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ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗМІСТ

ВСТАНОВЛЕННЯ
ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ
РОБОТА
Початок Роботи
Перш Ніж Налаштовувати Температуру
Сигнал Відкритих Дверей
Самодіагностика
Елементи Керування Морозильною Камерою
Елементи Керування Холодильною Камерою
Функції ‘express Freeze’ (експрес-заморожування) /
‘super Chill’ (глибоке Заморожування)*
Замок Для Захисту Від Доступу Дітей (елемент
Додаткової Комплектації)
Трансформоване Відділення/зона Свіжості
(елемент Додаткової Комплектації)
Іонний Дезодоратор Green Ion Door Cooling
(елемент Додаткової Комплектації)
Ящик Для Овочів (елемент Додаткової
Комплектації)
Розморожування
Дезодоратор (елемент Додаткової Комплектації)
Приладдя Для Виготовлення Льоду
(елемент Додаткової Комплектації)
Диспенсер Для Води (елемент Додаткової
Комплектації)
Інтелектуальна Діагностика (елемент Додаткової
Комплектації)
Фільтр «hygiene Fresh» (елемент Додаткової
Комплектації)
Функція Power Cut Ever Cool (елемент Додаткової
Комплектації)
Заміна Лампочки

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
МИТТЯ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПЕРШ НІЖ ТЕЛЕФОНУВАТИ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування під час
користування пристроєм, потрібно дотримуватися вказівок щодо техніки безпеки, зокрема,
таких.Перш ніж починати користуватися пристроєм, прочитайте всі вказівки.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Ця інструкція містить численні вказівки щодо техніки безпеки.Завжди читайте та виконуйте усі
вказівки з безпеки.
Це знак попередження про небезпеку.Він звертає вашу увагу на вказівки щодо техніки
безпеки, які повідомляють про небезпеку, що може призвести до травм різного ступеня
або пошкодження пристрою.Усім вказівкам щодо техніки безпеки буде сигналізувати знак
попередження про небезпеку та попереджувальне слово «НЕБЕЗПЕКА»,
‘ПОПЕРЕДЖЕННЯ’ або ‘УВАГА’.Ці слова означають:
НЕБЕЗПЕКА

Загроза важкої тяжкої травми, якщо вказівку не буде виконано негайно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або
травмування під час користування пристроєм, потрібно дотримуватися
вказівок щодо техніки безпеки, зокрема, таких.Перш ніж починати
користуватися пристроєм, прочитайте всі вказівки.

УВАГА

Повідомляє про неминучу небезпеку, яка, якщо її не уникнути, може
призвести до травм незначної або середньої важкості чи лише до
пошкодження пристрою.

Усі вказівки щодо техніки безпеки повідомляють про небезпеку, про спосіб зменшення
можливості травмування та про наслідки у разі невиконання вказівок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тримайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою чи
вбудованих елементах вільними від перешкод.
Не слід використовувати механічні пристрої або інші
засоби для прискорення процесу розморожування, що
відрізняються від рекомендованих виробником.
Не слід порушувати контур холодоагенту.
Не використовуйте у відділенні для зберігання продуктів
будь-які електричні пристрої, якщо вони не були
рекомендовані виробником.
Охолоджуючий та ізолюючий газ, що використовується в
приладі, вимагають особливої процедури утилізації.Для
утилізації потрібно проконсультуватися із представником
центру обслуговування або зі спеціалістом, який має
подібну кваліфікацію.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Якщо використовується холодоагент R600a
Під час перевезення та встановлення пристрою потрібно
дотримуватися обережності, щоб не пошкодити елементи
контуру охолодження.Бризки холодоагенту з трубок можуть
зайнятися чи травмувати очі.У разі виявлення витоку слід
упевнитися, що у приміщенні, де встановлено пристрій,
протягом кількох хвилин не буде відкритого полум’я або
можливих джерел займання та повітря.
Щоб попередити утворення суміші займистого газу та повітря у
разі виявлення витоку в контурі охолодження, слід обирати для
встановлення пристрою приміщення, розмір якого відповідає
кількості використовуваного холодоагенту.Площа приміщення
має становити значення з розрахунку 1m 2 на кожні 8 г
холодоагенту R600a у пристрої.Кількість холодоагенту вказано
на табличці паспортних даних відповідного
пристрою.Категорично заборонено вмикати пристрій із будьякими ознаками пошкоджень.У разі виникнення сумнівів
звертайтеся до свого дилера.

Утилізація використаного устаткування
Усі електричні і електронні прилади повинні утилізуватися окремо від побутових відходів
у спеціально призначених для цього пунктах прийому, затверджених урядовими або
місцевими адміністративними установами.
Належна утилізація використаного устаткування допоможе уникнути негативних наслідків для
довкілля і здоров’я людини.
Для отримання докладнішої інформації про утилізацію приладу звертайтеся в адміністрацію
міста, слyжбy з утилізації або мaгaзин, де придбано пpoдyкт.
(*ПРИМІТКА. Пункти 1,2,3 стосуються норм для Йорданії та інших відповідних країн)

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1. Для підключення живлення для
пристрою потрібно виділяти
окрему розетку.
Підключення кількох
пристроїв до однієї
розетки може призвести
до пожежі.

Штепсель не має бути спрямований
догори чи затиснутий
за холодильником.
Це може призвести до
пошкодження штепселя
та займання чиураження
електричним струмом.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1. Підключення до живлення
Шнур живлення не можна згинати т
а притискати важкими предметами.
Це може спричинити пошкодження
шнура живлення та призвести
до пожежі чи ураження
електричним струмом.

Під час миття, переміщення
холодильника чи заміни внут
рішньої світлодіодної лампи шт
епсель слід відключат
и від розетки.

Не нарощуйте та не видозмінюйте
штепсель.
Це стає причиною пошкодження
шнура живлення та може
призвести до ураження
електричним струмом чи
пожежі.

Не тягніть за шнур і не торкайт
еся штепселя мокрими руками.
Це може призвести до
ураження електричним
струмом або травми.

Це може призвести до
ураження електричним
струмом або травми.

витріть зі штепселя воду та пил та
надійно підключіть його до розетки
Пил, вода чи слабке підключення можуть
призвести до пожежі або
ураження електричним
струмом.

Не використовуйте для підключення
пошкоджений шнур або шт
епсель, а також розетку з
пошкодженними контактами.
Це може призвести до ураження
електричним струмом або
короткого замикання.

Потурбуйтеся про заземлення.
Неправильне заземлення
може призвести до
несправності та
ураження електричним
струмом.

