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ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Дане керiвництво мiстить багато важливих вказiвок щодо безпеки. Завжди
уважно читайте i дотримуйтеся усiх iнструкцiй з безпеки.
Даний символ попереджає про небезпеку. Цим символом вiдмiчаються iнструкцiї з безпеки, що повiдомляють
про ризик для вашого життя або життя iнших людей у разi ушкодження виробу. Усi iнструкцiї з безпеки видiленi
символом небезпеки i заголовком НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Цi заголовки означають:

НЕБЕЗПЕК

Недотримання iнструкцiй приводить до смертi або тяжких травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Недотримання iнструкцiй може приводити до смертi або тяжких травм.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вказує на потенцiйно небезпечну ситуацiю, яка у разi, якщо її не усунути, може
спричинити легкi або середнi травми, або тiльки ушкодження виробу.

Усi iнструкцiї з безпеки iдентифiкують небезпечну ситуацiю, повiдомляють про способи зменшення небезпеки i
про наслiдки недотримання iнструкцiй.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб уникнути пожежi, ураження електричним струмом або травмування пiд час
користування виробом, дотримуйтеся основних заходiв безпеки, наведених нижче.
Перед користуванням виробом прочитайте усi iнструкцiї.

1. Пiдключення до електромережi
Не пiдключайте вилку до розетки шнуром
догори i не затискайте
її задньою стiнкою
холодильника.

Користуйтеся окремою розеткою.
• Ј Пiдключення декiлькох
пристроїв до однiєї
розетки може привести
до займання.
• Ј Електричний запобiжник
може пошкодити харчовi
продукти i може протекти дозатор.

Це може привести до
потрапляння на вилку води
або до її ушкодження, що є
причиною займання або
ураження електричним струмом.

Щоб не ушкодити шнур живлення, не згинайте
його i не ставте на нього
важкi предмети.

Не розтягуйте i не подовжуйте шнур живлення.
Ушкодження шнура або iнших
компонентiв виробу внаслiдок
таких дiй можуть стати
причиною займання або
ураження електричним
струмом.

Пошкоджений шнур живлення
може стати причиною
займання або ураження
електричним струмом.
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1. Пiдключення до електромережi
На час чищення i обслуговування
холодильника, а також для замiни внутрiшньої
лампи, вiдключайте вилку вiд розетки.

Не тягнiть за шнур живлення i не
торкайтеся вилки
вологими руками.

• У протилежному випадку можна отримати травму або
електричний удар.
• Пiд час замiни внутрiшньої лампи
холодильника переконайтеся, що
гумове кiльце для захисту вiд iскрового
розряду знаходиться на мiсцi.

• Це може стати
причиною ураження
електричним струмом
або травми.

Видалiть з вилки вологу i пил i надiйно
вставте її клеми у розетку.

Забезпечте вiдповiдне заземлення.
Неправильне
заземлення може
стати причиною
ушкодження виробу
або ураження
електричним
струмом.

Пил, волога, або
ненадiйний контакт
з’єднання можуть стати
причиною займання або
ураження електричним
струмом.

Не користуйтеся ушкодженими шнуром
живлення або вилкою, а
також розеткою iз
ослабленими отворами.
Це може стати причиною
ураження електричним
струмом або займання у
результатiв короткого замикання.

2. Користування холодильником
Не ставте на холодильник важкi або
небезпечнi предмети
(посуд з водою).

Не гойдайтеся на дверцятах або на
полицях дверцят холодильного i
морозильного
вiддiлень, а також
мiнi-бара.

При вiдкриваннi або
закриваннi дверцят такi
предмети можуть впасти i
стати причиною травми,
займання або ураження
електричним струмом.

Це може привести до
падiння холодильника або
травмування рук.
Особливо уважно стежте,
щоб цього не робили дiти.
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2. Користування холодильником
Не встановлюйте холодильник у
вологому мiсцi або у
мiсцi, де на нього
можуть потрапляти
краплi дощу або води.

Не зберiгайте у холодильнику або поряд iз ним
будь-якi займистi речовини, такi як ефiр,
бензин, спирт,
медичнi препарати,
зрiджений газ,
аерозолi або
косметику.

Псування iзоляцiї
електричних компонентiв
може стати причиною витоку
струму.

Це може стати причиною
вибуху або займання.

Не ставте у холодильник запалену свiчу
для усунення запахiв.

Не зберiгайте у холодильнику медичнi або
хiмiчнi препарати.

Це може стати причиною
вибуху або займання.

Холодильник не
призначений для
зберiгання чутливих до
температури речовин.
Можуть погiршитися
властивостi речовин або
вiдбуватися небажанi
хiмiчнi реакцiї.

