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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities 
with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product 
changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
•	 Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
•	 Always observe the applicable safety instructions.
•	 Keep the user guide within easy reach for future use.
•	 Please read any other documents provided with the product.
Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide clearly indicates any 
variations of different models.

C Important information and useful 
tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging is made of 
recyclable materials, in accordance 
with the National Environment 
Legislation.
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1. Safety and environment instructions

This section provides the safety instructions necessary 
to prevent the risk of injury and material damage. 
Failure to observe these instructions will invalidate all 
types of product warranty.

Intended use

A
WARNING: 
Keep ventilation openings, in the 
appliance enclosure or in the built-
instructure, clear of obstruction.

A
WARNING:
Do not use mechanical 
devices or other means to 
accelerate the defrosting process, 
other than those recommended by 
the manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the refrigerant 
circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 
appliances inside the food 
storage compartments of the 
appliance, unless they are of 
the type recommended by the 
manufacturer.

This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as
– staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and 
other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.

1.1. General safety
•	 This product should not be used by 

persons with physical, sensory and mental 
disabilities, without sufficient knowledge 
and experience or by children. The device 
can only be used by such persons under 
supervision and instruction of a person 
responsible for their safety. Children 

should not be allowed to play with this 
device.

•	 In case of malfunction, unplug the device.
•	 After unplugging, wait at least 5 minutes 

before plugging in again.
•	 Unplug the product when not in use.
•	 Do not touch the plug with wet hands! Do 

not pull the cable to plug off, always hold 
the plug.

•	 Do not plug in the refrigerator if the socket 
is loose.

•	 Unplug the product during installation, 
maintenance, cleaning and repair.

•	 If the product will not be used for a while, 
unplug the product and remove any food 
inside.

•	 Do not use the product when the 
compartment with circuit cards located 
on the upper back part of the product 
(electrical card box cover) (1) is open.

1

1

•	 Do not use steam or steamed cleaning 
materials for cleaning the refrigerator and 
melting the ice inside. Steam may contact 
the electrified areas and cause short circuit 
or electric shock!

•	 Do not wash the product by spraying or 
pouring water on it! Danger of electric 
shock!

•	 In case of malfunction, do not use the 
product, as it may cause electric shock. 
Contact the authorised service before doing 
anything.
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Important instructions regarding safety and environment

•	 Plug the product into an earthed socket. 
Earthing must be done by a qualified 
electrician.

•	 If the product has LED type lighting, 
contact the authorised service for 
replacing or in case of any problem.

•	 Do not touch frozen food with wet hands! 
It may adhere to your hands!

•	 Do not place liquids in bottles and cans 
into the freezer compartment. They may 
explode.

•	 Place liquids in upright position after 
tightly closing the lid.

•	 Do not spray flammable substances near 
the product, as it may burn or explode.

•	 Do not keep flammable materials and 
products with flammable gas (sprays, 
etc.) in the refrigerator.

•	 Do not place containers holding liquids on 
top of the product. Splashing water on an 
electrified part may cause electric shock 
and risk of fire.

•	 Exposing the product to rain, snow, 
sunlight and wind will cause electrical 
danger. When relocating the product, do 
not pull by holding the door handle. The 
handle may come off.

•	 Take care to avoid trapping any part of 
your hands or body in any of the moving 
parts inside the product.

•	 Do not step or lean on the door, drawers 
and similar parts of the refrigerator. This 
will cause the product to fall down and 
cause damage to the parts.

•	 Take care not to trap the power cable. 
 

•	 When positioning the appliance, ensure the 
supply cord is not trapped or damaged.

•	 Do not locate multiple portable socket-outlets 
or portable power supplies at the rear of the 
appliance.

1.1.1 HC warning
If the product comprises a cooling system using 
R600a gas, take care to avoid damaging the 
cooling system and its pipe while using and 
moving the product. This gas is flammable. If the 
cooling system is damaged, keep the product 
away from sources of fire and ventilate the room 
immediately. 

C
The label on the inner left side 
indicates the type of gas used in 
the product. 

1.1.2 For models with 
water dispenser
•	 Pressure for cold water inlet shall be 

maximum 90 psi (620 kPa). If your 
water pressure exceeds 80 psi (550 
kPa), use a pressure limiting valve in 
your mains system. If you do not know 
how to check your water pressure, ask 
for the help of a professional plumber.

•	 If there is risk of water hammer effect 
in your installation, always use a water 
hammer prevention equipment in 
your installation. Consult Professional 
plumbers if you are not sure that there 
is no water hammer effect in your 
installation.

•	 Do not install on the hot water inlet. 
Take precautions against of the 
risk of freezing of the hoses. Water 
temperature operating interval shall 
be 33°F (0.6°C) minimum and 100°F 
(38°C) maximum.

•	 Use drinking water only.

1.2. Intended use
•	 This product is designed for home use. 

It is not intended for commercial use. 
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Important instructions regarding safety and environment
•	 The product should be used to store 

food and beverages only.
•	 Do not keep sensitive products 

requiring controlled temperatures 
(vaccines, heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.

•	 The manufacturer assumes no 
responsibility for any damage due to 
misuse or mishandling.

•	 Original spare parts will be provided 
for 10 years, following the product 
purchasing date.

1.3. Child safety
•	 Keep packaging materials out of 

children’s reach.
•	 Do not allow the children to play with 

the product.
•	 If the product’s door comprises a lock, 

keep the key out of children’s reach.

1.4. Compliance with WEEE Directive 
and Disposing of the Waste Product
 This product complies with EU WEEE 
Directive (2012/19/EU). This product bears a 
classification symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured 
with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable 
for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic 
and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection 

center for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authorities to 
learn about these collection centers.

1.5. Compliance with RoHS Directive
•	 This product complies with EU WEEE Directive 
(2011/65/EU). It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.

1.6. Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment 
Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging material 
collection points designated by the local authorities.
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C
Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts 
are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.

2 Your Refrigerator

*2
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1- Control and indicator panel
2- Butter & Cheese section
3-  70 mm moving door shelf
4-  Fridge compartment glass shelf
5-  Fridge compartment crisper
6- Gallon door shelf

7- Chiller compartment
8- Icebox drawer
9- Multizone compartment glass shelf/cooler
10- Freezer compartment drawers
11- Multizone Compartment's drawer
* OPTIONAL
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C
Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts 
are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.

2 Your Refrigerator
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3-  70 mm moving door shelf
4-  Fridge compartment glass shelf
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3.1 Appropriate location 
for installation

Contact an Authorized Service for the installation 
of the product. In order to prepare the product 
for use, refer the information in the user manual 
and ensure that electrical installation and water 
installation are appropriate. If not, call a qualified 
electrician and technician to have any necessary 
arrangements carried out.

B
WARNING: Manufacturer shall not 
be held liable for damages that may 
arise from procedures carried out by 
unauthorized persons.

B
WARNING: Product must not be plugged 
in during installation. Otherwise, there is 
the risk of death or serious injury!

A
WARNING: : If the door clearance of the 
room where the product shall be placed is 
so tight to prevent passing of the product, 
remove the door of the room and pass the 
product through the door by turning it to 
its side; if this does not work, contact the 
authorized service.

•	Place	the	product	on	a	level	floor	surface	to	
prevent jolts.

•	 Install	the	product	at	least	30	cm	away	from	
heat sources such as hobs, heater cores and 
stoves and at least 5 cm away from electrical 
ovens. 

	•	Product	must	not	be	subjected	to	direct	sun	light	
and kept in humid places.

•	Appropriate	air	ventilation	must	be	provided	
around your product in order to achieve an 
efficient operation. If the product is to be placed 
in a recess in the wall, pay attention to leave at 
least 5 cm distance with the ceiling and side 
walls.

•	Do	not	install	the	product	in	places	where	the	
temperature falls below -5°C.

3.2 Installing the plastic wedges
Plastic wedges supplied with the product are 
used to create the distance for the air circulation 
between the product and the rear wall. 

3 Installation

1. To install the wedges, remove the screws on the 
product and use the screws supplied together with the 
wedges.

2. Insert the 2 plastic wedges onto the rear ventilation 
cover as illustrated in the figure.



9 / 30 EN Refrigerator / User Manual

Installation

3.3* Adjusting the feet
If the product stands unbalanced after installation, 
adjust the feet on the front by rotating them to the 
right or left. 
*If your product does not have a wine 
compartment or is not a glass door, your product 
does not have adjustable stands, the product has 
fixed stands.

To adjust the doors vertically,
 Loosen the fixing nut located at the bottom.
Rotate the adjusting nut according to the position 
of the door (clockwise/counter-clockwise).
Tighten the fixing nut in order to fix the position.
To adjust the doors horizontally,
Loosen the fixing nut located at the top.
Rotate the side adjusting nut according to the 
position of the door (clockwise/counter-clockwise).
Tighten the fixing nut which is at the top in order to 
fix the position.

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Installation

3.4 Electric connection

A WARNING: Do not make connections via 
extension cables or multi-plugs.

B
WARNING: Damaged power cable must 
be replaced by the Authorized Service 
Agent.

C
If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 4 cm 
distance between them.

•	 Our company shall not be liable for any 
damages that will arise when the product 
is used without grounding and electrical 
connection in accordance with the national 
regulations.

•	 Power cable plug must be within easy reach 
after installation.

•	 Do not extension cords or cordless multiple 
outlets between your product and the wall 
outlet.

-Upper hinge group is fixed with 3 screws.
-The hinge cover is attached after the sockets are 

installed.
- Then the hinge cover is fixed with two screws.
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4 Preparation

C
If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 4 cm 
distance between them.

4.2 Recommendations about the 
fresh food compartment

•	 Make sure that the food does not touch the 
temperature sensor in fresh food compartment. 
To allow the fresh food compartment to keep 
its ideal storage temperature, the sensor must 
not be hindered by food.

•	 Do not place hot foods or beverages inside the 
product.

4.1 Things to be done for 
saving energy

A
Connecting your refrigerator to systems 
that save energy is dangerous as they may 
cause damage on the product.

•	 Do not leave the doors of your refrigerator open 
for a long time.

•	 Do not put hot food or drinks in your 
refrigerator.

•	 Do not overload the refrigerator. Cooling 
capacity will fall when the air circulation in the 
refrigerator is hindered.

•	 Do not place the refrigerator in places subject 
to direct sunlight. Install the product at least 
30 cm away from heat sources such as hobs, 
ovens, heater units and stoves and at least 5 
cm away from electrical ovens.

•	 Pay attention to store your food in refrigerator 
in closed containers.

•	 To be able store maximum food in the freezer 
compartment of your refrigerator, the upper 
drawer has to be removed and placed on top 
of glass shelf. Power consumption stated for 
your refrigerator has been determined after 
removing the icematic and the upper drawers 
as to allow maximum loading. It is strongly 
recommended to use the lower drawers in the 
freezer and the multizone compartment while 
loading. 

•	 Airflow should not be blocked by placing 
foods in front of the freezer and the multizone 
compartment fans. Foods should be loaded by 
leaving minimum 5 cm space in front of the 
protective fan grid.

•	 Thawing the frozen foods in the fridge 
compartment both saves energy and reserves 
the quality of the foods.

C
Temperature of the room where your 
refrigerator is located should at least 
be 10ºC /50°F. Operating your 
refrigerator under cooler conditions is not 
recommended with regard to its efficiency.

C Inside of your refrigerator must be cleaned 
thoroughly.
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Preparation

4.3 Initial use
Before using the product, make sure that all 
preparations have been made in accordance 
with the instructions given in the "Important 
instructions regarding safety and environment" and 
"Installation" chapters.
•	 Clean the interior of the refrigerator as 

recommended in the “Maintenance and 
cleaning” section. Before you start the 
refrigerator, make sure that the interior is dry.

•	 Plug the refrigerator in a grounded socket. The 
interior illumination is lit when the door of the 
refrigerator is opened.

•	 Operate the refrigerator for 6 hours without 
placing any food in it and do not open its door 
unless it is necessary.

C
You will hear a noise when the compressor 
starts up. The liquids and gases sealed 
within the refrigeration system may also 
give rise to noise, even if the compressor is 
not running and this is quite normal.

C
Front edges of the refrigerator may 
feel warm. This is normal. These areas 
are designed to be warm to avoid 
condensation.
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5 Operating the product

C
Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts 
are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.

5.1 Indicator panel
Touch-controlled indicator panel allows you to set the temperature and control the other functions related 
to the refrigerator without opening the door of the product. Just press the relevant buttons for function 
settings. 

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

1 2 3 4 5 6 9 1011

12
13

14
15
16

17181920272829

30
31

32

33

*34.1*34.2

Select

Quick FreezeQuick Cool

FN

OK

3 “

3 “  

7 *8

22 212324*2526

May not be available in all models
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Operating the product
1. Quick cooling function indicator
It turns on when the quick fridge function is 
activated.
2. Fridge compartment temperature indicator
Temperature of the fridge compartment is shown; 
it can be set to 8,7,6,5,4,3,2,1.
3. Fahrenheit indicator
It is a Fahrenheit indicator. When the Fahrenheit 
indication is activated, the temperature set values 
are shown in Fahrenheit and the relevant icon 
turns on.
4. Key lock
Press key lock button simultaneously for 3 sec-
onds. Key lock symbol
will light up and key lock mode will be activated. 
Buttons will not function if the Key lock mode is 
active. Press key lock button simultaneously for 3 
seconds again. Key lock symbol will turn off and 
the key lock mode will be exited.
Press the key lock button if you want to prevent 
changing of the temperature setting of the 
refrigerator.

5. Power failure/High temperature / error 
warning 
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
long-term power failures, the highest temperature 
value that the freezer compartment reaches will 
blink on the digital display. After checking the food 
located in the freezer compartment, press the 
alarm off button to clear the warning. 
Please refer to "solutions recommended for 
troubleshooting" section on your manual if you 
observe that this indicator is illuminated.

6. Filter reset icon
This icon turns on when the filter needs to be 
reset.

7. Temperature change cabin icon
Indicates the cabin whose temperature is to be 
changed. When the temperature change cabin icon 
starts flashing, it is understood that the relevant 
cabin has been selected.

8. Joker freezer icon
Hover over the Joker freezer icon using the FN button; the 
icon will start to flash. When you press the OK key, joker 
cabin freezer icon turn on and operates as a freezer.

9. Freezer compartment temperature 
indicator
Temperature of the fridge compartment is shown; 
it can be set to -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24.

10. Quick freeze function indicator
It turns on when the quick freeze function is 
activated.
11. Fahrenheit indicator
It is a Fahrenheit indicator. When the Fahrenheit 
indication is activated, the temperature set values 
are shown in Fahrenheit and the relevant icon 
turns on.

12. Quick freeze function button
Press this button to activate or deactivate the quick 
freeze function. When you activate the function, 
the freezer compartment will be cooled to a 
temperature lower than the set value.

C
Use the quick freeze function when you 
want to quickly freeze the food placed 
in freezer compartment. If you want 
to freeze large amounts of fresh food, 
activate this function before putting the 
food into the product.

C
If you do not cancel it, Quick Freeze 
will cancel itself automatically after 4 
hours at the most or when the fridge 
compartment reaches to the required 
temperature.

C This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

13. Filter reset
The filter is reset when the quick freeze button is 
pressed for 3 seconds. Filter reset icon goes off.
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Operating the product
14. FN button
Using this key, you can switch between the 
functions that you want to select. Upon pressing 
this key, the icon, whose function is required to be 
activated or deactivated, and this icon's indicator 
starts flashing. The FN button gets deactivated if 
not pressed for 20 seconds. You need to press this 
button to change the functions again.

15. Celsius indicator 
It is a Celsius indicator. When the Celsius indication 
is activated, the temperature set values are shown 
in Celsius and the relevant icon turns on.

16. OK button
After navigating the functions using the FN button, 
when the function is cancelled via the OK button, 
the relevant icon and the indicator flashes. When 
the function is activated, it remains on. The 
indicator continues to flash in order to show the 
icon it is on.
17. Temperature change cabin icon
Indicates the cabin whose temperature is to be 
changed. When the temperature change cabin icon 
starts flashing, it is understood that the relevant 
cabin has been selected.

18. Temperature change cabin icon
Indicates the cabin whose temperature is to be 
changed. When the temperature change cabin icon 
starts flashing, it is understood that the relevant 
cabin has been selected.

19. Set increasing button
Select the relevant cabin with the select button; 
the cabin icon representing the relevant cabin will 
start to flash. If you press the set increasing button 
during this process, the set value gets increased. If 
you keep pressing it in a loop, the set value returns 
to the beginning.

20. Temperature change cabin icon
Indicates the cabin whose temperature is to be 
changed. When the temperature change cabin icon 
starts flashing, it is understood that the relevant 
cabin has been selected.

21. Setting the Celsius and Fahrenheit 
indicator
Hover over this key using the FN key and select 
Fahrenheit and Celsius via the OK key. When 
the relevant temperature type is selected, the 
Fahrenheit and Celsius indicator turns on.

22. Ice machine off icon
Press the FN key (until it reaches the ice icon and 
the lower line) to switch off the ice machine. The 
ice machine off icon and the ice machine function 
indicator start flashing when you hover over them, 
thus you can understand whether the ice machine 
will be turned on or off. When you press the OK 
button, the ice machine icon lights continuously 
and the Indicator continues to flash during this 
process. If you do not press any button after 20 
seconds, the icon and the indicator remains on. 
Thus, the ice machine is switched off. In order to 
switch on the ice machine again, hover over the 
icon and the indicator; thus, both the ice machine 
off icon and the indicator will start flashing. If you 
do not press any button within 20 seconds, the 
icon and the indicator will go off and thus the ice 
machine will be switched on again.

C Indicates whether the icematic is 
on or off.

C
Water flow from water tank 
will stop when this function is 
selected. However, ice made 
previously can be taken from the 
icematic.

23. Eco fuzzy function icon
Press the FN key (until it reaches the letter e 
icon and the lower line) to activate the eco fuzzy. 
When you hover over the eco fuzzy icon and the 
eco fuzzy function indicator, they start flashing. 
Thus, you can understand whether the eco fuzzy 
function will be activated or deactivated. When you 
press the OK button, the eco fuzzy function icon 
lights continuously and the Indicator continues to 
flash during this process. If you do not press any 
button after 20 seconds, the icon and the indicator 
remains on. Thus, the eco fuzzy function is 
activated. In order to cancel the eco fuzzy function, 
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Operating the product
hover over the icon and the indicator again and 
press the OK key. Thus, both the eco fuzzy function 
icon and the indicator will start flashing. If you do 
not press any button within 20 seconds, the icon 
and the indicator will go off and the eco fuzzy 
function will be cancelled.

24. Vacation function icon
Press the FN key (until it reaches the umbrella 
icon and the lower line) to activate the vacation 
function. When you hover over the vacation 
function icon and the vacation function indicator, 
they start flashing. Thus, you can understand 
whether the vacation function will be activated or 
deactivated. When you press the OK button, the 
vacation function icon lights continuously and thus 
the Vacation function is activated. The Indicator 
continues to flash during this process. Press the 
OK key to cancel the vacation function. Thus, both 
the vacation function icon and the indicator will 
start flashing and the vacation function will be 
cancelled.
25. Joker fridge icon
When you select the joker fridge icon using the FN 
button and press the OK key, the joker cabin turns 
into a fridge cabin and operates as a cooler.
26. Celsius indicator 
It is a Celsius indicator. When the Celsius indication 
is activated, the temperature set values are shown 
in Celsius and the relevant icon turns on.

27. Set decreasing function
Select the relevant cabin with the select button; 
the cabin icon representing the relevant cabin 
will start to flash. If you press the set decreasing 
button during this process, the set value gets 
decreased. If you keep pressing it in a loop, the set 
value returns to the beginning.
28. Temperature change cabin icon
Indicates the cabin whose temperature is to be 
changed. When the temperature change cabin icon 
starts flashing, it is understood that the relevant 
cabin has been selected.

29. Temperature change cabin icon
Indicates the cabin whose temperature is to be 
changed. When the temperature change cabin icon 
starts flashing, it is understood that the relevant 
cabin has been selected.

30. Key lock
Press key lock button simultaneously for 3 sec-
onds. Key lock symbol 
will light up and key lock mode will be activated. 
Buttons will not function if the Key lock mode is 
active. Press key lock button simultaneously for 3 
seconds again. Key lock symbol will turn off and 
the key lock mode will be exited.
Press the key lock button if you want to prevent 
changing of the temperature setting of the 
refrigerator.

31.Select button
Use this button to select the cabin whose tem-
perature you want to change. Switch between 
the cabins by pressing this button. The selected 
cabin can be understood from the cabin icons 
(7,17,18,20,28,29). Whichever cabin icon is flash-
ing, the cabin, whose temperature set value you 
want to change, is selected. Then, you can change 
the set value by pressing the cabin set value 
decreasing button (27) and the cabin set value in-
creasing button (19). If you do not press the select 
button for 20 seconds, the cabin icons will go off. 
You need to press this key to select a cabin again.

32. Alarm off warning
In case of power failure/high temperature 
alarm, after checking the foods in the freezer 
compartment, press the alarm off button to clear 
the warning.

33. Quick cooling function button
The button has two functions. To activate or 
deactivate the quick cool function, press it briefly. 
Quick Cool indicator will turn off and the product 
will return to its normal settings. 
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C
Use quick cooling function when you 
want to quickly cool the food placed 
in the fridge compartment. If you want 
to cool large amounts of fresh food, 
activate this function before putting the 
food into the product.

C
If you do not cancel it, quick cooling 
will cancel itself automatically after 8 
hours at the most or when the fridge 
compartment reaches to the required 
temperature.

C
If you press the quick cooling button 
repeatedly with short intervals, the 
electronic circuit protection will be 
activated and the compressor will not 
start up immediately.

C This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

34. 1 Joker temperature indicator
Temperature set values of the joker cabin are 
displayed.
34. 2 Wine cooler compartment tempature 
indicator
Tempature set values of the winecabin are dis-
played.
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1-On/Off function
Press the On/Off button for 3 seconds to turn off or 
turn on the fridge.
2. Quick freeze function button
Press this button to activate or deactivate the quick 
freeze function. When you activate the function, 
the freezer compartment will be cooled to a 
temperature lower than the set value.

C
Use the quick freeze function when you 
want to quickly freeze the food placed 
in freezer compartment. If you want 
to freeze large amounts of fresh food, 
activate this function before putting the 
food into the product.

C
If you do not cancel it, Quick Freeze 
will cancel itself automatically after 4 
hours at the most or when the fridge 
compartment reaches to the required 
temperature.

C This function is not recalled when 
power restores after a power failure.

C
Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts 
are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.

3.Select button
Use this button to select the cabin whose 
temperature you want to change. Switch between 
the cabins by pressing this button. The selected 
cabin can be understood from the cabin icons (6, 
25, 24 ). Whichever cabin icon is power on, the 
cabin, whose temperature set value you want to 
change, is selected. Then, you can change the set 
value by pressing the cabin set value Temperature 
Adjustment button (4)

4.Temperature Adjustment / Temperature 
Decrease
When pressed, decreases the temperature of the 
selected compartment.

5-Quick freeze Indicator
This icon lits when the Quick freeze function is 
active.

6. Fridge compartment indicator
When this indicator is active, the temperate 
of the fridge compartment is displayed on the 
temperature value indicator.Fridge compartment 
can be set to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 or 1°C / 46, 45, 
44, 43, 42, 41, 40,39,38,37,36,35,34 or 33°F  by 
pressing Temperature Adjustment button (4).

5.2 Indicator panel
Touch-control indicator panel allows you to set the temperature and control the other functions related 
to the product without opening the door of the refrigerator. Just press the relevant buttons for function 
settings. 

21 6 75 8 *9

24

12

23

14 15 17 18 193 4 13

22 21 *20

*1110 16

26 25

May not be available in all models
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7. Temperature value indicator
Shows the temperature value of the selected 
compartment. 
8. Fahrenheit indicator
It is a Fahrenheit indicator. When the Fahrenheit 
indication is activated, the temperature set values 
are shown in Fahrenheit and the relevant icon 
turns on.

9. Joker fridge icon
When you select the joker fridge icon using the FN 
button (16) and press the OK button (17) the joker 
cabin turns into a fridge cabin and operates as a 
cooler.
10. Joker cabin icon
It shows joker cabin icon.
11. Joker freezer icon
When you select the joker freezer icon using the 
FN button (16) and press the OK button (17) the 
joker cabin turns into a freezer cabin and operates 
as a freezer.
12. Power failure/High temperature / error 
warning 
This indicator illuminates during power failure, high 
temperature failures and error warnings. During 
long-term power failures, the highest temperature 
value that the freezer compartment reaches will 
blink on the digital display. After checking the food 
located in the freezer compartment, press the 
alarm off button (19) to clear the warning. 

13.Setting the Celsius and Fahrenheit 
indicator
Hover over this key using the FN key and select 
Fahrenheit and Celsius via the OK key. When 
the relevant temperature type is selected, the 
Fahrenheit and Celsius indicator turns on.

14. Vacation function icon
Press the FN key (until it reaches the umbrella 
icon) to activate the vacation function. When you 
hover over the vacation function icon, it start 
flashing. Thus, you can understand whether the 
vacation function will be activated or deactivated. 

When you press the OK button, the vacation 
function indicator lights continuously and thus the 
Vacation function is activated. Press the OK key 
to cancel the vacation function. Thus, the vacation 
function indicator will start flashing and the 
vacation function will be cancelled.
15. Quick cooling function indicator
It turns on when the quick fridge function is 
activated.
16. FN button
Using this key, you can switch between the 
functions that you want to select. Upon pressing 
this key, the icon, whose function is required to be 
activated or deactivated, and this icon’s indicator 
starts flashing. The FN button gets deactivated if 
not pressed for 20 seconds. You need to press this 
button to change the functions again.

17. OK button
After navigating the functions using the FN button, 
when the function is cancelled via the OK button, 
the relevant indicator flashes. When the function is 
activated, it remains on. The indicator continues to 
flash in order to show the icon it is on.
18. Quick cooling function button
The button has two functions. To activate or 
deactivate the quick cool function, press it briefly. 
Quick Cool indicator will turn off and the product 
will return to its normal settings. 

19. Alarm off warning
In case of power failure/high temperature 
alarm, after checking the foods in the freezer 
compartment, press the alarm off button to clear 
the High temperature warning icon (12).  

20. Filter reset
The filter is reset when the alarm off button (19) is 
pressed for 3 seconds. Filter reset icon goes off.

21. Eco fuzzy function icon
Press the FN key (until it reaches the letter e 
icon) to activate the eco fuzzy. When you hover 
over the eco fuzzy icon it start flashing. Thus, 
you can understand whether the eco fuzzy 
function will be activated or deactivated. When 
you press the OK button, the eco fuzzy function 
icon lights continuously during this process. If you 
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do not press any button after 20 seconds, the 
icon remains on. Thus, the eco fuzzy function is 
activated. In order to cancel the eco fuzzy function, 
hover over the icon again and press the OK key. 
Thus, the eco fuzzy function icon will start flashing. 
If you do not press any button within 20 seconds, 
the icon will go off and the eco fuzzy function will 
be cancelled.

22. Ice machine off icon
Press the FN key (until it reaches the ice icon) to 
switch off the ice machine. The ice machine off 
icon start flashing when you hover over it, thus you 
can understand whether the ice machine will be 
turned on or off. When you press the OK button, 
the ice machine icon lights continuously during 
this process. If you do not press any button after 
20 seconds, the icon and the indicator remains on. 
Thus, the ice machine is switched off. In order to 
switch on the ice machine again, hover over the 
icon. The ice machine off icon will start flashing. If 
you press ok button, the icon will go off and thus 
the ice machine will be switched on again.

C Indicates whether the icematic is 
on or off.

C
Water flow from water tank 
will stop when this function is 
selected. However, ice made 
previously can be taken from the 
icematic.

23. Filter reset icon
This icon turns on when the filter needs to be 
reset.

24. Celsius indicator 
It is a Celsius indicator. When the Celsius indication 
is activated, the temperature set values are shown 
in Celsius and the relevant icon turns on.

25. Joker compartment indicator
When this indicator is active, the temperate of the 
joker compartment is displayed on the temperature 
value indicator. Joker compartment set values 
change by pressing Temperature Adjustment 
button (4). 

26. Freezer compartment indicator
When this indicator is active, the temperate of 
the freezer compartment is displayed on the 
temperature value indicator.Freezer compartment 
can be set to -18, -19, -20, -21, -22, -23 and -24 
°C /0, -2, -4, -6, -8, -10 and -12°F  by pressing 
Temperature Adjustment button (4).



21 / 30 EN Refrigerator / User Manual

Operating the product

5.3 Freezing fresh food
•	 In order to preserve the quality of the food, it 

shall be frozen as quickly as possible when it is 
placed in the freezer compartment, use the fast 
freezing feature for this purpose.

•	 You may store the food longer in freezer 
compartment when you freeze them while they 
are fresh.

•	 Pack the food to be frozen and close the 
packing so that it would not allow entrance of 
air.

•	 Ensure that you pack your food before putting 
them in the freezer. Use freezer containers, 
foils and moisture-proof papers, plastic 
bags and other packing materials instead of 
traditional packing papers.

•	 Label each pack of food by adding the date 
before freezing. You may distinguish the 
freshness of each food pack in this way when 
you open your freezer each time. Store the food 
frozen before in the front side of compartment 
to ensure that they are used first.

•	 Frozen food must be used immediately after 
they are thawed and they should not be re-
frozen.

•	 Do not freeze too large quantities of food at 
one time. 

5.4 Recommendations for 
preserving the frozen food

Compartment shall be set to -18°C at least.
1. Put packages in the freezer as quickly as 

possible after purchase without allowing the 
to thaw.

2. Check whether the "Use By" and "Best 
Before" dates on the packaging are expired or 
not before freezing it.

3. Ensure that the package of the food is not 
damaged.

5.5 Deep-freeze information
According to IEC 62552 standards, the product 
shall freeze at least 4.5 kg of food at 25°C 
ambient temperature to -18°C or lower within 24 
hours for every 100-litres of freezer volume.
It is possible to preserve the food for a long time 
only at -18°C or lower temperatures. 
You can keep the freshness of food for many 
months (at -18°C or lower temperatures in the 
deep freeze).
Foods to be frozen should not be allowed to come 
in contact with the previously frozen items to 
prevent them from getting thawed partially. 

Freezer 
Compartment 

Setting

Fridge 
Compartment 

Setting
Remarks

-18°C 4°C This is the normal recommended setting.
-20, -22 or 
-24°C 4°C These settings are recommended when the ambient temperature 

exceeds 30°C.

Quick Freeze 4°C Use when you wish to freeze your food in a short time. Your product 
will return to its previous mode when the process is over.

-18°C or colder 2°C
Use these settings if you think that your fridge compartment is not 
cold enough because of the hot ambient conditions or frequent 
opening and closing of the door.
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Boil the vegetables and drain their water in order 
to store vegetables for a longer time as frozen. 
After draining their water, put them in air-proof 
packages and place them inside the freezer. Food 
such as bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled 
eggs, potatoes are not suitable for freezing. When 
these foods are frozen, only their nutritional value 
and taste shall be affected negatively. They shall 
not be spoiled so that they would create a risk for 
human health. 

