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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Стосовно підключення до електромережі
Не допускайте затискання або защемлення шнура живлення після
відключення штепселя від розетки при пересуванні холодильника
під час установки.
Відсуваючи прилад від стіни, будьте обережні, щоб не допустити
потрапляння шнура живлення під холодильник або його ушкодження.
Це може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.
Використовуйте для заземлення окремий провідник, розрахований
на напругу, що відповідає допустимій напрузі розетки.
Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі.
Якщо шнур живлення пошкоджений, з метою уникнення небезпеки
він повинен бути замінений виробником, його сервісним
представником або відповідно кваліфікованим спеціалістом.
2. Стосовно користування холодильником
Не дозволяйте дітям залазити всередину приладу.
Перебування всередині холодильника є небезпечним
для життя дитини.
При різкому відкриванні або закриванні дверцят
продукти, що зберігаються в холодильнику, можуть
впасти вам на ноги, тому будьте обережні.
Не ставте важкі предмети на дверцята мінібару.
(тільки для моделей з міні-баром)
Предмети, що падають, можуть травмувати людей.
Під час грози, або якщо прилад не використовується
протягом тривалого часу, відключайте штепсель
від розетки.
У протилежному випадку виникає небезпека пожежі або
ураження електричним струмом.

Не допускайте потрапляння рук у контейнер
для льоду і в дозатор льоду.
Працюючий льодогенератор може травмувати вас.
Не знімайте кришку автоматичного
льодогенератора.
(Тільки для моделей, обладнаних автоматичним
льодогенератором)
Працюючий механізм льодогенератора може
травмувати вас.
Не нагромаджуйте безладно продукти в
холодильнику.
При відкриванні або закриванні дверцят продукти
tможуть впасти і травмувати вас або інших людей.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

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.

Тримайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою або оточуючій структурі
відкритими.
Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби (крім тих, що
рекомендовані виробником) для прискорення розморожування.
Не пошкоджуйте трубки, якими подається охолоджувальна речовина.
Не використовуйте електроприлади всередині холодильника, крім
випадків, коли вони рекомендовані виробником.
Охолоджувальна речовина та газ для обдування ізоляції, що
використовуються в цьому пристрої, потребують застосування спеціальних
процедур утилізації.Проконсультуйтеся із представником сервісної служби
або іншим кваліфікованим спеціалістом.

Цей пристрій містить малу кількість ізобутанового холодоагенту (R600a),
природного газу, який не є шкідливим для довкілля, але є займистим.
Під час транспортування та установки пристрою приділяйте увагу тому,
щоб не пошкодити кола та контури холодильника.Бризки холодоагенту з
пошкоджених трубок можуть спалахнути або пошкодити очі.При виявленні
витоку уникайте відкритого полум'я, можливих джерел займання та
провітрить кімнату, в якій знаходиться пристрій, протягом кількох хвилин.
Щоб уникнути утворення займистої газової суміші у випадку витоку з контурів
холодоагенту, розмір приміщення, в якому можна установити пристрій, залежить
від кількості використовуваного холодоагенту.Розмір кімнати повинен становити
1 м2 на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині пристрою.Кількість холодоагенту
у вашому пристрої зазначена на його паспортній табличці.Не вмикайте пристрій,
який має ознаки пошкодження.У разі виникнення сумнівів проконсультуйтесь з
дилером.

Очисник повітря Hygiene Fresh

Кожух льодогенератора

Vacuum Fresh

Деталі, функції та опції можуть бути різними для різних моделей.Ваша
модель може не мати всіх опцій.

6. Пристрій призначений для домашнього (і подібного до нього)
використання, наприклад, на кухні для персоналу в магазинах,
офісах і подібних місцях, у позаміських будинках, в номерах
готелів, мотелів й інших подібних приміщеннях, у приватних
готелях, у банкетних службах та схожих умовах, не пов’язаних
з роздрібною торгівлею.
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Накладка верхньої
петлі

Відкрутіть гвинти й зніміть накладку
петлі і кришку печатної плати.
Від’єднайте усі проводи, останнім
від’єднавши провід заземлення.

Кришка печатної плати

Накладка верхньої
петлі

Відкрутіть гвинти й зніміть накладку
петлі і кришку печатної плати.
Від’єднайте усі проводи, останнім
від’єднавши провід заземлення.
Кришка печатної плати

Регулювання висоти
Якщо дверцята
холодильного і
морозильного
відділень не
співпадають по
висоті

Якщо дверцята морозильного
відділення розташовані нижче
дверцят холодильного
відділення

Вирівняйте дверцята, вставивши
пласку викрутку у шліц лівого гвинта
регулювання висоти, і оберніть її за
годинниковою стрілкою ( ) .

