УКРАЇНА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ХОЛОДИЛЬНИК
ТИП «SIDE BY SIDE»
Перш ніж заходитися експлуатувати
електроприлад, ознайомтеся з цією інструкцією та
збережіть її у доступному місці.
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Використання системи подачi питної води (у деяких моделях)
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Корзина морозильника (двозіркова частина) (у деяких моделях)
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V Fresh (варіант присутній не в усіх моделях)
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Вiддiлення Fresh ‘0’ Zone (Тільки в деяких моделях)
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Використання полиці у дверцятах (Тільки в деяких моделях)
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Корисні поради щодо ощадного використання електроенергії.
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Вступ

Передмова
Код моделi та серiйний номер можна знайти на внутрiшньому корпусi або
на заднiй поверхнi холодильної камери. Цi номери є унiкальними для
кожного приладу. Запишiть всю необхiдну iнформацiю нижче та
зберiгайте iнструкцiю разом iз касовим чеком як доказ здiйснення купiвлi.
Дата придбання
Назва крамницi
Адреса крамницi
Телефон крамницi
Модель №
Серiйний №

:
:
:
:
:
:

Важливi iнструкцiї з технiки безпеки
Забороняється вiдключати холодильник вiд мережi енергопостачання рiзким
натягуванням силового кабелю. Прилад слiд вiдключати вiд електромережi, мiцно
тримаючи штепсельну вилку та витягуючи її вперед.
При пересуваннi холодильника слiд уникати потрапляння силового кабелю пiд
прилад, щоб уникнути його пошкодження.
Пiд час експлуатацiї холодильника не слiд торкатися вологими чи мокрими
руками холодних поверхонь морозильної камери. Волога шкiра може прилипати
до них.
Перед чищенням чи iншими процедурами обслуговування холодильник слiд
вiдключити вiд електромережi. Не слiд торкатися силового кабелю чи електричної
розетки мокрими руками - можливе ураження електричним струмом.
Пошкодження, згинання, перекручення, натягування та iншi дiї iз силовим
кабелем можуть призвести до пожежi або ураження електричним струмом.
Прилад має бути належним чином заземлений.
Не слiд розмiщувати склянi вироби у морозильнiй камерi - вони можуть бути
пошкодженi у результатi збiльшення об’єму їх вмiсту пiд час замороження.
Не слiд допускати попадання рук у бункер для льоду та автоматичний
льодогенератор. Це може спричинити травми.
Дiти та iнвалiди мають користуватися приладом лише пiд наглядом.
Не слiд дозволяти дiтям грати iз приладом.
Пiдiйматися, сидiти чи висiти на дверях буфету забороняється. Подiбнi дiї можуть
спричинити пошкодження чи перекидання холодильника, а також тяжкi травми.

Не використовуйте
подовжувач
Доступ до
штепсельної розетки

Якщо можливо, холодильник слiд пiдключати до iндивiдуальної розетки, щоб
уникнути перевантаження електромережi.
Холодильник необхiдно розмiщувати таким чином, щоб сiтьовий штепсель можна
було легко вимикати у разi нещасного випадку.
Замiна пошкодженого кабелю має здiйснюватися виробником, сервiсним
агентом або iншим квалiфiкованим персоналом.

Застереження
щодо замiни
силового проводу
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Несанкцiонованi змiна чи подовження силового
кабелю можуть спричинити пожежу або ураження
електричним струмом.

УКРАЇНА

Перед початком експлуатацiї холодильник має бути встановлений належним
чином у вiдповiдностi до iнструкцiй.

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.
За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.

УКРАЇНА

Не можна заслоняти вентиляційні отвори, вбудовані в прилад чи розміщені в його
корпусі.
Не слід використовувати інші механічні знаряддя чи способи пришвидшення
розморожування, ніж рекомендовані виробниками.
Слід пильнувати, щоб не пошкодити контура циркуляції холодагенту.
Не можна використовувати електричне обладнання в камерах, призначених для
зберігання їжі, хіба що вони рекомендовані виробником.
Холодагент та ізоляційний газ, застосовані в приладі, вимагають спеціальну процедуру
утилізації. У момент утилізації слід проконсультуватися із сервісом чи відповідно
кваліфікованою особою.

Цей прилад містить невелику кількість холодагенту з ізобутаном (R600a), холодного газу,
нешкідливого для середовища, проте легкозаймистого. Під час транспортування та
встановлення приладу слід потурбуватися про те, щоб не пошкодити жодної частини
холодильного контура. Холодагент, який витікає з трубок, може загорітися чи спричинити
пошкодження очей. У випадку виявлення витоку слід уникати відкритого полум’я чи
джерел потенційного займання і протягом кількох хвилин провітрювати приміщення,
в якому знаходиться прилад.
Щоб уникнути утворення легкозаймистої суміші газу з повітрям у випадку
виникнення витоку в холодильному контурі, слід правильно підібрати приміщення,
де буде розміщуватись прилад. Його поверхня має відповідати кількості
застованого холодагенту. Приміщення має мати 1 m2 на кожні 8 g холодагенту
R600a, яке міститься в приладі. Кількість холодагенту в цьому приладі є визначена
в ідентифікаційній таблиці всередині нього. Не слід вводити в дію прилад,
який
Установлення
містить ознаки пошкодження. У випадку сумнівів найкраще проконсультуватись
з ділером.

Оберiть
найкраще мiсце
встановлення

Вступ
УВОД
- Тип 1

Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

*

Шухляда для овосів

- Тип 2
Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

(варіант комплектації)

*

Вiддiлення Fresh ‘0’ Zone (опція)

5

* Заморожування відбувається найшвидше на вказаній полиці.

Вступ
Installation
Indledning
*Модель з диспенсером - Тип 1
Space plus

Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

Фільтр (лише модель із
внутрішнім фільтром)

Автоматичний
льодогенератор
Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

*
Лід і вода без труб (опція)
Шухляда для овосів

*Модель з диспенсером - Тип 2
Extra door
rack(option)

Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

Автоматичний
льодогенератор
Лампочка/світлодіодна панель
(варіант комплектації)

Подавач банок (опція)

Центр закусок (опція)
(варіант комплектації)

*
Лід і вода без труб (опція)

Свіжість вакууму

(опція)

Вiддiлення Fresh ‘0’ Zone (опція)

5

* Заморожування відбувається найшвидше на вказаній полиці.

У

Вибiр мiсця для встановлення
Оберiть
найкраще мiсце
встановлення

1. Поставте холодильник у зручному
мiсцi.
2. Не слiд розмiщувати пристрiй бiля
джерел тепла та в мiсцях прямого
доступу сонячного промiння або
вологи.

Зберiгайте достатню
вiдстань
Бiльш 5 см
вiд стiни

3. Для належної циркуляцiї повiтря
навколо холодильника ставте його на
достатнiй вiдстанi вiд будь-яких
прилеглих поверхонь. Забезпечте
достатнiй простiр над ним та
щонайменше 5 см вiдстанi мiж задньою стiнкою холодильника i
прилеглими поверхнями.
4. Для запобiгання вiбрацiї пристрiй має бути встановлено рiвно.
5. Не ставте холодильник у примiщеннях, де температура падає нижче 5°C.
Це може негативно впливати на показники його роботи.

Утилiзацiя
старого
приладу

Цей пристрiй мiстить рiдину (охолоджувач, мастило) i складається з частин та
матерiалiв, придатних для переробки та/або повторного використання.
Усi цiннi матерiали слiд вiдправляти до пункту збирання вторинної сировини на
переробку. Детальнiшу iнформацiю про це можна отримати, звернувшись до
сервiсного центру.

Демонтувати нижню кришку – відвернути усі болти. Потім витягти трубку, яка
підводить воду, натискаючи одночасно на місце з правої сторони, зазначене на
рисунку як .

Занесiть
холодильник

Пронесiть холодильник через дверний
прорiз, як показано на рисунку праворуч.
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Установка дверей
Пронiсши холодильник та дверi, установiть дверi, виконуючи дiї у зворотному
до демонтажу порядку.

