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Цей пристрiй живиться лише вiд електромережi 230 В/50 Гц.
У разi використання в країнi з електромережею 110 В слiд придбати
трансформатор потужнiстю понад 2,0 кВА.
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Пiдготовка

Вступ

Пiдготовка
Модель i заводський номер вказанi праворуч на внутрiшнiй стiнцi
холодильного вiддiлення. Цi номери для кожного холодильника
iндивiдуальнi й не повторюються на iнших виробах. Запишiть тут необхiдну
iнформацiю та зберiгайте її як постiйний документ, що засвiдчує вашу
покупку. Прикрiпiть сюди чек.
Дата покупки
Дилер, у якого придбано пристрiй
Адреса дилера
Телефон дилера
Модель №
Серiйний №

:
:
:
:
:
:

Основнi 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:

НЕБЕЗПЕКА Недотримання iнструкцiй приводить до смертi
або тяжких травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Недотримання iнструкцiй може приводити до
смертi або тяжких травм.

на потенцiйно небезпечну ситуацiю, яка у
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Вказує
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.
Устаткування вiдповiдає вимогам технiчного регламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в електричному i електронному обладнаннi.
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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.
Це може привести до потрапляння на вилку води або до її
ушкодження, що є причиною займання або ураження
електричним струмом.
Пiд час установки холодильника стежте за тим, щоб вивiльнений шнур
живлення сильно не вигинався i не опинився затиснутим.
При перемiщеннi холодильника стежте за тим, щоб не передавити шнур
живлення або якимось iншим способом не пошкодити його.
Це може стати причиною ураження електричним струмом.
Щоб не ушкодити шнур живлення, не згинайте його i
не ставте на нього важкi предмети.
Пошкоджений шнур живлення може стати причиною
займання або ураження електричним струмом.

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

На час чищення i обслуговування холодильника, а
також для замiни внутрiшньої лампи, вiдключайте
вилку вiд розетки.
• 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.

4

УКРАНСЬКА

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

Вступ

Не тягнiть за шнур живлення i не торкайтеся вилки
вологими руками.
Це може стати причиною ураження електричним струмом
або травми.
Видалiть з вилки вологу i пил i надiйно вставте її клеми
у розетку.
Пил, волога, або ненадiйний контакт з’єднання можуть
стати причиною займання або ураження електричним
струмом.
Вiдключайте холодильник вiд електромережi при його чищеннi або
виконаннi iнших операцiй.
Це може стати причиною ураження електричним струмом або травми.
При вiдключеннi вiд розетки не тягнiть за шнур, а
мiцно вiзьмiть вилку i виймiть її iз розетки.
Інакше може статися ураження електричним струмом або
займання внаслiдок короткого замикання.
Забезпечте вiдповiдне заземлення.
Неправильне використання шнура заземлення
може призвести до ураження електричним
струмом. У випадку неясностi iнструкцiй iз
заземлення або сумнiвiв у правильностi його
виконання звернiться до квалiфiкованого електрика
або спiвробiтника сервiсної служби.
Неправильне заземлення може стати причиною
ушкодження виробу або ураження електричним струмом.
Використовуйте лише заземлену розетку електромережi з зазначеною
напругою.
Якщо виникне необхiднiсть у подовжувачi, використовуйте лише
заземлений подовжувач.
Невиконання цiєї вимоги може призвести до пожежi.
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.
Якщо ви вiдключили холодильник вiд розетки,
зачекайте щонайменше 5 хвилин перед тим, як
пiдключити його знову.
Інакше можуть виникнути збої у роботi холодильника.
Якщо шнур живлення пошкоджений, його замiну має здiйснювати
виробник, його сервiсна служба або iнша особа вiдповiдної квалiфiкацiї.
5 Це допоможе запобiгти небезпецi.

Вступ
2. Користування холодильником
Не ставте на холодильник важкi або небезпечнi
предмети (посуд з водою).
При вiдкриваннi або закриваннi дверцят такi предмети
можуть впасти i стати причиною травми, займання або
ураження електричним струмом.

Не гойдайтеся на дверцятах або на полицях дверцят
холодильного i морозильного вiддiлень, а також мiнiбара.
Це може привести до падiння холодильника або
травмування рук. Особливо уважно стежте, щоб цього не
робили дiти.
Не дозволяйте дiтям залазити всередину
холодильника.
Потрапляння дитини всередину холодильника становить
загрозу для життя.
Рiзке вiдкривання та закривання дверцят холодильника може
спричинити падiння продуктiв з полиць.

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

Не сушiть внутрiшню частину холодильника феном,
не намагайтеся усунути запах у холодильнику,
запалюючи свiчку.
Це може стати причиною вибуху або займання.

Не зберiгайте у холодильнику медичнi або хiмiчнi
препарати.
Холодильник не призначений для зберiгання чутливих
до температури речовин. Можуть погiршитися
властивостi речовин або вiдбуватися небажанi хiмiчнi
реакцiї.
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Не встановлюйте холодильник у вологому мiсцi або у
мiсцi, де на нього можуть потрапляти краплi дощу
або води.
Псування iзоляцiї електричних компонентiв може стати
причиною витоку струму.

Вступ

Не користуйтеся поряд iз холодильником
займистими або вибухонебезпечними
аерозолями.
Це може стати причиною займання.

Встановлюйте холодильник подалi вiд джерел
тепла та мiсць, де можливий витiк горючого газу.
Це може стати причиною займання.

Не розмiщуйте на холодильнику вази, чашки,
косметичнi або лiкарськi засоби, а також будь-який
посуд iз водою.
Це може стати причиною займання, ураження
електричним струмом або травми внаслiдок падiння.

Не ставте важкi речi на домашнiй бар.
(Лише для моделей з Домашнiм баром)
Падiння предметiв може призвести до травмування.

Вiд'єднуйте пристрiй вiд електромережi пiд час
грози та на перiод тривалого невикористання.
Невиконання цiєї вимоги може спричинити ураження
електричним струмом або пожежу.

Якщо холодильник був затоплений, обов’язково
перевiрте його перед користуванням.
У протилежному випадку може статися ураження
електричним струмом або займання.

У випадку витоку газу не торкайтеся холодильника i шнура живлення,
негайно провiтрiть примiщення.
• Займання iз-за iскри може стати причиною пожежi або
опiкiв.
• У якостi холодоагенту у холодильнику використовується
екологiчно чистий природний газ (iзобутан, R600a), навiть
невеликої кiлькостi якого (80~90 г) достатньо для
утворення вибухонебезпечної сумiшi. Якщо iз-за серйозного ушкодження пiд
час доставки, встановлення або експлуатацiї холодильника виникає витiк газу,
навiть найслабша iскра може стати причиною займання i опiкiв.
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Не застосовуйте надмiрного об’єму води при
чищеннi холодильника ззовнi i всерединi, також не
чистiть його бензином або розчинником.
Псування iзоляцiї електричних компонентiв може стати
причиною ураження електричним струмом i займання.
При виявленнi незвичного запаху або диму вiд
холодильника негайно вiдключiть його вiд
розетки i звернiться до сервiсного центру.
У протилежному випадку може статися займання.

Користуйтеся холодильником виключно у побутових
цiлях (не зберiгайте у ньому лiкарськi або хiмiчнi
матерiали, не встановлюйте на суднах тощо.)
Це може викликати такi небажанi наслiдки, як займання,
ураження електричним струмом, псування матерiалiв
або хiмiчнi реакцiї.
Перед утилiзацiєю старого холодильника знiмiть
ущiльнювальний матерiал з дверцят або знiмiть
дверцята, але залишiть полицi на мiсцi, щоб дiтям
було складнiше залiзти усередину
Це допоможе уникнути блокування дитини всерединi
холодильника.
Цей пристрiй не призначений для використання особами (у т.ч.
дiтьми) з фiзичними, розумовими вадами або порушеннями
почуттiв, iз недостатнiм досвiдом або знаннями, за винятком
випадкiв, коли їм надає iнструкцiї або за ними наглядає особа,
вiдповiдальна за їх безпеку.
За дiтьми слiд наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.
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.
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.
8 Це може стати причиною ураження електричним
струмом або травми.
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Розбирати, ремонтувати або мiняти конструкцiю
холодильника дозволяється тiльки
квалiфiкованому персоналу.
Невиконання цiєї вимоги може стати причиною травми,
ураження електричним струмом або займання.

