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ХОЛОДИЛЬНИК
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Перед тим, як почати користуватися холодильником,
будь ласка уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть інструкцію для довідок.
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OСНОВНІ ЧАСТИНИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Полиці холодильного
відділення
Лампа холодильного
відділення

Регулятор температури
холодильного відділення
Кришка контейнера
для фруктів і овочів
Контейнер для
фруктів і овочів
Активний дезодоратор

Регулятор температури
морозильного відділення

Висувні ящики
морозильного відділення

Регульовані ніжки

Багато
функціональна
полиця

Полиця для
пляшок

ПЕРЕСУВАННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ
ПЕРЕД ТРАНСПОРТУВАННЯМ

ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ

1.Візьміть холодильник за регульовані ніжки
знизу холодильника та за верхню ручку на
задній стінці.
2.Під час транспортування не рекомендується
нахиляти холодильник.
3.Під час транспортування на велику відстань
потрібно встановити холодильник
вертикально.(Інакше можуть виникнути
пошкодження).

1.Вийміть усі продукти із холодильника,
зафіксуйте усі знімні частини, такі як
полиці, за допомогою липкої стрічки
2.Закрутіть регульовані ніжки у
вказаному напрямку

Регульовані ніжки

Примітка: Перед транспортуваннямзакру тіть регульовані ніжки проти
годинникової стрілки, інакше
можна подряпати підлогу або
пошкодити ніжки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ
Примітка: l. Дріт заземлення з’єднаний зі штепселем холодильника, не замінюйте
штепсель самостійно.:
2. Підключіть шнур живлення до стандартної розетки 230 В. Переконайтеся,
що розетка заземлена належним чином.
3.що ви отримаєте електричний удар, коли торкаєтесь будь-якої частини
холодильника,негайно припиніть користування холодильником та
зверніться до служби технічного обслуговування або до магазину, де
ви придбали пристрій.
ДОСЯЖНІСТЬ РОЗЕТКИ
Холодильник слід розташовувати таким чином, щоб забезпечити можливість
швидкого відключення від розетки у разі нещасного випадку.
ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ
У випадку пошкодження шнур живлення потрібно замінити. Для цього
зверніться до виробника або до сервісного агента.
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ВСТАНОВЛЕННЯ
Встановлюйте холодильник на
стійкій та рівній поверхні

Витримуйте достатню відстань до стінки

-Нестійке встановлення може призвести до
вібрації та шуму.
- коли холодильник не врівноважено, то його
положення можна стабілізувати за допомогою
регулювальних ніжок.
- Злегка припідніміть передню частину холодильника,
щоб дверцята зачинялися легко і щільно.
- Якщо холодильник встановлюється на килимі або на
підлозі, будь ласка, підложіть під нього твердий мат,
бо інакше його нижня частина буде змінювати колір.

- Для забезпечення належної циркуляції повітря навколо
холодильника/морозильника залишіть достатньо
вільного простору з обох боків, а також зверху.
Також залишіть не менше 2 дюймів (5 см) від задньої
стінки.
- Мала відстань буде створювати перепони в роботі
холодильника, що приводить до підвищення
споживання енергії.

Витримати
відстань
Позаду більше
5 см

Злегка припідніміть
передню частину

Регульовані ніжки

Установлювати в меньш вологому
середовищі

Не встановлювати поруч з джерелом
тепла та газу

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці,
або в такому місці, де його можливо ненароком
облити водою.
- Якщо холодильник встановлено у вологому місці,
він буде покриватися плісінню. Це погіршує його
ізоляційні якості і приводить до витоку
електричної енергії

- Висока температура погіршує охолодження та
підвищує споживання енергії.
- Якщо встановити холодильник поруч з джерелом
газу або диму, то поверхня холодильника буде
змінювати колір.

Волога
Мат
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ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАСТУПНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Полиця холодильного
відділенн

- Продукти з високим
вмістом вологи замерзнуть
при розташуванні вглибині
холодильного відділення
внаслідок низької
температури.

Впускний отвір
охолоджуючого повітря
холодильного відділення
- Із цього отвору
охолоджуюче повітря
рівномірно розповсюджується
у холодильному відділенні.

Дверні полиці
холодильного відділення
- Для зберігання продуктів
невеликого розміру й
пляшок.

Контейнер для
фруктів і овочів

Висувні полиці
морозильного відділення

- Для зберігання овочів,
фруктів тощо.

