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ЖОҚ

ЖОҚ

У випадку витоку газу не торкайтеся
холодильника і шнура живлення, негайно
провітріть приміщення.
• Займання із-за іскри може стати причиною
пожежі або опіків.
• У якості холодоагенту у
холодильнику використовується
екологічно чистий природний газ
(ізобутан, R600a), навіть невеликої кількості якого
(80~90 г) достатньо для утворення
вибухонебезпечної суміші. Якщо із-за серйозного
ушкодження під час доставки, встановлення або
експлуатації холодильника виникає витік газу, навіть
найслабша іскра може стати причиною займання і
опіків.

ЖОҚ
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ЗАСТЕPЕЖЕHHЯ

Цей пристрій не призначений для використання особами
(у т.ч. дітьми) з фізичними, розумовими вадами або
порушеннями почуттів, із недостатнім досвідом або
знаннями, за винятком випадків, коли їм надає інструкції
або за ними наглядає особа, відповідальна за їх безпеку.
63 За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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НЕБЕЗПЕКА
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ПOПEPEДЖEHHЯ

Під час транспортування та встановлення пристрою
потурбуйтеся про те, щоб не пошкодити деталі
охолоджуючого контуру.
У разі виявлення витоку уникайте
відкритого вогню та інших потенційних джерел займання,
а також протягом декількох хвилин провітріть кімнату, де
встановлено пристрій.
Щоб уникнути утворення займистої газової суміші у разі
появи витоку в охолоджуючому контурі, розмір
приміщення, де буде встановлено пристрій, повинен
відповідати кількості використовуваного холодоагенту.
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У разі виникнення сумнівів проконсультуйтеся із
продавцем.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Лоток для яєць
(1 або 2)

Багатопотокова
система подачі
повітря

Дверні полиці

Лампа
Знімна скляна
полиця
(2 або 3)

Полиця з кришкою
(пересувна)

Ящик для свіжих
продуктів
(не в усіх моделях)

Стопор для пляшок

Висувний ящик
для овочів
Для збереження
овочів, фруктів і т.п
свіжими і хрусткими.

Дверна ручка
(овал/пластина)
Дверна полиця для
2-літрових пляшок

Лоток для кубиків
льоду
Морозильне
відділення
Знімний цоколь

Регулювальний гвинт

Якщо у Вашому холодильнику відсутні деякі
вказані на малюнку частини, можливо, вони не
входять в комплект постачання даної моделі і
використовуються тільки в інших моделях.
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Встановлення

1. Правильно виберіть місце.

Встановлення

Встановіть прилад так, щоб ним було зручно
користуватися.
2. Не ставте його поряд з джерелами тепла, під
прямим сонячним промінням або у вологому
середовищі.
3. Для ефективної роботи холодильника забезпечте
вільну циркуляцію повітря навколо приладу.

4. Щоб уникнути вібрації, прилад необхідно вирівняти.

При необхідності компенсуйте нерівність підлоги за
допомогою регулювальних гвинтів.
Для того, щоб дверці закривалися легко, холодильник
повинен бути злегка нахилений назад.
Регулювальні гвинти легко обертаються при легкому
нахилі корпусу холодильника.
Для того, щоб опустити холодильник, обертайте
регулювальні гвинти проти годинникової стрілки (
),
а для того, щоб підвести - за годинниковою
стрілкою (
).

5. Ретельно вимийте холодильник і витріть весь пил,
що накопичився під час транспортування.

6. Встановіть усі знімні частини холодильника на місце

(контейнер для льоду тощо). Вони упаковані окремо
для запобігання пошкодженню при транспортуванні.

7. Вставте вилку шнура живлення в розетку. Не

включайте в цю ж розетку інші електроприлади.

8. Для вільної циркуляції повітря навколо приладу,

забезпечте достатньо простору з обох боків і зверху
приладу, а також не менше 5 см ззаду.

Підготовка
до роботи

При першій установці холодильника дайте йому
попрацювати 2-3 години, щоб у ньому встановилася
нормальна робоча температура, і тільки тоді заповнюйте
його свіжими або замороженими продуктами.
Якщо ви вимикали холодильник з розетки, зачекайте 5
хвилин, перш ніж знову вмикати його.
Холодильник готовий до роботи.
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Експлуатація

Регулювання температури
У холодильнику є два регулятори, які дозволяють
регулювати температуру в морозильному і в
холодильному відділеннях.