Вступ
Тримайте вентиляцiйнi отвори в корпусi пристрою або оточуючiй
структурi вiдкритими.
Не використовуйте механiчнi пристрої чи iншi засоби (крiм тих, що
рекомендованi виробником) для прискорення розморожування.
Не пошкоджуйте трубки, якими подається охолоджувальна речовина.
Не використовуйте електроприлади всерединi холодильника, крiм
випадкiв, коли вони рекомендованi виробником.
Охолоджувальна речовина та газ для обдування iзоляцiї, що
використовуються в цьому пристрої, потребують застосування
спецiальних процедур утилiзацiї. Проконсультуйтеся iз
представником сервiсної служби або iншим квалiфiкованим
спецiалiстом.

Цей пристрiй мiстить малу кiлькiсть iзобутанового холодоагенту
(R600a), природного газу, який не є шкiдливим для довкiлля, але є
займистим. Пiд час транспортування та установки пристрою
придiляйте увагу тому, щоб не пошкодити кола та контури
холодильника. Бризки холодоагенту з пошкоджених трубок можуть
спалахнути або пошкодити очi. При виявленнi витоку уникайте
вiдкритого полум'я, можливих джерел займання та провiтрить
кiмнату, в якiй знаходиться пристрiй, протягом кiлькох хвилин.
Щоб уникнути утворення займистої газової сумiшi у випадку витоку з
контурiв холодоагенту, розмiр примiщення, в якому можна установити
пристрiй, залежить вiд кiлькостi використовуваного холодоагенту. Розмiр
кiмнати повинен становити 1 м2 на кожнi 8 г холодоагенту R600a всерединi
пристрою. Кiлькiсть холодоагенту у вашому пристрої зазначена на його
паспортнiй табличцi. Не вмикайте пристрiй, який має ознаки пошкодження.
У разi виникнення сумнiвiв проконсультуйтесь з дилером.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Недотримання цiєї iнструкцiї може стати причиною травми або ушкодження
домiвки або меблiв. Будь-ласка, завжди будьте обережними.
Бережiть руки вiд потрапляння у контейнер для
льоду або у дозатор льоду.
Працюючий льодогенератор може спричинити травми.
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Не торкайтеся продуктiв або посуду у морозильному
вiддiленнi вологими руками.
Це може стати причиною обмороження.

Не кладiть лiд у посуд iз тонкого кришталю або у
керамiчний посуд.
Посуд може трiснути i травмувати вас.

Наповнюйте автоматичний льодогенератор тiльки
питною водою (тiльки для моделей з дозатором).
Недотримання цiєї вимоги може бути небезпечним.

Не знiмайте кришку автоматичного пристрою для приготування льоду.
(Лише для моделей з автоматичним пристроєм для приготування
льоду)
Робота механiчних частин пристрою для приготування льоду може спричинити
травми.
Не ставте продукти без порядку у холодильник.
Пiд час вiдкривання або закривання дверцят холодильника продукти можуть
впасти i нанести травми.
Не кладiть пляшки у морозильне вiддiлення.
Рiдина замерзає i може зруйнувати пляшку, яка потiм
може травмувати вас.

Не виконуйте нiяких дiй руками пiд холодильником.
Гострi кромки металевої основи можуть стати причиною
травми.
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Для переноски холодильника користуйтеся
рукоятками у нижнiй частинi передньої сторони i у
верхнiй частинi задньої сторони.
Інакше холодильник може вислизнути iз рук i
спричинити травму.
Через велику масу холодильника перемiщення його самотужки може
призвести до травм та нещасних випадкiв.

УКРАНСЬКА

При вiдключеннi електроенергiї виймiть лiд iз
контейнера для льоду (тiльки для моделей iз
дозатором).
Із-за тривалої вiдсутностi живлення лiд може падати на
пiдлогу i пошкоджувати її. Якщо передбачається тривале
вiдключення вiд електромережi, виймiть лiд iз контейнера.

Вступ
Оскiльки вiдкривання або закривання дверцят чи
домашнього бара може спричинити травмування
iншої особи, будьте обережними.
При вiдкриваннi або закриваннi дверцят вони можуть
притиснути ногу або руку, або дитина може вдаритися
об край.

Нiколи не помiщайте у холодильник домашнiх
тварин.

Основнi компоненти
Морозильне
вiддiлення

Холодильне
вiддiлення
Мiсце для молочних
продуктiв

Автоматичний
пристрiй

Фiльтр
Свiтлодiодний iндикатор

Полиця

Дверна полиця
Полиця

Свiтлодiодний
iндикатор

Вбудований бар (Опцiя)

Полиця

Нановугiльний дезодоратор
Лоток для яєць

Полиця

Вiддiлення для свiжих
продуктiв
Вакуумний ящик для
пiдтримання свiжостi продуктiв
Дверна полиця

Дверна полиця
Вiддiлення для свiжих
продуктiв

Висувний ящик (2)

Дверна полиця

Дверна полиця

Нижня кришка

Дверна полиця(Опцiя): Для бiльш рацiонального використання внутрiшнього
простору, якщо не використовується льодогенератор.

ПРИМІТКА
• Якщо у Вашому холодильнику вiдсутнi деякi наведенi на малюнку частини,
можливо, вони не входять до комплекту поставки даної моделi й
використовуються тiльки в iнших моделях.
• Найбiльш ефективним способом заощадження енергiї є використання
холодильника з розташуванням внутрiшнiх елементiв, таких як корзини,
шухляди та полицi на мiсцях, передбачених виробником.
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Установка

Де поставити
Правильно
виберiть мiсце

1. Установiть пристрiй так, щоб їм було
зручно користуватися.
2. Не примiщуйте його поруч iз джерелами
тепла, пiд прямими сонячними
променями або поблизу вiд води.

Зберiгайте потрiбну
вiдстань
Понад 5 см
позаду

4. Щоб уникнути вiбрацiї, необхiдно
вирiвняти прилад.
5. Не встановлюйте пристрiй при
температурi нижче 5°C. Це може погiршити якiсть його роботи.

Утилiзацiя
старого
побутового
приладу

Цей побутовий прилад мiстить рiдину (холодоагент, змащення) i виготовлений з
деталей i матерiалiв, якi придатнi для повторного використання i/або переробки.
Всi цiннi матерiали необхiдно вiдправляти в центр збирання утильсировини. Вони
будуть повторно використовуватися пiсля переробки (утилiзацiї). З питань
вивезення старого обладнання звертайтеся до мiсцевого агентства.
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УКРАНСЬКА

3. Для забезпечення належної циркуляцiї
повiтря навколо
холодильника/морозильника залишiть
достатньо вiльного простору з обох бокiв,
а також зверху. Також залишiть не менше
2 дюймiв (5 см) вiд задньої стiнки.

Установка

Зняття дверцят
Небезпека ураження електричним
струмом
Перед установкою холодильника вiдключiть його
вiд мережi. Невиконання цього правила може
призвести до серйозних травм або смертi.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Шланг подавання води

Якщо холодильник не проходить у дверi,
знiмiть дверцята й внесiть його боком.

Знiмiть нижню
кришку й шланг
подавання води

Нижня кришка

Знiмiть нижню кришку, пiднiмаючи її нагору, а потiм витягнiть шланг для
подавання води, натискаючи на дiлянку ➀, показану на малюнку праворуч.
ПРИМІТКА
• Якщо кiнець шланга пошкоджений, обрiжте пошкоджену частину.

Знiмiть
дверцята
морозильного
вiддiлення

Накладка
петлi

1) Зняття накладки петлi шляхом
вiдкручування гвинтiв. Вiд'єднайте усi
з'єднувальнi дроти.
Верхня
петля

2) Знiмiть тримач, повертаючи його по
годинниковiй стрiлцi (➀), а потiм
пiднiмiть верхню петлю (➁).

З’єднувальнi дроти

Тримач
Заземлення

Верхня петля

ПРИМІТКА
• При зняттi дверцят стежте, щоб вони
не впали.