Гартоване скло на
дверцятах може від удару
тріснути. Не торкайтеся
скалок руками, щоб не
травмуватися.

2. Користування холодильником
Не ставте на холодильник важкі або
небезпечні предмети (наприклад,
ємність із водою).
Під час відкривання або
закривання дверцят вони
можуть впасти та завдати
травми, спричинити пожежу
або ураження електричним
струмом.

Не тримайтеся за дверцята,
полички на дверцятах або розділова
перегородка морозильної чи
холодильної камери
Холодильник може
перекинутися та пошкодити
руки.Зокрема, стежте за тим,
щоб діти не робили
описаного вище.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2. Користування холодильником
Не встановлюйте холодильник у
вологому місці або в місцях, де
розбризкується вода
або потрапляє дощ.
Зношення ізоляції на
електричних частинах може
призвести до витоку струму.

Не використовуйте для просушування
поверхні внутрішньої поверхні
холодильника
фен. Не запалюйт
е свічку, щоб
усунути запах.
Це може призвести до
вибуху або пожежі.

Не користуйтеся біля холодильника
займистими аерозолями.
Це може привести до
пожежі.

Не використовуйте та не
зберігайт е в холодильнику
або біля нього т акі займисті
матеріали як ефір, бензол,
спирт, ліки,
зріджений
нафт овий газ,
спреї т а
косметику.
Це може призвести до
вибуху або пожежі.
Не зберігайте в холодильнику ліки
або матеріали наукового призначення.
У разі зберігання матеріалу, який вимагає
жорсткого температурного режиму,
він може зіпсуватися або може
виникнути несподівана
реакція, яка може
призвести до виникнення
ризику.

Встановлюйте холодильник у місцях
на відстані від джерел вогню,
наприклад
джерел витоку
займистого газу.
Це може привести до
пожежі.

Не ставте на холодильник вази з
квітами, чашки, косметику, ліки чи
ємності з водою.

Якщо на холодильник було розлито
рідину, його потрібно перевірити,
перш ніж знову корист
уватися ним.

Їх падіння може призвести до
пожежі, ураження електричним
струмом або травми.

Це може призвести до
ураження електричним
струмом або пожежі.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2. Користування холодильником
У разі витоку газу не торкайт
есяхолодильника чи розетки та
негайно провітрітьприміщення.
Під час переміщення / доставки та встановлення
холодильника, у якому використано газ
(1) тетрафтоетан (R134a), потрібно пам’ятати,
що незважаючи на його безпечність для довкілля
та незаймистість, незначна кількість його випарів
може викликати подразнення шкіри, очей, тому
навколо холодильника обов’язково потрібно
залишати достатньо
місця для вентиляції.
(2) природний газ
(ізобутен, R600a)
безпечний для
довкілля холодоагент,
проте навіть у
незначних кількостях (80-90 г) є займистим.
Якщо унаслідок серйозного пошкодження
холодильника під час його доставки,
встановлення або використання виникає
витік газу, одна іскра може спричинити
пожежу або погіршення характеристик.

Не розпилюйте на зовнішні або внут
рішні поверхні холодильника та не
очищайте його бензолом
аборозчинником.
Зношування ізоляції
електричних частин може
призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.

Якщо з холодильника з’являється
дивний дим чи запах, негайно
відключіть його та зверніться у
сервісний центр.

Це може привести до
пожежі.

Н е д оз вол я й т е н і кому, о к р і м
кваліфікованого інженера, розбират
и, ремонтувати або змінювати
конструкцію холодильника.

Холодильник можна використовувати
лише для побутових потреб (не
зберігайте в ньому ліки або аналізи, не
встановлюйте на кораблях тощо).

Це може призвести до
травми, ураження
електричним струмом
або пожежі.

У протилежному випадку
може виникнути ризик
пожежі, ураження електричним
струмом, псування матеріалів,
які зберігаються, або може
виникнути хімічна реакція.

У разі утилізації холодильника
видаліть всі пакувальні матеріали,
зокрема, ущільнювач
із дверцят.

Встановлюйте холодильник на т
вердій рівній підлозі.

Інакше в холодильнику
може закритися дитина.

Не закривайте рукою або металевим
бруском отвір для виведення
холодного повітря, кришку, нижню
частину, жаростійку решітку
(випускний отвір)
на задній панелі.
Це може призвести до
ураження електричним
струмом або травми.

У випадку встановлення на
нерівній поверхні холодильник
може впасти під час
відкривання або закривання
дверцят.

Що робити зі старим холодильником
У холодильнику міститься рідина
(холодоагент, мастило),
виготовлена з вторинної сировини.
Усі ці матеріали потрібно
передавати у центр утилізації,
щоб після переробки їх можна
було використати повторно.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАГА
2. Користування холодильником
У разі грози та блискавки або ж
якщохолодильник не
використовується
протягом тривалого
часу, відключайте шт
епсель із розетки.
Існує небезпека ураження
електричним струмом або
пожежі.

Не знімайте задню
кришку.

Існує небезпека ураження елект
ричним струмом або
пожежі.Перш ніж
підключати
холодильник до
мережі, встановіт
ь всі компонентиу
потрібні місця.

Ніколи не залишайте запалені свічки
на холодильнику,це може призвести
до пожежі або
пошкодження
виробу.

Невиконання цих вказівок може призвести до травми або пошкодження помешкання чи
меблів. Завжди дотримуйтеся обережності.

Не торкайтеся їжі або контейнерів у
морозильнику
мокрими руками.

Зачекайте близько 5 хвилин або довше,
перш ніж підключати
НІ
штепсель до розетки.

Це може викликати
обмороження.

Це може призвести до
несправності морозильної
камери.

Не кладіть у морозильну камеру пляшки.

Щоб відключити холодильник від
мережі, не тягніть за шнур,а тримайте
за штепсель.

Їх вміст замерзне і може
пошкодити пляшку, а це
може призвести до травм.

Переносьте холодильник, тримаючи
його за ручку у передній частині
знизу та у задній
частині зверху.
Інакше руки можуть
зісковзнути і це може
стати причиною травми.

Це може призвести до ураження
електричним струмом або
короткого замикання чи пожежі.

Не підставляйте пальці під низ
пристрою.
Чавунна сталь на днищі може
призвести до травми.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Вийміть все з контейнеру, перш ніж
виймати його з двері.

Будьте обережними, відкриваючи та
закриваючи дверцята холодильника,
щоб не вдарити людей, які знаходяться
поруч.
Під час закривання
або відкривання
дверцят стежте за тим,
щоб не прищемити ноги
чи руки, а також щоб не
вдарити дитину.