The Academic
Medicine

dicine
The Me

Не користуйтеся поряд iз
холодильником займистими або
вибухонебезпечними аерозолями.

Не розмiщуйте холодильник поряд iз
нагрiвальними
приладами.

Це може стати
причиною
займання.

Це може стати
причиною
займання.

Не розмiщуйте на холодильнику вази,
чашки, косметичнi або
лiкарськi засоби, а
також будь-який посуд
iз водою.

Якщо холодильник був затоплений,
обов’язково
перевiрте його
перед
користуванням.

Це може стати причиною
займання, ураження
електричним струмом або
травми внаслiдок падiння.

У протилежному випадку
може статися ураження
електричним струмом
або займання.
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2. Користування холодильником
Не застосовуйте надмiрного об’єму води при
чищеннi холодильника ззовнi i всерединi,
також не чистiть його
бензином або
розчинником.

При виявленнi незвичного запаху або диму вiд
холодильника негайно вiдключiть його вiд
розетки i
звернiться до
сервiсного центру.

Псування iзоляцiї
електричних компонентiв
може стати причиною
ураження електричним
струмом i займання.

У протилежному
випадку може статися
займання.

Розбирати, ремонтувати або мiняти
конструкцiю холодильника дозволяється
тiльки
квалiфiкованому
персоналу.

Користуйтеся холодильником виключно у
побутових цiлях (не зберiгайте у ньому лiкарськi
або хiмiчнi матерiали, не встановлюйте на суднах
тощо.)

Невиконання цiєї
вимоги може стати
причиною травми,
ураження електричним
струмом або займання.

При утилiзацiї холодильника видалiть
замки на дверцятах.
Це допоможе уникнути
блокування дитини
всерединi холодильника.

Це може викликати такi
небажанi наслiдки, як займання,
ураження електричним
струмом, псування матерiалiв
або хiмiчнi реакцiї.

Холодильник потрiбно встановлювати
на мiцнiй i рiвнiй
пiдлозi.
Якщо холодильник
встановлений на хиткiй
пiдлозi, його падiння пiд
час вiдкривання або
закривання дверцят
може стати причиною
смертi.
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2. Користування холодильником
Не допускайте потрапляння рук i
металевих предметiв у вихiдний отвiр
холодного повiтря, пiд кожух та пiд дно
холодильника, а
також за
теплостiйку
решiтку (випускний
отвiр) на заднiй
стiнцi.

Для утилiзацiї холодильника звернiться
у спецiальну службу.
Для утилiзацiї
великогабаритних
побутових вiдходiв,
таких як старi електричнi
прилади або меблi, ми
рекомендуємо
звертатися до мiсцевої
утилiзацiйної служби.

Це може стати
причиною ураження
електричним струмом або травми.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Недотримання цiєї iнструкцiї може стати причиною травми або ушкодження домiвки
або меблiв. Будь-ласка, завжди будьте обережними.
Не торкайтеся продуктiв або посуду у
морозильному
вiддiленнi
вологими
руками.

Якщо ви вiдключили холодильник вiд розетки,
зачекайте щонайменше
5 хвилин перед тим, як
пiдключити його знову.
Інакше можуть виникнути
збої у роботi холодильника.

Це може стати
причиною
обмороження.

Не кладiть пляшки у морозильне
вiддiлення.

При вiдключеннi вiд розетки не тягнiть за
шнур, а мiцно вiзьмiть
вилку i виймiть її iз
розетки.

Рiдина замерзає i може
зруйнувати пляшку, яка
потiм може травмувати вас.

Інакше може статися
ураження електричним
струмом або займання
внаслiдок короткого
замикання.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Недотримання цiєї iнструкцiї може стати причиною травми або ушкодження домiвки
або меблiв. Будь-ласка, завжди будьте обережними.
Не встановлюйте холодильник у
вологому мiсцi або у мiсцi, де на нього
можуть потрапляти
краплi дощу або
води.

Не виконуйте нiяких дiй руками пiд
холодильником.
Гострi кромки металевої
основи можуть стати
причиною травми.

Псування iзоляцiї
електричних компонентiв
може стати причиною
витоку струму.

Для переноски холодильника користуйтеся
рукоятками у нижнiй частинi передньої
сторони i у верхнiй
частинi задньої
сторони.

Вiдкриваючи або закриваючи дверцята
холодильника, будь-ласка, будьте
обережними, щоб не травмувати оточуючих.
При вiдкриваннi або
закриваннi дверцят вони
можуть притиснути ногу
або руку, або дитина
може вдаритися об край.