5.6 Placing the food
Freezer 
compartment 
shelves

Various frozen food such 
as meat, fish, ice cream, 
vegetables and etc.

Refrigerator 
compartment 
shelves

Food in pans, covered plates 
and closed containers, eggs (in 
closed container)

Door shelves 
of fridge 
compartment

Small and packaged food or 
beverage

Crisper Vegetables and fruits

Fresh zone 
compartment

Delicatessen (breakfast food, 
meat products that shall be 
consumed in a short time)

5.7 Door open warning
(This feature is optional)
An audio warning signal will be given when the 
door of your product is left open for 1 minute. This 
warning will be muted when the door is closed or 
any of the display buttons (if any) are pressed.

5.8 Chiller compartment
Chiller compartments allow you to prepare the food 
for freezing. You can also use these compartments 
to store your food at a temperature a few degrees 
below the fridge compartment.
You can increase the inner volume of your 
refrigerator by removing any of the chiller 
compartments:

1. Pull the compartment towards yourself until it 
stops.

2. Lift the compartment about 1 cm up and pull 
towards yourself to remove it from its seating.

5.9 Crisper
Crisper of the refrigerator is designed specially 
to keep the vegetables fresh without loosing their 
humidity. For this purpose, cool air circulation is 
intensified around the crisper in general. Remove 
the door shelves that stand against the crisper 
before removing the crisper.  

5.10 Humidity-controlled crisper
(FreSHelf)
(This feature is optional)
Humidity rates of fruits and vegetables are kept 
under control thanks to the humidity-controlled 
crisper and thus the food is ensured to stay fresh 
for a longer period.
We recommend that you place leafy vegetables 
such as lettuce and spinach and vegetables sensi-
tive to humidity loss as horizontally as possible 
when putting them in the crisper; not in a horizon-
tal position on their roots.
While the vegetables are being replaced, their spe-
cific weights should be taken into consideration. 
Heavy and hard vegetables must be placed at the 
bottom of the crisper and light and soft vegetables 
must be on the upper part.
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Never leave the vegetables in their plastic bags in 
the crisper. If they are left in their plastic bags, this 
will cause them to rot in a little while. If you not 
prefer the vegetable to get in contact with other 
vegetables for hygienic reasons, use perforated 
paper or a similar material instead of plastic bags.
Do not place pears, apricots, peaches etc., 
especially those fruits that generate large amounts 
of ethylene, in the same crisper with other fruits 
and vegetables. The ethylene gas emitted by these 
fruits cause other fruits to ripen sooner and to rot 
in a shorter span of time.

5.11 Egg tray
You can install the egg holder to the desired door 
or body shelf.
Never keep the egg holder in the freezer 
compartment.

3-Movable middle section is closed when the left 
door of the fridge compartment is opened.
4-It must not be opened manually. It moves under 
the guidance of the plastic part on the body while 
the door is closed.

5.13 Cool Control Storage 
Compartment  

The Cool Control Storage Compartment of your 
refrigerator may be used in any desired mode 
by adjusting it to fridge (2/4/6/8 °C) or freezer 
(-18/-20/-22/-24) temperatures. You can keep the 
compartment at the desired temperature with the 
Cool Control Storage Compartment's Temperature 
Setting Button. The temperature of the Cool 
Control Storage Compartment may be set to 0 and 
10 degrees in addition to the fridge compartment 
temperatures and to -6 degrees in addition to 
the freezer compartment temperatures. 0 degree 
is used to store the deli products longer, and -6 
degrees is used to keep the meats up to 2 weeks 
in an easily sliceable condition. 
 The feature of switching to a Fridge or Freezer 
compartment is provided by a cooling element 
located in the closed section (Compressor 
Compartment) behind the refrigerator. During 
operation of this element, sounds similar to the 
sound of seconds heard from an analogue clock 
may be heard. This is normal and is not fault 
cause.

5.14 Blue light
(in some models)
Crisper of the refrigerator are illuminated with a 
blue light. Foodstuff stored in the crisper continue 
their photosynthesis by means of the wavelength 
effect of blue light and thus, preserve their 
freshness and increase their vitamin content.

5.15 Odour filter
Odour filter in the air duct of the fridge 
compartment prevents build-up of unpleasant 
odours in the refrigerator.

5.12 Movable Middle Section 
Movable middle section is intended to prevent 
the cold air inside your refrigerator from escaping 
outside. 
1- Sealing is provided when the gaskets on the 
door presses on the surface of the movable middle 
section while the fridge compartment doors are 
closed. 
2- Another reason that your refrigerator is 
equipped with a movable middle section is that it 
increases the net volume of the fridge compart-
ment. Standard middle sections occupy some 
non-usable volume in the refrigerator.
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5.16 Wine cellar compartment
(This feature is optional)
1 – Fill your cellar compartment 
Wine cellar was built to contain up to 28 front bottles + 3 bottles accessible using a telescopic rack. 
These maximum quantities declared are given for information purpose only and correspond to tests 
carried out with a “Bordelaise 75cl” standard bottle.

2- Suggested optimum service temperatures 
Our advice: If you mix different types of wines, choose a 12 ° Celsius setting just like in a real cellar. For 
white wines, which are to be served between 6 and 10 °, think of putting your bottles in the refrigerator 
1/2 hour before serving, the refrigerator will be able to maintain the bottles at the preferred temperature. 
As regards red wines, they will heat up slowly at room temperature when serving.
 

16 -17°C Fine Bordeaux wines - Red

15 -16°C Fine Burgundy wines- Red

14 -16°C Grand crus (great growth) of dry white wines 

11 -12°C Light,fruity and young red wines

10 -12°C Provence rosé wines, French wines

10 -12°C Dry white wines and red country wines

8 - 10°C White country wines

7 - 8°C Champagnes

6-°C Sweet white wines
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3- Suggestions relating to the opening of a wine bottle before tasting:

White wines About 10 minutes before serving

Young red wines About10 minutes before serving

Thick and mature red wines About 30 to  60 minutes before serving

4- How long can an open bottle be preserved?
Unfinished bottles of wine must be cocked properly and can be preserved in a cold and dry place during 
the following periods: 

White wines Red wines

75 % full bottle 3 to  5 days 4 to  7 days

50 % full bottle 2 to  3 days 3 to  5 days

Less than 50 % 1 day 2 days

5.17 Using internal water dispenser
(in some models)

After connecting the refrigerator to a water source 
or replacing the water filter, flush the water 
system. Use a sturdy container to depress and 
hold the water dispenser lever for 5 seconds, 
then release it for 5 seconds. Repeat until water 
begins to flow. Once water begins to flow, continue 
depressing and releasing the dispenser paddle 
(5 seconds on, 5 seconds off) until a total of 4 
gal. (15L) has been dispensed. This will flush air 
from the filter and water dispensing system, and 
prepare the water filter for use. Additional flushing 
may be required in some households. As air is 
cleared from the system, water may spurt out of 
the dispenser.
Allow 24 hours for the refrigerator to cool down 
and chill water. Dispense enough water every week 
to maintain a fresh supply.

C
After 5 minutes of continuous 
dispensing, the dispenser will stop 
dispensing water to avoid flooding. 
To continue dispensing, press the 
dispenser paddle again.

5.18 Dispensing water
Hold a container under the dispenser spout while 
pressing the dispenser pad.
Release the dispenser pad to stop dispensing.

C
It is normal for the first few glasses of 
water taken from the dispenser to be 
warm.

C
If the water dispenser is not used for a long 
period of time, dispose of first few glasses 
of water to obtain fresh water.

During initial use, you will have to wait 
approximately 24 hours for the water to cool down.
Take out the glass a little while after you pull the 
trigger.
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5.19 For using water dispenser

A

Before using your fridge first time and 
after replacing your water filter, water 
dispenser may drip drops of water. To 
prevent water dripping or leaking from 
dispenser, please bleed the air from 
the system by dispensing 5-6 gallons 
(about 20 liter) of water through the 
water dispenser before the first use 
and every time after you change 
the water filter. This will remove any 
air trapped in the system and stop 
the water dispenser from leaking. 
Checking coupler position and the 
straightness of water line at the back 
of the unit will be required if there’s an 
obstruction in water flow. 

C
If your water dispenser is leaking just a few 
drops of water after you have dispensed some 
water, this is normal.

5.20 Icematic 
(in some models)
To get ice from the icematic, fill the water tank 
in the fridge compartment with water up to the 
maximum level. 
Ice cubes in the ice drawer may stick to each 
other and become a bulk due to hot and humid 
air in approximately 15 days. This is normal. If you 
cannot break the bulk apart, you can empty the ice 
container and make ice again. 

C
It is recommended to change the water  
in the water tank if it remains  in the 
water tank for more then 2-3 weeks. 

C
Strange noises you hear from the refrig-
erator at 120-minute intervals are the 
sounds of ice-making and pouring. This 
is normal.

C
If you do not want to make ice, press the Ice 
off icon to stop the icematic to save energy 
and prolong the service life of your refrigerator.

C It is normal that a few drops of water drop 
from the dispenser after you have taken water.
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5.21 Icematic and ice 

storage container
(in some models)
Using the Icematic
Fill the Icematic with water and place it into its 
seat. Your ice will be ready approximately in two 
hours. Do not remove the Icematic from its seating 
to take ice. 
Turn the knobs on the ice reservoirs clockwise by 
90 degrees. 
Ice cubes in the reservoirs will fall down into the 
ice storage container below. 
You may take out the ice storage container and 
serve the ice cubes. 
If you wish, you may keep the ice cubes in the ice 
storage container.

Ice storage container 
Ice storage container is only intended for 
accumulating the ice cubes. Do not put water in it. 
Otherwise, it will break.
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6  Maintenance and Cleaning
Cleaning the product regularly will prolong its 
service life.

B WARNING: Disconnect the power 
before cleaning the refrigerator.

•	 Do not use sharp and abrasive tools, 
soap, house cleaning materials, 
detergents, gas, gasoline, varnish and 
similar substances for cleaning.

•	 Melt a teaspoonful of carbonate in 
the water. Moisten a piece of cloth 
in the water and wring out. Wipe the 
device with this cloth and dry off 
thoroughly.

•	 Take care to keep water away from 
the lamp’s cover and other electrical 
parts.

•	 Clean the door using a wet cloth. 
Remove all items inside to detach 
the door and chassis shelves. Lift the 
door shelves up to detach. Clean and 
dry the shelves, then attach back in 
place by sliding from above.

•	 Do not use chloric water or cleaning 
products on the exterior surface and 
chrome-coated parts of the product. 
Chlorine will cause rust on such 
metallic surfaces.

•	 Do not use sharp, abrasive tools, 
soap, household cleaning agents, 
detergents, kerosene, fuel oil, 
varnish etc. to prevent removal and 
deformation of the prints on the 
plastic part. Use lukewarm water and 
a soft cloth for cleaning and then 
wipe it dry.

6.1. Preventing Bad Odour
The product is manufactured free of any 
odorous materials. However, keeping the food in 
inappropriate sections and improper cleaning of 
internal surfaces may lead to malodour.
To avoid this, clean the inside with carbonated 
water every 15 days.
•	 Keep the foods in sealed holders. 

Microorganisms may spread out 
of unsealed food items and cause 
malodour.

•	 Do not keep expired and spoilt foods 
in the refrigerator.

6.2. Protecting Plastic Surfaces 
Oil spilled on plastic surfaces may damage the 
surface and must be cleaned immediately with 
warm water.
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vivo7. Troubleshooting
Check this list before contacting the service. 
Doing so will save you time and money. This list 
includes frequent complaints that are not related to 
faulty workmanship or materials. Certain features 
mentioned herein may not apply to your product.
The refrigerator is not working. 
•	 The power plug is not fully settled. >>> Plug it 

in to settle completely into the socket.
•	 The fuse connected to the socket powering the 

product or the main fuse is blown. >>> Check 
the fuses.

Condensation on the side wall of the cooler 
compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL 
and FLEXI ZONE).
•	 The door is opened too frequently >>> 

Take care not to open the product’s door too 
frequently.

•	 The environment is too humid. >>> Do not 
install the product in humid environments.

•	 Foods containing liquids are kept in unsealed 
holders. >>> Keep the foods containing liquids 
in sealed holders.

•	 The product’s door is left open. >>> Do not 
keep the product’s door open for long periods.

•	 The thermostat is set to too low temperature. 
>>> Set the thermostat to appropriate 
temperature.

Compressor is not working.
•	 In case of sudden power failure or pulling the 

power plug off and putting back on, the gas 
pressure in the product’s cooling system is 
not balanced, which triggers the compressor 
thermic safeguard. The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the product does not 
restart after this period, contact the service.

•	 Defrosting is active. >>> This is normal for 
a fully-automatic defrosting product. The 
defrosting is carried out periodically.

•	 The product is not plugged in. >>> Make sure 
the power cord is plugged in.

•	 The temperature setting is incorrect. >>> 
Select the appropriate temperature setting.

•	 The power is out. >>> The product will continue 
to operate normally once the power is restored.

The refrigerator’s operating noise is 
increasing while in use.

•	 The product’s operating performance may 
vary depending on the ambient temperature 
variations. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for too 
long.
•	 The new product may be larger than the 

previous one. Larger products will run for longer 
periods.

•	 The room temperature may be high. >>> The 
product will normally run for long periods in 
higher room temperature.

•	 The product may have been recently plugged 
in or a new food item is placed inside. >>> 
The product will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged in or a new 
food item is placed inside. This is normal.

•	 Large quantities of hot food may have been 
recently placed into the product. >>> Do not 
place hot food into the product.

•	 The doors were opened frequently or kept open 
for long periods. >>> The warm air moving 
inside will cause the product to run longer. Do 
not open the doors too frequently.

•	 The freezer or cooler door may be ajar. >>> 
Check that the doors are fully closed.

•	 The product may be set to temperature too low. 
>>> Set the temperature to a higher degree 
and wait for the product to reach the adjusted 
temperature.

•	 The cooler or freezer door washer may be 
dirty, worn out, broken or not properly settled. 
>>> Clean or replace the washer. Damaged 
/ torn door washer will cause the product to 
run for longer periods to preserve the current 
temperature.

The freezer temperature is very low, but the 
cooler temperature is adequate.
•	 The freezer compartment temperature is set 

to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.

The cooler temperature is very low, but the 
freezer temperature is adequate.
•	 The cooler compartment temperature is set 

to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree 
and check again.
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The food items kept in cooler compartment 
drawers are frozen.
•	 The cooler compartment temperature is set 

to a very low degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher degree and 
check again.

The temperature in the cooler or the freezer is 
too high.
•	 The cooler compartment temperature is set to 

a very high degree. >>> Temperature setting 
of the cooler compartment has an effect on the 
temperature in the freezer compartment. Wait 
until the temperature of relevant parts reach the 
sufficient level by changing the temperature of 
cooler or freezer compartments.

•	 The doors were opened frequently or kept open 
for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
•	 The product may have been recently plugged in 

or a new food item is placed inside. >>> This is 
normal. The product will take longer to reach the 
set temperature when recently plugged in or a 
new food item is placed inside.

•	 Large quantities of hot food may have been 
recently placed into the product. >>> Do not 
place hot food into the product.

Shaking or noise.
•	 The ground is not level or durable. >>> If the 

product is shaking when moved slowly, adjust 
the stands to balance the product. Also make 
sure the ground is sufficiently durable to bear the 
product.

•	 Any items placed on the product may cause 
noise. >>> Remove any items placed on the 
product.

The product is making noise of liquid flowing, 
spraying etc.
•	 The product’s operating principles involve liquid 

and gas flows. >>> This is normal and not a 
malfunction.

There is sound of wind blowing coming from 
the product.
•	 The product uses a fan for the cooling process. 

This is normal and not a malfunction.
There is condensation on the  product’s 
internal walls.

•	 Hot or humid weather will increase icing 
and condensation. This is normal and not a 
malfunction.

•	 The doors were opened frequently or kept open 
for long periods. >>> Do not open the doors too 
frequently; if open, close the door.

•	 The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product’s 
exterior or between the doors.
•	 The ambient weather may be humid, this is 

quite normal in humid weather. >>> The 
condensation will dissipate when the humidity is 
reduced.

The interior smells bad.
•	 The product is not cleaned regularly. >>> Clean 

the interior regularly using sponge, warm water 
and carbonated water.

•	 Certain holders and packaging materials may 
cause odour. >>> Use holders and packaging 
materials without free of odour.

•	 The foods were placed in unsealed holders. 
>>> Keep the foods in sealed holders. Micro-
organisms may spread out of unsealed food 
items and cause malodour. Remove any expired 
or spoilt foods from the product.

The door is not closing.
•	 Food packages may be blocking the door. >>> 

Relocate any items blocking the doors.
•	 The product is not standing in full upright 

position on the ground. >>> Adjust the stands 
to balance the product.

•	 The ground is not level or durable. >>> Make 
sure the ground is level and sufficiently durable 
to bear the product.

The vegetable bin is jammed.
•	 The food items may be in contact with the upper 

section of the drawer. >>> Reorganize the food 
items in the drawer.

If The Surface Of The Product Is Hot.
•	 High temperatures may be observed between 

the two doors, on the side panels and at 
the rear grill while the product is operating. 
This is normal and does not require service 
maintenance!Be careful when touching these 
areas.

A WARNING:
If the problem persists after following the 
instructions in this section, contact your vendor 
or an Authorised Service. Do not try to repair the 
product.
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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes et vérifié au terme des 
procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, vous aidera efficacement.

Le présent manuel vous permettra d'utiliser votre appareil rapidement et en toute sécurité.
•	 Veillez à lire les instructions de sécurité.
•	 Gardez le manuel dans un endroit facilement accessible, car vous pourriez en avoir besoin plus tard. 
•	 Lisez également la documentation fournie avec le produit. 
•	 Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des modifications sur l’appareil.
N'oubliez pas que ce manuel d'utilisation s'applique aussi à plusieurs autres modèles d'appareils. 
Explication des symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d’utilisation :

C Informations importantes ou astuces 
utiles.

A Risque de blessure et de dommages 
matériels.

B Risque d'électrocution.

Les matériaux d'emballage de cet ap-
pareil sont fabriqués à partir de maté-
riaux recyclables, conformément à nos 
réglementations nationales en matière 
d'environnement.
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1 Instructions en matière de sécurité et d’environnement
Cette section fournit les instructions de 
sécurité nécessaires à la prévention des 
risques de blessures ou de dommage 
matériel. Le non-respect de ces 
instructions annule tous les types de 
garantie de l'appareil.
Utilisation Préconisée

A
AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que les trous 
d’aération ne sont pas fermés 
quand le dispositif est dans son 
boîtier ou est installé à sa place.

A
AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser tout dispositif 
mécanique ou un autre dispositif 
hors des recommandations 
du fabricant pour accélérer le 
processus de décongeler.  

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas endommager le circuit de 
fluide du réfrigérateur.

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas utiliser des appareils 
électriques non prévus par le 
fabricant dans les compartiments 
de conservation des aliments. 

A
AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de substances 
explosives comme des aérosols 
avec un liquide inflammable dans 
cet appareil.

Ce dispositif est conçu pour l’usage 
domestique ou les applications similaires 
suivantes :  
- Pour être utilisé dans la cuisine de 
personnel dans les magasins, bureaux et 
autres environnements de travail ;
- Pour être utilisé par les clients dans les 
maisons de campagne et hôtels et les 
autres environnements d’hébergement ;
- Dans des environnements de type de 
pension de famille

- Dans des applications similaires 
n’ayant pas de service alimentaire et non 
détaillants 

1.1. Sécurité Générale
•	 Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

des personnes atteintes de déficience 
physique, sensorielle ou mentale, 
des personnes sans connaissances 
suffisantes et inexpérimentées ou 
par des enfants. Il ne doit être utilisé 
par ces personnes que si elles sont 
supervisées ou sous les instructions 
d’une personne responsable de leur 
sécurité. Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

•	 En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l’appareil.

•	 Après avoir débranché l’appareil, 
patientez 5 minutes avant de le 
rebrancher. Débranchez l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de 
toucher le cordon d’alimentation avec 
des mains humides ! Ne le débranchez 
jamais en tirant le câble, mais plutôt en 
tenant la prise.

•	 Nettoyez la fiche du câble 
d’alimentation à l’aide d’un chiffon sec, 
avant de le brancher.

•	 Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise est instable.

•	 Débranchez l’appareil pendant 
l’installation, l’entretien, le nettoyage et 
la réparation. 

•	 Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
une longue période, débranchez-le et 
videz l’intérieur. 

•	 N’utilisez pas la vapeur ou de matériel 
de nettoyage à vapeur pour nettoyer le 
réfrigérateur et faire fondre la glace. 
La vapeur peut atteindre les zones 
électrifiées et causer un court-circuit 
ou l’électrocution !

•	 Ne lavez pas l’appareil par 
pulvérisation ou aspersion d’eau ! 
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Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Risque d’électrocution !
•	 Ne jamais utiliser le produit si la section 

située dans sa partie supérieure ou 
inférieure avec cartes de circuits 
imprimés électroniques à l’intérieur est 
ouverte (couvercle de cartes de circuits 
imprimés électroniques) (1).  

1

1

•	 Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables près 
du réfrigérateur pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion.

•	 Ne conservez pas de substances et 
produits inflammables (vaporisateurs, 
etc.) dans le réfrigérateur.

•	 Ne placez pas de récipients 
contenants des liquides au-dessus du 
réfrigérateur. Les projections d’eau 
sur des pièces électrifiées peuvent 
entraîner des électrocutions et un 
risque d’incendie.

•	 L’exposition du produit à la pluie, à la 
neige, au soleil et au vent présente 
des risques pour la sécurité électrique. 
Quand vous transportez le réfrigérateur, 
ne le tenez pas par la poignée de la 
porte. Elle peut se casser.

•	 Évitez que votre main ou toute autre 
partie de votre corps ne se retrouve 
coincée dans les parties amovibles de 
l’appareil.

•	 Évitez de monter ou de vous appuyer 
contre la porte, les tiroirs ou toute autre 
partie du réfrigérateur. Cela peut faire 
tomber l’appareil et l’endommager. 

•	 Évitez de coincer le câble 
d’alimentation.

•	 Lors du positionnement de l’appareil, 
s’assurer que le câble d’alimentation 
n’est ni coincé, ni endommagé.

•	 Ne pas placer des prises multiples ou 
des blocs d’alimentation portables à 
l’arrière de l’appareil.

•	 En cas de dysfonctionnement, n’utilisez 
pas l’appareil car il peut entraîner une 
électrocution. Contactez le service 
agréé avant de procéder à toute 
intervention.

•	 Branchez votre appareil à une prise 
de mise à la terre. La mise à la terre 
doit être effectuée par un technicien 
qualifié.

•	 Si l’appareil possède un éclairage de 
type LED, contactez le service agréé 
pour tout remplacement ou en cas de 
problème.

•	 Évitez de toucher les aliments 
congelés avec des mains humides ! Ils 
pourraient coller à vos mains !

•	 Ne placez pas de boissons en bouteille 
ou en canette dans le compartiment de 
congélation. Elles risquent d’exploser !

•	 Placez les boissons verticalement, dans 
des récipients convenablement fermés.
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Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède un système 
de refroidissement utilisant le gaz R600a, 
évitez d’endommager le système de 
refroidissement et sa tuyauterie pendant 
l’utilisation et le transport de l’appareil. 
Ce gaz est inflammable. Si le système de 
refroidissement est endommagé, éloignez 
l’appareil des flammes et aérez la pièce 
immédiatement.

C
L’étiquette sur la paroi 
intérieure gauche de l’appareil 
indique le type de gaz utilisé.

1.1.2 Pour les Modèles Avec 
Distributeur D'eau
•	 La pression de l’eau froide à l’entrée 

ne doit pas excéder 90 psi (620 kPa). 
Si votre pression d’eau dépasse 80 
psi 550 kPa), utilisez une soupape de 
limitation de pression sur votre réseau 
de conduite. Si vous ne savez pas 
comment vérifiez la pression de l’eau, 
demandez l’assistance d’un plombier 
professionnel.

•	 S’il existe un risque d’effet coup de 
bélier sur votre installation, utilisez 
systématiquement un équipement de 
protection contre l’effet coup de bélier 
sur celle-ci. Consultez des plombiers 
professionnels si vous n’êtes pas sûr 
de la présence de cet effet sur votre 
installation.

•	 Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau 
chaude. Prenez des précautions contre 
le risque de congélation des tuyaux. 
L’intervalle de fonctionnement de la 
température des eaux doit être de 33 
F (0,6°C) au moins et de 100 F (38 C) 
au plus.

•	 Utilisez uniquement de l’eau potable.

1.2. Utilisation Prévue
•	 Cet appareil est exclusivement conçu 

pour un usage domestique. Il n’est pas 
destiné à un usage commercial.

•	 Il doit être exclusivement utilisé pour le 
stockage des denrées et des boissons.

•	 Les produits qui nécessitent un 
contrôle de température précis 
(vaccins, médicaments sensibles à la 
chaleur, matériels médicaux, etc.) ne 
doivent pas être conservés dans le 
réfrigérateur.

•	 Le fabricant ne sera pas tenu 
responsable de tout dommage 
résultant d’une mauvaise utilisation ou 
manipulation.

•	 Les pièces détachées d’origine sont 
disponibles pendant 10 ans, à compter 
de la date d’achat du produit.

1.3. Sécurité Enfants
•	 Conservez les matériaux d’emballage 

hors de la portée des enfants.
•	 Ne laissez pas les enfants jouer avec 

l’appareil.
•	 Si la porte de l’appareil est dotée d’une 

serrure, gardez la clé hors de la portée 
des enfants.

1.4. Conformité Avec la 
Directive DEEE et Mise Au Rebut 
de Votre Ancien Appareil 
 Cet appareil est conforme à la directive 
DEEE de l’Union européenne (2012/19/UE). Il porte 
un symbole de classification pour la mise au rebut 
des équipements électriques et électroniques 
(DEEE). 

Le présent produit a été fabriqué avec 
des pièces et du matériel de qualité 
supérieure susceptibles d’être 
réutilisés et adaptés au recyclage. Ne 
le mettez pas au rebut avec les 
ordures ménagères et d’autres 
déchets à la fin de sa durée de vie. 

Rendez-vous dans un point de collecte pour le 
recyclage de tout matériel électrique et 
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Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement
électronique. Rapprochez-vous des autorités de 
votre localité pour plus d’informations concernant 
ces points de collecte.

1.5. Conformité Avec 
la Directive RoHS 
•	 Cet appareil est conforme à la directive DEEE 

de l’Union européenne (2011/65/UE). Il ne 
comporte pas les matériaux dangereux et 
interdits mentionnés dans la directive.

1.6. Informations Relatives 
à L'emballage
•	 Les matériaux d’emballage de cet appareil sont 

fabriqués à partir de matériaux recyclables, 
conformément à nos réglementations 
nationales en matière d’environnement. Ne 
mettez pas les matériaux d’emballage au 
rebut avec les ordures ménagères et d’autres 
déchets. Amenez-les plutôt aux points de 
collecte des matériaux d’emballage, désignés 
par les autorités locales.
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2 Votre réfrigérateur

C
Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

1- Ecran de contrôle  
2-  Balconnet pour bac à oeufs
3-  Balconnet ajustable de 70 mm 
4-  Clayette en verre du compartiment 

réfrigérateur
5-  Bac à légumes du compartiment réfrigérateur

6- Balconnet grande capacité
7- Compartiment Zone fraîcheur
8- Twist ice maker
9- Tiroirs du compartiment multizone 
10- Tiroirs du compartiment congélateur 
11- Tiroir du compartiment multizone

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles
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2 Votre réfrigérateur*

C
*Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

1- Ecran de contrôle  
2-  Balconnet pour bac à oeufs
3-  Balconnet ajustable de 70 mm 
4-  Clayette en verre du compartiment 

réfrigérateur
5-  Bac à légumes du compartiment réfrigérateur

6- Balconnet grande capacité
7- Compartiment Zone fraîcheur
8- Tiroir de la fabrique automatique de glaçons
9- Clayette en bois du compartiment cave à vin 
10- Tiroirs du compartiment congélateur 

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles
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3.1 Emplacement approprié 
pour l’installation

Contactez un service autorisé pour installer 
l'appareil. Avant l’utilisation de l’appareil, consultez 
les informations contenues dans le manuel 
d’utilisation et assurez-vous que l’installation 
électrique et l’installation d’eau sont appropriées. 
Si tel n’est pas le cas, appelez un électricien ou un 
technicien qualifié afin qu’il effectue les réglages 
nécessaires.

B
AVERTISSEMENT : Le fabricant ne 
saurait être tenu responsable de tout 
dommage résultant de la prise en charge 
de ces procédures par des personnes non 
autorisées.

B
AVERTISSEMENT : Ne branchez pas 
l'appareil pendant son installation. Sinon, 
cela pourrait entraîner la mort ou une 
blessure grave !

A
AVERTISSEMENT : : Si la porte d’entrée 
de la pièce où sera installé le réfrigérateur 
n’est pas assez large pour l’y introduire, 
retirez la porte et faites passer l’appareil 
latéralement ; s’il n’entre pas, contactez le 
service agréé.

•	Posez	le	réfrigérateur	sur	un	sol	de	surface	
nivelée afin que le produit soit stable.

•	 Installez	l’appareil	à	30	cm	minimum	des	
sources de chaleur telles que les plaques 
de cuisson, les faisceaux de chaufferette et 
les réchauds, et à 5 cm minimum des fours 
électriques. 

	•	L’appareil	ne	doit	pas	être	exposé	à	la	lumière	
directe du soleil ou placé dans un endroit 
humide.

•	Une	ventilation	d'air	doit	être	aménagée	autour	
du réfrigérateur pour obtenir un fonctionnement 
efficace. Si vous avez l’intention de poser 
l’appareil dans un renfoncement, assurez-vous 
de laisser au moins 5 cm de distance entre le 
plafond et les parois latérales.

•	N’installez	pas	le	produit	dans	des	endroits	où	la	
température est inférieure à -5 °C.

3 Installation

3.2 Installation des cales en plastique
Les cales en plastique fournies à la livraison 
permettent de créer une distance afin que l'air 
circule entre l'appareil et le mur arrière. 
1. Pour installer les cales, retirez les vis du 
réfrigérateur et utilisez celles fournies avec les cales.

2. Insérez les 2 cales en plastique sur le couvercle 
de la ventilation arrière, tel qu'illustré dans la figure 
suivante.

3.3.* Réglage des pieds
Si après l’installation l’appareil est en déséquilibre, 
ajustez les pieds avant en les tournant vers la 
droite ou vers la gauche. 
* Si votre appareil ne possède pas de 
compartiment à vin ou de porte en verre, alors ses 
supports sont fixes et non réglables.
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Installation

Pour le réglage vertical des portes,
 Desserrez l’écrou de fixation situé dans la partie 
inférieure.
Tournez l’écrou de réglage en fonction de la 
position de la porte (sens horaire ou antihoraire).
Serrez l’écrou de fixation pour maintenir la 
position.
Pour le réglage horizontal des portes,
Desserrez l’écrou de fixation situé dans la partie 
supérieure.
Tournez l’écrou de réglage latéral en fonction de la 
position de la porte (sens horaire ou antihoraire).
Serrez l’écrou de fixation situé dans la partie 
supérieure pour maintenir la position.