3) Знiмiть дверцята морозильного вiддiлення,
пiднявши їх. Цього разу дверцята слiд
пiдняти так, що шланг подавання води
повнiстю вiд’єднався.

Настiльки,
щоб шланг
повнiстю
вiд’єднався
Нижня петля

ПРИМІТКА
• Внесiть дверцята холодильного
вiддiлення й покладiть їх на пiдлогу,
стежачи за тим, щоб не пошкодити
шланг подавання води.

Знiмiть
дверцята
холодильника

1) Вiдкрутiть гвинти накладки петлi i
знiмiть накладку. Вiд'єднайте
з'єднувальнi дроти.

З’єднувальнi
дроти
Нижня кришка

2) Знiмiть тримач, повертаючи його по
годинниковiй стрiлцi (➀), а потiм
пiднiмiть верхню петлю (➁).

3) Пiднявши дверцята холодильного
вiддiлення, знiмiть їх.
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Тримач

Верхня петля

Установка

Внесiть
холодильник

Внесiть холодильник у дверi боком, як
показано на малюнку праворуч.
Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Пiсля внесення холодильника навiсьте його дверцята в порядку, зворотному
зняттю.

Пiдключення шланга подавання води
Перед
установкою

• Автоматичному вiддiленню для готування льоду потрiбний тиск води 147~834 кПа
(1,5~8,5 кгс/см2), що вiдповiдає наповненню склянки об’ємом 180 см3 за 3 с.
• Якщо тиск води недостатнiй (менше 147 кПа або 1,5 кгс/см2), необхiдно
придбати окремий насос для нормальної роботи пристрою готування льоду й
охолодженої води.
• Довжина шланга не повинна перевищувати 8 м. Стежте, щоб шланг не
перегинався. Якщо довжина шланга перевищує 8 м, можливi неполадки в
подачi води через її недостатнiй тиск.
• Розмiщайте шланг подалi вiд джерел тепла.

• Пiдключайте шланг тiльки до джерела питної води.
• Див. iнструкцiї щодо установки фiльтра для води у iнструкцiї, що додається
до нього.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

14

УКРАНСЬКА

Установка дверцят

Установка

Якщо пiдлога нерiвна
Регулювання
висоти

- Висоту дверцят можна вiдрегулювати,
якщо пiдлога нерiвна.
 Якщо дверi морозильника
нижче – 
Скористайтесь плоскою викруткою (-)
або гайковим ключем для повороту
прорiзу чи гайки гвинта злiва проти
годинникової стрiлки для
вирiвнювання дверцят.
 Якщо дверi холодильника
нижче – 
Скористайтесь плоскою викруткою (-)
або гайковим ключем для повороту
прорiзу чи гайки гвинта праворуч по
годинниковiй стрiлцi для
вирiвнювання дверцят.

Якщо дверi
холодильника
нижче, нiж дверi
морозильника

 Якщо дверi холодильника нижче, нiж дверi морозильника, вирiвняйте їх.
1. Скористайтесь iнструментом  для регулювання на широкому боцi, щоб
повернути гайку  (
) у напрямку по годинниковiй стрiлцi i, таким чином,
вiдпустити фiксуючу гайку.
2. Скористайтесь iнструментом 
для регулювання на вузькому
боцi, щоб повернути стержень
регулювання завiси  (
)у
напрямку по годинниковiй
стрiлцi або (
) проти
годинникової стрiлки i, таким
чином, вiдрегулювати висоту
дверей холодильника i
морозильника.
3. Пiсля вирiвнювання висоти дверей затягнiть фiксуючу гайку проти
годинникової стрiлки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При регулюваннi висоти не прикладайте надто сильних зусиль.
Стержень завiси можна витягнути назовнi.
(Дiапазон регулювання висоти - максимум 2" (5 см))

Пiсля
вирiвнювання
висоти дверцят

За допомогою гвинта регулювання висоти необхiдно домогтися того, щоб
дверцята закривалися рiвно. Нещiльно закритi дверцята негативно
впливають на роботу агрегату.

Потiм

1. Вилучiть пил, що нагромадився за час перевезення пристрою, i
ретельно його очистiть.
2. Установiть такi пристрої, як контейнер для льоду, пiднос для
випарювання води тощо на вiдповiднi мiсця. Вони упакованi разом для
збереження пiд час перевезення.
15 3. Вставте вилку в розетку. Не використовуйте трiйникiв.

Експлуатацiя

Пiдготовка до роботи
Свiжi або замороженi продукти можна завантажувати в холодильник через
2-3 години пiсля його першого вмикання. Це необхiдно для того, щоб
робота пристрою стала стабiльною. Пiсля вимикання холодильника
повторне вмикання дозволяється через 5 хвилин.

Вибiр температури й режимiв роботи
УКРАНСЬКА

Отвiр для води/льоду
Кнопка дозатора

Вбудований бар

Лампочка дозатора
(приховано)

ПРИМІТКА
• У вашiй моделi можуть бути наявнi не всi описанi опцiї.
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Експлуатацiя
Можна регулювати температуру морозильної й холодильної камер.

Регулювання
температури
морозильної
камери

Регулювання
температури
холодильної
камери

Як
використовувати
пристрiй подачi





Поточна температура усерединi холодильника залежить вiд стану
продуктiв, оскiльки значення на iндикаторi є заданою, а не реальною
температурою всерединi холодильника.



У першi годинники експлуатацiї охолодження буде вiдбуватися повiльно.
Вiдрегулюйте температуру, як зазначено вище, пiсля використання
холодильника протягом,принаймнi, 2-3 днiв.

Виберiть необхiдну функцiю iз пластинок льоду, води й кубикiв льоду, а потiм
злегка натиснiть на натискний вимикач склянкою або iншою ємнiстю для льоду.

Пластинки льоду
Натиснiть на клавiшу
вибору так, щоб
засвiтився iндикатор
пластинок льоду.

•
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Вода
Натиснiть на клавiшу
вибору так, щоб
засвiтився iндикатор
води.

Кубики льоду
Натиснiть на клавiшу
вибору так, щоб
засвiтився iндикатор
кубикiв льоду.

Порада : Не виймайте чашку ще декiлька секунд пiсля наповнення її льодом або
водою, щоб останнi краплi потрапили не на дно водозбiрника, а у чашку.

Експлуатацiя
Пiсля
використання
дозатора

Цей водозбiрник не має функцiї самоосушення,
тому його необхiдно перiодично очищати.
Знiмiть кришку водозбiрника, нажавши на передню
частину кришки, насухо протрiть водозбiрник.

Автоматичний
льодогенератор

Важiль
наповнювача

Автоматичний льодогенератор може виробляти до 6 кубiв льоду за раз, до
40-50 кубiв за день. Кiлькiсть льоду залежить вiд зовнiшнiх умов, таких як
температура оточуючого повiтря, частота вiдкривання дверцят,
завантаження морозильної камери тощо.
 Виробництво льоду зупиняється при заповненнi контейнера для льоду.
 Якщо ви не бажаєте користуватися автоматичним льодогенератором,
вимкнiть його (OFF). Щоб знову почати користуватися автоматичним
генератором, ввiмкнiть його (ON).


ПРИМІТКА
• Виникнення шуму пiд час падiння кубiв льоду у контейнер для льоду є
нормальним явищем i не означає несправностi.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Щоб уникнути травмування, не допускайте потрапляння рук у
льодогенератор пiд час роботи.
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УКРАНСЬКА

Кнопка живлення

Експлуатацiя

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не розбирайте пристрiй для приготування льоду
без потреби.
- Вiзьмiть ємнiсть для зберiгання льоду обома
руками, щоб вона не впала.
- Не торкайтесь дозатора рукою або iнструментом.
- Будьте обережнi, оскiльки пристрiй для готування
льоду може почати працювати при вiдкриваннi дверей.
- Якщо ви бажаєте використовувати ємнiсть для льоду як простiр для
зберiгання iнших продуктiв, вимкнiть пристрiй для готування льоду
пiсля вилучення ємностi для льоду.

Якщо
льодогенерато
р працює
нерiвномiрно

Змерзлися кубики льоду
 Якщо змерзлися кубики льоду, виймiть грудки льоду iз контейнера,
роздробiть їх на маленькi шматки та знову покладiть у контейнер для льоду.


