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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung! 
Liebe Kundin, lieber Kunde, 
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 

hergestellt und strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit gute Dienste 
leisten wird. 
Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät  

benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können. 
Falls Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben, vergessen Sie nicht, diese 
Bedienungsanleitung ebenfalls beizulegen. 
 

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr neues Gerät schnell und sicher zu 
bedienen. 
 Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen. 

 Beachten Sie die Sicherheitshinweise. 

 Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie jederzeit 
darin nachschlagen können.  

 Lesen Sie auch weitere mit dem Gerät gelieferte Dokumente. 

Bitte beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle gilt. 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen werden natürlich in der Anleitung 
erwähnt.  

Erklärung der Symbole 
In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole: 

Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.

Warnung vor Verletzungen oder Beschädigungen. 

Warnung vor elektrischem Strom.
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Ihr Kühlschrank 1 

1.  Bedienfeld 
2.  Innenbeleuchtung 
3.  Frischlebensmittellüfter 
4. Weinflaschenhalter  
5.  Verstellbare Ablagen 
6.  Null-Grad-Fach 
7.  Gemüsefachabdeckung 
8.  Gemüsefach 

9.  Eisschalenhalter und Eisschale 

10.  Schnelltiefkühlfach 
11.  Fächer zur Lagerung gefrorener 

Lebensmittel 
12.  Einstellbare Füße an der Vorderseite 
13.  Regal für Gläser 
14.  Regal für Flaschen 

15.  Tiefkühllüfter 

Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können 
etwas von Ihrem Produkt abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang des 
erworbenen Gerätes zählen, gelten sie für andere Modelle. 
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Wichtige Sicherheitshinweise 2 

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise 
aufmerksam durch. 
Bei Nichtbeachtung dieser Angaben kann 
es zu Verletzungen und Sachschäden 
kommen. 
In diesem Fall erlöschen auch sämtliche 
Garantie- und sonstigen Ansprüche. 
  Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum zur 
Verfügung. 

Bestimmungsgemäßer Einsatz 

 Dieses Produkt dient dem Einsatz in 
Innenräumen und in geschlossenen 
Bereichen wie z.B. Haushalten; 

 

  geschlossenen Arbeitsbereichen, wie 
Läden und Büros; 

 

  geschlossenen Unterkunftsbereichen, 
wie Bauernhöfen, Hotels und 
Pensionen. 

 

  Das Gerät sollte nicht im Freien benutzt 
werden. 

Allgemeine Hinweise zu Ihrer 
Sicherheit 

 Wenn Sie das Gerät entsorgen 
möchten, wenden Sie sich am besten 
an den autorisierten Kundendienst. Hier 
erhalten Sie notwendige Informationen 
und erfahren, welche Stellen für die 
Entsorgung zuständig sind. 

 

  Bei Problemen und Fragen zum Gerät 
wenden Sie sich grundsätzlich an den 
autorisierten Kundendienst. Ziehen Sie 
keine Dritten zu Rate, versuchen Sie 
nichts in Eigenregie, ohne den 
autorisierten Kundendienst davon in 
Kenntnis zu setzen. 

 

  Produkte mit Tiefkühlbereich: Der 
Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln 
unmittelbar nach der Entnahme aus 
dem Tiefkühlbereich ist nicht ratsam. 
(Dies kann zu Erfrierungen im Mund 
führen.) 

  Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: 
Bewahren Sie Getränke in Flaschen 
sowie Dosen niemals im 
Tiefkühlbereich auf. Andernfalls 
können diese platzen. 

 

  Berühren Sie gefrorene Lebensmittel 
nicht mit der Hand; sie können 
festfrieren. 

 

  Trennen Sie Ihren Kühlschrank vor 
dem Reinigen oder Abtauen vom 
Stromnetz. 

 

  Verwenden Sie niemals Dampf- oder 
Sprühreiniger zum Reinigen und 
Abtauen Ihres Kühlschranks. Die 
Dämpfe oder Nebel können in Kontakt 
mit stromführenden Teilen geraten und 
Kurzschlüsse oder Stromschläge 
auslösen. 

 

  Missbrauchen Sie niemals Teile Ihres 
Kühlschranks (z. B. Tür) als 
Befestigungen oder Kletterhilfen. 

 

  Nutzen Sie keine elektrischen Geräte 
innerhalb des Kühlschranks. 

 

  Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf 
keinesfalls mit Bohr- oder 
Schneidwerkzeugen zu beschädigen. 
Das Kühlmittel kann herausspritzen, 
wenn die Gaskanäle des Verdunsters, 
Rohr- und Schlauchleitungen oder 
Oberflächenversiegelungen beschädigt 
werden. Dies kann zu Hautreizungen 
und Augenverletzungen führen. 

 

  Decken Sie keinerlei 
Belüftungsöffnungen des Kühlschranks 
ab. 

 

  Elektrische Geräte dürfen nur von 
autorisierten Fachkräften repariert 
werden. Reparaturen durch weniger 
kompetente Personen können 
erhebliche Gefährdungen des 
Anwenders verursachen. 
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 Sollten Fehler oder Probleme während 
der Wartung oder Reparaturarbeiten 
auftreten, so trennen Sie den 
Kühlschrank von der Stromversorgung, 
indem Sie die entsprechende Sicherung 
abschalten oder den Netzstecker 
ziehen. 

  Ziehen Sie niemals am Netzkabel – 
ziehen Sie direkt am Stecker. 

 Lagern Sie hochprozentige alkoholische 
Getränke gut verschlossen und 
aufrecht. 

  Bewahren Sie niemals Sprühdosen mit 
brennbaren und explosiven Substanzen 
im Kühlschrank auf. 

  Nutzen Sie keine mechanischen oder 
anderen Hilfsmittel, um das Gerät 
abzutauen – es sei denn, solche 
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom 
Hersteller empfohlen. 

  Dieses Produkt darf nicht von Personen 
(einschließlich Kindern) mit 
eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
bedient werden, sofern sie nicht durch 
eine Person, die für ihre Sicherheit 
verantwortlich ist,in der Bedienung des 
Produktes angeleitet werden. 

  Nehmen Sie einen beschädigten 
Kühlschrank nicht in Betrieb. Wenden 
Sie sich bei jeglichen Zweifeln an einen 
Kundendienstmitarbeiter. 

  Die elektrische Sicherheit des Gerätes 
ist nur dann gewährleistet, wenn das 
hausinterne Erdungssystem den 
zutreffenden Normen entspricht. 

  Setzen Sie das Gerät keinem Regen, 
Schnee, direktem Sonnenlicht oder 
Wind aus; dies kann die elektrische 
Sicherheit gefährden. 

  Wenden Sie sich zur Vermeidung von 
Gefahren an den autorisierten 
Kundendienst, falls das Netzkabel 
beschädigt ist. 

  Stecken Sie während der Installation 
niemals den Netzstecker ein. 
Andernfalls kann es zu schweren bis 
tödlichen Verletzungen kommen. 

  Dieser Kühlschrank dient nur der 
Aufbewahrung von Lebensmitteln. Für 
andere Zwecke sollte er nicht 
verwendet werden. 

  Das Etikett mit den technischen Daten 
befindet sich an der linken Innenwand 
des Kühlschranks. 

  Schließen Sie Ihren Kühlschrank 
niemals an energiesparende Systeme 
an; dies kann den Kühlschrank 
beschädigen. 

  Falls der Kühlschrank über ein blaues 
Licht verfügt, blicken Sie nicht mit 
optischen Werkzeugen in das blaue 
Licht. 

  Bei manuell gesteuerten 
Kühlschränken warten Sie mindestens 
5 Minuten, bevor Sie den Kühlschrank 
nach einem Stromausfall wieder 
einschalten. 

  Falls Sie das Gerät an einen anderen 
Besitzer weitergeben, vergessen Sie 
nicht, die Bedienungsanleitung 
ebenfalls auszuhändigen. 

  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel 
beim Transport des Kühlschranks nicht 
beschädigt wird. Übermäßiges Biegen 
des Kabels birgt Brandgefahr. 
Platzieren Sie keine schweren 
Gegenstände auf dem Netzkabel. 

  Berühren Sie den Netzstecker niemals 
mit feuchten oder gar nassen Händen. 

 
 Schließen Sie den Kühlschrank nicht 

an lose Steckdosen an. 
  Sprühen Sie aus Sicherheitsgründen 

niemals Wasser auf die Innen- und 
Außenflächen des Gerätes. 
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  Sprühen Sie keine Substanzen mit 
brennbaren Gasen, wie z. B. 
Propangas, in die Nähe des 
Kühlschranks; andernfalls bestehen 
Brand- und Explosionsgefahr. 

  Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten 
Gegenstände auf den Kühlschrank; dies 
birgt Brand- und Stromschlaggefahr. 

  Überladen Sie das Gerät nicht mit 
Lebensmitteln. Wenn das Gerät 
überladen ist, können beim Öffnen der 
Kühlschranktür Lebensmittel 
herausfallen und Verletzungen 
verursachen. 

  Stellen Sie keinesfalls Gegenstände auf 
den Kühlschrank; sie könnten beim 
Öffnen oder Schließen der 
Kühlschranktür herunterfallen. 

  Materialien wie beispielsweise 
Impfstoffe, wärmeempfindliche Arznei, 
wissenschaftliche Proben usw. sollten 
nicht im Kühlschrank aufbewahrt 
werden, da sie bei exakt festgelegten 
Temperaturen gelagert werden müssen. 

  Trennen Sie den Kühlschrank vom 
Stromnetz, wenn er längere Zeit nicht 
benutzt wird. Ein mögliches Problem im 
Netzkabel kann einen Brand auslösen. 

  Die Steckerkontakte sollten regelmäßig 
mit einem trockenen Tuch gereinigt 
werden; andernfalls besteht 
Brandgefahr. 

  Wenn die höhenverstellbaren Füße nicht 
sicher auf dem Boden stehen, kann sich 
der Kühlschrank bewegen. Die 
angemessene Sicherung der 
höhenverstellbaren Füße am Boden 
kann eine Bewegung des Kühlschranks 
verhindern. 

  Halten Sie den Kühlschrank beim 
Tragen nicht am Türgriff. Andernfalls 
könnte er abbrechen. 

  Wenn Sie Ihr Produkt neben einem 
anderen Kühl- oder Gefrierschrank 
aufstellen möchten, sollte der Abstand 
zwischen beiden Geräten mindestens 8 
cm betragen. Andernfalls können die 
benachbarten Seitenwände feucht 
werden. 

Bei Geräten mit einem 

Wasserspender 
 

 Der Wasserdruck sollte mindestens 1 

bar und höchstens 8 bar betragen. 

  Nur Trinkwasser verwenden. 

 

Sicherheit von Kindern 
 

  Bei abschließbaren Türen bewahren 

Sie den Schlüssel außerhalb der 

Reichweite von Kindern auf. 

  Achten Sie darauf, dass Kinder nicht 

mit dem Produkt spielen. 

 

Konformität mit der WEEE-

Richtlinie zur Entsorgung von 

Altgeräten 

Das Symbol   Das Symbol @ am 

Produkt oder seiner Verpackung weist 

darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit 

dem Hausmüll entsorgt werden darf. 

Stattdessen muss es bei einer 

geeigneten Sammelstelle zum Recycling 

elektrischer und elektronischer Altgeräte 

abgegeben werden. Durch 

ordnungsgemäße Entsorgung dieses 

Produktes tragen Sie dazu bei, negative 

Auswirkungen auf Umwelt und 

Gesundheit abzuwenden, die durch 

unsachgemäße Entsorgung dieses 

Produktes entstehen können. Detaillierte 

Informationen zum Recycling dieses 

Produktes erhalten Sie von Ihrer örtlichen 

Stadtverwaltung, Ihren 

Entsorgungsdiensten oder beim Händler, 

bei dem Sie das Produkt erworben 

haben. 
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Hinweise zur Verpackung 
 

 Die Verpackungsmaterialien des 

Gerätes wurden gemäß nationalen 

Umweltschutzbestimmungen aus 

recyclingfähigen Materialien hergestellt. 