Інакше холодильник може
вислизнути iз рук i
спричинити травму.

Нiколи не помiщайте у холодильник
домашнiх тварин.
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УСТАНОВКА
ЦЕЙ ХОЛОДИЛЬНИК ВИГОТОВЛЕНО З ОСОБЛИВОЮ ТУРБОТОЮ У ВІДПОВІДНОСТІ З
ОСТАННІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ.
МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИ БУДЕТЕ ПОВНІСТЮ ЗАДОВОЛЕНІ ЙОГО РОБОТОЮ ТА НАДІЙНІСТЮ.
ПЕРЕД ТИМ, ЯК УВІМКНУТИ ХОЛОДИЛЬНИК, ПРОЧИТАЙТЕ БУДЬ ЛАСКА УВАЖНО ЦЕЙ
БУКЛЕТ.
ВІН МІСТИТЬ ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА НАДАЄ РЯД КОРИСНИХ ПОРАД.

УСТАНОВКА
1. Виберiть мiсце, придатне для установки
холодильника.
Розмiстiть холодильник в мiсцi, де ним легко
буде користуватися.
2. Не слiд розмiщувати прилад поблизу джерел
тепла або пiддавати дiї прямих сонячних
променiв чи вологи.
3. Для забезпечення необхiдної циркуляцiї
повiтря навколо холодильника та
морозильної камери, слiд дотримуватися
достатньої вiдстанi з обох бокiв та верхньої
поверхнi, i щонайменше 5 см вiд задньої
стiнки.
4. Для уникнення вiбрацiї слiд вiдрегулювати
рiвень агрегату. При необхiдностi
вiдрегулюйте установочний гвинт, щоб
компенсувати нерiвностi пiдлоги.
Щоб дверi закривалися краще, передня
частина повинна бути трохи вище, нiж задня.
Установочнi гвинти можна легко обертати,
злегка нахиливши холодильник.
Обертайте установочнi гвинти за часовою
стрiлкою (
) щоб пiдняти агрегат, проти
часової стрiлки (
) – щоб опустити його.

Наступнi необхiднi заходи
1. Ретельно протрiть холодильник вiд пилу, що
накопичився пiд час транспортування.
2. Встановiть у вiдповiдних мiсцях допомiжне
обладнання, наприклад, лотки для льоду та
iн., якi упакованi разом для уникнення
можливих пошкоджень пiд час
транспортування.
3. Ваша модель холодильника обладнана
ручкою барного типу, яку слiд збирати згiдно
з картою робочих операцiй.
4. Пiд’єднайте провiд електропостачання
(або вилку) до штепсельної розетки. Не
пiдключайте iншi побутовi прилади до
розетки, до якої пiдключено холодильник.
5. Перед безпосереднiм використанням
ввiмкнiть холодильник на 2-3 години.
Перевiрте подачу холодного повiтря в
морозильнiй камерi, щоб переконатися у
правильному перебiгу охолодження. Ваш
холодильник готовий до використання.

5. Не слiд установлювати агрегат при
температурi нижче за 5°C, оскiльки це може
призвести до зниження ефективностi роботи
холодильника.
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ВНУТРІШНЯ КОНСТРУКЦІЯ

Звичайна форма
для льоду
(опцiонально)

МОРОЗИЛЬНА
КАМЕРА

або

Лампа

Дверний
льодогенератор
(опцiонально)

Полиця
Терморегулятор
морозильної камери

Надвернi полицi
морозильної камери

ХОЛОДИЛЬНА
КАМЕРА

Ящик для зберiгання
молочних продуктiв
(опцiонально)

Дезодоратор
(опцiонально)
Зона свiжостi

Полиця для
зберiгання яєць

Полицi

Система
охолодження
дверей
(опцiонально)

Лампа
Контейнер з функцiєю
збереження (опцiонально)

Надвернi полицi
морозильної камери

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОВОЧІВ

Установочний гвинт

Кришка цоколя
Вiддiлення для овочiв
(опцiонально)

iтка
Прим
●

Дана iнструкцiя використовується для декiлькох рiзних моделей.
Холодильник, який Ви придбали, може мати деякi або усi iз
зображених вище елементiв.
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КОРИСТУВАННЯ
ВВІМКНЕННЯ
При першому ввiмкненнi холодильника слiд забезпечити його стабiлiзацiю протягом 2-3 годин при звичайнiй робочiй
температурi перед завантаженням свiжих чи заморожених продуктiв.
У випадку переривання режиму роботи холодильника зачекайте 5 хвилин перед повторним ввiмкненням.

