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Уважаемый покупатель, 
Мы хотим, чтобы Вы извлекли максимальную пользу из нашей продукции, 

изготовленной с помощью современного оборудования в условиях тщательного 
контроля качества.

Для этого перед использованием полностью прочитайте руководство по 
эксплуатации устройства и сохраните руководство в качестве источника для 
справок.  Если вы передадите устройство другому лицу, передайте вместе с 
ним и данное руководство.

Соблюдайте руководство по эксплуатации для быстрого и безопасного использования 
устройства.
• Прочтите руководство по эксплуатации перед установкой и использованием 

устройства.
• Всегда соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
• Храните Руководство по эксплуатации под рукой для использования в 

будущем. 
• Прочтите все другие документы, поставляемые с данным устройством.

Имейте в виду, что настоящее руководство по эксплуатации может 
применяться к нескольким моделям устройства.  В руководстве ясно указаны 
все различия между разными моделями. 

Символы и примечания
В руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

C
Важная информация и 

полезные советы.

A Опасности для жизни и 
имущества. 

B Опасность поражения 
электрическим током.

Упаковка устройства 
изготовлена из 
вторсырья в 
соответствии с 
национальным 
законодательством об 
окружающей среде.
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1    Указания по технике безопасности и защите 
окружающей среды

В этом разделе приведены 
указания по технике безопасности, 
соблюдение которых необходимо 
для предотвращения получения 
травм и материального 
ущерба. Несоблюдение этих 
указаний приведет к полному 
аннулированию гарантийных 
обязательств в отношении 
данного изделия.
Использование по назначению

A
Внимание:Во время 
хранения или установки 
устройства убедитесь в том, 
что его вентиляционные 
отверстия открыты.

A

Внимание:Для ускорения 
процесса оттаивания льда 
не пользуйтесь какими-либо 
механическими устройствами 
или другими устройствами, за 
исключением рекомендуемых 
производителем.

A
Внимание:Не допускайте 
повреждения цепи 
хладоагента.

A
Внимание:Не пользуйтесь 
в отсеках для хранения 
продуктов питания устройства 
электрическими приборами, 
не рекомендуемыми 
изготовителем.

A

Внимание:В 
холодильнике нельзя 
хранить взрывчатые 
вещества, такие 
как баллончики с 
воспламеняющимися 
сжатыми газами.

Это устройство разработано 
для использования в быту или 
подобных условиях

-  Для использования на 
служебных кухнях магазинов, 
офисов и других рабочих мест;
-  Для использования 

клиентами в фермерских домах 
и отелях, мотелях и других 
гостиничных заведениях.
- в пансионах;
- в других сферах 

применения, за исключением 
предприятий общественного 
питания и розничной торговли.

1.1. Общие правила 
техники безопасности
• К эксплуатации холодильника 

не должны допускаться 
люди с физическими, 
сенсорными и психическими 
отклонениями без наличия 
навыков и опыта обращения 
с подобными приборами, а 
также дети. Эксплуатация 
холодильника такими 
людьми должна проводиться 
только под наблюдением 
лица, ответственного за 
их безопасность, после 
проведения соответствующего 
инструктажа. Не разрешайте 
детям играть с холодильником.

• В случае ненормальной 
работы холодильника 
отключите его от 
электрической сети (вытащите 
штепсельную вилку шнура 
питания из розетки).

• После извлечения вилки 
питания из розетки подождите 
не менее 5 минут, прежде чем 
вставлять ее снова.
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• Отключайте холодильник от 

сети электропитания, когда он 
не используется.

• Не прикасайтесь к 
штепсельной вилке шнура 
питания влажными руками! 
Не дергайте за кабель, чтобы 
вытащить штепсельную вилку. 
Всегда беритесь за корпус 
штепсельной вилки.

• Не вставляйте вилку питания 
холодильника в разболтанную 
розетку (в которой вилка 
держится плохо).

• Необходимо отключать 
холодильник от электросети во 
время установки, технического 
обслуживания, очистки и 
ремонта.

• Если холодильник не будет 
эксплуатироваться некоторое 
время, отсоедините его вилку 
питания от розетки и уберите 
из него все продукты.

• Запрещается эксплуатация 
холодильника при открытом 
отсеке с печатными 
платами, расположенном 
вверху в задней части 
холодильника (крышка отсека 
с электрическими платами) (1).

1

1

• Не используйте 
парогенераторы и 
парообразные очищающие 
материалы для очистки 
холодильника и плавления 
образовавшегося внутри 
льда. Пар может попасть в 
зоны с электрооборудованием 
и привести к короткому 
замыканию электрических 
цепей или к поражению 
электрическим током.

• Не выполняйте очистку 
холодильника распыляя 
или выливая на него воду! 
Опасность поражения 
электрическим током!

• В случае возникновения 
неисправности прекратите 
эксплуатацию электроприбора, 
так как это может привести 
к поражению электрическим 
током. Прежде чем выполнить 
какие-либо действия, 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

• Подключайте холодильник 
к розетке с заземлением. 
Заземление цепи питания 
должно быть выполнено 
квалифицированным 
электриком.

• Если в холодильнике 
используется светодиодное 
освещение, в случае 
возникновения каких-либо 
проблем или для замены 
освещения обращайтесь в 
авторизованный сервисный 
центр.

• Не прикасайтесь к 
замороженным продуктам 
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влажными руками! Руки могут 
примерзнуть!

• Не помещайте жидкости 
в бутылках и банках в 
морозильную камеру. Их может 
разорвать!

• Помещайте жидкости в 
вертикальном положении с 
плотно закрытой крышкой.

• Не распыляйте 
воспламеняемые вещества 
рядом с холодильником, так как 
они могут воспламениться или 
взорваться.

• Запрещается хранить 
воспламеняемые вещества и 
предметы с воспламеняемым 
газом (аэрозоли и т.п.) в 
холодильнике.

• Не ставьте сосуды с жидкостью 
на холодильник. Пролив воды 
на детали под напряжением 
может привести к поражению 
электрическим током или к 
опасности возгорания.

• Воздействие дождя, снега, 
солнечных лучей или ветра 
может привести к поражению 
электрическим током. При 
перестановке холодильника 
не переносите его за дверную 
ручку. Ручка может оторваться.

• Соблюдайте осторожность, 
чтобы не защемить руки или 
части тела в движущихся 
частях внутри холодильника.

• Не поднимайтесь и не 
облокачивайтесь на дверь, 
ящики и другие части 
холодильника. Это может 
привести к опрокидыванию 
холодильника и повреждению 
деталей.

• Соблюдайте осторожность, 
чтобы не запутаться в шнуре 
питания. 

1.1.1 Предупреждение 
об опасности 
для жизни
Если в холодильнике 
используется охлаждающая 
система, работающая на 
газе-хладагенте R600a, не 
допускайте повреждения 
системы охлаждения и ее 
трубок в процессе эксплуатации 
и перемещения холодильника. 
Этот хладагент огнеопасен. В 
случае повреждения системы 
охлаждения отодвиньте 
холодильник от источника 
огня и немедленно проветрите 
помещение. 

C

На этикетке на боковой 
внутренней поверхности 
холодильника 
слева указан тип 
используемого в 
холодильнике газа-
хладагента. 

1.1.2 Для моделей с 
фонтанчиком для питья
• Давление холодной воды 

на входе должно составлять 
максимум 90 фунтов на 
квадратный дюйм (620 kPa). 
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2010-11-xx
Y Y Y Y - M M - D D

Технические характеристики
Класс энергетической эффективности А+
Класс защиты 1

- Степень защиты IP 42   

Если давление воды будет 
превышать 80 фунтов на 
квадратный дюйм (550 kPa), 
следует использовать для 
в водопроводной системы 
клапан ограничения давления. 
Если Вы не знаете, как 
проверить давление воды, 
обратитесь за помощью 
к профессиональному 
сантехнику. Если во время 
установки существует риск 
гидравлического удара, всегда 
используйте оборудование 
для предотвращения 
гидроудара. Если Вы не 
уверены в отсутствии риска 

гидроудара, обратитесь 
к профессиональным 
сантехникам.

• Не устанавливать на входе 
горячей воды. Следует 
предпринять необходимые 
меры предосторожности 
для предотвращения риска 
замерзания шлангов. Рабочий 
интервал температур воды 
будет составлять не менее 
33°F (0,6°C) и не более 100°F 
(38°C).

• Используйте только питьевую 
воду.
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1.2. Использование 
по назначению
• Холодильник предназначен 

для бытового использования. 
Холодильник не предназначен 
для использования в 
коммерческих целях. 

• Холодильник предназначен 
только для хранения еды и 
напитков.

• Не храните в холодильнике 
вещества, которые должны 
храниться строго при 
определенной температуре 
(вакцины, чувствительные 
к условиям хранения, 
медикаменты, медицинские 
препараты и т.п.).

• Изготовитель холодильника 
не несет  ответственности 
за ущерб, связанный с 
неправильной эксплуатацией 
холодильника или его 
использования по назначению.

• Оригинальные запасные 
части будут предоставлены 
в течение 10 лет с момента 
покупки изделия.

• Безопасность детей
• Упаковочные материалы 

храните в недоступном для 
детей месте.

• Не разрешайте детям играть с 
холодильником. 

• Если дверь холодильника 
оснащена замком, держите 
ключ вне зоны доступа детей.

1.3. Безопасность детей
• Если на дверце есть замок, 

ключ следует хранить в 
недоступном для детей месте.

• Следует присматривать за 
детьми и не разрешать им 
портить холодильник.

1.4. Соответствие 
Директиве по утилизации 
отходов электрического и 
электронного оборудования 
(WEEE) и утилизация 
холодильника
 Изделие соответствует 

требованиям Директивы 
по утилизации отходов 
электрического и электронного 
оборудования Европейского 
Союза (2012/19/EC). Данное 
изделие имеет маркировку, 
указывающую на утилизацию 
его как электрического и 
электронного оборудования 
(WEEE).

Это изделие произведено 
из высококачественных 
деталей и материалов, 

которые подлежат повторному 
использованию и переработке. 
Поэтому не выбрасывайте 
изделие с обычными бытовыми 
отходами после завершения его 
эксплуатации. Его следует сдать 
в соответствующий центр по 
утилизации электрического и 
электронного оборудования. О 
местонахождении таких центров 
вы можете узнать в местных 
органах власти.
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1.5. Соответствие Директиве 
ЕС по ограничению 
использования вредных 
веществ (RoHS)
• Изделие соответствует 

требованиям Директивы 
по утилизации отходов 
электрического и электронного 
оборудования Европейского 
Союза (2011/65/EU). Оно 
не содержит вредных и 
запрещенных материалов, 
указанных в Директиве.

1.6. Информация об упаковке
• Упаковка изделия изготовлена 

из материалов, подлежащих 
вторичной переработке, в 
соответствии с местными 
нормативами и правилами 
касательно защиты 
окружающей среды. Не 
утилизируйте упаковочные 
материалы вместе с 
бытовыми или другими 
отходами. Отнесите их в 
один из пунктов приема 
упаковочных материалов, 
назначенных местными 
органами власти.
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2  Описание холодильника  

C
      Иллюстрации в данной инструкции являются схематичными и могут 

не соответствовать вашей модели. Некоторые компоненты, которые 
не входят в состав приобретенного вами изделия, используются в 
других моделях.

1. Индикатор панели
2. Отделение для масла и сыра
3. Лоток для яиц
4. Регулируемые полки двери
5. Полка для бутылок
6. Регулируемые передние ножки

7. Чиллер
8. Холодильная крышка и стекло
9. Подвижные полки
10. Держатели для бутылок
11. Вентилятор

* Может отсутствовать во всех моделях

1

*2

3

4

*

5

7

8

9

10

11

6
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3. Выполните чистку холодильника в 
соответствии с рекомендациями, 
приведенными в разделе 
"Обслуживание и чистка".

4. Подключите холодильник к 
электрической сети. При открытии 
двери холодильника включается 
лампочка внутреннего освещения.

5. При запуске компрессора будет 
слышен шум. Жидкость и газы, 
находящиеся внутри герметичной 
системы охлаждения, также могут 
создавать шум, независимо от 
того, работает компрессор или нет, 
что является вполне нормальным 
явлением. 

3  Установка 

C
Учтите, что 
производитель не несет 
ответственности в 
случае несоблюдения 
указаний, приведенных в 
данном руководстве.

3.1. Правила 
транспортировки 
холодильника

1.  Перед транспортировкой следует 
вынуть из холодильника все 
продукты и вымыть его.

2.  Перед упаковкой следует надежно 
закрепить все полки, оборудование, 
контейнеры для овощей и фруктов 
и т.п. при помощи клейкой ленты, 
чтобы предохранить их от тряски.

3.  Холодильник следует обвязать 
лентами из плотного материала 
и прочными веревками. При 
транспортировке следует 
придерживаться правил, 
напечатанных на упаковке.

Не забывайте о том, что…
Вторичное использование 

материалов очень важно для 
сохранения природы и наших 
национальных богатств.

Если вы решите сдать упаковочные 
материалы на переработку, обратитесь 
за подробной информацией в 
организации по охране окружающей 
среды или в местные органы власти.

3.2. Подготовка к 
эксплуатации

Перед началом эксплуатации 
холодильника выполните следующие 
действия.
1. Убедитесь, что внутри холодильника 

сухо, и воздух может свободно 
циркулировать позади холодильника.

2. Можно установить два пластиковых 
упора, как показано на рисунке. 
Пластиковые упоры обеспечат 
необходимое расстояние 
между холодильником и стеной 
для надлежащей циркуляции 
воздуха. (Изображение на 
рисунке предназначено только 
для иллюстрации и не совпадает 
полностью с вашим изделием.)
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6. Передние кромки холодильника 

могут казаться теплыми на ощупь. 
Это нормально. Эти области 
подогреваются, чтобы предупредить 
конденсацию.

Подключение к электросети
Подсоедините холодильник к 

заземленной розетке с предохранителем 
соответствующего номинала.
• Важное замечание
• Подключение следует выполнять в 

соответствии с местными нормами и 
правилами.

• Место подключения шнура питания к 
розетке должно быть легкодоступным.

• Напряжение в сети должно 
соответствовать данным, указанным в 
характеристиках холодильника.

• Запрещается использовать при 
установке удлинители и многоместные 
розетки.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замену 
поврежденного шнура 
питания должен выполнять 
квалифицированный 
электрик.

B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Запрещается пользоваться 
неисправным 
электроприбором! Это может 
привести к поражению 
электрическим током.

3.3. Утилизация упаковки
Упаковочные материалы могут 

быть опасны для детей. Храните 
упаковочные материалы в недоступном 
для детей месте или выбросьте их, 
рассортировав в соответствии с 
правилами утилизации отходов. Не 
выбрасывайте их вместе с обычными 
бытовыми отходами.

Упаковка холодильника изготовлена 
из материалов, подлежащих вторичной 
переработке.

3.4. Утилизация старого 
холодильника

Утилизация старого прибора 
должна выполняться экологически 
безопасным способом.
• Сведения об утилизации прибора 

можно получить у официального 
дилера или в пункте сбора отходов 
по месту жительства.

Перед утилизацией холодильника 
следует отрезать шнур питания 
и сломать замки на дверцах (при 
наличии), чтобы предотвратить 
опасные ситуации для детей.

3.5. Размещение 
и установка

A

Если дверь помещения, в 
котором будет установлен 
холодильник, недостаточно 
широка, можно снять дверцы 
холодильника и внести его в 
дверь боком. Для того чтобы 
снять дверцы, обратитесь 
в фирменный сервисный 
центр
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1.  Устанавливайте холодильник в 

удобном для использования месте.
2.  Холодильник следует устанавливать 

в местах, защищенных от прямых 
солнечных лучей, вдали от 
источников тепла и повышенной 
влажности.