-Fixez la charnière supérieure à l'aide de 3 vis
-Fixez ensuite les caches après l’installation des 
supports
-Serrez alors les caches à l'aide de 2 vis.
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Installation
3.4. Branchement électrique

A
AVERTISSEMENT : Ne réalisez pas de 
branchements en utilisant des rallonges ou 
des multiprises.

B
AVERTISSEMENT : Les câbles 
d’alimentation endommagés doivent être 
remplacés par des prestataires de services 
agréés.

C
Si deux réfrigérateurs sont installés côte 
à côte, laissez une distance minimale de 
4 cm entre les deux.

•	 Nous ne sommes en aucun cas responsables 
de tout dommage lié à l’utilisation de l’appareil 
avec une mise à la terre et un branchement 
électrique non conformes à la réglementation 
locale.

•	 La fiche du câble d'alimentation doit être 
facilement accessible après l'installation.

•	 N’utilisez pas des rallonges ou des fiches 
multiples sans câble d’extension entre la prise 
murale et le réfrigérateur.
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4 Préparation

C
La température ambiante de la pièce dans 
laquelle vous installez le réfrigérateur doit 
être au minimum de 10 °C / 50 °F. 
Pour des raisons d’efficacité, il n’est pas 
recommandé de faire fonctionner votre 
réfrigérateur dans des conditions plus 
froides.

C Nettoyez soigneusement l’intérieur du 
réfrigérateur.

C
Si deux réfrigérateurs sont installés côte 
à côte, laissez une distance minimale de 
4 cm entre les deux.

4.2 Recommandations relatives au 
compartiment des aliments frais

•	 Assurez-vous que les aliments ne touchent 
pas le capteur de température dans le 
compartiment des produits frais. Pour que le 
compartiment des produits frais conserve sa 
température idéale, le capteur ne doit pas être 
encombré par des aliments.

•	 Évitez d’introduire les aliments chauds ou les 
boissons chaudes dans le réfrigérateur.

4.1 Mesures d’économie d’énergie

A
Il est dangereux de brancher votre 
réfrigérateur aux systèmes électriques 
d'économie d'énergie, car ils pourraient 
l'endommager.

•	 Ne laissez pas les portes du réfrigérateur 
ouvertes pendant une durée prolongée.

•	 N’introduisez pas de denrées ou de boissons 
chaudes dans le réfrigérateur.

•	 Ne surchargez pas le réfrigérateur. La capacité 
de refroidissement diminue lorsque la 
circulation de l’air à l’intérieur du réfrigérateur 
est entravée.

•	 Ne placez pas le réfrigérateur à des endroits 
exposés à la lumière directe du soleil. Installez 
l’appareil à 30 cm minimum des sources de 
chaleur telles que les plaques de cuisson, 
les fours, les faisceaux de chaufferette et 
les réchauds, et à 5 cm minimum des fours 
électriques.

•	 Veillez à conserver les aliments se trouvant 
dans le réfrigérateur dans des récipients 
fermés.

•	 Pour conserver le maximum d’aliments 
dans le compartiment congélateur de votre 
réfrigérateur, enlevez l’étagère supérieure et 
placez-la au-dessus de la clayette en verre. La 
consommation en énergie prévue pour votre 
réfrigérateur a été déterminée après retrait 
du bac à glaçons et les tiroirs supérieurs afin 
de permettre un chargement maximum. Il est 
fortement recommandé d’utiliser les tiroirs 
inférieurs des compartiments congélateur et 
multizone lors du chargement. 

•	 La circulation d’air ne doit pas être bloquée 
par les aliments placés devant le ventilateur 
du compartiment multizone. Laissez un 
espace minimum de 5 cm devant la grille de 
protection du ventilateur, lors du chargement 
des aliments.

•	 La décongélation des aliments congelés dans 
le compartiment réfrigérateur permet de faire 
des économies d’énergie et de préserver la 
qualité des aliments.
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4.3 Première utilisation
Avant d’utiliser cet appareil, rassurez-vous 
que toutes les préparations sont effectuées 
conformément aux instructions contenues dans les 
chapitres « Instructions importantes en matière de 
sécurité et d’environnement » et « Installation ».
•	 Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur comme 

indiqué dans la section « Entretien et 
nettoyage ». Avant de démarrer le réfrigérateur, 
assurez-vous que l’intérieur est sec.

•	 Branchez le réfrigérateur à une prise de terre. 
L’éclairage intérieur s’active lorsque vous 
ouvrez la porte du réfrigérateur.

•	 Faites fonctionner le réfrigérateur pendant 
6 heures sans y introduire d’aliments et 
n’ouvrez pas la porte à moins que ce soit 
nécessaire.

C
Vous entendrez un bruit au démarrage 
du compresseur. Les liquides et les gaz 
intégrés au système du réfrigérateur 
peuvent également faire du bruit, même 
lorsque le compresseur n’est pas en 
marche. Ceci est tout à fait normal.

C
Les extrémités avant du réfrigérateur 
peuvent chauffer. C’est normal. Ces zones 
doivent en principe être chaudes pour 
éviter tout risque de condensation.
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C
Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

5.1  Ecran en façade
L’écran de contrôle à commandes tactiles vous permet de régler la température et de contrôler les 
autres fonctions liées au réfrigérateur sans ouvrir la porte de l’appareil. Appuyez simplement sur le 
bouton approprié pour régler des fonctions. 
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Peuvent ne pas être présents sur certains modèles



15 /32 FR Réfrigérateur / Manuel d'utilisation
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1. Indicateur de fonction de refroidissement 

rapide
Il s’allume lorsque la fonction de réfrigération 
rapide est activée.
2. Indicateur de température du 
compartiment réfrigérateur
La température du compartiment réfrigérateur 
s’affiche ; elle peut être réglée sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1.
3. Indicateur Fahrenheit
Il indique la température en degré Fahrenheit. 
Lorsque l’indication en degré Fahrenheit est 
activée, les valeurs de consigne de température 
s’affichent en degré Fahrenheit et l’icône 
correspondante s’allume.
4. Verrouillage des commandes
Appuyez sur le bouton Verrouillage des com-
mandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Le symbole de verrouillage des 
commandes
s’allume et le mode Verrouillage des commandes 
s’active. Les boutons ne fonctionnent pas lorsque 
le mode Verrouillage des commandes est actif. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Verrouillage des 
commandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Lorsque l’icône de verrouillage des 
commandes s’éteint, le mode Verrouillage des 
commandes se désactive.
Appuyez sur le bouton Verrouillage des 
commandes si vous souhaitez prévenir toute 
modification du réglage de température du 
réfrigérateur.

5. Coupure d’électricité / Température élevée 
/ Avertissement d'erreur 
Cet indicateur s'allume en cas de coupure 
d'électricité, de défaut de température élevée et 
d'avertissement d’erreur. Au cours des coupures 
d’électricité prolongées, la valeur de température 
maximale atteinte par le compartiment congélateur 
clignote sur l'écran numérique. Après le contrôle 
des aliments dans le compartiment congélateur, 
appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme 
pour effacer l'avertissement. 

Veuillez consulter la section « Solutions conseillées 
pour le dépannage » de votre manuel si vous 
constatez que cet indicateur est allumé.

6. Icône de  changement du filtre
Cette icône s’allume lorsque le filtre à eau doit être 
changé.

7. Icône de changement de température 
ducompartiment multizone/cave à vins*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.
8. Icône multizone en mode congélateur*
Effleurez l’icône du compartiment multizone à 
l’aide du bouton FN ; l’icône clignote. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton OK, l’icône du compartiment 
multizone  s’allume et fonctionne comme un 
congélateur.

9. Indicateur de température du 
compartiment congélateur
La température du compartiment réfrigérateur 
s’affiche ; elle peut être réglée sur -18, -19, -20, 
-21, -22, -23, -24 °C.

10. Indicateur de la fonction de congélation 
rapide
Il s’allume lorsque la fonction de congélation 
rapide est activée.
11. Indicateur Fahrenheit
Il indique la température en degré Fahrenheit. 
Lorsque l’indication en degré Fahrenheit est 
activée, les valeurs de consigne de température 
s’affichent en degré Fahrenheit et l’icône 
correspondante s’allume.

12. Bouton de la fonction de congélation 
rapide
Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver 
la fonction de congélation rapide. Lorsque vous 
activez cette fonction, le compartiment congélateur 
refroidi à une température inférieure à la valeur de 
consigne.
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C
Utilisez la fonction de congélation 
rapide lorsque vous souhaitez congeler 
rapidement les aliments placés dans 
le compartiment congélateur. Si 
vous souhaitez congeler de grandes 
quantités d'aliments frais, nous vous 
recommandons d'activer cette fonction 
au préalable.

C
Au bout de 4 heures de temps ou 
lorsque le compartiment congélateur 
atteint la température souhaitée, la 
fonction de congélation rapide se 
désactive automatiquement si vous ne 
le faites pas vous-même.

C Cette fonction n'est pas reprise lorsque 
le courant est rétabli après une panne 
de courant.

13. Changement du filtre
Vous pouvez réinitialiser l’alarme de changement 
du filtre à eau en appuyant sur le bouton de 
congélation rapide pendant 3 secondes.

14. Bouton FN
Ce bouton vous permet de basculer entre les 
fonctions que vous souhaitez sélectionner. Lorsque 
vous appuyez sur ce bouton, l’icône dont la 
fonction doit être activée ou désactivée et son 
indicateur commencent à clignoter. Le bouton 
FN se désactive s’il n’est pas utilisé pendant 
20 secondes. Vous devez appuyer à nouveau sur 
ce bouton pour modifier les fonctions.

15. Indicateur Celsius 
Il indique la température en degré Celsius. Lorsque 
l’indicateur de degré Celsius est activé, les valeurs 
de consigne de température s’affichent en degré 
Celsius et l’icône correspondante s’allume.

16. Bouton OK
Après avoir parcouru les fonctions à l’aide du 
bouton FN et lorsqu’une fonction est désactivée 
à l’aide du bouton OK, l’icône et l’indicateur 
correspondant clignotent. Lorsque la fonction est 
activée, ils restent allumés. L’indicateur continue 
de clignoter pour indiquer que l’icône est allumée.

17. Icône de changement de température du 
compartiment congélateur*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

18. Icône de changement de température du 
compartiment congélateur*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

19. Bouton d’augmentation de température
Sélectionnez le compartiment correspondant à 
l’aide du bouton de sélection ; l’icône du comparti-
ment représentant le compartiment correspondant 
clignote. Si vous appuyez sur le bouton d’augmen-
tation de température pendant ce processus, la va-
leur de consigne croît. Si vous appuyez en boucle 
sur ce bouton, la valeur de consigne se réinitialise.

20. Icône de changement de température du 
compartiment congélateur
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

21. Réglage des indicateurs Celsius et 
Fahrenheit
Effleurez ce bouton à l’aide du bouton FN et sé-
lectionnez Fahrenheit et Celsius à l’aide du bouton 
OK. Lorsque la température correspondante est 
sélectionnée, les indicateurs Fahrenheit et Celsius 
s’allument.

22. Indicateur d’arrêt de la machine à 
glaçons*
Appuyez sur le bouton FN (jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’icône de glace et la ligne inférieure) pour 
arrêter la machine à glaçons. L’icône d’arrêt de 
la machine à glaçons et l’indicateur de fonction 
de la machine à glaçons clignotent lorsque vous 
les effleurez. Ainsi, vous saurez si la machine 
à glaçons est en marche ou en arrêt. Lorsque 
vous appuyez sur le bouton OK, l’icône de la 
machine à glaçons reste allumée en permanence 
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et l’indicateur continue de clignoter pendant le 
processus. Si vous n’appuyez sur aucun bouton 
après 20 secondes, l’icône et l’indicateur restent 
allumés. Et, la machine à glaçons s’arrête. Pour 
remettre la machine en marche, effleurez l’icône et 
l’indicateur ; alors, l’icône et l’indicateur d’arrêt de 
la machine à glaçon clignotent. Si vous n’appuyez 
sur aucun bouton pendant 20 secondes, l’icône et 
l’indicateur s’éteignent, puis la machine à glaçons 
se remet en marche.

C Indique si le distributeur de 
glaçons est activé ou non.

C
L'arrivée d'eau du réservoir à eau 
s'arrête lorsque cette fonction 
est sélectionnée. Toutefois, les 
glaçons déjà formés peuvent être 
retirés du distributeur.

23. Icône de la fonction Eco-Fuzzy
Appuyez sur la touche FN (jusqu’à ce que 
vous atteigniez l’icône de la lettre e et la ligne 
inférieure) pour activer la fonction Eco-Fuzzy. 
L’icône et l’indicateur de la fonction Eco-Fuzzy 
clignotent lorsque vous les effleurez. Ainsi, vous 
saurez si la fonction Eco-Fuzzy est activée ou 
désactivée. Lorsque vous appuyez sur le bouton 
OK, l’icône de la fonction Eco-Fuzzy s’allume 
de façon continue et l’indicateur continue de 
clignoter durant le processus. Si vous n’appuyez 
sur aucun bouton après 20 secondes, l’icône 
et l’indicateur restent allumés. Dans ce cas, la 
fonction Eco-Fuzzy est activée. Pour désactivée la 
fonction Eco-Fuzzy, effleurez l’icône et l’indicateur 
à nouveau et appuyez sur la touche OK. Ainsi, 
l’icône et l’indicateur de la fonction Eco-Fuzzy 
commenceront à clignoter. Si vous n’appuyez sur 
aucun bouton pendant 20 secondes, l’icône et 
l’indicateur s’éteignent et la fonction Eco-Fuzzy se 
désactive.

24. Icône de la fonction Vacances
Appuyez sur le bouton FN (jusqu’à ce que vous 
atteigniez l’icône du parapluie et la ligne inférieure) 
pour activer la fonction Vacances. L’icône et 
l’indicateur de la fonction Vacances clignotent 

lorsque vous les effleurez. Ainsi, vous saurez si 
la fonction Vacances est activée ou désactivée. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton OK, l’icône de 
la fonction Vacances reste allumée en permanence 
et la fonction Vacances s’active. L’indicateur 
clignote pendant ce processus. Appuyez sur le 
bouton OK pour désactiver la fonction Vacances. 
Ainsi, l’icône et l’indicateur de la fonction Vacances 
commenceront à clignoter et la fonction Vacances 
sera désactivée.
25.Icône multizone en mode réfrigérateur*
Lorsque vous sélectionnez l’icône multizone à 
l’aide du bouton FN et appuyez sur le bouton 
OK, le compartiment multizone devient un 
compartiment réfrigérateur et fonctionne comme 
un réfrigérateur.
26. Indicateur Celsius 
Il indique la température en degré Celsius. Lorsque 
l’indicateur de degré Celsius est activé, les valeurs 
de consigne de température s’affichent en degré 
Celsius et l’icône correspondante s’allume.

27. Bouton de baisse de température
Sélectionnez le compartiment correspondant 
à l’aide du bouton de sélection ; l’icône du 
compartiment représentant le compartiment 
correspondant clignote. Si vous appuyez sur le 
bouton de baisse de température pendant ce 
processus, la valeur de consigne décroît. Si vous 
appuyez en boucle sur ce bouton, la valeur de 
consigne se réinitialise.
28. Icône de changement de température du 
compartiment réfrigérateur*
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.

29. Icône de changement de température du 
compartiment réfrigérateur
Indique le compartiment dont la température doit 
être modifiée. Lorsque l’icône de changement de 
température du compartiment clignote, alors le 
compartiment correspondant a été sélectionné.
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30. Verrouillage des commandes
Appuyez sur le bouton Verrouillage des com-
mandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Le symbole de verrouillage des 
commandes 
s’allume et le mode Verrouillage des commandes 
s’active. Les boutons ne fonctionnent pas lorsque 
le mode Verrouillage des commandes est actif. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Verrouillage des 
commandes et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. Lorsque l’icône de verrouillage des 
commandes s’éteint, le mode Verrouillage des 
commandes se désactive.
Appuyez sur le bouton Verrouillage des 
commandes si vous souhaitez prévenir toute 
modification du réglage de température du 
réfrigérateur.

31.Bouton de sélection
Utilisez ce bouton pour sélectionner le comparti-
ment dont vous souhaitez modifier la température. 
Permet de basculer entre les compartiments en 
appuyant sur ce bouton. Vous pouvez savoir si le 
compartiment a été sélectionné à partir des icônes 
du compartiment (7, 17, 18, 20, 28, 29). Quelle 
que soit l’icône du compartiment qui clignote, le 
compartiment ayant la valeur de consigne de tem-
pérature que vous souhaitez modifier est sélec-
tionné. Vous pouvez ensuite modifier la valeur de 
consigne en appuyant sur le bouton de réduction 
de la valeur de consigne du compartiment (27) 
et sur le bouton d’augmentation de la valeur de 
consigne du compartiment (19). Si vous n’appuyez 
pas sur le bouton de sélection pendant 20 se-
condes, les icônes du compartiment s’éteignent. 
Vous devez appuyer à nouveau sur ce bouton pour 
sélectionner un compartiment.

32. Avertissement d'alarme désactivée
En cas de coupure d’électricité/d’alarme de 
température élevée, appuyez sur le bouton de 
désactivation d’alarme pour désactiver l'alarme, 
après avoir inspecté les aliments placés dans le 
compartiment congélateur.

33. Bouton de fonction de refroidissement 
rapide
Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyez 
brièvement sur ce bouton pour activer ou 
désactiver la fonction de refroidissement rapide. 
L’indicateur de refroidissement rapide s’éteint et 
l'appareil retourne à son réglage normal. 

C
Utilisez la fonction de refroidissement 
rapide lorsque vous souhaitez refroidir 
rapidement les aliments placés dans 
le compartiment réfrigérateur. Si 
vous souhaitez refroidir de grandes 
quantités d'aliments frais, nous vous 
recommandons d'activer cette fonction 
au préalable.

C
Après 8 heures de temps ou lorsque 
le compartiment réfrigérateur atteint 
la température souhaitée, la fonction 
de refroidissement rapide se désactive 
automatiquement si vous ne la 
désactivez pas vous-même.

C
Si vous appuyez sur le bouton de 
refroidissement rapide de façon 
répétée à des intervalles courts, 
le système de protection du circuit 
électronique s'active et le compresseur 
ne démarre pas automatiquement.

C
Cette fonction n'est pas reprise 
lorsque le courant est rétabli après 
une panne de courant.

34. 1 Indicateur de température 
ducompartiment multizone
Les valeurs de consigne de température du 
compartiment  multizone s’affichent.
34. 2 Indicateur de température du 
compartiment cave à vin*
Les valeurs de consigne de température du 
compartiment cave à vin s’affichent.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

*

5.2 Panneau de commande
Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température et de contrôler les autres 
fonctions liées à l’appareil sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Appuyez simplement sur la touche 
correspondante pour le réglage des fonctions. 

1-Fonction On/Off (Marche/Arrêt)
Appuyer sur la touche On/Off (Marche/Arrêt) 
pendant 3 secondes pour mettre le réfrigérateur 
en ou hors service.
2. Bouton de fonction de congélation rapide
Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver 
la fonction de congélation rapide. Lorsque la 
fonction a été activée, le compartiment de 
congélateur refroidit à une température inférieure 
à la valeur réglée.

C
Utiliser la fonction de congélation 
rapide pour congeler rapidement les 
aliments placés dans le compartiment 
de congélateur. Pour congeler de 
grandes quantités d'aliments, nous 
recommandons d'activer cette fonction 
avant de les placer dans l’appareil.

C
Sauf annulation, la fonction de 
congélation sera terminée au plus 
tard au bout de 4 heures ou lorsque le 
compartiment de réfrigérateur atteint la 
température souhaitée.

C Cette fonction n’est pas réactivée 
lorsque le courant est rétabli après une 
panne de courant.

3. Sélectionner le bouton
Utiliser ce bouton pour sélectionner la cabine dont 
la température doit être changée. Commuter entre 
les cabines en appuyant sur ce bouton. La cabine 
sélectionnée est identifiée au moyen des icônes 
de cabine (6, 24, 25). Quelle que soit la cabine 
dont l’alimentation est activée, la cabine dont la 
valeur de température réglée doit être modifiée est 
sélectionnée. Ensuite, la valeur réglée peut être 
modifiée en appuyant sur le bouton de réglage de 
la valeur de température (4).

4. Réglage de la température / Baisse de la 
température
Appuyer sur ce bouton baisse la température du 
compartiment sélectionné.

5-Voyant Quick Freeze (Congélation rapide)
Cet icône s’allume lorsque la fonction de 
congélation rapide est active.

6. Indicateur du compartiment de 
réfrigérateur
Lorsque cet indicateur est allumé, la température 
dans le compartiment de réfrigérateur est affichée 
sur l’indicateur de valeur de température. Le 
compartiment de réfrigérateur peut être réglé sur 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 
40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 ou 33°F  en appuyant 
sur le bouton de réglage de la température (4).
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C
Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
correspondre exactement à votre produit. Si les pièces accessoires ne sont pas fournies avec l'appareil 
que vous avez acheté, elles conviennent pour d'autres modèles.

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles
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7. Indicateur de valeur de température
Affiche la valeur de température du compartiment 
sélectionné. 
8. Indicateur Fahrenheit
Il s’agit de l’indicateur Fahrenheit. Lorsque 
l’indicateur Fahrenheit est activé, les valeurs de 
réglage de la température s’affichent en degrés 
Fahrenheit et l’icône correspondant s’allume.

9. Icône de réfrigérateur joker
La sélection de l’icône de réfrigérateur joker avec 
le bouton FN (16) et une pression du bouton 
OK (17) transforment la cabine joker en une 
cabine de réfrigérateur qui fonctionne comme un 
refroidisseur.
10. Icône de cabine joker
L’icône de cabine joker est présentée.
11. Icône de congélateur joker
La sélection de l’icône de congélateur joker avec 
le bouton FN (16) et une pression du bouton OK 
(17) transforment la cabine joker en une cabine de 
congélateur qui fonctionne comme un congélateur.
12. Avertissement de panne d’électricité / 
température élevée / erreur 
Ce voyant s’allume en cas de coupure 
d’électricité, de défauts de température élevée 
et d’avertissements d’erreur. En cas de panne de 
courant prolongée, la température maximale du 
compartiment congélateur s’affiche sur l’écran 
numérique. Après le contrôle des aliments dans le 
compartiment congélateur, appuyer sur le bouton 
de désactivation de l’alarme (19) pour acquitter 
l’avertissement. 

13.Réglage de l’indicateur Celsius et 
Fahrenheit
Aller sur cette touche en utilisant la touche FN et 
sélectionner Fahrenheit ou Celsius avec la touche 
OK. Lorsque l’unité de température correcte est 
sélectionnée, le voyant Fahrenheit ou Celsius 
s’allume.

14. Icône de fonction de vacances
Appuyer sur la touche FN (jusqu’à ce qu’elle 
atteigne l’icône de parapluie) pour activer 
la fonction de vacances. Lorsque le curseur 
est sur l’icône de fonction de vacances, ce 

dernier commence à clignoter. Cela permet de 
comprendre si la fonction de vacances est activée 
ou désactivée. Appuyer sur le bouton OK active 
la fonction vacances et le voyant est allumé en 
continu. Appuyer sur la touche OK pour annuler la 
fonction de vacances. Ainsi, le voyant de fonction 
de vacances commencera à clignoter et la fonction 
de vacances sera annulée.
15. Voyant de la fonction de refroidissement 
rapide
Ce voyant s’allume lorsque la fonction de 
réfrigération rapide est activée.
16. Bouton FN
Utiliser cette toucher permet de commuter entre 
les fonctions à sélectionner. Appuyer sur cette 
touche active ou désactive l’icône dont la fonction 
est requise et l’indicateur de l’icône commence 
à clignoter. Le bouton FN est désactivé s’il n’est 
pas actionné pendant 20 secondes. Appuyer une 
nouvelle fois sur ce bouton pour changer une 
nouvelle fois de fonction.

17. Bouton OK
Après avoir navigué parmi les fonctions en utilisant 
le bouton FN, le voyant clignote lorsque la fonction 
est annulée au moyen du bouton OK. Lorsque la 
fonction est activée, elle reste allumée. Le voyant 
continue de clignoter pour montrer l’icône qui est 
allumé.
18. Bouton de fonction de refroidissement 
rapide
Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyer 
brièvement sur ce bouton pour activer ou 
désactiver la fonction de refroidissement rapide. 
L’indicateur de refroidissement rapide s’éteint et 
l’appareil retourne à son réglage normal. 

19. Avertissement d’alarme désactivée
En cas de panne de courant / d’alarme de 
température élevée, appuyer sur le bouton de 
désactivation de l’alarme pour acquitter l’icône 
d’avertissement de température élevée (12) après 
avoir vérifié les aliments dans le compartiment de 
congélateur.  
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20. Réinitialisation du filtre
Le filtre est réinitialisé lorsque le bouton d’arrêt 
d’alarme (19) est actionné pendant 3 secondes. 
L’icône de réinitialisation de filtre s’éteint.

21. Icône de fonction eco fuzzy
Appuyer sur la touche FN (jusqu’à ce qu’elle 
atteigne l’icône de lettre e) pour activer la fonction 
eco fuzzy. Lorsque le curseur est sur l’icône eco 
fuzzy, ce dernier commence à clignoter. Cela 
permet de comprendre si la fonction eco fuzzy 
est activée ou désactivée. Une pression sur le 
bouton OK allume l’icône de fonction eco fuzzy en 
continu pendant ce processus. Si aucun bouton 
n’est actionné au bout de 20 secondes, l’icône 
reste allumée. Ainsi, la fonction eco fuzzy est 
activée. Pour annuler la fonction eco fuzzy, revenir 
une nouvelle fois sur l’icône et appuyer sur la 
touche OK. Ainsi, l’icône de fonction eco fuzzy 
commencera à clignoter. Ne pas appuyer sur un 
bouton pendant 20 secondes, l’icône s’éteindra et 
la fonction eco fuzzy sera arrêtée.

22. Icône d’arrêt de la machine à glaçons
Appuyer sur la touche FN (jusqu’à ce qu’elle 
atteigne l’icône de glaçon) pour arrêter la machine 
à glaçons. L’icône de l’arrêt de la machine 
à glaçons commence à clignoter en passant 
dessus, ainsi il est possible de comprendre si la 
machine à glaçons sera mise en ou hors service. 
Une pression sur le bouton OK allume l’icône 
de machine à glaçons en continu pendant ce 
processus. Si aucun bouton n’est actionné au 
bout de 20 secondes, l’icône et le voyant restent 
allumés. Ainsi, la machine à glaçons est mise hors 
service. Pour remettre la machine à glaçons en 
service, repasser sur l’icône. L’icône de la machine 
à glaçons commencera à clignoter. Une pression 
sur le bouton OK éteindra l’icône et de ce fait la 
machine à glaçons sera remise en service.

C Indique si le distributeur de 
glaçons est en ou hors service.

C
L'arrivée d'eau du réservoir d’eau 
est coupée lorsque cette fonction 
est sélectionnée. Toutefois, les 
glaçons déjà formés peuvent être 
retirés du distributeur.

23. Icône de réinitialisation du filtre
Cet icône s’allume lorsque le filtre doit être 
réinitialisé.

24. Indicateur Celsius 
Il s’agit de l’indicateur Celsius. Lorsque l’indicateur 
Celsius est activé, les valeurs de réglage de la 
température s’affichent en degrés Celsius et 
l’icône correspondant s’allume.

25. Indicateur du compartiment Joker
Lorsque cet indicateur est actif, la température du 
compartiment joker est affichée sur l’indicateur 
de valeur de température. Les valeurs réglées du 
compartiment joker changent en actionnant le 
bouton de réglage de la température (4).

26. Indicateur du compartiment de 
congélateur
Lorsque cet indicateur est allumé, la température 
dans le compartiment de congélateur est affichée 
sur l’indicateur de valeur de température. Le 
compartiment de congélateur peut être réglé sur 
-18, -19, -20, -21, -22, -23 et -24 °C /0, -2, -4, 
-6, -8, -10 et -12°F  en appuyant sur le bouton de 
réglage de la température (4).
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5.3 Congélation des aliments frais
•	 Pour préserver la qualité des aliments, il faut 

les congeler aussi rapidement que possible 
lorsqu’ils sont placés dans le compartiment 
congélateur, pour cela, utilisez la fonction de 
congélation rapide.

•	 Vous pouvez conserver les aliments plus 
longtemps dans le compartiment congélateur 
en les congelant lorsqu’ils sont frais.

•	 Emballez les aliments à congeler et fermez les 
emballages pour éviter l’infiltration d’air.

•	 Assurez-vous d’emballer vos aliments avant 
de les mettre dans le congélateur. Utilisez 
des récipients pour congélateur, du papier 
aluminium et du papier résistant à l’humidité, 
des sacs en plastique et d’autres matériels 
d’emballage au lieu d'un papier d'emballage 
ordinaire.

•	 Étiquetez chaque emballage d’aliments en 
ajoutant la date avant la congélation. De cette 
manière, vous pouvez distinguer la fraîcheur 
de chaque emballage alimentaire chaque fois 
que vous ouvrez votre congélateur. Rangez les 
aliments congelés les plus anciens à l’avant du 
compartiment pour vous assurer qu’ils soient 
utilisés en premier.

•	 Consommez immédiatement les aliments 
congelés après la décongélation et évitez de 
les recongeler.

•	 Ne congelez pas une quantité trop importante 
à la fois. 

5.4 Recommandations relatives 
à la conservation des 
aliments congelés

Le compartiment doit être réglé à au moins -18 °C

1. Rangez les paquets dans le congélateur aussi 
rapidement que possible après achat en 
évitant la décongélation.

2. Vérifiez la date de péremption figurant 
sur l’emballage après les mentions « à 
consommer avant le » et « à consommer de 
préférence avant le » avant de le congeler.

3. Assurez-vous que l’emballage alimentaire 
n’est pas endommagé.

5.5 Informations concernant 
la congélation

Conformément aux normes CEI 62552, le 
réfrigérateur congèle au moins 4,5 kg d’aliments 
par volume de 100 litres de congélation en moins 
de 24 heures, à une température ambiante de 
25 °C et une température intérieure inférieure ou 
égale à -18 °C.
Il n’est possible de conserver des denrées sur 
de longues périodes qu’avec des températures 
inférieures ou égales à -18 °C. 
Vous pouvez conserver la fraîcheur de vos denrées 
pendant plusieurs mois (à des températures 
inférieures ou égales à -18 °C dans le 
surgélateur).
Ne laissez pas les aliments à congeler entrer en 
contact avec les aliments déjà congelés pour éviter 
la décongélation partielle de ces derniers. 
Faites bouillir les légumes, puis égouttez-les pour 
les conserver plus longtemps après congélation. 
Après avoir égoutté les légumes, mettez-les dans 
des emballages étanches à l’air et rangez-les 
dans le congélateur. La congélation d’aliments 
tels que les bananes, les tomates, la laitue, le 
céleri, les œufs bouillis et les pommes de terre est 
déconseillée. Lorsque ces aliments sont congelés, 
seuls leurs valeurs nutritionnelles et leur goût 
sont affectés négativement. Ils ne doivent pas être 
avariés au risque d’entraîner des risques pour la 
santé humaine. 
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Réglage du 
compartiment 
congélateur

Réglage du 
compartiment 
réfrigérateur

Remarques

-18 °C 4°C Voici le réglage normal recommandé.
-20, -22 ou 
-24 °C 4°C Ces réglages sont recommandés lorsque la température 

ambiante dépasse 30 °C.

