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Реєстрація
Модель та серiйний номер холодильника вказанi на зовнiшнiй бiчнiй сторонi виробу.
Останнiй є унікальним і належить тільки даному холодильнику і ніякому більше.
Заповніть приведену нижче таблицю і зберігайте цю інструкцію як свідоцтво про
покупку. Також прикріпіть в цьому місці ваш чек на придбання.
Дата придбання
Назва продавця
Адреса продавця
Телефон продавця

Номер №
Серійний номер

:
:
:
:
:
:

ЗМlСТ

3

ЗМlСТ
4 ВСТУП
4 Мiкрофiша. Таблиця з технiчними
характеристиками
5 Основні заходи безпеки
9 Основні частини холодильника

12 ВСТАНОВЛЕННЯ
12 Кліматичний клас
12 Встановлення
12 Початок

13 ЕКСПЛУАТАЦIЯ
13 Панель управління
16 - Регулювання температури
16 - Зона оптимальної температури
«ЗОНА OPTI-TEMP»
17 - Швидке заморожування
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»
17 - Режим економії електроенергії
«ЭКО-РЕЖИМ»
18 - «БЛОКИРОВКА»
18 - Самотестування
18 - Попереджувальний сигнал нещiльно
закритих дверцят «ЗВУК.СИГНАЛ»
18 - Увiмкнути/Вимкнути
19 - Пiдсвiчування морозильного
вiддiлення
19 Холодильне віддiлення
19 Як вийняти ящик «ЗОНА OPTI-TEMP»
19 Як зняти кришку висувного ящика
20 Як вийняти висувний ящик для овочiв
20 Підставка для зберiгання пляшок
20 Вийняття та встановлення знімної
скляної полиці
20 Знiмна скляна полиця
21 Вийняття та встановлення шухляди
морозильного відділення
22 Приготування льоду

22 РЕКОМЕНДАЦIЇ ЗІ
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТIВ
22 Зберігання продуктів

23 ДОГЛЯД I ОБСЛУГОВУВАННЯ
23
23
23
24

Прибирання
Загальна інформація
Особливостi роботи холодильника
Перевішування дверей
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4 ВСТУП

МIКРОФIША. ТАБЛИЦЯ З ТЕХНIЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА:
Модель
Специфiкацiя

GA**489T* GA**589**KZ GA**589**QZ GA**589**CZ GA**439TL** GA**539**QZ GA**539**CZ
GA**499**KZ GA**489**QZ GA**489**CZ
GA**439**QZ GA**439**CZ
GA**489**KZ
GA**539*P*P
GA**489***P
GA**439*P*P
GA**489**CK
GA**489**VM

Найменування або торговельна марка
постачальника холодильного приладу
Категорія холодильного приладу

Холодильник-морозильник з морозильним відділенням

Номiнальна напруга (В~Гц)
Клiматичний клас
Споживана потужнiсть (Вт):

220В - 240В ~ 50Гц
SN-ST

- при розморожуванні

170

- нагрiвального елементу
- лампи, максимальне
Об’єм (л), Нетто/Брутто

170
360/394

335/394

- морозильне вiддiлення (л), Нетто/Брутто

334/368

105/131

- вiддiлення свiжостi (л)
- холодильне відділення (л), Нетто/Брутто

-

17
213/263

229/237

255/263

Хладагент/Вага (г)

R600a/64г

Вспінюючий агент
Габаритнi розмiри:

Циклопентан

- висота (мм), без упаковки/у упаковцi
- глибина (мм), без упаковки/у упаковцi

2000/2095
668/745

- ширина (мм), без упаковки/у упаковцi
- вага (кг), без упаковки/у упаковцi

1900/1995

688/745

688/745

668/745
595/655

89/95

97/103

87/93

92/98

85/91

83/89

Клас морозильної камери
Тotal No Frost

Система охолодження
Продуктивність заморожування (кг/24 годин)

11,6

-

Час автономного живлення без споживання енергії, (год)

26,5

-

Клас енергоефективності*
Річний обсяг енергоспоживання
холодильним приладом (кВт·г/рiк)
Рівень акустичного поширення
шуму в повітрі, дБА
Проектна температура відділень:
- холодильне відділення
- морозильне вiддiлення

А++
246

237
40
-1 до +9°С
-29 до -13°С

* Методика вимірювання і розрахунку згідно Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних
холодильників затвердженного постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702

ПРИМIТКА
Компанія-виробник залишає за собою право змінювати деякi технічні
характеристики без попереднього повiдомлення.

242

ВСТУП

ОСНОВНΙ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для уникнення ризику травмування, шкоди
майну або неправильного використання
виробу необхідно виконувати наступні
інструкції з безпеки (Після ознайомлення з
даним посібником його потрібно зберігати в
безпечному та доступному місці). Не
забудьте передати його наступному
власникові холодильника.

УВАГА!
Цей знак вказує на наявність небезпеки
загибелі або серйозної травми.

ОБЕРЕЖНО!

Цей знак вказує на наявність небезпеки
нещасного випадку або матеріальної
шкоди.
Термін служби даного пристрою складає
5 років із дня передачі товару споживачу.
Виробник не несе відповідальності у
випадку недотримання правил
експлуатації, що зазначені у даній
інструкції.

УВАГА!
• Перед початком використання даний
холодильник потрібно встановити та
підключити належним чином у
відповідності з інструкцією з установки.
• Забороняється розбирати,
ремонтувати або вносити зміни у
конструкцію даного електроприладу.
Це може призвести до пожежі або
несправностям під час його роботи,
що може бути причиною нещасного
випадку.
• Для зниження ризику виникнення
пожежі, ураження електричним
струмом або травм необхідно
дотримуватись основних застережних
засобів.
ПРИ ПIДКЛЮЧЕННI ДО ДЖЕРЕЛА
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ:
Потрібно використовувати
окрему розетку.
Використання однієї
розетки для декількох
приладів може призвести до займання.
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Якщо виявлено пошкодження мережевого
кабелю або вилки або нещільний контакт
гнізд розетки, користуватися ними
заборонено.
Це може призвести до
ураження електричним
струмом або до короткого
замикання, що може стати
причиною пожежі.
Не допускайте перегинання мережевого
шнура та переконайтесь,
що вiн не притиснутий
важким предметом.
Притиснутий шнур може
пошкодитися, що
призведе до пожежi або
ураження електричним струмом.
Не допускайте перегинання мережевого
шнура та переконайтесь, що вiн не
притиснутий важким предметом.
Притиснутий шнур може
пошкодитися, що
призведе до пожежi або

ураження електричним
струмом.