Якщо льодогенератор виробляє дуже малi або примерзлi одне до одного
кубики льоду, потрiбно вiдрегулювати кiлькiсть води, що подається до
льодогенератора. Звернiться до сервiс-центру.

❈ Якщо льодом користуються не часто, кубики льоду можуть змерзатися.

Порушення енергопостачання
 Лiд може стекти у морозильну камеру. Виймiть контейнер для льоду та
викиньте лiд, пiсля чого висушiть контейнер та повернiть його на мiсце. Пiсля
вiдновлення живлення буде автоматично вибрано режим дробленого льоду.

Пристрiй встановлено вперше
 Для приготування льоду у холодильнiй камерi пристроєвi, що був щойно
встановлений, потрiбно приблизно 12 годин.

Швидке
заморожування

Виберiть цю функцiю, якщо вам
потрiбно швидко заморозити
продукти.
OFF ON OFF (Ввiмкнення / Вимкнення)
Приклад)
Приклад)
Вибране
Вибране
чергуються при кожному натисканнi
"On"
"Off"
кнопки
.
 Функцiя швидкого заморожування автоматично вимикається через заданий
вiдрiзок часу.
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Експлуатацiя
Блокування

Ця кнопка блокує функцiонування
iнших кнопок.
Locking (Заблоковано) або Release
(Розблоковано) чергуються при
Приклад)
натисканнi кнопки
бiльше нiж на
При виборi
"LOCK"
3 секунди.
 При використаннi кнопки
нiякi
iншi кнопки не будуть працювати, аж поки ви не розблокуєте їх.


Функцiя
вiдображення
стану фiльтра
(циклу замiни
фiльтра)

Приклад) При
повторному
виборi "LOCK"

На дозаторi розташований iндикатор
замiни фiльтруючого картриджу води.
 Фiльтр води потрiбно мiняти кожнi шiсть
мiсяцiв.
 Індикатор фiльтра починає горiти, щоб
повiдомити про необхiднiсть замiни
фiльтра.
 Пiсля замiни фiльтра натиснiть та тримайте кнопку фiльтра протягом 3 секунд
або довше, щоб обнулити iндикатор.


За допомогою цiєї кнопки вмикається
i вимикається освiтлення дозатора.


Іншi функцiї

Освiтлення дозатора вмикається (ON) i
вимикається (OFF) натисканням кнопки
Light/Filter.

ON

OFF

Попередження про вiдкритi дверцята
 Через одну хвилину пiсля вiдкриття дверцят холодильної камери або мiнi бара
прозвучать три попереджувальних сигнали з iнтервалом 30 секунд.
 Якщо попереджувальнi сигнали продовжують звучати навiть пiсля закриття
дверцят, звернiться до мiсцевого сервiс-центру.
Дiагностика несправностi
 Функцiя дiагностики автоматично визначає виникнення несправностi при
користуваннi холодильником.
 У випадку виникнення несправностi холодильник не буде реагувати на
натискання кнопок, i iндикацiя на панелi керування може давати збої. У випадку
виникнення несправностi не вимикайте холодильник, а негайно звернiться до
мiсцевого сервiсного центра. У випадку вимикання холодильника фахiвцевi з
ремонту знадобитися значно бiльше часу для виявлення несправностi.

20

УКРАНСЬКА

Освiтлення
дозатора

Експлуатацiя

Як подається лiд/
холодна вода

Вода охолоджується пiд час її зберiгання в холодильнику в ємностi для води, а
потiм подається в дозатор. Лiд готується в автоматичному пристрої готування
льоду, а потiм вiдправляється в пристрiй подачi у виглядi пластинок або кубикiв
льоду.
ПРИМІТКА
• Спочатку вода не буде досить холодною. Якщо вам необхiдна бiльш холодна
вода, додайте в склянку кiлька кубикiв льоду.

Пiсля першого вмикання холодильника викиньте близько 20 кубикiв льоду
й близько 7 склянок води.
Tому що вони можуть пахнути матерiалом шланга або ємностi для води чи
мiстити їх частинки. Те ж саме є справедливим при вмиканнi холодильника пiсля
тривалої перерви.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не дозволяйте дiтям користуватися дозатором.
Вони можуть його використовувати неправильно або пошкодити iндикатори.
Стежте за тим, щоб продукти, якi перебувають у холодильнику, не
заважали видачi льоду.
Якщо в жолобi для льоду лежать продукти, лiд може не видаватись дозатором.
При готуваннi тiльки крижаної крихти жолоб може бути покритий крижаним
пилом. У цьому випадку його слiд витерти.
Не кладiть у ємнiсть для льоду банки з напоями або iншi продукти для їх
швидкого охолодження.
Цi дiї можуть пошкодити автоматичний пристрiй для готування льоду.
Не використайте для льоду тонкий кришталевий або глиняний посуд.
Tому що вiн може розбитися.
У склянку спочатку кладiть лiд, а потiм наливайте воду або iншi напої.
Якщо додавати лiд у склянку з водою, вона може розплескатися.
Не торкайтеся виходу для льоду руками й пiдручними предметами.
Це може призвести до пошкодження холодильника й травми руки.
Не знiмайте кришку вiддiлення для льоду.
Інодi ємнiсть для льоду заповнена ним повнiстю.
I лiд нагромаджується в безпосереднiй близькостi вiд вiддiлення для готування
льоду. При цьому вiддiлення для готування льоду може припинити процес
виготовлення льоду, оскiльки ємнiсть повна.
Якщо лiд змiнив колiр, негайно припинiть користуватися вiддiленням для
льоду й зв'яжiться iз сервiсним центром.
Не користуйтеся занадто вузькими або глибокими склянками.
Лiд може застрягти в жолобi, що може призвести до пошкодження
холодильника.
Тримайте склянку на достатнiй вiдстанi вiд отвору для виходу льоду.
Якщо склянка перебуває надто близько, це може перешкоджати виходу льоду.

21

Експлуатацiя

Як користуватись домашнiм баром
(є не у всiх моделях)
Вбудований бар

1. Натиснiть верхню центральну частину домашнього бара
до клацання.
- Ви зможете зберегти електроенергiю, оскiльки не
потрiбно буде вiдкривати дверцята холодильника.

Натискайте до
клацання

- Оскiльки внутрiшнi лампи морозильної камери та
холодильника вмикаються навiть при вiдкриваннi лише
дверцят домашнього бара, ви зможете легко вийняти з
нього потрiбнi продукти.

2. Вiдкрийте дверцята та використовуйте їх як опору.
- Покладiть напої або харчовi продукти на опору для
зручностi використання.
* При натисканнi на обидвi сторони нижньої
частини кришки основного модуля домашнього
бара вiн зафiксується таким чином, щоб
продукти з домашнього бара не випадали у
холодильник або морозильник.

Порядок зняття
кришки
домашнього
бара

Спочатку вiдокремте верхню ємнiсть дверцят
домашнього бара (1), а потiм потягнiть вверх
кришку домашнього бара (2).

Застережнi
заходи

1. Не використовуйте холодильник, якщо кришку
домашнього бара знято.
- Якщо кришку знято, домашнiй бар не зможе
працювати.
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2. Будьте обережнi! Не натискайте сильно на опору
домашнього бара, щоб не пошкодити її.
- Опору можна пошкодити, якщо сильно опертися на
неї рукою.
- Не використовуйте опору для нарiзання гострими
предметами, щоб запобiгти утворенню на нiй
подряпин.
- Якщо поверхня опори забруднена рiдиною,
наприклад, скором, це може негативно
позначитись на роботi пристрою.
- Якщо поверхня ущiльнення забруднюється
сторонньою рiдиною, наприклад, соком,
перiодично протирайте її.

УКРАНСЬКА

- Для закривання домашнього бара натиснiть його
дверцята до клацання.

Експлуатацiя

Полка
Правила
користування

Можна зберiгати продукти чи замороженi
продукти на полицi iз достатньою вiдстанню мiж
контейнерами.

Порядок
розбирання

1. Вiзьмiться за передню частину полицi та
виймайте її до блокування частиною з гачком.

2. Коли полицю вже не вдається бiльше просунути,
трохи пiднiмiть її.