Панель
дисплея

Індикаторна панель регулятора температури

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

Кнопка вибору
температури
морозильного
відділення.

Кнопка вибору
температури
холодильного
відділення.

Кнопка швидкого
заморожування

FRZ. TEMP.

Кнопка режиму
відпустки
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REF. TEMP.

Кнопка
блокування

Кнопка
Увімкн/Вимкн

Експлуатація

Як відрегулювати
температуру в
морозильному та
холодильному відділенні

• Ви можете установити потрібну температуру у
морозильному та холодильному відділенні.
FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

• При кожному натисканні кнопки вибору
температури значення температури в морозильній
камері змінюється у такому порядку.
Холодильне відділення:
0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 0°C
Морозильне відділення:
-19°C → -20°C→ -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
-16°C → -17°C→ -18°C → -19°C
Ящик для
свіжих продуктів
(не в усіх моделях)

Цей ящик призначений для роботи при температурі,
на 2°С нижчій, ніж у холодильному відділенні, щоб
тримати харчові продукти свіжими протягом більш
тривалого часу.
При установці температури в холодильнику
(REF. TEMP.) на 2°С температура у цьому ящику
становитиме приблизно 0°.

Примітка

Поточна температура усередині холодильника
залежить від стану продуктів, оскільки
температура, що показується на індикаторі, є
заданою, а не поточною температурою усередині
холодильника.
На початку використання ефективність
охолодження досить слабка, тому відрегулюйте
температуру через 2~3 дні користування
холодильником.
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Експлуатація

Функції
Швидке
заморожування

• Ця функція використовується, коли треба швидко
заморозити продукти. Натисніть кнопку SUPER FRZ.
(Швидке заморожування) один раз. Почнеться
швидке заморожування і увімкнеться індикатор.
• Швидке заморожування триває приблизно 3 години.
По закінченні заморожування холодильник
автоматично повернеться до нормального режиму.
Для припинення швидкого заморожування натисніть
кнопку SUPER FRZ. ще раз.Індикатор вимкнеться,
швидке заморожування припиниться, і холодильник
почне працювати в нормальному режимі.

При ввімкненні
функції

Режим відпустки

При вимкненні
функції

• Ця функція дозволяє використовувати холодильник
в режимі енергозбереження, що може бути корисним,
наприклад, коли ви виїжджаєте у відпустку, оскільки
при цьому максимально скорочується споживання
енергії.
При натисканні кнопки “VACATION” (Відпустка)
вмикається індикатор, і холодильник починає
працювати в цьому режимі. Повторне натискання
кнопки повертає холодильник до нормального режиму.

При ввімкненні
функції

Блокування

При вимкненні
функції

• Ця кнопка блокує роботу інших клавіш панелі
керування.
• При натисканні на кнопку ‘CHILD LOCK’ більше ніж
на 3 секунди функція блокування включатиметься
або відключатиметься.
• У режимі блокування ‘CHILD LOCK’ натиснення на
інші клавіші не дасть результату.

Заблоковано
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Розблоковано

Експлуатація
Увімкн/Вимкн

• Натискання цієї кнопки вмикає і вимикає холодильник.
• При кожному натисканні кнопки ON/OFF по черзі діє ON
(Вмикання) або OFF (Вимикання). (Для вмикання або
вимикання холодильника кнопку ON/OFF (Увімкн./Вимкн.)
слід тримати натиснутою протягом 3 секунд).

Живлення
вимкнено

Функція пам’яті

Живлення
увімкнено

Функція запису в пам'ять установки температури, режиму
"Відпустка" і увімкненого/вимкненого стану холодильника.
Після відновлення живлення (у разі його тимчасового
вимикання) установку температури, режим і стан буде
встановлено знову.
• Якщо через одну хвилину після відкриття дверцята
холодильника не будуть зачинені або будуть закриті
неповністю, холодильник з інтервалом 30 секунд буде 3
рази подавати попереджуючий звуковий сигнал
• Якщо після зачинення дверцят звуковий сигнал
продовжуватиметься, зверніться до місцевого сервісного
центра.

