
 Hladnjak - Zamrzivač 

Холодильник - Mорозильна камера 
 
 

Upute za uporabu 

Інструкція з експлуатації 

 
 

CNA400EC0ZW 

 

HRIUA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! 

Poštovani kupci, 

Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i provjeren 

po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad. 

Svakako pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe proizvoda te ga 

zadržite za buduće potrebe. Ako proizvod proslijedite nekom drugom, proslijedite mu i 

korisnički priručnik. 

 

Korisnički priručnik pomoći će vam da se koristite svojim uređajem brzo i sigurno. 

    Pročitajte priručnik prije postavljanja i rada s proizvodom. 

    Svakako pročitajte sigurnosne upute. 

    Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer vam može kasnije zatrebati.  

    Pročitajte ostale dokumente koje ste dobili s proizvodom. 

Ne zaboravite da je ovaj korisnički priručnik primjenjiv i na nekoliko drugih modela. 

Razlike između modela navedene su u priručniku.  

Objašnjenje simbola 

U korisničkom priručniku upotrebljavaju se sljedeći simboli: 

Važni podaci ili korisni savjeti.

Upozorenje na opasnost po život i imovinu. 

Upozorenje na električni napon.
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Vaš hladnjak 1 

 1.  Upravljačka ploča 
 2.  Unutarnje svjetlo 
 3.  Ventilator za svježu hranu 
 4.    Držač boca za vino  
 5.  Podesive police unutrašnjosti 
 6.  Nula stupnjeva odjeljak 
 7.    Kontrolirano povrća smeće pokrov 
 8.  Kontrolirano povrća smeće 
 9.  Držač posude za led i posuda za led 

 10.  Odjeljak za brzo zamrzavanje 
 11.  Odjeljci za čuvanje smrznute hrane 
 12.  Podesive prednje nožice 
 13.  Police za staklenke 
 14.  Polica za boce 

 15.  Ventilator zamrzivača 

Slike koje se nalaze u ovom priručniku s uputama su shematske i možda ne 
odgovaraju vašem proizvodu u potpunosti. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u 
proizvodu koji ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele. 
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Važna sigurnosna upozorenja 2 

Pročitajte sljedeće podatke. 
Nepridržavanje ovih informacija može 
uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. 
U suprotnom će sva upozorenja i obveze 
za pouzdanost postati nevaljane. 
  Vijek trajanja ovoga proizvoda jest 10 
godina. Tijekom tog razdoblja originalni 
rezervni dijelovi bit će dostupni za 
ispravan rad proizvoda. 

Predviđena namjena 

 Ovaj proizvod namijenjen je uporabi u 
zatvorenom prostoru poput kuće ili stana; 
 

  u zatvorenim radnim prostorima poput 
trgovina i ureda; 
 

  u zatvorenim prostorima za smještaj 
poput seoskih kuća, hotela i pansiona. 
 

  Ne smije se upotrebljavati na 
otvorenom. 

Opća sigurnost 

  Kad poželite odložiti/riješiti se 
proizvoda, preporučujemo da se obratite 
ovlaštenom servisu kako biste saznali 
potrebne informacije o ovlaštenim tijelima 
za odlaganje takvog otpada. 
 

  Obratite se ovlaštenom servisu za sva 
pitanja i probleme povezane s 
hladnjakom. Nemojte mijenjati ili dopustiti 
drugima da mijenjanju nešto na hladnjaku 
bez obavještavanja ovlaštenog servisa. 
 

  Za proizvode s odjeljkom zamrzivača: 
sladoled i kockice leda nemojte jesti 
odmah nakon što ih izvadite iz odjeljka 
zamrzivača! (To može uzrokovati ozljede 
od hladnoće u vašim ustima.) 

  Za proizvode s odjeljkom zamrzivača: 

nemojte stavljati tekućine u bocama i 

limenkama u odjeljak zamrzivača. U 

suprotnom može doći do pucanja. 
 

  Ne dodirujte smrznutu hranu rukama 

jer se može zalijepiti za ruke. 
 