3. Трохи притримуючи полицю, нахилить її, щоб
витягнути.

Лоток для яєць
Ви можете поставити лоток для яєць у будь-яке мiсце.
ПРИМІТКА
• Не використовуйте цю ємнiсть для зберiгання льоду.
Вона може зламатися.
• Не тримайте лоток для яєць у морозильному
вiддiленнi й у вiддiленнi для свiжих продуктiв.

Нановугiльний дезодоратор
Правила
користування

Нановугiльна дезодоруюча система усуває запахи у холодильнику. Систему
можна використовувати кiлька разiв.

Порядок
розбирання

Скористайтесь плоскою викруткою (-) на нижнiй
частинi з канавками кришки дезодоратора, щоб
вiддiлити її, натискаючи на передню частину.
 Як повторно використовувати дезодоратор
Можна повторно и багаторазово використовувати
дезодоратор шляхом ретельного його висушування
феном.
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Ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв
Правила
користування

Тут можна зберiгати фрукти та овочi.

1. Вiзьмiться за передню ручку ящика та витягуйте
його до блокування частиною з гачком.

Порядок
розбирання
нижнього ящика
для пiдтримання
свiжостi
продуктiв

 При вийманнi нижнього ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв

2. Коли ящик вже не можна буде витягнути бiльше,
трохи пiднiмiть його, щоб повнiстю витягнути
вперед (назовнi).
* Ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв можна
установити, виконавши дiї у зворотному порядку.

1. Вiзьмiться за передню ручку ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв та
потягнiть її вперед.
2. Коли ящик вже не можна буде витягнути бiльше, трохи пiднiмiть його, щоб
витягнути вперед.
 При установцi нижнього ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв

* При установцi нижнього ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв завжди
пiднiмайте його кришку, щоб засунути його.
- Завжди виймайте ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв двома руками.
Велика маса ящика, заповненого продуктами, може спричинити травми.
- При вийманнi/установцi ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв
повнiстю вiдкрийте дверцята холодильника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вiзьмiться за кришку обома руками та
витягнiть її назовнi.
* При знiманнi кришки спочатку розберiть
ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв.

Порядок зняття
кришки
верхнього/нижнь
ого ящика для
пiдтримання
свiжостi
продуктiв
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Порядок
розбирання
верхнього ящика
для пiдтримання
свiжостi
продуктiв

Експлуатацiя

Вакуумний ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв
Правила
користування

Тут ви можете зберiгати овочi або фрукти свiжими протягом тривалого часу.
- Всерединi вакуумного ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв можна
зберiгати овочi та фрукти протягом бiльш тривалого часу завдяки
покращеному ущiльненню та вакуумному ефекту.

Порядок
розбирання
вакуумного
ящика для
пiдтримання
свiжостi
продуктiв

1. Вiзьмiться за передню ручку вакуумного ящика
та витягуйте його до блокування частиною з
гачком.
2. Коли ящик вже не можна буде витягнути
бiльше, трохи пiднiмiть його, щоб повнiстю
витягнути вперед (назовнi).
Примечания
Ви можете розiбрати/зiбрати ящик морозильника у той самий спосiб.
• Завжди виймайте ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв двома руками.
Велика маса ящика, заповненого продуктами, може спричинити травми.)
• При вийманнi/установцi ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв або
вакуумного ящика повнiстю вiдкрийте дверцята холодильника.
•

Порядок
розбирання
вакуумного
ящика для
пiдтримання
свiжостi
продуктiв

1. Щоб витягнути вакуумний ящик, потягнiть його вперед та трохи пiднiмiть.
2. Вiзьмiться за вакуумний ящик обома руками та трохи пiднiмiть його.
* Щоб вийняти цей ящик, треба спочатку зняти верхнiй ящик для
пiдтримання свiжостi продуктiв.
3. Витягнiть його вперед.

Порядок
установки
вакуумного
ящика для
пiдтримання
свiжостi
продуктiв

1. Вирiвняйте верхню частину ящика з боковими напрямними та штовхнiть
його всередину, трохи пiднявши.
2. Вирiвняйте нижню частину ящика з верхньою поверхнею напрямних та
штовхнiть його всередину, трохи пiднявши.
3. Натискайте ящик до клацання.
- Завжди виймайте ящик для пiдтримання свiжостi продуктiв двома руками.
Велика маса ящика, заповненого продуктами, може спричинити травми.
- При вийманнi/установцi ящика для пiдтримання свiжостi продуктiв
повнiстю вiдкрийте дверцята холодильника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

25

Експлуатацiя

Ємнiсть у морозильнику/холодильнику
Правила
користування

Можна зберiгати невеликi пакети заморожених продуктiв (ємнiсть у
морозильнику), їжi та напоїв (ємнiсть у холодильнику, наприклад, молоко, пиво
тощо.
Але тут не слiд зберiгати морозиво та продукти, призначенi для тривалого
зберiгання.

Порядок
розбирання

Вiзьмiться за ємнiсть обома руками та трохи пiднiмiть
її передню частину, щоб витягнути її назовнi.

Вiзьмiться за ємнiсть обома руками
та установить спочатку одну її
сторону, а потiм другу, натискаючи
на вiдповiдний бiк.

Двохзiркова секцiя ** (є не у всiх моделях)
Ємнiсть у
морозильнику
(двохзiркова
секцiя)



Двохзiркова секцiя - це мiсце зберiгання при температурi -12°С~-18°С



Продукти у морозильнику для нетривалого зберiгання.

Мiсце для молочних продуктiв
Правила
користування

Цей мiсце служить для зберiгання молочних продуктiв, наприклад, сиру, масла
тощо.

Порядок
розбирання

Вiзьмiться за ємнiсть обома руками та витягнiть її
назовнi, пiднiмаючи вгору (1).
 Якщо мiсце для молочних продуктiв не закрите,
дверi холодильника можуть не зачинитись
належним чином. Тому будьте обережнi!
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Порядок
установки на
мiсце

Експлуатацiя

Замiна водоочисного фiльтра
Порядок зняття
фiльтра

Фiльтр встановлений на верхнiй правiй сторонi корпуса лампи холодильника та
служить для вилучення залишкового хлору або запаху. Замiняйте фiльтр
щопiвроку.

Порядок замiни

1. Виймiть водоочисний фiльтр.
- Повернiть старий фiльтр у напрямку проти
годинникової стрiлки на 90°. (1) Витягнiть
фiльтр уперед (2).
- Поставте ємнiсть об'ємом трохи бiльшим за
замiнюваний фiльтр пiд нього, оскiльки у
процесi замiни з фiльтра може вилитись
вода.

2. Установiть новий фiльтр.
- Сумiстiть фiльтр iз лiнiєю на коробцi
управлiння (1), а потiм вштовхнiть його
всередину. Пiсля перевiрки вiдповiдностi
напрямної лiнiї та лiнiї фiксацiї повернiть
фiльтр у напрямку по годинниковiй стрiлцi (2).
- При установцi фiльтра в перший раз або
пiсля замiни фiльтра натиснiть кнопку
диспенсера ще раз, щоб подавати воду впродовж приблизно 3 хвилин (або
1 л) i, таким чином, усунути повiтря, яке могло залишитись у вугiллi.
(Вугiлля не є небезпечним для органiзму людини).

Свiтлодiодна
лампа не
свiтиться

Чи увiмкнена свiтлодiодна лампа?
- Оскiльки у користувача можуть виникнути ускладнення при самостiйнiй замiнi
свiтлодiодної лампи, у випадку її перегоряння звернiться до сервiсного центру
LG Electronics.
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Рекомендацiї щодо зберiгання продуктiв

Розмiщення продуктiв
(див. "Основнi компоненти")
Для зберiгання рiзних заморожених продуктiв,
наприклад, м'яса, риби, морозива, заморожених
закусок тощо.

Полиця на
дверцятах
морозильного
вiддiлення

• Для зберiгання упакованих заморожених продуктiв
невеликого розмiру.
• Для Коли дверцята вiдкриваються, температура
може пiдвищитися. Тому не рекомендується
тримати на цiй полицi продукти тривалого
зберiгання, наприклад, морозива.

Висувний ящик
морозильного
вiддiлення

• Для зберiгання загорнених в алюмiнiєву фольгу
м'яса, риби, курчат тощо.
• Для зберiгання сухих продуктiв.