Сигнал відкритих
дверей

Самодіагностика

• Ця функція автоматично визначає виникнення
несправності при користуванні холодильником.
• У випадку виникнення несправності, коли холодильник не
буде реагувати на натискання кнопок, і звичайні індикатори
не світяться, не вимикайте живлення і негайно зверніться
до місцевої сервісної служби.
• У випадку вимикання холодильника фахівцеві з ремонту
знадобитися значно більше часу для виявлення несправності.

Приготування льоду

• Щоб приготувати кубики льоду,
заповніть лоток для льоду водою
і помістіть його в морозильне
відділення.
• Якщо кубики льоду потрібні
швидко, увімкніть режим сильного
заморожування “SUPER FRZ”.
• Щоб вийняти кубики льоду, візьміться за краї лотка і
злегка поверніть їх в протилежні сторони.
Щоб кубики легко виймалися, спочатку полийте
лоток водою з-під крана.

Примітка

Розморожування

Розморожування виконується автоматично.
При розморожуванні вода стікає в лоток випарника і
автоматично випаровується.
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Рекомендації зі зберігання продуктів
Зберігання продуктів
Зберігання продуктів

• Не зберігайте при низькій температурі продукти, які від
цього втрачають якість, наприклад, банани або дині.
• Дайте остигнути гарячій їжі, перш ніж поміщати її в
холодильник. Присутність у холодильнику гарячої їжі
може привести до псування інших продуктів і
збільшення споживання енергії.
• Зберігайте продукти в контейнерах з кришками. Це
запобігає випаровуванню вологи і сприяє збереженню
смаку і живильних властивостей продуктів.
• Стежте за тим, щоб продукти не блокували вентиляційні
отвори. Безперешкодна циркуляція холодного повітря
забезпечить рівномірність температурного режиму
всередині холодильника.
• Не слід часто відкривати двері холодильника. Відкриття
дверей веде до потрапляння в холодильник теплого
повітря, що викликає підвищення температури.
• Для безперешкодного регулювання температури не
ставте продукти біля ручки регулятора температури.
• Не ставте на дверні полиці занадто багато продуктів,
оскільки вони можуть заважати щільному закриванню
дверей.
• Не зберігайте в морозильному відділенні пляшки, тому
що при заморожуванні вони можуть лопнути.
• Не можна повторно заморожувати продукти, що
відтанули. Це приводить до втрати смакових і живильних
властивостей продуктів.
Якщо холодильник знаходиться в теплому і
сирому місці і його дверці часто відкриваються,
або в ньому зберігається багато овочів, усередині
може утворюватися волога, що не впливає на
роботу приладу.
Витріть вологу чистою ганчіркою.

Примітка
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ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Загальна інформація
Збій живлення

• Збій живлення тривалістю 1~2 години не приведе до
псування продуктів. Проте, в цей час краще якомога
рідше відкривати дверці холодильника.

При переїзді

• Вийміть усі продукти і надійно закріпіть усі рухомі
частини холодильника за допомогою клейкої стрічки.
• Укрутіть гвинти регулювання висоти всередину до
упору щоб уникнути пошкодження підлоги і
перешкоджанню пересуванню холодильника.

Протиконденсатна
трубка

• Протиконденсатна трубка встановлена по периметру
передньої частини холодильника, а також на
перегородці між холодильним і морозильним
відділеннями. Вона призначена для запобігання
утворенню вологи.
• Холодильник може
нагріватися, це нормально,
особливо відразу після
встановлення або у
приміщеннях з високою
температурою повітря.

Заміна лампи
1. Вийміть вилку шнура живлення
з розетки.

2. Вийміть полиці з холодильного

відділення.
3. Для зняття кришки лампи,
просуньте під кришку плоску
викрутку і витягніть кришку
назовні.
4. Виверніть лампу проти
годинникової стрілки.
5. Встановіть нову лампу і виконайте вказані операції
у зворотному порядку.
Нова лампа повинна мати ті ж характеристики, що
і замінена.
Світлодіодний індикатор можна придбати в
сервісному центрі.
Перевірте гумову прокладку, що запобігає
виникненню іскор.
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ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення і прибирання
Перед початком
прибирання

Не забудьте вимкнути холодильник з розетки.