3.  Для более эффективной работы 
необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию вокруг холодильника.

4. Если холодильник устанавливается 
в нише, минимальное расстояние 
до потолка и стен должно быть 
не менее 5 см.При установке 
на ковровое покрытие следует 
приподнять холодильник на 2.5 см от 
пола.

5.  Холодильник следует устанавливать 
на ровную поверхность, иначе может 
возникать вибрация.

3.6. Регулировка ножек
Если холодильник расположен 

неустойчиво:
Вы можете отрегулировать 

устойчивое положение холодильника 
вращением передних ножек, 
как показано на рисунке. Угол 
холодильника, под которым находится 
ножка, будет опускаться, если 
поворачивать ее в направлении 
черной стрелки, или подниматься, 
если поворачивать ее в 
противоположном направлении. Если 
слегка приподнять холодильник, это 
облегчит процесс.

3.7. Предупреждение 
об открытии дверцы

Если дверь холодильника будет 
оставаться открытой продолжительное 
время, прозвучит предупреждающий 
сигнал. Подача предупреждающего 
сигнала прекратится после нажатия 
любой кнопки индикатора или 
закрытия дверцы.

3.8. Изменение 
направления 
открывания дверцы

Направление открывания дверцы 
холодильника можно изменить 
в соответствии с местом его 
эксплуатации. При необходимости, 
обратитесь в ближайший 
авторизированный сервисный центр.
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4  Подготовка
• Холодильник следует устанавливать 

в местах, куда не попадает прямой 
солнечный свет, на расстоянии не 
менее 30 см от источников тепла, 
таких как варочные панели, плиты, 
батареи центрального отопления и 
печи, и на расстоянии не менее 5 см 
от электрических плит.

• Температура воздуха в помещении, 
где устанавливается холодильник, 
должна быть не менее 10°С. 
Использовать холодильник при 
более низкой температуре не 
рекомендуется в связи с его низкой 
эффективностью в таких условиях.

• Содержите внутреннее пространство 
холодильника в чистоте.

• Если два холодильника 
устанавливаются рядом, то между 
ними должно быть расстояние не 
менее 2 см.

• При первом включении 
холодильника в течение первых 
шести часов работы обязательно 
соблюдайте следующие правила.

•   Не открывайте дверцу слишком 
часто.

•   Не загружайте в холодильник 
продукты.

•   Не отключайте холодильник 
от электрической сети. Если 
произошло отключение 
электроэнергии не по вашей 
вине, см. указания в разделе 
Рекомендации по устранению 
неполадок».

• Корзины/ящики, включенные в 
холодильную камеру, должны 
всегда использоваться для целей 
энергосбережения и оптимизации 
условий хранения.

• Соприкосновение продуктов 
с температурным датчиком в 

морозильной камере может привести 
к повышению потребляемой энергии 
прибора. Таким образом, любое 
соприкосновение с датчиком (-ами) 
должно исключаться.

• Фирменную упаковку и пленку 
следует сохранить на случай 
последующей транспортировки 
прибора.

• В некоторых моделях панель 
управления автоматически 
отключается через 5 минут после 
закрывания дверцы. Она включается 
снова при открывании дверцы или 
нажатии любой кнопки.

• Конденсация влаги на полках 
дверцы/корпуса и стеклянных 
контейнерах является нормальным 
явлением и возникает благодаря 
изменению температуры при 
открытии/закрытии дверцы во время 
работы изделия.
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C
      Иллюстрации в данной инструкции являются схематичными и могут 

не соответствовать вашей модели. Некоторые компоненты, которые 
не входят в состав приобретенного вами изделия, используются в 
других моделях.

5 Эксплуатация устройства
1

78

12

1011 9

2 3 54 6

13

1. Индикатор ВКЛ./ОТКЛ.: 
Значок ( ) отображается при 
выключении холодильного отделения. 
Все остальные пиктограммы погаснут.

2. Индикатор экономичного режима:
Значок ( ) отображается при 

установке в холодильном отделении 
температуры 8°C, при котором 
соблюдается самый экономичный 
режим работы. Индикатор 
экономичного режима гаснет, если 
задается функция "Ускоренное 
охлаждение" или "Ускоренное 
замораживание".

3. Индикатор установки 
температуры в холодильном 
отделении: 
Указывает температуру, 
установленную для холодильного 
отделения:

4. Предупреждающий индикатор 
«Отказ питания/Высокая 
температура/Ошибка»:

 Этот индикатор ( ) загорается при 
отказе питания, высокой температуре 
и предупреждениях об ошибке. 
Когда при длительных отключениях 
электропитания температура в 
холодильном отделении достигает 
наивысшего значения, индикатор на 
цифровом дисплее начинает мигать.
5. Индикатор режима отпуска: 
Значок ( ) загорается, если задан 
режим "Отпуск".

6. Индикатор блокировки кнопок: 
Эта пиктограмма ( ) загорается, когда 

активен режим блокировки кнопок.
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7. Режим блокировки кнопок:
Нажмите кнопку блокировки кнопок 

( ) и удерживайте в течение 3 
секунд. При этом на дисплее появится 
пиктограмма блокировки кнопок и 
включится режим блокировки кнопок. 
В режиме блокировки кнопки панели 
управления не действуют. Снова 
нажмите кнопку блокировки кнопок и 
удерживайте в течение 3 секунд. При 
этом на дисплее погаснет пиктограмма 
блокировки кнопок и режим блокировки 
кнопок выключится.

8. Режим "Отпуск": 
При нажатии кнопки Vacation (Отпуск) 
включается функция "Отпуск" (
) и загорается индикатор отпускного 
режима. Данный режим можно 
использовать, если вы не пользуетесь 
холодильником длительное время. 
При этом в холодильном отделении 
не должны оставаться продукты, 
в режиме "Отпуск" продукты не 
сохраняются. 
При включении данной функции 
температура в холодильном 
отделении сохраняется на уровне 
15 C°, чтобы избежать появления 
посторонних запахов. Для отключения 
режима "Отпуск" повторно нажмите 
кнопку Vacation (Отпуск).

9. Температурный режим работы 
холодильника: 
Функция ( ) позволяет задать 
температуру в холодильном 
отделении. Для задания температуры 
в холодильном отделении нажмите 
кнопку 8,7,6,5,4,3 и 1 соответственно.

10. Функция "Ускоренное 
охлаждение": 
При включении режима "Ускоренное 
охлаждение" загорается индикатор 
ускоренного охлаждения (
). Для отмены этого режима 
снова нажмите кнопку быстрого 
охлаждения. Индикатор функции 
быстрого охлаждения погаснет, 
и будут восстановлены обычные 
функции устройства. Если 
функция ускоренного охлаждения 
не отключается вручную, она 
отключается автоматически через 
1 час. Для ускоренного охлаждения 
большого объема продуктов перед 
помещением их в морозильное 
отделение нажмите кнопку Quick 
Fridge (Ускоренное охлаждение). 

11. Функция включения/
выключения: 

Эта функция ( ) позволяет 
выключить холодильник нажатием 
кнопки в течение 3 секунд. Холодильник 
можно включить, еще раз нажав кнопку 
включения/выключения и удерживая 
ее в течение 3 секунд.

12. Индикатор функции 
энергосбережения: 

Если дверцы закрыты 
продолжительное время, функция 
энергосбережения включается 
автоматически при этом загорится 
символ энергосбережения ( ).

При активированной функции 
энергосбережения на дисплее 
светится только значок функции 
энергосбережения, а все остальные 
значки гаснут. Если при активированной 
функции энергосбережения нажать 
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какую-либо кнопку или открыть 
дверцу, функция энергосбережения 
отменяется и индикация на дисплее 
восстанавливается.

Функция энергосбережения 
активируется при поставке с завода и 
не может быть отменена. 

13. Индикатор ускоренного 
замораживания: 

Эта пиктограмма ( ) появляется, 
когда включена функция быстрого 
замораживания.

Р е г у л и р о в к а 
м о р о з и л ь н о г о 
отделения

Регулировка 
холодильного 
отделения

Пояснения

-18°C 4°C Это рекомендуемые стандартные 
настройки.

-20, -22 или -24°C 4°C
Рекомендуется использовать при 

температуре окружающей среды выше 
30°C.

Б ы с т р о е 
замораживание 4°C

Рекомендуется для быстрого 
замораживания продуктов. По 
завершении процесса холодильник 
переключится в предыдущий режим.

-18°C или ниже 2°C

Рекомендуется для ситуаций, когда 
возможной причиной недостаточно 
низкой температуры в холодильной 
камере является жаркая погода или 
частое открывание дверцы.

-18°C или ниже Б ы с т р о е 
охлаждение

Рекомендуется использовать в тех 
случаях, когда холодильная камера 
перегружена или же нужно быстро 
охладить продукты. Режим быстрого 
охлаждения рекомендуется включать 
за 4-8 часов до помещения продуктов 
в холодильник.
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Замораживание свежих 
продуктов
• Рекомендуется завернуть или 

накрыть продукты перед тем, как 
помещать их в холодильник.

• Горячие продукты нужно сначала 
остудить до комнатной температуры, 
и только затем помещать в 
холодильник.

• Замораживаемые продукты должны 
быть качественными и свежими.

• Продукты должны быть разделены 
на порции, соответствующие 
ежедневному потреблению 
семьи либо используемые при 
приготовлении блюд для одного 
приема пищи.

• Продукты, даже если они будут 
храниться недолго, нужно помещать 
в герметичную упаковку, чтобы 
предотвратить их высыхание.

• Материалы, используемые для 
упаковки, должны быть прочными и 
устойчивыми к холоду, влажности, 
запахам, маслам и кислотам, а 
также воздухонепроницаемыми. 
Материалы, из которых изготовлена 
упаковка, должны быть пригодны 
для глубокой заморозки. Кроме 
того, упаковка должна плотно 
закрываться.

• Замороженные продукты 
необходимо использовать сразу 
после размораживания. Их нельзя 
замораживать снова.

• Для достижения наилучших 
результатов придерживайтесь 
приведенных ниже указаний.

1. Не замораживайте большое 
количество продуктов 
одновременно. Качество продуктов 
сохраняется лучше всего, если они 
полностью промерзают за как можно 
более короткое время.

2. Если поместить в морозильное 
отделение теплые продукты, 
системе охлаждения придется 
работать непрерывно, пока они не 
замерзнут полностью.

3. Ни в коем случае не храните вместе 
замороженные и свежие продукты.

Рекомендации по хранению 
замороженных продуктов
• Упакованные продукты, 

замороженные промышленным 
способом, следует хранить в 
соответствии с инструкциями их 
изготовителей для камер хранения 
замороженных продуктов класса 

 (4 звезды). 
• Чтобы сохранить качество 

продуктов, замороженных 
промышленным способом, следуйте 
таким правилам:

1. Сразу же помещайте купленные 
продукты в морозильник.

2. Проверьте, есть ли на упаковке 
этикетка и дата изготовления/срок 
годности.

3. Не превышайте сроки употребления 
и хранения, указанные на упаковке.

Размораживание
Морозильное отделение 

размораживается автоматически.
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Размещение продуктов

Полки морозильного 
отделения

Р а з л и ч н ы е 
замороженные продукты, 
такие как мясо, рыба, 
мороженое, овощи и т.п.

Лоток для яиц Яйца

Полки холодильного 
отделения

Продукты в кастрюлях, 
на накрытых тарелках, в 
закрытых контейнерах

Полки на дверце 
холодильного отделения

Мелкие продукты 
и упаковки, напитки 
(например, молоко, 
фруктовый сок и пиво)

Контейнер для овощей и 
фруктов Овощи и фрукты

Отделение для свежих 
продуктов

Деликатесы (сыры, 
сливочное масло, 
колбаса и т. п.)

Информация о глубоком 
замораживании

Чтобы сохранить качество продуктов, 
помещенных в 

холодильник, их нужно замораживать 
как можно быстрее. 

По нормам Турецкого института 
стандартов (определенными для 
соответствующих условий измерения) 
требуется, чтобы за 24 часа при 
температуре окружающего воздуха 
32°С на каждые 100 литров объёма 
морозильной камеры холодильника 
можно было заморозить 4,5 кг 
продуктов до температуры не менее 
-18°С.

Продукты можно хранить длительное 
время только при температуре не 
выше -18°С. 

Продукты могут сохранять свежесть 
в течение многих месяцев (в условиях 
глубокой заморозки при температуре 
не выше -18°С).

ВНИМАНИЕ! A 
• Продукты нужно делить на 

порции, которые требуются для 
приготовления блюд или которые 
можно употребить за день.

• Продукты, даже если они будут 
храниться недолго, нужно помещать 
в герметичную упаковку, чтобы 
предотвратить их высыхание.

Материалы, необходимые для 
упаковки:
• Морозостойкая клейкая лента
• Самоклеящаяся этикетка
• Резиновые кольца
• Ручка

Материалы, используемые для 
упаковки, должны быть прочными и 
устойчивыми к холоду, влажности, 
запахам, маслам и кислотам.

Еже не замороженные продукты 
не должны соприкасаться с 
замороженными, чтобы предотвратить 
их частичное оттаивание.

Замороженные продукты 
необходимо использовать сразу 
после размораживания. Их нельзя 
замораживать снова.
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Периодическая очистка устройства 

продлевает срок его службы.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

началом очистки отключите 
холодильник от электросети.

•	 Не используйте при очистке 
острые, абразивные средства, 
мыло, материалы для уборки в 
доме, чистящие средства, газ, 
бензин, лаковые и подобные 
вещества.

•	 Если говорить об изделиях без 
автоматического размораживания, 
то на задней стенке холодильной 
камеры образуются стекающие 
капли воды и слой наледи 
размером с ширину пальца. 
Запрещается чистить, наносить 
масло или аналогичные вещества.

•	 Используйте только слегка 
увлажненные ткани из 
микроволокна для очистки 
наружной поверхности изделия. 
Губки и другие типы чистящих 
салфеток могут поцарапать 
поверхность.

•	 Растворите в воде чайную ложку 
карбоната. Смочите в воде 
и отожмите тряпку. Вытрите 
устройство этой тряпкой, а затем 
тщательно высушите.

•	 Будьте осторожны, не заденьте 
крышку лампы и другие 
электрические части.

Дверцу очищайте влажной тканью. 
Чтобы снять полки на дверце и 
передвижные полки, извлеките все 
продукты. Чтобы снять полки на 
дверце, приподнимите их. Очистите и 
высушите полки, затем прикрепите их 
обратно, задвинув сверху.
Не используйте хлорированную воду 
или чистящие средства на внешней 
поверхности и хромированных частях 

устройства. Хлор вызовет ржавчину 
на таких металлических поверхностях.

6.1. Предотвращение 
неприятных запахов

Устройство не содержит 
материалов с запахом. ем не менее, 
хранение пищевых продуктов 
в не предназначенных для них 
отделениях, а также ненадлежащая 
очистка поверхностей могут вызвать 
неприятные запахи.

Чтобы этого не случилось, 
очищайте внутреннюю поверхность 
сатурированной водой каждые 15 
дней.
•	 Храните пищу в закрытых 

упаковках. Из незакрытых пищевых 
продуктов могут выделяться 
микроорганизмы, вызывающие 
неприятные запахи.

•	 Не храните в холодильнике 
испорченные или продукты с 
истекшим сроком хранения.

•	 Не используйте острые и 
абразивные инструменты или 
мыло, бытовые чистящие средства, 
синтетические моющие средства, 
бензин, бензол, воск и т.д., иначе 
маркировка на пластиковых 
деталях исчезнет, и будет иметь 
место деформация. Используйте 
для очистки и вытирания насухо 
теплую воду и мягкую ткань.