ПЕРЕД НАСТРОЙКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ
●

Температура усерединi холодильника пiдтримується постiйною незалежно вiд змiн температури у примiщеннi. Пiсля
встановлення настройок температури (регуляторiв температури для холодильного i морозильного вiддiлень)
рекомендується не мiняти їх без необхiдностi.

●

У холодильнику передбачена одна кнопка для регулювання температури у холодильному вiддiленнi i одна ручка для
регулювання температури у морозильному вiддiленнi.

●

Початкова установка для кнопки регулювання температури у холодильному вiддiленнi ‘3°C’.

●

Початкова установка для ручки регулювання температури у морозильному вiддiленнi ‘5’.

●

У холодильному вiддiленнi встановлений датчик температури. Вiн призначений для автоматичного пуску i зупинки
компресора у вiдповiдностi iз заданою температурою.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ ВІДКРИТИХ ДВЕРЦЯТ
Через одну хвилину пiсля вiдкриття дверцят холодильного або морозильного вiддiлення три рази прозвучить звуковий
сигнал. Якщо дверцята i надалi залишатимуться вiдкритими, сигнал буде звучати через кожнi 30 секунд.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ
Якщо дверцята вiдкритi протягом 7 хвилин або довше, лампа внутрiшнього освiтлення автоматично вимкнеться з метою
заощадження електроенергiї i запобiгання перегрiву. Однак, звуковий сигнал продовжить звучати, поки дверцята не будуть
закритi.

САМОДІАГНОСТИКА
●

Даний холодильник обладнаний функцiєю самодiагностики. При виявленнi несправностi у будь-якому вузлi холодильника
на дисплеї буде вiдображений код несправностi, який допоможе при ремонтi. Пiд час вiдображення коду несправностi iншi
регулятори i iндикатори працювати не будуть.

●

При появi на дисплеї коду несправностi звернiться до сервiсного центру. Не вiдключайте шнур живлення вiд розетки.

АНІОННЕ ПОКРИТТЯ
• Чим бiльша цифра встановлена, тим бiльш низькою
буде температура у морозильному вiддiленнi.
FREEZER CONTROL
1
5
8

7 6

FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX

5

4 3

• Оскiльки температура холодильного й морозильного вiддiлень
пiдтримується обмеженою кiлькiстю охолодженого повiтря,
температура в холодильному вiддiленнi буде тим вищою, чим
нижчою буде температура в морозильному вiддiленнi.
• Якщо в холодну пору року температура в морозильному
вiддiленнi недостатньо низька, установiть регулятор на
максимальне значення (6-8).

• Установка регулятора морозильної камери на позначцi
вiдповiдає 4 зiркам.
Установка регулятора морозильної камери на позначцi NORMAL забезпечить достатнiй заморожуючий ефект, тому
ми рекомендуємо встановлювати регулятор на позначцi NORMAL.
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КОРИСТУВАННЯ
КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Зображення на дисплеї може бути рiзним в залежностi вiд типу холодильника.

<Тип А>

<Тип B>

●

Для регулювання температури всерединi холодильної камери натиснiть кнопку «REFRIGERATOR».

●

При натисканнi кнопки загорається свiтлодiодний iндикатор.

●

Температура у холодильному вiддiленнi вiдображається цифрою на свiтлодiодному iндикаторi.

●

Можна задати одне iз семи значень температури в iнтервалi вiд «0°C» до «6°C».

СУПЕРХОЛОД
●

Режим Super Cool (Сильне охолодження) дiє при
першому включеннi холодильника. Компресор i
вентилятор працюють на максимальнiй потужностi
для швидкого зниження температури в холодильнiй
камерi. Режим вiдключається автоматично.

●

Якщо ви поклали в холодильну камеру теплi
продукти, можна включити режим Super Cool,
натиснувши вiдповiдну кнопку на панелi керування. Режим Super Cool вiдключиться,
коли температура досягне необхiдного рiвня; його також можна вiдключити вручну,
натиснувши кнопку Super Cool.

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
●

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Для вмикання функцiї блокування вiд дiтей натиснiть i
утримуйте кнопку CHILD LOCK (Блокування вiд дiтей)
протягом 3 секунд.
Пiсля вмикання функцiї блокування вмикається її
iндикатор блокування, i iншi кнопки не працюють. Для
вiдключення функцiї блокування натиснiть i утримуйте
кнопку CHILD LOCK (Блокування вiд дiтей) протягом 3
секунд.
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КОРИСТУВАННЯ
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ДВЕРЕЙ
(ОПЦІОНАЛЬНО)

Отвiр для холодного
повiтря

●

Анiонне покриття на кришцi повiтропроводу очищає
повiтря, що дозволяє довше зберiгати продукти
свiжими.