- Встановлюйте відповідно
до розмірів продуктів, що
заморожуються.

Випускний отвір
охолоджуючого повітря
холодильного відділення

- Не затуляйте цей отвір,
щоб не перешкоджати
циркуляції
охолоджуючого повітря.

Примітка ( Випускний
отвір охолоджуючого
повітря):

- Не виймайте надовго
висувні полиці
морозильного відділення
або контейнера для
фруктів і овочів, оскільки
це може негативно
вплинути на роботу
холодильника.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
У нормальному режимі роботи
встановіть регулятор температури
у середнє положення.

Режим
Максимальне
охолодження

Примітка: Встановлюйте температуру тільки
у межах позначок «1...2......7 ». Установка
регулятора в іншу позицію може негативно
вплинути на якість зберігання продуктів.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Для великої кількості продуктів

Мінімальне
охолодження

5
6

WARM 1

7

COLD

Нормальний
режим
охолодження

4

3
2

COLD

Позиція: 6~7

Для звичайного режиму роботи

3

5
6
7

COLD

Позиція: 3~5
3

Для невеликої кількості продуктів

4

2

WARM 1

5
6
7

WARM

При звичайному режимі
роботи.

4

2

WARM 1

NORMAL

Для зберігання великої
кількості продуктів або при
нестачі холодного повітря
в холодильному відділенні.

Позиція: 1~2

COLD

Для зберігання невеликої
кількості продуктів або
при надлишку холодного
повітря в холодильному
відділенні.

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ
Приготування
льоду

Щоб приготувати кубики льоду, заповніть лоток для льоду водою
й помістіть його в морозильне відділення.

Виймання
кубиків
льоду

Щоб вийняти кубики льоду,
візьміться за краї лотка і злегка
поверніть їх в протилежні
сторони, як показано на малюнку.
Щоб кубики легко виймалися,
спочатку змочіть лоток водою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Зберігання продуктів
● Продукти, що легко заморожуються,
краще всього зберігати на зовнішній
стороні поличок холодильника.

●

Перед зберіганням вимийте продукти
та витріть їх насухо.
Овочі та фрукти потрібно мити та витирати
насухо, упаковку продуктів та пляшки
потрібно протирати для того, щоб не
забруднити інші продукти.

- Якщо продукти, що легко заморожуються або
містять багато рідини, зберігати на внутрішній
стороні поличок, вони можуть замерзнути із-зі
низької температури.

Полиця
холодильника

●

Перед тим, як покласти гарячу їжу у
холодильник, дайте їй охолонути.

- Зберігання у холодильнику гарячих продуктів
може викликати збільшене споживання
електроенергії а також псування інших
родуктів.

●

●

Зберігайте продукти загорнутими
у плівку, або у закритих контейнерах.

Не зберігайте швидкопсувні продукти
довгий час при температурному
режимі низького холоду.

●

Не зберігайте пляшки у
морозильній камері.

-Об’єм рідини, наприклад, соку чи води, не
повинен перевищувати 80% об’
єму пляшки.

7

ДЕМОНТУВАННЯ ЧАСТИН ХОЛОДИЛЬНИКА
Полиця холодильного відділення
Злегка підніміть передній край
полиці й потягніть полицю до себе.

Контейнер для фруктів і овочів
Контейнер для фруктів і овочів
–потягнути до себе.
Кришка контейнера для фруктів і овочів
–спочатку потягніть контейнер для
фруктів і
овочів до себе.
Підніміть
кришку і
потягніть до
себе.

Лампа холодильного відділення
Перед заміною відключіть прилад від розетки
Кришка лампи — вставте викрутку у канавку у
верхній частині кришки й акуратно вийміть
кришку.
Лампа – викрутіть лампу у напрямку, показаному
на малюнку.
Спеціальна лампа для холодильників з
характеристиками 240В/15Вт.

ДЕМОНТУВАННЯ ЧАСТИН ХОЛОДИЛЬНИКА
Полиця на дверцятах холодильного
відділення
Візьміться за кінці, підніміть і витягніть.

Висувний ящик морозильної камери
Підніміть передню частину й витягніть
ящик уперед.

Пересувна полиця
Підніміть передню частину пересувної
полиці й витягніть її з холодильника.

Випарник

Задня
стінка

Щоб вийняти лоток випарника, злегка
притисніть його вниз і потягніть до себе.
Встановлення: Вставте лоток в отвір над
компресором і проштовхніть його у
напрямку стрілки, як показано на малюнку,
до звуку клацання, що свідчить про
правильну установку лотка.