Установка трубки подачi води
(*для моделей з системою подачi питної води)
Перед
початком
установлення

Застереженн

Тиск води, необхiдний для роботи автоматичного льодогенератора, складає
147~834 КПа (1,5~8,5 кгс/см 2) (тобто паперовий стакан (180 см 3) має
наповнюватись за 3 сек.).
Якщо тиск води не досягає 147 КПа (1,5 кгс/см 2), треба придбати окремий
нагнiтальний насос для нормального функцiонування автоматичного
льодогенератора та системи подачi охолодженої питної води.
Загальна довжина трубки подачi води не має перевищувати 8 м. Не
допускайте згинання трубки. Надто довга трубка може спричинити появу
тиску вiдтоку i, як наслiдок, перебої в подачi води.
Прокладайте трубку подачi води в мiсцях, де немає джерел тепла.
З’єднуйте трубку виключно з джерелами питної води.
Дотримуйтесь iнструкцiй щодо монтажу комплекту водяного фiльтра.

Установлення

Регулювання висоти
Якщо дверi
морозильної
камери нижчi за
дверi
холодильного
вiддiлення

Вирiвняйте дверi, вставивши пласку викрутку в паз на лiвому гвинтi для
регулювання висоти та обертаючи його за годинниковою стрiлкою ().
Рiзниця висот

Рiзниця
висот



Лiвий гвинт для
регулювання висоти

Якщо дверi
морозильної
камери вищi за
дверi
холодильного
вiддiлення

Вирiвняйте дверi, вставивши пласку викрутку у паз на правому гвинтi для
регулювання висоти та обертаючи його за годинниковою стрiлкою ().
Рiзниця висот

Рiзниця
висот



Правий гвинт для
регулювання висоти

Пiсля
вирiвнювання
висоти дверей
Наступнi дiї

Завдяки невеликому вивищенню передньої поверхнi холодильника за
допомогою гвинтiв регулювання висоти дверi зачинятимуться плавно. Погане
зачинення дверей негативно впливає на робочi показники холодильника.
1. Видалiть весь бруд, що накопичився пiд час транспортування, та ретельно
очистiть холодильник.
2. Встановiть усi аксесуари (бункер для льоду, кришку, лоток для збору
конденсату тощо). Щоб уникнути пошкодження пiд час транспортування, усi
аксесуари упакованi разом.
3. Вставте штепсельну вилку силового проводу до розетки електромережi. Не
пiдключайте холодильник до однiєї розетки з iншими пристроями.

Установлення

Регулювання висоти
Якщо дверi
морозильної
камери нижчi за
дверi
холодильного
вiддiлення

Рiзниця висот

За допомогою ключа поверніть регульований стрижень петлі за
годинниковою стрілкою або проти неї та відрегулюйте рівень дверцят
холодильника відповідно до рівня дверцят морозильної камери

Якщо дверi
морозильної
камери вищi за
дверi
холодильного
вiддiлення

Рiзниця висот

Пiсля
вирiвнювання
висоти дверей

Завдяки невеликому вивищенню передньої поверхнi холодильника за
допомогою гвинтiв регулювання висоти дверi зачинятимуться плавно. Погане
зачинення дверей негативно впливає на робочi показники холодильника.

Наступнi дiї

1. Видалiть весь бруд, що накопичився пiд час транспортування, та ретельно
очистiть холодильник.
2. Встановiть усi аксесуари (бункер для льоду, кришку, лоток для збору
конденсату тощо). Щоб уникнути пошкодження пiд час транспортування, усi
аксесуари упакованi разом.
3. Вставте штепсельну вилку силового проводу до розетки електромережi. Не
пiдключайте холодильник до однiєї розетки з iншими пристроями.
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Експлуатацiя

Запуск
Після встановлення холодильника необхідно залишити його на 2-3 години, щоб він
стабілізувався у звичайній робочій температурі. Потім необхідно помістити у нього
свіжі або заморожені продукти харчування.
Вступ

Регулювання температури і функції
*Модель без диспенсера - Тип 1

УКРАЇНА

Дисплей функцій

• В залежності від моделі деякі функції можуть бути відсутні.
• Дисплей посідає сенсорне управління. Надмірний рівень вологості
дисплею здатний спричинитися до його некоректного функціонування.
Необхідно підтримувати дисплей у чистому і сухому стані.

11

Експлуатацiя

УКРАЇНА

*Модель без диспенсера - Тип 2

Дисплей функцій
Display Power Saving Mode

• В залежності від моделі деякі функції можуть бути відсутні.
• Дисплей посідає сенсорне управління. Надмірний рівень вологості
дисплею здатний спричинитися до його некоректного функціонування.
Необхідно підтримувати дисплей у чистому і сухому стані.

12

Експлуатацiя
*Модель з диспенсером - Тип 1

Вихід води/льоду

УКРАЇНА

опція

Дисплей функцій

Опція-1

Опція-2

• В залежності від моделі деякі функції можуть бути відсутні.
• Дисплей посідає сенсорне управління. Надмірний рівень вологості
дисплею здатний спричинитися до його некоректного функціонування.
Необхідно підтримувати дисплей у чистому і сухому стані.

13

*Модель з диспенсером - Тип 2

Вихід води/льоду

УКРАЇНА

Лампочка диспенсера (схована)

опція

Дисплей функцій

Опція-1

Display Power Saving Mode

Опція-2

14

• В залежності від моделі деякі функції можуть бути відсутні.
• Дисплей посідає сенсорне управління. Надмірний рівень вологості
дисплею здатний спричинитися до його некоректного функціонування.
Необхідно підтримувати дисплей у чистому і сухому стані.

Експлуатацiя
*Модель з диспенсером - Тип 3

Вихід води/льоду

Лампочка диспенсера (схована)

УКРАЇНА

опція

Дисплей функцій

Опція-1

Опція-2

Display Power Saving Mode

• В залежності від моделі деякі функції можуть бути відсутні.
• Дисплей посідає сенсорне управління. Надмірний рівень вологості
дисплею здатний спричинитися до його некоректного функціонування.
Необхідно підтримувати дисплей у чистому і сухому стані.

15

Setting
temperature

Setting
temperature



Оберiть бажаний режим — хочете подрiбнений лiд, воду або кубики льоду — та
натиснiть перемикач за допомогою склянки чи iншої ємкостi.
Подрiбнений лiд
Натиснувши «Select»
(Вибiр) зачекайте, доки
засвiтиться зображення
склянки з подрiбненим
льодом.

Вода
Натиснувши «Select»
(Вибiр) зачекайте, доки
засвiтиться зображення
склянки з водою.

Кубики льоду
Натиснувши «Select»
(Вибiр) зачекайте, доки
засвiтиться зображення
склянки з кубиками
льоду.

УКРАЇНА

Використання
системи подачi
питної води
(у деяких
моделях)

•

Рекомендацiя: утримуйте стакан на мiсцi протягом кiлькох секунд пiсля дозування
льоду або води, щоб останнi краплi впали в склянку, а не на пiдлогу.

Автоматичний
льодогенератор
(у деяких
моделях)

Вмикач живлення
Важiль контактного датчика



Автоматичний льодогенератор виробляє 6 кубикiв льоду за раз, 50-60 кубикiв
на добу. Кiлькiсть льоду може рiзнитися i залежить вiд температури довкiлля,
частоти вiдчиняння дверей, завантаженостi морозильної камери тощо.



Вироблення льоду припиняється, коли бункер заповниться.



Для вимкнення льодогенератора поставте його вмикач у положення OFF
(Вимк.). Якщо знову хочете ввiмкнути, поставте у положення ON (Вкл.).
ПРИМІТКА
•

Пiд час падiння льоду до бункера виникає шум — це нормально.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
•

•
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Не торкайтеся руками до льодогенератора пiд час його роботи — це може
призвести до травм.
Не тримайте лід довше, ніж два тижні.