  Isključite hladnjak prije čišćenja ili 

odmrzavanja. 
 

  Para i raspršujuća sredstva za čišćenje 

nikada se ne smiju upotrebljavati u 

postupku čišćenja i odmrzavanja 

hladnjaka. U takvim slučajevima para 

može doći u dodir s električnim dijelovima 

i uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. 
 

  Nikada se nemojte koristiti dijelovima 

hladnjaka poput vrata za pridržavanje ili 

stajanje na njima. 
 

  Nemojte se koristiti električnim 

uređajima unutar hladnjaka. 
 

  Ne oštećujte dijelove u kojima cirkulira 

rashladno sredstvo alatima za bušenje ili 

rezanje. Rashladno sredstvo koje može 

eksplodirati kad se plinski kanali 

isparivača, produžeci cijevi ili površinski 

premazi probuše može uzrokuje iritaciju 

kože i ozljede oka. 
 

  Ne pokrivajte ili blokirajte otvore za 

ventilaciju na hladnjaku bilo kakvim 

materijalom. 
 

  Električne uređaje smiju popravljati 

samo ovlaštene osobe. Popravci koje 

izvrše nestručne osobe stvaraju opasnost 

za korisnika. 
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 U slučaju bilo kakvog kvara tijekom 
održavanja ili popravljanja isključite 
hladnjak iz napajanja isključivanjem 
odgovarajućeg osigurača ili 
isključivanjem uređaja. 
 

  Ne povlačite za kabel tijekom 
isključivanja utikača. 
 

 Pića s visokim udjelom alkohola čvrsto 
zatvorite i postavite uspravno. 

 

  Nikada ne spremajte limenke sa 
sprejevima koje sadrže zapaljive i 
eksplozivne tvari u hladnjak. 

 

  Ne koristite se mehaničkim uređajima 
ili nečim drugim za ubrzavanje postupka 
odmrzavanja, nego isključivo one koje 
preporučuje proizvođač. 
 

  Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi za 
osobe čije fizičke, osjetilne ili mentalne 
sposobnosti nisu posve razvijene ili za 
neiskusne osobe (uključujući djecu), osim 
ako su pod nadzorom osobe odgovorne 
za njihovu sigurnosti ili osobe koja će ih 
uputiti u uporabu proizvoda. 

 

  Ne uključujte oštećeni hladnjak. 
Obratite se serviseru ako imate bilo 
kakvih nedoumica.  
 

  Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka jamči se samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima. 
 

  Izlaganje proizvoda kiši, snijegu, suncu 
i vjetru opasno je za električnu sigurnost. 
 

  Obratite se ovlaštenom servisu kada 
dođe do oštećenja kabela za napajanje 
kako biste izbjegli opasnost. 
 

  Nikada ne uključujte hladnjak u zidnu 
utičnicu tijekom postavljanja. 
Inače može doći do opasnosti po život ili 
ozbiljne ozljede. 

  Hladnjak je isključivo namijenjen 

čuvanju hrane. Ne smije se upotrebljavati 

u ikoju drugu svrhu. 
 

  Naljepnica s tehničkim podacima 

nalazi se na lijevoj stijenci unutrašnjosti 

hladnjaka. 
 

  Nikada hladnjak ne povezujte sa 

sustavima za uštedu energije jer oni 

mogu oštetiti hladnjak. 
 

  Ako na hladnjaku postoji plavo svjetlo, 

nemojte gledati u njega optičkim alatima. 
 

  Za hladnjake kojima se upravlja ručno 

pričekajte najmanje pet minuta prije 

pokretanja hladnjaka nakon nestanka 

električne energije. 
 

  Ako proizvod prosljeđujete drugoj 

osobi, trebate proslijediti i ovaj priručnik 

za rad s uređajem. 
 

  Izbjegavajte oštećenje kabela 

napajanja tijekom prijevoza hladnjaka. 

Presavijanje kabela može uzrokovati 

požar. Nikada ne stavljajte teške 

predmete na kabel napajanja. 
 