Мiсце для
молочних продуктiв

Для зберiгання молочних продуктiв, наприклад, сиру,
масла тощо.

Лоток для яєць

Лоток для яєць можна встановити у зручне мiсце.

Вбудований бар

Для зберiгання часто використовуваних продуктiв,
наприклад, напоїв тощо.

Полиця в
холодильному
вiддiленнi

Для ефективного охолодження необхiдно розмiщати
їх на достатнiй вiдстанi один вiд одного.

Полиця на
дверцятах
холодильного
вiддiлення

Для зберiгання напоїв i впакованих продуктiв
невеликих розмiрiв, наприклад, молока, соку, пива
тощо.

Ящик для овочiв

Для зберiгання овочiв i фруктiв.
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Полиця
морозильного
вiддiлення

Рекомендацiїщодозберiганняпродуктiв

Зберiгання продуктiв
• Зберiгання продуктiв. Зберiгайте свiжi продукти в холодильному вiддiленнi.
Режим заморозки й розморожування iстотно впливає на збереження свiжостi й
природного аромату продуктiв.
• Не зберiгайте при низькiй температурi продукти, якi вiд цього втрачають якiсть,
наприклад, банани або динi.
• Дайте охолонути гарячiй їжi, перш нiж примiщувати її в холодильник.
Примiщення в холодильник гарячої їжi може призвести до псування iнших
продуктiв i збiльшення споживання енергiї.
• Зберiгайте продукти загорненими у вiнiлову плiвку або в ємностях iз кришками.
Це запобiгає появi вологи, що виникає при випаровуваннi, i сприяє збереженню
смаку й живильних властивостей продуктiв.
• Не припускайте блокування продуктами вентиляцiйних отворiв. Рiвномiрна
циркуляцiя охолодженого повiтря забезпечує рiвномiрнiсть температури
всерединi холодильника.
• Не слiд часто вiдкривати дверцята холодильника. Вiдкривання дверцят веде до
потрапляння в холодильник теплого повiтря, що спричиняє пiдвищення
температури.
• Не перевантажуйте полицi на дверцятах, оскiльки вони можуть надавлювати на
внутрiшнi полицi холодильника, що приведе до нещiльного закривання дверцят.

Морозильне
вiддiлення

• Не зберiгайте в морозильному вiддiленнi пляшки, тому що при заморожуваннi
вони можуть трiснути.
• Не можна повторно заморожувати вiдталi продукти. Це приводить до втрати
смакових i живильних властивостей продуктiв.
• При довгостроковому зберiганнi продуктiв типу морозива помiщайте їх не на
дверну полицю, а на полицю морозильного вiддiлення.
• Не торкайтесь заморожених продуктiв або контейнерiв, особливо металевих,
вологими руками й не ставте скляний посуд у морозильну камеру.
- Ви можете обморозитися, а скляний посуд - розбитися при замерзаннi вмiсту й
поранити вас.

Холодильне
вiддiлення

• Завжди мийте продукти перед примiщенням у холодильник. Овочi й фрукти треба
вимити й витерти, щоб не зiпсувалися продукти, що перебувають поруч iз ними.
• Переконайтеся, що яйця, що лежать у лотку для яєць або на полицi, свiжi, i завжди
зберiгайте їх у вертикальному положеннi. Це дозволить їм довше залишатися
свiжими.
ПРИМІТКА
• Якщо холодильник перебуває в теплому i сирому мiсцi, i його дверцятах часто
вiдчиняють, або в ньому зберiгають багато овочiв, усерединi нього може утворитися
волога, що не впливатиме на якiсть роботи пристрою. Витрiть вологу ганчiркою.

Рекомендацiї по
заощадженню
енергiї
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• Не залишайте надовго дверцята вiдкритими, закривайте дверцята якомога скорiше.
• Не рекомендується класти в холодильник занадто велику кiлькiсть продуктiв.
Потрiбно залишити достатньо простору для вiльної циркуляцiї повiтря.
• Не встановлюйте температуру в холодильнику нижчу, нiж потрiбно. Не кладiть
продукти поруч iз датчиком температури.
• Перед зберiганням у холодильнику дайте гарячим продуктам охолонути. Гарячi
продукти, покладенi в холодильник, можуть призвести до псування iнших продуктiв
та до зростання споживання електроенергiї.
• Не затуляйте вентиляцiйнi отвори продуктами. Вiльна циркуляцiя холодного повiтря
всерединi холодильника сприяє пiдтриманню рiвномiрної температури.
• Не вiдкривайте дверцята занадто часто. При вiдкритих дверцятах тепле повiтря
потрапляє всередину холодильника, внаслiдок чого пiдвищується його внутрiшня
температура.

Догляд та обслуговування

Загальна iнформацiя
Вiдпустка

Якщо ви вiд'їжджаєте у звичайну вiдпустку, немає необхiдностi вiдключати
холодильник. Для кращого збереження продуктiв перекладiть все, що
можна, з холодильного вiддiлення в морозильне.
Для вимикання холодильника потрiбно вийняти всi продукти, вiд’єднати
шнур живлення, ретельно вимити холодильник всерединi й залишити
дверцята вiдкритими (щоб запобiгти виникненню запаху).

Збiй живлення

У бiльшостi випадкiв тривалiсть перебоїв у подачi електроенергiї не перевищує
однiєї-двох годин, i це практично не позначається на температурi усерединi
холодильника.
Проте в цей час краще рiдше вiдкривати дверцята холодильника.
Виймiть або надiйно закрiпiть всi рухливi частини холодильника.
Щоб уникнути ушкодження гвинтiв регулювання висоти, ввернiть їх усередину до упору.

Протиконденсатн
а трубка

У деяких випадках, особливо вiдразу ж пiсля установки, зовнiшня стiнка
холодильника може нагрiтися.
Не хвилюйтеся. Це вiдбувається завдяки протиконденсатнiй трубцi, по якiй
проходить тепле повiтря для того, щоб стiнка холодильника не вкривалася
конденсатом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
•Перевiрте гумову прокладку, що запобiгає виникненню iскор.
•Не торкайтесь лампи, яка свiтила протягом тривалого часу.

Очищення
Холодильник важливо тримати в чистотi, щоб не виникли неприємнi запахи.
Якщо щось пролилося, потрiбно все негайно витерти, тому що iнакше на
пластмасових поверхнях можуть залишитися плями.

Зовнiшнi
поверхнi
холодильника
Внутрiшнi
поверхнi
холодильника

Зовнiшнi поверхнi холодильника промивають теплим розчином миючого засобу,
а потiм насухо витирають м'якою тканиною.
Рекомендуємо регулярно мити холодильник. Промивайте всi вiддiлення
холодильника теплим розчином питної соди або м'якого миючого засобу. Пiсля
миття необхiдно сполоскати їх i висушити.
ПРИМІТКА
• Не мийте нижнi контейнери у посудомийнiй машинi. Висока температура
може привести до псування матерiалу, внаслiдок чого контейнери можуть
стати непридатними для користування.

Пiсля очищення

Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений, розетка не перегрiлася, а
вилка щiльно вставлена в розетку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед тим, як чистити пристрiй в безпосереднiй близькостi вiд електричних частин
(лампочок, перемикачiв, iндикаторiв тощо), вимкнiть з розетки шнур живлення.
Витирайте воду гумкою або тканиною, боб вона не потрапила в електричнi частини
холодильника i не призвела до ураження електричним струмом.
Не використовуйте для миття холодильника металевi й абразивнi щiтки, мiцнi лужнi
розчини, легкозаймистi й токсичнi рiдини. Не торкайтеся мокрими або вологими
руками холодних поверхонь: мокра шкiра може до них примерзнути.
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При переїздi

Догляд та обслуговування

Пошук i усунення несправностей
Прочитайте цей роздiл, перш нiж звертатися в службу сервiсу. Це може
заощадити час i грошi.
У цьому списку наведенi найпоширенiшi ситуацiї, якi не є результатом поганої
якостi складання або матерiалiв.

Ситуацiя

Можлива причина

Холодильник
працює
Не працює
компресор

Компресор
працює занадто
довго
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Рiшення

Не натиснута кнопка вмикання
холодильника

Увiмкнiть живлення натисканням
кнопки Див. порядок користування
засобами керування.