Заборонено заміняти мережевий шнур
або змінювати його довжину. Це може
викликати його пошкодження та
призвести до короткого
замикання і стати
причиною пожежі.
При пошкодженні шнура
живлення його заміну, щоб
уникнути небезпеки, має
проводити виробник, сервісна служба або
аналогічний кваліфікований персонал.
Не потрiбно тягнути шнур або торкатися
до нього вологими
руками.
Це може призвести до
ураження електричним
струмом або травми.
Витріть насухо вилку, очистіть її від
пилу та обережно вставте її у розетку.
Пил, вода або слабкий
контакт можуть стати
причиною пожежі або
ураження електричним
струмом.
Холодильник повинен бути заземлений.
Неправильно виконане
заземлення може
призвести до виходу з
ладу або ураження
електричним струмом.

6 ВСТУП
ПΙД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ХОЛОДИЛЬНИКА:
Не слід ставити важкі, небезпечні та інші
предмети на холодильник.
При відкриванні або закриванні
дверцят ці предмети можуть
впасти та призвести до травми,
загоряння або враження
електричним струмом.
Не тримайтесь за дверцята, кошики,
висувні секції чи полиці.
Це може призвести до падіння
холодильника чи поранити
руки. Особливо, не дозволяйте
це робити дітям.
Пошкодження ізоляції
електричних частин може
призвести до короткого
замикання чи враження
електричним струмом.
Не використовуйте поряд з
холодильником та не зберігайте в ньому
горючі матеріали, такі як
ефір, бензин, спирт,
скраплений нафтовий
газ (пропан-бутан),
розпилювачі або
косметику.
Це може призвести до вибуху або пожежі.
Не слід розміщувати свічку, що горить, у
холодильнику для знищення неприємних
запахів. Не слід користуватися
феном для осушення простору
всередині холодильника.
Це може призвести до вибуху
або пожежі.
Заборонено поміщати тварин
у холодильник.
Будь ласка, будьте обережні під час
відкривання та закривання дверцят
холодильника, оскільки
при цьому можна
поранити інших людей,
що знаходяться поруч.
При відкриванні та
закриванні дверцят
можна защемити руку
або ногу, а також дитина
може вдаритися об кут дверцят.

Не слід зберігати в холодильнику ліки
або наукові матеріали.
Зберігання матеріалів, що
потребують суворого
дотримання
температурного режиму,
може призвести до їх
псування чи неочікуваної
хімічної реакції, що може бути ризиковано.
Якщо холодильник було затоплено,
подальше його використання
дозволяється лише
після перевірки
представником
сервісного центру.
В іншому випадку існує
небезпека враження
електричним струмом або пожежі.
У разі витоку газу не слід торкатися
холодильника або розетки. Необхідно
негайно провітрити приміщення і
звернутися до сервісного центру.
Якщо в процесі транспортування, монтажу
або експлуатації будь-які
пошкодження викликали
витік газу, то будь-яка
іскра може призвести до
вибуху або пожежі.
Не слід розпилювати воду
на зовнішню та внутрішню поверхню
холодильника, заборонено
чистити його розчинниками.
Пошкодження ізоляції
електричних частин може
призвести до короткого
замикання або враження
електричним струмом.
Для перенесення холодильника тримайте
його за ручки,
розташовані спереду
знизу та ззаду зверху.
В іншому випадку руки
можуть зісковзнути, що
стане причиною травми.
Не слід просовувати руки чи інші
предмети у вентиляційні отвори, під
кришку, в отвори,
розташовані з заднього
боку холодильника.
Це може призвести до
враження електричним
струмом чи поранення.

ВСТУП
За умов виявлення дивного запаху чи
диму з холодильника, вимкніть терміново
вилку кабелю та
зв’яжіться із
сервісним центром.
Це може стати
причиною пожежі.
Розбирати,
ремонтувати
холодильник чи
вносити будь-які
зміни до його
конструкції дозволено
тільки кваліфікованому спеціалістові.
Заборонено використовувати
холодильник для не побутових цілей
(випробні матеріали, використання його
на кораблі тощо).
Це може призвести до
неочікуваного ризику, такого
як пожежа, ураження
електричним струмом,
псування продуктів, що
зберігаються, або хімічна реакція.
Під час утилізації холодильника слід
зняти з дверцят прокладку і
залишити полиці на місцях.
В іншому разі дитина може
виявитися зачиненою
всередині.
Встановіть холодильник на тверду рівну
підлогу.
Для того, щоб запобігти його
падінню й уникнути
поранень або загибелі
людей.
Не слід користуватися обігрівальним
приладом поруч із
холодильником.
Це може стати
причиною пожежі.

Не підсовуйте руки під
холодильник.
Можна поранитися об
залізну плиту,
що знаходиться знизу.
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Не торкайтеся продуктів або посуду у
морозильному
відділенні вологими
руками.
Це може стати причиною
обмороження.
Якщо ви бажаєте викинути холодильник,
звертайтеся до служби утилізації.
Холодильний агент та
ізолюючий газ, що
застосовуються у виробі,
потребують особливих
заходів щодо їх утилізації.
Перед утилізацією
переконайтеся, що жодну з трубок на
задньому боці виробу не пошкоджено.
Не торкайтеся мокрими руками до
продуктів або
контейнерів, що
знаходяться у
морозильній камері.
Це може призвести до
обмороження.
Після відключення холодильника від
мережі включати його
повторно слід не раніше,
ніж за 5 хвилин.
В іншому разі холодильник
може вийти з ладу.
Для відключення холодильника від
мережі тягніть за вилку, а не за кабель.
Витягання вилки з розетки за
шнур може призвести до
враження електричним
струмом, короткого замикання
чи пожежі.
Забороняється використовувати горючі
аерозолі поруч із
холодильником.
Це може стати причиною
пожежі.
Вилку слід виймати з розетки під час
прибирання, чищення всередині
холодильника.
Інакше це може
призвести до ураження
електричним струмом або
травми.

8 ВСТУП
Вимикайте холодильник з мережі під час
грози або перед тривалою перервою у
використанні.
Щоб запобігти ризику ураження
електричним струмом і
займанню.
Не ставте вазу для квітів, чашки,
косметику, медикаменти чи будь-які
ємності з водою на
холодильник.
У випадку їх падіння може
статися пожежа, враження
електричним струмом чи
поранення.
Під час відкривання або закривання
дверцят нестійкі
предмети можуть
перекинутися, впасти
та призвести до
травми.
З обережністю зберігайте
пляшки та інші високі
ємності у корзинах дверцят.
Розетка повинна бути легко доступна
на випадок необхідності швидкого
відключення.
При різкому закриванні дверей
холодильника інші дверцята можуть
відкриватися, оскільки камери
холодильника пов'язані повітроводами.

ОБЕРЕЖНО!

Прилад не призначено для
використання особами (включаючи
дітей) із зниженими фізичними,
чуттєвими чи розумовими здібностями,
а бо за умов відсутності в них життєвого
досвіду чи знань, якщо вони не
знаходяться під контролем або не
проінструктовані щодо використання
приладу особою, відповідальною за їх
безпеку. Діти повинні знаходитися під
наглядом для недопущення гри із
приладом.