Не кладіть у холодильник живих істот. Не використовуйте газовану воду.Тиск
газу може викликати витікання.

Не спирайтеся на дверцята, щоб не
розхитати завіси,
оскільки це може
призвести до витоку
повітря та
погіршення роботи
холодильника.

Будьте обережними, переміщаючи
знімні полички, кошики та інші
рухомі частини.
Падіння може стати причиною їх пошкодження
або розламування.

Очищення баку для води потрібно
виконувати згідно з інструкціями.

Використовуйте лише воду.У разі
використання інших рідин робота
системи може погіршитися.Якщо у
роботі пристрою виникне проблема
через використання будь-якої іншої
рідини, а не води, виробник
відповідальності не несе.
Лише вода

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Контейнер для води

Не мийте нижні полички у посудомийній машині, висока температура може незворотно і суттєво
пошкодити кошики.

ЦЕЙ ХОЛОДИЛЬНИК ВИГОТОВЛЕНО НА ОСНОВІ РЕТЕЛЬНО РОЗРОБЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
ТА З ВИКОРИСТАННЯМ НАЙНОВІШИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИ БУДЕТЕ ЗАДОВОЛЕНІ РОБОТОЮ ТА НАДІЙНІСТЮ ЦЬОГО
ПРИСТРОЮ.
ПЕРШ НІЖ ВМИКАТИ ХОЛОДИЛЬНИК, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ БРОШУРУ.У НІЙ
НАВЕДЕНО ЧІТКІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ, РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ, А ТАКОЖ КОРИСНІ ПОРАДИ.

ВСТАНОВЛЕННЯ
1. Виберіть оптимальне місце для
встановлення.
Ставити холодильник слід у зручному
для використання місці.
2. Не встановлюйте холодильник поблизу
джерел тепла, під сонцем або у вологому
місці.
3. Щоб забезпечити належну вентиляцію
навколо холодильника, з боків та зверху
потрібно залишити достатньо місця, а
з задньої стінки – щонайменше 5 см
(2 дюйма).
4. Пристрій слід вирівняти, щоб попередити
вібрацію.У разі потреби відрегулюйте
гвинти для горизонтального встановлення,
щоб компенсувати нерівності підлоги.
Передня частина має бути дещо вище,
ніж задня, це сприятиме належній роботі
пристрою та закриванню дверей.
Гвинти для горизонтального встановлення
можна легко повертати, злегка нахиляючи
холодильник.Щоб підняти холодильник,
поверніть гвинти для горизонтального
встановлення за годинниковою стрілкою
(
), щоб опустити – проти годинникової
стрілки (
).
5. Кут встановлення пристрою не повинен
перевищувати 5 °.Це може призвести до
погіршення роботи холодильника.

ДАЛІ
1. Ретельно помийте морозильник та обітріть
пил, накопичений під час транспортування.
2. Встановіть додаткові елементи, наприклад
контейнер для льоду. Вони спаковані разом,
щоб попередити можливе їх пошкодження
під час перевезення.
3. Підключіть шнур живлення (або штепсель)
до розетки.Не підключайте до цієї ж розетки
інші пристрої.
4. Перш ніж класти продукти на зберігання,
почекайте, поки холодильник не відпрацює
8-12 годин (Evercool).Перевірте потік
холодного повітря у морозильній камері,
щоб забезпечити належне охолодження.
Тепер холодильник готовий до
використання.

ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ
КОНФІГУРАЦІЯ МОДЕЛІ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ
МОРОЗИЛЬ
НИККАМЕРА

Дисковий регулятор
температури у
морозильній камері

Поличка
Дверні полички у
морозильному
відділенні
Обертальне
приладдя для
виготовлення льоду

ХОЛОДИЛЬ
НИККАМЕРА
Дезодоратор
(елемент додаткової
комплектації)

Диспенсер для води
(елемент додаткової
комплектації)
Лоток для яєць

GIDC (елемент
додаткової
комплектації)
Світлодіодна підсвітка

Полички
Фільтр «Hygiene Fresh»
(елемент додаткової
комплектації)
Трансформоване
відділення
Ящик для овочів

Дверні полички у
холодильному
відділенні

Гвинт для
горизонтального
встановлення

У цій інструкції представлено кілька різних моделей.У холодильнику, який ви придбали,
можуть бути всі або окремі з вищевказаних характеристик.
Найбільш ефективним способом заощадження енергії є використання холодильника з
розташуванням внутрішніх елементів, таких як корзини, ящик та полиці на місцях,
передбачених виробником.
З огляду на постійне вдосконалення технічні характеристики моделей було змінено без
попередження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
- Не слід тримати двері довгий час відчиненими, зачиняйте їх якомога швидше.
- Не варто класти в холодильник надто багато продуктів, щоб забезпечити вільну циркуляцію холодного повітря.
- Не слід встановлювати температуру всередині холодильника нижче, ніж потрібно. Не слід класти
продукти біля датчику температури.
- Дайте гарячим продуктам остигнути, перш ніж ставити в холодильник. Додавання гарячих продуктів у
холодильник/морозильник може зіпсувати інші продукти й призвести до збільшення споживання енергії.
- Не слід перекривати вентиляційні канали продуктами. Добра циркуляція холодного повітря підтримує
температуру в холодильнику/морозильнику.
- Не відкривайте двері часто. Відкриваючи двері, ви запускаєте тепле повітря в холодильник/морозильник,
чим спричиняєте збільшення температури.
* Зберігайте цю інструкцію в доступному місці, щоб у будь-який момент скористатися нею.

PARTES INTERNAS (ubicación recomendada por el fabricante)

У цій інструкції представлено кілька різних моделей.У холодильнику, який ви придбали,
можуть бути всі або окремі з вищевказаних характеристик.
Найбільш ефективним способом заощадження енергії є використання холодильника з
розташуванням внутрішніх елементів, таких як корзини, ящики та полиці на місцях,
передбачених виробником.
З огляду на постійне вдосконалення технічні характеристики моделей було змінено без
попередження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
- Не слід тримати двері довгий час відчиненими, зачиняйте їх якомога швидше.
- Не варто класти в холодильник надто багато продуктів, щоб забезпечити вільну циркуляцію холодного повітря.
- Не слід встановлювати температуру всередині холодильника нижче, ніж потрібно. Не слід класти
продукти біля датчику температури.
- Дайте гарячим продуктам остигнути, перш ніж ставити в холодильник. Додавання гарячих продуктів у
холодильник/морозильник може зіпсувати інші продукти й призвести до збільшення споживання енергії.
- Не слід перекривати вентиляційні канали продуктами. Добра циркуляція холодного повітря підтримує
температуру в холодильнику/морозильнику.
- Не відкривайте двері часто. Відкриваючи двері, ви запускаєте тепле повітря в холодильник/морозильник,
чим спричиняєте збільшення температури.