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien 

nicht mit dem regulären Hausmüll oder 

anderen Abfällen. Bringen Sie 

Verpackungsmaterialien zu geeigneten 

Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung 

berät Sie gern. 

Nicht vergessen! 

 Recycelte Materialien leisten einen 

wichtigen Beitrag zu einer schönen und 

gesunden Umwelt. 

 Wenn Sie zur Wiederverwertung von 

Verpackungsmaterialien beitragen 

möchten, informieren Sie sich bei Ihren 

Umweltschutzbehörden oder der 

Stadtverwaltung, wo entsprechende 

Sammelstellen zu finden sind. 
 

HCA-Warnung 
 

Falls das Kühlsystem Ihres Produktes 
R600a enthält: 
 Dieses Gas ist leicht entflammbar. 

Achten Sie also darauf, Kühlkreislauf und 

Leitungen während Betrieb und Transport 

nicht zu beschädigen. Bei 

Beschädigungen halten Sie das Produkt 

von potenziellen Zündquellen (z. B. 

offenen Flammen) fern und sorgen für 

eine gute Belüftung des Raumes, in dem 

das Gerät aufgestellt wurde. 

 Die Art des im Gerät eingesetzten 

Gases wird auf dem Typenschild an der 

linken Innenwand des Kühlschranks 

angegeben. 

 Entsorgen Sie das Produkt keinesfalls 

durch Verbrennen. 

Tipps zum Energiesparen 
 

  Halten Sie die Kühlschranktüren nur 

möglichst kurz geöffnet. 
 

  Geben Sie keine warmen Speisen oder 

Getränke in den Kühlschrank. 
 

  Überladen Sie den Kühlschrank nicht; 

die Luft muss frei zirkulieren können. 
 

  Stellen Sie den Kühlschrank nicht im 

direkten Sonnenlicht oder in der Nähe 

von Wärmequellen wie Öfen, 

Spülmaschinen oder Heizkörpern auf. 

Halten Sie den Kühlschrank 

mindestens 30 cm von Wärmequellen 

und mindestens 5 cm von elektrischen 

Öfen entfernt.  
 

  Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel in 

verschlossenen Behältern 

aufzubewahren. 
 

  Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Sie 

können noch mehr Lebensmittel 

einlagern, wenn Sie die Ablage oder 

Schublade aus dem Tiefkühlbereich 

herausnehmen. Der für Ihren 

Kühlschrank angegebene 

Energieverbrauch wurde nach dem 

Entfernen der Ablage oder Schublade 

und bei maximaler Beladung bestimmt. 

Ansonsten ist es Ihnen freigestellt, die 

Ablage oder Schublade zu verwenden. 
 

  Das Auftauen von gefrorenen 

Lebensmitteln im Kühlbereich ist 

energiesparend und bewahrt die 

Qualität der Lebensmittel. 
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Installation 3 

  Der Hersteller haftet nicht, falls die 
Angaben in dieser Anleitung nicht 
berücksichtigt werden. 
 

Wenn Sie den Kühlschrank 
versetzen möchten 
 

1. Der Kühlschrank sollte vom Stromnetz 
getrennt, geleert und gesäubert werden, 
bevor Sie ihn transportieren oder 
versetzen. 
2. Sichern Sie die beweglichen Teile im 
Inneren (z. B. Ablagen, Zubehör, 
Gemüsefach etc.) vor dem Verpacken mit 
Klebeband, schützen Sie solche Teile vor 
Stößen. Umwickeln Sie die Verpackung 
mit kräftigem Klebeband oder stabilen 
Schnüren, beachten Sie die 
Transporthinweise auf der Verpackung. 
3. Originalverpackung und 
Schaumstoffmaterialien sollten zum 
zukünftigen Transport des Gerätes 
aufbewahrt werden. 
 

Vor dem Einschalten 
 

 Beachten Sie Folgendes, bevor Sie 
Ihren Kühlschrank benutzen: 
1. Bringen Sie die beiden Kunststoffkeile 
wie nachstehend abgebildet an. Die 
Kunststoffkeile sorgen für den nötigen 
Abstand zwischen Kühlschrank und 
Wand, damit die Luft frei zirkulieren kann. 
(Die Abbildung dient lediglich zur 
Orientierung und kann daher etwas von 
Ihrem Gerät abweichen.) 

 

2. Reinigen Sie das Innere des 
Kühlschranks wie im Abschnitt „Wartung 
und Reinigung” beschrieben. 
3. Schließen Sie den Netzstecker des 
Kühlschranks an eine Steckdose an. Beim 
Öffnen der Tür leuchtet die 
Innenbeleuchtung auf. 
4. Beim Anspringen des Kompressors sind 
Geräusche zu hören. Die Flüssigkeiten 
und Gase im Kühlsystem können auch 
leichte Geräusche erzeugen, wenn der 
Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig 
normal. 
5. Die Vorderkanten des Kühlgerätes 
können sich warm anfühlen. Dies ist völlig 
normal. Diese Bereiche wärmen sich 
etwas auf, damit sich kein Kondenswasser 
bildet. 
 

Elektrischer Anschluss 
 

 Schließen Sie das Gerät an eine 
geerdete (Schuko-) Steckdose an. Diese 
Steckdose muss mit einer passenden 
Sicherung abgesichert werden. 
Wichtig: 
 Der Anschluss muss gemäß lokalen 
Vorschriften erfolgen. 
  Der Netzstecker muss nach der 

Installation frei zugänglich bleiben. 
  Die elektrische Sicherheit des Gerätes 

ist nur dann gewährleistet, wenn das 
hausinterne Erdungssystem den 
zutreffenden Normen entspricht. 

  Die auf dem Typenschild an der linken 
Innenwand des Gerätes angegebene 
Spannung muss mit Ihrer 
Netzspannung übereinstimmen. 

  Zum Anschluss dürfen keine 
Verlängerungskabel oder 
Mehrfachsteckdosen verwendet 
werden. 

  Ein beschädigtes Netzkabel muss 
unverzüglich durch einen qualifizierten 
Elektriker ausgetauscht werden. 
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  Das Gerät darf vor Abschluss der 
Reparaturen nicht mehr betrieben werden! 
Es besteht Stromschlaggefahr! 
 

Verpackungsmaterialien entsorgen 
 

 Das Verpackungsmaterial kann eine 
Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie 
Verpackungsmaterialien von Kindern fern 
oder entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
gemäß gültigen Entsorgungsbestimmungen. 
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
über geeignete Sammelstellen (Ihre 
Stadtverwaltung informiert Sie gerne), nicht 
über den regulären Hausmüll. 
 Die Verpackung Ihres Gerätes wurde aus 
recyclingfähigen Materialien hergestellt. 
 

Altgeräte entsorgen 
 

 Entsorgen Sie Altgeräte auf 
umweltfreundliche Weise. 
  Bei Fragen zur richtigen Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, an 
eine Sammelstelle oder an Ihre 
Stadtverwaltung. 
 

 Bevor Sie das Gerät entsorgen, schneiden 
Sie den Netzstecker ab und machen die 
Türverschlüsse (sofern vorhanden) 
unbrauchbar, damit Kinder nicht in Gefahr 
gebracht werden. 
 

Aufstellung und Installation 
 

 Falls die Tür des Raumes, in dem der 
Kühlschrank aufgestellt werden soll, nicht 
breit genug ist, wenden Sie sich an den 
autorisierten Kundendienst, lassen die 
Kühlschranktüren demontieren und 
befördern das Gerät seitlich durch die Tür. 
1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an einer gut 
erreichbaren Stelle auf. 
2. Platzieren Sie den Kühlschrank nicht in 
der Nähe von Wärmequellen oder dort, wo er 
Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht 
ausgesetzt ist. 
3. Damit das Gerät richtig arbeiten kann, 
müssen Sie ausreichend Platz um das Gerät 
herum freilassen, damit eine ordentliche 
Belüftung gewährleistet ist. Wenn Sie den 
Kühlschrank in einer Nische aufstellen, 
müssen Sie einen Abstand von 

mindestens 5 cm zur Decke und 5 cm zu 
den Wänden einhalten. Stellen Sie das 
Gerät nicht auf Materialien wie Teppichen 
oder Teppichböden auf. 
4. Stellen Sie Ihren Kühlschrank auf einem 
ebenen Untergrund auf, damit er nicht 
wackelt. 
 

Beleuchtung auswechseln 
 

 Die Innenbeleuchtung Ihres 
Kühlschranks sollte ausschließlich vom 
autorisierten Kundendienst ausgetauscht 
werden. 
Die Glühbirnen für dieses Haushaltsgerät 
sind für Beleuchtungszwecke nicht 
geeignet. Die beabsichtigte Aufgabe dieser 
Lampe ist es den Benutzer zu ermöglichen 
die Plazierung der Lebensmittel in den 
Kühlschrank / Eiskühltruhe sicher und 
bequem vorzunehmen. Die in diesem 
Gerät verwendeten Lampen müssen 
extremen physikalischen Bedingungen, wie 
z. B. Temperaturen von -20°C, 
standhalten. 
 

Wechseln des Türanschlags 
 

 Der Türanschlag (die Seite, auf der sich 
die Tür öffnet) kann je nach Aufstellungsort 
angepasst werden. Wenden Sie sich dazu 
bitte an den autorisierten Kundendienst in 
Ihrer Nähe. 
 

Füße einstellen 
 

 Wenn Ihr Kühlschrank nicht absolut 
gerade steht: 
 Sie können den Kühlschrank – wie in der 
Abbildung gezeigt – durch Drehen der 
Frontfüße ausbalancieren. Wenn Sie in 
Richtung des schwarzen Pfeils drehen, 
senkt sich die Ecke, an der sich der Fuß 
befindet. Beim Drehen in Gegenrichtung 
wird die Ecke angehoben. Diese Arbeit fällt 
erheblich leichter, wenn ein Helfer das 
Gerät etwas anhebt. 
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Vorbereitung 4 

  Ihr Kühlschrank sollte mindestens 30 
cm von Hitzequellen wie Kochstellen, 
Öfen, Heizungen, Herden und 
ähnlichen Einrichtungen aufgestellt 
werden. Halten Sie mindestens 5 cm 
Abstand zu Elektroöfen ein, vermeiden 
Sie die Aufstellung im direkten 
Sonnenlicht. 

 

  Die Zimmertemperatur des Raumes, in 
dem der Kühlschrank aufgestellt wird, 
sollte mindestens 10 °C betragen. Im 
Hinblick auf den Wirkungsgrad ist der 
Betrieb des Kühlschranks bei 
geringerer Umgebungstemperatur 
nicht ratsam.  

 

  Sorgen Sie dafür, dass das Innere 
Ihres Kühlschranks gründlich gereinigt 
wird. 

 

  Falls zwei Kühlschränke 
nebeneinander aufgestellt werden 
sollen, achten Sie darauf, dass sie 
mindestens 2 cm voneinander entfernt 
platziert werden. 

 

  Wenn Sie den Kühlschrank zum ersten 
Mal in Betrieb nehmen, halten Sie sich 
bitte an die folgenden Anweisungen für 
die ersten sechs Betriebsstunden. 

 

  Die Kühlschranktür sollte nicht zu 
häufig geöffnet werden. 

 

  Der Kühlschrank muss zunächst 
vollständig leer arbeiten. 

 

  Ziehen Sie nicht den Netzstecker. Falls 
der Strom ausfallen sollte, beachten 
Sie die Warnhinweise im Abschnitt 
„Empfehlungen zur Problemlösung“. 

 

  Originalverpackung und 
Schaumstoffmaterialien sollten zum 
zukünftigen Transport des Gerätes 
aufbewahrt werden. 