УВАГА!

Не використовуйте електричні прилади
всередині відділень приладів для
зберігання продуктів, якщо тільки їх тип
не відповідає рекомендаціям виробника.

УВАГА!
Не застосовуйте для прискорення
розморожування механічні прилади чи
інші засоби, якщо тільки їх не
рекомендовано виробником.

УВАГА!

Уникайте пошкодження
охолоджувального контуру.

УВАГА!

Не затуляйте вентиляційні отвори в
корпусі холодильника або у випадку
встановлення холодильника у
вбудовувань конструкцію.

ОБЕРЕЖНО!
НЕБЕЗПЕКА ЗАЙМАННЯ!
Ізобутан (R600a) безпечний для
навколишнього середовища, але є горючим
газом. Не руйнує озоновий шар.
Під час транспортування та встановлення
холодильника необхідно стежити за тим,
щоб жоден елемент охолоджувального
контуру не було пошкоджено. Щоб запобігти
виникненню вогненебезпечної суміші газів у
разі витоку в охолоджувальному контурі,
розмір приміщення, у якому буде
встановлено виріб, повинен бути більший за
мінімально допустимий розмір і залежить від
кількості використовуваного холодильного
агенту. На кожні 8 г холодоагенту R600a
повинно припадати не менше 1 м³
приміщення, де встановлено виріб. Нижня
межа діапазону вибухонебезпечної
концентрації цього холодоагенту в повітрі
становить 1,8 %. Кількість
використовуваного холодоагенту вказано на
етикетці всередині охолоджувального
відділу.
Ознакою витоку холодоагенту може бути
висока температура в холодильній і
морозильній відділеннях.
У разі виявлення витоку усуньте всі джерела
відкритого полум'я, не використовуйте
потенційні джерела займання, провітріть
приміщення впродовж кількох хвилин. Витік
газу з елементів охолоджувального контуру в
разі безпосереднього контакту може
викликати ушкодження очей і шкіри, а також
призвести до займання цього газу.
Заборонено вмикати холодильник, який має
будь-які ознаки пошкоджень
охолоджувального контуру. Якщо є сумніви,
зверніться до продавця чи авторизованого
сервісного центру.

ВСТУП
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ОСНОВНI ЧАСТИНИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Моделi:
GA**589****
GA**539****
GA**499****
GA**489****
GA**439****
SmartDiagnosis™

.
Відділення для
молочних продуктiв*

Висувна скляна полка*
Підставка для пляшок*
Висувна скляна полка

Дверна полицi*
Multi Airflow

Дверна полицi
Складна скляна полиця*

Висувний ящик для овочiв
або знімна скляна полка

Лоток для яєць (2 шт.)
Дверна полицi

Зона оптимальної
температури
«ЗОНА OPTI-TEMP» /
Зона збереження свіжості
«FRESH 0 ZONE» /
Висувний ящик для
овочів
Форма для льоду
Металева полка*

Дверна ручка
Лоток для заморозки*

Висувний ящик морозильного
вiддiлення

Регульованi нiжки

*Входит в комплектацию не всех моделей.

ПРИМITКА

Якщо будь-які деталі відсутні у Вашому холодильнику, можливо, вони входять до
комплекту інших моделей.
Компанія-виробник має право вносити зміни до комплектації холодильника без
попереднього повідомлення.

10 ВСТУП

ОСНОВНI ЧАСТИНИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Моделi:
GA**529****
GA**429****
Лоток для яєць (2 шт.)
SmartDiagnosis™

.

Висувна скляна полка

Дверна полицi
Multi Airflow

Висувний ящик для овочів

Форма для льоду

Дверна ручка

Висувний ящик морозильного
вiддiлення

Регульованi нiжки

ПРИМITКА
Якщо будь-які деталі відсутні у Вашому холодильнику, можливо, вони входять до
комплекту інших моделей.
Компанія-виробник має право вносити зміни до комплектації холодильника без
попереднього повідомлення.

ВСТУП 11

ОСНОВНI ЧАСТИНИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Моделi:
GA**489T*
GA**439T*
SmartDiagnosis™

.
Відділення для
молочних продуктiв*

Висувна скляна полка*
Підставка для пляшок*
Висувна скляна полка

Дверна полицi*
Multi Airflow

Дверна полицi
Складна скляна полиця*

Висувний ящик для овочiв
або знімна скляна полка
Зона оптимальної
температури
«ЗОНА OPTI-TEMP» /
Зона збереження свіжості
«FRESH 0 ZONE» /
Висувний ящик для
овочів
Форма для льоду

Лоток для яєць (2 шт.)
Дверна полицi

Лампа морозильного
відділення*

Металева полка*

Лоток для заморозки*
Висувний ящик морозильного
вiддiлення

Регульованi нiжки

*Входит в комплектацию не всех моделей.

ПРИМITКА
Якщо будь-які деталі відсутні у Вашому холодильнику, можливо, вони входять до
комплекту інших моделей.
Компанія-виробник має право вносити зміни до комплектації холодильника без
попереднього повідомлення.

12 ВСТАНОВЛЕННЯ

КЛIМАТИЧНИЙ КЛАС
Обладнання призначене для експлуатації в
обмеженому діапазоні температури
навколишнього середовища в залежностi
від кліматичного пояса. Не можна виходити
ні за нижню, ні за верхню границі діапазону.
Кліматичний клас, відповідний до Вашого
обладнання, зазначений на табличці с
технічними даними на внутрішній бічній
стороні холодильного відділення.
Обозначение

Диапазон температур
окружающей среды, °C

Помірний
збільшений
діапазон

SN

+10 до +32

Умеренный

N

+16 до +32

ST

+16 до +38

T

+16 до +43

Клас

Субтропический
Тропический

• Під час встановлювання холодильника
боковою стороною до стіни приміщення
передбачте наявність достатнього
простору для відкривання дверцят на кут
більш 90 градусів, щоб забезпечити
можливість виймання полиць та ящиків.
• Не знімайте круглі наліпки на тильному
боці холодильника. Вони виконують
декоративну функцію, закриваючи
технічні отвори.
• З метою виключення вібрації перевірте
установку холодильника за рівнем. За
необхідності підкрутіть регулювальні
ніжки, щоб компенсувати нерівності
підлоги. Для того, щоб дверцята краще
відкривалися, холодильник має бути
трохи нахилений назад. для того, аби
повернути регулювальні ніжки, трохи
нахиліть холодильник. Для того, щоб
трохи підняти передню частину
холодильника, поверніть регулювальні
ніжки проти годинникової стрілки (
),
а щоб опустити – за годинниковою
стрілкою(
).
• Перед використанням ретельно вимийте
холодильник.