●

Якщо при миттi холодильника в отвiр для холодного
повiтря потрапить вода або iнша рiдина, ефективнiсть
охолодження знизиться. До того ж, при ушкодженнi
прокладки ефективнiсть охолодження може
знизитися через витiк холодного повiтря.

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ (ОПЦІОНАЛЬНО)
Виберiть тип льодогенератора вашого холодильника.
Дверний льодогенератор
●

Для приготування льодяних кубикiв наповнiть
резервуар для води водою та вставте його на мiсце
поки не почуєте клацання фiксаторiв. Вода буде
Резервуар для води
поступати у лоток для льоду автоматично.

●

Для приготування кубикiв потрiбно щонайменше 5
годин. Готовнiсть льоду можна перевiрити через
прозоре вiконце.

●

Щоб вийняти льодянi кубики, вiзьмiть важiлець
лотка та акуратно потягнiть його вниз.
Кубики льоду будуть падати у приймальний лоток.

Льодогенератор Twisting Ice Serve
●

●

Лотки для
приготування
льоду

Для приготування кубикiв льоду
наповнiть лоток водою i помiстiть
в морозильну камеру.

Контейнер для
льодових
кубикiв

Щоб витягти кубики льоду, вiзьмiться за
ручку лотка й обережно потягнiть її. Пiсля
цього кубики льоду випадуть у коробку
для кубикiв льоду.
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КОРИСТУВАННЯ
ЗОНА СВІЖОСТІ
●

Коли дверi холодильника вiдчиненi, тепле повiтря
не впливає на зону свiжостi, тому тут продукти
зберiгаються свiжими довший час.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОВОЧІВ
Система Magic Crispers
• Система Magic Crispers контролює вологiсть
всерединi вiддiлення для овочiв, завдяки чому вони
довго залишаються свiжими.
• Решiтчаста структура нижньої сторони кришки
ефективно регулює утримання або вивiльнення вологи.
• Ущiльнююча структура утримує вологу.

«Витаминный» контейнер (ОПЦІОНАЛЬНО)

Поглина
ння
Absorb
вологи
moisture
Пiдвище
Overly
на
humid
вологiсть

Вивiльне
ння
Release
вологи
moisture

Humid
Знижена
deficiency
вологiсть

«Витаминный»

контейнер
• «Витаминный» контейнер применяется,
чтобы дольше сохранять продукты свежими.
• По возможности не позволяйте контейнеру подвергаться
воздействию влаги, поскольку это уменьшает эффективность
его действия.

РОЗМОРОЖУВАННЯ
●
●

Розморожування вiдбувається автоматично.
Вода, що утворюється в результатi розморожування, стiкає вниз у ємнiсть, що мiститься в
нижнiй заднiй частинi холодильника, та автоматично випаровується.
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КОРИСТУВАННЯ
ДЕЗОДОРАТОР (ОПЦІОНАЛЬНО)
●

Неприємнi запахи у вiддiлi, де
зберiгаються свiжi продукти, знищуються
без нанесення шкоди Вам чи продуктам
харчування.

Спосiб використання
●

Оскiльки каталiзатор розмiщується у випускному отворi охолоджуючого повiтря, що циркулює у
холодильнiй камерi, де зберiгаються свiжi продукти, немає нiякої необхiдностi в будь-якому
управлiннi процесом дезодорацiї.

●

Не допускайте потрапляння гострих предметiв у вхiдний отвiр для повiтря, оскiльки це може
привести до ушкодження дезодоратора.

●

Зберiгаючи продукти, що мають сильний запах, упаковуйте їх або зберiгайте у спецiальних
контейнерах iз кришкою, щоб запах не розповсюджувався на iншi продукти.

Повторне використання дезодоратора
●

Через деякий час користування
дезодоратором, або якщо ефективнiсть
поглинання запахiв знизилася, дезодоратор
можна вiдновити i продовжити його
використання.

●

Знiмiть дезодоратор зi стелi холодильної
камери, за допомогою фену для волосся
видалiть вологу або смердючi речовини, та
витримайте пiд сонячним свiтлом для
знищення смердючих речовин пiд
ультрафiолетом.
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КОРИСТУВАННЯ
ЯЩИК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ (ОПЦІОНАЛЬНО)
●

Пересувайте кришку, натискаючи на ручку.

Як зняти кришку при чищеннi
●

Натиснiть на кришку й зруште її до середини
ящика.

●

Рухаючи кришку посерединi корзини, сумiстiть
отвiр iз обома сторонами корзини.