Експлуатацiя
Якщо
льодогенерато
р не працює
правильно

Шматочки льоду змерзаються один з одним
Якщо шматки льоду не вiдокремлюються один вiд одного, виймiть лiд з бункера,
покришiть його та знову покладiть до бункера.
Якщо льодогенератор виробляє надто маленькi або збитi в грудку шматочки, треба
вiдрегулювати об'єм подачi води. Звернiться до сервiсного центру.
Якщо лiд довгий час не забирають з бункера, шматочки можуть збитися в грудку.
Зупинка подачi електроживлення
Грудки льоду можуть впасти в морозильну камеру. Виймiть бункер, звiльнiть його
вiд льоду, висушiть та поставте його на мiсце. Пiсля вiдновлення подачi
електроживлення автоматично буде обрано режим подрiбненого льоду.
Початок експлуатацiї холодильника
Пiсля першого запуску холодильника потрiбно близько 12 годин, доки
льодогенератор розпочне видавати лiд у морозильнiй камерi.

Ця функцiя призначена для
швидкiсного заморожування.
ВИКЛ ВКЛ ВИКЛ
повторюється при кожному
натисканнi кнопки
Пiсля активацiї режиму
спецiального замороження знак стрiлочки
блимає 4 рази та залишається у станi ВКЛ.
Режим швидкiсного заморожування автоматично
вимикається пiсля закiнчення заданого часу.

Дитячий ключ

Натискання цiєї кнопки блокує всi iншi
кнопки.
Блокування та розблокування повторюються
при кожному, довшому за 3 секунди,
натисканнi кнопки:
Якщо кнопку дитячого ключа задiяно, жоднi
iншi кнопки не функцiонуватимуть до
розблокування.

Функцiя
вiдображення
стану фiльтра
(цикл замiни
фiльтра)
(у деяких
моделях)

Холодильник обладнано
iндикатором замiни фiльтра в
системi подачi питної води.
Водяний фiльтр слiд замiнювати
кожнi шiсть мiсяцiв.
Свiтловий iндикатор нагадує, коли треба мiняти фiльт
Пiсля замiни фiльтра натиснiть кнопку довше,
нiж 3 секунди.

Освiтлення
системи подачi
питної води
(у деяких
моделях)

Ця кнопка призначена для
вмикання та вимикання
освiтлення у системi подачi
питної води.
Функцiя освiтлення вмикається та
вимикається кнопкою «Light/Filter».
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▪ У деяких моделях значок
завжди світиться,
окрім як у режимі енергозбереження дисплею.

УКРАЇНА

Швидкiсне
заморожування

Іншi функцiї

Попередження про вiдкритi дверi
 Якщо дверi морозильної або холодильної камер протягом 1 хвилини
залишаються вiдкритими або неповнiстю зачиненими, то пролунають 3
звукових сигнали, якi повторюватимуться кожнi 30 секунд.
 Якщо подача звукового сигналу триває i пiсля зачинення дверей, звернiться до
сервiсного центру.
Функцiя виявлення несправностей
 Ця функцiя автоматично виявляє можливi несправностi в процесi експлуатацiї
холодильника.
 У разi виникнення неполадок холодильник не реагує на натискання жодної
кнопки, а iндикацiя не дiє правильно. У такiй ситуацiї слiд негайно звернутися до
сервiсного центру, не вимикаючи пристрiй. Якщо холодильник вимикали,
сервiсний технiк не буде здатен швидко виявити причину несправностi.

Як здiйснюється
подача
льоду/охолодже
ної води

Вода охолоджується у резервуарi для води в холодильнiй камерi, а потiм
подається в систему.
Лiд виробляється в автоматичному льодогенераторi й постачається до
системи подачi окремо подрiбненими шматочками та кубиками.

УКРАЇНА

ПРИМІТКА
•

Застережнi
заходи

Це нормально, що спочатку вода не дуже холодна. Якщо потрiбна
холоднiша вода, додайте до склянки з водою льоду.

Не використовуйте першi 20 шматочкiв льоду та 7 склянок води, отриманих пiсля
початку експлуатацiї холодильника.
Охолоджена вода та лiд, виробленi в перший раз, можуть мiстити частинки та присмаки з
трубки або контейнера подачi води. Викидати їх слiд також i тодi, коли холодильник
тривалий час не вмикали.
Не допускайте дiтей до системи подачi питної води та льоду.
Дiти можуть пошкодити кнопку або лампочки.
Не допускайте, щоб продукти харчування закривали прохiд для льоду.
Якщо харчi покладено на початку каналу льоду, це може затримати його подачу. Крiм того,
у разi використання лише подрiбненого льоду, прохiд може покриватися памороззю, яку
слiд видаляти.
Не ставте i не кладiть на лiд банки з напоями або iншi продукти, аби швидше їх
охолодити.
Такi дiї можуть пошкодити автоматичний льодогенератор.
Не використовуйте для збирання льоду тонкi кришталевi склянки або фарфоровий
посуд.
Такий крихкий посуд легко пошкодити.
Спершу кладiть у склянку шматочки льоду i тiльки потiм наповнюйте її водою чи
iншими напоями.
Коли шматочки льоду падають у рiдину у склянцi, рiдина може розбризкуватись.
Нiколи не торкайтеся отвору для виходу льоду руками або будь-якими
iнструментами.
Це може спричинити травму руки або пошкодження пристрою.
Не слiд знiмати кришку льодогенератора.
Через певний час рiвень льоду у бункерi треба вирiвнювати, щоб бункер для льоду
наповнювався рiвномiрно.
Лiд накопичується бiля льодогенератора, що може розцiнюватись детектором як
цiлковите наповнення бункеру и спричиняти зупинку вироблення льоду.
Якщо генератор виробляє лiд незвичайного кольору, слiд негайно припинити
заморожувати лiд та звернутися до сервiсного центру.
Нiколи не використовуйте надто вузьких або надто глибоких склянок.
Лiд може затримуватись у проходi та спричинити поломку пристрою.
Тримайте склянку на достатнiй вiдстанi вiд вихiдного отвору льоду.
Склянка, поставлена надто близько до отвору виходу льоду, може перешкоджати його
18 виходу.

Експлуатацiя

Двозіркова частина **
(Стосується лише вибраних моделей)
Корзина морозильника
(двозіркова частина)

Двозіркова частина означає температур -12°C ~ -18°C
Їжа, заморожена на короткий період.

Бар (у деяких моделях)
Спосiб
використання

Вiдкрийте дверi бара
 Доступ до бара здiйснюється без
вiдчинення дверей холодильника, що
дозволяє зберiгати електроенергiю.
 При вiдчиненнi дверей бара загорається
внутрiшнє освiтлення для легкого
визначення його вмiсту.



Не знiмайте
внутрiшню
кришку
барного
вiддiлення



Не кладiть
важкi предмети
на дверi бара
та не
дозволяйте
дiтям висiти на
них.



Бар не може нормально функцiонувати без
внутрiшньої кришки.
Лише моделі з внутрішньою кришкою
контейнера.
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Це може призвести не тiльки до
пошкодження бара, а й до тяжких травм у
дiтей.

УКРАЇНА

Не використовуйте дверi бара як нарiзну
дошку та не пошкоджуйте їх гострими
предметами.
 Не кладiть руки та дуже не давiть на дверi.

Не
використовуйт
е дверi бара як
пiдставку

Лід і вода без труб
(Стосується лише вибраних моделей)
Щоб використовувати функцію Автоматичного Льодогенератора чи Диспенсера Води,
можна вживати воду з резервуара або звичайних пляшок з водою без необхідності
під’єднання до холодильника труб з водою.

Як це зробити?

Знімання резервуара для води
Переведіть фіксатор в положення «ВІДКРИТО», як
показано на мал ①. Після цього потягніть за
картридж на кришці контейнера (мал. ②),
щоб витягти контейнер для води.
Наповнення резервуара водою
Підняти застібки на обох боках, щоб зняти кришку
і наповнити резервуар водою. Далі закрити кришку
резервуара і застібки на обох боках. Налити воду
до рівня лінії (3 л / 2.1 л).
Установка резервуара

УКРАЇНА

Надіньте кришку з картриджем на контейнер таким
чином, щоб трубочка насосу опинилася посередині,
а тоді вставте контейнер з водою до клацання,
як показано на мал. ③. Переведіть фіксатор
в положення «ЗАКРИТО» (мал. ④).