ВCТАНОВЛЕННЯ
• Встановіть обмежувальні упори в верхні
кути задньої стінки холодильника, як
показано на рис. 1. Упори поставляються
в комплекті холодильника.
• Холодильник не є вбудованим. Зверху, із
задньої та бокових його сторін має бути
вільний простір не менш 5 см для
циркуляції повітря та зниження
енергоспоживання.
• Не встановлюйте холодильник поблизу
джерел тепла та в зоні дії прямих
сонячних променів або підвищеної
вологості.
• Переконайтесь, що напруга електричного
струму, вказана в інструкції, відповідає
параметрам мережі Вашого будинку.

• У деяких моделях на фронтальній частині
полиць (металевого кольору) наклеєна
прозора захисна плівка, перед
використанням радимо її зняти.
• Встановіть знімні деталі, такі як ємності
для льоду та ін., на відповідні місця. Вони
запаковані усі разом, аби уникнути
можливої поломки під час
транспортування.
• Вставте вилку мережевого шнура в
розетку. Не вмикайте в цю розетку інші
електричні пристрої.

ПОЧАТОК
Під час першого встановлення
холодильника дайте йому попрацювати 2-3
години, щоб усередині встановилась
робоча температура, і тільки потім
заповнюйте його свіжими чи
замороженими продуктами. Після
відключення холодильника із мережі
повторно вмикати його слід не раніше, ніж
за 5 хвилин. Тепер холодильник готовий до
роботи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 13

вперед

тону

Рис. 1. Встановлювання обмежувальних упорів

ПРИМITКА

Обмежувальні упори повинні бути встановлені для більшої ефективності роботи
холодильника.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛIННЯ
Внутрiшнiй cвітлодiодний дисплей

Швидке заморожування
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»

Регулювання
температури в
морозильному
вiддiленнi

Регулювання
температури в
холодильному
вiддiленнi

«ЭКО-РЕЖИМ»

14 ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Світлодiодний (LED) дисплей.
Зовнішній, тип 1

Регулювання температури в
морозильному відділенні
Швидке заморожування
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»/
«ЭКО-РЕЖИМ»
Попереджувальний сигнал нещiльно
закритих дверцят «ЗВУК.СИГНАЛ»/
«БЛОКИРОВКА»

Регулювання температури в
холодильному відділенні
Регулювання температури
«ЗОНА OPTI-TEMP»
Кнопка ВВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ

Світлодiодний (LED) дисплей.
Зовнішній, тип 2

Регулювання температури в
морозильному відділенні
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»
Попереджувальний сигнал нещiльно
закритих дверцят «ЗВУК.СИГНАЛ»/
«БЛОКИРОВКА»

Регулювання температури в
холодильному відділенні
«ЭКО-РЕЖИМ»
Кнопка ВВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ
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Світлодiодний (LED) дисплей.
Зовнішній, тип 3

Регулювання температури в
холодильному відділенні

Швидке заморожування
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»/«ЭКО-РЕЖИМ»

Регулювання температури
«ЗОНА OPTI-TEMP»

Попереджувальний сигнал нещiльно
закритих дверцят «ЗВУК.СИГНАЛ»/
«БЛОКИРОВКА»

Регулювання температури в
морозильному відділенні

Подсветка морозильного отделения

Світлодiодний (LED) дисплей.
Зовнішній, тип 4

Регулювання температури в
холодильному відділенні

Швидке заморожування
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»/«ЭКО-РЕЖИМ»

Регулювання температури в
морозильному відділенні

Попереджувальний сигнал нещiльно
закритих дверцят «ЗВУК.СИГНАЛ»/
«БЛОКИРОВКА»

16 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Початкова температура в холодильному та
морозильному відділеннях 3 °C та
−20 °C відповідно.
За бажанням Ви можете її змінити,
натискаючи кнопку регулювання
температури відповідного відділення.
Зовнiшнiй свiтлодiодний
дисплей, тип 1

ПРИМITКА
Температура, що відображається на
світлодіодному (LED) дисплеї, є
цільовою, оскільки фактична
температура всередині холодильника
змінюється в залежності від
інтенсивності впливу зовнішніх
факторів, таких як температура
продуктів, що розміщуються, та частота
відкривання дверцят.
Після вмикання холодильник виходить
на заданий режим через 2–3 дні.

Зовнiшнiй свiтлодiодний
дисплей, тип 2

Зовнiшнiй свiтлодiодний
дисплей, тип 3

ЗОНА ОПТИМАЛЬНОЇ
ТЕМПЕРАТУРИ «ЗОНА
OPTI-TEMP»

• Натиснувши кнопку, можна обрати
оптимальну температуру для зберігання
фруктів та овочів, або охолодження риби
та м’яса.
• Можна обрати оптимальний діапазон
температур в залежності від того, які
продукти будуть зберігатися.

Зовнiшнiй свiтлодiодний
дисплей, тип 4

Внутрiшнiй cвітлодiодний
дисплей

Зовнiшнiй свiтлодiодний
дисплей, тип 1; тип 3

• Пропонуються два режими: для
зберігання овочів та фруктів (2 °C), м’яса
та риби (–1 °C).
• Завдяки цьому та оптимальній вологості,
риба та м’ясо довше залишаються
свіжими.
• Коли горить підсвічування ОВОЧІ в зоні
оптимальної температури «ЗОНА
OPTI-TEMP» – встановлено оптимальну
температуру для зберігання овочів та
фруктів.

• Коли горить підсвічування М’ЯСО в зоні
оптимальної температури «ЗОНА
OPTI-TEMP» – встановлено оптимальну температуру для зберігання риби
або м’яса.
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• Температура в зоні оптимальної
температури підтримується в діапазоні –2
°С ~3 °С згідно обраного режиму і
незалежно від температури оточуючого
середовища.

• Щоб увімкнути режим «ЭКО-РЕЖИМ»,
натисніть цю кнопку ще раз. За третім
натисканням кнопки обидва режими
відключаться, і холодильник повернеться
до попереднього температурного режиму.
Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 1; 3; 4

ПРИМITКА
ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ
«БЫСТР. ЗАМОРОЗ.»
• Якщо необхідно швидко заморозити
продукти, ви можете скористатися
функцією швидкого заморожування.
Натисніть один раз кнопку
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.» (швидке
заморожування). Засвітиться
підсвічування «БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»
(швидке заморожування) та почнеться
швидке заморожування.
• Швидке заморожування займає близько
24 годин. Після закінчення цієї операції
холодильник автоматично переходить до
попереднього стану (встановлений
раніше температурний режим). Якщо Ви
бажаєте припинити операцію швидкого
заморожування, натисніть кнопку
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ.» ще раз,
підсвічування згасне й операція швидкого
заморожування припиниться, а
холодильник повернеться до
попереднього стану (до попереднього
температурного режиму).
Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 1; 3; 4

Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 2

Внутрiшнiй cвітлодiодний
дисплей

• Щоб увімкнути режим швидкого
заморожування, натисніть один раз кнопку
«БЫСТР.ЗАМОРОЗ./ЭКО-РЕЖИМ» на
зовнішньому світлодіодному дисплеї, тип
1; 3; 4.