РОБОТА
ПОЧАТОК РОБОТИ
Після встановлення холодильника потрібно зачекати (24 години), перш ніж заповнювати його
свіжими або замороженими продуктами, щоб холодильник вистоявся за нормальної
температури повітря.
Якщо роботу холодильника було перервано, зачекайте 5 хвилин, перш ніж вмикати його знову.

ПЕРЕД НАЛАШТУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ
Температура у холодильнику залишається незмінною незалежно від зміни температури у
приміщенні.Радимо після встановлення не змінювати без потреби налаштувань температури
(за допомогою елементів керування у холодильній та морозильній камерах).
У цьому пристрої передбачено одну кнопку регулювання температури у холодильній камері
та один дисковий регулятор температури у морозильній камері.
Стандартним налаштуванням температури на кнопці регулювання температури у
холодильній камері є ‘3’.
Стандартним налаштуванням температури на дисковому регуляторі температури у
морозильній камері є ‘4’ (для звичайних моделей)Стандартним налаштуванням
температури на дисковому регуляторі температури у морозильній камері є ‘3’
(для моделей з функцією Power Cut EverCool)
У холодильній камері встановлено датчик температури.Він автоматично вмикає та вимикає
за потреби компресор.

СИГНАЛ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Якщо дверцята в холодильнику відкриті протягом 1 хвилини, тричі прозвучить звуковий сигнал.
Якщо дверцята не закрити, сигнал звучатиме кожні 30 секунд.

САМОДІАГНОСТИКА
У холодильнику передбачено функцію самодіагностики.Якщо в тій чи іншій області виникає
несправність, буде відображатися код помилки, який допоможе ремонтнику в роботі.Коли
відображається код помилки, інші функції контролю та індикації не працюють.
Якщо відображається код помилки, зателефонуйте у сервісний центр. Не відключайте
холодильник від розетки.

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ
Що вище значення налаштування відображається на дисплеї, то нижчою буде температура у
морозильній камері.
Оскільки температура у холодильній та морозильній камерах контролюється фіксованим об’ємом
холодного повітря, то температура в холодильній камері буде підвищуватися, коли температура
в морозильній камері зменшиться.
Якщо повітря в морозильній камері взимку буде недостатньо холодним, виберіть на регуляторі
значення High (Висока) (4/5/ / ).
Щоб досягти потрібної температури для охолодження та зберігання продуктів, а також потрібного
рівня енергоспоживання, регулятор морозильної камери, можливо, доведеться встановити у
положення "●" або "●●".

Лише для звичайних
моделей
Залежить від моделі

Лише для моделей
із функцією Power
Cut Evercool

РОБОТА
Елементи керування холодильною камерою
ДЛЯ МОДЕЛІ ІЗ ВНУТРІШНІМ КОНТРОЛЕРОМ
Стандартним налаштуванням температури на кнопці
регулювання температури у холодильній камері
є ‘NORMAL’.
Для регулювання температури у холодильній камері
натисніть кнопку ‘REF.TEMP CONTROL’.
Щоразу у випадку натискання кнопки вмикатиметься
світлодіод.Температура налаштовується за 7 кроків:
від MIN до MAX (MIN = найвища, MAX = найнижча
температура)
ДЛЯ МОДЕЛІ З ЗОВНІШНІМ КОНТРОЛЕРОМ
Вигляд дисплея залежить від моделі.

Дисплей ‘А’

Дисплей ‘Б’

Щоб відрегулювати температуру в холодильному відділенні, натисніть кнопку ‘FRIDGE’.
Щоразу у випадку натискання кнопки вмикатиметься світлодіод.
Натисніть кнопку ‘Hygiene Fresh’, щоб увімкнути мотор фільтра гігієнічного освіження (елемент
додаткової комплектації).
Цифра на світлодіодному дисплеї відображає температуру у холодильній камері.
Ви можете вибрати один з семи потрібних рівнів: від 0°C до 6°C.
Дисплей ‘А’
Натискайте кнопку (b), температура в холодильнику знижуватиметься з кроком 1°C.
Натисніть кнопку (a), увімкнеться мотор фільтра ‘Hygiene Fresh’. 2) увімкнеться режим
живлення 3) вимкнеться.
Дисплей ‘Б’
- Натискайте кнопку (с), температура в холодильнику знижуватиметься з кроком 1°C.
- Натискайте кнопку (d), температура в холодильнику підніматиметься з кроком 1°C.

РОБОТА / ФУНКЦІЇ
Функції ‘EXPRESS FREEZE’ (Експрес-заморожування) /
‘SUPER CHILL’ (Глибоке заморожування)*
Після першого ввімкнення холодильника можна ввімкнути функцію ‘EXPRESS FREEZE’
(Експрес-азморожування) / ‘SUPER CHILL’ (Глибоке заморожування). Компресор і
вентилятор циркуляції працюють з максимальною потужності, щоб швидко зменшити
температуру в холодильнику. Вимикається автоматично.
Якщо в холодильник поставили теплі продукти, активувати функцію ‘EXPRESS FREEZE’ /
‘SUPER CHILL’ можна кнопкою на панелі управління. Функція ‘EXPRESS FREEZE’ /
‘SUPER CHILL’ вимкнеться автоматично, коли температура досягне певного рівня, або ж
можна вимкнути її вручну, натиснувши кнопку ‘EXPRESS FREEZE’ / ‘SUPER CHILL’.
‘EXPRESS FREEZE’ (Експрес-заморожування
(* (для моделей External Micom)

‘SUPER CHILL’ (Глибоке заморожування)*
(Для моделей Internal Micom)
Модель із внутрішнім контролером

Дисплей ‘А’

Дисплей ‘Б’

ЗАМОК ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДОСТУПУ ДІТЕЙ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
Дисплей ‘А’

ЗАМОК ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДОСТУПУ ДІТЕЙ
Натисніть та утримуйте кнопку замка
для захисту від доступу дітей
протягом3 секунд, щоб активувати
замок.Якщо замок заблоковано,
увімкнеться відповідний індикатор,
інша кнопка не працюватиме.Щоб
розблокувати, знову натисніть та
утримуйте кнопкузамка для захисту
від доступу дітей протягом 3 секунд.