Використання
пляшки

Установка пляшки з водою
Ковпачок можна під’єднати до звичайної пляшки з водою,
щоб використовувати її замість резервуара для води.
Перекрутити ковпачок резервуара вліво, щоб його
відкрутити. Відкрити пляшку з водою і під’єднати до ковпачка.
Можна використовувати лише пляшки 1,5 – 2 л(35cm).
Деякі види пляшок не підходять до ковпачка.
УВАГА!
•

•

•
•
•
•

•
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Під час установки чи знімання резервуара для води слід бути обережним і не
прикладати надмірної сили, щоб не пошкодити його.
Якщо в резервуарі немає води, не можливо буде скористатися автоматичним
льодогенератором та диспенсером води.
Застосування інших рідин, крім води, може спричинити проблеми з помпою.
При низькому рівні води у резервуарі шматки льоду можуть бути меншими.
Перед вливанням води корисно видалити раніше залишки води з диспенсера.
Спосіб користування диспенсером і льодогенератором є той самий, що в інших
популярних моделях холодильників.
Якщо замість резервуара для води застосовують пляшки, не викидайте резервуар.

•

Не допускати до піднімання резервуара для води дітьми, особливо одною рукою,
адже він може бути важкий.

•

9~10 разів на день можете почути звук робочої водяної помпи.

Експлуатацiя
Експлуатацiя
Обслуговування

Полиця (у деяких моделях)
Розкладна
полиця

Для розмiщення високих предметiв (посудин або пляшок) всуньте передню
частину полицi пiд задню. Для вiдновлення повного розмiру полицi просто
потягнiть її на себе.

Полиця для пляшки (у деяких моделях)
На цiй полицi пляшку можна зберiгати в
горизонтальному положеннi.
Цю полицю можна прикрiпити до будьякої iншої полицi.

Установка полицi для пляшки:
Пiсля зчеплення полицi для пляшки з
крiпленням iншої полицi ( ) потягнiть
полицю для пляшки донизу ( ).
Зняття полицi для пляшки:
Мiцно тримаючи, потягнiть її вгору ( )
та всередину ( ).

(Tип 2)

На цiй полицi пляшки можна класти
впоперек.

Контейнер для зберiгання яєць

ПРИМІТКИ
•

21

•

Для запобiгання пошкодження контейнера, не
використовуйте його як бункер для льоду.
Не ставте контейнер для яєць у морозильну камеру або у бар.

УКРАЇНА

Змiна
положення
полицi для
пляшки
(Тип 1)

Контроль вологостi у вiддiленнi для овочiв та фруктiв
м’ясо (у деяких моделях)
Вологiсть пiд час зберiгання овочiв та фруктiв контролюється
пересуванням регулятора праворуч/лiворуч.
Високий рiвень вологостi
HUMIDITY CONTROL
HIGH

LOW

Низький рiвень вологостi
HUMIDITY CONTROL
HIGH

LOW

ПРИМІТКА

УКРАЇНА

••

Якщо перемикач у положеннi «М'ясо», то овочi та фрукти заморозяться.
Тому перед розмiщенням продуктiв слiд обов'язково перевiряти
положення перемикача.

Дезодоратор (у деяких моделях)
Ця система за допомогою оптичного
каталiзатора ефективно поглинає
стiйкi запахи. Дезодоратор не впливає
на продукти, що зберiгаються у
холодильнику.

Система видалення
запахiв
Вiддiлення для овочiв
та фруктiв

зони Opti
Temp
Камера
свiжостi
(у деяких моделях)

Використання
системи
видалення
запахiв

Дезодоратор всмоктує охолоджене повiтря з холодильної камери, тож не
потребує додаткового монтажу.
 Зберiгайте продукти з сильними запахами в закритих контейнерах, щоб
запобiгти поглинанню запаху iншими продуктами в тiй же камерi.


V Fresh (варіант присутній не в усіх моделях)
Регулярне застосування кнопки V Fresh (Свіжий вакуум) зберігає овочі та фрукти
свіжішими. Певна доля повітря тимчасово відкачується з камери, що створює в частково
герметичній камері кінцевий вакуум.

Інструкція з
експлуатації

Натиснення кнопки на ящику відкачує повітря з
камери, тимчасово знижуючи внутрішній тиск повітря.

Щоб відкрити ящик,  візьміться за ручку вивільнення
 та притисніть її вперед, а потім витягніть ящик.
Щоб зачинити ящик, засуньте його всередину, доки не
почуєте клацання. Після цього натисніть кнопку V Fresh.

Використання
системи
видалення
запахiв
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Експлуатацiя
Вiддiлення Fresh ‘0’ Zone (Тільки в деяких моделях)
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ “Fresh 0 Zone”
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Î˛πÚ¸Òﬂ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, Ì‡‚Â‰ÂÌËÏ ÌËÊ˜Â.
üÍ˘Ó ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÏÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 6°C, Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ FRESH 0 ZONE
·Û‰Â ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 4 2°C.
üÍ˘Ó ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÏÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 3°C, Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ FRESH 0 ZONE
·Û‰Â ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 0 2°C.
üÍ˘Ó ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÏÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 0°C, Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ FRESH 0 ZONE
·Û‰Â ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ -3 2°C.
ПРИМІТКИ
èËÁÌ‡˜ÂÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‰Îﬂ Á·Â¥„‡ÌÌﬂ Ï’ﬂÒ‡ ¥ Ë·Ë.
é‚Ó˜¥ ¥ ÙÛÍÚË, ÔÓÏ¥˘ÂÌ¥ ‚ ˆÂ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌﬂ,
·Û‰ÛÚ¸ Á‡ÏÓÓÊÂÌ¥.

Якщо льодогенератор не використовується, вивільняється
більше місця для зберігання продуктів.
• Слід демонтувати і випорожнити автоматичний
льодогенератор.
• Вимкнути льодогенератор.
• Під час монтажу полиці на дверцятах слід зберігати
обережність.
1

2
3

• Вставляти (2) слід до нижнього отвору (3)
• Рекомендується зберігати продукти таким чином, щоб вони
не випадали з холодильника під час відчинення дверцят.

åÓÓÁËÎ¸ÌÂ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl (варіант присутній не в усіх моделях)
Якщо у морозильній камері розміщується велика
кількість харчів:
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вийміть середню шухляду морозильної камери,
натомість харчі покладіть безпосередньо на дротяну
полицю. Морозильна камера обладнана дротяними
полицями, які дозволяють залишити якнайбільше
місця для харчів. Також морозильна камера
обладнана шухлядою для зберігання вологого м’яса
та харчів у піврідкому стані.

УКРАЇНА

Використання полиці у дверцятах (Тільки в деяких моделях)

Експлуатацiя

Перемикач
зміни температури
зони—Opti
Temp
Куток перехiдної
температури
камера
свiжостi (улише
деяких
моделях)
(Стосується
вибраних
моделей)
Натиснувши цю кнопку, можна зберiгати
продукти, якi мають бути розмороженi.

Змiна температури в камерi свiжостi
Зміна
температури
в зоні Opti Temp
(у
деяких
моделях)
(Стосується лише вибраних моделей)

Спосiб
використання

Можна обрати оптимальну
Можна встановити
обсяг
температуру
залежно
вiдідеальної
типу
температури
залежно
від
виду
продуктiв.
продуктів.