ДЕЗОДОРАТОР
ПРИЗНАЧЕННЯ
Функції активного дезодоратора.
• Поглинання запахів в холодильнику
без шкоди для продуктів.

КОРИСТУВАННЯ ДЕЗОДОРАТОРОМ
• Активний дезодоратор установлюється
у випускному отворі охолоджуючого
повітря холодильної камери.
• Не допускайте потрапляння гострих
предметів у випускний отвір, оскільки
це може привести по ушкодження
дезодоратора.
• При зберіганні продуктів, що видихають
сильний запах, гарно загорніть їх або
помістіть у ємкість із щільною кришкою,
оскільки запах може розповсюдитися на
інші продукти..

Активний
дезодоратор

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ
Для тривалого зберігання свіжих фруктів і овочів.
Користування контейнером для фруктів і овочів
Якщо в контейнері накопичується волога, продукти
будуть гнити. Завжди видаляйте вологу перед
зберіганням продуктів.
У нижній частині холодильного відділення
(поруч із контейнером для фруктів і овочів)
знаходиться випускний отвір охолоджуючого
повітря. Не користуйтеся холодильником без
контейнера для фруктів і овочів та не кладіть
продукти безпосередньо на дно холодильного
відділення, оскільки це може порушити роботу
холодильника.

ЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Перед прибиранням

Для забезпечення безпеки, відключіть
холодильник віж мережі живлення.

Помийте Полицю і Дверний Лоток

Ці предмети легко
забруднюються.
Внутрішня частина
холодильника повинна
завжди бути чистою.

Мийте регулярно

Випускний отвір охолоджуючого
повітря в холодильному й
морозильному відділеннях
Не допускайте потрапляння в отвір
сторонніх предметів під час чищення.
Правильний спосіб
чищення

Не поливайте холодильник водою
Це погіршує ізоляцію і приводить до
враження електричним струмом.

Перед прибиранням

Для забезпечення безпеки, відключіть
холодильник віж мережі живлення.

Магнітне ущільнення дверцят

Якщо ущільнювальна
прокладка дверцят
забруднилася або була
залита соком протягом
довгого часу, то магнітне
ущільнення дверцят втрачає свою
ефективність.
Необхідно регулярно її мити.

Витирайте регулярно

Відділення для Овечей і Фруктів

В цьому місці може збиратися вода.
Від цієї води продукти можуть
загнивати,тому це
відділення треба
витягати із холодильника
і регулярно вичищати.
Прибирайте воду, що
зібралася.

Видаліть вологу, що
накопичилася

Будь ласка, не мийте холодильник
за допомогою наступних речовин та
засобів:

Миючий порошок,
бензин, соляна кислота,
кип’яток, щітки, тощо,
бо вони можуть пошкодити поверхню
холодильника. І тому,
будь ласка, не
користайтеся ними.

Після прибирання, будь ласка, перевірте:
Чи не пошкоджено провід.
Чи не перегрівається штепсель.
Чи добре вставлено штепсель в розетку.

ЗМІНА НАПРЯМКУ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ(НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)
Ваш холодильник може бути обладнаний дверцятами, які можна
перевісити так, щоб вони відкривалися в ліву або праву сторону згідно з
дизайном вашої кухні.
ОБЕРЕЖНО!
1. Перед тим, як приступити до зміни напрямку відкривання дверцят,
вийміть із холодильника всі продукти й незафіксовані деталі, такі як
полиці, лотки тощо.
2. Для викручування та закручування болтів використовуйте
динамометричний або гайковий ключ.
3. Не кладіть холодильник на бік, оскільки це може привести до його
ушкодження.
4. У процесі розбирання й збирання будьте обережні й не роняйте
дверцята на підлогу.
5. Для уникнення падіння дверцят і фізичного травмування, заміна
напрямку відкривання дверцят повинна виконуватися щонайменше
двома особами.