 
So nutzen Sie Ihren Kühlschrank 5 
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Anzeigefeld 
 

Das Anzeigefeld ermöglicht Ihnen die 
Einstellung der Temperatur und die 
Steuerung anderer Funktionen, ohne 
dass Sie die Tür des Produktes öffnen 
müssen. Drücken Sie einfach die 
Beschriftungen der entsprechenden 
Tasten zur Funktionseinstellung.  
1. Stromausfall-/Hochtemperatur-
/Fehler-Warnanzeige 

Diese Anzeige (!) signalisiert einen 

Stromausfall, zu hohe  
Innentemperaturen und sonstige Fehler. 
Bei längeren Stromausfällen blinkt die 
höchste Temperatur, die der 
Tiefkühlbereich erreicht, im digitalen 
Display. Drücken Sie nach Prüfung der 
im Tiefkühlbereich ( ) gelagerten 
Lebensmittel zum Löschen der Warnung 
die Alarm-aus-Taste. 
Bitte beachten Sie den Abschnitt 
„Empfohlene Problemlösungen“ in Ihrer 
Anleitung, falls Sie bemerken, dass diese 
Anzeige eingeschaltet ist. 
 

2. Energiesparfunktion (Display aus): 
Wenn die Produkttüren für längere Zeit 
geschlossen bleiben, wird die 
Energiesparfunktion nach 1 Minute 
automatisch aktiviert und das 
Energiespar-Symbol leuchtet auf. (  ) 
Bei aktiver Energiesparfunktion 
erlöschen sämtliche Display-Symbole mit 
Ausnahme des Energiesparsymbols. Die 
Energiesparfunktion wird aufgehoben, 
sobald Tasten betätigt werden oder die 
Tür geöffnet wird. Das Display zeigt 
wieder die normalen Symbole. 
Die Energiesparfunktion wird während 
der Lieferung ab Werk aktiviert und kann 
nicht aufgehoben werden. 

3. Schnellkühlen  
Drücken Sie diese Taste, um die 
Schnellkochfunktion zu aktivieren oder 

zu deaktivieren ( ). 

 

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen 
möglicherweise nicht exakt mit Ihrem Produkt überein. Falls Ihr Produkt nicht über die 
entsprechenden Teile verfügt, betreffen die Informationen andere Modelle.  
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 Die Schnellkühlfunktion nutzen Sie, 
wenn Sie Lebensmittel im Kühlbereich 
besonders schnell abkühlen möchten. 
Wenn Sie große Mengen frischer 
Lebensmittel kühlen möchten, sollten Sie 
diese Funktion vor dem Einlagern der 
Lebensmittel einschalten.  

 Sofern Sie diese Funktion nicht 
vorzeitig abschalten, wird das 
Schnellkühlen beendet, sobald die nötige 
Temperatur erreicht ist, spätestens 
jedoch nach 1 Stunden. 

 Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet. 
4. Kühlbereichtemperatur-
Einstelltaste 
Durch mehrmaliges Drücken dieser 
Taste stellen Sie die 
Kühlbereichtemperatur auf 
8°, 7°, 6°, 5°, 4°, 3°, 2°, 1°,  8°C ... ein. 
Mit dieser Taste stellen Sie die 
gewünschte Kühlbereichtemperatur ein. 

( ) 
5. Urlaubsfunktion 
Drücken Sie zum Aktivieren der 
Urlaubsfunktion 3 Sekunden diese Taste 

(  ); dadurch wird die 
Urlaubsmodusanzeige ( ) aktiviert. 
Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, 
erscheint „- -“ in der 
Kühlbereichtemperaturanzeige; 
der Kühlbereich wird nun nicht mehr 
Aktiv gekühlt. Wenn diese Funktion aktiv 
ist, sollten keine Lebensmittel im 
Kühlbereich aufbewahrt werden. 
Andere Bereiche werden entsprechend 
der eingestellten Temperatur weiterhin 
gekühlt. 
Zum Aufheben dieser Funktion drücken 
Sie die Urlaubsfunktionstaste noch 
einmal. 
6. Alarm-aus-Warnung: 
Drücken Sie bei einem Alarm wegen 
Stromausfalls/hoher Temperatur nach 
Prüfung der im Tiefkühlbereich 
gelagerten Lebensmittel zum Löschen 
der Warnung die Alarm-aus-Taste ( ). 
 
 

 7. Tastensperre 

Halten Sie die Tastensperre-Taste ( 3’’)  
3 Sekunden lang gedrückt. Das 

Tastensperre-Symbol ( )  leuchtet auf, 
die Tastensperre ist aktiv. 
Bei aktiver Tastensperre reagiert das 
Gerät nicht auf Tastenbetätigungen. 
Halten Sie die Tastensperre-Taste noch 
einmal 3 Sekunden lang gedrückt. Das 
Tastensperre-Symbol erlischt, die 
Tastensperre wird abgeschaltet. 
Verwenden Sie die Tastensperre-Taste, 
wenn Sie Änderungen der 
Temperatureinstellung des 
Kühlschranks verhindern möchten ( ). 
 8. Öko-Fuzzy 
Halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste einmal 
gedrückt, um die Eco-Fuzzy-Funktion zu 
aktivieren. Spätestens sechs Stunden 
spatter arbeitet Ihr Kühlgerät besonders 
ökonomisch; die Energiesparanzeige 

leuchtet ( ) Drücken und halten Sie die 
Öko-Fuzzy-Taste zum Deaktivieren der 
Öko-Fuzzy-Funktion 3 Sekunden. 
Diese Anzeige leuchtet nach 6 Stunden 
auf, wenn Öko-Fuzzy aktiv ist. 

 9. Tiefkühlbereichtemperatur-
Einstelltaste  
Durch mehrmaliges Drücken dieser 
Taste stellen Sie die 
Tiefkühlbereichtemperatur auf -18°, -19°, 
-20°, -21°, -22°, -23°, -24°, -18°C, ... ein. 
Mit dieser Taste stellen Sie die 
gewünschte Temperatur des 

Tiefkühlbereiches ein.( )   

10. Eisbereiter-aus-Anzeige (Nur bei 
Produkten mit icematic Maschine) 

Zeigt an, ob der Eisbereiter ein- oder 
ausgeschaltet ist. (0/03’’). Bei der 
Einstellung Ein ist der Eisbereiter 
abgeschaltet. Zum Einschalten des 
Eisbereiters halten Sie die Ein-/Austaste 
3 Sekunden lang gedrückt. 

 Bei der Auswahl dieser Funktion wird 
kein Wasser mehr aus dem Tank 
zugeführt. Bereits bereitetes Eis kann 
aber nach wie vor aus dem Eisbereiter 
entnommen werden. 
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11. Schnellgefriertaste/Eisbereiter-ein/ 
aus-Taste 
Mit dieser Taste schalten Sie die 
Schnellgefrierfunktion ein und aus. Wenn 
diese Funktionen aktiv ist, wird der 
Tiefkühlbereich besonders stark (über 
die eingestellte Temperatur hinaus) 

gekühlt. ( )  

 Zum Ein- und Ausschalten des 
Eisbereiters halten Sie die Taste 3 
Sekunden lang gedrückt (nur bei 
Produkten mit icematic Maschine). 

 Die Schnellgefrierfunktion nutzen 
Sie, wenn Sie die Lebensmittel im 
Tiefkühlbereich besonders schnell 
abkühlen möchten. Wenn Sie große 
Mengen frischer Lebensmittel kühlen 
möchten, sollten Sie diese Funktion vor 
dem Einlagern der Lebensmittel 
einschalten. 

 Sofern Sie diese Funktion nicht 
vorzeitig abschalten, wird das 
Schnellgefrieren beendet, sobald die 
nötige Temperatur erreicht ist, 
spätestens jedoch nach 25 Stunden. 

 Diese Funktion wird nach einem 
Stromausfall nicht automatisch wieder 
eingeschaltet.  
 

Doppeltes Kühlsystem: 
 

 Ihr Kühlgerät ist mit zwei getrennten 
Kühlsystemen für Kühl- und 
Tiefkühlbereich ausgestattet. Dadurch 
vermischt sich die Luft im Kühlbereich 
nicht mit der Luft im Tiefkühlbereich. 
Durch die Trennung der Kühlsysteme 
kühlt Ihr Gerät erheblich schneller als 
viele andere Kühlgeräte. Auch die 
Gerüche der beiden Kühlbereiche 
bleiben getrennt. Darüber hinaus sparen 
Sie Energie, da auch das Abtauen 
getrennt erfolgt. 
 

 

Feuchtigkeitsreguliertes 
Gemüsefach  
* optional  
 

Dank der Feuchtigkeitsregelung bleibt 
der Feuchtigkeitsgehalt von Obst und 
Gemüse kontrolliert, wodurch diese 
Lebensmittel länger frisch bleiben.  

Ideal für Blattgemüse, wie Kopfsalat, 
Spinat und ähnliches Gemüse, das 
Feuchtigkeit eher nicht an den Wurzeln, 
sondern bei horizontaler Ausrichtung im 
Gemüsefach verliert.  

Bei Lagerung von Gemüse, sollten Sie 
schweres, hartes Gemüse unten und 
leichtes, weiches Gemüse oben 
aufbewahren; beachten Sie das 
spezifische Gewicht des Gemüses.  

Lassen Sie Gemüse nicht in 
Plastikbeuteln im Gemüsefach. Wenn 
Sie Gemüse in Plastikbeuteln einlagern, 
verdirbt es innerhalb kurzer Zeit. Wenn 
Sie Gemüse separieren möchten, 
verwenden Sie Verpackungsmaterialien, 
die eine gewisse Porigkeit hinsichtlich 
der Hygiene aufweisen, wie Papier.  

Lagern Sie Obst und Gemüse, das viel 
Ethylengas produziert, wie z. B. Erbsen, 
Aprikosen, Pfirsiche und bestimmte 
Apfelsorten, nicht mit anderem Obst und 
Gemüse im Gemüsefach. Das von 
solchen Lebensmitteln abgegebene 
Ethylengas kann dazu führen, dass 
anderes Obst und Gemüse schneller 
verdirbt. 
 



 

Fach zur Aufbewahrung 
verderblicher Lebensmittel 
(niedrige Temperatur / -2°C bis 
+3°C). 
 
Dieses Fach wurde für die 
Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel 
konzipiert, die je nach Bedarf langsam 
abgetaut werden können (Fleisch, Fisch, 
Huhn etc.). Das Niedertemperaturfach ist 
der kälteste Ort im Kühlschrank, in dem 
Milchprodukte (Käse, Butter), Fleisch, 
Fisch und Geflügel unter idealen 
Bedingungen aufbewahrt werden 
können. 
Gemüse und/oder Obst sollten nicht in 
diesem Fach gelagert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frische Lebensmittel tiefkühlen 
 

 Achten Sie darauf, Lebensmittel vor 
dem Einlagern im Kühlschrank 
einzuwickeln oder abzudecken. 
 Heiße Speisen müssen auf 
Raumtemperatur abgekühlt sein, ehe sie 
in den Kühlschrank gegeben werden. 
 Lebensmittel, die Sie einfrieren 
möchten, sollten frisch und von guter 
Qualität sein. 
 Verteilen Sie die Lebensmittel/Gerichte 
auf familienfreundliche oder sonstwie 
sinnvolle Portionen. 
 Lebensmittel sollten luftdicht verpackt 
sein, damit sie nicht austrocknen. Dies 
gilt auch dann, wenn Sie Lebensmittel 
nur kurze Zeit lagern möchten. 
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 Verpackungsmaterialien müssen 
luftdicht und gegen Kälte und 
Feuchtigkeit beständig sein. 
Lebensmittelverpackungen sollten 
ausreichend dick und stabil sein. 
Andernfalls kann es vorkommen, dass 
Lebensmittel beim Gefrieren die 
Verpackung durchstoßen. Achten Sie 
grundsätzlich darauf, dass die 
Verpackung richtig versiegelt wird, damit 
Lebensmittel maximal lange haltbar 
bleiben. 
 Verbrauchen Sie eingefrorene 
Lebensmittel direkt nach dem Auftauen, 
frieren Sie sie nicht wieder ein. 
 Wenn Sie noch warme Speisen in den 
Tiefkühlbereich stellen, bewirken Sie 
damit, dass das Kühlsystem 
ununterbrochen arbeiten muss, bis die 
Speisen komplett tiefgekühlt sind. 
 Bitte beachten Sie die folgenden 
Hinweise, um beste Resultate zu 
erzielen. 
1. Frieren Sie nicht zu große Mengen auf 
einmal ein. Die Qualität der Lebensmittel 
bleibt am besten erhalten, wenn sie so 
schnell wie möglich bis in den Kern 
tiefgekühlt werden. 
2. Achten Sie besonders darauf, bereits 
tiefgekühlte und frische Speisen nicht zu 
vermischen. 
3. Achten Sie darauf, dass rohe 
Lebensmittel keine gekochten 
Lebensmitteln im Kühlbereich berühren. 
4. Das maximale TK-Stauvolumen wird 
ohne Schubladen im Tiefkühlfach 
erreicht. Der Energieverbrauch Ihres 
Gerätes wurde bei komplett gefüllten 
Ablagen im Tiefkühlfach ohne 
Schubladen und obere Ablage ermittelt.  
5. Frieren Sie Lebensmittel am besten 
auf der oberen Tiefkühlablage ein. 
 