УКРАЇНА

- Доступнi три температурнi
Доступні 3-3°C,-1°C
положення
режими:
та температури:
+4°C. Вибiр
-3°C, -1°C i 4°C. Овочі/фрукти
оптимального
режиму дозволяє
і продукти,
які зберігають
у холоді
якомога
довше
зберiгати
і вимагають
утримання
вологи,
свiжiсть
продуктiв
(овочiв
та
а також м’ясо
/риба
– збережуть
фруктiв,
м’яса
i риби,
а також iнших продуктiв, що потребують контролю
більшу свіжість залежно від виду продукту.
вологостi).
Якщо камера
свiжостi
зони Opti
Temp використовується для зберiгання м’ясних продуктiв, то
поклавши туди овочi чи фрукти, заморозите їх.
 Якщо камера
зони Opti
Temp налаштована на зберiгання овочiв та фруктiв,
свiжостi
розмiщення у нiй м’ясних та рибних продуктiв може спричинити їх псування. У
такiй ситуацiї м’ясо чи рибу треба перекласти до морозильної камери.
 При вiдчиненнi дверей камери засвiчується лампочка, показуючи обрану
температуру, а пiд час їх зачинення лампочка гасне.
 Режими «Овочi/Фрукти» ➔ «Охолодження iз збереженням вологостi» ➔
«М’ясо» послiдовно повторюються при натисканнi кнопки «Selection» (Вибiр).


Зона Optiсвiжостi
Temp (Стосується
лише
вибраних моделей)
Камера
(у деяких
моделях)
Виймання
Демонтаж
зони
Optiкамери
Temp
свiжостi



Установлення
Інсталяція
зони
Optiкамери
Temp
свiжостi





Спершу
контейнер
для овочiв.
Вийнятивиймiть
контейнер
для овочів.
Трохи
пiднявши
корпус
камери
Потім після легкого підйому зони свiжостi
Opti Temp,
 засунути
простягнiть
руку
всередину
та
витягнiть
його
руку і витягнути її .
назовнi  .

Розташуйте
корпус
Встановити зону
Optiкамери
Temp насвiжостi
полицю на
 івиступах
делікатно
засунути
та обережно
проштовхнiть
його
всередину
.
.
 Застосування сили при встановленнi може
Занадто велика сила може спричинити пошкодження частин.
спричинити ушкодження з’єднуваних частин.
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Рекомендацiї щодо зберiгання продуктiв

Розташування продуктiв
(порiвняйте з роздiлом «Опис деталей холодильника»)

Полиця для
пляшки

Призначена для зберiгання вина.

Ящик для закуски

Зберiгання хлiба, закусок та iн.

Полиця
морозильної
камери

Призначена для зберiгання заморожених
продуктiв – м’яса, риби, морозива, закусок та iн.

Двернi полицi
морозильної
камери

Невеликi порцiї запакованих заморожених
продуктiв.
 Температура тут зростає пiд час вiдчинення
дверей. Тож не слiд сюди класти продукти
тривалого зберiгання (морозиво та iн.)


Призначена для зберiгання м'яса, риби,
птицi у тонкiй фользi.
 Можна зберiгати i сухi продукти.


Куточок молочних
продуктiв

Призначений для зберiгання молочних
продуктiв - сиру, масла та iн.
Поставте цей контейнер у належному
мiсцi.

Контейнер для
яєць

Призначений для зберiгання продуктiв
частого використання – напоїв та iн.

Бар
Полиця
холодильної
камери

Зберiгайте продукти на належнiй вiдстанi
один вiд одного.

Призначенi для зберiгання невеликих
запакованих продуктiв та напоїв – молока,
соку, пива та iн.

Двернi полицi
холодильної
камери
Ящик для овочiв та
фруктiв

Призначений для зберiгання овочiв та
фруктiв.

Ящик для овочiв та
фруктiв або
м’ясних продуктiв

Призначений для розмороження овочiв,
фруктiв, м'яса, риби за умови
вiдповiдного положення перемикача.
Перед зберiганням продуктiв
вiдрегулюйте положення перемикача.
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УКРАЇНА

Ящик морозильної
камери

Рекомендацiї щодо зберiгання продуктiв

Зберiгання продуктiв

УКРАЇНА

Зберiгайте свiжi продукти у холодильнiй камерi. Процес
заморожування/розморожування продуктiв є важливим фактором для
пiдтримання їх свiжостi та смаку.
Не зберiгайте продукти, що легко псуються (банани, динi та iн.), при низьких
температурах.
Не кладiть до холодильника гарячi продукти – це може спричинити псування
iнших продуктiв та значне збiльшення енергоспоживання.
Запаковуйте продукти у вiнiлову плiвку або зберiгайте їх у контейнерах з
кришкою, щоб запобiгти випаровуванню вологи та зберегти їхнiй смак та
поживнiсть.
Не перекривайте рух повiтря продуктами. Вiльна циркуляцiя охолодженого
повiтря пiдтримує рiвномiрний температурний режим в холодильнику.
Не треба надто часто вiдчиняти дверi, бо тепле повiтря, потрапляючи до
холодильника, спричиняє пiдвищення температури в камерах.
Не розмiщуйте велику кiлькiсть продуктiв на дверних полицях —- це може
спричинити надавлювання на внутрiшнi полицi та неповне зачинення дверей.

Морозильна
камера

Не розмiщуйте пляшки у морозильнiй камерi – вони можуть лопнути
внаслiдок заморожування.
Повторне заморожування розморожених продуктiв спричинює втрату смаку
та поживностi.
При зберiганнi продуктiв (наприклад, морозива) протягом тривалого часу
кладiть їх у морозильну камеру, а не у двернi полицi.
Не торкайтесь охолоджених продуктiв та контейнерiв (особливо металевих)
вологими руками — це може спричинити обмороження. Не ставте скляний
посуд до морозильної камери — вiн може лопнути при замороженнi вмiсту та
спричинити травми.
Не розташовуйте вологi продукти на верхнiх полицях холодильника — вони
можуть заморозитись вiд прямого контакту з охолодженим повiтрям.
Перед тим як класти до холодильника, овочi та фрукти мають бути вимитi та
висушенi, а запакованi продукти треба витерти, щоб запобiгти псуванню
iнших продуктiв, розташованих поряд.
Перед зберiганням яєць на вiдповiднiй полицi чи у контейнерi переконайтесь
у їхнiй свiжостi. Яйця зберiгаються довше у вертикальному положеннi.
ПРИМІТКА
•

Установлення холодильника у жаркому або вологому примiщеннi, часте
вiдчинення дверей, а також зберiгання великої кiлькостi овочiв та фруктiв
можуть спричиняти появу краплин роси, що не впливає на роботу пристрою.
Витирайте росу ганчiркою без застосування допомiжних хiмiчних засобiв.

• Не залишайте дверцята холодильника відчиненими надовго.
• Не рекомендується зберігати завелику кількість продуктів у холодильнику — слід залишити
достатньо місця для вільного обігу повітря.
• Не рекомендується встановлювати нижчу температуру холодильника-морозильника, ніж
вимагається. Не рекомендується ставити продукти впритул до температурних давачів.
Відстань до них повинна складати не менше 5 мм.
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• Перш ніж ставити теплі страви до холодильника-морозильника, ті повинні вистигнути. Теплі
страви у холодильнику здатні посприяти зіпсуванню решти страв і спричинитися до
споживання більшої кількості електроенергії.
• Не допускається затуляти вентиляційні отвори. Саме вільна циркуляція повітря відповідає за
підтримання потрібної температури у холодильнику-морозильнику.
• Не рекомендується відчиняти дверцята холодильника-морозильника надто часто, оскільки
внаслідок цього тепле повітря ззовні потрапляє всередину і нагріває електроприлад і продукти
всередині нього.
• Розташування полиць, кошиків і шухляд, які постачаються виробником, оптимальне з точки
зору ощадного використання електроенергії.

Догляд та технiчне обслуговування

Демонтаж деталей холодильника
ПРИМІТКА
Демонтаж проводиться у черговостi, протилежнiй до монтажу. Перед
демонтажем або монтажем обов’язково вiд'єднайте пристрiй вiд
електромережi. Для запобiгання пошкодженню деталей не
застосовуйте надмiрної сили пiд час демонтажу.

•

Витягнiть лампу , легко натискуючи та
обертаючи її кришку. Повернiть лампу
проти годинникової стрiлки.
Варіант 1. Використати 40-ватну лампочку
(максимальна потужність), яку можна придбати
у сервісному центрі.
Варіант 2 - світлодіоди. Використати тільки
світлодіодну лампочку на 12 В пост.ст., яку можна придбати у сервісному центрі.