Зовнішні поверхні
холодильника

Зовнішні поверхні холодильника промивають м’якою
тканиною з теплою водою або розчином миючого
засобу. При застосуванні миючого засобу витріть його
чистою вологою тканиною.

Внутрішні поверхні
холодильника

Як вказано вище.

Після прибирання

Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений,
розетка не перегрілася і вилка щільно вставлена в
розетку.

Після миття водою просушіть холодильник м’якою
тканиною.
Не використовуйте для миття холодильника
абразивні миючі засоби, бензин, розчинник, гас,
соляну кислоту, окріп, металеві щітки і т.п., так як
вони можуть пошкодити деталі холодильника.
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Можливі несправності й способи
їх усунення
Прочитайте цей розділ до того, як звертатися в
сервісний центр. Це може заощадити ваші час і
гроші. У цьому списку приведені найбільш
поширені ситуації, які не є результатом поганої
якості збірки або матеріалів.
Можлива причина

Неполадка

• Вилка могла випасти з розетки.
Надійно вставте вилку в розетку.
• Можливо, перегорів запобіжник або відключився
автоматичний переривач у квартирі.
Ввімкніть автоматичний переривач і при необхідності
замініть запобіжник.
• Збій живлення.
Перевірте наявність світла в будинку.

Холодильник
не працює

Дуже висока
температура в
холодильному
або морозильному
відділенні

• Неправильно встановлений регулятор температури.
Див. розділ «Регулювання температури».
• Холодильник розташований дуже близько до
джерела тепла.
• Дуже часто відкривалися дверці холодильника при
високій температурі повітря в кімнаті.
• Дверці холодильника залишалися відкритими
протягом тривалого часу.
• Продукти перешкоджають щільному закриттю
дверцят або блокують вентиляційні отвори у
морозильному відділенні.
• Поверхня, на якій встановлений холодильник,
можливо, нерівна, або холодильник встановлений
ненадійно.
Вирівняйте холодильник за допомогою гвинта
регулювання висоти.
• Сторонні предмети на задній стінці холодильника.

Вібрація,
деренчання
або незвичайний
шум

Іній або кристали
льоду на
заморожених
продуктах

• Можливо, дверці були закриті нещільно, або
продукти заважають їм закритися до кінця.
• Дверці відкриваються дуже часто або на довгий час.
• Іній усередині упаковки - нормальне явище.

Краплі вологи на
корпусі
холодильника

• Подібне зазвичай виникає в місцях з підвищеною
вологістю.
Видаліть вологу сухою ганчіркою.
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Неполадка

Можлива причина

Усередині
збирається волога

• Дверці відкриваються дуже часто або на довгий
час.
• Коли вологість повітря висока, при відкритті дверцят
холодильника всередину потрапляє волога.

Неприємний запах

• Продукти, що мають сильний запах, слід покласти
в щільно закриту тару або добре загорнути.
• Перевірте, чи немає продуктів, що зіпсувалися.
• Потрібно вимити внутрішні поверхні холодильника.
Див. розділ «Чищення і прибирання».

Дверці закривається
нещільно

• Продукти заважають закриванню дверцят.
Пересуньте продукти, які заважають закриванню
дверцят.
• Холодильник не вирівняний.
Відрегулюйте гвинти регулювання висоти.
• Поверхня, на якій встановлений холодильник,
можливо, нерівна, або холодильник
встановлений ненадійно.
Трохи підніміть холодильник спереду за допомогою
регулювальних гвинтів.

Не працює внутрішнє
освітлення

• Відсутнє живлення.
• Потрібно замінити лампу.
Див. розділ «Заміна лампи».
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Перевішування дверей
У вашому холодильнику передбачена можливість перевішування дверей для того,
щоб пристрій відповідав обстановці на вашій кухні.

Застережні заходи

1. Перш, ніж розпочати перевішування дверей, заберіть всі продукти і незафіксовані
деталі (полиці, лотки) з холодильника/морозильника.
2. Для відгвинчування чи загвинчування болта скористайтеся гайковим ключем.
3. Не кладіть холодильник/морозильник на підлогу. Це може призвести до
несправності.
4. Не упустіть двері під час складання чи розбирання.
3

2 2

Перевішування дверей

1.Щоб від'єднати дверну ручку

1

3

з лівої сторони, зніміть
накладку 2 і відкрутіть гвинти 3 у напрямку проти
годинникової стрілки. Таким же чином зніміть дверну
ручку 4 морозильного відділення.
1

2

4

2.Після видалення гвинта 6 накладки правої верхньої

петлі 5 зніміть накладку правої петлі 5 і від'єднайте
з'єднувальний дріт 9 . Відгвинтіть болт 7 , яким
кріпиться верхня петля 8 , і обережно зніміть дверцята
холодильного відділення 10 . Зніміть ліву кришку 19 .