 
 

Tiefkühlbereich 
Einstellung 

Kühlbereich  
Einstellung 

Erläuterungen 

-18°C 4°C 
Dies ist die allgemein empfohlene 
Einstellung. 

-20, -22 oder -24 °C 4°C 
Diese Einstellungen empfehlen wir bei 
Umgebungstemperaturen über 30 °C. 

Schnellgefrieren 4°C 

Diese Funktion nutzen Sie zum Einfrieren 
von Lebensmitteln in kurzer Zeit. Auf 
diese Weise bleibt die Qualität möglichst 
schonend erhalten; dies gilt insbesondere 
für Fleisch und Fisch. 

-18 °C und kälter 2°C 

Halten Sie sich an diese Einstellung, falls 
Sie meinen, dass der Kühlbereich 
aufgrund zu hoher Außentemperatur, der 
Nähe zu Wärmequellen oder zu häufiges 
Öffnen und Schließen der Kühlschranktür 
nicht kalt genug wird. 

-18 °C und kälter Schnellkühlen 

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn 
der Kühlbereich überladen ist oder Sie 
die Inhalte schneller abkühlen möchten. 
Wir empfehlen, die Schnellkühlfunktion 4 
bis 8 Stunden vor dem Einlagern frischer 
Lebensmittel einzuschalten. 

Tiefkühlbereich-

Ablagen 

Unterschiedliche gefrorene 

Lebensmittel wie Fleisch, 

Fisch, Speiseeis, Gemüse 

etc. 

Eierhalter Eier 

Kühlbereich-

Ablagen 

Lebensmittel in Pfannen, 

Töpfen, auf abgedeckten 

Tellern, in geschlossenen 

Behältern 

Kühlbereich-

Türablagen 

Kleine, verpackte 

Lebensmittelprodukte oder 

Getränke (zum Beispiel 

Milch, Saft und Bier) 

Gemüsefach Gemüse und Früchte 

Frischbereich 

Milch- und Wurstprodukte 

(Käse, Butter, Salami und 

dergleichen) 

 

Lebensmittel platzieren 
 

Empfehlungen zur 
Konservierung gefrorener Lebensmittel 
 

 Handelsübliche, verpackte 
Tiefkühlkost sollte gemäß den Hinweisen 
des Herstellers zur Lagerung in 
Tiefkühlfächern gelagert werden. 
 Um besonders gute Ergebnisse zu 
erzielen und zu erhalten, sollten Sie 
Folgendes berücksichtigen: 
 1. Geben Sie Lebensmittel so schnell 
wie möglich nach dem Kauf in den 
Tiefkühlbereich. 
 2. 2. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche 
Lebensmittel beschriftet und mit einem 
Datum versehen werden. 
 3. Achten Sie darauf, dass das auf der 
Verpackung angegebene 
Mindesthaltbarkeitsdatum nicht 
überschritten wird. 
 

Abtauen 
 

Der Tiefkühlbereich taut automatisch ab. 

15      
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Empfehlungen zum Kühlbereich 
(für frische Lebensmittel) 
 

* optional 
 

 Achten Sie darauf, dass die 
Lebensmittel nicht den 
Temperatursensor im Kühlbereich 
berühren. Damit frische Lebensmittel bei 
optimalen Temperaturen gelagert 
werden, darf der Sensor nicht durch 
Lebensmittel blockiert oder beeinflusst 
werden. 
 Geben Sie keine heißen Speisen in 
das Gerät. 
 

Hinweise zum Tiefkühlen 
 

 Lebensmittel sollten schnellstmöglich 
eingefroren werden, damit sie nicht an 
Qualität verlieren. 
 Die TSE-Norm schreibt (je nach 
Messbedingungen) vor, dass ein 
Kühlschrank mindestens 4,5 kg 
Lebensmittel pro 100 Liter 
Gefriervolumen bei einer 
Umgebungstemperatur von 32 °C in 24 
Stunden auf -18 °C abkühlen kann. 
 Nur bei Temperaturen von -18 °C oder 
weniger ist es möglich, Lebensmittel 
lange Zeit zu lagern. 
 Sie können die Frische Ihrer 
Lebensmittel viele Monate bewahren (bei 
einer Tiefkühlbereichtemperatur von 
maximal -18 °C). 

WARNUNG!  

 Verteilen Sie die Lebensmittel/Gerichte 
auf familienfreundliche oder sonstwie 
sinnvolle Portionen. 
 Lebensmittel sollten luftdicht verpackt 
sein, damit sie nicht austrocknen. Dies 
gilt auch dann, wenn Sie Lebensmittel 
nur kurze Zeit lagern möchten. 
 Benötigtes Verpackungsmaterial: 
 Kältebeständiges Klebeband 

 Haftklebe-Etikett 
 Gummiringe 

 Stift 
 Geeignete Verpackungsmaterialien 
müssen reißfest und unempfindlich 
gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, Gerüchen, 
Ölen und Säuren sein. 
 Einzufrierende Lebensmittel sollten 
keinen direkten Kontakt zu bereits 
gefrorenen Lebensmitteln haben, damit 
diese nicht antauen. Angetaute 
Lebensmittel müssen so schnell wie 
möglich verbraucht, dürfen nicht wieder 
eingefroren werden. 
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Wartung und Reinigung 6 

Verwenden Sie zur Reinigung der 
Außenflächen und Chrom-beschichteten 
Produktteile niemals Reinigungsmittel 
oder Wasser, die/das Chlor enthält. 
Chlor lässt Metalloberflächen 
korrodieren. 
 

Kunststoffflächen 
schützen 

  Geben Sie keine Öle oder stark 
fetthaltige Speisen offen in Ihren 
Kühlschrank – dadurch können die 
Kunststoffflächen angegriffen werden. 
Sollten die Kunststoffoberflächen einmal 
mit Öl in Berührung kommen, reinigen 
Sie die entsprechenden Stellen sofort mit 
warmem Wasser. 

  Verwenden Sie zu Reinigungszwecken 
niemals Benzin oder ähnliche 
Substanzen.  

 Wir empfehlen, vor dem Reinigen den 
Netzstecker zu ziehen.  

 Verwenden Sie zur Reinigung niemals 
scharfe Gegenstände, Seife, 
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 
Wachspolituren.  

  Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes 
mit lauwarmem Wasser, wischen Sie die 
Flächen danach trocken.  

  Zur Reinigung des Innenraums 
verwenden Sie ein feuchtes Tuch, das 
Sie in eine Lösung aus 1 Teelöffel Natron 
und einem halben Liter Wasser getaucht 
und ausgewrungen haben. Nach dem 
Reinigen wischen Sie den Innenraum 
trocken.  

  Achten Sie darauf, dass kein Wasser in 
das Lampengehäuse oder andere 
elektrische Komponenten eindringt.  

  Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit nicht 
benutzt wird, ziehen Sie den 
Netzstecker, nehmen alle Lebensmittel 
heraus, reinigen das Gerät und lassen 
die Türe geöffnet.  

  Kontrollieren Sie die Türdichtungen 
regelmäßig, um sicherzustellen, dass 
diese sauber und frei von Speiseresten 
sind.  

  Zum Entfernen einer Türablage räumen 
Sie sämtliche Gegenständen aus der 
Ablage und schieben diese dann nach 
oben heraus. 
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Problemlösung 7 

Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dies kann 
Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme, die nicht 
auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen 
Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar. 

Der Kühlschrank arbeitet nicht.  

• Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. >>> Stecken Sie den Netzstecker bis 
zum Anschlag in die Steckdose. 
• Die entsprechende Haussicherung ist herausgesprungen oder durchgebrannt. >>> 
Überprüfen Sie die Sicherung. 

Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches (Multizone, 
Kühlkontrolle und FlexiZone). 

• Die Umgebungsluft ist zu kalt. >>> Stellen Sie den Kühlschrank nicht an Orten mit 
Temperaturen unter 10°C auf. 

• Die Tür wurde häufig geöffnet. >>> Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der 
Kühlschranktür. 

• Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist zu hoch. >>> Stellen Sie Ihren Kühlschrank 
nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. 

• Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil werden in offenen Behältern aufbewahrt. 
>>> Bewahren Sie Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil nicht in offenen 
Behältern auf. 

• Die Kühlschranktür steht offen. >>> Schließen Sie die Kühlschranktür. 
• Das Thermostat ist auf eine sehr geringe Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie das 
Thermostat entsprechend nach. 

 Der Kompressor läuft nicht. 

• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen der 
Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und ausgeschaltet wird, 
da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen werden muss. Der 
Kühlschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu arbeiten. Bitte wenden Sie 
sich an den Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank nach Ablauf dieser Zeit nicht wieder 
zu arbeiten beginnt. 
• Der Kühlschrank taut ab. >>> Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden 
Kühlschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab. 
• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig 
eingesteckt wurde. 
• Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. >>> Wählen Sie eine geeignete 
Temperatur. 
• Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, 
nimmt der Kühlschrank den Betrieb wieder auf. 

Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet. 

• Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach Umgebungstemperatur 
ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion. 

 

Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dies kann 
Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme, die nicht 
auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen 
Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar. 
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Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit. 

• Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Große Kühlgeräte arbeiten 
oft längere Zeit. 
• Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch. >>> Bei hohen 
Umgebungstemperaturen arbeitet das Gerät etwas länger. 
• Der Kühlschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit 
Lebensmitteln gefüllt. 
>>> Wenn der Kühlschrank erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln 
gefüllt wurde, dauert es einige Zeit, bis er die eingestellte Temperatur erreicht. Dies ist völlig 
normal. 
• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank gestellt. >>> 
Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den Kühlschrank. 
• Die Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>> Der 
Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum eingedrungen ist. 
Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der Türen. 
• Die Türen des Kühl- oder Tiefkühlbereiches wurden nicht richtig geschlossen. >>> 
Vergewissern Sie sich, dass die Türen richtig geschlossen wurden. 
• Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die 
Kühlschranktemperatur höher ein. Warten Sie dann ab, bis die gewünschte Temperatur 
erreicht ist. 
• Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen, 
beschädigt oder sitzen nicht richtig. >>> Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung. 
Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, dass der Kühlschrank länger arbeiten 
muss, um die Temperatur halten zu können. 

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Kühlbereich normal ist. 

• Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Tiefkühltemperatur 
wärmer ein, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile. 

Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im 
Tiefkühlbereich normal ist. 

• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Kühlbereichtemperatur 
wärmer ein, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile. 

Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein. 

• Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Wählen Sie eine höhere 
Kühlbereichtemperatur, prüfen Sie die Temperatur nach einer Weile. 

Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch. 

• Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Die Kühlbereichtemperatur wirkt sich auf 
die Temperatur des Tiefkühlbereichs aus. Ändern Sie die Temperatur des Kühl- oder 
Tiefkühlbereichs und warten Sie, bis die entsprechenden Fächer eine geeignete Temperatur 
erreicht haben. 
• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>> Verzichten 
Sie auf häufiges Öffnen der Türen. 
• Die Tür steht offen. >>> Schließen Sie die Tür komplett. 
• Der Kühlschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit 
Lebensmitteln gefüllt. >>> Dies ist normal. 
Wenn der Kühlschrank erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt 
wurde, dauert es einige Zeit, bis er die eingestellte Temperatur erreicht. 
• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank gestellt. >>> 
Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den Kühlschrank. 
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Vibrationen oder Betriebsgeräusche. 

• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> Falls der Kühlschrank bei 
leichten Bewegungen wackelt, gleichen Sie ihn mit Hilfe seiner Füße aus. Achten Sie 
außerdem darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschranks 
problemlos tragen kann. 
• Gegenstände, die auf dem Kühlschrank abgestellt wurden, können Geräusche 
verursachen. >>> Nehmen Sie die Gegenstände vom Kühlschrank. 

Fließ- oder Spritzgeräusche sind zu hören. 

• Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb des 
Gerätes. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion. 

Der Kühlschrank pfeift. 

• Zum gleichmäßigen Kühlen werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig normal 
und keine Fehlfunktion. 

Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen. 

• Bei heißen und feuchten Wetterlagen treten verstärkt Eisbildung und Kondensation 
auf. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion. 
• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>> 
Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der Türen. Schließen Sie geöffnete Türen. 
• Die Tür steht offen. >>> Schließen Sie die Tür komplett. 

Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den 
Türen. 

• Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig normal. 
Die Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt. 

Unangenehmer Geruch im Kühlschrank. 

• Der Kühlschrank wurde nicht regelmäßig gereinigt. >>> Reinigen Sie das Innere 
des Kühlschranks regelmäßig mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem Wasser 
oder einer Natron-Wasser-Lösung angefeuchtet haben. 
• Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. >>> 
Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke. 
• Lebensmittel wurden in offenen Behältern in den Kühlschrank gegeben. >>> 
Lagern Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Mikroorganismen, die aus 
unverschlossenen Behältern entweichen, können üble Gerüche verursachen. 
• Nehmen Sie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie 
verdorbene Lebensmittel aus dem Kühlschrank. 

Die Tür lässt sich nicht schließen. 

• Lebensmittelpackungen verhindern ein vollständiges Schließen der Tür. >>> 
Entfernen Sie die Verpackungen, welche die Tür blockieren. 
• Der Kühlschrank steht nicht vollständig eben auf dem Boden. >>> Gleichen Sie den 
Kühlschrank mit Hilfe der Füße aus. 
• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> Achten Sie darauf, dass der 
Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann. 

Das Gemüsefach klemmt. 

• Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. >>> Ordnen Sie 
die Lebensmittel in der Schublade anders an. 

 



 
 

Спочатку прочитайте цю інструкцію! 

Шановний покупцю! 

Сподіваємося, що цей пристрій, виготовлений на сучасних підприємствах і 

перевірений за допомогою найприскіпливіших процедур контролю якості, ефективно 

слугуватиме вам у побуті. 

Для цього просимо уважно прочитати цю інструкцію до кінця, перш ніж 

користуватися холодильником, і зберегти її в довідкових цілях. Якщо ви передаєте 

холодильник іншому користувачеві, передайте йому також інструкцію користувача. 

 

Інструкція користувача допоможе вам користуватися пристроєм у швидкий і 

безпечний спосіб. 

    Прочитайте інструкцію, перш ніж встановлювати холодильник і користуватися 

ним. 

    Обов’язково прочитайте правила техніки безпеки. 

    Зберігайте інструкцію в легкодоступному місці, оскільки вона може знадобитися 

вам пізніше.  

    Прочитайте також інші документи, що постачаються разом із холодильником. 

Пам’ятайте, що цю інструкцію також можна застосовувати до деяких інших 

моделей. Відмінності між моделями будуть визначені в інструкції.  

Пояснення символів 

У цій інструкції користувача використовуються наступні символи: 

Важлива інформація або корисні поради.

Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна. 

Попередження про електричну напругу.
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Опис холодильника 1 

1.  Панель управління 
2.  Ручка налаштування і внутрішнє 

освітлення 
3.  Свіжий вентилятор їжі 
4*. Підтримуються пляшки вина 
5.  Знімні полиці відділення 
6.  Відділення нуля ступеня 
7.  Захисне скло 
8.  Контейнер для зелені 
9.  Кріплення лотка для льоду та 

лоток для льоду 

10.  Відділення швидкого заморожування 
11.  Відділення для зберігання  
      заморожених продуктів 
12.  Регульовані передні ніжки 
13.  Полиці для банок 
14.  Полиця для пляшок 

15.  Морозильник вентилятор 

Ілюстрації в цьому посібнику є схематичними і можуть відрізнятися від певної 
моделі виробу. Якщо до комплектації моделі, яку ви придбали, не входять вказані 
деталі, вони призначені для інших моделей. 
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Вказівки з техніки безпеки 2 

Ознайомтеся з наведеною нижче 
інформацією. 
Ігнорування цієї інформації може призвести 
до травмування чи матеріальних збитків. 
В такому разі гарантія і будь-які зобов’язання 
виробника стосовно надійної роботи 
пристрою будуть анульовані. 

Оригінальні запасні частини будуть 
постачатися протягом 10 років з моменту 
придбання виробу. 

Застосування за призначенням 

 Цей пристрій призначено для 

використання в закритих приміщеннях, таких 

як житлові будинки; 
 

  у закритих робочих приміщеннях, 

наприклад, у магазинах чи офісах; 
 

  у закритих жилих приміщеннях, наприклад, 

у заміських будинках, готелях, пансіонатах. 
 

  Його не можна використовувати поза 

приміщенням. 

Загальні правила техніки безпеки 

  Якщо ви хочете утилізувати/ліквідувати 

виріб, рекомендуємо звернутися до 

уповноваженої сервісної служби для 

отримання необхідної інформації та 

компетентних органів. 
 

  З усіма питаннями та проблемами 

стосовно холодильника звертайтеся до 

уповноваженої сервісної служби. Без 

повідомлення уповноваженої сервісної 

служби не втручайтеся в роботу 

холодильника й не дозволяйте робити це 

іншим. 
 

  Для пристроїв з морозильним відділенням: 

не їжте морозиво та кубики льоду одразу 

після виймання їх з морозильного відділення! 

(Це може викликати обмороження ротової 

порожнини.) 

  Для пристроїв з морозильним 

відділенням: не ставте рідкі напої в 

пляшках чи банках до морозильного 

відділення. Вони можуть лопнути. 
 

  Не торкайтеся руками заморожених 

продуктів, оскільки вони можуть 

примерзнути до шкіри. 
 

  Перед чисткою чи розморожуванням 

від'єднуйте холодильник від 

електромережі. 
 

  Не використовуйте пару та засоби для 

чищення, які можуть випаруватися, для 

чищення та розморожування вашого 

холодильника. У такому випадку пара 

може потрапити на електричні частини та 

викликати коротке замикання чи удар 

електричним струмом. 
 

  Не використовуйте дверцята й подібні 

частини холодильника як підставку чи 

опору. 
 

  Не використовуйте електричні прилади 

всередині холодильника. 
 

  Не допускайте пошкодження частин, у 

яких циркулює холодоагент, ріжучими чи 

свердлувальними інструментами. 

Холодоагент може з’явитися із 

випаровувача, на трубопроводі чи на 

покриттях і викликати подразнення шкіри 

чи ураження очей. 
 

  Не накривайте й не закупорюйте нічим 

вентиляційні отвори вашого 

холодильника. 
 

  Ремонт електроприладів мають 

виконувати тільки кваліфіковані фахівці. 

Ремонт, виконаний недосвідченими 

особами, може спричинити ризик для 

користувача. 
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 У випадку несправностей, під час 
обслуговування чи ремонту вимкніть 
холодильник, вимкнувши відповідний 
запобіжник чи вийнявши з розетки шнур 
живлення. 
 

  Для від'єднання від мережі не тягніть за 
кабель. 
 

Міцні напої слід зберігати щільно 
закритими й у вертикальному положенні. 
 

  Суворо заборонено зберігати в 
холодильнику аерозолі з горючими чи 
вибухонебезпечними речовинами. 

 

  Не застосовуйте механічні пристрої або 
інші засоби, крім рекомендованих 
виробником, для прискорення 
розмороження. 
 

  Цей електроприлад не призначений для 
використання особами (у тому числі 
дітьми) з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими 
можливостями чи з браком досвіду і знань, 
якщо вони не перебувають під наглядом 
або не пройшли інструктаж щодо 
користування пристроєм від 
відповідальної за їхню безпеку особи. 

 

  Не використовуйте несправний 
холодильник. У разі виникнення запитань 
звертайтеся до кваліфікованого фахівця.  
 

  Електрична безпека може 
гарантуватися лише в тому випадку, якщо 
система заземлення у вашому будинку 
відповідає чинним стандартам. 
 

  Вплив на пристрій дощу, снігу, сонця та 
вітру небезпечний з точку зору 
електробезпеки. 
 

  Зверніться до сервісної служби, якщо 
пошкоджено шнур живлення, щоб 
уникнути небезпеки. 
 

  Не вмикайте холодильник в розетку під 
час його встановлення.  
Існує ризик смертельного випадку або 
серйозних ушкоджень. 

  Цей холодильник призначений лише для 

зберігання харчових продуктів. Його не слід 

використовувати з будь-якою іншою метою. 
 

  Табличка з описом технічних 

характеристик виробу розташована ліворуч 

на внутрішній стінці холодильника. 
 

  Не підключайте холодильник до 

електронних систем енергозбереження, 

оскільки це може призвести до несправності 

виробу. 
 

  Якщо в холодильнику є синє 

підсвічування, не дивіться на нього через 

оптичні пристрої. 
 

  У разі відключення холодильників із 

ручним управлінням від мережі 

електроживлення зачекайте щонайменше 

5 хвилин, перш ніж підключати живлення. 
 

  У разі продажу виробу цю інструкцію з 

експлуатації слід передати новому власнику. 
 

  Під час транспортування холодильника не 

пошкоджуйте шнур живлення. Згинання 

шнура живлення може спричинити пожежу. 

Не ставте на шнур живлення важкі речі. 
 

  Під'єднуючи холодильник до 

електромережі, не торкайтеся штепсельної 

вилки вологими руками. 

 

 

 Не підключайте холодильник до 

незакріпленої стінної розетки 

електромережі. 
 

  Із міркувань безпеки не допускайте 

потрапляння води на зовнішні або внутрішні 

частини холодильника. 
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  Не розбризкуйте поряд із 
холодильником вогненебезпечні 
матеріали, такі як газ пропан, через ризик 
пожежі та вибуху. 
 

  Не ставте посуд з водою на 
холодильник, оскільки проливання може 
призвести до ураження електричним 
струмом або пожежі. 
 

  Не завантажуйте у пристрій забагато 
їжі. Якщо холодильник перевантажено, 
продукти можуть випасти під час 
відчинення дверцят і травмувати вас чи 
пошкодити холодильник. 
 

  Не кладіть предмети на холодильник, 
оскільки вони можуть впасти під час 
відчинення або зачинення дверцят. 
 

  У холодильнику не можна зберігати 
речовини, що вимагають певних 
температурних умов (вакцини, 
термочутливі медикаменти, наукові 
матеріали тощо). 
 

  Холодильник слід від'єднати від 
електромережі, якщо він не буде 
використовуватися протягом тривалого 
часу. Можливі несправності шнура 
живлення можуть призвести до пожежі. 
 

  Необхідно регулярно очищати кінці 
вилки шнура живлення сухою тканиною; 
недотримання цієї вимоги може стати 
причиною пожежі. 
 

  Холодильник може переміщатися, якщо 
регульовані ніжки не зафіксовано на 
підлозі. Фіксація регульованих ніжок на 
підлозі може запобігти його переміщенню. 
 

  Під час переміщення холодильника не 
тримайте його за ручку, Бо вона може 
зламатися. 
 

  У разі встановлення холодильника 
відстань між ним й іншим холодильником 
чи морозильником має становити 
щонайменше 8 см. В іншому разі бічні 
стінки, що прилягають, 
зволожуватимуться. 

Для пристроїв із дозатором води: 
 

 Тиск у водогінній лінії не має бути 

нижчим за 1 бар. Тиск у водогінній лінії не 

повинен перевищувати 8 бар. 

  Використовуйте лише питну воду. 
 

Безпека дітей 
 

  Якщо на дверцятах є замок, тримайте 

ключ у місці, недосяжному для дітей. 
 

  Слід наглядати за дітьми та не 

дозволяти їм псувати пристрій. 