Лампа
освiтлення
холодильної
камери

Варіант 1. Щоб зняти кришку з лампочки, слід підчепити виступ, розташований
під кришкою лампочки, потягнути його на себе і зняти кришку.
Вигвинтити лампочку проти годинникової стрілки. Використати 40-ватну
лампочку (максимальна потужність), яку можна придбати у сервісному центрі.
Варіант 2 - світлодіоди. Щоб замінити світлодіодну панель, слід звернутися до
свого сервісного центру.
ПРИМІТКА
•
•

Полиця
морозильної
камери

Не всi лампочки пiдходять до вашого холодильника.
Використовуйте лише лампи однакового розмiру, форми та потужностi.
Система подачi питної води та льоду освiтлюється свiтлодiодами, якi не
можна замiнити.

Щоб зняти полицю, просуньте її лiворуч ,
злегка пiднiмiть її лiву частину , далi
пiднiмiть праву частину i виймiть
полицю.

Двернi полицi та
опора
Бункер для
льоду

Мiцно тримаючись за кути полицi,
пiднiмiть та витягнiть її в напрямку,
вказаному стрiлкою .
Тримаючи бункер, як показано на
рисунку праворуч, злегка пiднiмiть та
витягнiть його .
Знiмайте бункер лише у разi потреби.
Знiмаючи бункер, тримайте його двома
руками, аби не впав на землю.

Після використання
диспенсера
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частину, і висушити ганчіркою.
Витягнути тацю повністю вперед 
і вийняти . Почистити підставку і тацю
сухою ганчіркою.

2
1

УКРАЇНА

Лампа
освiтлення
морозильної
камери

Доглядтататехнiчне
технiчне
обслуговування
Догляд
обслуговування

Бар
(Стосується лише
вибраних моделей)

Потягнiть бункер ( ) вгору.
Знiмiть верхнiй стелаж бара та
витягнiть кришку ( ).
Щоб зняти бар, витягнiть його вгору.

ПРИМІТКА

УКРАЇНА

•

Кришка
камери для
овочiв та
фруктiв

При зняттi камери для овочiв та фруктiв, ящика для закуски та кришки бара не
залишайте деталей у дверях холодильника.

Потягнiть камеру для овочiв та фруктiв
трохи вперед , пiднiмiть передню
частину кришки, як показує стрiлка
,
та знiмiть кришку.

V Fresh

Щоб повністю витягти шухляду для овочів,
слід витягти її до половини, а потім:
() підняти горішню частину зовнішньої
камери і водночас () витягти шухляду.

вибраних моделей)

Дополнительное
пространство
(Space plus)
(Стосується лише
вибраних моделей)

Следует поднять space plus (1) и вытягивать в
направлении (2).

Контейнер для льда
(Стосується лише
вибраних моделей)

2

1

Следует взять контейнер для льда так, как показано
на рисунке, и тянуть (2), немного приподнимая кверху (1).
• Не рекомендуется разбирать контейнер для льда, если
только возникнет такая необходимость.
• Контейнер для льда следует держать двумя руками,
чтобы не уронить его при вынимании.
• Если контейнер для льда не входит по направляющим,
следует слегка покрутить его поворотную часть

Ледомат
(Стосується лише
вибраних моделей)

Уколико дође до дуже паузе у коришћењу или уколико се не користи функција прављења
леда, искључите уређај за прављење коцкица леда после вађења «space plus»-а. Када
лед буде потребан, укључите уређај за прављење коцкица леда.
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Догляд та технiчне обслуговування
Загальна iнформацiя

Пiд час вiдпустки

Якщо ви залишаєте холодильник працювати пiд час своєї вiдсутностi,
покладiть всi продукти, що можуть бути замороженi, у морозильну камеру.
Якщо ви плануєте вимкнути пристрiй, звiльнiть його вiд усiх продуктiв,
витягнiть вилку проводу електроживлення з розетки, ретельно очистiть
внутрiшнi поверхнi та залишiть дверi ВІДЧИНЕНИМИ для запобiгання
утворенню неприємних запахiв.

Зупинка подачi
електроживлення

Будь-якi проблеми в електромережi, лiквiдованi протягом 1-2 годин, не
впливають на температурний режим холодильника.
Однак у разi зупинки подачi електроживлення слiд якомога рiдше вiдчиняти
дверi пристрою.

Пiд час переїзду

Знiмiть або мiцно закрiпiть усi вiльнi деталi всерединi холодильника.
Щоб не пошкодити гвинти регулювання висоти, переставте всi у крайнє
нижнє положення.
Зовнiшня стiнка холодильника може iнколи нагрiватися, особливо одразу пiсля початку роботи.
Це нормально. Таке явище обумовлене протиконденсатною трубкою, яка
нагнiтає гарячу воду, щоб запобiгти «запотiванню» зовнiшньої стiнки пристрою.

Протиконденсатна
трубка

Чистка

Пiдтримання чистоти холодильника є важливою умовою для запобiгання
утворенню небажаних запахiв. Розлитi та розсипанi продукти харчування треба
зразу ж витерти, бо вони можуть мати кислий присмак i — в разi, коли
залишаться на довший час, — можуть спричиняти появу плям на пластикових поверхнях.

Зовнiшнi
поверхнi
Внутрiшнi
поверхнi
Пiсля чистки

Застереження
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Чистити зовнiшнє покриття холодильника слiд за допомогою теплого розчину
слабкого очищувального засобу.
Помиту поверхню витрiть чистою вологою ганчiркою, а далi витрiть насухо.
Рекомендується регулярно чистити внутрiшнi поверхнi. Промийте всi вiддiлення
за допомогою розчину питної соди або слабкого очищувального засобу,
ополоснiть та протрiть насухо.
Переконайтеся, що провiд електроживлення неушкоджений, штепсельна вилка
не перегрiлася та добре вставляється в розетку.
Перед чисткою поверхонь поблизу елементiв електросистеми (ламп,
перемикачiв, регуляторiв та iн.) вiд'єднайте пристрiй вiд електромережi.
Для запобiгання потрапляння рiдини до електричних частин та ураження
електричним струмом витрiть холодильник вiд надлишкiв вологи губкою або ганчiркою.
Нiде, на жоднiй поверхнi пiд час чищення холодильника не застосовуйте
металевих щiток, губок, грубих абразивних очисних засобiв, мiцних лужних
розчинiв, горючих або токсичних очищувальних засобiв.
Не торкайтесь заморожених поверхонь вологими або мокрими руками – бо
волога шкiра рук може примерзнути до них.

УКРАЇНА

Ваш новий холодильник може видавати звуки, які були нехарактерними для вашого попереднього
холодильника. Це може насторожити вас. Більшість нових для вас звуків є нормальними. Якщо
холодильник встановлено на твердій поверхні чи впритул до звуковідбивних стін або стінок
меблевих шаф, звуки, що їх видає холодильник, можуть видатися більш голосними й жорсткими, ніж
вони є зазвичай. Холодильник може видавати наступні звуки та з наступних причин:
•Під час автоматичного входу у цикл розморожування та виході з нього чутно клацання таймеру
розморожування. Термореле (або автоматика холодильника — залежно від моделі) також можуть
видавати клацання під час входу до відповідного циклу та виходу з нього.
•Деренчання може бути пов’язане з перетіканням холодоагенту, з вібрацією трубок водяної
магістралі або спричинятися предметами, що встановлені на холодильнику.
•Ваш холодильник розроблений таким образом, щоб забезпечувати максимально ефективний режим
роботи та забезпечувати підтримання оптимальної температури для зберігання харчів. У вашому
новому холодильнику встановлено високоефективний компресор, який, імовірно, буде працювати
довше, ніж працював компресор у вашому старому холодильнику. У результаті ви можете чути
пульсуючий або просто високий звук.
•Імовірно, ви будете чути, як працює електромотор вентилятора випаровувача, проганяючи повітря
крізь холодильне та морозильне відділення.
•По закінченні чергового циклу, імовірно, ви почуєте дзюркотливий звук, який виникає внаслідок
перетікання холодоагенту.
Під час усадки або розширення внутрішніх стінок холодильника може виникнути «гуркітливий» звук.
•У разі потрапляння крапель води на ТЕН системи відтаювання у циклі розморожування можна
почути шкварчання.
•Імовірно, ви почуєте, як вентилятор конденсатора проганяє повітря крізь конденсатор.
•Імовірно, ви почуєте, як вода стікає у дренувальний піддон у циклі розморожування.