Congélation 
rapide 4°C

Cet indicateur est utilisé lorsque vous voulez congeler vos 
denrées pendant une courte période. Le réfrigérateur retourne à 
son mode de fonctionnement précédent lorsque le processus est 
achevé.

Inférieure ou 
égale à -18 °C 2°C

Utilisez ce réglage si vous estimez que le compartiment 
réfrigérateur n’est pas assez froid à cause de la chaleur ou de 
l’ouverture et la fermeture fréquentes de la porte.

5.6 Disposition des aliments

Balconnets du 
compartiment 
congélateur

Différents aliments congelés 
comme de la viande, du 
poisson, des crèmes glacées, 
des légumes, etc.

Balconnets du 
compartiment 
réfrigérateur.

Aliments dans des casseroles, 
assiettes couvertes et 
récipients fermés, œufs (dans 
un récipient fermé)

Balconnets 
de la porte du 
compartiment 
réfrigérateur

Aliments emballés et de petite 
taille ou boissons

Bac à légumes Fruits et légumes

Compartiment 
Produits frais

Épicerie fine (aliments pour 
petit déjeuner, produits carnés 
à consommer à court terme)

5.7 Avertissement - Porte ouverte
(Cette caractéristique est en option)
Un signal d’avertissement sonore retentit lorsque 
la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 
1 minute. Cet avertissement s’arrête en refermant 
la porte ou en appuyant sur n'importe quel bouton 
de l'affichage.

5.8 Eclairage LED 
L'éclairage intérieur utilise une lampe de type LED. 
Contactez le service agréé pour tout problème lié à 
cette lampe.
La lampe utilisée dans cet appareil n'est pas 
adaptée pour l'éclairage des pièces de la maison. 
Le but visé par cette lampe est d'aider l'utilisateur 
à placer les aliments dans le réfrigérateur/
congélateur d'une manière sûre et confortable.



24 / 32 FR Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

Fonctionnement de l’appareil

5.9 Compartiment Zone fraîcheur
Les compartiments zone fraîcheur vous permettent 
de conserver vos aliments fragiles (viande, 
poisson, froimage, charcuterie) à une température 
quelque peu inférieure à celle du compartiment 
réfrigérateur.
Vous pouvez augmenter le volume interne de votre 
réfrigérateur en enlevant le compartiment Zone 
fraîche souhaité.

1. Poussez le compartiment vers vous jusqu'à ce 
qu'il s'arrête.

2. Soulevez ce compartiment d’environ 1 cm et 
poussez-le vers vous pour l'enlever de son 
support.

5.10 Bac à légumes
Le bac à légumes du réfrigérateur a été 
spécialement conçu pour vous aider à conserver 
vos denrées au frais sans que celles-ci n'aient à 
perdre de leur humidité. C’est pourquoi en général, 
l’air frais circule davantage tout autour du bac à 
légumes. Enlevez les balconnets de porte alignés 
contre le bac à légumes avant d’enlever le bac à 
légumes.  

5.11 Bac à humidité contrôlée
(EverFresh+)
(Cette caractéristique est en option)
Le taux d’humidité des fruits et des légumes est 
maintenu sous contrôle grâce au bac à humidité 
contrôlée. Vous avez ainsi la garantie que vos 
produits restent frais plus longtemps.
Nous vous recommandons de placer les légumes 
à feuilles tels que la laitue, les épinards et les 
légumes sensibles à la perte d’humidité dans une 
position aussi horizontale que possible, lorsque 
vous les mettez dans le bac à légumes ; évitez de 
les poser sur leurs racines.
Une fois les légumes replacés dans le bac, il faut 
prendre en considération leur poids spécifique. 
Les légumes lourds et durs doivent être posés au 
fond du bac, tandis que les plus légers et tendres 
seront placés au-dessus.

Retirez toujours les légumes du bac de leurs sacs 
en plastique. Lorsqu’ils restent dans leurs sacs 
en plastique, ils pourrissent rapidement. Si vous 
souhaitez éviter tout contact entre les légumes 
pour des raisons d’hygiène, utilisez du papier 
perforé ou un matériel similaire au lieu des papiers 
plastiques.
Ne mélangez pas les poires, les abricots, les 
pêches, etc., en particulier les fruits qui produi-
sent de grandes quantités d’éthylène, dans le 
même bac avec d’autres fruits et légumes. Le gaz 
d’éthylène émis par ces fruits peut accélérer la 
détérioration et la décomposition des autres en 
très peu de temps.

5.12 Casier à œufs
Vous pouvez installer le support à œufs sur un 
balconnet de la porte ou de l'intérieur de votre 
choix.
Ne placez jamais le support à œufs dans le 
compartiment congélateur.

5.13 Section centrale modulable 
La section modulable centrale est destinée à 
empêcher l’air froid à l’intérieur du réfrigérateur de 
s’en échapper. 
1-  Cette section permet de jointer et sceller  les 
portes du compartiment réfrigérateur lorsque 
celles-ci sont fermées.  
2- En outre, l’adoption d’une section centrale 
modulable permet d’augmenter le volume net du 
compartiment réfrigérateur. Les sections centrales 
standard situées à l’intérieur du produit.
3-La section centrale modulable est fermée 
lorsque la porte gauche du compartiment réfrigé-
rateur est ouverte.
4-Vous ne devez pas l’ouvrir manuellement. Elle se 
déplace sous le contrôle des pièces en plastique 
de la carrosserie lorsque la porte est fermée.
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5.14 Compartiment  Multizone  
Le compartiment Multizone de votre réfrigérateur 
peut être utilisé dans n’importe quel mode en 
le réglant sur les températures du réfrigérateur 
(2/4/6/8 °C) ou du congélateur (-18/-20/-22/-
24). Vous pouvez maintenir le compartiment à la 
température désirée avec le bouton de réglage 
de la température du compartiment de conserva-
tion Multizone. La température du compartiment 
Multizone peut être réglée entre 0 et 10 degrés 
en plus des températures du compartiment du 
réfrigérateur et à -6 degrés en plus des tempé-
ratures du compartiment congélateur. « 0 » degré 
est utilisé pour conserver les produits laitiers plus 
longtemps, -6 degrés est utilisé pour conserver les 
viandes jusqu’à 2 semaines dans un état permet-
tant une découpe facile. 
 La fonction de passage à un compartiment 
réfrigérateur ou congélateur est possible grâce à 
un élément réfrigérant situé dans la section fermée 
(compartiment du compresseur) à l'arrière du 
réfrigérateur. Pendant le fonctionnement de cet 
élément, vous pouvez écouter des bruits similaires 
à ceux provenant d’une horloge analogique. Ce 
phénomène est tout à fait normal et ne constitue 
nullement un dysfonctionnement.

5.15 Bluelight
(Cette caractéristique est en option)
Les bacs à légumes du réfrigérateur sont éclairés 
par un voyant lumineux bleu. Les denrées 
alimentaires conservées dans les bacs à légumes 
continuent leur photosynthèse grâce aux effets 
de sa longueur d’onde et conservent ainsi 
leur fraîcheur et leur teneur en vitamines plus 
lontemps.

5.16 Filtre anti-odeurs
Le filtre anti-odeurs placé dans le conduit 
d’aération du compartiment réfrigérateur empêche 
la formation d’odeurs désagréables dans 
l’appareil.
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5.17 Compartiment cave à vin*
(Cette caractéristique est en option)
1 – Charger votre cave
Le compartiment cave à vins a été conçu pour charger jusqu’à 28 bouteilles de front + 3 bouteilles 
accessibles par une clayette télescopique. Ces quantités maximales annoncées sont données à titre 
indicatif et correspondent a des tests effectués avec une bouteille étalon, de type « bordelaise 75 cl ».

2- Températures de service optimales suggérées 
Notre conseil : Si vous mélangez différents types de vins, choisissez un réglage à 12 ° Celsius comme 
dans une vraie cave. Pour les blancs, qui demandent à être servis entre 6 et 10°, pensez à placer vos 
bouteilles au réfrigérateur 1/2 heure avant le service, cela suffira à les placer à la température idéale. 
Quant aux rouges, ils se réchaufferont lentement à la température ambiante au moment de servir.
 
16 -17°C  Grands vins de Bordeaux - Rouges
15 -16°C  Grands vins de Bourgogne - Rouges
14 -16°C  Grands crus de vins blancs secs
11 -12°C  Rouges lêgers, fruitês, jeunes
10 -12°C  Rosês de Provence, vins de primeur
10 -12°C  Blancs secs et vins de pays rouges
8 - 10°C  Vins de pays blancs
7 - 8°C  Champagnes
6-°C  Vins liquoreux
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3- Suggestions relatives à l’ouverture d’une bouteille de vin avant la dégustation :

Vins blancs  Environ 10 minutes avant de servir
Vins rouges jeunes    Environ 10 minutes avant de servir
Vins rouges denses et matures                  Environ 30 à  60 minutes avant de servir

4- Combien de temps se conserve une bouteille ouverte ?
Les bouteilles de vin que vous n’avez pas terminées doivent être fermées correctement et peuvent être 
conservées dans un endroit frais et sec pendant les périodes suivantes :

   Vins blancs  Vins rouges

Bouteille pleine à 75 % 3 à  5 jours  4 à  7 jours
Bouteille pleine à 50 % 2 à  3 jours  3 à  5 jours
Moins de 50 %  1 jour   2 jours

5.18 Utilisation du distributeur 
d’eau interne

(pour certains modèles)

Une fois que vous avez raccordé le réfrigérateur à 
une source d’alimentation ou remplacé, vidangez 
le réseau d’alimentation en eau. Utilisez un 
récipient solide pour abaisser et tenir le levier 
du distributeur d’eau pendant 5 secondes, puis 
relâchez-le pendant 5 secondes. Répétez cette 
étape jusqu’à ce que l’eau s’écoule. Une fois que 
l’eau commence à s’écouler, continuez d’abaisser 
et de relâcher le levier du distributeur (5 secondes 
en position marche, 5 secondes en position arrêt) 
jusqu’à obtention d’un nombre total de 4 gal. 
(15 l). Cela permet de libérer l’air contenu dans 
le filtre et le système de distribution d’eau et de 
préparer le filtre à eau pour l’utilisation. Un rinçage 
supplémentaire peut être nécessaire dans certains 
cas. Une fois l’air évacué du système, l’eau peut 
jaillir du distributeur.
Laissez 24 heures au réfrigérateur pour qu’il 
refroidisse et refroidisse l’eau. Laissez s’écouler 
suffisamment d’eau chaque semaine afin de 
maintenir une source d’approvisionnement fraîche.

C
Après 5 minutes d'écoulement 
continu, le distributeur arrête 
la distribution afin d'éviter tout 
débordement. Pour poursuivre la 
distribution, appuyez à nouveau sur le 
levier.

5.19 Distribution d’eau
Placez un récipient sous le bec distributeur d’eau 
tout en appuyant sur le levier.
Relâchez le levier pour arrêter l’écoulement d’eau.

C
Il est tout à fait normal que les premiers 
verres d'eau obtenus du distributeur soient 
chauds.

C
Si vous n'utilisez pas le distributeur 
d'eau pendant une période prolongée, 
débarrassez-vous des premiers verres 
d'eau afin d'obtenir de l'eau fraîche.

Lors de la première utilisation, patientez pendant 
environ 24 heures afin que l’eau refroidisse.
Enlevez le verre peu de temps après avoir tiré sur 
la gâchette.
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5.20 Utilisation du distributeur d’eau

A

Avant d'utiliser votre réfrigérateur pour 
la première fois, et une fois le filtre à eau 
remplacé, des gouttes d'eau s'écoulent du 
distributeur d'eau. Pour éviter l’égouttement 
ou les fuites d’eau provenant du distribu-
teur, purgez l'air contenu dans le système 
en répartissant l'eau dans 5-6 gallons 
(environ 20 litres) d'eau à l'aide du distri-
buteur d'eau, avant la première utilisation 
et chaque fois que vous remplacez le filtre 
à eau. Cela permet de libérer l'air piégé 
dans le système et d'arrêter les fuites 
d'eau émanant du distributeur d'eau. En 
cas d'obstruction du débit d'eau, vérifiez la 
position de l'accouplement et la rectitude 
de la conduite d'eau située à l'arrière de 
l'appareil. 

C
Si juste quelques gouttes d'eau fuient de 
votre distributeur d'eau une fois l'eau écou-
lée, cela est normal.

5.21 Distributeur de glaçons 
(pour certains modèles)
Pour obtenir des glaçons grâce à cette machine, 
remplissez le réservoir d'eau du compartiment 
réfrigérateur jusqu'au niveau maximum. 
Après environ 15 jours, les glaçons se trouvant 
à l’intérieur du tiroir à glace peuvent se coller les 
uns aux autres et former un bloc en raison de l’air 
chaud et humide. Ce phénomène est normal. Si 
vous ne parvenez pas à briser le bloc, videz les 
récipients à glaçons et fabriquez à nouveau des 
glaçons. 

C
Il est recommandé de changer l’eau  
du  réservoir d’eau si elle y est restée 
pendant plus de 2 à 3 semaines. 

C
Les bruits étranges provenant du 
réfrigérateur à 120 minutes d’intervalles 
sont des sons émis pendant la 
fabrication et la distribution de glaçons. 
Ce phénomène est normal.

C
Si vous ne souhaitez plus fabriquer des 
glaçons, appuyez sur l’icône Ice off pour 
arrêter le distributeur de glaçons afin 
d’économiser de l’énergie et prolonger la 
durée de vie de votre réfrigérateur.

C
Il est tout à fait normal que quelques gouttes 
d’eau s'écoulent du distributeur après le 
retrait de l'eau.
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Fonctionnement de l’appareil

5.22 Distributeur et récipient de 
conservation de glaçons

 (dans certains modèles)

Utilisation du distributeur
Remplissez le distributeur de glaçons avec de 
l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons seront 
prêts dans environ deux heures. Ne pas retirer 
le distributeur de glaçons de son logement pour 
prendre de la glace. 
Tournez les molettes des réservoires à glaçons 
dans le sens des aiguilles d’une montre, de 
manière à former un angle de 90 degrés. 
Les glaçons contenus dans les réservoirs 
tomberont dans le récipient de conservation de 
glaçons situé en dessous. 
Vous pouvez alors sortir le récipient de 
conservation de glaçons et servir les glaçons. 
Si vous le désirez, vous pouvez laisser les glaçons 
dans leur récipient de conservation.

Récipient de conservation de glaçons 
Le récipient de conservation de glaçons sert 
simplement à accumuler les glaçons. Ne versez 
pas d’eau à l’intérieur. Cela peut le casser.
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6  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée 
de vie.

B
AVERTISSEMENT: Débranchez 
l’alimentation avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus 
et abrasifs, de savon, de produits 
nettoyage domestiques, d’essence, 
de carburant, du cirage ou des 
substances similaires pour le 
nettoyage du produit.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à 
café de  bicarbonate dans de l’eau. 
Trempez un morceau de tissu dans 
cette eau et essorez-le. Nettoyez 
soigneusement l’appareil avec ce 
chiffon et ensuite avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement 
de la lampe ainsi que d’autres 
composants électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon 
humide. Retirez tous les aliments 
de l’intérieur afin de démonter la 
porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour 
les démonter. Nettoyez et séchez 
les étagères, puis refixez-les en les 
faisant glisser à partir du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du 
chlore, ou des produits de nettoyage 
pour les surfaces externes et les 
pièces chromées de l’appareil. Le 
chlore entraîne la corrosion de ce type 
de surfaces métalliques.

•	 Évitez d’utiliser des objets tranchants 
ou abrasifs, du savon, des produits 
ménagers de nettoyage, des 
détergents, de l’essence, du benzène, 
de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique 
pourraient s’effacer et les pièces 
elles-mêmes pourraient présenter 
des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour 
nettoyer et sécher.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs
À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun 
matériau odorant. Cependant; la conservation des 
aliments dans des sections inappropriées et le 
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner 
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de  
bicarbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
•	 Conservez les aliments dans des 

récipients fermés. Des micro-
organismes peuvent proliférer des 
récipients non fermés et émettre de 
mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés 
ou avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des 
surfaces en plastique
Si de l’huile se répand sur les surfaces en 
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec 
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.
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vivo7 Dépannage

Vérifiez la liste suivante avant de contacter le 
service après-vente. Cela vous permet de gagner 
du temps et de l’argent. Cette liste contient les 
problèmes fréquemment rencontrés qui ne sont 
pas le résultat d'un défaut de fabrication ou d'une 
mauvaise utilisation des matériaux. Il se peut 
que votre appareil ne présente pas certaines des 
caractéristiques décrites ici.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
•	 Il peut ne pas être branché comme il se doit. 

>>>Branchez l’appareil correctement.
•	 Le fusible de la prise à laquelle votre 

réfrigérateur est branché ou le fusible 
principal a peut-être sauté. >>>Vérifiez le 
fusible.

Condensation sur la paroi intérieure du 
compartiment réfrigérateur. (MULTI ZONE, 
COOL CONTROL et FLEXI ZONE).
•	 La porte peut avoir été ouverte/fermée 

fréquemment. Évitez d’ouvrir/de fermer la porte 
du réfrigérateur fréquemment.

•	 L'environnement peut être trop humide. 
>>>N'installez pas le réfrigérateur à des 
endroits très humides.

•	 Les aliments contenant du liquide peuvent avoir 
été placés au réfrigérateur dans des récipients 
sans couvercle. >>>Assurez-vous que des 
aliments contenant du liquide rangés dans des 
récipients non fermés ne soient pas placés pas 
dans le réfrigérateur.

•	 La porte du réfrigérateur peut avoir été laissée 
entrouverte. >>>Ne gardez pas longtemps les 
portes de votre réfrigérateur ouvertes.

•	 Le thermostat peut avoir été réglé à un niveau 
très froid. >>>Réglez le thermostat à un niveau 
approprié.

Le compresseur ne fonctionne pas.

•	 Le dispositif de protection thermique du 
compresseur sautera en cas de coupures 
soudaines du courant ou de débranchement 
intempestif, en effet la pression du liquide 
réfrigérant du système de refroidissement 
ne sera pas équilibrée. Le réfrigérateur 
recommence à fonctionner normalement après 
6 minutes environ. Si le réfrigérateur ne démarre 
pas à la fin de cette période, veuillez appeler le 
prestataire de services agréé.

•	 Le congélateur est en mode dégivrage. >>>Ceci 
est normal pour un réfrigérateur qui effectue le 
dégivrage entièrement automatique. Le cycle de 
dégivrage est effectué périodiquement.

•	 Le réfrigérateur ne doit pas être branché. 
>>>Assurez-vous que la fiche est bien insérée 
dans la prise.

•	 Les réglages de température peuvent être 
incorrects. >>>Sélectionnez la valeur de 
température correcte.

•	 Panne de courant possible. >>>Le réfrigérateur 
commence à fonctionner normalement une fois 
que l'alimentation est rétablie.

Le niveau sonore augmente lorsque le 
réfrigérateur est en marche.
•	 Les performances de fonctionnement du 

réfrigérateur peuvent varier en fonction des 
variations de température ambiante. Cela est 
normal et n’est pas un défaut.

Le réfrigérateur fonctionne fréquemment 
ou pendant de longue périodes.
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Dépannage

•	 Votre nouveau réfrigérateur est peut-être plus 
grand que l’ancien. Les grands réfrigérateurs 
durent plus longtemps.

•	 La température de la pièce est probablement 
élevée. >>>Il est normal que l'appareil 
fonctionne plus longtemps dans des 
environnements chauds.

•	 Il se peut que le réfrigérateur ait été 
branché ou chargé d’aliments. >>>Il faut 
plus de temps à l’appareil pour atteindre 
la température réglée lorsqu'il vient d'être 
branché ou chargé. Ce phénomène est normal.

•	 De grandes quantités d'aliments chauds 
ont peut-être été mises au réfrigérateur 
récemment. >>>Ne placez pas les aliments 
chauds dans le réfrigérateur.

•	 Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>L'air chaud qui pénètre 
dans le réfrigérateur le fait fonctionner 
plus longtemps. N’ouvrez pas les portes 
fréquemment.

•	 Les portes des compartiments congélateur 
et réfrigérateur ont été laissées entrouvertes. 
>>>Assurez-vous que les portes sont bien 
fermées.

•	 L'appareil peut être réglé à une température 
très basse. >>> Réglez la température 
du réfrigérateur à un degré plus chaud et 
patientez que l’appareil atteigne ce niveau de 
température.

•	 Le joint de porte du réfrigérateur ou du 
compartiment congélateur peut être sale, 
usé, brisé ou mal fixé. >>> Nettoyez ou 
remplacez le joint. Tout joint endommagé/brisé 
fait fonctionner le réfrigérateur pendant une 
période de temps plus longue afin de conserver 
la température actuelle.

La température du réfrigérateur est 
adéquate, mais la température du 
congélateur est très basse.
•	 La température du compartiment congélateur 

peut être réglée à une valeur très basse.>>> 
Réglez la température du compartiment 
congélateur à une valeur supérieure et 
vérifiez.

La température du congélateur est 
adéquate, mais la température du 
réfrigérateur est très basse.
•	 Le réfrigérateur est réglé à une température 

très basse. >>> Réglez la température du 
réfrigérateur à un degré supérieur et vérifiez.

Les denrées conservées dans les tiroirs 
du compartiment de réfrigération sont 
congelées.
•	 La température du compartiment 

réfrigérateur peut être réglée à une valeur 
très élevée.>>> Réglez la température du 
compartiment réfrigérateur à une valeur 
inférieure et vérifiez.

La température dans le réfrigérateur ou le 
congélateur est très élevée.
•	 La température du compartiment réfrigérateur 

peut être réglée à une température très élevée. 
>>>Le réglage du compartiment réfrigérant 
a un effet sur la température du congélateur. 
Modifiez la température du réfrigérateur ou 
du compartiment congélateur jusqu'à ce 
que la température du réfrigérateur ou du 
compartiment congélateur atteigne un niveau 
adéquat.

•	 Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>N'ouvrez pas les portes 
fréquemment.

•	 La porte a peut-être été laissée entrouverte. 
>>>Fermez complètement la porte.

•	 Le réfrigérateur était peut-être tout simplement 
branché ou chargé d’aliment. >>>Ce 
phénomène est normal. Il faut plus de temps à 
l’appareil pour atteindre la température réglée 
lorsqu'il vient d'être branché ou chargé.

•	 De grandes quantités d'aliments chauds 
ont peut-être été mises au réfrigérateur 
récemment. >>>Ne placez pas les aliments 
chauds dans le réfrigérateur.

Vibrations ou bruits.
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•	 Le plancher peut ne pas être stable ou 

de niveau. >>>Si le réfrigérateur vibre 
légèrement, ajustez l'alimentation pour 
l'équilibrer. Assurez-vous que le sol est de 
niveau et capable de supporter le poids du 
réfrigérateur.

•	 Les objets placés sur le réfrigérateur peuvent 
causer du bruit. >>>Retirez tout objet placé 
sur le réfrigérateur.

Le réfrigérateur produit des bruits 
semblables à de l’eau qui coule ou à la 
pulvérisation d’un liquide.
•	 Les écoulements de liquide et de gaz 

surviennent conformément aux principes 
de fonctionnement du réfrigérateur. >>>Ce 
phénomène est normal et n'est pas 
considéré comme un défaut.

Le réfrigérateur émet un sifflement.
•	 Votre appareil est doté de ventilateurs qui 

servent à le refroidir. Cela est normal et n’est 
pas un défaut.

L'humidité s'accumule sur les parois 
intérieures du réfrigérateur.
•	 Un temps chaud et humide augmente la 

formation de givre et de condensation. Cela 
est normal et n’est pas un défaut.

•	 Les portes peuvent avoir été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes depuis 
longtemps. >>>N'ouvrez pas les portes 
fréquemment. Fermez les portes, si elles sont 
ouvertes.

•	 La porte a peut-être été laissée entrouverte. 
>>>Fermez complètement la porte.

L'humidité est présente sur la surface 
extérieure du réfrigérateur ou entre les 
portes.
•	 L'air peut être humide. C'est tout à 

fait normal par temps humide. >>>La 
condensation disparaît une fois que le taux 
d'humidité diminue.

•	 L’espace présent entre deux portes du 
réfrigérateur peut présenter de l’humidité 
si vous utilisez rarement votre appareil. 
Ce phénomène est normal. Cette humidité 
disparaît en cas d'utilisation fréquente du 
réfrigérateur.

L'intérieur du réfrigérateur dégage une 
mauvaise odeur.
•	 L’appareil n’a peut-être pas été nettoyé 

régulièrement. Nettoyez l’intérieur du 
réfrigérateur avec une éponge, de l’eau tiède 
ou de l’eau gazeuse.

•	 Certains récipients ou matériaux d'emballage 
peuvent provoquer des odeurs. >>>Utilisez 
un autre récipient ou du matériel d'emballage 
d'une autre marque.

•	 Les aliments peuvent avoir été mis au 
réfrigérateur dans des récipients sans 
couvercle. >>>Conservez les aliments dans 
des récipients fermés. Les micro-organismes 
émis par les récipients sans couvercle 
peuvent provoquer des odeurs désagréables.

•	 Sortez les aliments périmés ou abîmés du 
réfrigérateur.

Il est impossible de fermer la porte.
•	 Des récipients peuvent empêcher la porte de 

se fermer. >>> Repérez les emballages qui 
obstruent la porte.

•	 Le réfrigérateur peut être instable sur le sol. 
>>>Ajustez les pieds du réfrigérateur au 
besoin pour le garder en équilibre.

•	 Le plancher peut ne pas être de niveau ou 
solide. >>>Assurez-vous que le plancher est 
de niveau et qu'il peut supporter le poids du 
réfrigérateur..

Les bacs à légumes sont coincés.
•	 Les aliments peuvent toucher la 

paroi supérieure du bac à légumes. 
>>>Réorganisez les aliments dans le bac à 
légumes.

Si la surface de l'appareil est chaude

Vous pouvez observer une élévation de la 
température entre les deux portes, sur les 
panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière 
pendant le fonctionnement de l’appareil. Ce 
phénomène est normal et ne nécessite aucune 
opération d’entretien !
Le ventilateur continue de fonctionner 
lorsque la porte est ouverte.
Le ventilateur peut continuer de fonctionner 
lorsque la porte du congélateur est ouverte.

A
AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez 
pas à résoudre le problème même 
après avoir suivi les instructions 
données dans cette section, contactez 
votre revendeur ou le prestataire de 
services agréé. N'essayez jamais de 
réparer un appareil défectueux.
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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.



2 / 33 UK Холодильник / Інструкція користувача

1   Інструкції з техніки безпеки й 
охорони довкілля 3
1.1. Загальні правила техніки безпеки 3
1.1.1 Попередження щодо 

високонебезпечної речовини        5
1.1.2 Для моделей з розподільником 

охолодженої води                          5
1.2. Застосування за призначенням     6
1.3. Безпека дітей                                   6
1.4. Відповідність Директиві щодо 

відпрацьованого електричного 
й електронного обладнання й 
утилізація відходів                         6

1.5. Відповідність Директиві щодо 
обмеження використанням 
шкідливих речовин                         6

1.6. Інформація про упаковку               7

2 Холодильник 8

3 Встановлення 9
3.1. Правильне місце для 

встановлення                                 9
3.2. Встановлення пластмасових 

розпірок                                           9
3.3. Регулювання ніжок                        10
3.4. Підключення до електроживлення 11

4 Підготовка 12
4.1. Заходи щодо економії 

електроенергії                              12
4.2 Рекомендації щодо відділення 

свіжих продуктів                           13
4.3 Перше використання                    13

4 Підготовка 13

5 Використання приладу 14
5.1 Панель індикаторів                       14
5.2 Панель індикаторів                       19
5.3 Заморожування свіжих продуктів 22
5.4 Рекомендації щодо зберігання 

заморожених продуктів               22

5.5 Подробиці щодо глибокого 
заморожування                            22

5.6 Розміщення продуктів                   23
5.7 Попередження про відчинені 

дверцята                                      23
5.8 Лампа внутрішнього освітлення 23
5.9 Відділення для охолодження       23
5.10 Контейнер для овочів і фруктів 23
5.11 Контейнер для овочів і фруктів з 

регулюванням вологості              23
(FreSHelf)                                             23
5.12. Лоток для яєць                           24
5.13  Середня  секція, що обертається  24
5.14 Відділення для зберігання продуктів 

Cool Control                                   24
5.15 Синє світло                                  25
5.16 Фільтр запахів                              25
5.17 Відділення з відсіком для вина 26
5.18 Використання внутрішнього дозатора 

води                                               27
5.19 Дозування води                           27
5.20 Використання дозатора води     28
5.21 Льодогенератор Icematic            28
5.22 Льодогенератор і контейнер для 

зберігання льоду                          29

6  Обслуговування та чищення 30
6.1. Запобігання неприємного запаху 30
6.2. Захист пластмасових поверхонь  30

7 Усунення несправностей 31

Зміст



3 /33 UKХолодильник / Інструкція користувача

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, 
рекомендованих 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, 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 
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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 
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 
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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. 

•	 При розміщенні приладу, 
впевніться, що шнур живлення 
не пошкоджений і не сплутаний.

•	 Не розміщувати переносні 
багатомісні розетки чи 
переносні джерела живлення 
на задній частині приладу.

 

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. 
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).
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•	 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.
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.
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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
*Опція: Ілюстрації в цій інструкції користувача носять схематичний характер 
і можуть не збігатися в точності з Вашим приладом. Якщо ваш прилад не 
містить відповідних частини, інформація щодо цих частин відноситься до 
інших моделей.

*2

*34

5
6

7

*8

9

1

10

11

5

1-	 Панель індикаторів та управління
2-	 Відділення для масла та сиру
3-	  Переміщення дверної полиці на 70 мм
4-	  Скляна полиця холодильного 

відділення
5-	  Контейнери для овочів і фруктів 

холодильного відділення
6-	 Дверна полиця об'ємом у галон

7-	 Відділення для охолодження
8-	 Висувний контейнер для льоду
9-	 Скляні полиці відділення Multizone/

охолодження
10-	Висувні контейнери морозильного 

відділення
11-	Висувний ящик відділення Multizone
*ЗА ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
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3 Встановлення
3.1. Правильне місце 
для встановлення
Зверніться до авторизованої сервісної 
служби щодо встановлення приладу. 
Коли прилад готовий до установки, 
дивіться інформацію в інструкції з 
експлуатації і переконайтеся, що 
електропостачання і водопостачання 
відповідають необхідним вимогам. 
Якщо ні, викличте електрика та 
сантехніка, щоб організувати 
необхідне електропостачання та 
водопостачання.