 

Відповідність нормам і правилам 

щодо відпрацьованого 

електричного та електронного 

обладнання (норма WEEE) і 

утилізація відходів 

Символ  на виробі чи упаковці 

вказує, що цей прилад не слід утилізувати 

з побутовими відходами. Натомість його 

слід здати на відповідний пункт збору для 

утилізації електричного та електронного 

обладнання. Правильна утилізація виробу 

допоможе попередити можливі негативні 

наслідки для екології та здоров’я людей, 

які можуть виникнути внаслідок 

неналежного перероблення пристрою. За 

більш докладною інформацією щодо 

утилізації цього виробу зверніться до 

місцевої адміністрації, служби утилізації 

побутових відходів або до магазину, в 

якому був придбаний прилад. 
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Інформація про упаковку 
 

 Упаковка цього приладу виготовлена з 

матеріалів, які підлягають повторній 

переробці згідно з національними 

нормами й правилами щодо охорони 

довкілля. Не утилізуйте пакувальні 

матеріали разом із побутовими та іншими 

відходами. Їх слід здати в один з пунктів 

збору пакувальних матеріалів, визначених 

місцевими органами влади. 

Пам’ятайте... 

 Повторне використання матеріалів 

надзвичайно важливе для природи та 

наших національних ресурсів. 

 Якщо ви бажаєте посприяти 

повторному використанню матеріалів 

упаковки, ви можете отримати більше 

інформації від органів охорони довкілля 

або від органів місцевої влади. 
 

Попередження HCA 
 

Якщо система охолодження вашого 
пристрою містить R600a: 
 цей газ займистий. Тому будьте уважні, 

не допускайте пошкодження системи 

охолодження та труб під час використання 

і транспортування. У випадку 

пошкодження пристрою зберігайте його 

подалі від потенційного джерела займання 

та провітрюйте приміщення, в якому 

знаходиться пристрій. 

 Тип газу, що використовується 

пристроєм, вказаний на паспортній 

табличці, розташованій ліворуч на 

внутрішній стінці холодильника. 

 Не спалюйте пристрій з метою 

утилізації. 

Як заощадити електроенергію 
 

  Не залишайте дверцята холодильника 

відчиненими протягом тривалого часу. 
 

  Не завантажуйте у холодильник гарячі 

продукти та напої. 
 

  Не перевантажуйте холодильник, щоб 

не заважати циркуляції повітря всередині. 
 

  Не встановлюйте холодильник під 

прямим сонячним промінням чи поблизу 

джерела тепла, наприклад, плити, 

посудомийної машини чи радіатора 

опалення. Холодильник слід встановити 

на відстані щонайменше 30 см від джерел 

тепла та не менше 5 см від електричних 

плит. 
 

  Слідкуйте за тим, щоб продукти 

зберігалися у закритих контейнерах. 
 

  Для пристроїв із морозильним 

відділенням: у морозильне відділення 

холодильника можна завантажити 

максимальну кількість продуктів, якщо 

дістати з нього полицю чи висувний 

контейнер. Указане в технічних 

характеристиках енергоспоживання 

холодильника визначено за умови, що 

полиця чи ящик морозильного відділення 

вийняті, й у нього завантажено 

максимально можливу кількість продуктів. 

Полицю чи висувний контейнер можна 

використовувати відповідно до форми й 

розміру продуктів для заморожування. 
 

  Розморожування заморожених 

продуктів у холодильному відділенні 

забезпечить економію електроенергії та 

збереження якості продуктів. 
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Встановлення 3 

  Якщо користувач не буде 
дотримуватися інформації, яка наведена в 
інструкції користувача, виробник не буде 
нести будь-яку відповідальність за це.  
 

Що слід врахувати під час 
пересування холодильника 
 

1. Холодильник слід від'єднати від 
електромережі. Перед транспортуванням 
холодильника його необхідно спорожнити 
й очистити. 
2. Перед пакуванням полиці, контейнер 
для овочів і фруктів та інші приналежності 
всередині холодильника необхідно 
зафіксувати клейкою стрічкою та 
захистити від струсів. Упаковка повинна 
бути перев’язана товстою стрічкою або 
міцними мотузками; також необхідно 
дотримуватися правил транспортування, 
надрукованих на упаковці. 
3. Оригінальну упаковку та плівку слід 
зберегти для транспортування чи 
переміщення холодильника в 
майбутньому. 
 

Перед увімкненням 
холодильника 
 

 Перед початком експлуатації 
холодильника переконайтеся, що: 
1. 2 пластмасові розпірки встановлені 
відповідно до малюнку нижче. 
Пластмасові розпірки забезпечать 
потрібну відстань між холодильником і 
стіною для циркуляції повітря. (Малюнок є 
лише ескізом, і він може відрізнятися від 
певної моделі виробу.) 

2. Вимийте внутрішню частину 
холодильника, як рекомендовано в розділі 
«Обслуговування й чищення». 
3. Вставте штепсельну вилку 
холодильника до настінної розетки. Якщо 
дверцята холодильника відкриті, 
вмикається внутрішня лампа. 
4. Під час запуску компресора буде чутно 
шум. Рідина та гази всередині 
холодильної системи також можуть 
створювати шум, навіть якщо компресор 
не працює, що є цілком нормальним 
явищем. 
5. Передні кромки холодильника можуть 
бути теплими на дотик. Це нормально. Ці 
області мають нагріватися, щоб уникнути 
конденсації. 
 

Підключення до електромережі 
 

 Підключіть холодильник до заземленої 
розетки, захищеної плавким запобіжником 
відповідної потужності. 
Важливе зауваження: 
 

 Підключення має відповідати 
національним нормам і правилам. 
  Після встановлення холодильника має 
бути забезпечений легкий доступ до 
штепселя шнура живлення. 
 

  Електрична безпека може 
гарантуватися лише в тому випадку, якщо 
система заземлення у вашому будинку 
відповідає чинним стандартам. 
 

  Напруга, вказана на табличці, що 
розташована всередині приладу з лівого 
боку, має відповідати напрузі вашої 
електромережі. 
 

  Для підключення не слід 
використовувати подовжувачі та 
мережеві фільтри. 
 

  У разі пошкодження шнура живлення 
його заміну має здійснювати 
кваліфікований електрик. 

  Забороняється користуватися 
холодильником, доки його не буде 
відремонтовано! Існує небезпека 
ураження електричним струмом! 
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Утилізація упаковки 
 

 Пакувальні матеріали можуть становити 
небезпеку для дітей. Зберігайте 
пакувальні матеріали у недосяжному для 
дітей місці, або утилізуйте їх, 
розсортувавши відповідно до інструкцій з 
утилізації відходів, наданих місцевими 
органами влади. Не викидайте їх разом із 
побутовими відходами, здайте їх на пункт 
збору пакувальних матеріалів, визначений 
місцевими органами влади. 
 Упаковка вашого холодильника 
вироблена з матеріалів, що можуть бути 
використані повторно. 
 

Утилізація вашого старого 
холодильника 
 

 Утилізуйте старий холодильник, не 
завдаючи шкоди довкіллю. 
  З питань щодо утилізації холодильника 
ви можете звернутися до пункту збору 
відходів вашого населеного пункту. 
 

 Перед утилізацією холодильника 
відріжте штепсель шнура, а також 
виведіть з ладу замки (якщо такі існують) 
дверцят, щоб захистити дітей від 
небезпеки зачинення всередині. 
 

Розміщення та встановлення 
 

 Якщо двері приміщення, в якому буде 
встановлено холодильник, недостатньо 
широкі, зверніться до сервісної служби; її 
співробітники допоможуть зняти двері з 
холодильника та пронести його боком. 
1. Встановлюйте холодильник у місці, 
зручному для його використання. 
2. Холодильник має знаходитися в місці, 
віддаленому від джерела тепла, впливу 
підвищеної вологості та прямих сонячних 
променів. 
3. Для ефективнішої роботи необхідно 
забезпечити належну вентиляцію навколо 
холодильника. Якщо холодильник 
встановлюється в ніші стіни, мінімальна 
відстань має бути 5 см до стелі та 5 см до 
стіни. Не встановлюйте виріб на килими, 
килимові покриття та інші подібні поверхні. 
4. Холодильник має стояти на рівній 
поверхні, щоб не виникало трясіння. 
 

Заміна лампочки освітлення 
 

 Для заміни лампи/світлодіодного 
індикатора освітлення холодильника 
зверніться до авторизованого сервісного 
центру. 
Лампа (лампи), використовувана в цьому 
пристрої, непридатна для домашнього 
освітлення. Вона призначена для того, 
щоб полегшити користувачеві безпечне й 
зручне розміщення харчових продуктів у 
холодильному/морозильному відділенні. 
Лампи, що використовуються у цьому 
пристрої, повинні витримувати важкі 
умови експлуатації, такі як температура 
нижче -20 °C. 
 

Зміна напряму відчинення дверей 
 

 Напрям відчинення дверей 
холодильника можна змінити відповідно 
до місця його експлуатації. В разі 
необхідності зверніться до найближчого 
фірмового сервісного центру. 
 

Регулювання ніжок 
 

 Якщо холодильник не збалансовано; 
 Ви можете збалансувати холодильник, 
обертаючи його передні ніжки, як показано 
на малюнку. Кут холодильника, в якому 
знаходиться ніжка, опускатиметься, якщо 
повертати в напрямку чорної стрілки, і 
підійматиметься, якщо повертати у 
зворотному напрямку. Якщо хтось 
допоможе трохи підняти холодильник, це 
полегшить процес. 
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Підготовка 4 

  Ваш холодильник слід встановити 

щонайменше на відстані 30 см від джерел 

тепла, таких як газові конфорки, плити, 

батареї центрального опалення й печі, та 

щонайменше 5 см від електричних плит, у 

місці, куди не потрапляє пряме сонячне 

світло. 
 

  Температура повітря в приміщенні, де 

ви встановлюєте холодильник, має бути 

не менше 10°C. Використовувати 

холодильник при нижчій температурі не 

рекомендується у зв’язку з його 

незначною ефективністю в таких умовах. 
 

  Переконайтеся в тому, що всередині 

холодильник ретельно вимитий. 
 

  Якщо два холодильники 

встановлюються поряд, між ними має бути 

відстань не менше 2 см. 
 

  Під час першого увімкнення 

холодильника дотримуйтеся вказаних 

інструкцій протягом перших шести годин 

роботи. 
 

  Не відчиняйте часто дверцята. 
 

  Холодильник мусить працювати 

порожнім, без продуктів усередині. 
 

  Не відключайте холодильник від 

електромережі. Якщо сталося порушення 

електропостачання, див. застереження у 

розділі "Рекомендації з вирішення 

проблем". 
 

  Оригінальну упаковку та плівку слід 

зберегти для транспортування чи 

переміщення холодильника в 

майбутньому. 
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Використання холодильника 

Панель індикаторів 
 

За допомогою індикаторної панелі 
можна регулювати температуру й 
управляти іншими функціями 
холодильника, не відчиняючи його 
дверцят. Для налаштувань функцій 
треба тільки натиснути на відповідний 
напис. 
1. Індикатор збою 
живлення / підвищеної 
температури / попередження про 
помилку 

Цей індикатор (!) вмикається при 

припиненні подачі енергії, підвищенні 
температури або для попередження 
про помилку. 
Під час тривалих збоїв живлення, 
найвища температура, якої досягає 
морозильна камера, почне блимати на 
цифровому дисплеї. Після перевірки 
їжі, яка розташована в морозильній 
камері  ( ) натисніть кнопку 
будильника, щоб видалити 
попередження. 
 
 

Якщо ви помітили, що цей індикатор 
загорівся, використовуйте засоби, 
описані в розділі цього керівництва з 
усунення неполадок. 

2. Функція економії електроенергії 
(вимкнення дисплея):  
Якщо дверцята товару тримаються на 
тривалий час, функція 
енергозбереження автоматично 
активується через 1 хвилину, а символ 
енергозбереження висвітлюється.( ) 
У режимі економії електроенергії на 
дисплеї світиться тільки значок цього 
режиму, а всі інші індикатори вимкнені. 
Якщо при ввімкненому режимі економії 
електроенергії натиснути якусь кнопку 
або відкрити дверцята, панель 
управління переходить у звичайний 
режим, а індикація на дисплеї 
відновлюється.  