Інтерпретація штатних
і нештатних звуків

Догляд та технiчне обслуговування

Очищення диспенсеру для води та водяного резервуару.
Частота очищення: кожні 2 місяці або за потребою.

Порядок
очищення:

Порядок очищення:
1. Перед очищенням водяного резервуару насамперед спустіть з нього воду.
2. Змішайте 0,5 л води з відповідною кількістю засобу для чищення диспенсерів і вилийте цю
суміш у водяний резервуар. Забороняється використовувати їдкі хімічні засоби.
3. Злийте з диспенсеру 1 чашку розчину й залишіть решту всередині системи диспенсеру на
час, вказаний на етикетці засобу для чищення. Суміш для чищення диспенсеру не придатна
для пиття!
4. Відкрийте кран диспенсеру й спустіть весь розчин з резервуару.
5. Очистіть водяний резервуар за допомогою м’якої губки і промийте проточною водою.
6. Залийте свіжу воду у водяний резервуар. Злийте 3 чашки води поспіль, роблячи перерви
у 20 сек. Залийте кип’ячену воду у водяний резервуар і злийте 1 чашку.
7. Скуштуйте воду. Якщо вода має сторонній присмак, повторіть заходи, описані у п. 6, доки
присмак не зникне.

УКРАЇНА

Не рекомендується зберігати воду у резервуарі довше ніж протягом 2 діб.

Можливi причини

Проблема
Всередині водяного
резервуару видно осад

Вода має гнилий
запах або присмак
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Розв'язання

Типи водопостачальних систем або
диспенсерів, які потребують чищення

Очистіть водяний резервуар. Заливати у
резервуар допускається тільки кип’ячену воду.

Диспенсером не користувалися
довший період часу.

Злийте стару воду. Очистіть водяний резервуар.
Залийте свіжу воду у водяний резервуар.

Догляд та технiчне обслуговування

Пошук та усунення несправностей
Перед тим як звернутися за допомогою до фахiвцiв, перегляньте цей список.
Вiн може зберегти час та витрати. У ньому наведено найпоширенiшi
несправностi, якi не спричиненi дефектами виробництва або матерiалiв.

Можливi причини

Проблема

Розв'язання

Холодильник
працює.
Не функцiонує
компресор
холодильника.
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Настройте управлiння холодильником
(див. «Регулювання функцiй»).

Холодильник розморожується.

Розмороження повнiстю автоматичних
холодильникiв вiдбувається перiодично
i є нормальним явищем.

Штепсельна вилка не увiмкнена в
розетку.

Переконайтеся, що штепсельна вилка
мiцно з'єднана з розеткою.

Зупинка подачi електроживлення.
Перевiрте освiтлення оселi.

Звернiться до мiсцевого постачальника
електроенергiї.

Цей холодильник бiльший, анiж той,
що був ранiше.

Великi та потужнiшi пристрої працюють
довше. Це нормально.

Навколишня температура зависока.

Це нормально, що в умовах високої
навколишньої температури
холодильник працює довше.

Холодильник був вимкнений протягом
певного часу.

Процес повного охолодження
холодильника займає кiлька годин.

Нещодавно до холодильника поклали
велику кiлькiсть теплих або гарячих
продуктiв.

Охолодження теплих продуктiв
примушує холодильник працювати
довше, доки буде досягнута задана
температура.

Дверi часто вiдкриваються або
залишаються вiдчиненими протягом
тривалого часу.

Потрапляння теплого повiтря до
холодильника примушує його
працювати довше. Не вiдчиняйте дверi
без потреби.

Дверi морозильної або холодильної
камер неповнiстю зачиненi.

Переконайтеся, що холодильник
встановлений рiвно. Вiдсуньте
контейнери та продукти вiд дверей.
Див. роздiл
«ВІДЧИНЕННЯ/ЗАЧИНЕННЯ дверей»
нижче. Для холодильника є нормальним
мати невеликий крен назад.

Холодильник працює в занадто
низькому температурному режимi.

Оберiть бiльш задовiльний вищий
температурний режим.

Сальник морозильної або холодильної
камери забруднився, зносився,
пошкодився або не встановлений
належним чином.

Очистiть або замiнiть сальник. Щiлини в
дверях змушують холодильник
працювати довше для досягнення
бажаної температури.

Термостат пiдтримує постiйну
температуру в холодильнику.

Це нормально. Холодильник
вмикається та вимикається для
пiдтримання постiйного
температурного режиму.

УКРАЇНА

Холодильник
працює надто
iнтенсивно або
надто довго.

Управлiння холодильником вимкнене.

Догляд та технiчне обслуговування

Можливi причини

Проблема
Не функцiонує
компресор
холодильника

Розв'язання

Термостат пiдтримує постiйну
температуру в холодильнику.

Це нормально. Холодильник вмикається
та вимикається для пiдтримування
постiйного температурного режиму.

Температура в
морозильнiй камерi
надто низька, але
режим холодильної
камери задовiльний.

Для морозильної камери встановлений
занадто низький температурний
режим.

З допомогою регулятора морозилки
оберiть для неї вищий температурний
режим.

Температура в
холодильнiй камерi
надто низька, але
режим морозильної
камери задовiльний.

Для холодильної камери встановлений
занадто низький температурний
режим.

З допомогою регулятора холодильної
камери оберiть для неї вищий
температурний режим.

Для холодильної камери встановлено
занадто низький температурний
режим.

Див. розв’язання проблеми вище.

Для якнайдовшого зберiгання м’яснi
продукти мають зберiгатись при
температурi трохи нижчiй за
температуру замерзання води (0°C).

Формування кристалiв льоду з вологи, яка
є в м’ясi, — це нормальне явище.

Для морозильної камери встановлений
занадто високий температурний
режим.

Оберiть бiльш задовiльний
температурний режим для морозильної
камери.

Для холодильної камери встановлений
занадто високий температурний
режим. Режим роботи холодильника
певною мiрою впливає на температуру
морозильної камери.

Оберiть бiльш задовiльний
температурний режим для холодильної
камери.

Дверi часто вiдкриваються або
залишаються вiдчиненими тривалий
час.

Через вiдчиненi дверi в холодильну або
морозильну камери потрапляє тепле
повiтря. Не вiдчиняйте дверi без потреби.

Дверi зачиненi неповнiстю.

Зачинiть дверi.

У холодильник поклали велику кiлькiсть
теплих або гарячих продуктiв.

Дозвольте холодильнiй чи морозильнiй
камерам досягти встановленої
температури.

Холодильник був вимкнений протягом
певного часу.

Процес повного охолодження
холодильника займає кiлька годин.

Для холодильної камери встановлений
занадто високий температурний
режим.

Оберiть нижчу температуру для
холодильної камери.

УКРАЇНА

Надто низькi
температурнi
режими

Продукти в ящиках
заморожуються.
М’ясо в
контейнерi для
свiжого м’яса
заморожується.

Надто високi
температурнi
режими
Температура в
холодильнiй або
морозильнiй
камерах занадто
висока.

Температура в
холодильнiй камерi
надто висока, але
режим морозильної
камери задовiльний.
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Догляд та технiчне обслуговування

Проблема

Можливi причини

Розв'язання

Стороннi шуми
Незвичайний рiвень
шуму пiд час роботи
холодильника

Вищий рiвень шуму є нормальним.

Високий рiвень
шуму при
увiмкненнi
компресора.

На початку циклу охолодження пiд час
ввiмкнення холодильника вiн працює
пiд бiльш високим тиском.