«БЫСТР.ЗАМОРОЗ» режимі іске қосулы
тұрғанда «БЛОКИРОВКА», басқа
түймешіктер жұмыс істемейді. Егер бұл
функция Сізге енді керек болмаса,
аспапты алдыңғы температуралық
режимге қайтару үшін «ЭКО-РЕЖИМ»
түймешігін басыңыз да, басқа
түймешіктерді іске қосыңыз.

РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ «ЭКО-РЕЖИМ»
Ця функція вмикає режим економії
електроенергії, зручний у разі Вашого
тривалого від’їзду. Він дозволяє знизити
енергоспоживання. Щоб увімкнути цю
функцію, натисніть кнопку «ЭКО-РЕЖИМ»,
засвітиться підсвічування. За повторного
натискання кнопки ця функція
вимикається.
Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 1; 3; 4

Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 2

Внутрiшнiй cвітлодiодний
дисплей

18 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ СИГНАЛ
НЕЩIЛЬНО ЗАКРИТИХ ДВЕРЦЯТ
«ЗВУК. СИГНАЛ»

ПРИМITКА

Для економії електроенергії зовнішній
дисплей переходить до режиму
зберігання енергії – згасає
підсвічування всіх індикаторів за
винятком «БЛОКИРОВКА» (зовнiшнiй
свiтлодiодний дисплей, тип 1; 2).

• Якщо дверцята холодильника відкриті
деякий час (~1 хв.), вмикається звуковий
сигнал, який буде повторюватися кожні
30 с.
• Функцію попереджувального сигналу
нещільно закритих дверцят можна
вмикати й вимикати, натискаючи
короткочасно кнопку «ЗВУК. СИГНАЛ»
(не в усіх моделях).
• Якщо попереджувальний сигнал
продовжує звучати навіть після закриття
дверцят, зверніться до сервісного центру.

«БЛОКИРОВКА» (зовнiшнiй
свiтлодiодний дисплей)
• Під час натискання кнопки
«БЛОКИРОВКА» дія інших кнопок
припиняється.
• Кнопка «БЛОКИРОВКА» – вмикає та
вимикає блокування. Щоб
заблокувати/розблокувати дисплей
холодильника, натисніть кнопку
«БЛОКИРОВКА» й утримуйте продовж 3-х
секунд.

увімкнено

Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 1; 2

розблокувати

заблокувати

заблокувати

увімкнено

УВIМКНУТИ/ВИМКНУТИ

розблокувати

Зовнiшнiй свiтлодiодний дисплей,
тип 3; 4

розблокувати

вимкнено

розблокувати

Цією кнопкою холодильник вмикається та
вимикається.
За кожним послідовним натисканням
кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» холодильник
вмикається та вимикається. Щоб вимкнути
холодильник, натисніть кнопку
«ВКЛ/ВЫКЛ» та утримуйте її натиснутою
протягом 7 секунд. Для того, щоб ввімкнути
холодильник, короткочасно натисніть цю
кнопку.

увiмкнено

вимкнено

ПРИМITКА
При відключенні електроенергії
налаштування режимів зберігаються.

САМОТЕСТУВАННЯ
Дисплей має функцію самодіагностики. За
наявності несправності в холодильнику
кнопки перестають працювати й індикатор
показує код несправності. У цьому випадку
не вимикайте струм і негайно зв’яжіться з
місцевим сервісним центром. Якщо Ви
вимкнете холодильник, то сервісному
інженеру може знадобиться багато часу,
щоб виявити несправний елемент.
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ПІДСВІЧУВАННЯ
МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
(не в усіх моделях)

• коли в холодильному відділенні
встановлено температура 3 °C,
температура в зоні зберігання свіжості
«FRESH 0 ZONE» складає 0 ± 2 °C;
• коли в холодильному відділенні
встановлено температура 0 °C,
температура в зоні зберігання свіжості
«FRESH 0 ZONE» складає -3 ± 2 °C.

• Підсвічування морозильного відділення.
• Натисканням цієї кнопки регулюється
робота підсвічування морозильного
відділення.
• Послідовними натисканнями можна
ввімкнути підсвічування в режим
постійного освітлення, зменшити
яскравість у цьому ж режимі та вимкнути
її.
• Під час відкривання дверцят
морозильного відділення підсвічування
працює завжди.

увiмкнено

ЯК ВИЙНЯТИ ЯЩИК «ЗОНА
OPTI-TEMP»
Для того, щоб витягнути висувний ящик
«ЗОНА OPTI-TEMP», потягніть його на
себе до кінця, а потім підніміть його обома
руками.

вимкнено

ХОЛОДИЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ
(застосовується лише до деяких
моделей)
Moist Balance Crisper
Fruits & Vegetables

1. Висувний ящик для
зберігання овочів
та фруктів
«MOIST BALANCE CRISPER»

Fresh 0 Zone
Fish & Meat

2. Зона зберігання
свіжості
«FRESH 0 ZONE»

1. Зона підтримки оптимальної вологості

«MOIST BALANCE CRISPER», висувний
ящик для зберігання овочів та фруктів.
2. Зона зберігання свіжості «FRESH 0
ZONE» охолодження або
розморожування риби та м’яса. Овочі
або фрукти в цій зоні можуть
замерзнути.
Температура в зоні зберігання свіжості
«FRESH 0 ZONE» змінюється наступним
чином:
• коли в холодильному відділенні
встановлено температура 6 °C,
температура в зоні зберігання свіжості
«FRESH 0 ZONE» складає 4 ± 2 °C;

ЯК ЗНЯТИ КРИШКУ
ВИСУВНОГО ЯЩИКА
Щоб вийняти висувний ящик для овочів,
підніміть кришку висувного ящика і
потягніть на себе.
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ЯК ВИЙНЯТИ ВИСУВНИЙ ЯЩИК
ДЛЯ ОВОЧIВ
Зніміть нижню дверну корзину, піднявши її
догори. Висуньте ящик до кінця. Підніміть
ящик за його передню частину й потягніть
на себе.

ВИЙНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
ЗНIМНОЇ СКЛЯНОЇ ПОЛИЦІ

Для того, щоб витягти полицю з
холодильника, спочатку підніміть її (1), а
потім потягніть на себе (2). За
неправильним витягуванням, можливе
пошкодження внутрішніх частин
холодильника.
1

2

ПІДСТАВКА ДЛЯ ЗБЕРIГАННЯ
ПЛЯШОК (не в усiх моделях)

Підставка, призначена для зберігання
пляшок. Підставку для пляшок можна
перевернути й розмістити її під полицею.
Це звільнить місце в холодильнику.