Холодильник перебуває в режимi
розморожування.

Це нормально. У холодильнику з
автоматичним розморожуванням цей
процес перiодично вiдбувається сам
по собi.

Шнур живлення не включений у
розетку.

Переконайтеся, що вилка добре
вставлена в розетку.

Збiй живлення. Перевiрте наявнiсть
свiтла в будинку.

Подзвонiть в мiсцеву аварiйну службу.

Цей холодильник бiльше, нiж старий.

Це нормальне явище. Бiльш об'ємний i
бiльше ефективний холодильник
працює довше.

Навколишнє повiтря надто тепле.

У цих умовах для холодильника є
нормальним працювати подовгу.

Холодильник незадовго до цього був
на якийсь час вiдключений.

Холодильнику пiсля вмикання
потрiбно кiлька годин для того, щоб
увiйти в нормальний режим.

Незадовго до цього в холодильник
було покладено багато теплих або
гарячих продуктiв.

Через теплi продукти холодильнику
потрiбно якийсь час, щоб досягти
нормальної температури.

Дверцята вiдкриваються занадто
часто або на довгий час

Тепле повiтря, що потрапляє в
холодильник, спричиняє бiльш
тривалу роботу. Вiдкривайте дверцята
рiдше.

Дверцята холодильного або
морозильного вiддiлення вiдкритi.

Переконайтесь, що холодильник
встановлено рiвно. Переконайтеся,
що продукти не заважають дверцятам
щiльно закриватися. Див. роздiл
"Вiдкривання й закривання дверцят".

Установлена надто низька
температура в холодильному
вiддiленнi.

Установiть регулятор температури на
бiльш високу температуру, що Вас
влаштовує.

Прокладка холодильного або
морозильного вiддiлення забруднена,
пошкоджена або погано прилягає.

Очистiть або замiнiть прокладку. Через
"витоки холоду" холодильнику для
пiдтримки температури потрiбно
працювати довше.

Терморегулятор пiдтримує
температуру холодильника на одному
рiвнi.

Це нормальне явище. Для пiдтримки
постiйної температури холодильник
перiодично вмикається й вимикається.

Догляд та обслуговування

Ситуацiя

Не працює
компресор

Можлива причина

Рiшення

Терморегулятор пiдтримує
температуру холодильника на одному
рiвнi.

Це нормальне явище. Для пiдтримки
постiйної температури холодильник
перiодично вмикається й вимикається.

Установлена занадто низька
температура в морозильному
вiддiленнi

Установiть регулятор температури
морозильного вiддiлення на бiльш
високу температуру, що Вас
влаштовує.

Установлена надто низька
температура в холодильному
вiддiленнi.

Установiть регулятор температури
холодильного вiддiлення на бiльш
високу температуру

Установлена надто низька
температура в холодильному
вiддiленнi.

Див. рiшення вище.

М'ясо довше всього зберiгається при
температурi трохи нижче точки
замерзання води (32 °F або 0 °C)

Оскiльки м'ясо мiстить вологу,
утворення кристалiв льоду є
нормальним.

Установлена занадто висока
температура для морозильного
вiддiлення.

Установiть регулятор температури
холодильного або морозильного
вiддiлення на бiльше низьку
температуру, що Вас влаштовує.

Установлена занадто висока
температура для холодильного
вiддiлення. Температура в
холодильному вiддiленнi трохи
впливає на температуру в
морозильному вiддiленнi

Установiть регулятор температури
холодильного або морозильного
вiддiлення на бiльше низьку
температуру, що Вас влаштовує.

Дверцята вiдкриваються занадто
часто або на тривалий час

Тепле повiтря, що потрапляє в
холодильник, приводить до бiльш
тривалої роботи компресора.
Вiдкривайте дверцята рiдше.

Вiдкрито дверцята.

Щiльно закрийте дверцята.

Незадовго до цього в холодильник
було покладено багато теплих або
гарячих продуктiв.

Зачекайте, доки в холодильнику або
морозильнику встановиться
нормальна температура.

Холодильник незадовго до цього був
на якийсь час вiдключений.

Холодильнику потрiбен деякий час для
охолодження.

Установлена занадто висока
температура для холодильного
вiддiлення.

Установiть регулятор температури на
бiльш сильний холод.

Занадто низька
температура

Температура в
холодильному
або
морозильному
вiддiленнi
занадто висока

У холодильному
вiддiленнi
температура
занадто висока, а
в морозильному
вiддiленнi нормальна

32

УКРАНСЬКА

Уморозильномувiддiленнi
температуразанадто
низька,авхолодильному
вiддiленнi-нормальна
Ухолодильномувiддiленнi
температуразанадто
низька,авморозильному
вiддiленнi-нормальна
Продукти,що
зберiгаютьсяувисувних
ящиках,замерзають
М'ясо,щозберiгається
увiддiленнiдлясвiжих
продуктiв,замерзає
Занадто висока
температура

Догляд та обслуговування

Ситуацiя

Можлива причина

Шум
Холодильник
працює занадто
голосно
Компресор
працює голосно.
Вiбрацiя або
деренчання

Рiшення

Сучаснi холодильники мають збiльшену
ємнiсть i забезпечують бiльш стабiльну
температуру

Бiльше високий рiвень шуму є
нормальним.

При вмиканнi холодильник працює
при бiльше високому тиску.

Це нормальне явище. Рiвень шуму
знизиться, коли холодильник увiйде в
стацiонарний режим роботи.

Нерiвна або хибка пiдлога. При
невеликому перемiщеннi
холодильник трясеться.

Переконайтеся, що пiдлога є досить
рiвною i твердою та витримує
навантаження холодильника.

Деренчать предмети, що
перебувають на холодильнику.

Заберiть предмети з холодильника.

На полицях холодильника деренчать
тарiлки.

Це нормально. Злегка перемiстiть
тарiлки. Переконайтеся, що
холодильник рiвно стоїть на пiдлозi.

Холодильник торкається стiн або
шаф.

Пересуньте холодильник так, щоб вiн
не торкався стiн або шаф.

Тепла й волога погода приводить до
збiльшення утворення iнею й
внутрiшньому вiдпрiванню.

Це нормальне явище.

Вiдкрито дверцята.

Див. роздiл "Вiдкривання й закривання
дверцят"

Дверцята вiдкриваються занадто
часто або на тривалий час

Вiдкривайте дверцята рiдше.

Погода волога.

При вологiй погодi це нормально. Коли
вологiсть понизиться, волога пропаде.

Дверцята злегка вiдкритi, i холодне
повiтря з холодильника зустрiчається
з теплим навколишнiм повiтрям.

Щiльно закрийте дверцята.

Вода/волога/лiд
усерединi
холодильника
На внутрiшнiх
стiнках
холодильника
волога

Вода/волога/лiд
ззовнi
холодильника
Волога
збирається на
зовнiшнiх стiнках
холодильника
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Ситуацiя

Можлива причина

Рiшення

Запахи в
холодильнику
Внутрiшню частину холодильника
треба вимити.
У холодильнику лежать продукти iз
сильним запахом.
Інодi тара або пакувальнi матерiали
пахнуть.

Ящики
висуваються
важко
Дозатор
Дозатор не
видає лiд

Продукти заважають закриванню
дверцят.
Однi дверцята були сильно закритi, що
викликало вiдкривання iнших дверцят

Пересуньте продукти, якi заважають
закриванню дверцят.
Акуратно закрийте усi дверцята.

Холодильник стоїть не рiвно. При невеликому
перемiщеннi холодильник трясеться.

Вiдрегулюйте гвинт регулювання
висоти.

Нерiвна або хибка пiдлога.
При невеликому перемiщеннi
холодильник трясеться.

Переконайтеся, що пiдлога досить рiвна i
тверда та витримує навантаження
холодильника. Для вирiвнювання пiдлоги
викличте спецiалiста.

Холодильник торкається стiн або
шаф.

Пересуньте холодильник.

Продукти впираються у полицю над
ящиком.
Забруднено пази, по яких рухається ящик.