Дисплей ‘Б’

Примітка. У разі вимкнення холодильникаця
функція вимкнеться автоматично.

ТРАНСФОРМОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ЕЛЕМЕНТ
ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
Коли дверцята відкрито, тепле повітря не може
потрапити у свіжу зону.То ж у цьому відділенні
продукти можна довше зберігати свіжими.
Трансформоване відділення слід встановити на
потрібне місце.Якщо дверцята відкрито, відділення
не може виконувати своєї функції.
Встановіть ручку в положення відповідно до типу продуктів, які будуть зберігатися.

Помірне охоложення
у відділенні для овочів/фруктів.
*Залежить від моделі

Сильне охолодження у відділенні
для риби/м’яса/молочнихпродуктів.

РОБОТА / ФУНКЦІЇ
ІОННИЙ ДЕЗОДОРАТОР GREEN ION DOOR COOLING
(ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

Отвір для холодного повітря

Турмалиновий фильтр розташований в отворі холодного повітря очищує
повітря допомагає подовжити термін свіжості продуктів.
Якщо під час миття в отвір для холодного повітря
потрапить вода або сторонні предмети, ефективність
роботи холодильника зменшиться.Крім того, у разі
пошкодження ущільнювача ефективність роботи може
зменшитися внаслідок витоку холодного повітря.

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЧІВ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
Moist Balance Crisper
У цьому відділенні підтримується оптимальний рівень вологості, а тому можна зберігати фрукти та
овочі у свіжішому вигляді.

РОЗМОРОЖУВАННЯ
Розморожування проводиться автоматично.
Тала вода стікає у випарювальний піддон у нижній частині біля задньої стінки
холодильника та випаровується автоматично.

ДЕЗОДОРАТОР (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
Неприємний запах у відділенні для
зберігання свіжих продуктів усувається
без шкоди для користувача та продуктів.

Користування
Оскільки дезодоратор знаходиться у вхідному отворі подачі холодного повітря у відділенні
для свіжих продуктів, він не вимагає жодного обслуговування.
Не проколюйте вхідний отвір подачі холодного повітря, оскільки це може призвести до
пошкодження дезодоратора.
Продукти з сильним запахом потрібно зберігати у загорнутому вигляді або у контейнері,
оскільки цей запах може передатися іншим продуктам.

Повторне використання дезодоратора
Якщо після тривалого використання дезодоратора
з’являється неприємний запах, його можна відновити
та продовжувати використовувати.
Зніміть дезодоратор на стелі холодильної
камери, феном висушіть вологу та неприємний
запах та покладіть під сонячне проміння,
оскільки неприємний запах розкладається під
дією ультрафіолету.

РОБОТА / ФУНКЦІЇ
Приладдя для виготовлення льоду
(елемент додаткової комплектації)
Обертальне приладдя для виготовлення льоду

Щоб виготовити кубики льоду, заповніть лоток
для льоду водою і поставте його на місце.

Лотки для
льоду
Контейнер
для льоду

Щоб дістати кубики льоду, злегка скрутіть і потягніть за ручку на
лотку.Кубики випадуть у контейнер для льоду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте нічого окрім води.
Налийте воду до вказаної лінії.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВОДИ
(ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
Встановіть бак на місце і залийте воду.
Щоб очистити його або коли бак не використовується,
його обов’язково потрібно знімати
Якщо бак наповнити водою і не встановити його
правильно на місце, через клапан може витікати вода.
Наливання води у бак

Відкрийте ковпачок у кришці і налийте воду в бак.

Закрийте ковпачок.
Бак для води є знімним елементом додаткової
комплектації, який можна використовувати для
збільшення корисного об’єму для зберігання.
Якщо зняти бак для води та закрити отвір корком,
можна використовувати верхній ящик.
Корок встановлений у лотку для яєць.
Увага!

Наливати у бак можна лише воду, гарячу
воду потрібно охолодити.
Воду слід наливати до вказаного рівня.

Питна вода
Натисніть склянкою на накладку диспенсера.
Вода витікає, коли натискати на накладку диспенсера.
Якщо забрати склянку, вкладка повертається у вихідне
положення і вода перестає текти.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА (лише для окремих моделей External Micom)
Функція інтелектуальної діагностики......
Скориставшись цією функцією під час дзвінка до Центру обслуговування споживачів у разі
несправності холодильника, можна отримати точну діагностичну інформацію. Використовуйте
цю функцію лише за рекомендацією консультанта, а не з власної ініціативи.

Користування функцією
1. Закрийте всі дверцята холодильника,
натисніть та утримуйте кнопку блокування
дисплея, щоб заблокувати її.
Якщо дисплей вже заблоковано,
натисніть та утримуйте кнопку блокування,
щоб скинути блок, після чого ще раз натисніть
та утримуйте кнопку блокування, щоб
заблокувати її.

увага
Коли мине 5 хвилин у заблокованому стані,
функція інтелектуальної діагностики не
ввімкнеться, тому потрібно бути уважним.
2. Натисніть та утримуйте кнопку
регулювання температури в холодильному
приміщенні протягом 3 секунд або більше.
(Усі дисплеї буде вимкнено, а за мить на
дисплеї температури в холодильному
приміщенні з’явиться індикація ‘3’.)

< Модель із фільтром ‘Hygiene Fresh’ >

3. Відкрийте всі дверцята холодильної та
морозильної камер і встановіть телефон
біля отвору гучномовця у верхній правій 3
частині.
Переконайтеся, що мікрофон телефону
скеровано на отвір гучномовця.

4. Не знімайте телефон, поки не
завершиться передача даних.
Коли передаються дані для інтелектуальної
діагностики, телефон має знаходитися біля
отвору гучномовця у верхній правій частині.
Час, який залишається до завершення
передачі даних, відображається на дисплеї.

УВАГА
Сигнал передачі даних може дратувати.
Щоб забезпечити належну діагностику, не
забирайте телефон.
5. Після завершення передачі даних
вислухайте пояснення консультанта щодо
результатів інтелектуальної діагностики.
Після завершення передачі даних дисплей про
перебіг передачі та холодильник автоматично
вимкнуться і за кілька секунд знову ввімкнуться.
Вислухайте пояснення консультанта щодо
результатів аналізу діагностичних даних та
виконайте вказівки.