Функція економії енергії активізується 
під час доставки від фабрики і не 
можуть бути скасовані. 
 

*Опціонально: Ілюстрації в цій інструкції користувача носять схематичний 
характер і можуть не збігатися в точності з Вашим приладом. Якщо ваш прилад не 
містить відповідних частини, інформація щодо цих частин відноситься до інших 
моделей. 
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3.Функція швидкого охолодження 
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або 

вимкнути функцію швидкої клавіатури ( ) 

 Функція швидкого охолодження 
використовується для того, щоб швидко 
охолодити продукти, покладені в 
холодильне відділення. Якщо потрібно 
охолодити велику кількість свіжих 
продуктів, увімкніть цей режим, перш ніж 
покласти продукти в прилад. 

 Якщо не скасувати функцію швидкого 
охолодження вручну, вона автоматично 
вимкнеться через 1 годинa або коли в 
холодильному відділенні буде досягнуто 
потрібної температури. 

 Ця функція не відновлюється при 
відновленні подачі електроживлення після 
його порушення. 
4. Кнопка регулювання температури 
холодильного відділення 
Натисніть цю кнопку, щоб встановити у 
холодильному відділення температуру: +8, 
+7, +6, +5, +4, +3, +2, +1 +8... відповідно. 
Для встановлення потрібної температури в 
холодильному відділенні послідовно 

натискайте цю кнопку. ( ) 
5.Функція тимчасового вимкнення 
Для того, щоб активувати режим 
тимчасового вимкнення, натисніть і 

утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, 
після чого буде активований індикатор 

відповідного режиму ( ). 
Під час дії цієї функції на індикаторі 
температури холодильного відділення 
відображаються символи «- -», і активне 
охолодження в холодильному відділенні не 
відбувається. 
Під час тимчасового вимкнення не слід 
зберігати продукти в холодильному 
відділенні. В інших відділеннях продовжує 
підтримуватися встановлена ля них 
температура.  

Щоб скасувати цю функцію, натисніть 
кнопку тимчасового вимкнення ще раз.  

6. Попередження вимкнення 
сигналізації:  
У разі збою живлення/сигналу високої 
температури, після перевірки їжі, 
розташованої в морозильній камері, 

натисніть тривожну кнопку виключення, ( ) 
щоб стерти попередження.  

 

 7. Блокування клавіатури  
Натисніть і утримуйте кнопку блокування 

клавіатури ( 3’’) протягом 3 секунд. 

Символ блокування кнопок ( ) 
засвітиться, і ввімкнеться режим 
блокування кнопок. У режимі блокування 
кнопки панелі керування не діють. 
Натисніть і утримуйте кнопку блокування 
клавіш протягом 3 секунд. Символ 
блокування кнопок вимкнеться, а 
індикатор цього режиму на дисплеї 
згасне. Натисніть і утримуйте кнопку 
блокування клавіатури для запобігання 
зміни налаштувань температури в 

холодильнику ( 3’’).  

 8. Eco fuzzy  
Натисніть і утримуйте кнопку еко-нечіткої 
кнопки один раз, щоб активувати еко-
нечіткі функції. Коли діє цей режим, 
холодильник протягом щонайменше 
6 годин працюватиме в найекономнішому 
режимі. При цьому світитиметься 

індикатор економічного режиму. ( ). 
Натисніть і утримуйте кнопку Eco Fuzzy 
протягом 3 секунд, щоб вимкнути цю 
функцію.  

Цей індикатор загориться через 6 годин, 
коли активується функція Eco Fuzzy. 

 9. Кнопка регулювання температури 
морозильного відділення  
Натисніть цю кнопку, щоб встановити в 
морозильному відділенні температуру –
18, –19, –20, –21, –22, –23, –24, –18... 
відповідно. Для встановлення потрібної 
температури в морозильному відділенні 

послідовно натискайте цю кнопку. (  ) 

10. Індикатор інетаричного 
відключення (тільки на продуктах з 
icematic машиною) 

Вказує на те, ввімкнений чи вимкнений 
льодогенератор Icematic. (0/03’’) Якщо 
індикатор горить, льодогенератор Icematic 
зараз не працює. Для запуску 
льодогенератора натисніть кнопку 
увімкнення/вимкнення і утримуйте її 
протягом 3 секунд.  

 При виборі цієї функції подача води з 
баку припиняється. Однак з 
льодогенератора можна взяти вже 
утворений лід.  
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11. Кнопка функції швидкого 
заморожування Кнопка 
увімкнення/вимкнення 
льодогенератора Icematic  
При короткочасному натисканні цієї 
кнопки вмикається й вимикається режим 
швидкого заморожування. Після вмикання 
цього режиму морозильне відділення 
буде охолоджено до температури, нижчої 

за встановлене значення. ( )  

 Щоб увімкнути та вимкнути icematic 
натисніть і тримайте його протягом 3 
секунд (тільки на продуктах з icematic 
машини). 
Функція швидкого заморожування 
використовується для того, щоб швидко 
заморозити продукти, покладені в 
морозильне відділення. Якщо потрібно 
заморозити велику кількість свіжих 
продуктів, увімкніть цей режим, перш ніж 
покласти продукти в прилад.  

Якщо не скасувати функцію швидкого 
заморожування вручну, вона автоматично 
вимкнеться через 25 години або коли в 
холодильному відділенні буде досягнуто 
потрібної температури.  

 Ця функція не відновлюється при 
відновленні подачі електроживлення 
після його порушення.  
 

Подвійна система 
охолодження 
  

Холодильник оснащений двома 
окремими системами охолодження - 
для відділення свіжих продуктів і 
морозильного відділення. Таким чином 
повітря з відділення для свіжих 
продуктів не змішується з повітрям у 
морозильному відділенні. 
Завдяки використанню двох окремих 
систем охолодження швидкість 
охолодження в цьому холодильнику 
набагато вища, ніж в інших 
холодильниках. Запахи у відділеннях 
не змішуються. Крім того, 
забезпечується економія 
електроенергії, оскільки 
розморожування відбувається окремо. 
 

Ящик для овочів із 
контрольованою вологістю 
*опція 
 

Функція контролю вологості овочів та 
фруктів допомагає зберігати їх свіжість 
протягом більш тривалого проміжку 
часу.  

Чутливі до втрати вологи листові 
овочі, наприклад: салат, шпинат або 
подібні - рекомендується зберігати не 
на корінні вертикально, а 
горизонтально, якомога ближче до 
середини контейнера.  

При розміщенні овочів майте на увазі 
їх вагу: кладіть важкі та тверді овочі в 
нижню частину контейнера, а легкі та 
м’які овочі - в верхню частину 
контейнера.  

Не кладіть овочі в ящик в 
пластиковому пакеті. Пластиковий 
пакет спричинить швидке загнивання 
продуктів. Щоб уникнути контакт з 
іншими овочами, використовуйте 
пакувальні матеріали, наприклад: 
папір та інші пористі матеріли для 
гігієни.  

Не розміщуйте разом з іншими 
овочами і фруктами в одному і тому ж 
контейнері фрукти, які мають високий 
рівень генерації газоподібного 
етилену, наприклад: груша, абрикос, 
персик і яблуко. Газоподібний етилен, 
який генерується цими фруктами, 
може прискорити дозрівання інших 
фруктів. Це спричинить швидке 
загнивання. 
 
 



 

Відділення для зберігання їжі, 
яка швидко псується (низька 
температура, від –2 до +3°C). 
 

Це відділення призначене для 
повільного відтанення заморожених 
продуктів (м’яса, риби, курятини та ін.) 
у разі необхідності. Відділення 
нульової температури - це 
найхолодніше місце з ідеальними 
умовами для зберігання молочних 
продуктів (сиру, масла), м’яса, риби 
або курятини. 
Не розміщуйте в ньому овочі та/або 
фрукти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заморожування свіжих 
продуктів 
 

 Загорніть або накрийте продукти, перш 
ніж завантажувати їх у холодильник. 
 Перш ніж класти гарячі продукти у 
холодильник, дайте їм охолонути до 
кімнатної температури. 
 Заморожувані продукти мають бути 
свіжими та якісними. 
 Продукти слід розділити на порції 
відповідно до щоденних потреб родини 
або до використання для приготування 
страв. 
 Продукти мають бути герметично 
упаковані для запобігання висиханню, 
навіть якщо зберігати їх заплановано 
недовго. 
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 Матеріали для упаковки мають бути 
стійкими до холоду і вологості, а також 
герметичними. Матеріали для упаковки 
їжі мають бути достатньо товстими та 
міцними. В противному випадку їжа, що 
стала твердою через замерзання, може 
проколоти упаковку. Для безпечного 
зберігання їжі важливо, щоб упаковку 
було щільно закрито. 
 Заморожені продукти слід використати 
одразу після відтанення, і не слід 
заморожувати їх знову. 
 Розміщення теплих продуктів у 
морозильному відділенні примушує 
компресор холодильника працювати 
безперервно, до повного заморожування 
продуктів. 
 Для досягнення найкращих результатів 
дотримуйтеся наведених нижче вказівок. 
1. Не заморожуйте одночасно надто 
велику кількість продуктів. Якість 
продуктів підтримується найкращим 
чином, якщо вони глибоко та 
якнайшвидше промерзають. 
2. Зверніть особливу увагу на те, що не 
можна змішувати вже заморожені та свіжі 
продукти. 
3. Переконайтесь, що сирі продукти не 
контактують із приготовленою їжею в 
холодильнику. 
4. Щоб у максимальній мірі 
використовувати простір морозильної 
камери для зберігання продуктів, слід 
вийняти з неї висувні контейнери. Дані 
про енергоспоживання холодильника 
наведені для умов, коли полиці 
морозильної камери повністю завантажені 
без використання ящиків. Дротова полиця 
внизу морозильної камери необхідна для 
досягнення найкращої 
енергоефективності. 
5. Для початкового заморожування 
рекомендується класти продукти на 
верхню полицю морозильного відділення. 
 

 



 
 
 

Морозильна 

камера 

Налаштування 

Холодильний 

відсік 

Налаштування 

Пояснення 

-18°C 4°C 
Це нормальний рекомендований 
параметр. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
Ці параметри рекомендовані, коли 
температура навколишнього середовища 
перевищує 30°C. 

Швидкий заморозок 4°C 

Використовуйте, коли ви хочете 
заморозити їжу за короткий час. Якщо 
рекомендується використовувати для 
підтримки якості м'яса та рибної продукції. 

-18°C або 

холодніше 
2°C 

Якщо ви думаєте, що ваш відділення для 
холодильника недостатньо холодне через 
гарячі умови або часте відкриття та 
зачинення дверей. 

-18°C або 

холодніше 

Швидкий 

заморозок 

Ви можете використовувати його, коли 
ваш відділення для холодильника 
перевантажено, або якщо ви хочете 
швидко охолонути їжу. Рекомендується 
активувати функцію швидкого 
холодильника через 4-8 годин перед 
розміщенням їжі. 

Полиці 
морозильної 

камери 

Різні заморожені 
продукти, такі як 

м'ясо, риба, 
морозиво, овочі та ін. 

Держатель 
яєць 

Яйце 

Полиці 
відсіків для 

холодильника 

Харчування в 
сковорідках, криті 
тарілки та закриті 

контейнери 

Полиці 
дверей 

холодильника 

Мала та упакована 
їжа або напої (такі як 

молоко, фруктові соки 
та пиво) 

Криспер Овочі та фрукти 

Свіжий відсік 
зони 

Делікатеси (сир, 
масло, салямі і т. Д.) 

 

Розміщення їжі Рекомендації для 
збереження заморожених 
продуктів 
 

 Заморожені коммерчески 
заморожені продукти повинні 
зберігатися у відповідності до 
інструкцій виробників заморожених 
продуктів у відділеннях для зберігання 
заморожених продуктів. 

 Щоб забезпечити високу якість 
що поставляється виробником 
заморожених продуктів та роздрібної 
торгівлі продуктами харчування, слід 
зазначити наступні моменти: 

1. Покладіть упаковки в морозильник 
як можна швидше після покупки. 
2. Переконайтеся, що вміст упаковки 
позначені і датовані. 
3. Do not exceed "Use By", "Best 
Before" dates on the packaging. 
 