6.2. Защита пластиковых 
поверхностей

Попадание масел на пластиковую 
поверхность может повредить ее, 
поэтому следует незамедлительно 
очистить поверхность теплой водой.
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Прежде чем обращаться в 

сервисный центр, ознакомьтесь с 
данным разделом. Это поможет вам 
сэкономить ваше время и деньги. 
В этом списке описаны наиболее 
частые жалобы, не относящиеся к 
браку производства или материалов. 
Некоторые упомянутые ниже функции 
могут быть не применимы к вашей 
модели.
Холодильник не работает.
•	 Вилка недостаточно прочно 

зафиксирована. >>> Воткните ее 
так, чтобы он полностью вошел 
в розетку.

•	 Перегорел предохранитель, 
соединяющийся с питающей 
продукт розеткой или основной 
предохранитель. >>> Проверьте 
предохранители.

Образование конденсата на боковой 
стенке холодильной камеры (MULTI 
ZONE, COOL, CONTROL и FLEXI 
ZONE).
•	 Дверца открывается слишком 

часто >>> Старайтесь не 
открывать дверцу устройства 
слишком часто.

•	 Слишком влажно. >>> Не 
устанавливайте устройство в 
среде с высокой влажностью.

•	 Пищевые продукты, содержащие 
жидкости, хранятся в незакрытых 
упаковках. >>> Храните 
содержащие жидкости продукты 
в закрытых упаковках.

•	 Дверца устройства оставлена 
открытой. >>> Не оставляйте 
дверцу устройства открытой 
надолго.

•	 Термостат установлен на 
слишком низкую температуру. 
>>> Установите термостат на 
надлежащую температуру. 

Не работает компрессор.
•	 В случае внезапного отключения 

электропитания или вытаскивания, 
а затем включения вилки 
обратно в розетку давление 
газа в холодильной системе 
устройства разбалансируется, это 
вызывает включение теплового 
предохранителя компрессора. 
Устройство перезапустится 
примерно через 6 минут. Если 
устройство не перезапустилось 
по истечении этого времени, 
обратитесь в сервисную службу.

•	 Включена разморозка. >>> Это 
стандартная установка для 
полностью автоматического 
размораживающего устройства. 
Разморозка проводится 
периодически.

•	 Вилка устройства не включена 
в розетку. >>> Убедитесь, что 
шнур электропитания включен в 
розетку.

•	 Неверная установка температуры. 
>>> Выберите подходящие 
настройки температуры.

•	 Отключено электропитание. 
>>> Устройство заработает 
в стандартном режиме, как 
только будет возобновлено 
электропитание. 

Звук работающего холодильника в ходе работы 
становится громче.

•	 Рабочие характеристики 
устройства могут меняться 
в зависимости от изменений 
температуры окружающей среды. 
Это нормально и не является 
поломкой. 

Холодильник течет слишком часто или слишком 
долго.
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• Новый холодильник может быть 
больше предыдущего. Большие 
холодильники текут дольше.

• Комнатная температура может быть 
высокой. >>> При боле высокой 
температуре холодильник обычно 
течет более длительные периоды 
времени.

• Холодильник недавно подключен 
или внутрь помещен новый 
пищевой продукт. >>> Когда 
холодильник недавно подключен 
или внутрь помещен новый продукт, 
для достижения установленной 
температуры требуется больше 
времени. Это нормально.

• Возможно, в холодильник недавно 
поместили большое количество 
горячей пищи. >>> Не помещайте в 
холодильник горячую пищу.

• Дверцы открывались часто или 
оставались открытыми длительные 
периоды времени. >>> Попадание 
внутрь теплого воздуха приведет к 
тому, что холодильник течет дольше. 
Не открывайте дверцы слишком 
часто.

• Дверца морозильного или 
холодильной камеры может быть 
неплотно закрыта. >>> Убедитесь, 
что дверцы плотно закрыты.

• Устройство может быть установлено 
на слишком низкую температуру. 
>>> Установите холодильник 
на более высокий показатель и 
дождитесь когда он достигнет 
исправленной температуры.

• Шайба дверцы холодильной или 
морозильной камеры может быть 
загрязнена, изношена, сломана 
или не установлена должным 
образом. >>> Очистите или 
замените шайба. Поврежденная/
порванная шайба может привести 
к тому, что устройство будет течь 
дольше, чтобы сохранить текущую 
температуру.

Температура морозильной камеры очень 
низкая, но температура холодильной камеры 
правильная.

•	 Температура морозильной 
камеры установлена на очень 
низкий уровень. >>> Установите 
температуру морозильной 
камеры на более высокий уровень 
и проверьте заново.

Температура холодильной камеры очень 
низкая, но температура морозильной камеры 
правильная.

•	 Температура холодильной 
камеры установлена на очень 
низкий уровень. >>> Установите 
температуру холодильной 
камеры на более высокий уровень 
и проверьте заново.

Пищевые продукты, содержащиеся на полках 
холодильной камеры, заморожены.

•	 Температура холодильной 
камеры установлена на очень 
низкий уровень. >>> Установите 
температуру морозильной камеры 
на более высокий уровень и 
проверьте заново.
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Слишком высокая температура в холодильной 

или морозильной камере.
•	 Температура холодильной 

камеры установлена на очень 
высокий уровень. >>> Настройки 
температуры холодильной 
камеры влияют на температуру 
в морозильной камере. Измените 
температуру в холодильной или 
морозильной камере и дождитесь, 
когда в соответствующей 
камере будет достигнута новая 
температура.

•	 Дверцы открывались часто 
или оставались открытыми 
длительные периоды времени. >>> 
Не открывайте дверцы слишком 
часто.

•	 Дверца закрыта неплотно. >>> 
Закройте дверцу плотно.

•	 Холодильник недавно подключен 
или внутрь помещен новый 
пищевой продукт. >>> Это 
нормально. Когда устройство 
недавно подключено или внутрь 
помещен новый продукт, для 
достижения установленной 
температуры требуется больше 
времени. 

•	 Возможно, в холодильник недавно 
поместили большое количество 
горячей пищи. >>> Не помещайте 
в устройство горячую пищу.

Тряска или шум.
•	 Поверхность пола неровная 

или неустойчивая. >>> Если 
устройство трясется при 
медленном перемещении, 
отрегулируйте стойки для 
выравнивания устройства. 
Также проверьте, достаточно 
ли устойчива поверхность для 
размещения на ней устройства.

•	 Размещение любых предметов на 
холодильнике может вызвать шум. 
>>> Уберите любые предметы с 
устройства.

Холодильник издает звуки текущей воды, 
распыления и т.п.

•	 Принципы работы устройства 
включают в себя потоки воды и 
газа. >>> Это нормально и не 
является поломкой.

Из холодильника слышен звук, похожий на 
порывы ветра.

•	 Устройство использует для 
процесса охлаждения вентилятор. 
Это нормально и не является 
поломкой.

На внутренних стенках холодильника 
образовывается конденсат.

•	 Жаркая или влажная погода 
провоцирует обледенение и 
конденсацию. Это нормально и не 
является поломкой.

•	 Дверцы открывались часто 
или оставались открытыми 
длительные периоды времени. >>> 
Не открывайте дверцы слишком 
часто; если открыли, закройте.

•	 Дверца закрыта неплотно. >>> 
Закройте дверцу плотно.
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На внешней стороне устройства или между 
дверцами образовывается конденсат.

•	 Погода окружающей среды 
может быть влажной, это вполне 
нормально при влажной погоде. 
>>> Конденсат исчезнет, когда 
снизится влажность. 

Внутри плохо пахнет.
•	 Устройство не очищается 

регулярно. >>> Регулярно 
очищайте внутри устройства 
губкой, теплой и сатурированной 
водой.

•	 Некоторые виды материалов, 
из которых состоят контейнеры 
и упаковки, могут давать запах. 
>>> Используйте контейнеры 
и упаковки из не пахнущих 
материалов.

•	 Продукты были помещены в 
незакрывающиеся контейнеры. 
>>> Храните продукты в закрытых 
контейнерах. Из незакрытых 
пищевых продуктов могут 
выделяться микроорганизмы, 
вызывающие неприятные запахи.

•	 Убирайте испорченные или 
продукты с истекшим сроком 
хранения из холодильника.

Дверца не закрывается.
•	 Упаковки с продуктами могут 

мешать закрытию дверцы. 
>>> Переместите предметы, 
блокирующие дверцу.

•	 Устройство не стоит на 
поверхности строго вертикально. 
Отрегулируйте стойки для 
балансировки холодильника.

•	 Поверхность пола неровная или 
неустойчивая. >>> Проверьте, 
достаточно ли ровна и устойчива 
поверхность для размещения на 
ней холодильника.

Емкость для овощей застрял.
•	 Пищевые продукты могут задевать 

верхнюю часть ящика. >>> 
Переложите пищевые продукты в 
ящике.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если после 

следования инструкциям 
этого раздела проблема 
не решена, свяжитесь с 
вашим поставщиком или 
авторизованной сервисной 
службой. Не пытайтесь 
починить устройство 
самостоятельно.
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Изготовитель: «Arcelik A.S.» Юридический адрес: Караач Джаддеси № 
2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция (Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 
34445,Turkey)

 Произведено в Турции
 Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО» Юридический адрес: 601021 
Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, МОСП Першинское, дер. 
Федоровское, ул. Сельская, д. 49.
Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на 
горячую линию 8-800-200-23-56. 
Официальный представитель на територии Украины: ООО "Беко Украина", 
адрес: 01021, г.. Киев, ул. Кловский спуск, д. 5. 
Информацию о сертификации можно получить в информационно-справочной 
службе по телефону 0-800-500-4-3-2
Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на 
этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного 
номера обозначают год производства, а последние две – месяц. Например, ”10-
100001-05» обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года. 
Изготовитель  оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
дизайн и комплектацию электроприбора.
изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию электроприбора.
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Шановний покупцю!
Цей прилад був виготовлений за допомогою сучасного обладнання з ретельним 

контролем якості і ми хотіли б, щоб він працював для Вас найбільш ефективно.
Для цього повністю прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням 

приладу і збережіть цю інструкцію в якості довідкового джерела. Якщо ви 
передаєте цей прилад іншій особі, передайте цю інструкцію разом з приладом.

Інструкція з експлуатації забезпечує швидке і безпечне використання 
приладу.
• Прочитайте інструкцію перед встановленням та використанням приладу.
• Завжди дотримуйтесь діючих правил техніки безпеки.
• Зберігайте інструкцію з експлуатації в межах легкої досяжності для ії 

використання у майбутньому. 
• Прочитайте будь-які інші документи, що поставляються з даним приладом.

Майте на увазі, що ця інструкція з експлуатації може стосуватися кількох 
моделей прилада. Інструкція ясно описує будь-які варіації різних моделей.

Символи та примітки
У цій інструкції користувача використовуються такі символи:

C
Важлива інформація 

та корисні поради.

A
Небезпека для життя 

та майна.

B
Небезпека ураження 

електричним струмом.

Упаковка цього 
виробу виготовлена 
з матеріалів, які 
підлягають повторній 
переробці згідно з 
національними нормами 
й правилами щодо 
охорони довкілля.
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1   Інструкції з техніки безпеки й охорони довкілля

У цьому розділі наведені 
інструкції з техніки безпеки, 
необхідні для запобігання 
ризику отримання травми 
та матеріальних збитків. 
Недотримання цих інструкцій 
може призвести до втрати всіх 
видів гарантії.
Призначення

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

 Під час зберігання або 
встановлення приладу 
вентиляційні отвори повинні 
бути відкриті.

A

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Для того, щоб прискорити 

процес розморожування 
не використовуйте 
механічні та інші предмети, 
крім пристосувань, 
р е к о м е н д о в а н и х 
виробником.

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Контур холодоагенту не 
повинен бути пошкоджений.

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не кладіть всередину камери 
для зберігання продуктів 
електричні прилади, які не 
рекомендовані виробником.

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не зберігайте у 
холодильнику вибухові 
речовини, такі як балончики, 
що містять легкозаймисті 
гази під тиском.

Прилад призначений лише для 
використання в домашніх або 
нижченаведених  умовах:
- на кухнях для персоналу 

в магазинах, офісах та інших 
установах;
- на фермах або готелях, в 

мотелях та інших гостьових 

будинках для використання 
клієнтами.
- готелі типу «ліжко та сніданок»;
- підприємства громадського 

харчування та інші види 
використання не в роздрібній 
торгівлі
1.1. Загальні правила 
техніки безпеки
Цей прилад не повинен 

використовуватися особами 
з фізичними, сенсорними 
та розумовими вадами, без 
достатнього досвіду і знань 
або дітьми. Ці особи можуть 
використовувати прилад тільки 
під наглядом і курируванням з 
боку особи, відповідальної за 
їх безпеку. Не можна дозволяти 
дітям гратися з приладом.
•	 У разі несправності 

від’єднайте прилад від 
електромережі.

•	 Після від’єднання від 
електромережі зачекайте не 
менше 5 хвилин, перш ніж 
приєднати прилад знову.

•	 Від’єднуйте прилад від 
електромережі, коли він не 
використовується.

•	 Не торкайтеся штепсельної 
вилки мокрими руками! Не 
тягніть за шнур живлення 
з метою від’єднання від 
електромережі. У цьому 
випадку завжди тримайтеся 
за вилку.

•	 Не підключайте холодильник 
до незакріпленої розетки 
електромережі.

•	 Від’єднуйте прилад від 
електромережі під час 
робіт зі встановлення, 
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обслуговування, чищення та 
ремонту.

•	 Якщо прилад не буде 
використовуватися протягом 
деякого часу, від’єднайте 
прилад від електромережі та 
приберіть їжу, встановлену в 
середині.

•	 Не використовуйте прилад, 
якщо відділення з монтажними 
платами, розташоване 
ззаду згори (кришка блока 
електричних плат) (1), 
відчинене.

      

1

1

•	 Не використовуйте пар 
або чистячи засоби, які 
використовують пару, для 
очищення холодильнику 
та розтоплювання льоду 
всередині холодильника. 
Пар може попасти до 
електрифікованих ділянок та 
викликати коротке замикання 
або ураження електричним 
струмом!

•	 Не мийте електроприлад, 
розбризкуючи або виливаючи 
на нього воду! Існує небезпека 
ураження електричним 
струмом!

•	 У разі несправності приладу 
не використовуйте його, 
так як це може призвести 
до ураження електричним 
струмом. Перш ніж робити 
що-небудь, зверніться до 
авторизованої сервісної 
служби.

•	 Підключайте прилад 
до заземленої розетки. 
Заземлення має робити 
кваліфікований електрик.

•	 Якщо у приладі 
використовується освітлення 
світлодіодного типу, 
зверніться до авторизованої 
сервісної служби для заміни 
світлодіодних ламп або у разі 
будь-яких проблем.

•	 Не торкайтеся заморожених 
продуктів мокрими руками. 
Вони можуть пристати до 
Ваших рук!

•	 Не ставте у морозильну 
камеру посудини з рідиною 
в пляшках і банках. Вони 
можуть лопнути!

•	 Розміщуйте посудини з 
рідиною у вертикальному 
положенні з щільно 
закритими кришками.

•	 Не розпиляйте горючі 
речовини поруч з приладом, 
це може призвести до пожежі 
або до вибуху.

•	 Не тримайте в холодильнику 
горючі матеріали і продукти з 
легкозаймистим газом (спреї 
і т.д.).

•	 Не ставте на холодильник 
контейнери, наповнені 
рідиною. Бризки води на 
електричні частини можуть 
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спричинити ураження 
електричним струмом або 
ризик займання.

•	 Вплив на пристрій дощу, снігу, 
сонця та вітру небезпечний 
з точку зору електробезпеки. 
При переміщенні приладу 
не тягніть його, тримаючи за 
ручку дверей. Ручка може 
відірватися.

•	 Будьте уважні, щоб ваші 
руки або інші частини тіла 
не потрапили в рухомі 
компоненти приладу.