7

9

8

19

3.Після видалення верхнього ковпачка 11 з лівої

сторони знятої двері холодильного відділення 10 ,
обережно зніміть верхню кришку 12 , витягніть дріт
13 і просуньте його в отвір з лівої сторони.Встановіть
зняту верхню заглушку 12 на місце, потім ковпачком 11
закрийте отвір для кабелю з правої сторони.Відгвинтіть
гвинт 32 під дверцятами холодильного відділення 10 ,
переставте його на упор дверцят 31 з лівої сторони і
зафіксуйте.

6

5

10

12

13

11

10

31

4.За допомогою гострого предмета або ножа зніміть з

32

передньої панелі 14 заглушку 15 , викрутіть гвинт 16 і
проведіть кабель 18 з лівої сторони. Від’єднайте кабель
40 і дверний вимикач 38 від знятої передньої панелі 14 ,
поміняйте місцями заглушку 39 і дверний вимикач 38 з
кабелем 40 , приєднайте їх і закріпіть за допомогою
гвинта 16 , після чого установіть заглушку 15 .

18

40
38

14
39
16
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15

35

5. Відгвинтіть

болти 20

середньої
зніміть середню
петлю 21 , після чого підніміть дверцята морозильного
відділення 30 і зніміть їх.(Знімаючи двері морозильного
відділення, зніміть також втулку 35 ) .Зніміть заглушку петлі
24 і встановіть її на місце знятої середньої петлі 21 .Відкрутіть
гвинт на нижній панелі 25 встановіть заглушку 26 з правої
сторони. Обертаючи проти годинникової стрілки, ослабте
і вийміть штифт 29 , потім встановіть його у отвір з лівої
сторони і затягніть, обертаючи за годинниковою стрілкою.
Ослабте болт 27 нижньої петлі 28 .Відкрутіть гвинт 32, що
фіксує заглушку 31 внизу дверей морозильного відділення
30 , і зафіксуйте ним заглушку на отворі з лівої сторони 31 .
Після цього переставте верхній ковпачок 33 на праву сторону.

22

петлі 21 ,

21
20
24

33
28

9

31
32

25

морозильного відділення і затягніть болт 27 .Після
закріплення нижньої панелі 25 на місці сумістіть дверцята
морозильного відділення 30 зі штифтом нижньої петлі 29
і встановіть їх.Переверніть зняту середню 21 і плоску петлю
22 і встановіть їх на місце. Встановіть втулку 35 з шайбою
23 і затягніть болт 20 .(Затягуючи болт, будьте обережні,
щоб не пошкодити декоративне покриття холодильника)

21

28

27
25
6
36
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7
37

9

10

41

8. Переставте зняту дверну ручку 1 на праву сторону,

Гарантія не поширюється на перевішування
дверей.

20

30

7. Після складання дверей шляхом суміщення отвору для

зафіксуйте її на місці гвинтами 3 і закрийте їх ковпачками
2 . Переставте дверні заглушки 41 з правої сторони на ліву
і закріпіть. Ручку морозильного відділення 2 встановіть у
тому ж порядку, як і ручку холодильного відділення 1 .

29

27

30

26

6. Встановіть зняту нижню петлю 28 в нижній лівій частині

кріплення в нижній частині дверей холодильника 10 і
деталі середнього кріплення 21 здійсніть з'єднання з
кріпленням верхнього лівого кріплення 37 , що знаходиться
в іншому пакеті. Після підключення кабелю 9 затягніть
болт 7 для загвинчування гвинтів 6 у кришці лівого
кріплення 36 , що знаходиться в іншому пакеті.Вийміть праву
кришку 42 з іншого пакета та установіть її з правого боку
верхньої частини холодильника.

23

3
2

41

3
2