Розморожування 

Морозильна камера розморожується 
автоматично. 
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Рекомендації щодо відділення 

свіжих продуктів 
 

*опція 
 

 Не допускайте, щоб продукти торкалися 

датчика температури у відділенні свіжих 

продуктів. Щоб підтримувати у відділенні 

свіжих продуктів ідеальну температуру 

для зберігання, продукти не повинні 

заважати датчику. 

 Не кладіть у холодильник гарячі 

продукти. 

Інформація про глибоке 

заморожування 
 

 Продукти, розміщені в холодильнику, 

мають бути заморожені якомога швидше, 

щоб зберегти їх у гарній якості. 

 Норми TSE вимагають (відповідно до 

деяких умов), щоб холодильник міг 

заморозити не менш ніж 4,5 кг продуктів 

за умов температури повітря 32°C до 

температури -18 °C і нижче за 24 години 

на кожні 100 літрів об’єму холодильника. 

 Продукти можна зберігати тривалий час 

тільки при температурі -18°C і нижче. 

 Ви можете зберігати продукти свіжими 

протягом багатьох місяців (за температури 

-18 °C і нижче в умовах глибокого 

заморожування). 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  

 Продукти слід розділити на порції 

відповідно до щоденних потреб родини 

або до використання для приготування 

страв. 

 Продукти мають бути герметично 

упаковані для запобігання висиханню, 

навіть якщо зберігати їх заплановано 

недовго. 

 Матеріали, необхідні для пакування: 

 Холодостійка клейка стрічка 

 Етикетка з клейкою поверхнею 

 Гумові кільця 

 Авторучка 

 Матеріали для упаковки продуктів 

мають бути міцними та стійкими до 

холоду, вологості, запаху, олій і кислот. 

 Продукти, призначені для 

заморожування, не повинні торкатися вже 

заморожених продуктів, щоб запобігти їх 

частковому таненню. Розморожені 

продукти необхідно вжити в їжу, їх не 

можна заморожувати повторно. 
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Обслуговування та чищення 6 

 У жодному разі не використовуйте 

засобів для чищення чи води, які містять 

хлор, для чищення зовнішніх поверхонь 

або хромованих деталей виробу. Хлор 

викликає корозію таких металевих 

поверхонь. 
 

Захист пластикових 

поверхонь 

  Не зберігайте рідкі олії чи продукти з 

додаванням олії в холодильнику у 

відкритому вигляді чи негерметичній 

упаковці, оскільки вони можуть зіпсувати 

пластикові поверхні холодильника. У разі 

потрапляння олії на пластикову поверхню 

витріть і очистіть цю частину поверхні 

теплою водою. 

  Не використовуйте бензин чи подібні 

матеріали для чищення.  

 Перед виконанням чищення 

рекомендуємо від'єднати холодильник 

від електромережі.  

 Заборонено використовувати для 

чистки гострі абразивні інструменти, 

мило, засоби для видалення плям, 

миючі засоби та поліролі на основі 

воску.  

 Промийте шафу холодильника ледь 

теплою водою та витріть насухо.  

 Для мийки відділень усередині 

холодильника користуйтеся ганчіркою, 

змоченою у розчині, який складається 

з чайної ложки питної соди на півлітра 

води, потім витріть їх насухо.  

  Слідкуйте, щоб вода не потрапила до 

корпусу лампочки та в інші електричні 

прилади.  

  Якщо прилад не буде 

використовуватися протягом 

тривалого часу, вимкніть його з 

електромережі, звільніть від усіх 

продуктів, протріть і залиште 

дверцята відчиненими.  

  Регулярно перевіряйте, чи не 

забруднений шматочками їжі 

ущільнювач на дверях.  

  Для зняття лотка у дверях 

розвантажте його, а потім просто 

підштовхніть угору. 
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Усунення несправностей 7 

Холодильник не працює.  

• Штепсель не вставлено до розетки, як слід. >>> Надійно вставте штепсель до 
розетки. 
• Перегорів плавкий запобіжник розетки, до якої підключено холодильник, або 
запобіжник електромережі. >>> Перевірте запобіжник. 

Конденсація на боковій стінці холодильного відділення (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL і FLEXI ZONE). 

• Надто низька навколишня температура. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях, 
де температура падає нижче 10ºC. 
• Часто відчинялися дверцята. >>> Не відчиняйте і не зачиняйте дверцята 
холодильника надто часто. 
• Дуже вологе навколишнє середовище. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях з 
підвищеною вологістю. 
• Продукти, які містять рідину, зберігаються у відкритих контейнерах. >>> Не 
зберігайте продукти, які містять рідину, у відкритих контейнерах. 
• Дверцята холодильника залишені відчиненими. >>> Зачиняйте дверцята 
холодильника. 
• Термостат встановлено на дуже низьку температуру. >>> Налаштуйте термостат на 
відповідну температуру. 

 Компресор не працює 

• Термозахист компресора може вийти з ладу в результаті несподіваного збою 
енергопостачання чи вимкнення-увімкнення, оскільки тиск холодоагенту в системі 
охолодження не встиг збалансуватися. Холодильник почне працювати приблизно 
через 6 хвилин. Якщо після закінчення цього періоду холодильник не запрацює, 
зверніться до сервісної служби. 
• Холодильник перебуває у стані розморожування. >>> Для холодильника, що 
розморожується автоматично, це цілком нормально. Цикл розморожування 
відбувається періодично. 
• Холодильник не під’єднано до розетки електромережі. >>> Переконайтеся, що 
штепсель вставлено до розетки. 
• Неправильно налаштовано температуру. >>> Виберіть відповідний температурний 
режим. 
• Відсутність електроживлення. >>> Холодильник відновить нормальну роботу після 
відновлення енергопостачання. 

Рівень робочого шуму зростає під час роботи холодильника. 

• Робочі характеристики холодильника можуть змінюватися залежно від змін 
температури навколишнього середовища. Це цілком нормально і не свідчить про 
несправність. 

 

Перш ніж звертатися до сервісної служби, ознайомтеся з цим списком. Це допоможе вам 

заощадити час і гроші. Цей перелік містить найчастіші несправності, які не викликані 

неякісним виробництвом і матеріалами. Деякі з наведених функцій можуть бути відсутні у 

вашому виробі. 
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Холодильник вмикається надто часто або працює надто довго. 

• Ваш новий холодильник може бути ширшим за попередній. Великі холодильники 
працюють протягом тривалішого часу. 
• Зависока температура в приміщенні. >>> Це нормально, якщо холодильник працює 
довше в умовах підвищеної навколишньої температури. 
• Холодильник міг бути щойно увімкнений або завантажений продуктами. 
>>> Якщо холодильник був щойно увімкнений або завантажений продуктами, 
знадобиться більше часу, щоб він досяг встановленої температури. Це нормально. 
• Можливо, холодильник був щойно завантажений великою кількістю гарячих 
продуктів. >>> Не завантажуйте до холодильника гарячі продукти. 
• Можливо, дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом 
тривалого часу. >>> Тепле повітря, яке потрапило до холодильника, спричиняє його 
роботу більш тривалими періодами. Не відчиняйте дверцята занадто часто. 
• Можливо, були залишені відчиненими дверцята холодильного або морозильного 
відділення. >>> Перевірте, щоб дверцята були щільно зачинені. 
• Холодильник відрегульовано на дуже низьку температуру. >>> Відрегулюйте 
температуру холодильного відділення на вище значення і зачекайте, поки не буде 
досягнута потрібна температура. 
• Ущільнювач дверцят холодильного або морозильного відділення може бути 
забруднений, зношений, розірваний або неправильно встановлений. >>> Ущільнювач 
треба почистити чи замінити. Пошкоджене/розірване ущільнення змушує холодильник 
працювати довше для того, щоб підтримувати поточну температуру. 

Температура морозильного відділення надто низька, тоді як температура 
холодильного відділення достатня. 

• Морозильне відділення відрегульовано на дуже низьку температуру. >>> 
Відрегулюйте температуру морозильного відділення на вище значення та перевірте 
роботу. 

Температура холодильного відділення надто низька, тоді як температура 
морозильного відділення достатня. 

• Холодильне відділення відрегульоване на дуже низьку температуру. >>> 
Відрегулюйте температуру холодильного відділення на вище значення та перевірте 
роботу. 

Продукти, які зберігаються в холодильному відділенні, заморожуються. 

• Холодильне відділення відрегульоване на дуже високу температуру. >>> 
Відрегулюйте температуру холодильного відділення на нижче значення та перевірте 
роботу. 

Температура в холодильному або морозильному відділенні занадто висока. 

• Холодильник відрегульовано на дуже високу температуру. >>> Налаштування 
температури холодильного відділення впливає на температуру морозильного 
відділення. Змініть температурні налаштування холодильного або морозильного 
відділення і почекайте, доки у відповідних відділеннях не буде досягнуто потрібної 
температури. 
• Дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом тривалого 
часу. >>> Не відчиняйте дверцята надто часто. 
• Дверцята відчинені. >>> Повністю закрийте дверцята. 
• Холодильник щойно увімкнений або завантажений продуктами. >>> Це нормально. 
Якщо холодильник був щойно увімкнений або завантажений продуктами, знадобиться 
більше часу, щоб він досяг встановленої температури. 
• Можливо, холодильник був щойно завантажений великою кількістю гарячих 
продуктів. >>> Не завантажуйте до холодильника гарячі продукти. 
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Вібрації або шум. 

• Підлога нерівна або нестійка. >>> Якщо холодильник трясеться і повільно 
зсувається, його необхідно врівноважити, регулюючи ніжки. Переконайтеся також, що 
підлога достатньо рівна і міцна, щоб витримати вагу холодильника. 
• Шум може бути спричинений предметами, поставленими на холодильник. >>> 
Зніміть предмети з холодильника. 

З холодильника лунає шум, наче ллється чи розбризкується рідина. 

• Рідини й гази циркулюють у системі холодильника відповідно до принципу 
його роботи. Це цілком нормально і не свідчить про несправність. 

Із холодильника лунає свист. 

• Для охолодження холодильника використовуються вентилятори. Це цілком 
нормально і не свідчить про несправність. 

Конденсат на внутрішніх стінках холодильника. 

• Спекотна й волога погода сприяє утворенню льоду та конденсату. Це цілком 
нормально і не свідчить про несправність. 
• Дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом тривалого 
часу. >>> Не відчиняйте дверцята надто часто. Зачиніть їх, якщо вони відчинені. 
• Дверцята відчинені. >>> Повністю закрийте дверцята. 

Поява вологи на зовнішній поверхні холодильника або між дверцятами. 

• У повітрі може міститися волога; за вологої погоди це цілком нормально. Коли волога 
зменшиться, конденсація зникне. 

Неприємний запах всередині холодильника. 

• Не виконується регулярне чищення. >>> Регулярно витирайте холодильник 
всередині губкою, змоченою у ледь теплій воді або в розчині питної соди. 
• Окремі матеріали контейнерів або упаковок можуть бути джерелом запаху. >>> 
Використовуйте контейнери й упаковку з інших матеріалів. 
• До холодильника завантажені продукти у відкритих контейнерах. >>> Зберігайте 
продукти в закритих контейнерах. Мікроорганізми, які потрапляють у повітря з 
відкритих контейнерів, можуть викликати неприємні запахи. 
• Видаліть з холодильника зіпсовані продукти, термін зберігання яких закінчився. 

Дверцята не зачиняються. 

• Упаковки продуктів можуть заважати зачиненню дверцят. >>> Пересуньте упаковки, 
які заважають зачиненню дверцят. 
• Холодильник стоїть недостатньо рівно на підлозі. >>> Відрегулюйте ніжки, щоб 
урівноважити холодильник. 
• Нерівна чи неміцна підлога. >>> Переконайтеся, що підлога рівна і може витримати 
вагу холодильника. 

Контейнери застрягли. 

• Продукти торкаються верхньої частини контейнера. >>> Перекладіть продукти в 
контейнері. 
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