Лівий гвинт
регулювання висоти

Якщо дверцята морозильного
відділення розташовані вище
дверцят холодильного
відділення

Вирівняйте дверцята, вставивши
пласку викрутку у шліц правого гвинта
регулювання висоти, і оберніть її за
годинниковою стрілкою ( ) .

Правий гвинт
регулювання висоти

Якщо не вдається вирівняти дверцята по висоті
Якщо не вдається вирівняти дверцята за допомогою гвинта
регулювання висоти, вставте прозору вставку, що постачається
у комплекті.
Зніміть дверцята, які розташовані нижче, за допомогою хрестоподібної (+)
викрутки відкрутивши гвинти нижньої петлі, як показано на малюнку ,
вставте прозору вставку між нижньою петлею і нижньою скобою, та
зафіксуйте її за допомогою гвинта, як показано на малюнку .
При необхідності вставте додаткові вставки, щоб вирівняти дверцята по
висоті.(Усього в комплект входить 4 вставки).
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HYGIENE FRESH

Деталі, функції та опції можуть бути різними для різних моделей.

Через 20 секунд після закриття дверці або останнього натискання на кнопку яскравість
світлодіодного дисплея знижується і активується енергозберігаючий режим.
При відкритті дверцят або натисканні на кнопку яскравість дисплея підвищується.

OFF

ПРИМІТКА: Функція “ВИМКН”

Якщо натискати кнопку FRIDGE
кілька разів поспіль, перебираючи значення
температур морозильника, можна вибрати функцію "OFF".Ця функція
переводить морозильник в режим економії енергії, який дуже зручний, якщо
Ви їдете у відпустку, адже максимально знижує обїем споживаної енергії.
Якщо вибрати "OFF", то під час відкривання морозильної камери лампочка
не світитиметься.Ця функція не впливає на температуру холодильника.

УВАГА

Вибираючи функцію "OFF", не залишайте продукти в морозильній камері.
При температурі даного режиму продукти зіпсуються та стануть
непридатними для їжі.
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Увімк
«Вимк»

Коли режим швидкої заморозки
увімкнений, його можна вимкнути,
натиснувши кнопку ще раз, або,
функція буде вимкнена автоматично
через деякий час по завершенні циклу.

Увімк

Заблоковано

Очисник повітря
Hygiene Fresh

УВАГА

Вимк

Розблоковано

Якщо вам потрібно очистити повітря, скористайтеся
цією функцією.
Коли вибрана функція Hygiene Fresh, значок
робить 3 оберти і відбувається перехід в
режим «Увімк».
HYGIENE FRESH
При повторному натисканні, значок
Вимк
Авто
Живлення
робить 3 оберти і відбувається перехід в
режим
.
При наступному натисканні відбувається
перехід в режим «Вимк».
Якщо відкрити дверцята після вимкнення очисника повітря Hygiene Fresh, лампа
біля Hygiene Fresh буде вимкнена.
Через 1 рік нормальної експлуатації загориться
, указуючи на
необхідність заміни очисника Hygiene Fresh.Користувач може замінити його,
коли вважатиме за потрібне.
Після заміни Hygiene Fresh, або якщо заміна непотрібна, натисніть і утримуйте
кнопку HYGIENE FRESH протягом щонайменше 5-ти секунд, щоб перезапустити таймер і
ндикатора і відключити нагадування.
Не використовуйте воду для чищення фільтра, оскільки це може знизити його
ефективність.Якщо час роботи перевищує період придатності, ефективність
функції дезодорації може бути знижена.
Для заміни Hygiene Fresh зверніться до місцевого сервісного центру
.

Замороження льоду
Замороження
льоду

Налити воду в форму для льоду.
Якщо налити забагато води, буде
нелегко розділяти кубики.
Краплі води падатимуть униз, і
кубики льоду примерзнуть одне
до одного.

Контейнер для
замороження льоду

Поверніть ручку розділення кубиків
у відсіку для заморожування льоду.
Кубики льоду випадуть в контейнер
для зберігання льоду.

ПРИМІТКА:
Якщо повернути ручку розділення кубиків, перш ніж лід повністю
замерзне, залишки води виплеснуться в контейнер для
зберігання льоду, і кубики примерзнуть одне до одного.
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Відсік для свіжих продуктів
Як користуватися
відсіком для
свіжих продуктів

Натисніть і утримуйте центральну
частину лівого боку відсіку для
свіжих продуктів, доки не почуєте
"клацання".