●

Пiсля вирiвнювання розвернiть ящик i витягнiть
його обома руками.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
●

Зберiгайте свiжi продукти у холодильнiй камерi. Свiжiсть та запах продуктiв великою мiрою залежать вiд
того, яким чином вони замороженi та розмороженi.
● Не зберiгайте в холодильнику продукти, що легко псуються пiд впливом низьких температур, як
наприклад, банани, ананаси, динi.
● Охолоджуйте гарячi продукти перед тим, як помiстити їх у холодильник. Гарячi продукти можуть
зiпсувати iншi продукти в холодильнику i стати причиною великих рахункiв за електроенергiю!
● При зберiганнi огортайте продукти плiвкою або помiщайте їх в контейнери з кришками. Такий спосiб
зберiгання захищає продукти вiд випаровування вологи i допомагає зберегти смак та поживнi якостi
продуктiв.
● Уникайте блокування повiтряних отворiв. Безперебiйна циркуляцiя охолодженого повiтря допомагає
пiдтримувати однакову температуру всерединi холодильника.
● Не вiдкривайте холодильник занадто часто. Через вiдкритi дверi тепле повiтря потрапляє в холодильник
i спричиняє пiдвищення температури.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
●

Не зберiгайте пляшки в морозильнiй камерi – вони можуть трiснути пiд впливом заморожування.
Не заморожуйте продукти, що пiддавалися розморожуванню. Це спричиняє втрату смакових та
поживних цiнностей.
● Зберiгаючи замороженi продукти як, наприклад, морозиво, на протязi довгого перiоду часу, покладiть їх
на полицю всерединi камери, а не на надверну полицю.
● Завантажування продуктiв для заморозки – Новi продукти для заморозки рекомендовано
завантажувати у вказане мiсце в морозильнiй камерi:
●

Новi продукти

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
●

Уникайте зберiгання вологих продуктiв безпосередньо бiля
Полиця
задньої стiнки, оскiльки вони можуть заморозитися пiд дiєю
холодильника
охолодженого повiтря. Щоб уникнути заморожування,
продукти краще зберiгати в закритих контейнерах.
● Зберiгайте вологомiсткi продукти (особливо овочi та
фрукти) в спецiально вiдведених контейнерах. Якщо є
Контейнер
для овочiв i
необхiднiсть зберiгати їх на полицi холодильника, то слiд
фруктiв
розмiстити їх ближче до дверцят i подалi вiд задньої стiнки,
щоб уникнути заморожування холодним повiтрям.
● Завжди очищуйте продукти перед тим, як помiстити їх у холодильник. Овочi та фрукти слiд вимити i
витерти, щоб захистити вiд псування прилеглi продукти.
● Зберiгаючи яйця на полицi для яєць, переконайтесь, що вони свiжi; завжди зберiгайте їх у
вертикальному положеннi, оскiльки так вони залишатимуться свiжими довше.
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ОЧИЩЕННЯ
Для попередження виникнення неприємних запахiв
важливо пiдтримувати чистоту всерединi холодильника.
Розлиту їжу слiд негайно витирати, оскiльки вона може
окислитися i залишити плями на пластикових поверхнях.
Нiколи не використовуйте металевi їжачки, щiтки, засоби
для чищення з крупними абразивними частинками чи
сильнi лужнi розчини на будь-яких поверхнях.
Перед очищенням приймiть до уваги, що вологi
предмети можуть приклеїтися або прилипнути до дуже
холодних поверхонь. Не торкайтеся заморожених
поверхонь мокрими чи вологими руками.

ДВЕРНИЙ ЛЬОДОГЕНЕРАТОР
Резервуар для води –
• Знiмiть кришку.
• Вимийте резервуар зовнi i зсередини
засобом для миття посуду та ретельно
промийте пiд проточною водою.
• Вимийте кришку резервуара засобом для
миття посуду та ретельно промийте пiд
проточною водою.
• Витрiть чистою вологою тканиною i висушiть.

ЗОВНІШНЄ ОЧИЩЕННЯ – Використовуйте
м’який мильний розчин або розчин засобу для
миття посуду кiмнатної температури для очищення
покриття холодильника. Вимийте холодильник
чистою вологою тканиною i витрiть насухо.

Water
Резервуар
дляTank
води

ВНУТРІШНЄ ОЧИЩЕННЯ – рекомендовано
проводити регулярне очищення внутрiшньої
поверхнi та внутрiшнiх елементiв. Використовуйте
м’який мильний розчин або розчин засобу для
миття посуду кiмнатної температури для очищення
покриття холодильника. Вимийте холодильник
чистою вологою тканиною i витрiть насухо
.ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ – Слiд мити полицi,
надвернi полицi, магнiтнi ущiльнювачi на дверях та
iн. Використовуйте м’який мильний розчин або
розчин засобу для миття посуду кiмнатної
температури для очищення покриття
холодильника. Вимийте холодильник чистою
вологою тканиною i витрiть насухо .

