, продукти торкаються верхньої частини контейнера.
Перекладіть продукти в контейнері.
•

Офіційний представник на території України: ТОВ «Беко Україна»,
адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 72 тел/факс.: 0-800-500-4-32’’
Інформацію про сертифікацію продукту Ви можете уточнити
зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2.
Термін служби десять рокiв
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