•	 Не наступайте та не 
спирайтеся на дверцята, 
ящики та аналогічні частини 
холодильника. Внаслідок 
цього прилад може впасти. 
Від падіння приладу 
можуть пошкодитися його 
компоненти.

•	 Будьте обережні, щоб 
не заплутатися у кабелі 
живлення. 

 

1.1.1 Попередження щодо 
високонебезпечної речовини
Якщо прилад містить систему 

охолодження з використанням 
газу R600a, будьте обережні, 
щоб не пошкодити систему 
охолодження і її трубопровід 
при використанні і переміщенні 
приладу. Цей газ займистий. У 
випадку пошкодження системи 

охолодження тримайте прилад 
подалі від потенційних джерел 
займання, а також негайно 
провентилюйте приміщення. 

C

Тип газу, який 
використовується у 
приладі, вказаний на 
паспортній табличці, 
розташованій зліва 
на внутрішній стінці 
холодильника. 

1.1.2 Для моделей 
з розподільником 
охолодженої води
•	 Тиск в місці підведення 

холодної води не повинен 
перевищувати 90 фунтів на 
квадратний дюйм (620 kPa). 
Якщо тиск води перевищує 
80 фунтів на квадратний 
дюйм (550 kPa), встановіть 
у своїй магістральній 
мережі клапан обмеження 
тиску. Якщо ви не знаєте, 
як перевірити тиск води, 
зверніться за допомогою 
професійного сантехніка.

•	 Якщо у вашій установці 
існує ризик виникнення 
гідравлічного удару, 
обов’язково встановіть 
захисне обладнання 
для запобігання ризику 
виникнення гідравлічного 
удару. У разі виникнення 
сумнівів стосовно можливості 
виникнення гідравлічного 
удару у вашій установці, 
зверніться за допомогою до 
професійних сантехніків.

•	 Забороняється виконувати 
встановлення у місці 
підведення гарячої води. 
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Необхідно вжити запобіжних 
заходів для запобігання 
ризику замерзання шлангів. 
Температура робочої води 
повинна знаходитися в 
інтервалі від 33 °F (0,6 °C) до 
100 °F (38 °C).

•	 Використовуйте тільки питну 
воду.

1.2. Застосування за 
призначенням
•	 Цей прилад розроблено для 

домашнього використання. 
Він не призначений для 
комерційного використання. 

•	 Продукт повинен бути 
використаний лише для 
зберігання продуктів 
харчування і напоїв.

•	 Не тримайте в холодильнику 
чутливі продукти, що 
вимагають контрольованої 
температури (вакцини, 
теплочутливі ліки, 
медикаменти тощо).

•	 Виробник не несе жодної 
відповідальності за будь-
які збитки в результаті 
неправильного використання 
або неправильного 
поводження.

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

1.3. Безпека дітей
•	 Тримайте пакувальні 

матеріали у недоступному 
для дітей місці.

•	 Не дозволяйте дітям гратися 
з приладом.

•	 Якщо на дверцятах є 
замок, тримайте ключі у 
недосяжному для дітей місці.

1.4. Відповідність Директиві 
щодо відпрацьованого 
електричного й 
електронного обладнання 
й утилізація відходів
 Цей прилад відповідає 

вимогам Директиви 
щодо відпрацьованого 
електричного й електронного 
обладнання(2012/19/ЄС). Цей 
прилад позначений символом 
приналежності до категорії 
відходів електричного й 
електронного обладнання.

Цей прилад 
виготовлений з 
високоякісних деталей 
та матеріалів, які 
підлягають повторному 
використанню й 
переробці. Після 

закінчення терміну експлуатації 
не утилізуйте цього пристрою 
разом зі звичайними побутовими 
й іншими відходами. Його слід 
здати у відповідний пункт збору 
відходів електричного й 
електронного обладнання для 
повторного використання. 
Інформацію про 
місцезнаходження пунктів збору 
відходів можна отримати в 
місцевих органах влади.
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1.5. Відповідність Директиві щодо обмеження 
використанням шкідливих речовин
• Цей прилад відповідає вимогам Директиви щодо відпрацьованого 

електричного й електронного обладнання (2011/65/ЄС). Він 
не містить шкідливих і заборонених речовин, зазначених у цій 
Директиві.

1.6. 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. Здайте їх на пункт збору 
пакувальних матеріалів, визначених місцевими органами влади.
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2   Холодильник  

C
     Ілюстрації в даній інструкції є схематичними і можуть відрізнятися 

від вашої моделі. Якщо до комплектації моделі, яку ви придбали, не 
входять згадані деталі, вони призначені для інших моделей.

1.	 Індикатор Панелі
2.	 Отделение Для Масла И Сыра
3.	 Лоток Для Яиц
4.	 Регульовані Полки Двері
5.	 Полка Для Бутылок
6.	 Регульовані Передні Ніжки

7.	 Чиллер
8.	 Холодильна Кришка І Скло
9.	 Подвижные Полки
10.	Винний Льох
11.	Держатели Для Бутылок

* Може не бути в наявності в усіх моделях

1

*2

3

4

*

5

7

8

9

10

11

6
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3   Установка

B
Будь ласка, пам’ятайте, 
що виробник не нестиме 
відповідальність, якщо 
не дотримано порад, 
наведених в інструкції з 
користування.

3.1. Що слід враховувати 
при транспортуванні 
приладу

1. Перед будь-яким транспортуванням 
холодильник має бути спорожнений і 
вимитий.

2. Перед упаковуванням холодильника 
всі полиці, приналежності, 
контейнери для фруктів та овочів 
тощо у вашому холодильнику 
слід міцно закріпити скотчем для 
запобігання струсам.

3. Упаковувати холодильник слід за 
допомогою товстих стрічок і міцних 
мотузок, а також дотримуватися 
правил транспортування, 
надрукованих на упаковці.

Упевніться в тому, що всередині 
холодильник старанно вимитий.

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.

3.2. Перед увімкненням 
холодильника

Перш ніж розпочати експлуатацію 
холодильника, перевірте дотримання 
таких умов:

1. Усередині холодильника сухо, ніщо 
не заважає вільній циркуляції повітря 
позаду приладу.

2. Вставте 2 пластмасові розпірки 
для вентиляції на задню стінку, як 
показано на наступному малюнку. 
Пластмасові розпірки забезпечать 
потрібну відстань між холодильником 
і стіною для циркуляції повітря.

3. Вимийте внутрішню частину 
холодильника, як рекомендовано у 
розділі “Обслуговування й чищення”.

4. Під’єднайте холодильник до розетки 
електромережі. При відчиненні 
дверцят холодильника вмикається 
внутрішнє освітлення холодильного 
відділення.

5. Коли компресор почне працювати, 
ви почуєте шум. Рідина та гази 
всередині холодильної системи 
також можуть створювати шум, 
навіть якщо компресор не працює, 
що є цілком нормальним явищем. 

6. Передні кромки холодильника 
можуть бути теплими на дотик. 
Це нормально. Ці області мають 
нагріватися, щоб уникнути 
конденсації.
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3.3. Підключення до 
електромережі

Підключіть холодильник до 
заземленої розетки, захищеної 
плавким запобіжником відповідної 
потужності.
Важливо!
•  Підключення має відповідати 

національним нормам і правилам.
•  Після встановлення холодильника 

має бути забезпечений легкий доступ 
до штепселя шнура живлення.

•  Указана напруга має відповідати 
напрузі вашої електромережі.

•  Для підключення не слід 
використовувати подовжувачі та 
штепсельні колодки на декілька гнізд.

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

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

3.4. 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. Не утилізуйте їх разом із 
звичайними побутовими відходами.

Упаковка вашого холодильника 
вироблена з матеріалів, що можуть 
бути використані повторно.

3.5. 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 електрошнура, а 
також виведіть з ладу замки (якщо такі 
існують) дверцят, щоб захистити дітей 
від небезпеки зачинення всередині.

3.6. Розміщення 
та Установка

 

B

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, підвищеної вологості та прямих 
сонячних променів.

3. Для ефективнішої роботи необхідно 
забезпечити гарну вентиляцію навколо 
холодильника. Якщо холодильник 
встановлюється в ніші стіни, мінімальна 
відстань має бути 5 см до стелі та 5 
см до стіни. Якщо на підлозі лежить 
килим, треба підняти холодильник на 
2,5 см над рівнем підлоги. 

4. Холодильник має стояти на рівній 
поверхні, щоб не виникало трясіння.
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Установка
3.7. 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 підняти холодильник, це 
полегшить процес.

3.8. Попередження про 
відкриті дверцята

Якщо дверцята холодильного чи 
морозильного відділення залишити 
відкритими на певний час, прозвучить 
застережний сигнал. Застережний 
звуковий сигнал припиниться після 
натискання будь-якої кнопки на 
дисплеї, або після зачинення дверцят.
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4    Підготовка
• Холодильник слід встановити на 

відстані щонайменше 30 см від 
джерел тепла, таких як жарівниці, 
плити, батареї центрального 
опалення й печі, а також не ближче 
5 см від електричних духових шаф, 
у місцях, куди не духових шаф  
пічокпряме сонячне світло. 

• Температура повітря в приміщенні, 
де встановлюється холодильник, має 
бути не менше 5°C. Використовувати 
холодильник в умовах нижчої 
температури не рекомендується з 
міркувань його низької ефективності.

• Упевніться в тому, що всередині 
холодильник старанно вимитий.

• Якщо два холодильники 
встановлюються поряд, між ними 
має бути відстань не менше 2 см.

• При першому увімкненні 
холодильника, протягом перших 
шести годин роботи дотримуйтеся 
наступних інструкцій.

• 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".

• Для забезпечення низького 
споживання енергії та поліпшення 
умов зберігання необхідно 
використовувати контейнери/
ящики, що постачаються разом з 
морозильною камерою.

• Контакт їжі з датчиком температури 
в морозильній камері може 
спричинити збільшення споживання 
енергії пристроєм. Таким чином, 
слід уникати будь-якого контакту з 
датчиком(ами).

• Оригінальну упаковку та плівку 
слід зберегти для транспортування 
або переміщення холодильника в 
майбутньому.

• В деяких моделях приладова панель 
автоматично вимикається через 5 
хвилин після закривання дверей. 
Вона повторно активізується після 
відчинення дверей або натискання 
будь-якої клавіші.

• Конденсація вологи на полицях 
дверцят/корпусу та скляних 
контейнерах є нормальним явищем 
і виникає завдяки зміні температури 
внаслідок відкриття/закриття дверцят 
під час функціонування виробу.
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C
     Ілюстрації в даній інструкції є схематичними і можуть відрізнятися 

від вашої моделі. Якщо до комплектації моделі, яку ви придбали, не 
входять згадані деталі, вони призначені для інших моделей.

5 Експлуатація продукту

1

78

12

1011 9

2 3 54 6

13

1. Індикатор вимикача: 
Цей значок ( ) буде відображатися, 
коли холодильник вимкнений. Усі інші 
значки погаснуть.

2. Індикатор економічного режиму:
Цей значок ( )  буде відображатися, 

коли температуру у холодильному 
відділенні встановлено на 8 °C, це 
максимально економічний режим. 
Індикатор економічного режиму 
вимикається після вибору функції 
швидкого охолодження або швидкого 
заморожування.

3.Індикатор регулювання 
температури холодильного 
відділення: 
Вказує температуру, встановлену для 
холодильного відділення.

4. Збій живлення/Індикатор 
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 холодильна камера, почне 
блимати на цифровому дисплеї.

5. Індикатор тимчасового 
вимкнення 
Цей значок ( ) загоряється, коли 
активовано функцію тимчасового 
вимкнення.

6. Індикатор блокування кнопок: 
Цей значок ( ) загоряється, коли 

активовано режим блокування кнопок.
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Використання приладу
7. Режим блокування кнопок:

Натисніть ( ) і утримуйте кнопку 
блокування клавіш протягом 3 секунд. 
При цьому ввімкнеться режим 
блокування кнопок, і на дисплеї 
з'явиться відповідний значок. У режимі 
блокування кнопки панелі керування 
не діють. Натисніть і утримуйте кнопку 
блокування клавіш протягом 3 секунд. 
Режим блокування кнопок вимкнеться, 
а індикатор цього режиму на дисплеї 
згасне.

8. Режим тимчасового вимкнення: 
Якщо натиснути кнопку тимчасового 
вимкнення, увімкнеться функція 
тимчасового вимкнення (

) і засвітиться індикатор 
тимчасового вимкнення. Ви можете 
використовувати цю функцію, 
якщо плануєте не використовувати 
холодильник протягом тривалого часу. 
Майте на увазі, що у холодильнику 
не має бути продуктів, оскільки ваш 
холодильник не зможе зберігати їх у 
режимі тимчасового вимкнення. 
Якщо увімкнена ця функція, 
у холодильному відділенні 
підтримується температура 15 °C для 
запобігання появі неприємного запаху. 
Натисніть кнопку режиму тимчасового 
вимкнення знову, щоб вимкнути його.

9. Регулювання температури 
холодильного відділення 
За допомогою цієї функції ( ) 
можна налаштувати температуру 
холодильного відділення. Натисніть 
цю кнопку, щоб встановити у 
холодильному відділенні температуру 
8, 7, 6, 5, 4, 3 та 1 відповідно.

10. Режим швидкого охолодження 
Індикатор швидкого заморожування 
( ) буде світитися, коли увімкнена 
функція швидкого заморожування. 
Щоб скасувати цю функцію, ще 
раз натисніть кнопку швидкого 
охолодження. Індикатор режиму 
швидкого охолодження згасне, 
а настройки повернуться до 
звичайних значень. Функція швидкого 
охолодження вимкнеться автоматично 
через 1 годину, якщо не вимкнути її 
вручну. Якщо вам потрібно охолодити 
велику кількість продуктів, натисніть 
кнопку режиму швидкого охолодження 
перед тим, як покласти продукти у 
холодильне відділення. 

11. Функція Увімк./Вимк.: 
Ця функція ( ) дозволяє вимкнути 

холодильник натисканням на кнопку 
протягом 3 секунд. Холодильник можна 
знову ввімкнути, ще раз натиснувши 
на кнопку ввімкнення/вимкнення й 
утримуючи її протягом 3 секунд.

12. Індикатор режиму економії 
електроенергії: 

Якщо двері холодильника закриті 
протягом тривалого часу, автоматично 
вмикаються функції енергозбереження 
і горить символ енергозбереження. (

)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. 
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13. Індикатор швидкого 
заморожування: 

Цей значок ( ) загоряється 
після ввімкнення функції швидкого 
заморожування.

Попередження про відкриті 
дверцята

Якщо дверцята холодильної камери 
залишити відкритими понад одну 
хвилину, буде подано звуковий 
попереджувальний сигнал. Звуковий 
сигнал припиниться після натискання 
будь-якої кнопки на дисплеї, або після 
зачинення дверцят.

Подвійна система 
охолодження

Холодильник оснащено двома 
окремими системами охолодження: 
відділення для свіжих продуктів і 
морозильного відділення. Через 
це повітря відділення для свіжих 
продуктів не змішується з повітрям 
у морозильному відділенні. Завдяки 
використанню двох окремих систем 
охолодження, швидкість охолодження 
набагато вища, ніж у звичайних 
холодильниках. Запахи у відділеннях 
не змішуються. Крім того, це забезпечує 
економію електроенергії, оскільки 
розмороження відбувається окремо.
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Н а л а ш т у в а н н я 
морозильного відділення

Н а л а ш т у в а н н я 
х о л о д и л ь н о г о 
відділення

Пояснення

-18°C +4°C Це нормальний рекомендований режим.

-20, -22 або -24°C +4°C
Ці режими рекомендується використовувати, 

коли температура навколишнього середовища 
перевищує 30°C.

Швидке замороження
 +4°C

Використовуйте цю функцію, якщо хочете 
швидко заморозити продукти. По завершенні 
процесу холодильник повернеться до 
попереднього режиму.