B
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виробник 
не несе жодної відповідальності 
за будь-які збитки через роботу, 
яка була виконана сторонніми 
особами.

B
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Шнур 
живлення приладу повинен бути 
від'єднаний від електромережі 
під час встановлення. 
Невиконання цієї вимоги може 
призвести до смерті або до 
тяжких травм!

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: : Якщо 
холодильник не проходить 
у двері, зніміть дверцята і 
постарайтеся пронести прилад 
боком; якщо це не допомогло, 
зверніться до авторизованої 
сервісної служби.

• Встановіть прилад на рівну 
поверхню, щоб уникнути вібрації.

• Прилад слід встановити на відстані 
щонайменше 30 см від обігрівачів, 
плит та аналогічних джерел тепла, 
та не менше 5 см від електричних 
плит.

• Оберігайте прилад від впливу 
прямих сонячних променів та 
не тримайте прилад у вологому 
середовищі.

• Щоб ефективно функціонувати, 
прилад вимагає достатньої 
циркуляції повітря. Якщо прилад 

встановлюється в нішу стіни, 
необхідно залишити відстань не 
менше 5 см від стелі та бокових стін.

• Не встановлюйте прилад у 
приміщеннях з температурою нижче 
-5°C.

3.2. Встановлення 
пластмасових розпірок
Використовуйте пластикові розпірки, 
які поставляються разом з приладом, 
щоб забезпечити достатній простір 
для циркуляції повітря між приладом 
та стіною. 
1.	Для цього викрутіть гвинти на приладі 
та скористайтеся гвинтами з розпірок.

2.	Закріпіть 2 пластикові розпірки на 
вентиляційну кришку, як показано на 
малюнку.
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Встановлення
3.3. Регулювання ніжок
Якщо прилад не врівноважений, 
відрегулюйте передні регульовані 
ніжки, обертаючи їх вправо або вліво.

Щоб відрегулювати дверцята у вертикальному 
напрямку:
Послабте розташовану внизу кріпильну гайку
Відрегулюйте регулювальну гайку 
(шляхом її обертання за годинниковою/
проти годинникової стрілки) відповідно до 
розташування дверцят
Затягніть кріпильну гайку до упору

Щоб відрегулювати дверцята в 
горизонтальному напрямку:
Послабте розташований зверху кріпильний 
болт
Відрегулюйте розташований на боковій 
поверхні регулювальний болт (шляхом 
його обертання за годинниковою/проти 
годинникової стрілки) відповідно до 
розташування дверцят
Затягніть розташований зверху кріпильний 
болт до упору

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut
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Встановлення
3.4. Підключення до 
електроживлення

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При 
підключенні до електроживлення 
не користуйтеся подовжувачами 
та перехідниками на кілька гнізд.

B
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Пошкоджений шнур живлення 
треба замінити. Його заміну 
має здійснювати представник 
авторизованої сервісної служби.

C
Якщо два холодильники 
встановлюють поруч, між ними 
має бути відстань не менше 4 
см.

•	 Наша фірма не несе 
відповідальності за будь-які збитки 
через використання прилади без 
заземлення або його підключення 
до живлення не у відповідності з 
національними правилами.

•	 Після встановлення холодильника 
має бути забезпечений легкий 
доступ до штепселя шнура 
живлення. 

•	 Між розеткою та холодильником 
не використовуйте подовжувачі та 
штепсельні колодки на декілька 
гнізд.

-Верхні навіси фіксуються за 
допомогою 3 гвинтів.

-Кришка навіси встановлюється після 
встановлення втулок.

-Після встановлення втулок кришка 
навіси може бути зафіксована.
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2010-11-xx
YYYY-MM-DD

Дата виготовлення товарів зазначена в серійному номері товару, який вказаний на етикетці, 
розташованій на товарі, а саме: перші дві цифри серійного номеру означають рік виробництва, а 
останні дві – місяць. 

4 Підготовка
4.1. Заходи щодо економії 
електроенергії
mehmet

A
Під’єднання приладу до 
електронних систем економії 
електроенергії є ризикованим, 
оскільки це може призвести до 
його пошкодження.

•	 Не залишайте дверцята холодильника 
відчиненими протягом тривалого часу.

•	 Не завантажуйте у холодильник гарячі 
продукти та напої.

•	 Не перевантажуйте холодильник. 
Потужність охолодження знижуватиметься 
в разі перешкоджання вентиляції повітря 
холодильника.

•	 Не розміщуйте холодильник під прямими 
променями сонячного світла. Холодильник 
слід встановити на відстані щонайменше 

30 см від джерел тепла, таких як газові 
плити, духові шафи, обігрівачі та печі, та не 
менше 5 см від електричних плит.

•	 Слідкуйте за тим, щоб продукти 
зберігалися у закритих контейнерах.

•	 Для того, щоб морозильне відділення 
вашого холодильника могло вмістити 
якнайбільше продуктів, перемістіть верхній 
висувний контейнер зверху на скляну 
полицю. Енергоспоживання для вашого 
холодильника встановлено після усунення 
льодогенератора icematic та верхніх 
висувних контейнерів для можливості 
максимального навантаження. Для 
навантаження морозильного відділення 
рекомендується використовувати нижні 
висувні контейнери та відділення multizone. 
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•	 Не слід блокувати повітряний потік, 

розміщуючи страви спереду вентилятора 
морозильного відділення і вентиляторів 
відділення multizone. Продукти 
необхідно розміщувати як мінімум за 5 
см від передньої стінки захисної сітки 
вентилятора.

•	 Розморожування заморожених продуктів 
у відділенні холодильника сприяє економії 
енергоспоживання та збереженню якості 
продуктів.

C
Температура приміщення, в якому 
розміщено холодильник, повинна бути 
щонайменше 10ºC /50°F. З огляду на 
ефективність роботи холодильника, не 
рекомендується його експлуатація за 
умов нижчої температури.

C Холодильник усередині має бути 
чистим.

C
Якщо два холодильники встановлюють 
поруч, між ними має бути відстань не 
менше 4 см.

4.2 Рекомендації щодо відділення 
свіжих продуктів

•	 Переконайтесь, щоб продукти не торкалися 
датчика температури у відділенні свіжих 
продуктів. Щоб підтримувати у відділенні 
свіжих продуктів ідеальну температуру для 
зберігання, продукти не повинні заважати 
датчику.

•	 Не завантажуйте до холодильника гарячі 
продукти або напої.

4.3 Перше використання
До початку користування перевірте, щоб були 
виконані усі підготовчі операції, відповідно 
до інструкцій у розділах «Важливі інструкції 
з техніки безпеки та охорони довкілля» та 
«Встановлення».
•	 Вимийте внутрішню частину 

холодильника, як рекомендовано в 
розділі «Обслуговування й чищення». 
Перед початком роботи холодильника, 
переконайтесь, щоб усередині 
холодильника було сухо.

•	 Підключіть холодильник до заземленої 
розетки. Під час відкриття дверцят 
холодильника, включається внутрішнє 
освітлення холодильника.

•	 Залиште холодильник принаймні на 6 
годин, не завантажуючи в нього продукти 
та не відкриваючи дверцята, якщо це не є 
необхідно.

C
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.

C
Передні кромки холодильника можуть 
бути теплими на дотик. Це нормально. 
Ці області мають нагріватися, щоб 
уникнути конденсації.
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C
*Опція: Малюнки в цій інструкції для користувача є ескізами і можуть не 
збігатися в точності з вашим холодильником. Якщо ваш прилад не містить 
відповідних частини, інформація щодо цих частин відноситься до інших 
моделей.

5.1 Панель індикаторів
За допомогою сенсорної індикаторної панелі можна регулювати температуру й управляти 
іншими функціями холодильника, не відчиняючи його дверцят. Для налаштувань функцій треба 
тільки натиснути відповідні кнопки. 
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1. Індикатор функції швидкого охолодження
Він світиться у разі увімкнення режиму 
швидкого охолодження.
2. Індикатор температури холодильного 
відділення
Відображається температура холодильного 
відділення; вона може бути встановлена 
8,7,6,5,4,3,2,1.
3. Індикатор температури по Фаренгейту
Це індикатор температури по Фаренгейту. 
Якщо ввімкнено функцію відображення 
температури по Фаренгейту, значення 
налаштування температури відображаються в 
градусах Фаренгейта та світиться відповідний 
значок.
4. Блокування клавіатури
Натисніть і утримуйте кнопку блокування 
клавіатури протягом 3 секунд. Символ 
блокування
буде увімкнений і на екрані з'явиться 
відповідний значок. У режимі блокування 
кнопки панелі керування не діють. Натисніть 
і утримуйте кнопку блокування клавіш 
протягом 3 секунд. Символ блокування кнопок 
вимкнеться, а індикатор цього режиму на 
дисплеї згасне.
Натисніть кнопку блокування клавіш, якщо 
ви хочете випадково змінити температуру, 
встановлену в холодильнику.
5. Збій живлення / підвищена температура / 
попередження про помилку 
Цей індикатор вмикається у разі припинення 
подачі енергії, підвищення температури 
або появи попередження про помилку. Під 
час тривалих збоїв електроживлення на 
цифровому дисплеї блиматиме значення 
найвищої температури, якої досягає 
морозильне відділення. Після перевірки 
продуктів, розташованих у морозильній камері, 
натисніть кнопку вимкнення сигналу, щоб 
видалити попередження. 
Якщо ви помітили, що цей індикатор світиться, 

див. розділ з пошуку та усунення неполадок у 
цьому керівництві.
6. Значок заміни фільтра
У разі необхідності заміни фільтра, світиться 
значок заміни фільтра.
7. Значок зміни температури відділення
Відображає відділення, де температура не 
може бути змінена. Коли починає блимати 
значок зміни температури відділення, це 
означає, що вибрано відповідне відділення.
8. Значок морозильного відділення Joker
За допомогою функціональної кнопки FN 
наведіть значок морозильного відділення 
Joker; відповідний значок почне блимати. 
Якщо натиснути клавішу ОК, засвітиться 
значок морозильного відділення Joker, 
і воно почне виконувати функцію 
морозильника.

9. Індикатор температури морозильного 
відділення
Відображається температура холодильного 
відділення; вона може бути встановлена на 
-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24.
10. Індикатор функції швидкого 
заморожування
Він світиться у разі увімкнення режиму 
швидкого замороження.
11. Індикатор температури по Фаренгейту
Це індикатор температури по Фаренгейту. 
Якщо ввімкнено функцію відображення 
температури по Фаренгейту, значення 
налаштування температури відображаються в 
градусах Фаренгейта та світиться відповідний 
значок.
12. Кнопка функції швидкого 
заморожування
При короткочасному натисканні цієї кнопки 
вмикається й вимикається режим швидкого 
заморожування. Після вмикання цього режиму 
морозильне відділення буде охолоджено до 
температури, нижчої за встановлене значення.



16 / 33 UK Холодильник / Інструкція користувача

Використання приладу

C
Функція швидкого заморожування 
використовується для того, щоб 
швидко заморозити продукти, 
покладені в морозильне відділення. 
Якщо потрібно заморозити велику 
кількість свіжих продуктів, увімкніть 
цей режим, перш ніж покласти 
продукти в прилад.

C
Якщо не скасувати функцію 
швидкого заморожування вручну, 
вона вимкнеться автоматично не 
більше ніж через 4 години, або коли 
в холодильному відділенні буде 
досягнуто потрібної температури.

C
У разі збою електроживлення 
робота цієї функції не 
відновлюється після відновлення 
подачі живлення.

13. Заміна фільтра
Натиснувши кнопку швидкого розмороження 
протягом 3 секунд, відбувається заміна 
фільтра. Значок заміни фільтра згасне.
14. Функціональна кнопка (FN)
За допомогою цієї клавіші можна вибрати 
необхідну функцію. При натиканні на цю 
клавішу, заблимає значок функції, яку 
необхідно ввімкнути/вимкнути, та відповідний 
індикатор. Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути на жодну кнопку, функція FN 
вимкнеться. Для зміни функцій необхідно 
знову натиснути дану кнопку.
15. Індикатор температури у градусах 
Цельсія 
Це індикатор температури у градусах Цельсія. 
Якщо ввімкнено функцію відображення 
температури у градусах Цельсія, значення 
налаштування температури відображаються 
у градусах Цельсія та світиться відповідний 
значок.
16. Кнопка ОК
Після вибору функції за допомогою кнопки 
FN, в разі його скасування, при натисканні 
кнопки ОК, заблимають відповідний значок та 
індикатор. Якщо функція активована, значок 
та індикатор продовжують світитись. Індикатор 

блимає, щоб вказати на значок відповідної 
активованої функції.
17. Значок зміни температури відділення
Відображає відділення, де температура не 
може бути змінена. Коли починає блимати 
значок зміни температури відділення, це 
означає, що вибрано відповідне відділення.
18. Значок зміни температури відділення
Відображає відділення, де температура не 
може бути змінена. Коли починає блимати 
значок зміни температури відділення, це 
означає, що вибрано відповідне відділення.
19. Кнопка налаштування збільшення
Виберіть відповідне відділення за допомогою 
кнопки; заблимає значок відповідного 
відділення. Якщо під час натискання кнопки 
вибору натиснути кнопку збільшення, 
значення налаштування збільшаться. Якщо 
продовжувати натискати кнопку збільшення, 
значення налаштування повернуться до 
початкових.
20. Значок зміни температури відділення
Відображає відділення, де температура не 
може бути змінена. Коли починає блимати 
значок зміни температури відділення, це 
означає, що вибрано відповідне відділення.
21. Налаштування індикатора температури 
у градусах Фаренгейта та Цельсія
Наведіть клавішу за допомогою кнопки FN і за 
допомогою клавіші ОК виберіть температуру 
по Фаренгейту чи Цельсію. Якщо вибрано 
відповідний тип температури, засвітиться 
індикатор температури по Фаренгейту або  
Цельсію відповідно до вибору.
22. Індикатор вимкнення льодогенератора
Натисніть кнопку FN (поки не дійдете до 
функції індикатора льоду та найнижчої 
позначки), щоб вимкнути льодогенератор. 
Наводячи на значок вимкнення або індикатор 
функції льодогенератора, вони починають 
блимати, вказуючи на ввімкнення чи 
вимкнення льодогенератора. Натиснувши 
кнопку ОК, значок льодогенератора постійно 
світитиметься, а індикатор продовжуватиме 
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блимати. Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути будь-яку кнопку, відповідні значок та 
індикатор продовжать блимати. Таким чином, 
льодогенератор вимкнеться. Для повторного 
ввімкнення льодогенератора, наведіть на 
відповідні значок та індикатор; таким чином, 
значок та індикатор льодогенератора почнуть 
блимати. Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути будь-яку кнопку, відповідні значок 
та індикатор погаснуть, а льодогенератор 
повторно ввімкнеться.

C
Указує на те, увімкнений чи 
вимкнений льодогенератор 
Icematic.

C
При виборі цієї функції 
подача води з баку для 
води припиняється. Однак 
з льодогенератора Icematic 
можна взяти вже утворений 
лід.

23. Значок функції Eco fuzzy
Натисніть кнопку FN (поки не дійдете значка 
літери е та найнижчої позначки), щоб 
активувати функцію Eco fuzzy. Якщо навести 
на значок та індикатор функції Eco fuzzy, вони 
починають блимати. Таким чином, можна 
зрозуміти, чи функція Eco fuzzy ввімкнена, 
чи вимкнена. Натиснувши кнопку ОК, значок 
функції Eco fuzzy постійно світитиметься, а 
індикатор продовжуватиме блимати. Якщо 
протягом 20 секунд не натиснути будь-
яку кнопку, відповідні значок та індикатор 
продовжать блимати. Таким чином, функція 
Eco Fuzzy буде ввімкнена. Для скасування 
функції Eco fuzzy, повторно наведіть на 
значок та індикатор цієї функції та натисніть 
ОК. Значок та індикатор функції Eco fuzzy 
заблимають. Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути будь-яку кнопку, відповідні значок та 
індикатор погаснуть, а функцію Eco fuzzy буде 
скасовано.
24. Значок режиму тимчасового вимкнення
Натисніть кнопку FN (поки не дійдете значка 
парасольки та найнижчої позначки), щоб 
активувати функцію режиму тимчасового 

вимкнення. Якщо навести на значок та 
індикатор функції режиму тимчасового 
вимкнення, вони починають блимати. Таким 
чином, можна зрозуміти, чи дана функція 
ввімкнена, чи вимкнена. При натисканні 
на клавішу ОК, значок функції режиму 
тимчасового вимкнення засвітиться, а 
функція режиму тимчасового вимкнення 
буде активована. Індикатор даної функції 
продовжуватиме блимати. Натисніть 
клавішу ОК, щоб скасувати функцію режиму 
тимчасового вимкнення. Таким чином, і значок, 
й індикатор функції режиму тимчасового 
вимкнення заблимають, а функція режиму 
тимчасового вимкнення буде скасована.
25. Значок охолодження Joker
У разі вибору за допомогою кнопки FN 
значка охолодження joker та при натисканні 
клавіші ОК, відділення joker почне виконувати 
функції відділення охолодження та функцію 
холодильника.
26. Індикатор температури у градусах 
Цельсія 
Це індикатор температури у градусах Цельсія. 
Якщо ввімкнено функцію відображення 
температури у градусах Цельсія, значення 
налаштування температури відображаються 
у градусах Цельсія та світиться відповідний 
значок.
27. Функція налаштування зменшення
Виберіть відповідне відділення за допомогою 
кнопки; заблимає значок відповідного 
відділення. Якщо під час натискання кнопки 
вибору натиснути кнопку зменшення, 
значення налаштування зменшаться. Якщо 
продовжувати натискати кнопку збільшення, 
значення налаштування повернуться до 
початкових.
28. Значок зміни температури відділення
Відображає відділення, де температура не 
може бути змінена. Коли починає блимати 
значок зміни температури відділення, це 
означає, що вибрано відповідне відділення.
29. Значок зміни температури відділення
Відображає відділення, де температура не 



18 / 33 UK Холодильник / Інструкція користувача

Використання приладу
може бути змінена. Коли починає блимати 
значок зміни температури відділення, це 
означає, що вибрано відповідне відділення.
30. Блокування клавіатури
Натисніть і утримуйте кнопку блокування 
клавіатури протягом 3 секунд. Символ 
блокування 
буде увімкнений і на екрані з'явиться 
відповідний значок. У режимі блокування 
кнопки панелі керування не діють. Натисніть 
і утримуйте кнопку блокування клавіш 
протягом 3 секунд. Символ блокування кнопок 
вимкнеться, а індикатор цього режиму на 
дисплеї згасне.
Натисніть кнопку блокування клавіш, якщо ви 
хочете запобігти випадковій зміні температури, 
встановленій в холодильнику.
31. Кнопка вибору
Використовуйте кнопку вибору для вибору 
відділення, температуру якого необхідно 
налаштувати. Натиснувши дану кнопку 
виберіть відділення. Вибране відділення 
відображається на значках відділень 
(7,17,18,20,28,29). Заблимає значок того 
відділення, яке було вибрано для зміни 
налаштування значення температури. Ви 
можете змінити значення налаштування, 
натиснувши кнопку зменшення значення 
налаштування (27) та кнопку збільшення 
значення налаштування (19) відповідного 
відділення. Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути кнопку вибору, значок відповідного 
відділення погасне. Для повторного вибору 
відділення необхідно повторно натиснути дану 
клавішу.
32. Вимкнення сигналу тривоги
У разі збою електроживлення / сигналу високої 
температури, після перевірки продуктів у 
морозильному відділенні, натисніть кнопку 
вимкнення сигналу, щоб стерти попередження.
33. Кнопка функції швидкого охолодження
Ця кнопка має дві функції. При короткочасному 
натисканні цієї кнопки вмикається або 

вимикається режим швидкого охолодження. 
Індикатор швидкого охолодження згасне, 
а прилад повернеться до звичайних 
налаштувань. 

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

C
Якщо не скасувати функцію 
швидкого охолодження вручну, 
вона вимкнеться автоматично не 
більше ніж через 8 годин, або коли 
в холодильному відділенні буде 
досягнуто потрібної температури.

C
Якщо натиснути кнопку швидкого 
охолодження кілька разів 
із короткими інтервалами, 
увімкнеться електронна система 
захисту, а компресор почне 
працювати не одразу.

C
У разі збою електроживлення 
робота цієї функції не 
відновлюється після відновлення 
подачі живлення.

34. 1 Індикатор температури відділення 
Joker
Відображаються значення налаштування 
температури відділення Joker.
34. 2. Індикатор температури відділення 
охолодження вина
Відображаються значення налаштування 
температури відділення для вина.
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C
*Опція: Ілюстрації в цій інструкції користувача носять схематичний 
характер і можуть не збігатися в точності з Вашим приладом. Якщо 
ваш прилад не містить відповідних частини, інформація щодо цих 
частин відноситься до інших моделей.

1- Режим ввімкнення/вимкнення
Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення та 
утримуйте її протягом 3 секунд щоб вимкнути 
або увімкнути холодильне відділення.
2. Кнопка функції швидкого заморожування
При короткочасному натисканні цієї кнопки 
вмикається й вимикається режим швидкого 
заморожування. Після вмикання цього режиму 
морозильне відділення буде охолоджено до 
температури, нижчої за встановлене значення.

C
Функція швидкого заморожування 
використовується для того, щоб 
швидко заморозити продукти, 
покладені в морозильне відділення. 
Якщо потрібно заморозити велику 
кількість свіжих продуктів, увімкніть 
цей режим, перш ніж покласти 
продукти в прилад.

C
Якщо не скасувати функцію 
швидкого заморожування вручну, 
вона вимкнеться автоматично не 
більше ніж через 4 години, або коли 
в холодильному відділенні буде 
досягнуто потрібної температури.

C
У разі збою електроживлення 
робота цієї функції не 
відновлюється після відновлення 
подачі живлення.

3. Кнопка вибору
Використовуйте кнопку вибору для вибору 
відділення, температуру якого необхідно 
налаштувати. Натиснувши дану кнопку 
виберіть відділення. Вибране відділення 
відображається на значках відділень (6, 25, 
24). Ввімкнеться значок того відділення, 
яке було вибрано для зміни налаштування 
значення температури. Після цього ви можете 
змінити налаштування значення температури, 
натиснувши на кнопку зміни налаштування 
значення температури (4)
4. Зміна температури/ Збільшення значення 
температури
При натисканні цієї кнопки, значення 
температури вибраного відділення 
зменшується.
5-Індикатор швидкого заморожування
Значок світиться у разі увімкнення режиму 
швидкого заморожування.

5.2 Панель індикаторів
За допомогою сенсорної індикаторної панелі можна регулювати температуру та управляти 
іншими функціями холодильника, не відчиняючи його дверцят. Для налаштувань функцій треба 
тільки натиснути відповідні кнопки. 

21 6 75 8 *9

24

12

23

14 15 17 18 193 4 13

22 21 *20

*1110 16

26 25

Можуть бути відсутніми в деяких моделях.
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6. Індикатор холодильного відділення
У разі активації даного індикатора, він 
відображатиме значення температури 
холодильного відділення. При натисканні 
кнопки зміни температури (4), температура 
холодильного відділення може бути 
налаштована на значення 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 
1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40,39,38,37,36,35,34 
чи 33°F .
7. Індикатор значення температури
Показує значення температури вибраного 
відділення. 
8. Індикатор температури по Фаренгейту
Це індикатор температури по Фаренгейту. 
Якщо ввімкнено функцію відображення 
температури по Фаренгейту, значення 
налаштування температури відображаються в 
градусах Фаренгейта та світиться відповідний 
значок.
9. Значок охолодження Joker
У разі вибору за допомогою кнопки FN значка 
охолодження joker (16) та при натисканні 
клавіші ОК (17), відділення joker почне 
виконувати функцію відділення охолодження 
та холодильника.
10. Значок відділення Joker
Відображає відділення Joker.
11. Значок морозильного відділення Joker
У разі вибору за допомогою кнопки FN значка 
замороження joker (16) та натиснувши клавішу 
ОК (17), відділення joker почне виконувати 
функцію морозильного відділення та функцію 
замороження.
12. Збій живлення / підвищена 
температура / попередження про помилку 
Цей індикатор вмикається у разі припинення 
подачі енергії, підвищення температури 
або появи попередження про помилку. Під 
час тривалих збоїв електроживлення на 
цифровому дисплеї блиматиме значення 
найвищої температури, якої досягає 
морозильне відділення. Після перевірки 
продуктів, розташованих у морозильній камері, 
натисніть кнопку вимкнення сигналу (19), щоб 
видалити попередження. 

13. Налаштування індикатора температури 
по градусах Фаренгейта та Цельсія
Наведіть клавішу за допомогою кнопки FN і за 
допомогою клавіші ОК виберіть температуру 
по Фаренгейту чи Цельсію. Якщо вибрано 
відповідний тип температури, засвітиться 
індикатор температури по Фаренгейту або  
Цельсію відповідно до вибору.
14. Значок режиму тимчасового вимкнення
Натисніть кнопку FN (поки не дійдете 
до значка парасольки), щоб активувати 
функцію режиму тимчасового вимкнення. 
У разі наведення на значок функції режиму 
тимчасового вимкнення, заблимає відповідний 
значок. Таким чином, можна зрозуміти, чи 
дана функція ввімкнена, чи вимкнена. При 
натисканні клавіші ОК, індикатор функції 
режиму тимчасового вимкнення засвітиться, 
а функція режиму тимчасового вимкнення 
буде активована. Натисніть клавішу ОК, 
щоб скасувати функцію режиму тимчасового 
вимкнення. Таким чином, індикатор функції 
режиму тимчасового вимкнення заблимають, а 
функція режиму тимчасового вимкнення буде 
скасована.
15. Індикатор функції швидкого 
охолодження
Він світиться у разі увімкнення режиму 
швидкого охолодження.
16. Функціональна кнопка (FN)
За допомогою цієї клавіші можна вибрати 
необхідну функцію. При натисканні цієї 
клавіші, заблимає значок функції, яку 
необхідно ввімкнути або вимкнути, та 
відповідний індикатор. Якщо протягом 20 
секунд не натиснути на жодну кнопку, функція 
FN вимкнеться. Для зміни функцій необхідно 
знову натиснути дану кнопку.
17. Кнопка ОК
Після вибору функції за допомогою кнопки FN, 
в разі його скасування, натиснувши кнопку ОК, 
заблимає відповідний індикатор. Якщо функція 
активована, значок та індикатор продовжують 
світитись. Індикатор блимає, щоб вказати на 
значок відповідної активованої функції.
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18. Кнопка функції швидкого охолодження
Ця кнопка має дві функції. При короткочасному 
натисканні цієї кнопки вмикається або 
вимикається режим швидкого охолодження. 
Індикатор швидкого охолодження згасне, 
а прилад повернеться до звичайних 
налаштувань. 
19. Вимкнення сигналу тривоги
У разі збою електроживлення / сигналу високої 
температури, після перевірки продуктів у 
морозильному відділенні, натисніть кнопку 
вимкнення сигналу, щоб стерти значок 
попередження високої температури (12).  
20. Заміна фільтра
При натисканні кнопки вимкнення сигналу 
(19) протягом 3 секунд, відбувається заміна 
фільтра. Значок заміни фільтра згасне.
21. Значок функції Eco fuzzy
Натисніть кнопку FN (поки не дійдете до 
значка літери е), щоб активувати функцію Eco 
fuzzy. У разі наведення на значок функції eco 
fuzzy, заблимає відповідний значок. Таким 
чином, можна зрозуміти, чи функція Eco fuzzy 
ввімкнена, чи вимкнена. Натиснувши кнопку 
ОК, значок функції Eco fuzzy продовжуватиме 
світитися. Якщо Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути будь-яку кнопку, відповідний значок 
продовжить блимати. Таким чином, функція 
Eco Fuzzy буде ввімкнена. Для скасування 
функції Eco fuzzy, повторно наведіть на значок 
та натисніть ОК. Значок функції eco fuzzy 
почне блимати. Якщо протягом 20 секунд не 
натиснути будь-яку кнопку, відповідний значок 
погасне, а функція Eco fuzzy буде скасована.
22. Індикатор вимкнення льодогенератора
Натисніть кнопку FN (поки не дійдете до 
функції індикатора льоду), щоб вимкнути 
льодогенератор. При наведенні на значок 
вимкнення функції льодогенератора, він 
починає блимати, вказуючи на ввімкнення чи 
вимкнення льодогенератора. При натисканні 
кнопки ОК, значок функції льодогенератора 
продовжуватиме світитися. Якщо протягом 
20 секунд не натиснути будь-яку кнопку, 

відповідні значок та індикатор продовжать 
блимати. Таким чином, льодогенератор 
вимкнеться. Для повторного ввімкнення 
льодогенератора знову наведіть на 
відповідний значок. Значок льодогенератора 
заблимає. При натисканні кнопки ОК, значок 
льодогенератора погасне, а льодогенератор 
знову ввімкнеться.

C
Указує на те, увімкнений чи 
вимкнений льодогенератор 
Icematic.

C
При виборі цієї функції 
подача води з баку для 
води припиняється. Однак 
з льодогенератора Icematic 
можна взяти вже утворений 
лід.

23. Значок заміни фільтра
У разі необхідності заміни фільтра, світиться 
значок заміни фільтра.
24. Індикатор температури у градусах 
Цельсія 
Це індикатор температури у градусах Цельсія. 
Якщо ввімкнено функцію відображення 
температури у градусах Цельсія, значення 
налаштування температури відображаються 
у градусах Цельсія та світиться відповідний 
значок.
25. Індикатор відділення Joker
Якщо даний індикатор активовано, відповідний 
значок температури відділення Joker покаже 
значення температури даного відділення. 
Значення температури відділення Joker 
може бути змінено натисканням кнопку зміни 
температури (4). 
26. Індикатор морозильного відділення
У разі активації даного індикатора, він 
відображатиме значення температури 
морозильного відділення. При натисканні на 
кнопку зміни температури (4), температура 
відділення замороження може бути 
налаштована на значення -18, -19, -20, -21, 
-22, -23 and -24 °C /0, -2, -4, -6, -8, -10 та -12°F.



22 / 33 UK Холодильник / Інструкція користувача

Використання приладу
5.3 Заморожування свіжих продуктів
•	 Для збереження якості продуктів 

харчування, продукти, розміщенні 
в морозильному відділенні, повинні 
бути заморожені якнайшвидше. 
Для цього використовуйте режим 
швидкого заморожування.

•	 Заморожування свіжих продуктів 
харчування продовжує їх термін 
зберігання в морозильному 
відділенні.

•	 Упакуйте продукти харчування в 
герметичні упаковки та щільно їх 
закрийте.

•	 Перш ніж покласти продукти 
харчування в морозильну камеру, 
переконайтеся, що вони упаковані. 
Використовуйте тримачі холоду, 
фольгу та вологостійкий папір, 
поліетиленовий пакет або аналогічні 
пакувальні матеріали замість 
традиційного пакувального паперу.

•	 Перед заморожуванням нанесіть 
маркування на кожен пакет з 
їжею, написавши дату на упаковці. 
Завдяки цьому, кожного разу, коли 
відкривається морозильна камера, 
можна визначити свіжість кожного 
продукту. Тримайте пакети з їжею 
з більш ранньою датою попереду, 
щоб переконатися, що вони 
використовуються в першу чергу.