  Ne dodirujte utikač mokrim rukama 

tijekom uključivanja proizvoda. 

 
 

 Ne uključujte hladnjak ako zidna 

utičnica nije dobro pričvršćena. 
 

  Voda se ne smije raspršivati na 

unutarnje ili vanjske dijelove radi 

sigurnosnih razloga. 
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  Nemojte raspršivati tvari koje sadrže 
zapaljive plinove poput propana u blizini 
hladnjaka kako biste izbjegli opasnost od 
požara i eksplozije. 
 

  Nikada na hladnjak nemojte stavljati 
posude s vodom jer njihovo prolijevanje 
može uzrokovati struni udar ili požar. 
 

  Nemojte hladnjak prepuniti hranom. 
Ako se prepuni, hrana može pasti i 
ozlijediti vas te oštetiti hladnjak kad 
otvorite vrata. 
 

  Nikada ne stavljajte predmete na 
hladnjak jer mogu pasti kad otvarate ili 
zatvarate vrata. 
 

  Proizvodi poput cjepiva, lijekova 
osjetljivih na toplinu, znanstvenih 
materijala itd. ne smiju se čuvati u 
hladnjaku jer je za njih potrebna precizna 
temperatura. 
 

  Isključite hladnjak ako se njime nećete 
koristiti duže vrijeme. Problem s kabelom 
za napajanje može uzrokovati požar. 
 

  Vrh utikača treba se redovito čistiti 
suhom krpom. U suprotnom može doći 
do požara. 
  

  Hladnjak se može micati ako podesive 
nožice nisu pravilno pričvršćene za pod. 
Pravilnim pričvršćivanjem podesivih 
nožica na podu možete spriječiti 
pomicanje hladnjaka. 
 

  Tijekom nošenja hladnjaka nemojte ga 
držati za ručku vrata. U suprotnom može 
puknuti. 
 

  Kad proizvod morate smjestiti uz drugi 
hladnjak ili zamrzivač, udaljenost treba 
iznositi najmanje 8 cm. U suprotnom 
susjedne bočne stijenke mogu postati 
vlažne. 

Za proizvode s raspršivačem 

vode; 
 

 Najniži tlak vode može iznositi 1 bar. 

Najveći tlak vode može iznositi 8 bara. 

  Upotrebljavajte isključivo pitku vodu. 
 

Sigurnost djece 
 

  Ako vrata imaju bravu, ključ trebate 

držati izvan dosega djece. 
 

  Djeca moraju biti pod nadzorom kako 

bi se spriječilo neovlašteno korištenje 

proizvodom. 

 

Usklađenost s Uredbom o 

elektroničkoj opremi (WEEE) i 

zbrinjavanju otpada 

Simbol   proizvodu ili pakiranju 

označava da se proizvodom ne smije 

rukovati kao kućnim otpadom. Umjesto 

toga, treba se predati u odgovarajućem 

centru za reciklažu električne i 

elektronske opreme. Osiguranjem 

pravilnog odlaganja ovog proizvoda, 

pomoći ćete u sprječavanju mogućih 

negativnih posljedica na okolinu i zdravlje 

ljudi, koji bi inače bili uzrokovani 

neodgovarajućim rukovanjem otpadom 

ovog proizvoda. Za detaljnije informacije 

o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite 

se u ured lokalne samouprave, Vašu 

tvrtku za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u 

kojoj ste kupili proizvod. 
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Podaci o pakiranju 
 

 Ambalažni materijali proizvoda 

proizvode se od materijala koji se mogu 

reciklirati u skladu s našim državnim 

propisima o zaštiti okoliša. Ne odlažite 

ambalažne materijale zajedno s otpadom 

iz kućanstva ili drugim otpadom. Odnesite 

ih u sabirne centre ambalažnog otpada 

koje su odredile lokalne vlasti. 

Ne zaboravite... 

 Svaki predmet za recikliranje 

neophodan je za očuvanje prirode i 

državnog bogatstva. 