< Модель без фільтра ‘Hygiene Fresh’ >

Пам’ятайте:
якість регіонального зв’язку може вплинути на роботу функції.
Якщо ви користуєтеся домашнім телефоном, зв’язок буде кращим і функція теж працюватиме ефективніше.
Передача даних інтелектуальної діагностики може перериватися через низьку якість зв’язку.
В цьому випадку послуга інтелектуальної діагностики працюватиме неналежним чином.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА (лише для окремих моделей Internal Micom)
Функція інтелектуальної діагностики......
Скориставшись цією функцією під час дзвінка до Центру обслуговування споживачів у разі
несправності холодильника, можна отримати точну діагностичну інформацію. Використовуйте
цю функцію лише за рекомендацією консультанта, а не з власної ініціативи.

Користування функцією
Перш за все зателефонуйте до центру обслуговування LG. Функцію Smart Diagnosis
використовуйте лише у тому разі, якщо отримаєте відповідну вказівку оператора колл-центру
LG.
1. Відкрийте всі дверцята холодильника.
.
2. Натисніть кнопку керування
холодильника впродовж 3 хвилин або
більше.

5. Не забирайте телефон, поки не завершиться
передавання даних.

увага
Сигнал передачі даних може дратувати.
Щоб забезпечити належну діагностику, не
забирайте телефон.

3. Якщо зумер прозвучить 4 рази (частота
зумера інтелектуальної діагностики – 2000
Гц, 4 сигнали по 0,2 секунди з інтервалами
у 0,2 секунди), піднесіть слухавку телефону
до отвору динаміка у правій верхній завісі
дверцят

6. Під час передавання даних інтелектуальної
діагностики тримайте слухавку на відстані 10
см від отвору динаміка та намагайтеся не
створювати додаткових фонових шумів. Після
переходу в режим інтелектуальної діагностики
пролунає сигнал зумера. Коли передавання
даних завершиться, консультант пояснить
отримані результати інтелектуальної діагностики
та надасть відповідні рекомендації. Після
завершення передавання даних холодильник
автоматично вимкнеться і за декілька секунд
увімкнеться знову.

4. Слідкуйте, щоб мікрофон телефону був
повернутий до отвору динаміка.

Пам’ятайте:
якість регіонального зв’язку може вплинути на роботу функції.
Якщо ви користуєтеся домашнім телефоном, зв’язок буде кращим і функція теж
працюватиме ефективніше.
Якщо ви телефонуєте з мобільного і рівень сигналу мережі недостатній, передавання даних
інтелектуальної діагностики може не спрацювати.

OPERACIONES
ФІЛЬТР ‘HYGIENE FRESH’
(ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

УВАГА
Перед встановленням або експлуатацією виробу обов'язково уважно прочитайте
керівництво користувача, щоб користуватися виробом правильно й за призначенням.
Фільтр «HYGIENE FRESH» виконує бактерицидну функцію знищення вірусів або
бактерій всередині холодильника та дезодоруючу функцію для знищення неприємного
запаху.Функція була перевірена та сертифікована вповноваженими установами Intertek

Перехід до режиму експлуатації
Перехід до режиму експлуатації

• Щоб увімкнути фільтр ‘HYGIENE FRESH’, натисніть кнопку O на дисплеї на
передній панелі дверцят, щоб перейти у режим ‘AUTO’ (Автоматичний) або
‘POWER’ (Живлення).(Щоразу у випадку натискання на кнопку фільтр
‘HYGIENE FRESH’ буде перемикатися в режими
OFF -►AUTO -► POWER -► OFF.)

ВИМК.

AUTO
(Автоматичний)

POWER

ВИМК.

увага
Коли користувач активує режим "AUTO" або "POWER" індикатор навколо фільтра
також загоряється. Відкрийте двері, щоб перевірити, що загорівся індикатор
навколо фільтра. Не просувайте пальці чи сторонні предмети всередину
вентилятора. Це може призвести до травмування або неполадків.

увага
• Не слід мити фільтр "HYGIENE FRESH" у воді, бо це може стати причиною несправності.
• Такий фільтр може не бути ефективним проти всіх типів бактерій і вірусів.
• Це ефективно для знищення бактерій на продуктах у холодильнику.
Придбати фільтр "HYGIENE FRESH" можна у найближчого дистриб'ютора або в
сервісному центрі.

РОБОТА
POWER CUT EVER COOL (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
Power Cut Ever Cool – це унікальна функція збереження
низької температури шляхом виведення теплого
повітря з морозильної та холодильної камери у
випадку відключення живлення.
Ця функція запатентована як технологія LG Electronics.

УВАГА
Якщо працює функція ‘Power Cut Ever Cool’, на внутрішніх поверхнях холодильника може
з’являтися волога.Це звичайне явище, яке в жодному разі не вплине на належну роботу
холодильника.Після відновлення енергопостачання вологу з внутрішніх поверхонь буде
автоматично видалено.У випадку утворення надмірної кількості вологизберіть її м’якою
ганчіркою.
Під час увімкнення/вимкнення живлення спрацьовує клапан і звучить разовий звуковий сигнал.
Не відкривайте кришку клапана.
Не розбирайте бак PCM (встановлений зверху) у морозильній камері.
Після встановлення холодильника потрібно зачекати (24 години), перш ніж заповнювати
його свіжими або замороженими продуктами, щоб холодильник вистоявся за нормальної
температури повітря.У випадку вимкнення електрики після стабілізації холодильник
повинен відпрацювати щонайменше 8 годин, щоб відновити максимальну потужність
охолодження.
Важлива порада щодо оптимальної роботи функції ‘Evercool’.
Робота функції «Evercool» може погіршитися, якщо РСМ не заморожено належним чином.
Щоб підтримати роботу функції «Evercool», не встановлюйте ручку регулятора в морозильній
камері у положення 1-2 (тепле повітря).
У разі вимкнення електрики не відкривайте дверцята надмірно часто, щоб довше зберегти холодне
повітря (ефект охолодження).

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ
ПРИМІТКА.