•	 Розморожені продукти необхідно 
вжити негайно після розморожування; 
їх не слід заморожувати знову.

•	 Не заморожуйте одночасно надто 
велику кількість продуктів.

5.4 Рекомендації щодо зберігання 
заморожених продуктів

У відділенні має бути встановлена 
температура принаймні -18°C.

1.	 Розміщуйте упаковки з продуктами 
в морозильному відділенні 
якомога швидше, щоб уникнути їх 
розморожування.

2.	 Перед заморожуванням перевірте 
«термін придатності» продукта, 
який зазначений на упаковці, 
щоб переконатися, що він не 
закінчився.

3.	 Переконайтеся в тому, що харчова 
упаковка не пошкоджена.

5.5 Подробиці щодо глибокого 
заморожування

У відповідності зі стандартами 
IEC 62552, морозильне відділення 
повинно мати можливість заморозити 
4,5 кг продуктів харчування до 
температурі -18°С або до більш 
низькій температурі протягом 24 
годин на кожні 100 літрів обсягу 
морозильного відділення. Продукти 
харчування можна зберегти протягом 
тривалого періоду при температурі 
-18°C або при більш низькій 
температурі. Можна тримати продукти 
свіжими протягом декількох місяців 
(у режимів глибокого заморожування, 
при температурі не вище 18°С).
Продукти харчування, які треба 
заморозити, не повинні торкатися 
вже заморожених продуктів всередині 
відділення, щоб уникнути їх 
часткового розморожування.
Щоб збільшити час збереження в 
замороженому стані, овочі треба 
відварити та відфільтрувати воду. 
Після фільтрації помістіть продукти 
в герметичні пакети та покладіть їх 
до морозильного відділення. Не слід 
заморожувати банани, помідори, 
салат, селеру, варені яйця, картоплю 
і аналогічні продукти харчування. 
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Заморожування цих продуктів 
харчування зменшить їх живильну 
цінність та якість, а також може 
зіпсувати їх, що є шкідливим для 
здоров'я.

5.6 Розміщення продуктів

Полиці 
морозильного 
відділення 

Різні заморожені 
продукти, такі 
як м’ясо, риба, 
морозиво, овочі 
тощо.

Полиці 
холодильного 
відділення

Продукти 
харчування у 
каструлі, накритій 
тарілці, накритому 
ящику, яйця (в 
закритому ящику)

Полиці 
дверцят 
холодильного 
відділення 

Малогабаритні 
продукти 
харчування, а також 
продукти в пакетах 
або напої

Ящик для 
овочів Овочі та фрукти

Відділення 
для свіжих 
продуктів

Делікатеси 
(продукти до 
сніданку, м'ясні 
продукти, які 
планується спожити 
в короткі терміни)

5.7 Попередження про 
відчинені дверцята 

(опція)
Якщо дверцята приладу залишаються 
відкритим протягом 1 хвилини, буде 
чути звуковий сигнал. Звуковий сигнал 
припиниться після зачинення дверцят 
або після натискання будь-якої кнопки 
на дисплеї (за наявності).

5.8 Лампа внутрішнього освітлення
Для внутрішнього освітлення 
використовується пампа 
світлодіодного типу. При виникненні 
проблем з цією лампою зверніться до 

авторизованої сервісної служби.
Ламп(и) з цього пристрою не 
призначена(і) для освітлення 
кімнати. Призначення цієї лампи - 
полегшити розташування продуктів 
у холодильнику / морозильнику 
безпечним та зручним чином.

5.9 Відділення для охолодження
Відділення для охолодження дозволяють вам 
підготувати продукти до заморожування. Крім 
того, ви можете використовувати ці відділення 
для зберігання продуктів при температурі, 
на кілька градусів нижчій за температуру 
холодильного відділення.
Ви можете збільшити внутрішній простір 
холодильника, вийнявши будь-яке з відділень 
для охолодження.

1. Для цього потягніть відділення на себе до 
кінця.

2. Підніміть відділення приблизно на 1 см і 
потягніть на себе, щоб вийняти його з гнізда.

5.10 Контейнер для овочів і фруктів
Контейнер для фруктів та овочів спеціально 
призначений для збереження овочів і фруктів 
свіжими без втрати ними вологості. Для 
досягнення цієї мети навколо контейнера 
циркулює холодне повітря. Перш ніж виймати 
контейнери для фруктів і овочів, зніміть дверні 
полиці, які знаходяться навпроти них.  

5.11 Контейнер для овочів і фруктів 
з регулюванням вологості

(FreSHelf)
(Ця функція встановлюється за окремим 
замовленням)
Вологість овочів та фруктів контролюється 
завдяки особливостям контейнера з 
регулюванням вологості, в якому їжа 
гарантовано залишається свіжою тривалий 
період часу.
Листкові овочі, наприклад, салат, шпинат, 
та овочі, вразливі до втрати вологості, 
рекомендується поміщати в контейнер з 
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регулюванням вологості у вертикальному 
положенні; не кладіть такі овочі горизонтально 
на їх корені.
У момент завантаження відділення овочами 
треба прийняти до уваги питому вагу овочів. 
Важкі та тверді овочі слід розміщувати в 
нижній частині контейнера, а легкі та м'які 
овочі - у верхній його частині.
Ніколи не залишайте овочі всередині 
контейнера у поліетиленових пакетах. 
Залишення овочів в поліетиленових 
пакетах призводить до їх псування. Якщо 
ви не бажаєте, щоб овочі не зберігались в 
безпосередньому контакті один з одним з 
метою гігієни, замість поліетиленових пакетів, 
використовуйте паперову перегородку.
Не розміщуйте такі фрукти, як груші, абрикоси, 
персики та ін., особливо фрукти, що виділяють 
етилен, в одному контейнері разом з іншими 
овочами та фруктами. Етиленовий газ, що 
виділяється з таких фруктів, сприяє швидшому 
дозріванню інших фруктів, і, відповідно, їх 
швидшому псуванню.

5.12. Лоток для яєць
Відділення для яєць можна, за бажанням, 
встановити на полицю у дверцятах або в 
корпусі холодильника.
Не тримайте лоток для яєць у морозильному 
відділенні.

5.13  Середня  секція, що 
обертається 

Середня секція, що обертається, призначена 
для запобігання потраплянню холодного 
повітря всередині холодильника за його межі. 
1-Вона сприяє ущільненню, оскільки прокладки 
дверцят тиснуть на поверхню середньої 
секції, коли дверцята холодильного відділення 
зачинені. 
2- Крім того, середня секція, що обертається, 
збільшує ємність холодильного відділення, 
що є ще однією причиною обладнання 
холодильника цією деталлю. Зазвичай 
середні секції займають простір, який не 
використовується.
3-Рухома середня секція зачиняється, коли 
ліві дверцята холодильного відділення 
відчинені.
4-Її не слід  відчиняти  самостійно. Вона  
переміщується  за  допомогою  пластмасової  
деталі  на  корпусі  під  час  зачинення 
дверцят.

5.14 Відділення для зберігання 
продуктів Cool Control  

Відділення для зберігання продуктів з 
контролем охолодження (Cool Control) вашого 
холодильника можна використовувати в 
будь-якому потрібному режимі, встановивши 
температуру холодильної (2/4/6/8 °C) чи 
морозильної (-18/-20/-22/-24) камер. За 
допомогою кнопки регулювання температури 
відділення з контролем охолодження можна 
встановлювати в ньому потрібну температуру. 
Температуру відділення з контролем 
охолодження можна встановити на значення 
від 0 до 10 градусів додатково до температури 
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холодильної камери й -6 градусів додатково 
до температури морозильної камери. При 
значенні «0» довше зберігаються делікатеси, 
а при -6 можна протягом 2 тижнів зберігати 
м'ясні продукти в легкому для нарізання стані. 
 Переключення між режимами холодильного 
й морозильного відділень дозволяє 
охолоджувальний елемент, який знаходиться у 
закритому відділенні (відділення компресора) 
за холодильником. Коли цей елемент працює, 
з холодильника лунає шум, який нагадує 
цокання механічного годинника. Це цілком 
нормально і не є ознакою несправності.

5.15 Синє світло
(в окремих моделях)
Контейнери для фруктів і овочів підсвічуються 
синім світлом. У продуктах, які зберігаються в 
контейнерах із синім підсвічуванням, триває 
процес фотосинтезу завдяки ефекту довжини 
хвиль синього світла; таким чином вони 
зберігають свіжість, а вміст вітамінів у них 
збільшується.

5.16 Фільтр запахів
Фільтр запахів у повітропроводі холодильного 
відділення запобігає накопиченню неприємних 
запахів у холодильнику.
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5.17 Відділення з відсіком для вина
(Ця функція встановлюється за окремим замовленням)
1 - Заповніть відділення з відсіком 
Відсік для вина розрахований на 28 пляшок вина + 3 пляшки у висувній полиці. Ці дані наведено 
виключно з метою інформування та отримані в результаті досліджень зі стандартними 
пляшками об'ємом 75 мл.

2-Поради щодо оптимальної температури зберігання 
Наша порада: Для зберігання різних видів вина вибирайте налаштування 12 ° Цельсія, як і у 
відсіку. Біле вино, температура якого повинна бути від 6 до 10 °, залиште в холодильнику за 1/2 
години до його дегустації, таким чином, температура вина буде відповідною. Щодо червоного 
вина, то воно повільно нагрівається при кімнатній температурі.
 
16 - 17°C Сортове вино бордо - червоне
15 - 16°C Сортове бургундське вино - червоне
14 - 16°C Сухе біле вино з виноградників гран крю (високорослих) 
11 - 12°C Легке, фруктове і молоде вино
10 - 12°C Рожеві вина Прованс, французькі вина
10 - 12°C Сухе біле та червоне вино кантрі
8 - 10°C Біле вино кантрі
7 - 8°C Шампанське
6-°C Солодкі білі вина
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3- Поради щодо відкоркування вина перед його дегустацією:

Біле вино Відкорковуйте вино за 10 хвилин до 
дегустації

Молоде червоне вино Відкорковуйте вино за 10 хв до дегустації
Міцне зріле червоне вино Відкорковуйте вино за 30-60 хвилин до 

дегустації

4-Як довго можна зберігати відкорковане вино?
Відкрите вино потрібно щільно закоркувати та можна зберігати в холодному сухому місці 
впродовж: 

Біле вино Червоне вино
75% залишку вина в 

пляшці
від 3 до  5 днів від 4 до  7 днів

50% залишку вина в 
пляшці

від 2 до  3 днів від 3 до  5 днів

менше 50% залишку 1 день 2 дні

5.18 Використання внутрішнього 
дозатора води

(в окремих моделях)

Після під'єднання холодильника до джерела 
постачання води, або після заміни фільтра, 
прочистіть систему водопостачання. Для 
натискання дозатора води використовуйте 
міцний контейнер та притримайте дозатор 
протягом 5 секунд, а потім відпустіть його теж 
на 5 секунд. Повторіть цю дію знову, поки не 
з'явиться потік води. Як тільки з'явився потік 
води, продовжуйте натискати та відпускати 
ручку дозатора (5 секунд натискати, на 5 
секунд відпустити), поки дозатор не досягне 4 
гал. Подається (15л). Це допоможе випустити 
повітря з фільтру та системи подачі води, а 
також підготує фільтр для використання. В 
деяких побутових цілях використання фільтру 
може знадобитись додаткове пропускання 
води. Як тільки система подачі води буде 
продута, дозатор повне видавати воду.
Залиште холодильник на 24 години для 
охолодження води. Випускайте достатню 
кількість води щотижня для того, щоб вода 
завжди була свіжа.

C
Через 5 хвилин після безперервної 
подачі води дозатор призупинить 
подачу для уникнення підтоплення. 
Для продовження подачі повторно 
натисніть ручку дозатора.

5.19 Дозування води
Під час натискання ручки дозатора розмістіть 
контейнер під дозатором.
Відпустіть ручку дозатора, щоб зупинити 
подачу води.

C
Кілька перших склянок води з 
розподільника можуть бути теплими. 
Це цілком нормально.

C
Якщо дозатор води не 
використовується протягом тривалого 
часу, вилийте перші кілька склянок 
води, щоб отримати свіжу воду.

Під час першого використання вам слід 
зачекати приблизно 24 годин, щоб почала 
витікати вода.
Забирайте склянку з водою, трохи зачекавши 
після натискання на важіль.
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5.20 Використання дозатора води

C

Перед використанням 
холодильника вперше, а також 
після заміни фільтра води, дозатор 
може скрапувати. Для запобігання 
накрапування та протікання, 
продувайте з дозатора води 
повітря за допомогою промивки 
5-6 галонами (приблизно 20л) води 
перед першим використанням 
дозатора та після кожної заміни 
фільтру води. Це допоможе усунути 
повітря з системи водопостачання 
та протікання дозатора. Якщо потік 
води нерівномірний, необхідно 
перевірити розташування 
з'єднувального пристрою та 
безперешкодність току води у 
задній частині. 

C Якщо дозатор трішки скрапує після забору 
води, це нормально.

5.21 Льодогенератор Icematic 
(в окремих моделях)
 Щоб  отримати  лід з льодогенератора 
Icematic, заповніть спеціальні  контейнери  
для води, що  знаходяться у  відділенні  
холодильника,  повністю  водою .
Приблизно через 15 днів взаємодії з 
гарячим та вологим повітрям кубики 
льоду в контейнері можуть прилипати 
один до одного та перетворитись в 
єдину масу. Це нормально. Якщо ви 
не можете відділити льодяну масу, що 
утворилась, спорожніть контейнер для 
льоду та зробіть лід заново. 

C
 Рекомендується  замінювати  воду  в  
контейнері  для  води  кожних   2 - 3   
тижня.

C
Дивні звуки, що можуть чутися кожні 
120 хвилин - це звуки виготовлення 
льоду та розливу води в контейнери. 
Це нормально.

C
Якщо ви бажаєте припинити 
виробляння льоду, натисніть на значок 
вимкнення функції icematic з метою 
енергозбереження та продовження 
терміну служби вашого холодильника.

C Якщо після подачі води дозатор скрапує, 
це цілком нормально.
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5.22 Льодогенератор і контейнер 

для зберігання льоду
(в окремих моделях)
Використання льодогенератора Icematic
Наповніть льодогенератор водою та 
встановіть у гніздо. Лід буде готовий 
приблизно за дві години. Не виймайте 
льодогенератор із його гнізда, щоб узяти лід. 
Поверніть ручки на резервуарах для льоду за 
годинниковою стрілкою на 90 градусів. 
Кубики льоду з резервуарів впадуть у 
контейнер для зберігання льоду під ними. 
Ви можете вийняти контейнер для зберігання 
льоду й використати кубики льоду. 
За бажанням можна залишити кубики льоду в 
контейнері для зберігання льоду.
Контейнер для зберігання льоду 
Контейнер для зберігання льоду призначений 
лише для збирання кубиків льоду. Не 
заливайте в нього воду. У такому разі він 
зламається.
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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. 
Холодильник працює дуже часто або 

дуже довго.
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• 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.
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.
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• 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. 
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.
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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.

Офіційний представник на території України: ТОВ «Беко Україна», адреса: 03150, м. Київ, 
вул. Антоновича, буд. 72 тел/факс.: 0-800-500-4-3-2’’ 
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Chłodziarka
Instrukcja użytkowania



Drogi kliencie,
Chcemy, abyś mógł uzyskać optymalną efektywność naszego produktu, który został wyprodukowany w 
nowoczesnym zakładzie i przy drobiazgowej kontroli jakości.
W tym celu prosimy przeczytać całą instrukcję obsługi przed użyciem produktu i przechowywać ją 
do ewentualnego użycia w przyszłości. Jeśli ten produkt zostanie przekazany innej osobie, prosimy 
przekazać tę instrukcję wraz z produktem.

Instrukcja obsługi zapewnia szybkie i bezpieczne korzystanie z produktu.
•	 Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać instrukcję obsługi.
•	 Należy zawsze przestrzegać mających zastosowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
•	 Instrukcję obsługi należy mieć pod ręką, aby móc łatwo z niej korzystać. 
•	 Prosimy przeczytać wszelkie inne dokumenty dostarczane wraz z produktem.
Należy pamiętać, że ta instrukcja obsługi może się odnosić do kilku modeli produktu. W instrukcji zostały 
wyraźnie określone różnice między modelami.

Symbole i uwagi
W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

C Ważne informacje i przydatne 
wskazówki.

A Zagrożenie dla życia i majątku.

B Zagrożenie porażeniem 
elektrycznym.

Opakowanie produktu jest wyko-
nane z materiałów umożlwiających 
recykling zgodnie z krajowymi 
przepisami środowiskowymi.
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1  Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa służące unikaniu obrażeń 
i szkód materialnych. Nieprzestrzeganie 
tych instrukcji spowoduje unieważnienie 
wszelkich typów gwarancji produktu.
Zamierzone przeznaczenie

A
OSTRZEŻENIE: 
Nie blokuj otworów 
wentylacyjnych urządzenia ani 
w zabudowie.

A
OSTRZEŻENIE: 
Nie używaj urządzeń 
mechanicznych, ani innych 
środków do przyspieszenia 
procesu rozmrażania, poza 
tymi, które zaleca producent.

A
OSTRZEŻENIE:  
Nie uszkodź obiegu 
chłodzącego.

A
OSTRZEŻENIE: 
Nie używaj urządzeń 
elektrycznych w komorze do 
przechowywania żywności, 
chyba, że są rekomendowane 
przez producenta.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku 
domowego lub w podobnych miejscach, 
np.
- w kuchniach personelu sklepu, biur i 
innych środowisk pracy;
- gospodarstwa rolne, przez klientów 
hoteli, moteli i innych miejsc typu 
mieszkalnego
- pensjonaty;
- catering i podobne aplikacje niehandlo

1.1. Bezpieczeństwo ogólne
•	 Produkt nie może być używany 

przez osoby z niepełnosprawnością 
fizyczną, czuciową i umysłową, bez 
wystarczającej wiedzy i doświadczenia 
ani przez dzieci. Urządzenie może 

być używane przez takie osoby pod 
nadzorem i z użyciem wskazówek 
osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo. Dzieciom nie wolno 
się bawić urządzeniem.

•	 W przypadku awarii urządzenie należy 
odłączyć od zasilania.

•	 Po odłączeniu należy odczekać 
przynajmniej 5 minut przed jego 
ponownym podłączeniem. Nieużywane 
urządzenie należy odłączyć od 
zasilania. Nie wolno dotykać wtyczki 
mokrymi rękami! Nie wolno ciągnąć za 
kabel, aby odłączyć zasilanie, zawsze 
należy trzymać za wtyk.

•	 Lodówki nie wolno podłączać do 
luźnego gniazda.

•	 Podczas instalacji, konserwacji, 
czyszczenia i naprawy produkt 
powinien być odłączony. 

•	 Jeśli produkt nie będzie używany przez 
dłuższy czas, odłącz zasilanie i usuń 
całą żywność ze środka. 

•	 Do czyszczenia lodówki i topienia lodu 
we wnętrzu nie wolno używać pary ani 
parowanych materiałów czyszczących.  
Para może trafić na powierzchnie 
elektryczne i spowodować zwarcie lub 
porażenie elektryczne!

•	 Nie wolno myć produktu, spryskując 
go lub polewając wodą! Zagrożenie 
porażeniem elektrycznym!

•	 Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli 
górna lub tylna jego część, zawierająca 
płytki obwodów drukowanych jest 
otwarta (osłona płytki obwodów 
drukowanych) (1).  
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1

1

•	 W przypadku awarii nie wolno 
używać produktu, ponieważ może to 
spowodować porażenie elektryczne.  
Przed wykonaniem jakichkolwiek 
czynności należy skontaktować się a 
autoryzowanym serwisem.

•	 Produkt należy podłączyć do 
uziemionego gniazdka. Uziemienie 
musi być wykonane przez 
wykwalifikowanego elektryka.

•	 Jeśli produkt ma oświetlenie typu 
LED, w celu wymiany lub usunięcia 
problemu należy się skontaktować z 
autoryzowanym serwisem.

•	 Nie wolno dotykać zamrożonej 
żywności mokrymi rękami! Może ona 
przymarznąć do rąk!

•	 Do komory zamrażarki nie wolno 
wkładać płynów w butelkach ani w 
puszkach. Mogą one wybuchnąć!

•	 Płyny należy stawiać pionowo po 
dokładnym zamknięciu pokrywki.

•	 W pobliżu produktu nie wolno 
rozpryskiwać substancji łatwopalnych, 
ponieważ mogą się one zapalić lub 
wybuchnąć.

•	 W lodówce nie wolno przechowywać 
materiałów łatwopalnych ani produktów 
z gazem łatwopalnym (aerozoli itp.).

•	 Na produkcie nie wolno kłaść 
pojemników z płynem. Zalanie wodą 
części elektrycznej może spowodować 

porażenie elektryczne i pożar.
•	 Narażenie produktu na deszcz, śnieg, 

bezpośrednie promienie słoneczne 
i wiatr spowoduje zagrożenie 
elektryczne. Podczas przemieszczania 
produktu nie wolno ciągnąć za uchwyt 
drzwiowy. Uchwyt może nie wytrzymać.

•	 Należy uważać, aby uniknąć 
pochwycenia ręki lub innej części 
ciała przez ruchome części wewnątrz 
produktu.

•	 Nie wolno stawać ani opierać się o 
drzwi, szuflady ani podobne części 
lodówki. Spowoduje to przewrócenie 
produktu i uszkodzenie części. 

•	 Należy uważać, aby nie przytrzasnąć 
kabla zasilania.

•	  

Podczas ustawiania urządzenia należy 
się upewnić, że przewód zasilający 
nie został przytrzaśnięty ani nie jest 
uszkodzony.

•	 Nie umieszczać przenośnej listwy 
zasilającej ani przenośnych zasilaczy z 
tyłu urządzenia.

1.1.1 Ostrzeżenie HC
Jeśli produkt zawiera układ chłodzenia 
używający gazu R600a, należy uważać, 
aby nie uszkodzić układu chłodzenia i jego 
rurki podczas używania i przemieszczania 
produktu. Ten gaz jest łatwopalny. W razie 
uszkodzenia układu chłodzenia należy 
trzymać produkt z dala od źródeł ognia i 
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.

1  Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
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C
Etykieta wewnątrz z lewej strony 
wskazuje typ gazu użyty w 

produkcie.
1.1.2 Dla modeli z wodotryskiem
•	 Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie 

dla dopływu zimnej wody wynosi 620 
kPa (90 psi). Jeśli ciśnienie wody w 
Państwa instalacji przekroczy 550 
kPa (80 psi), należy zastosować zawór 
ograniczający ciśnienie w Państwa 
sieci wodociągowej. Jeśli nie wiedzą 
Państwo w jaki sposób sprawdzić 
ciśnienie wody, prosimy poprosić o 
pomoc profesjonalnego hydraulika.

•	 Jeśli w Państwa instalacji występuje 
ryzyko uderzenia wodnego, należy 
zawsze stosować wyposażenie 
zapobiegające przed uderzeniem 
wodnym. Jeśli nie mają Państwo 
pewności co do występowania 
efektu uderzenia wodnego w swojej 
instalacji, prosimy zasięgnąć porady u 
profesjonalnego hydraulika.

•	 Nie podłączać do dopływu ciepłej wody. 
Zachować środki ostrożności przed 
ryzykiem zamarznięcia przewodów. 
Temperatura robocza wody powinna 
mieścić się w zakresie od 0,6°C (33°F) 
do 38°C (100°F).

•	 Należy używać tylko wody pitnej.

1.2. Przeznaczenie
•	 Ten produkt jest przeznaczony 

do użytku domowego. Nie jest on 
przeznaczony do użytku komercyjnego.

•	 Produkt powinien być używany 
jedynie do przechowywania żywności i 
napojów.

•	 W lodówce nie wolno przechowywać 
produktów wymagających temperatur 
kontrolowanych (szczepionek, leków 
wrażliwych na ciepło, materiałów 
medycznych itd.).

•	 Producent nie bierze na siebie 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane 
niepoprawnym użytkowaniem lub 
obsługą.

•	 Oryginalne części zamienne będą 
dostępne przez 10 lat od daty zakupu 
produktu.

1.3. Bezpieczeństwo dzieci
•	 Materiały opakowaniowe należy 

przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•	 Nie wolno pozwalać dzieciom na 

zabawę produktem.
•	 Jeśli drzwi produktu mają zamek, klucz 

należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci.

1.4. Zgodność z dyrektywą WEEE i 
utylizacja odpadowego produktu
•	 Symbol na wyrobie lub 

opakowaniu oznacza, że wyrób 
ten nie może być traktowany jako 
odpadki domowe. Zamiast tego 
należy je dostarczyć do 
właściwego punktu zbierania 
surowców wtórnych z urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając 
odpowiednie złomowanie tego wyrobu 
przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnie 
szkodliwym konsekwencjom dla środowiska 
naturalnego oraz zdrowia ludzi, które w 
przeciwnym razie mogłyby być spowodowane 
nieprawidłowym jego nieodpowiednim  
złomowaniem. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje o odzyskiwaniu 
surowców wtórnych z tego wyrobu, prosimy 
skontaktować się ze swym organem 
administracji lokalnej, służbą oczyszczania 
miasta lub ze sklepem, gdzie wyrób ten został 
zakupiony.



5 / 32 PLLodówka / Instrukcja obsługi

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
1.5. Zgodność z dyrektywą RoHS
•	 Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą UE WEEE 

(2011/65/UE). Nie zawiera on szkodliwych 
ani zakazanych materiałów wymienionych w 
dyrektywie.

1.6. Informacje o opakowaniu
•	 Materiały opakowaniowe są wyprodukowane 

z materiałów nadających się do recyklingu 
zgodnie z krajowymi przepisami 
środowiskowymi. Materiałów opakowaniowych 
nie należy wyrzucać wraz z normalnymi 
odpadami domowymi itp. Należy je 
dostarczyć do punktów odbioru materiałów 
opakowaniowych wyznaczonych przez władze 
lokalne.
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2 Lodówka

C
*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie pasować dokładnie do 
konkretnego produktu. Jeśli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich części, informacje dotyczą 
innych modeli.
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1- Panel sterowania i wskaźników
2- Miejsce na masło i sery
3-  Ruchoma półka w drzwiach 70 mm
4-  Szklana półka w komorze chłodniczej
5-  Pojemnik na świeże warzywa w komorze 

chłodniczej

6- Półka w drzwiach (galon)
7- Komora schładzania
8- Szuflada z pudełkiem na kostki lodu
9- Półka szklana do komory wielostrefowej / 

chłodziarka
10- Szuflady w komorze zamrażalnika
11- Szuflada w komorze wielostrefowej
* OPCJONALNE
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3 Instalacja
3.1. Odpowiednie miejsce instalacji
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w 
sprawie instalacji produktu. Aby przygotować 
produkt do instalacji, zapoznaj się z informacjami 
w instrukcji obsługi i upewnij się, że zasilanie 
elektryczne i wodne są zgodne z wymaganiami. 
Jeśli nie, wezwij elektryka i hydraulika, aby 
dostosowali zasilanie do wymagań.

B
OSTRZEŻENIE: Producent nie bierze 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane przez prace 
wykonane przez nieuprawnione osoby.

B
OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji kabel 
zasilania produktu musi być odłączony. 
Niespełnienie tego warunku może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń!

A
OSTRZEŻENIE: : Jeśli otwór drzwiowy 
jest za wąski i produkt się nie mieści, 
zdejmij drzwi i obróć produkt na bok, 
a jeśli i to nie pomoże, skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem.

•	Produkt	należy	umieścić	na	płaskiej	powierzchni,	
aby uniknąć wibracji.

•	Produkt	należy	umieścić	w	odległości	
przynajmniej 30 cm od grzejnika, kuchenki i 
podobnych źródeł ciepła i przynajmniej 5 cm od 
piekarników elektrycznych.

•	Produktu	nie	należy	narażać	na	działanie	
bezpośredniego światła słonecznego ani trzymać 
w wilgotnym otoczeniu.

•	Do	skutecznego	działania	produkt	wymaga	
odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Jeśli produkt 
zostanie umieszczony w niszy, należy pamiętać o 
zostawieniu przynajmniej 5 cm odstępu między 
produktem oraz sufitem i ścianami.

•	Produktu	nie	wolno	instalować	w	miejscach	o	
temperaturze poniżej -5°C.

3.2. Podkładanie 
plastikowych klinów
Za pomocą plastikowych klinów należy ustawić 
odpowiedni odstęp między produktem i ścianą na 
cyrkulację powietrza. 
1. Aby zamocować kliny, odkręć wkręty z produktu i 
użyj wkrętów dostarczanych wraz z klinami.

2. Zamocuj 2 plastikowe kliny w osłonie wentylacyjnej 
pokazanej jako j na rysunku.

3.3. *Regulacja nóżek
Jeśli produkt nie znajduje się w równowadze, 
dostosuj przednie regulowane nóżki, obracając je 
w prawo lub w lewo.
*Jeżeli Twój produkt nie jest wyposażony w 
przegródkę na wino lub też nie jest wyposażony 
w szklane drzwi, nie jest on również wyposażony 
w regulowane stojaki; w produkcie zastosowano 
nieruchome stojaki.
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Instalacja

W celu regulacji drzwiczek w pionie
Poluzuj dolną nakrętkę mocującą
Przykręć nakrętkę regulacyjną (w prawo/lewo), w 
zależności od położenia drzwiczek
Dokręć nakrętkę mocującą do końca
W celu regulacji drzwiczek w poziomie 
Poluzuj górną nakrętkę mocującą
Przykręć nakrętkę regulacyjną (w prawo/lewo) z 
boku, w zależności od położenia drzwiczek
Dokręć górną nakrętkę mocującą do końca

adjusting nut

fixing nut

fixing nut

adjusting nut

– Górna grupa zawiasów jest zamocowana 3 
śrubami.

– Pokrywa zawiasu jest zaczepiana po 
zainstalowaniu gniazd.

– Następnie pokrywa zawiasu jest mocowania 
dwiema śrubami.

3.4. Podłączenie zasilania

A
OSTRZEŻENIE: Do połączeń 
elektrycznych nie należy używać 
przedłużaczy ani listew zasilających.

B
OSTRZEŻENIE: Uszkodzony kabel 
zasilania musi zostać wymieniony przez 
autoryzowany serwis.

C
W razie umieszczenia dwóch chłodziarek 
obok siebie należy zostawić między odstęp 
nimi przynajmniej 4 cm.

•	 Nasza firma nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wynikłe z używania bez połączenia uziemienia 
i zasilania odpowiadających przepisom 
krajowym.

•	 Po instalacji wtyk zasilania powinien być łatwo 
dostępny. 

•	 Między gniazdem ściennym i lodówką nie 
może występować rozgałęziacz z lub bez 
przedłużacza.
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4 Przygotowanie
4.1. Co robić, aby 
zaoszczędzić energię
mehmet

A
Podłączenie produktu do elektronicznych 
układów oszczędzania energii jest 
szkodliwe, ponieważ może uszkodzić 
produkt.