-18°C або нижче +2°C

Рекомендується для випадків, коли можливою 
причиною недостатньо низької температури в 
холодильному відділенні є спекотна погода або 
часте відчинення й зачинення дверцят.

-18°C або нижче
Ш в и д к е 

охолодження
 

Використовується, коли холодильне 
відділення перевантажене, або коли ви хочете 
швидко охолодити продукти. Функцію швидкого 
охолодження рекомендується вмикати за 4-8 
годин до завантаження продуктів у холодильник.

Замороження свіжих 
продуктів

• Краще загорнути або накрити 
продукти, перш ніж завантажувати їх 
у холодильник.

• Перш ніж класти гарячі продукти 
до морозильного відділення, 
слід охолодити їх 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 вони 
призначені для нетривалого 
зберігання.

• Матеріали для упаковки мають 
бути міцними та стійкими до холоду, 
вологості, запаху, олій та кислот, 
а також герметичними. Крім того, 
вони мають добре закриватися 
і бути виготовлені з легких у 
використанні матеріалів, які можуть 
бути використані для глибокого 
замороження.

• Для початкового замороження 
рекомендується класти продукти 
на верхню полицю морозильного 
відділення.

• Наведені дані про морозильну 
здатність холодильника можуть бути 
досягнені, якщо покласти продукти 
на верхню полицю, а функцію 
швидкого замороження активувати 
за 4 години до завантаження 
продуктів.

• Продукти, які необхідно заморозити, 
слід покласти до морозильного 
відділення. (Вони не мають 
торкатися вже заморожених 
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продуктів, щоб запобігти їх 
частковому таненню. Морозильну 
здатність приладу наведено 
в технічних характеристиках 
холодильника).

• Періоди, вказані в інформації 
про глибоке замороження, мають 
відповідати часу зберігання.

• Заморожені продукти слід 
використати одразу після відтанення 
і ніколи не заморожувати їх знову.

• Для досягнення найкращих 
результатів дотримуйтеся наступних 
інструкцій.

1. Не заморожуйте одночасно занадто 
велику кількість продуктів. Якість 
продуктів підтримується найкращим 
чином, якщо вони якнайшвидше 
промерзають.

2. Розміщення теплих продуктів 
у морозильному відділенні 
примушує компресор холодильника 
працювати безперервно, до повного 
замороження продуктів.

3. Зверніть особливу увагу на те, що не 
можна змішувати вже заморожені та 
свіжі продукти.

Рекомендації щодо зберігання 
заморожених продуктів

•  Упаковані продукти, заморожені в 
промислових умовах, слід зберігати 
відповідно до інструкцій їхнього 
виробника для відділення  
(4 зірки) зберігання заморожених 
продуктів.

• Не розміщуйте продукти перед 
вентилятором морозильного 
відділення, щоб не перешкоджати 

циркуляції повітря. Завантаження 
продуктів таким чином призведе 
до підвищеного споживання 
електроенергії та погіршення 
ефективності зберігання продуктів 
у морозильному відділенні 
холодильника.

• Для забезпечення якісного та 
корисного для здоров'я зберігання 
продуктів, слід пам'ятати наступне:

1. Розміщуйте упаковки з продуктами 
в морозильному відділенні якомога 
швидше після придбання.

2. Перевірте, щоб вміст було 
марковано й датовано.

3. Не перевищуйте терміни зберігання 
та вживання продуктів.

 У випадку порушення 
електропостачання не відчиняйте 
дверцята морозильного відділення. 
Навіть якщо тривалість відсутності 
електроенергії перевищує «Час 
підвищення температури», вказаний 
у розділі «Технічні характеристики 
вашого холодильника», це не вплине 
на заморожені продукти. Якщо 
електроенергія відсутня довше, 
продукти слід перевірити і, в разі 
необхідності, негайно вжити або 
заморозити після приготування.

• Під час придбання продуктів 
зважайте на кінцеву дату придатності 
до вживання, максимальний 
дозволений період зберігання, 
а також на рекомендовану 
температуру зберігання продуктів. 
Якщо дату придатності до вживання 
перевищено, не споживайте 
продукти.
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• Якщо заморожені продукти 

відтанули, не заморожуйте їх знову. 
Продукти, що відтали, слід вжити 
в їжу або негайно приготувати. 
Рекомендується приготувати 
страви з таких продуктів, перш 
ніж заморозити їх знову, в разі 
необхідності.

• Час підвищення температури 
в морозильному відділенні 
покращиться, якщо акумулятори 
холоду розмістити в місцях, указаних 
на малюнку нижче. Наведений 
час підвищення температури 
досягається, якщо розміщувати 
акумулятори холоду у відповідних 
місцях, як показано нижче.

Розмороження
Морозильне відділення 

розморожується автоматично.

Інформація про глибоке 
замороження

Продукти, покладені в холодильник, 
мають бути заморожені якомога 
швидше, щоб зберегти їх у гарній 
якості. 

Ви можете зберігати продукти 
свіжими протягом багатьох місяців (при 
температурі -18°C або нижче в умовах 
глибокого замороження), відповідно 
до інструкцій, наведених на упаковці 
виробника продуктів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! A 
• 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 вони призначені для 
нетривалого зберігання.

Матеріали, необхідні для пакування:
• Холодостійка клейка стрічка
• Наклейки
• Гумові кільця
• Авторучка
Матеріали для упаковки мають 

бути міцними та стійкими до холоду, 
вологості, запаху, олій та кислот.

Продукти, призначені для 
замороження, не повинні торкатися 
вже заморожених продуктів, щоб 
запобігти їх частковому таненню.

Дотримуйтеся значень, вказаних у 
таблицях періодів зберігання.

Заморожені продукти слід 
використати одразу після відтанення, і 
ніколи не заморожувати їх знову.

• Не кладіть у холодильник гарячі 
продукти.

Розміщення продуктів

П о л и ц і 
морозильного 
відділення

Різні заморожені 
п р о д у к т и , 
наприклад, м’ясо, 
риба, морозиво, 
овочі тощо

В і д д і л е н н я 
для яєць Яйця

П о л и ц і 
холодильного 
відділення

Продукти в 
каструлях, на 
накритих тарілках 
і в закритих 
контейнерах



20 / 25  UA
Холодильник / Інструкція 
користувача

Використання приладу

Дверні полиці 
холодильного 
відділення

Н е в е л и к і 
й упаковані 
продукти та 
напої (молоко, 
фруктовий сік, 
пиво)

К о н т е й н е р 
для овочів і 
фруктів

Овочі та фрукти

В і д д і л е н н я 
зони свіжості

Д е л і к а т е с н і 
продукти (сир, 
масло, салямі 
тощо)

Рекомендації щодо 
відділення для свіжих 
продуктів

• Не допускайте контакту будь-яких 
продуктів із датчиком температури у 
відділенні для свіжих продуктів. Для 
підтримання ідеальної температури 
зберігання у відділенні для свіжих 
продуктів датчик не повинен 
закриватись продуктами, що там 
зберігаються.

• Не кладіть у холодильник гарячі 
продукти.
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6  Обслуговування та чищення
Регулярне чищення продукту 

продовжить термін його служби.

B
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Перед чисткою 
холодильника необхідно 
від'єднати його від 
електромережі.

• Не користуйтеся для чищення 
гострими та абразивними 
інструментами, милом, побутовими 
засобами для чищення, засобами 
для миття, газоліном, бензином, 
лаком та подібними речовинами.

• Розчиніть чайну ложку питної соди 
у воді. Змочіть тканину у воді та 
відіжміть. Протріть прилад цією 
тканиною та ретельно висушіть.

• Подбайте, щоб вода не попала на 
плафон лампи та на інші електричні 
частини.

• Очистіть двері, використовуючи 
вологу тканину. Видаліть всі 
елементи, що знаходяться всередині, 
для відокремлення дверей та полиць 
на шасі. Піднімайте кришки полиць 
до їх від’єднання. Очистіть і висушіть 
полиці, потім прикладіть їх на місце, 
протягнувши їх зверху.

• Не використовуйте воду з хлором 
або чистячи засоби для миття 
зовнішньої поверхні приладу та 
частин приладу з хромованим 
покриттям. Хлор може призвести до 
корозії цих металевих поверхонь.

6.1. Запобігання 
неприємного запаху

Прилад виготовлений без 
використання будь-яких пахучих 
речовин. Однак зберігання їжі у 
відділеннях, які не призначені для 
цієї їжі, або неправильне чищення 
внутрішніх поверхонь приладу може 
призвести до неприємного запаху.

Тому раз на 15 днів холодильник 
слід витирати тканиною, змоченою в 
розчині питної соди в воді.
• Зберігайте продукти в закритих 

упаковках. Мікроорганізми можуть 
поширюватися в продуктах 
харчування з негерметичними 
упаковками та викликати 
неприємний запах.

• Не тримайте в холодильнику 
прострочені та зіпсовані продукти.

• Не використовуйте гострі та 
абразивні засоби або мило, засоби 
для догляду за оселею, синтетичні 
миючі засоби, бензин, бензол, 
віск і т.д., в іншому випадку на 
пластикових частинах з’являться 
сліди і відбудеться їх деформація. 
Використовуйте для чищення теплу 
воду і м’яку тканину, а потім витріть 
насухо.

6.2. Захист пластмасових 
поверхонь 

Олія, пролита на пластикові поверхні, 
може пошкодити ці поверхні і повинна 
бути негайно змита теплою водою.
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7 Усунення несправностей
Перш ніж звертатися до сервісної 

служби, ознайомтеся з цим списком. 
Це допоможе вам заощадити гроші й 
час. Цей перелік містить найчастіші 
несправності, не викликані неякісним 
виробництвом і матеріалами. Деякі 
функції, згадані тут, можуть не 
стосуватися вашого приладу.
Холодильник не працює.
• Штепсель не вставлений повністю. 

>>> Повністю вставте штепсель до 
розетки.

• Перегорів плавкий запобіжник 
розетки, до якої підключено 
холодильник, або запобіжник 
електромережі. >>> Перевірте 
запобіжники.

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

• Дуже часто відчиняються дверцята. 
>>> Не відчиняйте дверцята дуже 
часто.

• Дуже вологе навколишнє 
середовище. >>> Не встановлюйте 
прилад у вологій атмосфері.

• Продукти, які містять рідину, 
були поміщені в незапечатані 
упаковки. >>>  Зберігайте продукти, 
які містять рідину, в закритих 
упаковках.

• Дверцята помилково залишені 
відчиненими. >>> Не тримайте 
дверцята холодильнику відкритими 
протягом тривалого часу.

• Термостат встановлений на 
занадто низьку температуру. >>> 
Встановіть термостат на відповідну 
температуру. 

Компресор не працює
• В результаті несподіваного 

збою енергопостачання або в 
результаті вимкнення-увімкнення, 
тиск холодоагенту в системі 
охолодження приладу не встиг 
збалансуватися, і це може 
увімкнути термозахист компресора. 
Прилад буде перезапущений через 
приблизно 6 хвилин. Якщо прилад 
не перезапустився по закінченні 
цього періоду, зверніться в сервісну 
службу.

• Відбувається розморожування. 
>>> Для холодильника, який 
розморожується повністю 
автоматично, це цілком нормально. 
Розморожування здійснюється 
періодично.

• Прилад не під’єднаний до 
електромережі. >>> Переконайтеся, 
що шнур живлення під’єднаний до 
електромережі.

• Неправильно налаштовано 
температуру. >>> Задайте 
відповідні налаштування 
температури.

• Електроживлення відсутнє. 
>>> Прилад почне працювати 
в нормальному режимі після 
відновлення електроживлення. 

Рівень шуму холодильника збільшується 
під час використання.

• Робочі характеристики приладу 
можуть змінюватися залежно 
від коливань навколишньої 
температури. Це цілком нормально 
і не є несправністю. 
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Холодильник працює дуже часто або 

дуже довго.
• Ваш новий прилад може бути 

більшим за попередній. Більші 
прилади можуть працювати 
протягом більш тривалих періодів 
часу.

• Зависока температура в 
приміщенні. >>> Прилад, як 
правило, може працювати протягом 
тривалого часу при більш високій 
кімнатній температурі.

• Прилад щойно увімкнений або 
завантажений новими продуктами. 
>>> Прилад потребує більш 
часу для досягнення потрібної 
температури у випадку, коли 
він щойно увімкнений або 
завантажений новими продуктами. 
Це нормально.

• Велика кількість гарячих продуктів 
була недавно розміщена в приладі. 
>>> Не кладіть у прилад гарячі 
продукти.

• Дверцята відкривалися часто або 
залишалися відкритими протягом 
тривалого часу. >>> Тепле повітря, 
яке проникає всередину прилада, 
призводить до більш тривалій 
роботі приладу. Не відчиняйте 
дверцята часто.

• Дверцята можуть бути прочинені. 
>>> Переконайтеся, що дверцята 
повністю закриті.

• Встановлена дуже низька 
температура приладу. >>> 
Встановіть вище значення 
температури і дочекайтеся, 
поки прилад не досягне заданої 
температури.

• Ущільнювач дверцят холодильника 
або морозильника може бути 
забруднений, зношений, 
пошкоджений або не належним 
чином врегульований. >>> 
Очистіть або замініть ущільнювач. 
Пошкоджений/розірваний 
ущільнювач дверцят призводить 
до того, що прилад працює більш 
тривалий час, щоб зберегти поточну 
температуру.

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

• Встановлена дуже низька 
температура морозильного 
відділення. >>> Встановіть 
температуру морозильного 
відділення на вище значення та 
знову перевірте роботу приладу.

Температура холодильного відділення 
є дуже низькою, але температура 
морозильного відділення є адекватною.

• Встановлена дуже низька 
температура холодильного 
відділення. >>> Встановіть 
температуру холодильного 
відділення на вище значення та 
знову перевірте роботу прилад.

Харчові продукти, які зберігаються в 
ящиках холодильного відділення, 
замерзають.

• Встановлена дуже низька 
температура холодильного 
відділення. >>> Встановіть 
температуру морозильного 
відділення на вище значення та 
знову перевірте роботу приладу.
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Температура в холодильному або в 

морозильному відділенні занадто 
висока.

• Встановлена дуже висока 
температура холодильного 
відділення. >>> Налаштування 
температури холодильного 
відділення впливають на 
температуру морозильного 
відділення. Змініть температуру 
холодильного відділення та 
температуру морозильного 
відділення і дочекайтеся, поки 
у відділеннях не буде досягнуто 
заданих температур.

• Дверцята відкривалися часто або 
залишалися відкритими протягом 
тривалого часу. >>> Не відчиняйте 
дверцята занадто часто.

• Дверцята можуть бути прочинені. 
>>> Повністю закрийте дверцята.

• Прилад щойно увімкнений 
або завантажений новими 
продуктами. >>> Це нормально. 
Прилад потребує більш часу для 
досягнення потрібної температури у 
випадку, коли він щойно увімкнений 
або завантажений новими 
продуктами. 

• Велика кількість гарячих продуктів 
була нещодавно розміщена в 
приладі. >>> Не кладіть у прилад 
гарячі продукти.

Тряска або шум.
• Підлога нерівна або не міцна. 

>>> Якщо прилад тремтить 
при повільному переміщенні, 
відрегулюйте ніжки для 
балансування приладу. Також 
переконайтеся, що підлога 
достатньо міцна і здатна витримати 
прилад.

• Будь-які предмети, розташовані 
в приладі, можуть викликати 
шум. >>> Видаліть всі предмети, 
розташовані в приладі.

Прилад шумить внаслідок течії та 
розпорошення рідини, тощо.

• Принцип роботи приладу включає 
в себе протікання рідини та газу. 
>>> Це цілком нормально і не є 
несправністю.

Зсередини приладу виходить звук вітру.
• Прилад використовує вентилятор 

для охолодження. Це цілком 
нормально і не є несправністю.