Місткість відсіку для свіжих продуктів
збільшилася, і в ній можна зберігати
більше продуктів.

Сөре
Қалай пайдалану
керек

Қалай бөлшектеу
керек

Гарнир, салатты немесе тоңазытылған тағамды
сөреде сақтап, ыдыстардың арасында едəуір жер
қалдыруға болады.

Сөренің алдыңғы бөлігін ұстап тұрып, ілмекті
бөлігімен құрсауланғанша сыртқа қарай тартыңыз.

Сөрені тартып шығара алмасаңыз, оны сəл
көтеріңкіреңіз.

Сөрені шығарып алу үшін, оны еппен ұстап
тұрып еңкейтіңіз.

Секція з двома зірками
Корзина
морозильного
відділення

Двома зірками позначається відсік, у якому продукти
зберігаються при температурі -12°C~-18°C.
Короткочасне зберігання заморожених продуктів.

Натисніть і
утримуйте,
доки не
почуєте
"клацання".

Світлодіодний індикатор
(Морозильне/холодильне відділення)

Якщо горить індикатор холодильного відділення
При відкритті дверцят морозильного/холодильного
Світлодіодна
відділення загорається вбудований світлодіодний
лампа
індикатор.
Цей індикатор загорається при відкритті дверцят
холодильного/морозильного відділення, або міні-бара.
Світлодіодний індикатор працює у напівпостійному режимі.

Як користуватися
системою Hygiene
Fresh

Hygiene Fresh

Очисник повітря Hygiene Fresh заздалегідь встановлений на
стінці холодильника, тому вам його встановлювати не потрібно.
Для зберігання страв з сильним запахом використовуйте контейнери
з щільними кришками.
У протилежному випадку, запахи будуть вбиратися в інші продукти.

Hygiene Fresh

Зняття і установка
Hygiene Fresh

Візьміться за корпус Hygiene Fresh, оберніть його приблизно на 15
градусів проти годинникової стрілки, як показано на малюнку (а).
Вийміть Hygiene Fresh із кожуха.
Установіть новий очисник повітря в корпус, як показано на малюнку (b).
(Зверніть увагу на напрямок встановлення).
Установіть пристрій, як показано на малюнку (с), вставте і оберніть за
годинниковою стрілкою, поки не роздасться звук клацання, який означає,
що пристрій встановлено.
Слово
«BACK»
повинно
бути зовні.

УВАГА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо на дисплеї світить

Установочна лінія

, зверніться до сервісного центру.

Не вставляйте пальці або сторонні предмети у вентилятор фільтра,
щоб не отримати травму.

Vacuum Fresh
Шухляда в холодильному відділенні для
зберігання овочів або м’яса.
Натисніть кнопку Vacuum Fresh декілька
разів, і продукти можна буде зберігати
протягом тривалішого терміну.

Кнопка Vacuum Fresh

вина
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Заходи з енергозбереження

• Установлюйте холодильник у затіненому, прохолодному і гарно вентильованому місці.
• Не відкривайте дверцята занадто часто без необхідності.
• Не залишайте дверцята надовго відкритими,закривайте дверцята якомога скоріше.
• Перед зберіганням у холодильнику дайте гарячим продуктам охолонути.
• Не рекомендується переповнювати холодильник продуктами. Необхідно залишити
достатньо вільного простору для циркуляції холодного повітря.
• Не установлюйте температуру охолодження холодильника нижче, ніж потрібно.Не
кладіть продукти поруч із датчиком температури.
• Не кладіть в холодильник продукти, не призначені для зберігання в холоді.
• Для розморожування глибоко заморожених продуктів кладіть їх у холодильне
відділення; це допоможе холодильнику підтримувати низьку температуру (тільки в
деяких моделях).
• Для підтримки нормального теплообміну періодично (раз на рік) очищайте задню стінку
і протиконденсатну трубку (тільки в деяких моделях).
• Не затуляйте вентиляційні отвори продуктами. (тільки в деяких моделях)

Як частково розібрати
ПРИМІТКА:

Після демонтажу деталей зібрати їх знов можна в порядку, зворотному
до порядку демонтажу.Після демонтажу або перед монтажем
переконайтеся, що холодильник вимкнено.Не докладайте
надлишкових зусиль, щоб не пошкодити деталі.

Полиця
морозильника

Полиця двері
та опора

Щоб вийняти полицю, притисніть її вліво (1),
дещо підійміть ліву частину полиці (2),
підійміть праву частину (3) та витягніть
полицю.
Тримаючи обидва боки полиці підійміть її у
напрямку (1), тоді витягніть полицю в
напрямку (2).