•	 Nie zostawiaj drzwiczek lodówki otwartych na 
dłużej.

•	 Nie wkładaj do lodówki gorących potraw ani 
napojów.

•	 Nie przeciążaj lodówki nadmierną zawartością. 
Wydajność chłodzenia spadnie, gdy utrudniona 
jest cyrkulacja powietrza w lodówce.

•	 Nie ustawiaj lodówki w miejscach narażonych 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Lodówkę należy zainstalować 
co najmniej 30 cm od źródeł ciepła, takich 
jak płyty grzewcze, piekarniki, grzejniki i 
piecyki, oraz co najmniej 5 cm od kuchenek 
elektrycznych.

•	 Przechowuj żywność w lodówce w zamkniętych 
pojemnikach.

•	 Aby przechowywać jak najwięcej żywności w 
komorze zamrażalnika lodówki, należy wyjąć 
górną szufladę i ustawić na górze szklanej 
półki. Pobór energii podany dla lodówki 
został ustalony po wyjęciu kostkarki oraz 
górnych szuflad, aby umożliwić maksymalne 
załadowanie. Podczas wkładania zaleca się 
korzystanie z dolnych szuflad w zamrażalniku 
oraz komory wielostrefowej. 

•	 Przepływ powietrza nie powinien być 
blokowany przez ustawianie żywności 
przed wentylatorami zamrażalnika i komory 
wielostrefowej. Żywność należy wkładać tak, 
aby zostawić co najmniej 5 cm miejsca z 
przodu kratki ochronnej wentylatora.

•	 Rozmrażanie mrożonej żywności w komorze 
chłodzenia oszczędza energię i zachowuje 
jakość żywności.

C
Temperatura w pomieszczeniu, w którym 
znajduje się lodówka, powinna wynosić 
co najmniej 10ºC /50°F. Ze względu 
na wydajność lodówki nie zaleca się 
użytkowania jej w niższych temperaturach.

C Należy dokładnie czyścić wnętrze lodówki.

C
W przypadku instalacji dwóch chłodziarek 
obok siebie należy zachować co najmniej 4 
cm odstępu między nimi.
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4.3  Pierwsze użycie
Zanim zaczniesz używać urządzenie, upewnij 
się, że wszystkie przygotowania przeprowadzono 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach 
„Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska” i „Instalacja”.
•	 Oczyść wnętrze lodówki zgodnie z zaleceniami 

podanymi w rozdziale „Konserwacja i 
czyszczenie”. Przed uruchomieniem lodówki 
upewnij się, że wnętrze jest suche.

•	 Podłącz lodówkę do gniazdka z uziemieniem. 
Oświetlenie wnętrza jest włączone, kiedy drzwi 
lodówki są otwarte.

•	 Uruchom pustą lodówkę na 6 godzin i nie 
otwieraj drzwi, o ile nie jest to konieczne.

C
Po uruchomieniu sprężarki słyszalny będzie 
jej szum. Płyny i gazy zawarte w systemie 
chłodzenia także mogą powodować szumy, 
nawet jeśli nie działa sprężarka i jest to 
zupełnie normalne.

C
Przednie krawędzie lodówki mogą się 
nagrzewać. Jest to całkiem normalne. 
Te obszary powinny się nagrzewać, co 
zapobiega skraplaniu się pary.

4 Przygotowanie
4.2. Pierwsze użycie
Przed użyciem lodówki należy się upewnić, że 
zostały wykonane niezbędne przygotowania 
podane w rozdziałach „Instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa i środowiska” oraz „Instalacja”. 
•	 Działający produkt bez żywności wewnątrz 

należy pozostawić na 6 godzin i nie otwierać 
drzwi, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

C
Będzie słychać dźwięk włączenia 
sprężarki. Dźwięki wydobywające 
się, gdy sprężarka nie jest aktywna, 
to normalne zjawisko spowodowane 
przez sprężone płyny i gazy w układzie 
chłodzenia. 

C
Normalnym zjawiskiem jest nagrzewanie 
się przednich krawędzi lodówki. Te 
obszary nagrzewają się celowo, aby 
zapobiec kondensacji.

C
W niektórych modelach, panel 
instrumentów wyłącza się automatycznie 
w 5 minut po zamknięciu drzwi. Panel 
włączy się ponownie po otwarciu drzwi i 
naciśnięciu dowolnego przycisku.
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5 Korzystanie z produktu

C
*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obsługi są tylko szkicowe i mogą nie odpowiadać dokładnie 
posiadanemu produktowi. Jeśli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich części, informacje dotyczą 
innych modeli.
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5.1. Panel wskaźników
Panele wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu produktu.
Funkcje dźwiękowe i optyczne panelu wskaźników pomagają korzystać z lodówki.
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Korzystanie z produktu
1. Wskaźnik funkcji szybkiego chłodzenia
Włącza się, kiedy aktywna jest funkcja szybkiego 
chłodzenia.
2. Wskaźnik temperatury w komorze 
chłodzenia
W tym miejscu wyświetlana jest temperatura 
komory chłodzenia; można ją ustawić jako 
8,7,6,5,4,3,2,1.
3. Wskaźnik skali Fahrenheita
Jest to wskaźnik skali Fahrenheita. Kiedy 
wskazanie skali Fahrenheita jest aktywne, wartości 
zadane temperatury wyświetlają się w skali 
Fahrenheita oraz zapala się właściwa ikona.
4. Blokada klawiszy
Naciśnij przycisk blokady klawiszy jednocześnie na 
3 sekundy. Symbol blokady klawiszy
zaświeci się i włączy się tryb blokady klawiszy. Przy 
załączonej blokadzie klawiszy przyciski nie działają. 
Naciśnij przycisk blokady klawiszy jednocześnie 
na 3 sekundy. Symbol blokady klawiszy zgaśnie i 
blokada wyłączy się.
Naciśnij przycisk blokady klawiszy, jeśli chcesz 
uniemożliwić zmianę ustawień temperatury w 
lodówce.

5. Awaria zasilania / wysoka temperatura / 
ostrzeżenie o błędzie 
Ten wskaźnik zapala się w razie awarii zasilania, 
zbyt wysokiej temperatury lub ostrzeżeń o błędach. 
W przypadku dłuższych przerw w zasilaniu 
najwyższa wartość temperatury w komorze 
zamrażalnika będzie migać na wyświetlaczu 
cyfrowym. Po sprawdzeniu produktów w komorze 
zamrażalnika naciśnij przycisk wyłączania alarmu, 
aby skasować to ostrzeżenie. 
Jeśli zauważysz, że wskaźnik ten się świeci, 
zapoznaj się z rozdziałem „Zalecane rozwiązania 
problemów” tej instrukcji.

6. Ikona zerowania filtra
Ta ikona zapala się, kiedy konieczne jest zerowanie 
filtra.

7. Ikona zmiany temperatury w kabinie
Wskazuje kabinę, której temperaturę należy 
zmienić. Jeżeli ikona zmiany temperatury w kabinie 

zacznie migać, oznacza to, że właściwa kabina 
została wybrana.
8. Ikona zamrażalnika Joker
Najedź na ikonę zamrażalnika Joker za pomocą przycisku 
FN; ikona zacznie migać. Po naciśnięciu klawisza OK 
ikona zamrażalnika kabiny Joker zaświeci się i będzie 
działać jako zamrażarka.

9. Wskaźnik temperatury w komorze 
zamrażalnika
Pokazuje się tu temperatura komory chłodzenia; 
można ją ustawić jako -18, -19, -20, -21, -22, 
-23, -24.

10. Wskaźnik funkcji szybkiego zamrażania
Włącza się, kiedy aktywna jest funkcja szybkiego 
chłodzenia.
11. Wskaźnik skali Fahrenheita
Jest to wskaźnik skali Fahrenheita. Kiedy 
wskazanie skali Fahrenheita jest aktywne, wartości 
zadane temperatury wyświetlają się w skali 
Fahrenheita oraz zapala się właściwa ikona.

12. Przycisk funkcji szybkiego zamrażania
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję szybkiego 
zamrażania, naciśnij ten przycisk. Po aktywacji tej 
funkcji komora zamrażalnika zostanie schłodzona 
do temperatury niższej niż nastawiona wartość.

C
Korzystaj z funkcji szybkiego 
zamrażania, aby szybko zamrozić 
żywność umieszczoną w komorze 
zamrażalnika. Jeśli zamrażana ma być 
znaczna ilość świeżej żywności, zaleca 
się uruchomienie tej funkcji przed 
włożeniem żywności do zamrażalnika.

C
Jeśli nie wyłączysz szybkiego 
zamrażania, funkcja wyłączy się 
automatycznie po 4 godzinach lub gdy 
temperatura w komorze zamrażalnika 
osiągnie żądaną wartość.

C Funkcja nie zostanie automatycznie 
włączona w momencie przywrócenia 
zasilania po jego awarii.

13. Zerowanie filtra
Filtr jest zerowany, jeżeli przycisk szybkiego 
zamrażania zostanie naciśnięty i przytrzymany 
przez 3 sekundy. Ikona zerowania filtra zgaśnie.
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Korzystanie z produktu
14. Przycisk FN
Tym klawiszem można przełączać funkcje do 
wybrania. Po naciśnięciu tego klawisza zacznie 
migać ikona, której funkcja jest wymagana do 
aktywacji lub dezaktywacji oraz wskaźnik tej 
ikony. Przycisk FN zostaje dezaktywowany, jeżeli 
nie zostanie naciśnięty przez 20 sekund. Należy 
nacisnąć ten przycisk, aby zmienić ponownie 
funkcje.

15. Wskaźnik skali Celsjusza 
To jest wskaźnik skali Celsjusza. Kiedy wskazanie 
skali Celsjusza jest aktywne, wartości zadane 
temperatury wyświetlają się w skali Celsjusza oraz 
zapala się właściwa ikona.

16. Przycisk OK
Po przejściu do funkcji przy użyciu przycisku FN, 
kiedy funkcja zostanie anulowana przyciskiem 
OK, właściwa ikona i wskaźnik będą migać. Kiedy 
funkcja jest aktywna, wskaźnik świeci. Wskaźnik 
dalej miga, aby zasygnalizować, że ikona jest 
włączona.
17. Ikona zmiany temperatury w kabinie
Wskazuje kabinę, której temperaturę należy 
zmienić. Jeżeli ikona zmiany temperatury w kabinie 
zacznie migać, oznacza to, że właściwa kabina 
została wybrana.

18. Ikona zmiany temperatury w kabinie
Wskazuje kabinę, której temperaturę należy 
zmienić. Jeżeli ikona zmiany temperatury w kabinie 
zacznie migać, oznacza to, że właściwa kabina 
została wybrana.

19. Przycisk zwiększania ustawień
Wybierz odpowiednią kabinę przyciskiem wyboru; 
ikona oznaczająca daną kabinę zacznie migać. 
Jeżeli naciśniesz przycisk zwiększania ustawień w 
trakcie tego procesu, wartość zadana zwiększy się. 
Jeżeli będziesz naciskał go w pętli, wartość zadana 
wróci do początku.

20. Ikona zmiany temperatury w kabinie
Wskazuje kabinę, której temperaturę należy 
zmienić. Jeżeli ikona zmiany temperatury w kabinie 
zacznie migać, oznacza to, że właściwa kabina 
została wybrana.

21. Ustawienie wskaźnika skali Celsjusza i 
Fahrenheita
Najedź na ten przycisk za pomocą przycisku FN, 
a następnie wybierz skalę Fahrenheita i Celsjusza 
przyciskiem OK. Po wybraniu właściwego typu 
temperatury wskaźnik skali Fahrenheita i Celsjusza 
włączy się.

22. Ikona wyłączenia maszyny do lodu
Naciśnij przycisk FB (aż dojdzie do ikony lodu i 
dolnego wiersza), aby wyłączyć maszynę do lodu. 
Ikona wyłączenia maszyny do lodu oraz wskaźnik 
działania maszyny do lodu zaczynają migać po 
najechaniu na nie, dzięki czemu można zauważyć, 
czy maszyna do lodu zostanie włączona czy 
wyłączona. Po naciśnięciu przycisku OK ikona 
maszyny do lodu będzie świecić ciągle, a wskaźnik 
będzie nadal migał w czasie tego procesu. 
Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku po 20 
sekundach, ikona i wskaźnik będą nadal świecić. 
Maszyna do lodu zostaje wyłączona. Aby ponownie 
włączyć maszynę do lodu, najedź na ikonę i 
wskaźnik; ikona wyłączenia maszyny do lodu oraz 
wskaźnik zaczną migać. Jeżeli nie naciśniesz 
żadnego przycisku przez 20 sekund, ikona i 
wskaźnik zgasną, a maszyna do lodu zostanie 
ponownie włączona.

C Wskazuje, czy kostkarka Icematic 
jest włączona czy wyłączona.

C
Kiedy wybrana jest ta funkcja, 
woda przestaje wypływać 
ze zbiornika. Jednak lód 
przygotowany wcześniej można 
wybrać z kostkarki Icematic.

23. Ikona funkcji Eco fuzzy
Naciśnij przycisk FN (aż dojdzie do ikony litery 
e i dolnego wiersza), aby aktywować eco fuzzy. 
Po najechaniu na ikonę eco fuzzy i wskaźnik 
funkcji eco fuzzy zaczną one migać. Można 
więc zauważyć, czy funkcja eco fuzzy zostanie 
aktywowana czy dezaktywowana. Po naciśnięciu 
przycisku OK ikona funkcji eco fuzzy będzie 
świecić ciągle, a wskaźnik będzie nadal migał w 
czasie tego procesu. Jeżeli nie naciśniesz żadnego 
przycisku po 20 sekundach, ikona i wskaźnik 
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Korzystanie z produktu
będą nadal świecić. Funkcja eco fuzzy zostaje 
aktywowana. Aby anulować funkcję eco fuzzy, 
najedź ponownie na ikonę i wskaźnik, a następnie 
naciśnij przycisk OK. Ikona funkcji eco fuzzy oraz 
wskaźnik zaczną migać. Jeżeli nie naciśniesz 
żadnego przycisku przez 20 sekund, ikona i 
wskaźnik zgasną, a funkcja eco fuzzy zostanie 
anulowana.

24. Ikona trybu wakacyjnego
Naciśnij przycisk FN (aż dojdzie do ikony parasolki 
i dolnego wiersza), aby aktywować tryb wakacyjny. 
Po najechaniu na ikonę trybu wakacyjnego i 
wskaźnik trybu wakacyjnego zaczną one migać. 
Można więc zauważyć, czy tryb wakacyjny zostanie 
aktywowany czy dezaktywowany. Po naciśnięciu 
przycisku OK ikona trybu wakacyjnego będzie 
świecić ciągle, co oznacza aktywowanie trybu 
wakacyjnego. Wskaźnik nadal miga w trakcie 
tego procesu. Naciśnij przycisk OK, aby anulować 
tryb wakacyjny. Ikona trybu wakacyjnego oraz 
wskaźnik zaczną migać, a tryb wakacyjny zostanie 
anulowany.
25. Ikona zamrażalnika Joker
Po wybraniu ikony zamrażalnika joker przyciskiem 
FN i naciśnięciu klawisza OK kabina joker zmieni 
się w kabinę chłodzenia i będzie działać jako 
chłodziarka.
26. Wskaźnik skali Celsjusza 
To jest wskaźnik skali Celsjusza. Kiedy wskazanie 
skali Celsjusza jest aktywne, wartości zadane 
temperatury wyświetlają się w skali Celsjusza oraz 
zapala się właściwa ikona.

27. Funkcja zmniejszania ustawień
Wybierz odpowiednią kabinę przyciskiem wyboru; 
ikona oznaczająca daną kabinę zacznie migać. 
Jeżeli naciśniesz przycisk zmniejszania ustawień 
w trakcie tego procesu, wartość zadana zmniejszy 
się. Jeżeli będziesz naciskał go w pętli, wartość 
zadana wróci do początku.
28. Ikona zmiany temperatury w kabinie
Wskazuje kabinę, której temperaturę należy 
zmienić. Jeżeli ikona zmiany temperatury w kabinie 
zacznie migać, oznacza to, że właściwa kabina 
została wybrana.

29. Ikona zmiany temperatury w kabinie
Wskazuje kabinę, której temperaturę należy 
zmienić. Jeżeli ikona zmiany temperatury w kabinie 
zacznie migać, oznacza to, że właściwa kabina 
została wybrana.

30. Blokada klawiszy
Naciśnij przycisk blokady klawiszy jednocześnie na 
3 sekundy. Symbol blokady klawiszy 
zaświeci się i włączy się tryb blokady klawiszy. Przy 
załączonej blokadzie klawiszy przyciski nie działają. 
Naciśnij przycisk blokady klawiszy jednocześnie 
na 3 sekundy. Symbol blokady klawiszy zgaśnie i 
blokada wyłączy się.
Naciśnij przycisk blokady klawiszy, jeśli chcesz 
uniemożliwić zmianę ustawień temperatury w 
lodówce.

31. Przycisk wyboru
Użyj tego przycisku do wybrania kabiny, której 
temperatura ma być zmieniona. Naciśnięcie tego 
przycisku powoduje przełączanie między kabinami. 
Wybraną kabinę można rozróżnić na podstawie 
ikon kabiny (7,17,18,20,28,29). Bez względu 
na to, która ikona kabiny miga, kabina, której 
wartość zadana temperatury ma być zmieniona, 
jest wybrana. Wartość zadaną można zmienić 
przez naciśnięcie przycisku zmniejszenia wartości 
zadanej kabiny (27) oraz przycisku zwiększenia 
wartości zadanej kabiny (19). Jeżeli nie naciśniesz 
przycisku wyboru przez 20 sekund, ikona kabiny 
zgaśnie. Należy nacisnąć ten przycisk, aby wybrać 
ponownie kabinę.

32. Ostrzeżenie o wyłączeniu alarmu
W przypadku alarmu o awarii zasilania/wysokiej 
temperaturze po sprawdzeniu produktów w 
komorze zamrażalnika naciśnij przycisk wyłączania 
alarmu, aby skasować to ostrzeżenie.

33. Przycisk funkcji szybkiego chłodzenia
Przycisk ma dwie funkcje. Aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję szybkiego chłodzenia, naciśnij go 
krótko. Wskaźnik „Quick Cool” zgaśnie i ustawienia 
powrócą do normalnych wartości. 
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C
Korzystaj z funkcji szybkiego 
chłodzenia, kiedy chcesz szybko 
schłodzić żywność umieszczoną w 
komorze chłodzenia. Jeśli schłodzona 
ma być znaczna ilość świeżej 
żywności, zaleca się uruchomienie tej 
funkcji przed włożeniem żywności do 
chłodziarki.

C
Jeśli nie wyłączysz szybkiego 
chłodzenia, funkcja wyłączy się 
automatycznie po 8 godzinach lub gdy 
temperatura w komorze chłodziarki 
osiągnie żądaną wartość.

C
Jeśli będziesz naciskać przycisk 
szybkiego chłodzenia kilkakrotnie co 
chwilę, uruchomi się elektroniczne 
zabezpieczenie i sprężarka nie zostanie 
bezzwłocznie uruchomiona.

C
Funkcja nie zostanie automatycznie 
włączona w momencie przywrócenia 
zasilania po jego awarii.

34. 1 Wskaźniki temperatury Joker
Wyświetlają się wartości zadane temperatury 
kabiny Joker.
34. 2 Wskaźnik temperatury w komorze 
chłodziarki do wina
Wyświetlają się wartości zadane temperatury 
kabiny do wina.
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C
*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obsługi są tylko szkicowe i mogą nie odpowiadać dokładnie 
posiadanemu produktowi. Jeśli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich części, informacje dotyczą 
innych modeli.
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5.2. Panel wskaźników
Panele wskaźników mogą się różnić w zależności od modelu produktu.
Funkcje dźwiękowe i optyczne panelu wskaźników pomagają korzystać z lodówki.

1. Funkcja włączania/wyłączania
Przytrzymaj przycisk On/Off (Wł./Wył.) przez 3 
sekundy, aby włączyć lub wyłączyć lodówkę.
2. Przycisk funkcji szybkiego zamrażania
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję szybkiego 
zamrażania, naciśnij ten przycisk. Po aktywacji tej 
funkcji komora zamrażalnika zostanie schłodzona 
do temperatury niższej niż nastawiona wartość.

C
Korzystaj z funkcji szybkiego 
zamrażania, aby szybko zamrozić 
żywność umieszczoną w komorze 
zamrażalnika. Jeśli zamrażana ma być 
znaczna ilość świeżej żywności, zaleca 
się uruchomienie tej funkcji przed 
włożeniem żywności do zamrażalnika.

C
Jeśli nie wyłączysz tej funkcji, wyłączy 
się ona automatycznie po 4 godzinach 
lub gdy temperatura w komorze 
lodówki osiągnie żądaną wartość.

C Funkcja ta nie zostaje automatycznie 
ponownie włączona w momencie 
przywrócenia zasilania po jego awarii.

3. Wybór przycisku
Użyj tego przycisku do wybrania kabiny, której 
temperatura ma być zmieniona. Naciśnięcie tego 
przycisku powoduje przełączanie między kabinami. 
Wybraną kabinę można rozróżnić na podstawie 
ikon kabiny (6, 25, 24). Bez względu na to, 

która ikona kabiny jest włączona, kabina, której 
wartość zadana temperatury ma być zmieniona, 
jest wybrana. Następnie możesz zmienić wartość 
zadaną przez naciśnięcie przycisku wartości 
zadanej regulacji temperatury kabiny (4)

4. Regulacja temperatury / Obniżanie 
temperatury
Naciśnięcie spowoduje zmniejszenie temperatury 
wybranej komory.

5. Wskaźnik Quick Freeze (szybkiego 
zamrażania)
Ta ikona zapala się, gdy funkcja szybkiego 
zamrażania jest aktywna.

6. Wskaźnik temperatury w komorze lodówki
Jeżeli ten wskaźnik jest aktywny, temperatura 
komory lodówki jest wyświetlana na wskaźniku 
wartości temperatury. Komora lodówki może być 
ustawiona na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 lub 1°C / 46, 
45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 
lub 33°F  przez naciśnięcie przycisku regulacji 
temperatury (4).
7. Wskaźnik wartości temperatury
Pokazuje wartość temperatury w wybranej 
komorze. 
8. Wskaźnik skali Fahrenheita
Jest to wskaźnik skali Fahrenheita. Kiedy 
wskazanie skali Fahrenheita jest aktywne, wartości 
zadane temperatury wyświetlają się w skali 
Fahrenheita oraz zapala się właściwa ikona.
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9. Ikona lodówki Joker
Po wybraniu ikony lodówki Joker przyciskiem FN 
(16) i naciśnięciu przycisku OK (17) kabina Joker 
zmieni się w kabinę chłodzenia i będzie działać 
jako chłodziarka.
10. Ikona kabiny Joker
Pokazuje ikonę kabiny Joker
11. Ikona zamrażalnika Joker
Po wybraniu ikony zamrażalnika Joker przyciskiem 
FN (16) i naciśnięciu przycisku OK (17) kabina 
Joker zmieni się w kabinę zamrażalnika i będzie 
działać jako zamrażalnik.
12. Awaria zasilania / wysoka temperatura / 
ostrzeżenie o błędzie 
Ten wskaźnik zapala się w razie awarii zasilania, 
zbyt wysokiej temperatury lub ostrzeżeń o błędach. 
W przypadku dłuższych przerw w zasilaniu 
najwyższa wartość temperatury w komorze 
zamrażalnika będzie migać na wyświetlaczu 
cyfrowym. Po sprawdzeniu produktów w komorze 
zamrażalnika naciśnij przycisk wyłączania alarmu 
(19), aby skasować to ostrzeżenie. 

13. Ustawienie wskaźnika skali Celsjusza i 
Fahrenheita
Najedź na ten przycisk za pomocą klawisza FN, a 
następnie wybierz skalę Fahrenheita i Celsjusza 
klawiszem OK. Po wybraniu właściwego typu 
temperatury wskaźnik skali Fahrenheita i Celsjusza 
włączy się.

14. Ikona trybu wakacyjnego
Naciśnij klawisz FN (aż dojdzie do ikony parasolki), 
aby aktywować tryb wakacyjny. Po najechaniu 
na ikonę trybu wakacyjnego zacznie ona migać. 
Można więc zauważyć, czy tryb wakacyjny zostanie 
aktywowany czy dezaktywowany. Po naciśnięciu 
przycisku OK wskaźnik trybu wakacyjnego będzie 
świecić ciągle, co oznacza aktywowanie trybu 
wakacyjnego. Naciśnij klawisz OK, aby anulować 
tryb wakacyjny. Wskaźnik trybu wakacyjnego 
zacznie migać, a tryb wakacyjny zostanie 
anulowany.
15. Wskaźnik funkcji szybkiego chłodzenia
Włącza się, kiedy aktywna jest funkcja szybkiego 
chłodzenia.

16. Przycisk FN
Tym klawiszem można przełączać funkcje do 
wybrania. Po naciśnięciu tego klawisza zacznie 
migać ikona, której funkcja jest wymagana do 
aktywacji lub dezaktywacji, oraz wskaźnik tej 
ikony. Przycisk FN zostaje dezaktywowany, jeżeli 
nie zostanie naciśnięty przez 20 sekund. Należy 
nacisnąć ten przycisk, aby zmienić ponownie 
funkcje.

17. Przycisk OK
Po przejściu do funkcji przy użyciu przycisku FN, 
kiedy funkcja zostanie anulowana przyciskiem OK, 
właściwy wskaźnik będzie migać. Kiedy funkcja 
jest aktywna, wskaźnik świeci. Wskaźnik dalej 
miga, aby zasygnalizować, że ikona jest włączona.
18. Przycisk funkcji szybkiego chłodzenia
Przycisk ma dwie funkcje. Aby włączyć lub 
wyłączyć funkcję szybkiego chłodzenia, naciśnij go 
krótko. Wskaźnik szybkiego chłodzenia zgaśnie i 
produkt powróci do normalnych ustawień. 

19. Ostrzeżenie o wyłączeniu alarmu
W przypadku alarmu o awarii zasilania / wysokiej 
temperaturze po sprawdzeniu produktów w 
komorze zamrażalnika naciśnij przycisk wyłączania 
alarmu, aby skasować ikonę ostrzeżenia o wysokiej 
temperaturze (12).  

20. Reset filtra
Filtr jest resetowany, jeżeli przycisk wyłączenia 
alarmu (19) zostanie wciśnięty przez 3 sekundy. 
Ikona resetowania filtra zgaśnie.

21. Ikona funkcji Eco fuzzy
Naciśnij klawisz FN (aż dojdzie do ikony litery 
e), aby aktywować eco fuzzy. Po najechaniu 
na ikonę eco fuzzy zacznie ona migać. Można 
więc zauważyć, czy funkcja eco fuzzy zostanie 
aktywowana czy dezaktywowana. Po naciśnięciu 
przycisku OK ikona funkcji eco fuzzy będzie 
świecić ciągle w czasie tego procesu. Jeżeli nie 
naciśniesz żadnego przycisku po 20 sekundach, 
ikona będzie nadal świecić. Funkcja eco fuzzy 
zostaje aktywowana. Aby anulować funkcję eco 
fuzzy, najedź ponownie na ikonę i naciśnij klawisz 
OK. Ikona funkcji eco fuzzy zacznie migać. Jeżeli 
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nie naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, 
ikona zgaśnie, a funkcja eco fuzzy zostanie 
anulowana.

22. Ikona wyłączenia maszyny do lodu
Naciśnij klawisz FN (aż dojdzie do ikony lodu), 
aby wyłączyć maszynę do lodu. Ikona wyłączenia 
maszyny do lodu zacznie migać po najechaniu na 
nią, dzięki czemu można zauważyć, czy maszyna 
do lodu zostanie włączona czy wyłączona. Po 
naciśnięciu przycisku OK ikona maszyny do lodu 
będzie świecić ciągle w czasie tego procesu. 
Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku po 20 
sekundach, ikona i wskaźnik będą nadal świecić. 
Maszyna do lodu zostaje wyłączona. Aby ponownie 
włączyć maszynę do lodu, najedź na ikonę. Ikona 
wyłączenia maszyny do lodu zacznie migać. Po 
naciśnięciu przycisku ikona wyłączy się, a maszyna 
do lodu zostanie ponownie włączona.

C Wskazuje, czy kostkarka Icematic 
jest włączona czy wyłączona.

C
Kiedy wybrana jest ta funkcja, 
woda przestaje wypływać 
ze zbiornika. Jednak lód 
przygotowany wcześniej można 
wybrać z kostkarki Icematic.

23. Ikona resetowania filtra
Ta ikona zapala się, kiedy konieczne jest 
resetowanie filtra.

24. Wskaźnik skali Celsjusza 
To jest wskaźnik skali Celsjusza. Kiedy wskazanie 
skali Celsjusza jest aktywne, wartości zadane 
temperatury wyświetlają się w skali Celsjusza oraz 
zapala się właściwa ikona.

25. Wskaźnik temperatury w komorze Joker:
Jeżeli ten wskaźnik jest aktywny, temperatura w 
komorze Joker jest wyświetlana na wskaźniku 
wartości temperatury. Wartości zadane komory 
Joker zmieniają się po naciśnięciu przycisku 
regulacji temperatury (4).

26. Wskaźnik komory zamrażalnika
Jeżeli ten wskaźnik jest aktywny, temperatura 
komory zamrażalnika jest wyświetlana na 

wskaźniku wartości temperatury. Komora 
zamrażalnika może być ustawiona na -18, -19, 
-20, -21, -22, -23 i -24°C /0, -2, -4, -6, -8, -10 
i -12°F  przez naciśnięcie przycisku regulacji 
temperatury (4).
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5.4. Zamrażanie świeżej żywności
•	 Aby zachować jakość żywności, żywność 

umieszczona w komorze zamrażarki musi 
zostać jak najszybciej zamrożona , w tym celu 
należy użyć funkcji szybkiego zamrażania.

•	 Mrożenie żywności, gdy jest świeża, wydłuża 
czas przechowywania w komorze zamrażarki.

•	 Żywność należy pakować w szczelne 
opakowania i dokładnie zamykać.

•	 Przed umieszczeniem żywności w zamrażarce 
należy się upewnić, że jest ona zapakowana. 
Zamiast tradycyjnego papieru pakowego należy 
użyć pojemników do zamrażania, cynfolii i 
papieru wodoszczelnego, toreb plastikowych 
lub podobnych materiałów opakowaniowych.

•	 Każde opakowanie żywności przed 
zamrożeniem należy oznaczyć datą. Umożliwi 
to określenie świeżości każdego opakowania 
przy każdym otwarciu zamrażarki. Wcześniej 
zamrożoną żywność należy umieszczać z 
przodu, aby zużyć je jako pierwsze.

•	 Zamrożoną żywność należy zużyć natychmiast 
po odmrożeniu i nie wolno jej ponownie 
zamrażać.

•	 Nie należy zamrażać dużych ilości żywności 
naraz.

Ustawianie 
komory 

zamrażania

Ustawianie 
komory 

chłodzenia
Opisy

-18°C 4°C Jest to domyślne zalecane ustawienie.
-20,-22 lub-
24°C 4°C Te ustawienia są zalecane dla temperatur otoczenia powyżej 30°C.