ЗНIМНА СКЛЯНА ПОЛИЦЯ
Для того, щоб поставити до холодильника
високі предмети, такі як пляшки, необхідно:
Трохи підняти передню половину полицій
засунути її під задню половину.
підставка використовується

підставка не використовується
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З даного положення можливо підняти
обидві половини полиці вгору, звільнивши
цим більше місця.

Для того щоб повернути полицю у вихідне
положення, необхідно опустити обидві
половини вниз, потім трохи підняти нижню
половину, потягнувши на себе.
ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ ПОЛИЦІ
ХОЛОДИЛЬНИКА:
• підняти передню половину полиці,
поставити її під нижню половину;
• вийняти обидві половини з рамки,
піднявши вгору;
• підняти рамку полиці і потягнути на себе.

Для того щоб повернути полицю у вихідне
положення, необхідно опустити обидві
половини вниз, потім трохи підняти
нижню половину, потягнувши на себе.

ВИЙНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
ШУХЛЯДИ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
• Щоб забезпечити гарну циркуляцію
повітря, ящики в морозильному відділенні
слід вставляти до кінця.
• У морозильному відділенні є металеві
полиці, що дозволяє збільшувати об’єм
для зберігання продуктів. (Металеві
полиці застосовуються не для всіх
моделей).
• Під час зберігання в морозильному
відділенні великої кількості продуктів,
можна вийняти верхній та середній ящики
та зберігати продукти на полиці.
Для того, щоб витягти будь-який з ящиків
морозильного відділення, необхідно
виконати наступні дії:
• висунути ящик до кінця;
• підняти його за передню частину й
потягнути на себе.

Для встановлення будь-якого з ящиків
назад до морозильного відділення,
необхідно виконати аналогічну дію у
зворотній послідовності:
• поставити ящик на напрямні під кутом
45°;
• опустити передню частину ящика
паралельно напрямним;
• засунути ящик усередину до кінця.
При цьому слідкуйте, щоб не було
перекосу.

22 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

ПРИМITКА

1. При експлуатації ящиків і полиць, не

застосовуйте надмірних зусиль і грубу
силу - це може призвести до
ушкоджень холодильника.
2. Гарантія не поширюється на
механічні пошкодження (тріщини,
відколи, прим’ятини, сліди розтинання
тощо), викликані порушенням правил
зберігання, перевезення, експлуатації
та обслуговування холодильника,
прикладення надмірного фізичного
впливу.

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ
Вийміть форму для льоду з морозильного
відділення. Заповніть її водою. Форму для
льоду можна поставити у верхній або
середній ящик морозильного відділення.
Якщо кубики льоду потрібні якомога
раніше, увімкніть «БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»
(швидке заморожування).

Для того, щоб вийняти
кубики льоду, тримайте
форму за кінці та злегка
скручуйте.

ПОРАДИ
Щоб кубики легко виймалися,
спочатку полийте лоток питною водою.

ЗБЕРΙГАННЯ ПРОДУКТІВ
• Не рекомендується зберігати в
холодильнику продукти, що швидко
псуються за низької температури, такі як
банани та дині.
• Перед тим, як поставити до
холодильника, гарячі продукти та напої
слід охолодити до кімнатної
температури.
• Гарячі продукти та напої можуть
призвести до псування інших продуктів.
• Під час зберігання продуктів
користуйтесь ємностями з кришками. Це
попередить випарування вологи й
допоможе зберегти смак і поживні
речовини продуктів.
• Не закривайте вентиляційні отвори
продуктами. Безперервна циркуляція
холодного повітря дозволяє
підтримувати постійну температуру в
холодильнику.
• Не слід часто відкривати дверцята. Під
час відкривання дверцят тепле повітря
попадає всередину, що призводить до
підвищення температури.
• Щоб запобігти проблемам з закриванням
дверцят холодильника не
рекомендується зберігати у дверній
корзині занадто багато продуктів.
• Не заморожуйте продукти, що
розмерзлися раніше. Це призведе до
втрати смакових якостей і поживних
речовин.
• Не слід зберігати в холодильнику
фармацевтичну продукцію, матеріали
для наукових досліджень або інші
продукти, що потребують суворого
виконання температурного режиму.
• Якщо необхідно швидко заморозити свіжі
продукти, поставте їх у нижній висувний
ящик морозильного відділення й
увімкніть режим «БЫСТР.ЗАМОРОЗ.»
(швидке заморожування).
• Заморожені продукти слід зберігати в
упаковці (в поліетиленовій плівці,
алюмінієвій фользі тощо) в
морозильному відділенні.
• Не зберігайте пляшки в морозильному
відділенні – при заморожуванні вони
можуть лопнути.
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ПРИБИРАННЯ

1. Перед прибиранням переконайтесь, що

електрострум вимкнено.
2. Зовні та всередині холодильник слід
мити чистою серветкою, змоченою в
теплій воді з рідким миючим засобом.
Потім досуха витріть сухою серветкою.
3. Після прибирання перевірте, що
мережевий шнур не пошкоджено. Потім
щільно вставте вилку в розетку.

ОБЕРЕЖНО!
Забороняється користуватися
абразивними речовинами, бензином,
бензолом, розчинником, хлор гідратом,
киплячою водою, грубою щіткою і т.д.,
оскільки це може призвести до
пошкоджень холодильника.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗБІЙ ЖИВЛЕННЯ:

Збій живлення тривалістю 1~2 години не
приведе до псування продуктів. Проте, в
цей час краще якомога рідше відкривати
дверці холодильника.
ПРИ ПЕРЕЇЗДІ:
• вийміть усі продукти і надійно закріпіть усі
рухомі частини холодильника за
допомогою клейкої стрічки;
• укрутіть гвинти регулювання висоти
всередину до упору щоб уникнути
пошкодження підлоги і перешкоджанню
пересуванню холодильника;
• холодильник необхідно надійно закріпити
в машині, щоб запобігти ударам і падінню
всередині машини під час
транспортування;
• холодильник має транспортуватися у
вертикальному положенні в критому
транспорті. Заводську упаковку при
транспортуванні не має бути
пошкоджено;
• під час навантаження та розвантаження
холодилник слід берегти від ударів.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕННЯМ:
У холодну пору року після
транспортування та встановлення
холодильника, не вмикайте його не менше
12 годин.

ОБЕРЕЖНО!

Не переміщуйте і не нахиляйте
холодильник під час його роботи.
У компресорі може виникнути шум.
Дана особливість не впливає на
працездатність компресора.