 Ako želite sudjelovati u ponovnom 

iskorištavanju ambalažnog materijala, 

možete se obratiti organizacijama za 

zaštitu okoliša ili lokalnoj upravi. 
 

HCA upozorenje 
 

Ako rashladni sustav vašeg uređaja 
sadrži R600a: 
 Ovaj je plin zapaljiv. Zato pazite da 

tijekom uporabe i transporta ne oštetite 

sustav za hlađenje i cijevi. U slučaju 

oštećenja, držite uređaj podalje od 

potencijalnog izvora plamena koji može 

dovesti do toga da uređaj zapali, te 

prozračujete sobu u kojoj se nalazi 

uređaj. 

 Vrsta plina koji se upotrebljava u 

proizvodu navedena je na naljepnici vrste 

uređaja koja se nalazi na lijevoj unutarnjoj 

stijenci hladnjaka. 

 Nikada nemojte odlagati ovaj proizvod 

zapaljivanjem. 

Radnje za uštedu energije 
 

  Ne ostavljajte vrata hladnjaka 

otvorenima na duže vrijeme. 
  

  Ne stavljajte vruću hranu ili pića u 

hladnjak. 
 

  Nemojte prepuniti hladnjak kako bi 

kruženje zraka u unutrašnjosti nesmetano 

teklo. 
 

  Ne postavljajte hladnjak pod izravnu 

sunčevu svjetlost ili u blizinu uređaja koji 

isijavaju toplinu, poput pećnica, perilica 

suđa ili radijatora. Hladnjak držite na 

minimalnoj udaljenosti od 30 cm od 

izvora topline i na minimalnoj udaljenosti 

od 5 cm od električnih pećnica. 
 

  Vodite računa o tome da hranu čuvate 

u zatvorenim posudama. 
 

  Za uređaje s odjeljkom zamrzivača: 

možete spremiti maksimalnu količinu 

hrane u zamrzivač kad uklonite policu ili 

ladicu zamrzivača. Vrijednost potrošnje 

energije koja je navedena za vaš 

hladnjak je određena tako da je uklonjena 

polica ili ladica škrinje i pod maksimalnim 

opterećenjem. Ne postoji opasnost od 

uporabe police ili ladice prema oblicima i 

veličinama hrane koje će se zamrznuti. 
 

  Odmrzavanje smrznute hrane u 

odjeljku hladnjaka uštedit će energiju te 

sačuvati kvalitetu hrane. 
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Postavljanje 3 

  U slučaju da se podaci koji su 
navedeni u korisničkom priručniku ne 
uzmu u obzir, proizvođač neće biti 
odgovoran za moguće nezgode. 
 

Osjetljivi dijelovi tijekom 
premještanja hladnjaka 
 

1. Hladnjak treba biti isključen. Prije 
prijevoza hladnjaka, trebate ga isprazniti i 
očistiti. 
2. Prije ponovnog pakiranja police, 
dodatke, odjeljke itd. unutar hladnjaka 
trebate pričvrstiti ljepljivom trakom i 
zaštititi od udara. Pakiranje se treba 
osigurati čvrstom trakom ili užetom i 
morate se strogo pridržavati pravila za 
prijevoz koja se nalaze na pakiranju. 
3. Originalno pakiranje i materijali od 
pjene se trebaju čuvati zbog budućeg 
transporta ili selidbe. 
 

Prije pokretanja hladnjaka, 
 

 Prije uporabe hladnjaka provjerite 
sljedeće: 
1. Pričvrstite dva plastična klina na način 
prikazan u nastavku. Plastični klinovi 
upotrebljavaju se za stvaranje razmaka 
koji osigurava protok zraka između 
hladnjaka i zida. (Slika služi kao 
ilustrativan primjer i nije identična vašem 
proizvodu.) 
 