Цей виріб містить світлодіодну лампочку, яку
користувач не може замінити самостійно. З
питань заміни лампочки звертайтеся у центр
обслуговування.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
Свіжі продукти потрібно зберігати у холодильній камері. Те, як продукти заморожуються і
розморожуються, є головним чинником збереження їх свіжості та запаху.
Не зберігайте продукти, які швидко псуються за низької температури, наприклад банани,
ананаси та дині.
Дайте гарячим продуктам остигнути, перш ніж ставити в холодильник. Гарячі продукти,
покладені в морозильник, можуть зіпсувати інші продукти та призвести до зростання
споживання електроенергії.
Продукти для зберігання потрібно загортати у вінілову обгортку або класти у контейнер з
кришкою. Це запобігає випаровуванню вологи та допомагає зберегти смак та поживність їжі.
Не слід перекривати вентиляційні канали продуктами. Рівномірна циркуляція холодного
повітря дозволяє підтримувати температуру в холодильнику на одному рівні.
Не відкривайте двері часто. При відкритих дверцятах тепле повітря потрапляє всередину
холодильника, внаслідок чого підвищується його внутрішня температура.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
Не слід тримати пляшки в морозильній камері, при заморожуванні вони можуть тріснути.
Не слід заморожувати вже розморожені продукти.Це спричиняє втрату смаку та поживності.
Зберігаючи протягом тривалого часу заморожені продукти, наприклад морозиво, кладіть їх
на поличку в морозильній камері, а не на дверні полички.
Завантаження для заморожування. Радимо завантажувати нові продукти для заморожування
таким чином:

Кошик на дверцятах морозильної камери, позначений (
) – це відділення з температурою
-12°C, яке підходить для короткотривалого зберігання заморожених продуктів (елемент
додаткової комплектації).

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
Не ставте вологі продукти углиб поличок холодильної
камери, у випадку контакту з холодним повітрям вони
можуть замерзнути.Щоб попередити таке, зберігайте
продукти в закритих контейнерах.
Продукти з високим вмістом вологи (особливо овочі та
фрукти) варто зберігати у відділенні для овочів.
Якщопродукти потрібно поставити на поличку в
холодильній камері, ставте їх ближче до дверей якомога далі від задньої стінки холодильника,
тоді вони не замерзнуть у випадку контакту з холодним повітрям.
Завжди мийте та чистьте продукти перед охолодженням.Овочі та фрукти потрібно мити та
витирати, запаковані продукти – витирати. Це дозволить попередити псування продуктів,
які зберігаються поруч.
Зберігаючи яйця в лотку, переконайтеся, що вони свіжі. Яйця слід зберігати у вертикальному
положенні, це дозволить довше зберегти їх свіжими.

МИТТЯ
ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ВОДИ
Решітка

Протріть чистою вологою ганчіркою і
витріть насухо.

Контейнер для води

Заповнення водою
Щоб заповнити бак водою, не потрібно знімати його
(для цього достатньо відкрити ковпачок).

ПРИМІТКА
Перш ніж закривати дверцята, закрийте та
зафіксуйте ковпачок.
Не використовуйте рідину, яка містить цукор,
або газовані напої.
Розбирання
Підніміть бак для води, тримаючи його збоку та знизу.

ПРИМІТКА
Перш ніж розбирати бак для води, злийте всю воду
з диспенсера

Рекомендації
Якщо бак для води з певної причини змістився,
встановіть його на місце. Упевніться, що клапан
правильно встановлений в отвір на дверцятах.
Зібраний бак втисніть донизу до лінії позначення.

У цій інструкції представлено кілька різних моделей. У
холодильнику, який ви придбали, можуть бути всі або
окремі з характеристик, згаданих в інструкції.

МИТТЯ
Контейнер для води

Зніміть кришку з баку.

Протріть внутрішню та зовнішню поверхню
кришки та ковпачка засобом для миття
посуду і ретельно змийте під проточною
водою. Протріть насухо.

Протріть внутрішню та зовнішню
поверхню баку для води засобом для
миття посуду і ретельно змийте під
проточною водою. Протріть насухо.

Важливо тримати холодильник у чистоті, щоб
попередити виникнення небажаних запахів.
Розлиті продукти потрібно відразу витирати,
якщо цього не зробити, вони можуть
окислитися та призвести до виникнення плям
на пластмасових поверхнях.
Категорично заборонено використовувати для
будь-яких поверхонь металеві губки, щітки,
абразивні миючі засоби або сильні лужні
розчини.
Під час миття пам’ятайте, що вологі предмети
прилипнуть до холодних поверхонь. Не
торкайтеся заморожених поверхонь вологими
або мокрими руками.
ЗОВНІШНЯ ПОВЕРХНЯ: для миття стійкого
покриття холодильника використовуйте теплий
розчин м’якого мила або засобу для миття
посуду. Протріть чистою вологою ганчіркою та
висушіть.
ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ: радимо регулярно
мити внутрішню поверхню та частини
холодильника. Для миття стійкого покриття
холодильника використовуйте теплий розчин
м’якого мила або засобу для миття посуду.
Протріть чистою вологою ганчіркою та висушіть.
ВНУТРІШНІ ЧАСТИНИ: мийте полички камери,
дверні полички, піддони для зберігання,
магнітні ущільнювачі дверцят тощо. Для миття
стійкого покриття холодильника використовуйте
теплий розчин м’якого мила або засобу для
миття посуду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перш ніж починати мити холодильник,
відключайте шнур живлення від мережі.
Зберіть зайву вологу губкою чи ганчіркою,
щоб вода або рідина не потрапили на
електричні частини та не призвели до
ураження електричним струмом. Не
користуйтеся займистими або токсичними
миючими рідинами.
Застереження щодо миття: не
використовуйте поверхнево-активні
речовини, воскову пасту для
полірування автомобілів, антикорозійні
засоби, будь-які мастила, бензин,
кислоти, віск.
Можна користуватися м’якими миючими
засобами, розчинами для миття посуду
та мильною водою
Недбалість під час миття може призвести
до зміни кольору.

Увага !
1. Використовуйте для миття теплу воду.
2. Бак для води: не використовуйте нічого,
окрім води. Якщо бак було заповнено
іншою рідиною, промийте його водою
три-чотири рази.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ВІДПУСТКА

АНТИКОНДЕНСАТНА ТРУБКА

У випадку відпустки середньої тривалості
холодильник можна залишити ввімкненим.
Продукти, які можна заморожувати, покладіть
для кращого зберігання у морозильну камеру.
Якщо ви плануєте поїхати на довший час,
вийміть із холодильника всі продукти, відключіть
шнур живлення, ретельно помийте внутрішню
поверхню та ВІДКРИЙТЕ дверцята, щоб
попередити появу запаху.

Зовнішня поверхня холодильника може часом
нагріватися, особливо відразу після вста
новлення. Не хвилюйтеся.
Це відбувається тому, що Антиконденсатна
труба
антиконденсатна трубка
закачує гарячий холодоагент,
щоб попередити зволоження
зовнішньої поверхні.

ПЕРЕРВА В ЕНЕРГОПОСТАЧАННІ
Зазвичай енергопостачання відновлюється
протягом години-двох, що не вплине на
температуру в холодильнику. Водночас, у
випадк у відк лючення енергопостачання
потрібно скоротити до мінімуму кількість
відкривання дверцят. Якщо ж перерва в
електропостачанні триває довше, покладіть на
заморожені продукти в пакетах куб сухого льоду.