ОСОБЛИВОСТI РОБОТИ
ХОЛОДИЛЬНИКА
В результаті температурних деформація
складових частин холодильного приладу
може чутися «потріскування», що не є
дефектом i не впливає на працездатнiсть
приладу. Характернi звуки включення
терморегулятора i компресора є
нормальними звуками, що виникають при
роботi електроустаткування приладу.
Хладагент, циркулюючий усерединi
системиохолоджування, може неголосно
булькати, навiть якщо компресор не
працює.
Не турбуйтеся, це здiйснено нормально.
В процесі роботи холодильника можуть
бути чутнi:
- шелест крильчаток вентиляторів;
- клацання спрацьовування датчика-реле
температури;
- дзижчання приводу повітряних заслінок;
- дзюрчання хладагента, циркулюючого по
трубках холодильної системи;
- легкі потрiскування при температурних
деформацiях матерiалiв.
Дані звуки не пов'язані з яким-небудь
дефектом i носять функціональний
характер.
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ПРОТИКОНДЕНСАТНА ТРУБКА:
• протиконденсатна трубка прокладена
всередині корпусу навколо лицьової
сторони холодильника, щоб не допустити
конденсації вологи;
• відразу після установки, а також, якщо
температура холодильник може
нагріватися. Це абсолютно нормально.

ОБЕРЕЖНО!
1. Перед перенавішуванням дверцят

холодильника від`єднайте мережевий
шнур та розвантажте холодильник від
продуктів харчування, вийміть
незакріплені аксесуари – полиці та
ящики.
2. Не кладiть холодильник на пiдлогу.
3. Дотримуйтесь обережностi та не
кидайте дверi у процесi розбирання
чи збирання.
• Зніміть верхню кришку (2) холодильної
двері, відкрутивши гвинти (1).
• Перемістіть заглушку (3) на протилежний
бік верхньої кришки (8).
• Відключіть з’єднувальний кабель (4). (Для
моделей з дисплеєм зовнішнього типу).

протиконденсатна трубка

(1)
(2)

(1)

(4)

ПЕРЕВIШУВАННЯ ДВЕРЕЙ
У вашому холодильнику передбачена
можливість перевішування дверей для
того, щоб пристрій відповідав обстановці
на вашій кухні.

ПРИМITКА
Однак, якщо Вам необхідно перевісити
дверцята, слід викликати майстра з
обслуговування. Перевішування
дверцят не входить до числа робіт
гарантійного обслуговування.

(3)

• Зніміть верхню кришку (6), відкрутивши
гвинти (5).
• Зніміть утримувач проводу (7) та
зафіксуйте його у центральній частині
кришки (6).
• Заглушку (9) встановіть з протилежного
боку кришки (6).
(6)

НЕОБХIДНI IНСТРУМЕНТИ:
• гайковий ключ 10 мм і 6 мм;
• шестигранник на 5 мм;
• викрутка хрестова.

(5)

(8)
(5)

(9)

• Приберіть утримувач проводу (8) з
центральної частини кришки (6) та
зафіксуйте його з протилежного боку
кришки (7).
• Перемістіть джгут проводів (10) на
протилежний бік кришки (6).

(7)
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(6)

• Зніміть нижню дверну петлю (18), вi
дкрутивши гвинти (17) та болти (19) та
болти (18) зафiксуйте з протилежного
боку петлi (19) використовуйте ключ на 6
мм.
• Зніміть заглушку (20) у верхнiй частинi
дверi морозильного вiддiлення та
встановiть з протилежного боку.

(10)

(20)

• Зніміть верхню дверну петлю (12),
відкрутивши гвинти (11).
• Зніміть двері холодильного
відділення.
• Відкрутіть стрижень (13) та
зафіксуйте з протилежного боку петлі
(12) використовуйте ключ на 6 мм.
(11)

(18)
(12)

(19)
(17)

(13)

• Зніміть центральну дверну петлю (15),
відкрутивши болти (14) шестигранником
на 5 мм.
• Зніміть дверцята морозильного
відділення.
• Заглушку зафіксуйте на протилежному
боці холодильника.

• Зніміть обмежувач (21) і втулку (22) та
доводчик (23), в нижній частині дверцят
холодильного відділення, відкрутивши
гвинти (24) та закріпіть їх на протилежній
стороні. Виконайте аналогічну операцію
для дверцят морозильного відділення.

(15)
(22)
(14)
(16)

(21)

(23)
(24)
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Для моделi:
GA**489Y*/GA**439Y*/GA**429Y*
GA**589Y*/GA**539Y*/GA**529Y*:
• Зніміть двернi ручку (1), (5) холодильного
та морозильного вiддiлень, видаливши
ковпачок (2), а потiм вiдкрутивши гвинти
(3).
• Зніміть заглушки (4).
• Встановiть ручки (1), (5) та заглушки (4)
на протилежний бiк у зворотнiй послi
довностi.

Для моделi: GA**489Т*/GA**439Т*:
• Зніміть дверцята холодильного
відділення (1).
• Зніміть заглушку (3) і слайдер (2) та
переставте їх на протилежні боки, як
показано на малюнку.
(1)

(2)

(3)
(4)
(2)

(3)
(1)

(2)

(3)

(2) (3)
(3)
(2)

(4)
(5)

Для моделi:
GA**489Z*/GA**439Z*/GA**429Z*
GA**589Z*/GA**539Z*/GA**529Z*
• Зніміть механічні ручки дверей (1), (5)
холодильного та морозильного відділень,
видаливши ковпачки (2), а потім
відгвинтивши гвинти (3).
• Зніміть заглушки (4).
• Встановіть механічні ручки (1), (5) та
заглушки (4) на протилежну сторону у
зворотній послідовності.
(4)
(2) (3)
(2)

(3)

(1)
(4)

(2) (3)
(2)

(3)

(5)

• Зберіть нижню дверну петлю (18)
морозильного відділення, центральну
дверну петлю (15) холодильного
відділення, верхню дверну петлю (12),
підключіть приєднувальний кабель (4)
встановіть кришку (6) и (2) у зворотній
послідовності. (Для всіх моделей).
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SmartDiagnosis™
(мобільна діагностика)
Скористайтеся цією функцією тільки за
рекомендацією Центра підтримки клієнтів
(номер телефону вказано в гарантійному
талоні).
Звук, що супроводжує передачу даних для
Сервісного центру, схожий зі звуком
роботи факсу.

ПРИМITКА

Функція SmartDiagnosis™ (мобільна
діагностика) не може бути використана,
якщо холодильник не під’єднано до
мережі. У цьому випадку усунення
неполадок необхідно здійснити без
використання SmartDiagnosis™
(мобільна діагностика).

Внутрiшнiй cвітлодiодний
дисплей

3 сек

2. Виконуючи інструкції оператора,

піднесіть мікрофон телефону якомога
ближче до значка «SmartDiagnosis».
Утримуйте телефон у цій позиції, доки
не завершиться звукова передача
даних.