Це нормально. Рiвень шуму поступово
знизиться.

Вiбрацiя та
гуркотiння.

Поверхня пiдлоги нерiвна або
недостатньо тверда.
Холодильник трохи хитається на рiвнiй
пiдлозi.

Переконайтесь, що пiдлога досить рiвна
та тверда для холодильника.

Вiбрують предмети, що на
холодильнику.

Знiмiть стороннi предмети.

Контейнери вiбрують на полицях
холодильника.

Незначна вiбрацiя контейнерiв є
нормальною. Пересуньте їх.
Переконайтеся, що пiдлога є рiвною, а
холодильник установлений мiцно.
Для холодильника є нормальним мати
невеликий крен назад.

Холодильник торкається стiни або
меблiв.

Пересуньте холодильник вiд стiни або
меблiв.

Спекотнi та вологi погоднi умови
спричиняють внутрiшнє запотiвання i
стимулюють накопичення паморозi.

Це нормально.

Дверi зачиненi неповнiстю.

Див. роздiл «Вiдчинення/зачинення
дверей» нижче.

Дверi часто вiдкриваються або
залишаються вiдчиненими тривалий
час.

Не вiдчиняйте дверi занадто часто.

Вологi погоднi умови.

Це є нормальним явищем за умови
пiдвищеної вологостi повiтря. Волога
зникне iз змiною погодних умов.

Дверi неповнiстю зачиненi. Холодне
повiтря з камери контактує з теплою
зовнiшньою атмосферою.

Повнiстю зачинiть дверi.

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

Вода/волога/лiд на
зовнiшнiх поверхнях
холодильника
Волога
утворюється на
зовнiшнiх
поверхнях
холодильника або
мiж дверима.
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УКРАЇНА

Сучаснi холодильники мiсткiшi та
здатнi пiдтримувати рiвномiрнiшi
температури в камерах.

Догляд та технiчне обслуговування

Проблема

Можливi причини

Розв'язання

Неприємнi запахи
в холодильнику
Внутрiшнi поверхнi треба помити.

Помийте внутрiшнi поверхнi
холодильника за допомогою губки,
теплої води та питної соди.

В холодильнику зберiгаються
продукти iз сильним запахом.

Щiльно прикрийте продукти.

Джерелом запаху є контейнери або
пакувальнi матерiали.

Використовуйте iншi контейнери або
змiнiть марку пакувальних матерiалiв.

Дверi не
зачиняються.

Розташування продуктiв
перешкоджає зачиненню дверей.

Пересуньте продукти, що
перешкоджають зачиненню дверей.

Дверi не
зачиняються.

Дверi однiєї камери зачиненi надто
сильно, в результатi чого iншi дверi
трохи вiдчинилися.

Обережно зачинiть дверi обох камер.

Холодильник установлений нерiвно i
хитається пiд час роботи.

Встановiть вiдповiдну висоту за
допомогою регулювального гвинту
висоти.

Пiдлога нерiвна або недостатньо
тверда.
Холодильник хитається, стоячи на
нерiвнiй пiдлозi.

Переконайтесь, що пiдлога рiвна та
забезпечує достатню опору для
холодильника. Звернiться до тесляра,
щоб виправити осiдання пiдлоги.
Для холодильника є нормальним мати
невеликий крен назад.
Пересуньте холодильник.

УКРАЇНА

Вiдчинення/зачине
ння дверей/ящикiв

Холодильник торкається стiни або
меблiв.
Продукти торкаються полицi, що над
ящиком.

Виймiть частину продуктiв з
перевантаженого ящика.

Полозки, по яких рухається ящик,
забрудненi.

Очистiть ящик та полозки.

Бункер для льоду пустий.

Коли перша порцiя льоду потрапить до
бункера, система подачi почне
працювати.

Встановлений занадто високий
температурний режим морозильної
камери.

Встановiть нижчу температуру, щоб
уможливити вироблення льоду. Пiсля
виготовлення першої порцiї льоду
система подачi почне працювати.

Клапан водопроводу закритий.

Вiдкрийте клапан водопроводу та
зачекайте, доки холодильник
виготовить лiд. Пiсля вироблення
першої порцiї льоду система подачi
почне працювати.

Дверi морозильної або холодильної
34 камер вiдчиненi..

Переконайтеся, що дверi зачиненi.

Важко
висовувати
ящики.

Система подачi
питної води та
льоду
Подача льоду не
здiйснюється.

Догляд та технiчне обслуговування

Проблема

Можливi причини

Розв'язання

Подача льоду
не
здiйснюється

Лiд розтанув та заморозився
навколо шнеку через нечасте
використання, коливання
температур та/або зупинки подачi
електроживлення.

Дiстаньте бункер для льоду та повнiстю
розморозьте його вмiст. Очистiть
бункер, витрiть його насухо та
встановiть на мiсце.
Пiсля виготовлення нової порцiї льоду
система подачi почне працювати.

Подача льоду
заблокована.

Кубики льоду затиснутi мiж важелем
льодогенератору та задньою
частиною бункера.

Видалiть шматочки льоду, що
перешкоджають подачi.

Кубики льоду заморозилися разом.

Аби запобiгти замороженню кубикiв
льоду разом, використовуйте систему
подачi частiше.
В системi подачi слiд використовувати
лише лiд, виготовлений
льодогенератором.
Вiдкрийте клапан водопроводу.

Подача води
не
здiйснюється.
У води
незвичайний
присмак
та/або запах.

Переконайтеся, що дверi зачиненi.

Видалiть 7 склянок води, щоб освiжити
постачання. Видалiть ще 7 склянок
води, щоб повнiстю промити
контейнер.
З’єднайте пристрiй з лiнiєю, що
Вiдсутнє належне з’єднання
здiйснює подачу холодної води до
пристрою з лiнiєю водопроводу.
кухонного крану.
Звук падiння можна почути, коли лiд потрапляє до бункера. Рiвень звуку
вiдрiзняється в залежностi вiд мiсця установки холодильника.

Звук падiння
льоду
Звук подачi
води
Інше

Звук можна почути пiд час постачання води до льодогенератора пiсля
потрапляння виготовленого льоду до бункера.
Уважно ознайомтесь iз роздiлом «Автоматичний льодогенератор та система
подачi питної води» в цiй iнструкцiї.

На дисплеї
відображується «OFF»
(після збігу 20 секунд
«OFF» зникає з дисплею,
але холодильник і надалі
залишається у режимі
«DEMO»).

Холодильник перебуває у режимі демонстрації. У режимі демонстрації холодильна
система не працює; нормально працюють тільки освітлення і дисплей. Щоб вимкнути
режим демонстрації, слід відчинити дверцята і, утримуючи натиснутою кнопку «Fridge»,
тричі натиснути кнопку «EXPRESS F».
Після того як режим демонстрації буде вимкнутий, з’являються попередньо завдані
параметри.
УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИСТРОЮ
1. Якщо до пристрою прикрiплено символ з перекресленоюкорзиною на колесах, це
означає, що утилiзацiя пристрою здiйснюється вiдповiдно до Директиви 2002/96/ЄС.
2. Усi електричнi та електроннi продукти мають бути утилiзованi окремо вiд мунiципальних
вiдходiв через спецiальнi центри збору вторинної сировини, призначенi урядом або
мiсцевими органами влади.
3. Належна утилiзацiя старого пристрою допомагає запобiгти потенцiальному
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.
4. Бiльш детальну iнформацiю стосовно утилiзацiї старого
пристрою можна отримати в мерiї, службi переробки вiдходiв або у торгового агента.
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Характеристики фтористих парникових газів,
що використовуються у даному
холодильнику в якості холодоагенту.

R-134a

100% HFC-134a

(kgC0 2-eq)
1300

УКРАЇНА

В системi подачi використовуються
придбанi або виготовленi iншим
чином шматочки льоду.
Клапан водопроводу закритий. Див.
роздiл «Льодогенератор не
працює».
Дверi морозильної або холодильної
камер вiдкритi.
Вода у контейнерi не змiнювалася
протягом тривалого часу.