ПЕРЕЇЗД
Зніміть або надійно закріпіть всі незакріплені
частини у холодильнику.
Щоб попередити пошкодження гвинтів для
горизонтального встановлення, вкрутіть їх
повністю в основу.

Увага!
Небезпека ураження електричним струмом
Перш ніж заміняти зіпсуту лампу,
відключіть холодильник від розетки чи
вимкніть автоматичний вимикач або
запобіжник.
ПРИМІТКА. Якщо встановити елемент
керування в положення OFF (Вимкнено),
це не означає, що в контурі освітлення
вимкнено електрику.

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПРОДОВЖУВАЧЕМ ЗАЗЕМЛЕННЯ
Якщо можливо, підключайте холодильник до
окремої розетки, щоб перевантаження
унаслідок підключення інших пристроїв чи
ввімкнення освітлення в помешканні не
призвело до вимкнення електропостачання.

ДОСТУП ДО МЕРЕЖЕВОГО ШТЕПСЕЛЯ
Холодильник потрібно встановлювати в
такому положенні, щоб забезпечити
оперативний доступ до мережевого штепселя
у випадку виникнення екстреної ситуації.

ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ
У разі пошкодження шнура
живлення його слід замінити,
щоб уникнути небезпечної
ситуації. Зверніться з цього
приводу до виробника,
працівника сервісного центру
або особи із відповідною
кваліфікацією.

У разі короткого замикання заземлення
зменшує ризик ураження електричним
струмом, оскільки перехідний провід
відводить електричний струм.
Цей пристрій потрібно заземлити, щоб
попередити можливе ураження електричним
струмом.
Неправильне використання штепселя
заземлення може стати причиною ураження
електричним струмом. Якщо ви не розумієте
належним чином вказівок щодо заземлення
або сумніваєтеся, чи пристрій належним
чином заземлено, зверніться до
кваліфікованого електрика або представника
сервісного центру.

НЕ ВИДОЗМІНЮЙТЕ ТА НЕ
НАРОЩУЙТЕ ШНУР ЖИВЛЕННЯ.
Це призведе до ураження
електричним струмом
або пожежі.

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ’ЄКТ ЦІКАВОСТІ

Холодильник має бути заземлений.

Порожній холодильник може бути
небезпечним предметом цікавості для
дітей. Якщо холодильник не використовується,
зніміть з нього ущільнювачі, засувки, кришки
або дверцята повністю чи знайдіть інший
спосіб зробити його безпечним.

НЕ ЧЕКАЙТЕ ! ЗРОБІТЬ ЦЕ ЗАРАЗ !
Не зберігайте у холодильнику займисті,
вибухонебезпечні або хімічні речовини.

Утилізація використаного устаткування
У холодильнику міститься рідина (холодоагент, мастило) та
частини й матеріали, виготовлені з вторинної сировини.
Усі ці матеріали потрібно передавати у центр утилізації, щоб
після переробки їх можна було використати повторно.
“(Для країн, які є членами Європейського комітету зі стандар
-тизації в електротехніці (CENELC)) Цим пристроєм можуть
користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими
фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або особи,
яким бракує досвіду чи знань, якщо за ними наглядає
відповідальна за них особа чи вони отримали вказівки щодо
використання пристрою у безпечний спосіб і розуміють пов’язані
з цим ризики. Дітям заборонено гратися пристроєм. Дітям
заборонено чистити та обслуговувати пристрій без нагляду.”
* Країни-члени організації CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ,
DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
"Цей пристрій не призначений для використання особами (у
тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями, або особами, що не мають
достатнього досвіду і знань, за винятком випадків нагляду
за такими особами або навчання таких осіб правилам
застосування цього пристрою особою, відповідальною за їх
безпеку.
Не дозволяйте дітям гратися з холодильником."

ПЕРШ НІЖ ТЕЛЕФОНУВАТИ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
ДЗВІНКИ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР НЕ ЗАВЖДИ ПОТРІБНІ!
ЯКЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРАЦЮЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, ПОТРІБНО
СПОЧАТКУ ПЕРЕВІРИТИ ТАКІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ:
ПРОБЛЕМА

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ

ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРАЦЮЄ

Перегорів запобіжник у помешканні або вимкнено
аварійний вимикач
Штепсель відключено від електричної розетки або він
підключений неналежним чином

НАДТО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
В ХОЛОДИЛЬНІЙ АБО
МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ

Регулятор температури не встановлено в потрібне положення.
Пристрій встановлено надто близько до стіни чи джерела тепла.
Тепла погода, часте відкривання дверцят.
Дверцята залишено відкритими на тривалий час.
У холодильнику зберігається велика кількість продуктів.

НЕЗВИЧАЙНИЙ ШУМ

Холодильник встановлено на хиткій чи нерівній підлозі, не
відрегульовано гвинти для горизонтального встановлення.
За холодильник потрапили зайві предмети.

НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ У
ХОЛОДИЛЬНИКУ

Продукти з сильним запахом потрібно зберігати щільно
закритими або загорнутими.
Потрібно помити внутрішню поверхню.

ВОЛОГА НА ПОВЕРХНІ
ХОЛОДИЛЬНИКА

Звичне явище в умовах високої вологості.
Можливо, дверцята було залишено відкритими.

Мікрофіша
Найменування або торговельна марка
постачальника холодильного приладу

LG Electronics

LG Electronics

Модель холодильного приладу

GL-*372****

GL-*402****

Холодильник-морозильник з морозильним
відділенням, маркованим чотирма зірочками (∗∗∗∗)

Категорія холодильного приладу:
Клас енергоефективності
Річний обсяг енергоспоживання холодильним приладом,
округлений до найближчого цілого числа, кВт•г на рік

A+

A+

262 кВт·г на рік

262 кВт·г на рік

Фактичне споживання електроенергії
залежить від того, як використовується
прилад і де він знаходиться

Об’єм зберігання кожного відділення, його тип та маркування [л]:
Холодильна камера
Морозильна камера
Проектна температура інших відділень (>14⁰C)

237

257

60

60

жоден

жоден

Холодильна камера,
Морозильна камера

Перелік відділень, що не обмерзають (no frost):

Холодильна камера,
Морозильна камера

Час автономного живлення без споживання енергії [год.]

16.1

15.7

Продуктивність заморожування протягом 24 годин,
кілограмів [кг]

4.6

4.2

Кліматичний клас холодильного приладу

T

T

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі за
базовим значенням 1 пВт, дБА

38

38

28
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