Szybkie 
zamrażanie 4°C Należy ich używać do szybkiego zamrażania żywności – produkt 

powróci do poprzednich ustawień po zakończeniu tego procesu.

-18°C lub 
mniej 2°C

Tych ustawień należy użyć, jeśli komora chłodzenia nie jest 
wystarczająco schłodzona ze względu na temperaturę otoczenia lub 
częste otwieranie drzwi.Lodówka/Instrukcja obsługi

5.5. Zalecenia dotyczące 
przechowywania mrożonej żywności
Temperatura komory musi być ustawiona 

przynajmniej na -18°C.
1. Żywność należy jak najszybciej umieszczać w 

zamrażarce, aby uniknąć rozmrożenia.
2. Przed zamrożeniem należy sprawdzić datę 

przydatności, aby się upewnić, że nie minęła.
3. Upewnij się, że opakowanie żywności nie jest 

uszkodzone.

5.6. Informacje o głębokim 
zamrażaniu
Zgodnie z normą IEC 62552 zamrażarka musi 
umożliwiać zamrożenie 4,5 kg żywności do 
temperatury -18°C lub niższej w ciągu 24 
godzin na każde 100 litrów pojemności komory 
zamrażarki. Żywność można przechowywać przez 
dłuższy czas tylko w temperaturze równej -18°C 
lub niższej. Żywność może zachować świeżość 
przez całe miesiące (po głębokim zamrożeniu do 
temperatury przynajmniej -18°C ).
Żywność do zamrożenia nie może się stykać z 
wcześniej zamrożoną żywnością, aby uniknąć 
częściowego rozmrożenia.
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Warzywa należy zagotować i odcedzić wodę, aby 
wydłużyć czas zamrażania. Umieść żywność w 
hermetycznych opakowaniach po odfiltrowaniu 
i włóż do zamrażarki. Banany, pomidory, sałata, 
seler, gotowane jajka, kartofle i podobna żywność 
nie powinna być mrożona. Zamrażanie tej żywności 
po prostu pogarsza wartość odżywczą i jakość 
żywności oraz może powodować psucie, które jest 
szkodliwe dla zdrowia.

5.7. Rozmieszczanie żywności

Półki komory 
zamrażarki

Różne zamrożono produkty 
łącznie z mięsem, rybami, 
lodami, warzywami itd.

Półki komory 
chłodziarki

Żywność w garnkach, przykryte 
talerze i pudełka, jajka (w 
pudełku z pokrywką)

Półki w 
drzwiach 
komory 
chłodziarki

Małe i zapakowane porcje 
żywności lub napojów

Pojemnik na 
warzywa Owoce i warzywa

Komora 
świeżej 
żywności

Delikatesy (porcje śniadaniowe, 
produkty mięsne do spożycia w 
krótkim terminie)

5.8. Alert otwarcia drzwi (opcjonalny)
Alarm dźwiękowy rozlegnie się, jeśli drzwi produktu 
pozostaną otwarte przez minutę. Alarm dźwiękowy 
ucichnie po zamknięciu drzwi lub naciśnięciu 
dowolnego przycisku na wyświetlaczu (o ile jest 
dostępny).

5.9. Oświetlenie wnętrza
Do oświetlenia wnętrza są używane diody LED. W 
razie jakichkolwiek problemów z tym oświetleniem 
należy się skontaktować z autoryzowanym 
serwisem.
Lampa (lampy) wykorzystywane w tym urządzeniu 
nie są przeznaczone do oświetlania pomieszczeń. 
Lampa ta ma pomagać użytkownikowi wygodnie 
i bezpiecznie umieszczać pożywienie w lodówce/
zamrażarce.

5.9 Komora schładzania
Komory schładzania umożliwiają przygotowanie 
jedzenia do zamrażania. Można w nich także 
przechowywać żywność w temperaturze o kilka 
stopni niższej niż w komorze zamrażania.
Pojemność wnętrza lodówki można zwiększyć, 
wyjmując z niej pojemniki na żywność do 
schładzania:

1. Pociągnij komorę ku sobie, aż się zatrzyma.
2. Podnieś komorę ok. 1 cm w górę i pociągnij do 

siebie, aby wyjąć go z oprawy.

5.10 Pojemnik na świeże warzywa
Pojemnik na świeże warzywa w tej lodówce służy 
specjalnie do zachowania świeżości warzyw bez 
utraty ich wilgoci. W tym celu wymusza się ogólne 
krążenie zimnego powietrza wokół pojemnika na 
świeże warzywa. Zanim wyjmiesz pojemnik na 
świeże warzywa, najpierw wyjmij półki z drzwiczek 
na tym samym poziomie.  
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5.11 Pojemnik na świeże warzywa 

z kontrolowaną wilgotnością
(FreSHelf)
(Funkcja jest opcjonalna)
Parametry wilgotności owoców i warzyw znajdują 
się pod kontrolą dzięki pojemnikowi na świeże 
warzywa z kontrolowaną wilgotnością, dzięki 
czemu żywność na pewno będzie świeża przez 
dłuższy czas.
Zalecamy umieszczanie warzyw liściastych, takich 
jak sałata i szpinak, oraz warzyw wrażliwych na 
utratę wilgoci jak najbardziej poziomo podczas 
wkładania ich do pojemnika na świeże warzywa – 
nie w pozycji poziomej na ich korzeniach.
W przypadku wymiany warzyw należy uwzględnić 
ich ciężar. Ciężkie i twarde warzywa należy 
umieszczać na spodzie pojemnika na świeże 
warzywa, a lekkie i delikatne warzywa muszą 
znajdować się w górnej części.
Nigdy nie pozostawiać warzyw zapakowanych w 
plastikowe worki w pojemniku na świeże warzywa. 
Jeżeli zostaną w plastikowych workach, spowoduje 
to ich szybkie gnicie. Aby nie dopuścić do kontaktu 
warzyw z innymi warzywami ze względów 
higienicznych, należy stosować papier perforowany 
lub podobny materiał zamiast plastikowych 
worków.

Nie umieszczać gruszek, moreli, brzoskwiń itd., 
a zwłaszcza owoców wytwarzających dużą ilość 
etylenu, w tym samym pojemniku na świeże 
warzywa co inne owoce i warzywa. Etylen 
wydzielany przez te owoce może spowodować 
szybsze gnicie innych owoców oraz gnicie w 
krótszym okresie.

5.12 Tacka na jaja
Na wybranych drzwiczkach lub półce można 
założyć uchwyt na jajka.
Nie wolno przechowywać uchwytu na jajka w 
komorze zamrażalnika.

5.13 Ruchoma sekcja środkowa 
Ruchoma sekcja środkowa służy zapobieganiu 
ulatniania się zimnego powietrza z wnętrza 
chłodziarki na zewnątrz. 
1- Przy zamykaniu drzwiczek komory chłodzenia 
uszczelka w drzwiczkach szczelnie przylega do 
powierzchni ruchomej sekcji środkowej. 
2 - Inny powód wyposażenia chłodziarki w 
środkową sekcje ruchomą polega na powiększeniu 
objętości netto komory chłodzenia. Standardowe 
sekcje środkowe zajmują nieco miejsca 
niewykorzystywanego do chłodzenia.
3- Ruchomą sekcję środkową zamyka się przy 
otwieraniu lewych drzwiczek komory chłodzenia.
4- Nie można otwierać jej ręcznie. Przy zamykaniu 
drzwiczek porusza się pod prowadnicą części 
plastykowej korpusu.
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5.14 Komora z regulowanym 

chłodzeniem  
Komorę Cool Control tej chłodziarki można używać 
w dowolnym wybranym trybie, nastawiając ją 
na temperatury chłodzenia (2/4/6/8 °C) lub 
zamrażania (-18/-20/-22/-24). Temperaturę w tej 
komorze nastawia się przyciskiem nastawiania 
temperatury w komorze Cool Control. Temperaturę 
w tej komorze można nastawiać na 0 i 10 stopni 
na dodatek do temperatur komory chłodzenia 
oraz na -6 stopni na dodatek do temperatury 
w komorze zamrażania. 0 stopni stosuje się 
do dłuższego przechowywania produktów 
delikatesowych, -6 stopni zaś do przechowywania 
mięs aż do 2 tygodni w stanie umożliwiającym ich 
łatwe krojenie. 
 Funkcję przełączania na komorę chłodzenia 
lub zamrażania zapewnia element chłodzący 
umieszczony w sekcji zamkniętej (komora 
sprężarki) z tyłu lodówki. W trakcie pracy tego 
elementu mogą być słyszalne odgłosy podobne 
do tych, jakie wydaje zegar analogowy odliczający 
sekundy. Jest to zupełnie normalne i nie świadczy 
o zakłóceniu w pracy lodówki.

5.15 Światło niebieskie
(w niektórych modelach)
Pojemnik na świeże warzywa jest podświetlany 
niebieskim światłem. Żywność przechowywana 
w pojemniku na świeże warzywa kontynuuje 
fotosyntezę pod wpływem efektu długości dali 
światła niebieskiego i tym samym zachowuje 
świeżość i podnosi zawartość witamin.

5.16 Filtr zapachów
Filtr zapachów w przewodzie powietrznym komory 
chłodzenia zapobiega zbieraniu się nieprzyjemnych 
zapachów w chłodziarce.
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5.17 Komora piwniczki winnej
(Funkcja jest opcjonalna)
1 – Wypełnianie komory piwniczki winnej 
Piwniczka winna została skonstruowana na maksymalnie 28 butelek z przodu + 3 butelki dostępne 
dzięki uchwytowi teleskopowemu. Maksymalna zadeklarowana liczbą jest podawana tylko do celów 
informacyjnych i jest zgodna z testami wykonanymi ze standardową butelką Bordelaise 75 cl.

2- Sugerowana optymalna temperatura podawania 
Nasza porada: w przypadku mieszania różnych typów win należy wybrać ustawienie 12° Celsjusza, tak 
jak w prawdziwej piwnicy. W przypadku białych win serwowanych w temperaturze od 6 do 10° należy 
włożyć butelki do lodówki pół godziny przed podaniem, dzięki czemu utrzymana zostanie preferowana 
temperatura butelek. Jeżeli chodzi o czerwone wina, po podaniu będą powoli nagrzewać się do 
temperatury pokojowej.
 

16–17°C Dobre wino Bordeaux – czerwone

15–16°C Dobre wino burgundzkie – czerwone

14–16°C Grand crus (duży wzrost) wytrawnych win białych 

11–12°C Lekkie, owocowe i młode wina czerwone

10–12°C Wina różowe prowansalskie, wina francuskie

10–12°C Białe wina wytrawne oraz czerwone wina owocowe

8–10°C Białe wina owocowe

7–8°C Szampany

6-°C Słodkie wina białe



25 / 32 PLLodówka / Instrukcja obsługi

Korzystanie z produktu

3- Sugestie dotyczące otwierania butelki wina przed spróbowaniem:

Białe wina Około 10 minut przed podaniem

Młode wina czerwone Około 10 minut przed podaniem

Gęste i dojrzałe wina czerwone Około 30–60 minut przed podaniem

4- Jak długo otwarta butelka jest przydatna do spożycia?
Nieopróżnione butelki wina należy prawidłowo zatkać korkiem oraz przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu przez następujący czas: 

Białe wina Czerwone wina

75% pełnej butelki od 3 do  5 dni od 4 do  7 dni

50% pełnej butelki od 2 do  3 dni od 3 do  5 dni

Mniej niż 50% 1 dzień 2 dni

5.18 Używanie wewnętrznego 
dozownika wody

(w niektórych modelach)

Po podłączeniu lodówki do źródła wody lub 
wymianie filtra wody należy przepłukać układ wody. 
Należy użyć solidnego zbiornika do rozprężenia 
oraz przytrzymać dźwignię dozownika wody 
przez 5 sekund, a następnie puścić na 5 sekund. 
Powtarzać, aż woda zacznie płynąć. Kiedy woda 
zacznie płynąć, należy kontynuować rozprężanie 
i zwolnić łopatkę dozownika (5 sekund wł., 5 
sekund wył.) do rozdzielenia łącznie 4 galonów (15 
l). Spowoduje to przepłukanie powietrza z filtra i 
układu dozowania wody oraz przygotowanie filtra 
wody do użytku. W niektórych gospodarstwach 
domowych może być wymagane dodatkowe 
płukanie. Po usunięciu powietrza z układu z 
dozownika może prysnąć woda.
Należy odczekać 24 godziny, aby lodówka 
schłodziła się i ochłodziła wodę. Aby zapewnić 
świeże doprowadzanie, należy dozować 
odpowiednią ilość wody co tydzień.

C
Po 5 minutach ciągłego dozowania 
dozownik wstrzyma dozowanie 
wody, aby nie dopuścić do zalania. 
Aby kontynuować dozowanie, należy 
ponownie nacisnąć łopatkę dozownika.

5.19 Dozowanie wody
Przytrzymać zbiornik pod wypływem dozownika, 
naciskając podkładkę dozownika.
Puścić podkładkę dozownika, aby zatrzymać 
dozowanie.

C
Pierwsze kilka szklanek wody z dozownika 
może być ciepłe i jest to normalne 
zjawisko.

C
Jeżeli dozownik wody nie jest używany 
przez dłuższy czas, należy wylać pierwsze 
kilka szklanek wody, aby uzyskać świeżą 
wodę.

Przy pierwszym użyciu trzeba będzie poczekać 
około 24 godzin, zanim woda się ochłodzi.
Zabierz szklankę chwilę po pociągnięciu za spust.
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5.20 Używanie dozownika wody

A

Przed użyciem chłodziarki po raz pi-
erwszy i po wymianie filtra wody 
z dozownika mogą ściekać krop-
le wody. Aby nie dopuścić do kapa-
nia lub ściekania wody z dozowni-
ka, należy usunąć powietrze z syste-
mu poprzez dozowanie 5–6 galonów 
(około 20 litrów) wody przez dozownika 
przed pierwszym użyciem oraz zaws-
ze po wymianie filtra wody. Spowoduje 
to usunięcie powietrza nagromadzone-
go w układzie oraz zapobiegnie prze-
ciekaniu dozownika. Jeżeli występują 
zakłócenia w przepływie wody, koni-
eczne jest sprawdzenie pozycji złącza 
oraz prostości przewodu wody z tyłu 
urządzenia. 

C
Jeżeli z dozownika wycieknie zaledwie kilka 
kropli po dozowaniu niewielkiej ilości wody, jest 
to zjawisko normalne.

5.21 Kostkarka do lodu Icematic 
(w niektórych modelach)
Aby uzyskać lód z kostkarki Icematic, napełnij 
zbiornik wody znajdujący się w komorze 
zamrażalnika, tak aby osiągnąć poziom 
maksymalny. 
Kostki lodu w szufladzie na lód mogą do siebie 
przylgnąć i utworzyć bryłę w związku z gorącym 
i wilgotnym powietrzem w około 15 dni. Jest to 
normalne zjawisko. Jeśli nie możesz rozbić bryły, 
opróżnij pojemnik na lód i ponownie przygotuj lód. 

C
Wodę znajdującą się w zbiorniku należy 
wymieniać co 2–3 tygodnie, aby nie stała 
za długo.

C
Dziwne dźwięki, które rozlegają się z 
lodówki w 120-minutowych odstępach 
czasu, to dźwięki wytwarzania lodu i 
wysypywania. Jest to normalne zjawisko.

C
Jeśli nie chcesz wytwarzać lodu, naciśnij 
przycisk „Ice Off” [Bez lodu], aby zatrzymać 
Icematic i oszczędzić energię, a także 
przedłużyć okres użytkowania lodówki.

C Po pobraniu wody z dozownika może wyciec 
kilka kropli wody. To normalne zjawisko.
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5.22 Kostkarka do lodu Icematic 
i pojemnik na lód

(w niektórych modelach)
Obsługa kostkarki do lodu Icematic
Napełnij Icematic wodą i włóż do obudowy. Lód 
będzie gotowy za ok. dwie godziny. Nie wyjmuj 
Icematic z obudowy, aby wyjąc lód. 
Obróć pokrętło o 90o zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. 
Kostki lodu w komórkach wypadną do pojemnika 
na lód pod nimi. 
Teraz możesz wyjąć pojemnik na lód i podać kostki 
lodu. 
Jeśli chcesz, możesz trzymać kostki lodu w tym 
pojemniku.

Pojemnik na lód 
Pojemnik na lód służy wyłącznie do gromadzenia 
kostek lodu. Nie wlewaj do nie go wody. W 
przeciwnym razie ulegnie uszkodzeniu.
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6.  Konserwacja i czyszczenie
Regularne czyszczenie produktu przedłuży jego 
okres eksploatacji.

B OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem 
lodówki należy wyłączyć zasilanie.

Do czyszczenia nie wolno używać ostrych ani 
ściernych narzędzi, mydła, domowych środków 
czyszczących, detergentów, benzyny, nafty, pokostu 
ani podobnych substancji.
W przypadku produktów, które nie mają funkcji 
No Frost, na tylnej ścianie wewnątrz komory 
chłodzenia mogą pojawiać się krople wody i szron. 
Nie należy ich usuwać; nie stosować tłuszczy ani 
podobnych środków.
Należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki 
z mikrofibry w celu wyczyszczenia zewnętrznej 
części produktu. Gąbki lub inne materiały do 
czyszczenia mogą powodować zadrapania na 
powierzchni.
Należy rozpuścić w wodzie pełną łyżeczkę do 
herbaty węglanu. Następnie należy zanurzyć w 
wodzie szmatkę i wycisnąć ją. Urządzenie należy 
przetrzeć tą szmatką i dokładnie wysuszyć.
Wodę należy trzymać z dala od pokrywy lampy i 
innych części elektrycznych.
Drzwi należy czyścić mokrą szmatką. Oby odłączyć 
półki drzwi i obudowy, należy wyjąć cała ich 
zawartość. Unieś półki drzwi, aby je odłączyć. 
Oczyść i wysusz półki, a następnie zamocuj je z 
powrotem na miejscu, wsuwając je od góry.
Do powierzchni zewnętrznej i części 
chromowanych produktu nie wolno używać wody 
chlorowej ani produktów do czyszczenia. Chlor 
spowoduje rdzewienie powierzchni metalowych.

6.1. Unikanie nieprzyjemnych 
zapachów
Wyprodukowany produkt jest wolny od 
wszelkich materiałów zapachowych. Jednak 
przechowywanie żywności w nieodpowiednich 
komorach i niepoprawne czyszczenie powierzchni 
wewnętrznych może wywoływać nieprzyjemne 
zapachy.
Aby tego uniknąć, należy czyścić wnętrze wodą z 
węglanem co 15 dni.
Żywność należy przechowywać w zamkniętych 
opakowaniach. Drobnoustroje mogą się 
rozprzestrzeniać z niezamkniętych opakowań i 
powodować nieprzyjemne zapachy.
W lodówce nie należy przechowywać 
przeterminowanej ani zepsutej żywności.
Nie korzystaj z ostrych i ścierających narzędzi 
lub mydła, domowych środków czyszczących, 
detergentów, benzyny, benzenu, wosku, itp., gdyż 
może to spowodować odklejenie się znaczków i 
części plastikowych oraz może doprowadzić do 
deformacji. Do czyszczenia używaj ciepłej wody i 
miękkiej ściereczki, następnie wytrzyj do sucha.

6.2. Ochrona powierzchni 
plastikowych 
Olej rozlany na powierzchnie plastikowe może je 
uszkadzać i należy go natychmiast usunąć ciepłą 
wodą.
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7 Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy 
sprawdzić tę listę. Umożliwi to zaoszczędzenie 
czasu i pieniędzy. Ta lista zawiera często 
spotykane problemy niezwiązane z wadami 
jakości wykonania lub materiałów. Pewne 
wymienione tutaj funkcje mogą nie dotyczyć 
posiadanego produktu.

Lodówka nie działa.
•	 Wtyk zasilania nie jest włożony do końca. 
>>> Dociśnij go do końca w gniazdku.
•	 Bezpiecznik podłączony do gniazda 
zasilającego produkt lub bezpiecznik główny jest 
przepalony. >>> Sprawdź bezpieczniki.
Kondensacja na bocznej ściance komory 
chłodziarki (WIELOSTREFOWE, CHŁODZENIE, 
KONTROLA I STREFA ELASTYCZNA).
•	 Drzwi są za często otwierane >>> Należy 
pamiętać, aby nie otwierać drzwi produktu za 
często.
•	 Środowisko jest za wilgotne. >>> 
Produktu nie należy instalować w wilgotnych 
środowiskach.
•	 Żywność zawierająca płyny jest 
przechowywana w nieszczelnych opakowaniach. 
>>> Żywność zawierająca płyny należy 
przechowywać w zamkniętych opakowaniach.
•	 Drzwi produktu pozostały otwarte. >>> Nie 
wolno pozostawiać otwartych drzwi produktu 
przez długi czas.
•	 Termostat jest ustawiony na za niską 
temperaturę.  >>> Ustaw termostat na 
odpowiednią temperaturę. 
Sprężarka nie działa.

•	 W przypadku nagłej awarii zasilania lub 
wyciągnięcia kabla zasilającego z gniazda 
i podłączenia go z powrotem ciśnienie 
gazu w układzie chłodzenia produktu jest 
niezrównoważone, co wyzwala zabezpieczenie 
termiczne sprężarki. Produkt ponownie się 
uruchomi po około 6 minutach. Jeśli produkt 
nie uruchomi się po tym czasie, skontaktuj się z 
serwisem.
•	 Odmrażanie jest aktywne. >>> To jest 
normalne w przypadku produktu z całkowicie 
zautomatyzowanym odmrażaniem. Odmrażanie 
odbywa się okresowo.
•	 Produkt nie jest podłączony. >>> Upewnij 
się, że kabel zasilania jest podłączony.
•	 Nastawa temperatury jest niepoprawna. 
>>> Wybierz poprawną nastawę temperatury.
•	 Brak zasilania. >>> Po przywróceniu 
zasilania produkt będzie kontynuował normalną 
pracę. 
Hałas pracy lodówki zwiększa się podczas 
używania.
•	 Wydajność robocza produktu może się 
zmieniać w zależności od zmian temperatury 
otoczenia. To jest sytuacja normalna, a nie 
awaria. 
Lodówka włącza się za często lub na zbyt 
długo.
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•	 Nowy produkt może być większy niż 
poprzedni. Większe produkty pracują dłużej.
•	 Temperatura w pomieszczeniu może być 
wysoka. >>> Produkt będzie normalnie działał 
przed dłuższy czas przy wyższej temperaturze w 
pomieszczeniu.
•	 Produkt mógł zostać niedawno podłączony 
lub do środka została włożona nowa porcja 
żywności. >>> Produkt będzie potrzebował 
więcej czasu na osiągnięcie ustawionej 
temperatury, jeśli został niedawno podłączony 
lub do środka została włożona nowa porcja 
żywności. To jest normalne.
•	 Do produktu włożono ostatnio dużą ilość 
gorącej żywności. >>> Do produktu nie wolno 
wkładać gorącej żywności.
•	 Drzwi były często otwierane lub były otwarte 
przez dłuższy czas. >>> Ciepłe powietrze 
przedostające się do środka spowoduje 
wydłużenie pracy produktu. Nie należy za często 
otwierać drzwi.
•	 Drzwi zamrażarki lub chłodziarki mogą być 
uchylone. >>> Sprawdź, czy drzwi są całkowicie 
zamknięte.
•	 Produkt może mieć ustawioną za niską 
temperaturę. >>> Ustaw wyższą temperaturę i 
poczekaj aż produkt ją osiągnie.
•	 Uszczelka drzwi chłodziarki lub zamrażarki 
może być zabrudzona, zużyta, uszkodzona lub 
niepoprawnie ułożona. >>> Oczyść lub wymień 
uszczelkę. Uszkodzona/podarta uszczelka drzwi 
spowoduje wydłużenie działania produktu w celu 
utrzymania bieżącej temperatury.
Temperatura zamrażarki jest bardzo 
niska, ale temperatura chłodziarki jest 
odpowiednia.
•	 Temperatura komory zamrażarki jest 
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą 
temperaturę komory zamrażarki i sprawdź 
ponownie.
Temperatura chłodziarki jest bardzo 
niska, ale temperatura zamrażarki jest 
odpowiednia.

•	 Temperatura komory chłodziarki jest 
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą 
temperaturę komory chłodziarki i sprawdź 
ponownie.
Żywność przechowywana w szufladach 
komory chłodziarki jest zamarznięta.
•	 Temperatura komory chłodziarki jest 
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą 
temperaturę komory zamrażarki i sprawdź 
ponownie.
Temperatura chłodziarki lub zamrażarki 
jest za wysoka.
•	 Temperatura komory chłodziarki jest 
ustawiona bardzo wysoko. >>> Nastawa 
temperatury komory chłodziarki wpływa 
na temperaturę komory zamrażarki. Zmień 
temperaturę komory chłodziarki lub zamrażarki 
i poczekaj aż odpowiednia komora osiągnie 
ustawiony poziom temperatury.
•	 Drzwi były często otwierane lub były otwarte 
przez dłuższy czas. >>> Nie należy za często 
otwierać drzwi.
•	 Drzwi mogą być uchylone. >>> Całkowicie 
zamknij drzwi.
•	 Produkt mógł zostać niedawno podłączony 
lub do środka została włożona nowa porcja 
żywności. >>> To jest normalne. Produkt 
będzie potrzebował więcej czasu na osiągnięcie 
ustawionej temperatury, jeśli został niedawno 
podłączony lub do środka została włożona nowa 
porcja żywności. 
•	 Do produktu włożono ostatnio dużą ilość 
gorącej żywności. >>> Do produktu nie wolno 
wkładać gorącej żywności.
Wstrząsy lub hałas.
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•	 Podłoże nie jest poziome lub wytrzymałe. 
>>> Jeśli produkt się kołysze podczas 
powolnego przemieszczania, wyreguluj nóżki 
w celu zrównoważenia produktu. Upewnij się 
też, że podłoże jest wystarczająco wytrzymałe i 
uniesie produkt.
•	 Wszelkie przedmioty umieszczone na 
produkcie mogą powodować hałas. >>> Zdejmij 
wszelkie przedmioty umieszczone na produkcie.
Produkt wytwarza dźwięki przepływającego 
płynu, rozpryskiwania itd.
•	 Zasada działania produktu obejmuje 
przepływy płynu i gazu. >>> To jest sytuacja 
normalna, a nie awaria.
Z produktu słychać odgłos dmuchającego 
wiatru.
•	 Produkt używa wentylatora w procesie 
chłodzenia. To jest sytuacja normalna, a nie 
awaria.
Na wewnętrznych ściankach produktu 
występuje kondensacja.
•	 Gorąca lub zimna pogoda zwiększy 
zalodzenie i kondensację. To jest sytuacja 
normalna, a nie awaria.
•	 Drzwi były często otwierane lub były otwarte 
przez dłuższy czas. >>> Nie należy otwierać 
drzwi za często, a jeśli są otwarte należy je 
zamknąć.
•	 Drzwi mogą być uchylone. >>> Całkowicie 
zamknij drzwi.
Na powierzchni zewnętrznej lub między 
drzwiami produktu występuje kondensacja.
•	 Pogoda może być wilgotna i to zjawisko 
jest normalne w takich warunkach. >>> Po 
zmniejszeniu wilgotności kondensacja zniknie. 
Nieprzyjemny zapach we wnętrzu.

•	 Produkt nie jest regularnie czyszczony. >>> 
Czyść wnętrze regularnie za pomocą gąbki, 
ciepłej wody i wody z węglanem.
•	 Niektóre pojemniki i opakowania mogą 
wywoływać nieprzyjemne zapachy.  >>> Należy 
używać pojemników i opakowań z materiałów 
niewydzielających zapachów.
•	 Żywność została umieszczona w 
nieszczelnych opakowaniach. >>> Żywność 
należy przechowywać w zamkniętych 
opakowaniach. Drobnoustroje mogą się 
rozprzestrzeniać z niezamkniętych opakowań i 
powodować nieprzyjemne zapachy.
•	 Z produktu należy usunąć wszelką 
przeterminowaną i zepsutą żywność.
Drzwi się nie zamykają.
•	 Opakowania żywności mogą blokować 
drzwi. >>> Przesuń przedmioty blokujące drzwi.
•	 Produkt nie stoi całkowicie pionowo na 
ziemi. >>> Wyreguluj nóżki, aby zrównoważyć 
produkt.
•	 Podłoże nie jest poziome lub wytrzymałe. 
>>> Upewnij się, że podłoże jest poziome i 
wystarczająco wytrzymałe oraz uniesie produkt.
Zaciął się pojemnik na warzywa.
•	 Żywność może się stykać z górną częścią 
szuflady. >>> Zmień ułożenie żywności w 
szufladzie.
Jeślı powıerzchnıa produktu jest gorąca.
•	 Podczas pracy produktu obszar między 
drzwiczkami, panele boczne i tylny ruszt mogą 
osiągać wysoką temperaturę. Jest to normalne 
zjawisko i nie oznacza konieczności dokonywania 
naprawy!

A
OSTRZEŻENIE: Jeśli problem nie 
zniknie po wykonaniu instrukcji 
podanych w tym rozdziale, skontaktuj 
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym 
serwisem. Nie próbuj naprawiać 
produktu.



32 / 32 PL Lodówka / Instrukcja obsługi

 

Gwarancja jakości
Twój produkt marki BEKO posiada gwarancję jakości udzieloną przez Beko S.A z 
siedzibą w Warszawie ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (dalej Gwarant). 
Gwarancja jakości udzielana jest wyłącznie na produkty marki BEKO wprowadzane do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gwaranta. Termin gwarancji 
wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu. Oświadczenie gwarancyjne określające 
warunki gwarancji znajdziesz na stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. 

Warunkiem wykonywania uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu 
zakupu produktu lub zarejestrowanie produktu na stronie www.beko.pl w sekcji 
serwis  .

Zarejestruj swój produkt.
Załóż konto oraz zarejestruj teraz swój produkt marki BEKO objęty gwarancją na naszej 
stronie internetowej www.beko.pl w sekcji serwis. Dzięki temu nie będziesz musiał się 
martwić w sytuacji gdy zgubisz dowód zakupu. Ponadto będziesz miał możliwość 
otrzymania oświadczenia gwarancyjnego w postaci „cyfrowej karty gwarancyjnej”.  
Obsługa klienta – infolinia 22 250 14 14  
W celu zgłoszenia reklamacji lub usterki produktu marki BEKO 
prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią . Nasi konsultanci pomogą ci
rozwiązać problem lub skierują do właściwego serwisu BEKO.

Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20:00.
* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne (z telefonu stacjonarnego) lub według stawek operatora sieci komórkowej. 

 

 

  

Podpis i pieczęć instalatora (z numerem uprawnienia) w przypadku montażu urządzeń gazowych 
lub płyt i piekarników elektrycznych 

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących serwisu BEKO np. gdzie kupić 
części zamienne lub akcesoria należy odwiedzić stronę internetową 
www.beko.pl i wybrać zakładkę serwis.

 



www.beko.com.trwww.beko.com

57 8977 0000/AI
2/2
PL