Утворення конденсату на внутрішніх 
стінках продукту.

• Спекотна або волога погода сприяє 
утворенню льоду та конденсації. 
Це цілком нормально і не є 
несправністю.

• Дверцята відкривалися часто або 
залишалися відкритими протягом 
тривалого часу. >>> Не відчиняйте 
дверцята занадто часто; якщо 
дверцята відкриті, закрийте їх.

• Дверцята можуть бути прочинені. 
>>> Повністю закрийте дверцята.

Утворення конденсату на зовнішньої 
поверхні або між дверима.

• Навколишня середа може бути 
вологою; при вологій погоді це 
цілком нормально. >>> Коли волога 
зменшиться, конденсація зникне. 
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Офіційний представник на території України: ТОВ «Беко Україна», 
адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 72 тел/факс.: 0-800-500-4-3-2’’ 

Інформацію про сертифікацію продукту Ви можете уточнити 
зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2.

Термін служби десять рокiв

Внутрішня поверхня погано пахне.
• Очищення приладу не проводиться 

регулярно. >>> Вимийте внутрішню 
частину приладу, використовуючи 
губку, теплу воду та розчин питної 
соди в воді.

• Деякі тримачі та пакувальні 
матеріали можуть викликати 
появу неприємного запаху. 
>>> Використовуйте тримачі 
та пакувальні матеріали, які не 
викликають запаху.

• Продукти були поміщені в 
незапечатані упаковки. >>> 
Зберігайте продукти в закритих 
упаковках. Мікроорганізми можуть 
поширюватися в продуктах 
харчування з негерметичними 
упаковками та викликати 
неприємний запах.

• Видаліть з приладу всі прострочені 
або зіпсовані продукти.

Дверцята не зачиняються.
• Продукти можуть заважати 

зачиненню дверцят. >>> Змініть 
розташування продуктів так, щоб 
вони не заважали зачиненню 
дверцят.

• Прилад не стоїть на підлозі 
вертикально. >>> Відрегулюйте 
ніжки для балансування приладу.

• Підлога нерівна або не міцна. 
>>> Переконайтеся, що підлога 
є достатньо міцною і здатна 
витримати прилад.

Ящик для овочів застряг.
• Харчові продукти можуть 

контактувати з верхньою частиною 
висувного ящика. >>> Змініть 
розташування продуктів в ящику.

Якщо поверхня пристрою є гарячою

• Під час роботи пристрою простір 
між двома дверима, бічні панелі й 
задня решітка можуть нагріватися 
до високої температури. Це цілком 
нормально і не потребує технічного 
обслуговування.

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Якщо проблема не 
усувається після виконання 
вказівок, які надаються 
у цьому розділі, треба 
зв'язатися з постачальником 
або з представником 
авторизованої сервісної 
служби. Не намагайтеся 
самостійно ремонтувати 
прилад.



Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu!
Poštovani kupci,
Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama 
i koji je prošao najstrože kontrole kvaliteta, dugo i efikasno služiti.
Zato pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu pre nego što počnete 
da koristite proizvod i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ako proizvod predajte 
nekome, dajte mu i uputstvo za upotrebu.

Uputstvo za upotrebu će vam pomoći da proizvod koristite efikasno i na 
sigurna način.
•	 Pročitajte uputstvo za upotrebu pre instaliranja i rada sa proizvodom.
•	 Obavezno pročitajte bezbednosna uputstva.
•	 Uputstvo za upotrebu čuvajte na pristupačnom mestu jer vam kasnije može 

zatrebati. 
•	 Pročitajte i drugu dokumentaciju koju ste dobili uz proizvod.
Imajte na umu da se ovo uputstvo za upotrebu odnosi i na nekoliko drugih 
modela. Razlike između modela će biti naznačene u uputstvu. 

Objašnjenje simbola
U ovom uputstvu za upotrebu koriste se sledeći simboli:
C Važne informacije ili korisni saveti o upotrebi.
A Upozorenje na uslove opasne po život i imovinu.
B Upozorenje za električni napon.
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1  Vaš frižider

*Nije dostupno kod svih modela

C Brojke iz ovog priručnika su šematske i možda ne odgovaraju tačno vašem 
proizvodu. Ako tematski delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda to 
važi za druge modele.

1

*2

3

4

*

5

7

8

9

10

11

6

1. Kontrolna Tabla
2. Deo Za Puter I Sir
3. Odeljak Za Jaja
4. Rezervoar Aparata Za Vodu
5. Polica Za Boce
6. Podesive Nožice

7.  Odeljci za povrće
8. Odeljak Za Hlađenje
9. Poklopac Odeljka Za Povrće
10. Odeljak Frizidera
11. Ventilator
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2  Važna bezbednosna upozorenja

Pročitajte sledeće informacije. 
Nepoštovanje ovih informacija 
može dovesti do povreda ili 
materijalnih šteta. U suprotnom 
se gubi pravo na garanciju i 
odgovornost proizvođača.
Originalni rezervni delovi će biti 
obezbeđeni za 10 godina od 
dana nabavke proizvoda.
Namena
 

   
A

UPOZORENJE:  
Ventilacione otvore na 
uređaju ili ugrađenoj 
strukturi održavajte bez 
prepreka.

A

UPOZORENJE: 
Za ubrzavanje procesa 
odmrzavanja koristite 
samo mehaničke 
uređaje ili druga 
sredstva koja je 
preporučio proizvođač.

A
UPOZORENJE:
Vodite računa da ne 
oštetite rashladno kolo.

A

UPOZORENJE: 
Ne koristite električne 
uređaje u odeljcima za 
skladištenje hrane, osim 
ako oni ne pripadaju 
tipu koji je preporučio 
proizvođač.

Uređaj je namenjen za 
korišćenje u domaćinstvu i za 
slične namene, kao što su
– u kuhinjama rezervisanim za 
osoblje prodavnice, kancelarije i 
druga područja poslovanja;

– na seoskim kućama i za goste 
u hotelima, motelima i drugim 
okruženjima stambenog tipa.
 Opšte sigurnosne mere
•	 Kad hoćete da odložite/bacite 

proizvod, preporučujemo da 
se konsultujete sa ovlašćenim 
servisom da biste saznali 
potrebne informacije i 
ovlašćena tela.

•	 Konsultujte se sa ovlašćenim 
servisom za sva pitanja i 
probleme vezane za frižider. 
Nemojte da dirate i ne dajte 
da neko drugi dira frižider bez 
obaveštavanja ovlašćenog 
servisa.

•	 Za proizvode sa odeljkom 
zamrzivača: nemojte da jedete 
sladoled i kockice leda odmah 
čim ih izvadite iz zamrzivača! 
(To može da izazova promrzline 
u vašim ustima). 

•	 Za proizvode sa odeljkom 
zamrzivača: ne stavljajte pića u 
flašama i limenkama u odeljak 
zamrzivača. Inače mogu da 
puknu. 

•	 Ne dirajte smrznutu hranu 
rukom; ona može da se zalepi 
za ruku. 

•	 Isključite frižider iz struje pre 
čišćenja ili odmrzavanja.

•	 Para i isparena sredstva za 
čišćenje nikad ne smeju da se 
koriste u čišćenju i procesu 
odmrzavanja Vašeg frižidera. 
U takvim slučajevima para 
može da dođe u kontakt sa 
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električnim delovima i izazove 
kratki spoj ili električni udar. 

•	 Nikad	nemojte	da	koristite	
delove na Vašem frižideru, kao 
što su vrata, za naslanjanje ili 
stajanje. 

•	 Ne	koristite	električne	aparate	u	
frižideru.

•	 Nemojte	da	oštećujte	delove	
tamo gde cirkuliše rashladno 
sredstvo, s alatom za bušenje 
ili sečenje. Rashladno sredstvo 
koje može da eksplodira iz 
gasnih kanala isparivača, 
probušene produžene cevi ili 
premazi površina mogu da 
izazovu iritaciju kože i oštećenje 
očiju.

•	 Ne	pokrivajte	i	ne	blokirajte	
otvore za ventilaciju na 
Vašem frižideru bilo kakvim 
materijalima.

•	 Samo	ovlašćene	osobe	mogu	
da popravljaju električne 
uređaje. Popravke koje vrše 
nekompetentna lica su rizične 
za korisnika.

•	 U	slučaju	bilo	kakvog	kvara	
ili za vreme održavanja ili 
popravke, isključite svoj 
frižider iz struje isključivanjem 
odgovarajućeg osigurača ili 
isključivanjem uređaja iz struje. 

•	 Ne	vucite	kabl	da	biste	izvukli	
utikač iz utičnice. 

•	 Obezbedite	da	su	pića	sa	
velikim procentom alkohola 
bezbedno uskladištena sa 
pričvršćenim poklopcem i 
postavljena uspravno.

•	 Nikad	ne	čuvajte	sprejove	koji	
sadrže zapaljive i eksplozivne 
supstance u frižideru.

•	 Nemojte	da	koristite	mehanička	
ili druga sredstva u cilju 
ubrzanja procesa odleđivanja 
aparata, osim sredstava 
preporučenih od strane 
proizvođača.

•	 Ovaj	proizvod	nije	namenjen	
za upotrebu od strane lica sa 
smanjenim fizičkim, čulnim ili 
mentalnim sposobnostima ili 
nedostatkom iskustva i znanja 
osim ako nisu pod nadzorom 
ili obučeni za rukovanje od 
strane lica koje je odgovorno 
za njihovu bezbednost.

•	 Ne	uključujte	oštećeni	frižider.	
Konsultujte servisera ako imate 
bilo kakve sumnje.

•	 Električna	sigurnost	frižidera	
je garantovana samo ako je 
sistem uzemljenja u Vašoj kući 
usklađen sa standardima.

•	 Izlaganje	proizvoda	kiši,	
snegu, suncu i vetru je opasno 
s obzirom na električnu 
sigurnost.

•	 Kontaktirajte	ovlašćeni	
servis ako je oštećen kabl 
za napajanje da biste izbegli 
opasnost.

•	 	Nikad	ne	uključujte	frižider	
u zidnu utičnicu za vreme 
instalacije. Inače može da dođe 
do rizika od smrti ili ozbiljne 
povrede.

•	 Ovaj	frižider	je	predviđen	samo	
za čuvanje hrane. Ne sme se 
koristiti za druge svrhe.

•	 Nalepnica	sa	tehničkim	
specifikacijama nalazi se 
na levoj unutrašnjoj stranici 
frižidera.
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•	 Nikad	ne	povezujte	svoj	frižider	
sa sistemima za štednju 
električne energije; oni mogu 
da oštete frižider.

•	 Ako	frižider	ima	plavo	svetlo,	
nemojte da gledate u plavo 
svetlo golim okom ili kroz 
optičke uređaje tokom dužeg 
vremenskog perioda. 

•		 Za	ručno	kontrolisane	frižidere:	
sačekajte najmanje 5 minuta, 
pa onda uključite frižider nakon 
nestanka struje.

•		 Ovo	uputstvo	za	upotrebu	
treba predati novom vlasniku 
proizvoda, kao i sledećem 
vlasniku kada se menja vlasnik.

•	 Treba	izbegavati	oštećenje	
kabla za napajanje prilikom 
transporta frižidera. Kidanje 
kabla može prouzrokovati 
požar. Nikad ne stavljajte teške 
predmete na kabl za napajanje. 
Ne dodirujte utikač vlažnim 
rukama kada priključujete 
proizvod.

•	 Ne	priključujte	frižider	na	zidnu	
utičnicu ako je labava.

•	 Voda	se	ne	sme	prskati	
direktno na unutrašnje ili 
spoljašnje delove proizvoda 
radi bezbednosti.

•	 Ne	prskajte	supstance	koje	
sadrže zapaljive gasove, kao 
što je propan, blizu frižidera 

da bi se izbegla opasnost od 
požara i eksplozije.

•	 Ne	stavljajte	posude	napunjene	
vodom na vrh frižidera je to 
može prouzrokovati električni 
udar ili požar.

•		 Ne	prepunjavajte	frižider	
preteranim količinama hrane. 
Ako se prepuni, hrana može 
pasti i povrediti vas i oštetiti 
frižider kada otvorite vrata. 
Ne stavljajte predmete na vrh 
frižidera jer mogu pasti prilikom 
otvaranja ili zatvaranja vrata 
frižidera.

•		 Materijali	koji	zahtevaju	
preciznu temperaturu, kao 
što su vakcine, lekovi osetljivi 
na temperaturu, materijali za 
naučne svrhe itd. ne smeju se 
čuvati u frižideru.

•		 Ako	frižider	nećete	da	koristite	
duže vreme, isključite ga iz 
struje.	Mogući	problem	u	
kablu za napajanje može 
prouzrokovati požar.

•	 Frižider	se	može	pomerati	
ako se podesive nožice 
ne stoje stabilno na podu. 
Pravilno učvršćivanje podesivih 
nožica na podu može sprečiti 
pomeranje frižidera.

•	 Kada	prenosite	frižider,	ne	
držite ga za ručicu na vratima. 
Inače mogu da se odvali.

•	 Ako	proizvod	morate	da	
postavite pored drugog 
frižidera ili zamrzivača, 
rastojanje između uređaja treba 
da bude najmanje 8 cm. U 
suprotnom se susedni zidovi 
mogu ovlažiti.

•Nikada	nemojte	koristiti	proizvod	
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ako je otvoren odeljak koji 
se nalazi na vrhu ili poleđini 
vašeg proizvoda i koji sadrži 
elektronske štampane ploče 
(poklopac elektronskih 
štampanih ploča) (1).  

1

1

Za proizvode sa 
raspršivačem (dozatorom) 
vode;
•Pritisak	za	dovod	hladne	vode	

je maksimalno 90psi (620 
kPa. Ukoliko pritisak vode 
premašuje 80psi (550 kPa), u 
glavnom vodu upotrebite ventil 
za ograničavanje pritiska. Ako 
ne znate kako se proverava 
pritisak vode, zatražite pomoć 
vodoinstalatera. 

•	 Ukoliko	u	vašim	instalacijama	
postoji rizik od efekta vodenog 
udara, u instalacijama uvek 
koristite opremu za sprečavanje 
vodenog udara. Posavetujte 
se sa vodoinstalaterom ukoliko 
niste sigurni da li u vašim 
instalacijama postoji efekat 
vodenog udara. 

•	 Ne	montirati	na	dovod	za	toplu	
vodu. Preduzmite mere opreza 

protiv rizika od smrzavanja cevi. 
Raspon temperature vode je 
od minimalno 33°F (0,6°C) do 
maksimalno 100°F (38°C).  

		•Koristiti	samo	vodu	za	piće.
Bezbednost dece
•		 Ako	ste	zaključali	vrata,	ključ	

treba čuvati van domašaja 
dece.

•	 Deca	se	moraju	nadzirati	da	ne	
bi dirala proizvod.

Usaglašenost sa WEEE 
direktivom i odlaganje 
otpada: 

Ovaj proizvod je usaglašen 
sa WEEE  direktivom 
Evropske Unije (2012/19/
EU).  Ovaj proizvod nosi 
znak klasifikacije za 
električni i elektronski otpad 
(WEEE).