Застереження
1. Використовуйте теплу воду для миття.
2. Не заливайте нiчого, окрiм води. Якщо резервуар
використовується для безалкогольних напоїв,
налийте в резервуар воду i злийте поспiль три або
чотири чашки води.

Блок лоткiв для льоду • Для верхнього лотку для льоду, знiмiть
резервуар для води i протрiть вологою
тканиною.
• Для нижнього лотку для льоду, виймiть
контейнер для кубикiв льоду, i,
притиснувши важiлець, протрiть його
вологою тканиною.
• Витрiть чистою вологою тканиною i висушiть.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Завжди вiдключайте шнур живлення вiд
штепсельної розетки перед очищенням поблизу
електричних частин (ламп, перемикачiв,
регуляторiв та iн.).
Витирайте надмiрну вологу губкою чи ганчiркою,
щоб уникнути попадання води чи вологи в
електричнi частини, яке може спричинити
електричний удар. Не використовуйте токсичнi
миючi засоби або засоби, що займаються.
• Попередження стосовно миття
Не використовуйте: Поверхнево-активнi
речовини, автомобiльнi полiролi,
протикорозiйнi засоби, будь-якi види
масел, бензин, кислоти, вiск.
• Придатнi до використання: Розчин для
миття посуду, мильна вода
• Необережне використання може призвести
до змiни кольору.

Застереження
Не занурюйте блок лоткiв у воду. Якщо це трапилось,
обов’язково повнiстю висушiть блок лоткiв.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЧАС ВІДПУСТОК

ПРОТИКОНДЕНСАТНА ТРУБКА

Пiд час звичайних вiдпусток найкращим рiшенням
можливо буде залишити холодильник в робочому
режимi. Продукти, що можуть бути замороженi, краще
перемiстити в морозильну камеру. Якщо Ви будете
вiдсутнi довгий перiод часу, видалiть з холодильника
усi продукти, вiд’єднайте шнур живлення, ретельно
вимийте холодильник з середини i залиште усi
дверцята ВІДКРИТИМИ, щоб уникнути утворення
неприємних запахiв.

Зовнiшня стiнка холодильника може iнодi
нагрiватися, особливо одразу пiсля установки.
Не хвилюйтеся. Причиною цього є
протиконденсатна
Протиконденсатна
трубка, яка перекачує
трубка
гарячий охолоджувач,
щоб уникнути появи
«роси» на зовнiшнiй стiнi.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Зазвичай вiдключення енергiї тривають годинудвi, що не впливає на температуру всерединi
холодильника. Проте у випадках, коли енергiю
вiдключено, кiлькiсть вiдкривань слiд звести до
мiнiмуму. Якщо вiдключення енергiї триває
довше 2 годин, покладiть блок сухого льоду на
пакети з замороженими продуктами.

Застереження

ПРИ ПЕРЕЇЗДІ

Небезпека електричного удару
Перед замiною лампи, що перегорiла,
вiдключiть холодильник вiд розетки або
вимкнiть живлення вимикачем на блоцi
запобiжникiв.

Видалiть або надiйно прикрiпiть усi елементи
всерединi холодильника, що прикрiпленi не
жорстко. Щоб уникнути пошкоджень
установочних гвинтiв, закрутiть їх повнiстю.

ПРИМІТКА: Встановлення регулятора у
положення OFF не вiдключає живлення
електричного ланцюга лампи.

ЗАМІНА ЛАМП
iтка
Прим

●

Не усi типи ламп пiдiйдуть для встановлення у цей холодильник. Переконайтеся, що ви
встановлюєте лампу вiдповiдного розмiру, форми та потужностi.

ЛАМПА В МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕР
●

Вiдключiть шнур живлення вiд розетки.

●

Знiмiть плафон лампи, для цього вiдкрутiть 1
гвинт та одночасно обома руками потягнiть його
вниз i до себе, як показано на малюнку.

●

Виймiть лампу, обертаючи її проти годинникової
стрiлки.

ЛАМПА В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕР
●

Вiдключiть шнур живлення вiд розетки.

●

Знiмiть полицi холодильної камери.

●

Знiмiть плафон, потягнувши його до себе.

●

Переконайтеся, що лампа холодна на дотик. Виймiть лампу,
обертаючи її проти годинникової стрiлки.