Льодогенератор

Підійміть (1), після чого потягніть на себе.
Підійміть (2), після чого потягніть форму для льоду на себе.
Підійміть (3), після чого потягніть контейнер для зберігання льоду на себе.
Якщо ви не робите лід, можна вийняти контейнер для льоду й
використовувати контейнер для зберігання льоду в якості полиці.

ПРИМІТКА

Під час чищення льодогенератора не
кладіть його в воду та не мийте водою.
Його слід протирати вологою матерією
та витирати насухо перед
використанням.Якщо на
льодогенераторі залишиться волога,
це може зашкодити його нормальній
роботі.

Спосіб
розбирання
відсіку свіжих
продуктів

Підійміть та витягніть відсік
для свіжих продуктів (1).

Підійміть (2) та витягніть (3) у
розібраний відсік для свіжих
продуктів.

Гарантійний термін для лінійного компресора:
Десять (10) років з дня придбання у роздрібній мережі.
Дише запасні частини (споживач оплачує лише роботу)
Шум, пов’язаний з нормальною роботою, а також випадки
недотримання інструкцій з експлуатації, догляду та
встановлення чи експлуатація виробу в невідповідних
умовах не підпадають під умови цієї гарантії.

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту
щодо обмеженного використання небезпечних речовин в
електричному і електронному обладнанні.

Є нормальним…
Наступні ситуації є нормальними.

Ситуація
Шум

Якщо чути стукіт "Tak"
або "Took"

Цей звук супроводжує розширення/скорочення
різних деталей або роботу керівних пристроїв при
зміні температурного режиму в холодильнику.

Якщо чути гурчання,
деренчання або гудіння
"Deureureuk~", "Dulkuk"
або "Woong"

Це звук компресора або вентилятора на початку
або наприкінці роботи холодильника.Цей звук
аналогічний звуку, що виникає при вмиканні і
вимиканні двигуна автомобіля.

Якщо чути звук води, що
тече, або булькіт стукіт
"Kureureuk"

Це звук, що супроводжує зміну стану холодоагенту
в холодильному/морозильному відділенні. Коли
рідина перетворюється на газ, буде чути звук води,
що тече, а коли газ перетворюється на рідину, буде
чути булькіт "Kureureuk".

Якщо одразу після
зачинення дверцят чути
шипіння повітря "Shoo~"
або "Shik"

Цей звук утворюється при короткочасному
зниженні внутрішнього тиску внаслідок швидкого
охолодження теплого повітря, що потрапляє
всередину холодильного або морозильного
відділення через відкриті дверцята.

Якщо чути вібруючий
звук

Якщо холодильник установлений на дерев’яній
підлозі або на дерев’яній панелі, або якщо
холодильник не вирівняний належним чином, може
виникати досить гучний шум від вібрації.
При першому ввімкненні холодильника він
працюватиме в прискореному режимі для швидкого
охолодження, внаслідок чого він може шуміти
більше, ніж звичайно. Коли внутрішня температура
впаде нижче певної величини, шум ослабне.
Якщо дверцята холодильного або морозильного
відділення закрити швидко або із зусиллям, вони
можуть злегка відчинитися, після чого будуть
зачинені.
Зачиняйте дверцята обережно, не застосовуючи
надмірних зусиль.

Якщо чути сильний шум
при першому ввімкненні
холодильника

Відкриті
дверцята

Пояснення

Якщо дверцята злегка
відчиняються після
зачинення

Обледеніння/
Конденсат

Якщо на внутрішніх або
зовнішніх стінках
холодильника
утворюється лід або
конденсат

При потраплянні повітря ззовні на охолоджені
внутрішні поверхні холодильника може
утворюватися лід/конденсат.
Особливо це трапляється при частому
відкриванні/закриванні дверцят холодильника.
Крім того, конденсат може утворюватися на
зовнішніх поверхнях холодильника, якщо він
установлений у приміщенні з високою вологістю,
під час дощового сезону або в дощовий день.Це є
природним явищем, що виникає у вологу погоду.
Витріть краплі вологи сухою тканиною.

Температура

Якщо передня сторона
холодильника нагрілася

По периметру передньої частини холодильника та
на перегородці, що розділяє холодильне і
морозильне відділення, установлені теплові трубки
для запобігання утворенню конденсату.Холодильник
може трохи нагріватися одразу після установки або
під час спекотного літа, проте це не є несправністю і
приводом для занепокоєння.