Тримайте в ящику менше продуктiв

Ємнiсть для льоду порожня

Коли в ємнiсть надiйде перша порцiя
льоду, дозатор почне працювати.
Установiть регулятор температури
морозильного вiддiлення на бiльш
сильний холод. У цьому випадку
утворюватимуться кубики льоду. Коли
в ємнiсть надiйде перша порцiя льоду,
дозатор почне працювати

Установлена занадто висока
температура морозильного
вiддiлення.

Дозатор забитий
льодом
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Викорисовуйте iншу тару або
упаковку.

Вичистiть пази i ящик.

Вентиль подачi води у квартиру
закритий.

Вiдкрийте вентиль i зачекайте якийсь
час. Коли лiд буде готовий, дозатор
почне працювати.

Дверцята холодильного або
морозильного вiддiлення не закритi.

Переконайтеся, що всi дверцята
закритi.

Лiд пiдтанув i змерзнув навколо
мiшалки в результатi рiдкого
використання, коливань температури
i/або вимикання живлення.

Виймiть ємнiсть для льоду й дайте її
вмiсту вiдтанути. Очистiть ємнiсть,
витрiть її насухо й поставте на мiсце.
Коли новий лiд буде готовий, дозатор
почне працювати.

Кубики льоду затиснутi мiж мiшалкою
й задньою стiнкою ємностi.

Витягнiть кубики льоду, що забили
дозатор.

Кубики льоду змерзнулися.

Використовуйте дозатор частiше, щоб
кубики не встигали змерзатися.

УКРАНСЬКА

Вiдкривання й
закривання дверцят
Дверцята не
закриваються

Вимийте холодильник всерединi за
допомогою губки теплою водою iз
харчовою содою.
Ретельно загорнiть продукти.
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Ситуацiя

Можлива причина

Дозатор
забитий льодом
Дозатор не
видає воду

Вода має дивний
присмак i/або
запах

Рiшення

У дозаторi використовувалися
купованi або отриманi iншим
способом кубики льоду.

Дозатор розрахований на
використання тiльки тих кубикiв, якi
виробленi у пристрої для готування
льоду.

Вентиль подачi води у квартиру
закритий. Див. "Дозатор не видає лiд"

Вiдкрийте вентиль подачi води.

Дверцята холодильного або
морозильного вiддiлення не закритi.

Переконайтеся, що всi дверцята
закритi

Вода занадто довго перебувала в
резервуарi.

Вилийте 7 склянок води, щоб освiжити
воду. Вилийте ще 7 склянок води, щоб
обполоснути резервуар.

Холодильник неправильно
пiдключений до джерела води

Приєднайте холодильник до джерела
холодної води, що пiдведений до
кухонного крана.

Звук падаючого
льоду

Цей звук спричиняється кубиками льоду пiд час їхнього падiння з вiддiлення для
приготування льоду в ємнiсть для льоду. Гучнiсть звуку залежить вiд положення
холодильника.

Звук потоку
води

Цей звук лунає пiсля падiння кубикiв льоду пiд час надходження у вiддiлення для
приготування льоду чергової порцiї води.

Іншi

Уважно прочитайте роздiл даної iнструкцiї "Автоматичний пристрiй для
готування льоду та дозатор".

УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИСТРОЮ
1. Символ на пристрої, що зображує перекреслений смiттєвий
бак на колесах, означає, що на вирiб поширюється Директива
2002/96/ЄС.
2. Електричнi й електроннi пристрої повиннi утилiзовуватись не
разом з побутовим смiттям, а через спецiальнi мiсця, зазначенi
центральними або мiсцевими органами влади.
3. Правильна утилiзацiя старого обладнання допоможе запобiгти
потенцiйно шкiдливому впливу на навколишнє середовище i
здоров’я людини.
4. Для одержання бiльш докладної iнформацiї про старий
пристрiй звернiться до адмiнiстрацiї мiста, служби, що
займається утилiзацiєю, або до магазину, де був придбаний
продукт.
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Це нормально...
Наведенi нижче явища є нормальними.

Ситуацiя
Шум

Метод усунення
Цi звуки видають рiзнi частини холодильника, що
стискаються/розширяються, або пристрої
керування, якi спрацьовують залежно вiд змiни
температури у холодильнику.

Ви чуєте звук
"деуреуреук..." чи
"дулькук" або "вунг"

Цей звук видає компресор або вентилятор на
початку роботи холодильника або по закiнченнi його
роботи. Це аналогiчно звукам, якi виникають при
пуску мотора автомобiля або його вимиканнi.

Ви чуєте звук "куреуреук"
або звук потоку води

Цей звук супроводжує змiну стану холодоагенту у
морозильнику/холодильнику.
Коли рiдина перетворюється на газ, ви почуєте звук
потоку води, а коли газ перетворюється на рiдину звук "куреуреук".

Якщо ви чуєте звук вiтру,
наприклад, "шуу.." чи
"шик", одразу пiсля
закривання дверцят

Цей звук утворюється тодi, коли внутрiшнiй тиск
тимчасово зменшується при надходженнi теплого
повiтря у холодильник чи морозильник та швидкому
його охолодженнi.

Вiбруючий звук

Якщо холодильник встановлений на дерев'янiй
пiдлозi або не вирiвняний належним чином, можуть
утворюватись вiбрацiя, яка супроводжується
вiдповiдним шумом.

Гучний звук пiсля
початкового
встановлення виробу.

При першому вмиканнi холодильник почне працювати
досить iнтенсивно, щоб швидко охолодити повiтря
всерединi, тому шум вiд його роботи може здаватись
гучнiшим. Коли внутрiшня температура зменшиться
нижче певного рiвня, шум припиниться.

Дверцята холодильника
трохи вiдкриваються
пiсля їх зачинення

Залежно вiд вiдстанi та швидкостi зачинення
дверцят холодильника або морозильника, вони
можуть трохи вiдкритись, а потiм закритись.
Будьте обережнi, не зачиняйте дверi надто сильно.

Наморожува
ння/краплi
конденсату

Поява наморожування
або крапель на
внутрiшнiй або
зовнiшнiй поверхнi
холодильника

Коли зовнiшнє повiтря потрапляє на холодну
внутрiшню поверхню холодильника, утворюється
наморожування/краплi конденсату. Це трапляється
частiше, якщо дверцята холодильника вiдкривають
досить часто. Крiм того, якщо рiвень вологостi в
мiсцi установки дуже високий постiйно, або
перiодично (пiд час сезону дощiв або у дощовий
день), кiлька крапель може утворитись на зовнiшнiй
поверхнi холодильника. Це є природним явищем у
вологу погоду. Витрiть воду сухою тканиною.

Температура

Якщо передня сторона
холодильника тепла

Трубки нагрiвання встановленi навколо передньої
частини холодильника та у мiсцi подiлу
холодильника та морозильника з метою
запобiгання утворенню крапель конденсату. Крiм
того, холодильник може здаватись теплiшим одразу
пiсля установки або пiд час гарячого лiта, але це не
є проблемою. Отже, не хвилюйтесь.

Вiдчиненi
дверi
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Ви чуєте звук "так" чи
"тук"
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Інформацiя про вирiб
GR-P247PGMH
GR-P247PGMY
GR-P247PDLT
GR-P247PGMK

Модель
Виробник

LG Electronics

Категорiя

Холодильна камераМорозильна камера

Об'єм (л)

ISO Загальний

ISO Корисний

Вага (кг)

Нетто / Брутто
Ширина x Висота x Глибина

Окремо встановлюваний / Вбудовуваний
Система розморожування

Сумарний

693

Морозильна камера

265

Холодильна камера

428

Сумарний

594

Морозильна камера

203

Холодильна камера

391

Вирiб
Упаковка

142/152
912 x 1785 x 787
978 x 1883 x 853
Окремо встановлюваний
Frost Free

Рiвень шуму (дБ)

40

Клас енергоспоживання

A+

Споживання електроенергiї (кВт/рiк)

480

Автономне збереження холоду (год)

9,0

Потужнiсть заморожування (кг/24год)

10,2

Холодоагент

R600a

Рейтинг заморожування
Клiматичний клас

SN - T

※ Клiматичний клас : SN - T (Даний прилад призначений для використання
при температурi оточуючого середовища вiд +10°C до +43°C).
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