59

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ПОДОВЖУВАЧ

ЗАЗЕМЛЕННЯ
Заземлення зменшує небезпеку ураження
струмом при короткому замиканнi за допомогою
дроту заземлення.
Щоб уникнути можливих електричних ударiв,
холодильник слiд заземлити.
Неправильне використання заземлюючого
штекера може призвести до короткого замикання.
Порадьтеся з квалiфiкованим спецiалiстом, якщо
Ви не повнiстю зрозумiли iнструкцiї з заземлення
або якщо у Вас виникли сумнiви стосовно того, чи
правильно заземлений Ваш прилад.

Якщо можливо, пiдключайте холодильник до
окремої розетки, щоб уникнути перенавантажень з
боку холодильника та iнших побутових приладiв
або домашнього освiтлення, що можуть призвести
до перебоїв електропостачання.

ДОСТУПНІСТЬ РОЗЕТКИ
Холодильник слiд розмiщувати таким чином, щоб
забезпечити можливiсть швидкого вiдключення вiд
розетки при нещасному випадку.

НЕ ЗАМІНЮЙТЕ І НЕ ПОДОВЖУЙТЕ
ШНУР ЖИВЛЕННЯ.

ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ
Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
ризику замiну виконує виробник або сервiсний
агент, або ж людина iз подiбною квалiфiкацiєю.

Це може викликати коротке
замикання або пожежу.

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

Цей прилад повинен бути заземленим!

Пустий холодильник – це небезпечний
предмет, що притягує до себе дiтей. Якщо
прилад бiльше не використовується, знiмiть
з нього прокладки, защiпки, дверцята, або
приймiть iншi заходи для забезпечення
максимальної безпеки.

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ! ЗРОБІТЬ ЦЕ НЕГАЙНО!
Не зберiгайте в холодильнику матерiали,
що легко займаються, вибуховi речовини та
хiмiкати.

Утилiзацiя старого приладу
Даний прилад мiстить рiдину (холодоагент, мастило) i виготовлений iз матерiалiв, придатних для
повторного використання i/або утилiзацiї.
Усi суттєвi матерiали потрiбно здавати у приймальнi пункти утильсировини для подальшої
переробки (утилiзацiї). З питань здачi утильсировини звертайтеся у мiсцевi служби утилiзацiї
побутових вiдходiв.
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ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ЧАСТО ДЗВІНКІВ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МОЖНА УНИКНУТИ!
ЯКЩО ВАМ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК ПРАЦЮЄ НЕ ТАК, ЯК СЛІД, ПЕРЕВІРТЕ
МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ НЕПОЛАДОК:
ПРОБЛЕМА

МОЖЛИВА ПРИЧИНА

ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРАЦЮЄ

●

●

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОЇ
ЧИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ
ЗАНАДТО ВИСОКА

●
●

●
●
●

ДИВНИЙ ШУМ (ШУМИ)

●

●

НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ В
ХОЛОДИЛЬНИКУ

●

●

ВОЛОГА НА ПОВЕРХНІ АГРЕГАТУ

●
●

Чи не перегорiв запобiжник, чи не спрацював
автоматичний вимикач?
Чи не вiд’єднано шнур живлення вiд розетки?
Можливо, з’єднання послабло?
Терморегулятор поставлено в неправильну позицiю.
Прилад розмiщено занадто близько до стiни або
джерела тепла.
Тепла погода, часте вiдкривання дверцят.
Прилад був вiдчинений на протязi довгого часу.
В холодильнику зберiгається завелика кiлькiсть
продуктiв
Холодильник установлено на нестiйкiй чи нерiвнiй
поверхнi або установочний гвинт потребує
регулювання.
Непотрiбнi предмети розмiщенi в заднiй частинi
холодильника.
Продукти, що мають сильний запах, слiд обгортати
або закривати.
Внутрiшня частина холодильника потребує
очищення.
Звичайне явище пiд час перiодiв високої вологостi.
Дверi були не повнiстю зачиненi.

УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИЛАДУ
1. Коли на пристрої є знак перекресленого смiттєвого баку на
колесах, це означає, що цей вирiб пiдпадає пiд дiю
Європейської Директиви European Directive 2002/96/EC.
2. Всi електричнi та електроннi вироби треба викидати не до
звичайних мунiципальних смiтникiв, а до спецiальних споруд,
призначених державою або мiсцевою владою.
3. Належна утилiзацiя вашого старого пристрою допоможе
уникнути потенцiйних негативних наслiдкiв для навколишнього
середовища та здоров’я людей.
4. За бiльш детальною iнформацiєю щодо утилiзацiї старого
пристрою звертайтеся до мiсцевої влади, служби утилiзацiї
вiдходiв або до крамницi, де ви придбали пристрiй.
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