Ovaj proizvod je proizveden od visoko 
kvalitetnih delova i materijala koji 
se mogu ponovo koristiti i pogodni 
su za reciklažu. Nemojte odlagati 
proizvod u otpad sa običnim kućnim 
otpadom i drugim otpadima na kraju 
veka trajanja. Odložite ga u centar za 
sakupljanje i reciklažu električnog i 
elektronskog otpada. Konsultujte se 
sa svojim lokalnim vlastima da biste 
saznali o ovim centrima za sakupljanje 
otpada.
Usaglašenost sa RoHS 
direktivom:
Proizvod koji ste kupili u saglasnosti 
je sa RoHS direktivom Evropske Unije 
(2011/65/EU).  On ne sadrži štetne 
i zabranjene materijale navedene u 
direktivi.
Informacije o pakovanju
Materijali	za	pakovanje	ovog	proizvoda	
proizvedeni su od materijala koji 
se mogu reciklirati u skladu sa 
nacionalnim propisima o zaštiti životne 
sredine.	Materijale	za	pakovanje	ne	
odlagati zajedno sa kućnim ili drugim 
otpadom. Odnesite ih na mesta za 
prikupljanje ambalažnog materijala 
određena od strane lokalne vlasti.
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HC upozorenje
Ako rashladni sistem 
proizvoda sadrži R600a: 
Ovaj gas je zapaljiv. Zato vodite računa 
da prilikom upotrebe i transporta 
ne oštetite sistem hlađenja i cevi. 
U slučaju oštećenja, ovaj proizvod 
čuvajte dalje od potencijalnih izvora 
vatre, jer se može desiti da se proizvod 
zapali, i proveravajte prostoriju u kojoj 
se nalazi. 
Ignorišite ovo upozorenje 
ako rashladni sistem 
proizvoda sadrži R134a. 
Vrsta gasa koji je korišćen u proizvodu 
naveden je na tipskoj pločici koja se 
nalazi na levoj strani unutar frižidera.
Nemojte nikada bacati proizvod u vatru 
radi odlaganja.

Za uštedu energije
• Ne ostavljajte vrata svog frižidera 

dugo otvorena.
•	 Ne	stavljajte	vruću	hranu	u	frižider.
•	 Ne	pretovarujte	frižider	tako	da	

se unutra ne sprečava cirkulacija 
vazduha.

•	 Ne	postavljajte	svoj	frižider	pod	
direktnu svetlost sunca ili blizu 
aparata koji emituju toplotu, kao što 
su rerna, mašina za suđe ili radijator.

•	 Pazite	da	držite	svoju	hranu	u	
zatvorenim posudama.

•	 Za	proizvode	sa	odeljkom	
zamrzivača: maksimalnu količinu 
hrane možete da čuvate u 
zamrzivaču kada izvadite policu ili 
fioku zamrzivača. Vrednost potrošnje 
energije koja je navedena na 
vašem frižideru određena je nakon 
uklanjanja police ili fioke zamrzivača 
i pod maksimalnim opterećenjem. 
Ne postoji nikakva opasnost od 
oštećenja pri korišćenju polica ili fioka 
u pogledu oblika i veličine hrane koju 
treba zamrznuti.

•	 Odmrzavanje	zamrznute	hrane	u	
odeljku frižidera obezbediće uštedu 
energije i očuvati kvalitet hrane.
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3  Instalacija

C	Molimo	da	imate	na	umu	da	
proizvođač neće biti odgovoran 
ako se ne pridržavate informacija iz 
priručnika.

Šta treba da se ima na 
umu prilikom ponovnog 
transporta frižidera
1. Vaš frižider mora da se isprazni i očisti 

pre bilo kakvog transporta.
2. Pre ponovnog pakovanja, police, 

dodaci, odeljak za voće i povrće, itd. 
u vašem frižideru moraju dobro da se 
pričvrste lepljivim trakama da se ne bi 
tresli.

3. Pakovanje mora da se poveže 
trakama i jakim užetom i morate 
da se pridržavate pravila transporta 
ispisanih na pakovanju.

Molimo da imate na umu...
Svaki reciklirani materijal je nezamenjivi 
izvor za prirodu i za naše nacionalne 
resurse.
Ako hoćete da doprinesete reciklaži 
materijala za pakovanje, možete da 
dobijete još informacija od instituta za 
zaštitu sredine ili lokalne samouprave.

Podešavanje nožoca
Ako je vaš frižider neuravnotežen:
Frižider možete uravnotežiti okretanjem 
prednjih nožica kao što je ilustrovano na 
slici. Ugao gde se nalazi nožica se spušta 
ako nožicu okrećete u smeru crne strelice 
i podiže kada je okrećete u suprotnom 
smeru. Ovaj postupak će biti lakši ako vam 
neka osoba pomogne tako što će malo 
podići frižider.

Pre uključivanja frižidera
Pr enego što počnete da koristite svoj 
frižider, proverite:
1. Da li je unutrašnjost frižidera suva 

i da li je na njegovoj zadnjoj strani 
obezbeđena slobodna cirkulacija 
vazduha?

2.	 Možete	da	instalirate	2	plastična	
čepa, kao što je pokazano na slici.

Plastični klinovi će obezbediti potreban 
razmak između vašeg frižidera i zida 
radi omogućavanja cirkulacije vazduha.

3. Očistite unutrašnjost frižidera kao što 
je preporučeno u delu “Održavanje i 
čišćenje”.

4. Uključite frižider u struju. Ako su vrata 
otvorena, upaliće se unutrašnje svetlo 
u odeljku frižidera.

5. Čućete buku kada se kompresor 
pokrene. Tečnost i gasovi koji se 
nalaze u sistemu za hlađenje mogu 
takođe da stvaraju buku, čak i ako 
kompresor ne radi i to je potpuno 
normalno. 
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6. Prednje ivice frižidera mogu da budu 
tople na dodir. To je normalno. Ta 
područja su napravljena da budu 
topla da bi se izbegla kondenzacija.

Električno povezivanje
Priključite vaš proizvod na uzemljenu 
utičnicu koja je zaštićena osiguračem 
odgovarajuće jačine.
Važno:
•		 Priključak	mora	da	bude	u	skladu	sa	

nacionalnim propisima.
•		 Utikač	kabla	za	napajanje	mora	da	

bude lako dostupan nakog ugradnje.
•		 Napon	i	dozvoljeni	osigurači	su	

navedeni u delu “Specifikacije”.
•		 Specificirani	napon	mora	da	bude	

jednak naponu vaše elektro mreže.
•		 Produžni	kablovi	i	višestruke	utičnice	

ne smeju se koristiti za priključivanje.
BOštećeni kabl za napajanje mora da 

zameni kvalifikovani električar.

B Proizvod se ne sme uključivati dok 
se ne popravi! Postoji opasnost od 
električnog udara!

Odlaganje pakovanja
Materijali	za	pakovanje	mogu	biti	
opasni	za	decu.	Materijale	za	
pakovanje držite van domašaja dece ili 
ih odložite tako što ćete ih klasifikovati 
u skladu sa uputstvima za odlaganje 
otpada. Nemojte ih odlagati sa 
običnim kućnim otpadom.
Pakovanje vašeg frižidera je 
proizvedeno od materijala koji se može 
reciklirati.
Odlaganje dotrajalog 
frižidera u otpad
Vaš dotrajali uređaj odložite tako da ne 
štetite životnoj sredini.
•	 U	vezi	sa	odlaganjem	dotrajalog	

frižidera se možete konsultovati sa 
ovlašćenim prodavcem ili centrom za 
sakupljanje otpada u vašoj opštini.

Pre nego što svoj frižider odložite 
na otpad, odrežite električni utikač i 
onesposobite eventualne bravice na 
vratima da bi se deca zaštitila od bilo 
kakve opasnosti.

Kondenzator vašeg uređaja se nalazi 
na zadnjoj strani kao što je prikazano 
ispod. Radi postizanja bolje energetske 
efikasnosti uz nižu potrošnju energije, 
privucite kondenzator k sebi kao što je 
prikazano na slici ispod. 
* Nije dostupno kod svih modela.

 better energy  
efficiency

2-b

initial position

PULL

PULL
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Podešavanje nožoca
Ako je vaš frižider neuravnotežen:
Frižider možete uravnotežiti okretanjem 
prednjih nožica kao što je ilustrovano 
na slici. Ugao gde se nalazi nožica se 
spušta ako nožicu okrećete u smeru 
crne strelice i podiže kada je okrećete 
u suprotnom smeru. Ovaj postupak 
će biti lakši ako vam neka osoba 
pomogne tako što će malo podići 
frižider.

Upozorenje za otvorena 
vrata
*opcija
Ako vrata odeljka frižidera ili 
zamrzivača budu otvorena određeno 
vreme, čuće se zvučno upozorenje. 
Ovaj zvučni signal će se isključiti 
kad se pritisne bilo koje dugme na 
indikatoru ili kad se zatvore vrata.

Promena smera otvaranja 
vrata
Smer otvaranja vrata frižidera može 
se menjati prema mestu na kome ga 
postavljate. Ako je potrebno, pozovite 
najbliži ovlašćeni servis.
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4   Priprema
C Vaš frižider treba da se ugradi 

najmanje 30 cm dalje od izvora 
toplote kao što su ringle, rerne, 
centralno grejanje i šporeti i bar 5 cm 
dalje od električnih rerna i ne treba da 
se stavi tamo gde je izložen direktnoj 
sunčevoj svetlosti.

C Temperatura okoline sobe gde ste 
ugradili svoj frižider treba da bude 
najmanje 5°C. Rad s Vašim frižiderom 
pod uslovima hlađenja drugačijim od 
ovih se ne preporučuje s obzirom na 
efikasnost.

C Pobrinite se da se unutrašnjost 
frižidera temeljno čisti.

C Ako su dva frižidera postavljena jedan 
pored drugog, udaljenost između njih 
treba da bude bar 2 cm.

C Kada prvi put uključite frižider, molimo 
da se držite sledećih uputstava za 
vreme prvih šest sati.

 -  Vrata ne trebaju da se otvaraju 
često.

	 -		Mora	da	radi	prazan,	bez	ikakve	
hrane u njemu.

 -  Nemojte da isključujete frižider 
iz struje. Ako dođe do nestanka 
struje van vaše kontrole, pogledajte 
upozorenja u delu “Preporučena 
rešenja problema”.

C Originalno pakovanje i penasti 
materijali treba da se čuvaju za 
budući transport ili preseljenje.

C kod nekih modela, instrumentna 
tabla se sama gasi nakon 5 minuta 
od zatvaranja vrata. Tabla se ponovo 
upaluje kada se vrata tvore ili kada se 
pritisne neko dugme.

C Usled promene temperature kao 
rezultat otvaranja/zatvaranja vrata 
proizvoda u toku rada, pojava 
kondenzacije na vratima/policama i 
staklenim posudama je normalna.



SB13

5  Rukovanje proizvodom

1
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1. Indikator za uključivanje/
isključivanje: 
Ova ikona ( ) se pali kada je 
frižider isključen. Sve druge ikone su 
isključene.

2.Indikator ekonomične upotrebe:
Ova ikona ( ) se pali kada se 
odeljak frižidera postavi na 8 °C, što je 
najekonomičnija podešena vrednost. 
Indikator ekonomične upotrebe se 
isključuje kada se izabere funkcija 
brzog hlađenja ili brzog zamrzavanja.

3.Indikator podešavanja 
temperature odeljka frižidera: 
Pokazuje temperaturu koja je 
podešena za odeljak frižidera.

4. Indikator upozorenja zbog 
nestanka struje / visoke 
temperature / greške
 Ova lampica ( ) svetli tokom odsustva 
napajanja, kvara usled previsoke 
temperature i upozorenja o greškama. 
Tokom produženog odsustva 
napajanja, najviša temperatura koju 
odeljak frižidera dostigne će treptati na 
digitalnom ekranu.
5. Indikator godišnjeg odmora: 
Ova ikona ( )se pali kada je aktivna funkcija 
godišnjeg odmora.

6.Indikator zaključavanja tastera: 
Ova ikona ( ) svetli kada se aktivira 
režim zaključavanja tastera.

C Brojke iz ovog priručnika su šematske i možda ne odgovaraju tačno vašem 
proizvodu. Ako tematski delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda to 
važi za druge modele.
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7.Režim zaključavanja tastera:
Pritisnite taster za zaključavanje tastera 
( ) i držite ga 3 sekunde. Upaliće 
se ikona za zaključavanje tastera 
i aktiviraće se režim zaključavanja 
tastera. Tasteri neće funkcionisati 
kada je aktivan režim zaključavanja 
tastera. Ponovo pritisnite taster za 
zaključavanje i držite ga 3 sekunde. 
Ikona za zaključavanje tastera će se 
isključiti, a režim zaključavanja tastera 
isključiti.

8. Funkcija godišnjeg odmora: 
Kada pritisnete taster za godišnji 
odmor, funkcija godišnjeg odmora ( ) 
se aktivira i indikator godišnjeg odmora 
se pali. Tu funkciju možete da koristite 
kada frižider nećete koristiti duži 
vremenski period. Imajte u vidu da u 
frižideru ne bi trebalo da bude hrane, u 
suprotnom frižider neće očuvati hranu 
u režimu godišnjeg odmora. 
Ako se ta funkcija aktivira, temperatura 
odeljka frižidera se održava na 15 C° 
da bi se sprečio loš miris. Ponovo 
pritisnite taster za godišnji odmor da 
biste deaktivirali funkciju godišnjeg 
odmora.

9. Funkcija podešavanja frižidera: 
Ova funkcija ( ) vam omogućava da 
podesite temperaturu odeljka frižidera. 
Pritiskajte ovo dugme da biste podesili 
temperaturu u odeljku frižidera na 8, 7, 
6, 5, 4, 3 i 1.

10. Funkcija brzog hlađenja: 
Indikator brzog hlađenja ( ) se pali 
kada se funkcija brzog hlađenja 
uključi. Ponovo pritisnite taster brzog 
hlađenja da biste opozvali ovu funkciju. 
Indikator brzog hlađenja će se isključiti 

i vratiće se normalna podešavanja. 
Funkcija brzog hlađenja će se 
automatski opozvati 1 sat kasnije ako 
je ručno ne opozovete. Ako želite da 
hladite veliku količinu sveže hrane, 
pritisnite taster za brzo hlađenje pre 
postavljanja hrane u odeljak frižidera. 

11.Funkcija za uključivanje/
isključivanje: 
Ova funkcija ( ) vam omogućava da 
isključite frižider kada se taster pritisne 
na 3 sekunde. Frižider može da se 
uključi kada se taster za uključivanje/
isključivanje ponovo pritisne 3 
sekunde.

12.Indikator štednje energije: 
Ako se vrata proizvoda drže zatvorena 
duže vreme, funkcija za uštedu 
energije se automatski aktivira i simbol 
za uštedu energije svetli. ( )
Ako je aktivna funkcija štednje energije, 
isključiće se svi simboli na displeju 
osim simbola za štednju energije. Kada 
je aktivna funkcija uštede energije, ako 
nijedno dugme nije pritisnuto ili ako su 
vrata otvorena, funkcija uštede energije 
se isključuje, a na displeju se ponovo 
pojavljuju simboli.
Funkcija za uštedu energije se aktivira 
tokom isporuke iz fabrike i ne može se 
otkazati. 

13.Indikator brzog zamrzavanja: 
Ova ikona ( ) se pali kada je funkcija 
za brzo zamrzavanje uključena.
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Podešavanje 
odeljka 
zamrzivača

Podešavanje 
odeljka 
frižidera

Objašnjenja

-18°C 4°C Ovo je normalno preporučeno podešenje.

-20,-22 ili -24°C 4°C
Ova podešenja su preporučena kad 
temperatura okoline pređe 30°C.

Brzo zamrzavanje 
4°C

Koristite kada želite da zamrznete hranu za 
kratko vreme. Vaš frižider će da se vrati na 
prethodni režim kad proces bude gotov.

-18°C ili hladnije 2°C
Ako mislite da odeljak frižidera nije 
dovoljno hladan zbog toplih uslova ili 
čestog otvaranja i zatvaranja vrata.

-18°C ili hladnije Brzo hlađenje

Možete	da	ga	koristite	kad	je	odeljak	
frižidera prepunjen ili ako hoćete brzo da 
ohladite svoju hranu. Preporučuje se da 
aktivirate funkciju brzog hlađenja 4-8 sati 
pre stavljanja hrane.