Зміна напрямку відкривання дверцят

Спочатку виконайте вказані нижче дії (Малюнок A):
1. Зніміть накладку петлі та відкрутіть верхню праву петлю (l);
2. Зніміть дверцята холодильного відділення (2). Відкрутіть середню
петлю (4), а потім зніміть дверцята морозильного відділення (3);
3. Вийміть заглушку з лівої сторони й установіть її у відповідну позицію (6);
4. Зніміть нижню кришку (ll). Від’єднайте ковпачок і встановіть змінний
ковпачок з правої сторони (12);
5. Поміняйте місцями ліву і праву нижню петлю (5). Установіть нижню
кришку (l1).
6. Зніміть правий стопор дверцят холодильного і морозильного відділень
(10). У пакеті з Інструкцією з експлуатації візьміть лівий стопор і
встановіть його з лівої сторони дверцят холодильного і
морозильного відділень.
7. Установіть дверцята морозильного відділення (7). Закріпіть середню
петлю з лівої сторони (9). Потім установіть дверцята холодильного
відділення (8);
8. У пакеті з Інструкцією з експлуатації візьміть ліву верхню петлю і
накладку лівої верхньої петлі, яку потрібно встановити на верхню
ліву петлю (14). Потім перейдіть до виконання дій, проілюстрованих
на (Малюнку В).
9. Вийміть заглушки (1) (3) на ручках дверцят холодильного і
морозильного відділень, зніміть ручки;
10. Вийміть заглушки на дверцятах холодильного і морозильного
відділень з правої сторони й установіть їх у відповідні позиції (5) (6);
11. Закріпіть ручки з протилежної сторони (7), потім установіть
заглушки (1)(3);
12. Якщо у холодильника вертикальна ручка, переставте її на
протилежну сторону.
Зміна напрямку відкривання дверцят не є гарантійним випадком.

ЗМІНА НАПРЯМКУ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ(НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

Малюнок A

Малюнок B

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
•

Будь ласка, використовуйте
окрему розетку.

Якщо підключити холодильник до
розетки, яка вже використовується
іншим електричним пристроєм, то
це може перевантажити розетку і
привести до виникнення пожежі.

• Перед заміною лампи відключіть
холодильник від електричної розетки.
У протилежному випадку може статися
ураження електричним струмом..

Використовуйте
окрему розетку

• Будь ласка, майте на увазі, що
холодильник не повинен
торкатися штепселя.

• Будь ласка, не ставте важкі речі
зверху на холодильник.
Утой час, як Ви відкриваєте дверцята,
важкі речі можуть впасти вниз та
завдати Вам болю.

Якщо притиснути штепсель, то його
можна пошкодити, а це може викликати
пожежу або враження електричним
струмом.

• Будь ласка, не залазьте на дверцята.

• Будь ласка, перед прибиранням
в холодильнику, відімкніть
холодильник від мережі.
Не робіть цього мокрими руками.

Холодильник може перевернутися та
завдати болю малим дітям.

Це напевне вчинить враження електричним
струмом.

• Будь ласка, не зберігайте в
холодильнику легкозапальні
речовини такі, як ефір, бензин,
спирт та зріджений газ.

• Будь ласка, не зберігайте ліки та
наукові препарати в холодильнику.
Речовини, що вимагають ретельного контролю
температури, не повинні зберігатися в
холодильнику, інакше вони зіпсуються або
викличуть небажаний ефект.

Легкозапальні речовини такі, як ефір,
бензин, спирт та зріджений газ можуть
викликати пожежу.

ефір

спирт

бензин
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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• У випадку витоку газу не торкайтеся

• Не встановлюйте холодильник поряд

холодильника та розетки, відкрийте
вікна та двері для забезпечення
вентиляції.

із джерелами вогню.

- Це може викликати пожежу.

- Іскра може викликати вибух та пожежу.

• Не ставте ємності із рідинами, такі як

вази, склянки, косметичні або медичні
засоби на холодильник.

• Не зберігайте пляшки у морозильній

камері.

Розлита на холодильник рідина може понизити
ефективність ізоляції,
що може призвести до
електричного удару
та займання.

• Якщо ви не збираєтеся користуватися

• Не встановлюйте холодильник у

холодильником протягом довгого часу,
відключіть шнур живлення від розетки.

приміщеннях із високою вологістю
або у місцях, де на нього може
потрапити вода.

- Знижена ефективність ізоляції може привести до
електричного удару або займання.

- Це може понизити ефективність ізоляції та
привести до електричного удару.

• При транспортування візьміть

• При відключенні холодильника від

- Інакше холодильник може впасти.

- У протилежному випадку може бути
перевантажений компресор.

холодильник за регульовані ніжки
знизу холодильника та за верхню
ручку на задній стінці.

електромережі повторне підключення
можна здійснити не раніше, ніж
через 5 хвилин.