У разі виникнення неполадок у
холодильнику, зателефонуйте до Центру
підтримки клієнтів та уважно виконуйте
інструкції спеціаліста в правильній
послідовності:

1. Активувати режим SmartDiagnosis:

• Для зовнішнього світлодіодного
дисплею. Відкрийте дверцята,
натисніть кнопку «Кнопка блокування
світлодіодного (LED)
дисплею/Попереджувальний сигнал
нещільно закритих дверцят» та
утримуйте 3 секунди до включення
блокування, потім натисніть кнопку
«Регулювання температури в
морозильному відділенні» та утримуйте
її протягом 3 секунд.
Зовнiшнiй свiтлодiодний
дисплей

3 сек

3 сек

• Для внутрішнього світлодіодного
дисплею. Відкрийте дверцята, натисніть
кнопку «МОРОЗ. КАМ.», утримуйте її
протягом 3 секунд.

ПРИМITКА

Для більшої точності результатів,
намагайтесь не переміщувати телефон
у момент передачі звукових сигналів.

3. Вас можуть попросити повторити

процес передачі даних, якщо
оператор центру підтримки
вважатиме отримані результати
невірними або неповними.
4. Щоб зупинити процес передачі
даних і завершити роботу
SmartDiagnosis™, натисніть кнопки
«БЛОКИРОВКА» й «Регулювання
температури в морозильному
відділенні» (зовнішній світлодіодний
дисплей), для внутрішнього дисплею
натисніть кнопку «МОРОЗ. КАМ.».
5. Як тільки передача звукових сигналів
завершиться, Ви можете продовжити
розмову з оператором, який
направить отриману інформацію на
аналіз до технічного центру.
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Перш ніж телефонувати до ремонтної служби, прочитайте цей розділ або подзвоніть у
службу підтримки клієнтів. Це допоможе зекономити час і гроші. Даний список містить
найбільш розповсюджені випадки, що не є результатом поганої якості зборки чи неякісних
матеріалів, використаних у даному приладі.
НЕСПРАВНIСТЬ МОЖЛИВI ПРИЧИНИ
Увімкнений до • Відсутній контакт вилки з розеткою.
Перевірити наявність напруги. Забезпечити контакт вилки з
електромережі
розеткою. Див. стор. 5 «При підключенні до джерела
холодильник не працює
електроживлення»;
• Немає внутрішнього освітлення.
Необхідно перевірити, чи щільно вставлено вилку в розетку;
Якщо світлодіодна лампа не загоряється, зверніться до
продавця або авторизований сервісний центр.
• Перебій живлення.
Перевірити наявність світла в будинку.
Занадто висока • Холодильник розташовано занадто близько до джерела
температура в
тепла.
холодильному або
Див. розділ «Встановлення»;
морозильному • Дверцята холодильника часто відкриваються або
відділенні
залишаються не зачиненими протягом тривалого часу.
• Дверцята відділень закриті нещільно.
Див. розділ «Пошук та усунення несправностей» (Дверцята
нещільно закриваються).
Вібрація, деренчання • Холодильник стоїть на полу в нестійкому положенні.
або нетиповий шум
Відрегулюйте його положення за допомого регулювальних
гвинтів. Див. розділ «Встановлення»;
• Холодильник торкається оточуючих предметів.
Див. розділ «Встановлення».
Іній або лід на • Дверцята було зачинено нещільно або продукти заважавнутрішніх поверхнях
ють зачиненню дверцят.
холодильника
Див. розділ «Зберігання продуктів»;
• Дверцята відчиняються занадто часто й надовго;
• Іній всередині контейнера з продуктами – нормальне
явище.
Дверцята нещільно • Продукти заважають зачиненню дверцят.
закриваються
Пересуньте продукти, які заважають зачиненню дверцят. Див.
розділ «Зберігання продуктів»;
• Холодильник не вирівняно.
Підкрутіть регульовані ніжки. Підлога в місці, де встановлено
холодильник, може бути нерівною.За допомогою регульованих ніжок підніміть передню частину холодильника. Див.
розділ «Встановлення»;
• Забруднення дверного ущільнювача.
Акуратно ганчір’ям зібрати сміття з гумового ущільнювача;
• Неправильне перенавішування дверей.
Див. розділ «Перенавішування дверей».
Не відключається • Включена функція швидкого заморожування.
Див. розділ «Експлуатація» (Швидке заморожування);
• Холодильник розташований близько до джерела тепла.
Див. розділ «Установка»;
• Дверцята холодильника часто відкриваються або
лишаються відкритими протягом тривалого періоду часу.
• Зберігання гарячих продуктів.
Див. розділ «Зберігання продуктів»;
• Дверцята відділень закриті нещільно.
Див. розділ «Пошук та усунення несправностей» (Дверцята
нещільно закриваються).
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НЕСПРАВНIСТЬ МОЖЛИВI ПРИЧИНИ
На корпусі • Це може статися в приміщеннях з підвищеною
холодильника
вологістю повітря.
утворюються краплі
Витріть вологу чистою серветкою.
вологи
Всередині • Дверцята відкриваються занадто часто й надовго.
накопичується волога • В умовах вологої погоди під час відкривання дверцят
волога потрапляє всередину разом з повітрям.
Неприємний запах у • Неправильний догляд за холодильником, зберігання
холодильнику
продуктів, що мають запах у відкритому вигляді.
Див. розділ «Зберігання продуктів»;
• Дверцята не зачиняються до кінця;
• Перевірте, чи немає продуктів, що зіпсувалися;
• Необхідно вимити внутрішні поверхні холодильника.
Див. розділ «Прибирання».

ПРИМITКА
Додаткову інформацію з обслуговування і використання Вашого холодильника Ви
можете знайти на офіційному сайті LG в розділі «Питання та відповіді»
(http://www.lg.com/ua/support/product-help).

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Умови гарантії див. у гарантійном талоні.
ГАРАНТIЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:
• на скарги споживача, що виникли в
результаті порушення правил
експлуатації, зберігання або
транспортування товару, що описані в
керівництві з експлуатації;
• у випадку дії непереборної сили (стихія,
пожежа, блискавка і т.п.);
• у випадку ремонту або внесення
несанкціонованих виробником
конструктивних або схемо технічних змін
не уповноваженими особами;
• у випадку відхилення від Державних
Технічних Стандартів (ГОСТів) та норм
мереж живлення;
• у випадку неправильної установки та
підключення виробу;
• використання виробу для
підприємницької діяльності.

УТИЛIЗАЦIЯ СТАРОГО
ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Всі електричні та електронні прилади

повинні бути утилізовані окремо від
побутового сміття через спеціальні
установи, призначені державною або
місцевою владою.
2. Правильна утилізація Вашого старого
холодильника допоможе запобігти
негативного впливу на стан оточуючого
середовища та на здоров'я людей.
3. За більш докладною інформацією, щодо
утилізації Вашого старого холодильника,
звертайтесь до органів місцевої влади,
до призначеної для утилізації установи,
або до магазину, де Ви придбали Ваш
холодильник.

30 ДЛЯ ЗАМIТОК

8-800-200-76-76
8-820-0071-11-11
8-8000-805-805
2255 (з мобiльного GSM)
0-800-303-000
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