Zamrzavanje sveže hrane
•	 Hrana	mora	da	se	zamota	ili	prekrije	

pre stavljanja u frižider.
•	 Vruća	hrana	mora	da	se	ohladi	di	

sobne temperature pre nego što je 
stavite u frižider.

•	 Hrana	koju	hoćete	da	smrznete	mora	
da bude sveža i dobrog kvaliteta.

•	 Hrana	mora	da	se	podeli	u	porcije	
prema dnevnim potrebama 
porodice ili obroku u zavisnosti od 
prehrambenih potreba.

•	 Hrana	mora	da	se	pakuje	u	posude	
koje ne propuštaju vazduh da bi 
se sprečilo sušenje čak i ako će se 
čuvati kratko vreme.

•	 Materijali	koji	će	se	koristiti	za	
pakovanje moraju da budu otporni 
na trošenje i hladnoću, vlagu, mirise, 
ulja i kiseline i ne smeju da propuštaju 
vazduh. Nadalje, moraju da budu 
dobro zatvoreni i moraju da budu 
napravljeni od materijala koji se 
lako koristi i podesan je za duboko 
zamrzavanje.

•	 Zamrznuta	hrana	mora	da	se	koristi	
odmah posle topljenja i nikad ne sme 
opet da se zamrzava.

•	 Za	najbolje	rezultate,	molimo	držite	se	
sledećih uputstava:

1. Nemojte odjednom da zamrzavate 
velike količine hrane. Kvalitet hrane 
se najbolje održava kad se zamrzne 
odjednom i što brže.

2. Stavljanje tople hrane u odeljak 
zamrzivača dovodi do neprestanog 
rada rashladnog sistema dok se 
hrana u potpunosti ne zamrzne.

3. Posebno pazite da ne mešate već 
smrznutu i svežu hranu.

Preporuke za čuvanje 
zamrznute hrane
•	 Unapred	pakovana	komercijalna	

zamrznuta hrana treba da se čuva 
prema uputstvima proizvođača sveže 
hrane za  odeljak za čuvanje 
smrznute hrane ( 4 zvezdice).
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•	 Da	biste	osigurali	veliki	kvalitet	
postignut od strane proizvođača 
zamrznute hrane i prodavača hrane, 
morate da imate na umu sledeće:

1. Stavite pakete u zamrzivač što je pre 
moguće nakon kupovine.

2. Pazite da je sadržaj označen i da ima 
datum.

3. Ne prelazite datume “Koristiti do” i 
“Rok upotrebe” na pakovanju.

Odmrzavanje
Odeljak frižidera se odmrzava 
automatski.
Stavljanje hrane

Police odeljka 
zamrzivača

Razna smrznuta 
hrana kao što 
su meso, riba, 
sladoled, povrće 
itd.

Stalak za jaja Jaje

Police odeljka 
frižidera

Hrana u loncima, 
pokrivenim 
tanjirima ili 
zatvorenim 
posudama

Police na 
vratima odeljka 
frižidera

Mala	i	pakovana	
hrana ili pića (kao 
što je mleko, voćni 
sok i pivo)

Odeljak za 
povrće

Povrće i voće

Odeljak 
"Freshzone"

Delikatesni 
proizvodi (sir, 
puter, salama itd.)

Informacije o dubokom 
smrzavanju
Hrana mora da se zamrzne što je brže 
moguće kad se stavi u frižider da bi se 
sačuvao dobar kvalitet. 
Moguće	je	da	držite	hranu	duže	vreme	
samo na temperaturama od -18°C ili 
nižim. 
Možete	da	sačuvate	svežinu	
hrane puno meseci (na -18°C ili 
nižim temperaturama u dubokom 
zamrzavanju).

UPOZORENJE! A 
•	Hrana	mora	da	se	podeli	u	porcije	
prema dnevnim potrebama porodice ili 
obroku u zavisnosti od prehrambenih 
potreba.
•	Hrana	mora	da	se	pakuje	u	posude	
koje ne propuštaju vazduh da bi se 
sprečilo sušenje čak i ako će se čuvati 
kratko vreme.
Materijali	potrebni	za	pakovanje:
•	Selotejp	otporan	na	hladnoću
•	Samolepljiva	nalepnica
•	Gumice
•	Olovka
Materijali	koji	će	se	koristiti	za	
pakovanje moraju da budu otporni na 
trošenje i hladnoću, vlagu, mirise, ulja i 
kiseline.
Hrana za zamrzavanje ne sme da dođe 
u kontakt s prethodno zamrznutim 
predmetima da bi se sprečilo 
delomično topljenje.
Zamrznuta hrana mora da se koristi 
odmah posle topljenja i nikad ne sme 
opet da se zamrzava.
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6  Čišćenje i održavanje
A Nikada ne koristite naftu, benzen ili 

slične materijale u svrhu čišćenja.
B Preporučujemo da pre čišćenja 

isključite uređaj iz struje.
B Za čišćenje nikad nemojte da 

koristite oštre alate ili abrazivne 
materije, sapun, sredstva 
za čišćenje domaćinstava, 
deterdžente ili vosak za poliranje.

B Kod proizvoda koji nemaju funkciju 
Bez zamrzavanja (No Frost), voda 
kaplje i zamrzava se do debljine 
prsta na zadnjem zidu u odeljku 
frižidera. Nemojte da ga čistite; 
nikada nemojte da nanosite ulje ili 
slična sredstva na njega.

B Koristite isključivo blago navlaženu 
mikrofiber krpu da očistite 
spoljašnju površinu proizvoda. 
Sunđeri i druge vrste krpa za 
čišćenje mogu da ogrebu površinu.

B Za čišćenje frižidera, koristite mlaku 
vodu i obrišite ga.

B Za čišćenje unutrašnjosti i sušenje, 
koristite isceđenu krpu koju ste bili 
umočili u rastvor od jedne kafene 
kašičice soda bikarbone u otprilike 
pola litre vode. 

B Pazite da voda ne uđe u kućište 
lampe i druge električne instalacije.

B Ako frižider nećete da koristite duže 
vreme, isključite ga, izvadite svu 
hranu, očistite ga i ostavite vrata 
odškrinuta.

B Redovno proveravajte izolaciju vrata 
da biste bili sigurni da je čista i da 
na njoj nema hrane.

B Da biste skinuli policu vrata, 
izvadite sav sadržaj i jednostavno 
gurnite policu vrata prema gore iz 
baze.

B Nikad ne koristite sredstva za 
čišćenje ili vodu koji sadrže hlor da 
biste očistili spoljašnje površine i 
hromirane delove proizvoda. Hlor 
izaziva koroziju na takvim metalnim 
površinama.

Zaštita plastičnih površina
•	 Ne	stavljajte	tekuća	ulja	ili	

hranu kuvanu s uljem u frižider 
nepoklopljenu jer može da ošteti 
plastične površine vašeg frižidera. 
U slučaju prolivanja ili razmazivanja 
na plastičnim površinama, odmah 
ih očistite i isperite toplom vodom.
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7  Preporučena rešenja problema
Pregledajte ovu listu pre zvanja 
servisa. To može da Vam uštedi 
vreme i novac. Ova lista uključuje 
česte probleme do kojih ne dolazi 
zbog neadekvatne izrade ili upotrebe 
materijala. Neke funkcije, koje su ovde 
opisane, možda ne postoje kod vašeg 
proizvoda.

Frižider ne radi.
•	 Da	li	je	frižider	uključen	u	struju?	

Utaknite utikač u zidnu utičnicu.
•	 Da	li	je	pregoreo	osigurač	utičnice	na	

koju je spojen frižider ili je pregoreo 
glavni osigurač? Proverite osigurač.

Kondenzacija na bočnim zidovima 
odeljka	frižidera.	(VIŠENAMENSKA	
ZONA, KONTROLA HLAĐENJA i 
FLEKSIBILNA ZONA)
•	 Veoma	hladni	uslovi	sredine.	Često	

otvaranje i zatvaranje vrata. Veoma 
vlažni uslovi sredine. Čuvanje hrane 
koja sadrži tečnost u otvorenim 
posudama. Ostavljanje vrata 
odškrinutim.

•	 Prebacivanje	termostata	na	hladniji	
stepen. 

•	 Smanjenje	vremena	koliko	su	vrata	
otvorena ili ređa upotreba.

•	 Zatvaranje	hrane	koja	se	čuva	u	
otvorenim posudama odgovarajućim 
materijalom.

•	 Brisanje	kondenzata	pomoću	suve	
krpe; proverite da li se ponavlja.

Kompresor ne radi
•	 Zaštitni	termo-osigurač	kompresora	

će pregoreti za vreme naglog 
nestanka struje ili uključivanja 
i isključivanja, jer se pritisak 
rashladnog sredstva sistema frižidera 
još uvek nije stabilizovao.

•	 Vaš	frižider	će	početi	da	radi	otprilike	
posle	6	minuta.	Molimo	zovite	servis	
ako se Vaš frižider ne uključi na kraju 
ovog perioda.

•	 Frižider	je	u	ciklusu	odmrzavanja.	
To je normalno za frižider koji se 
potpuno automatski odmrzava. 
Ciklus odmrzavanja se uključuje 
periodično.

•	 Vaš	frižider	nije	priključen	na	utičnicu.	
Pobrinite se da utikač bude pravilno 
utaknut u utičnicu.

•	 Da	li	je	temperatura	pravilno	
podešena? Struja je nestala. Zovite 
Vašu elektrodistribuciju.
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Frižider radi stalno ili dugo.
•	 Vaš	frižider	je	možda	širi	od	Vašeg	

prethodnog frižidera. To je potpuno 
normalno. Veliki frižideri rade duže 
vreme.

•	 Temperatura	okoline	u	sobi	može	da	
bude visoka.To je normalno.

•	 Frižider	je	možda	nedavno	uključen	
ili je napunjen hranom. Potpuno 
hlađenje frižidera može da traje 
nekoliko sati duže.

•	 U	frižider	su	možda	nedavno	
stavljene veće količine vruće 
hrane. Vruća hrana izaziva duži rad 
frižidera dok se ne postigne sigurna 
temperatura čuvanja.

•	 Vrata	su	možda	često	otvarana	ili	su	
odškrinuta duže vreme. Topli vazduh 
koji je ušao u frižider je uzrok dužeg 
rada frižidera. Ređe otvarajte vrata.

•	 Vrata	odeljka	zamrzivača	ili	frižidera	
su možda ostavljena odškrinuta. 
Proverite da li su vrata dobro 
zatvorena.

•	 Frižider	je	podešen	na	veoma	nisku	
temperaturu. Podesite temperaturu 
frižidrera na topliji stepen i sačekajte 
dok se ne postigne temperatura.

•	 Zaptivač	vrata	frižidera	može	da	
bude zaprljan, istrošen, polomljen 
ili da ne leže kako treba. Očistite 
ili zamenite zaptivač. Oštećen/
pokvaren zaptivač dovodi do toga da 
frižider radi duže vreme da bi održao 
trenutnu temperaturu.

Temperatura zamrzivača je jako niska 
dok je temperatura frižidera dovoljna.
•	 Temperatura	zamrzivača	je	podešena	

na jako nisku temperaturu. Podesite 
temperaturu zamrzivača na topliji 
nivo i proverite.

Temperatura frižidera je jako niska dok 
je temperatura zamrzivača dovoljna.
•	 Temperatura	frižidera	je	podešena	na	

veoma nisku temperaturu. Podesite 
temperaturu frižidera na topliji stepen 
i proverite.

Hrana koja se čuva na policama u 
odeljku frižidera se zamrzava.
•	 Temperatura	frižidera	je	podešena	na	

veoma nisku temperaturu. Podesite 
temperaturu frižidera na topliji stepen 
i proverite.

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču 
je veoma visoka.
•	 Temperatura	frižidera	je	podešena	

na veoma visoku temperaturu. 
Podešavanje temperature ima 
uticaj na temperaturu zamrzivača. 
Menjajte	temperaturu	frižidera	ili	
zamrzivača dok temperatura frižidera 
ili zamrzivača ne dosegne potreban 
nivo.

•	 Vrata	su	možda	ostala	odškrinuta.	
Zatvorite vrata do kraja.

•	 U	frižider	su	možda	nedavno	
stavljene veće količine vruće hrane. 
Sačekajte dok frižider ili zamrzivač ne 
postignu željenu temperaturu.

•	 Frižider	je	možda	nedavno	uključen.		
Hlađenje frižidera do kraja zahteva 
vreme zbog veličine.

Buka koja je slična zvuku sekundare 
na analognom satu dolazi iz frižidera.
•	 Ova	buka	dolazi	iz	solenoidnog	

ventila frižidera. Solenoidni ventila 
je potreban za osiguranje prolaska 
rashladnog sredstva kroz odeljak koji 
se može podešavati na termperature 
hlađenja ili zamrzavanja i vršiti 
rashladne funkcije.  To je normalno i 
nije greška.
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Buka u toku rada se povećava kad 
frižider radi.
•	 Radne	karakteristike	frižidera	

se mogu menjati u skladu sa 
promenama temperature okoline. To 
je normalno i nije greška.

Vibracije ili buka.
•	 Pod	nije	ravan	ili	je	slab.	Frižider	se	

ljulja kad se polako pomera. Pobrinite 
se da je pod ravan, jak i da može da 
nosi frižider.

•	 Buku	mogu	izazivati	i	stvari	koje	su	
stavljene na frižider. Takve stvari treba 
skloniti sa vrha frižidera.

Postoje šumovi kao što su prolivanje 
tečnosti ili prskanje.
•	 Cirkulacija	tečnosti	i	gasa	se	vrši	u	

skladu sa principima rada vašeg 
televizora. To je normalno i nije 
greška.

Javlja se šum koji podseća na duvanje 
vetra.
•	 Vazdušni	aktivatori	(ventilatori)	se	

koriste radi efikasnijeg hlađenja 
frižidera. To je normalno i nije greška.

Kondenzat na unutrašnjim površinama 
frižidera.
•	 Vruće	i	vlažno	vreme	pojačava	

stvaranje leda i kondenzaciju. To je 
normalno i nije greška. 

•	 Vrata	su	odškrinuta.	Pobrinite	se	da	
vrata budu potpuno zatvorena.

•	 Vrata	su	možda	bila	otvarana	često	
ili su možda ostala otvorena duže 
vreme. Ređe otvarajte vrata.

Vlaga nastaje na spoljašnjoj strani 
frižidera ili između vrata.
•	 Vreme	može	da	bude	vlažno.	To	

je potpuno normalno na vlažnom 
vremenu. Kad bude manje vlage, 
kondenzat će da nestane.

Neprijatan miris unutar frižidera.
•	 Unutrašnjost	frižidera	mora	da	se	

očisti. Očistite unutrašnjost frižidera 
sunđerom, toplom vodom ili 
gaziranom vodom.

•	 Neke	posude	ili	pakovanje	možda	
uzrokuju neprijatan miris. Upotrebite 
drugu posudu ili drugu marku 
materijala za pakovanje.

Vrata se ne zatvaraju.
•	 Paketi	hrane	možda	sprečavaju	

zatvaranje vrata. Pomerite pakete koji 
smetaju vratima.

•	 Frižider	verovatno	ne	stoji	potpuno	
vertikalno na podu i možda se ljulja 
kad se lagano pomeri. Podesite 
šrafove za podizanje.

•	 Pod	nije	ravan	ili	jak.	Pobrinite	se	da	
je pod ravan, jak i da može da nosi 
frižider.

Odeljak za povrće je zaglavljen.
•	 Hrana	možda	dodiruje	plafon	fioke.	

Prerasporedite hranu u fioci.
Ako Je Površina Proizvoda Vruća.
•	 Visoke temperature se mogu javiti 

između dvoja vrata, na bočnim 
tablama i na zadnjoj rešetki prilikom 
korišćenja proizvoda. To je normalno 
i servisno održavanje nije neophodno!
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