через 5 хвилин
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ЧИ ПРАВИЛЬНО ПРАЦЮЄ ХОЛОДИЛЬНИК?
Якщо Ваш холодильник не працює задовільно навіть після того, як Ви
перевірили наступні ситуації, будь ласка, відключіть холодильни к від мережі і
зверніться до спеціалізованого сервісного центру, або до магази ну, де Ви
придбали Ваш холодильник.
Ситуація
Холодильник
не працює

Недостатнє
охолодження

Будь ласка, перевірте
Чи є струм в мережі?
Чи відповідає наявна напруга діапазону
величин 230 В?

Чи не встановлений занадто низький температурний
режим?
Чи не стоїть холодильник під прямими сонячними
променями або поруч із джерелом тепла?
Чи не поклали ви гарячі продукти всередину
холодильника?
Чи не забагато продуктів поміщено в холодильник?
Як часто ви відкриваєте дверцята?
Чи щільно закриті дверцята?
Чи достатньо простору між холодильником і стіною?
Чи не заблоковані вентиляційні отвори для
охолоджуючого повітря у холодильному й
морозильному відділеннях?

Харчові продукти,
що зберігаються в
холодильному
відділенні,
заморожуються

Забагато шуму,
ненормальний
звук

Чи не виставлено температурний контроль
холодильника на роботу в занадто сильному
режимі охолодження?
Чи не поклали Ви продукти занадто глибоко
в холодильник?
Чи це звичайний шум, який виникає під час пуску й
зупинки компресора?
Чи достатньо стійка поверхня, на якій стоїть
холодильник? Відрегулюйте ніжки для надання
холодильнику більшої стійкості.
Чи не занадто мала відстань між задньою стінкою
холодильника та стіною?
Чи не впав поруч із холодильником який-небудь
сторонній предмет?
Чи не покладений зверху на холодильник
який-небудь сторонній предмет?

СИТУАЦІЇ, ЩО НЕ Є ОЗНАКАМИ НЕСПРАВНОСТІ
• Волога

на поверхні
холодильника.

У разі встановлення у приміщенні із
підвищеною вологістю або під час
дощуна поверхні холодильника може
з’являтисяволога, яка з вовітря осідає на
поверхні холодильника.
Протріть холодильник чистою сухою
тканиною.

• Чути звук води, що тече.
Цей звук з’являється під час зупинки
компресора.
Це звук циркулюючої охолоджуючої
речовини у системі заморожування.
Звук може з’являтися через перепади
температури всередині холодильника.

Звук води
Протріть чистою
сухою тканиною
Звук циркулюючої
охолоджуючої речовини

•

• Волога

Нагрівання поверхні
холодильника.

Всередині холодильника встановлена
нагрівальна трубка для попередження
утворення вологи. На початку роботи
або влітку поверхня може нагріватися.
Не турбуйтесь, це нормальне явище.

Нагрівання

Нормальне
явище

на внутрішній
поверхні холодильної
камери.

Холодильник встановлено у приміщенні
із підвищеною вологістю, або дверцята
довгий час були відкритими.
Продукти із високим вмістом вологи
не упаковані належним чином.

ДОДАТОК
Додаток

GC-299B

Шухляди

Морозильна камера

3шт.

Полиці

Холодильна камера

2шт.

Нижня кришка

1шт.

Відділення для овочів та фруктів

1шт.

Лоток для льоду

1шт.

Шкребок для видалення льоду

1шт.

Інструкція з експлуатації

Утилізація старого пристрою
1. Символ на пристрої, що зображує перекреслений
сміттєвий бак на колесах,означає, що на виріб
поширюється Директива 2002/96/ЄС.
2. Електричні й електронні пристрої повинні
утилізовуватись не разом з побутовим сміттям,
а через спеціальні місця, зазначені центральними або
місцевими органами влади.
3. Правильна утилізація старого обладнання допоможе
запобігти потенційно шкідливому впливу на
навколишнє середовище і здоров’я людини.
4. Для одержання більш докладної інформації про
старий пристрій зверніться до адміністрації міста,
служби, що займається утилізацією, або до магазину,
де був придбаний продукт.
• Характеристики фтористих парникових газiв,
що використовуються у даному
холодильнику в якостi холодоагенту.
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Хiмiчна назва

Склад газу

Всього GWP (kg CO2-eq)

R-134a

100% HFC-134a

1300