 

2. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako je 
preporučeno u dijelu "Čišćenje i 
održavanje". 
3. Uključite utikač hladnjaka u zidnu 
utičnicu. Kad se otvore vrata hladnjaka, 
uključit će se unutrašnja lampica. 
4. Čut će se zvuk kad kompresor 
započne s radom. Tekućine i plinovi 
zabrtvljeni u rashladnom sustavu također 
mogu stvarati buku, čak i kad kompresor 
ne radi i to je potpuno normalno. 
5. Prednji krajevi hladnjaka mogu biti topli 
na opip. To je normalno. Ova područja su 
napravljena da budu topla da bi se se 
izbjegla kondenzacija. 
 

Električni priključak 
 

 Povežite proizvod s uzemljenom 
utičnicom koju štiti osigurač 
odgovarajućeg kapaciteta.  
Važno: 
 

 Priključak mora biti u skladu s 
državnim propisima. 
  Kabel napajanja mora biti lako 
dostupan nakon postavljanja. 
  Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka jamči se samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima. 
  Napon naveden na naljepnici koja se 
nalazi ne lijevoj unutrašnjoj stijenci 
proizvoda treba odgovarati naponu vaše 
mreže. 
  Za povezivanje s električnom 
mrežom nemojte upotrebljavati 
produžne kablove i višestruke 
utičnice. 

  Oštećeni kabel napajanja mora 
zamijeniti kvalificirani električar. 

  Proizvod ne smijete uključivati prije 
popravka! Postoji opasnost od električnog 
udara! 
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Odlaganje pakiranja 
 

 Ambalažni materijali mogu biti opasni 
za djecu. Ambalažne materijale držite 
izvan dosega djeca ili ih odložite 
svrstavanjem u skladu s uputama za 
odlaganje vaše lokalne uprave. Ambalažu 
ne izbacujte s uobičajenim kućnim 
otpadom, nego na mjesta koja je lokalna 
uprava namijenila prikupljanju 
ambalažnog otpada. 
 Pakiranje vašeg proizvoda 
proizvedeno je od materijala koji se mogu 
reciklirati. 
 

Odlaganje starog hladnjaka 
 

 Odlaganje starog hladnjaka bez štete 
za okoliš. 
  Možete se obratiti ovlaštenom 
dobavljaču ili centru za sakupljanje 
otpada u vašoj lokalnoj upravi radi 
odlaganja hladnjaka. 
 

 Prije odlaganja hladnjaka izrežite 
električni utikača i onesposobite brave na 
vratima, ako postoje, kako bi se djecu 
zaštitilo od opasnosti. 
 

Smještanje i postavljanje 
 

 Ako ulazna vrata prostorije u koju ćete 
postaviti hladnjak nisu dovoljno široka za 
prolazak hladnjaka, nazovite ovlašteni 
servis kako bi oni uklonili vrata hladnjaka 
i bočno ga unijeli kroz vrata. 
1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto koje 
dopušta laku uporabu. 
2. Držite vaš hladnjak podalje od izvora 
topline, vlažnih mjesta i direktne sunčeve 
svjetlosti. 
3. Da bi se postigao učinkoviti rad, oko 
vašeg hladnjaka mora postojati 
odgovarajuća ventilacija. Ako se hladnjak 
treba postaviti u otvor u zidu, mora 
postojati udaljenost najmanje 5 cm od 
plafona i 5 cm od zida. Ne stavljajte 
uređaj na materijale kao što su tepisi ili 
tepisoni. 
 
 

4. Stavite svoj hladnjak na ravnu površinu 
poda da biste spriječili udarce. 
 

Promjena lampice za osvjetljenje 
 

 Kako biste zamijenili žarulju/LED-
lampicu za osvjetljenje hladnjaka, 
nazovite ovlašteni servis. 
Lampa koja se koristi u ovom uređaju 

nije podesna za uporabu za osvjetljenje 
doma. Predviđena namjena ove lampe je 
da pomogne korisniku da stavi hranu u 
hladnjak/škrinju na siguran i ugodan 
način. 
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti 
ekstremne uvjete poput temperatura nižih 
od -20°C. 
 

Promjena smjera otvaranja vrata 
 

 Smjer otvaranja vrata može se 
promijeniti u skladu s mjestom na kojem 
ćete ga upotrebljavati. Ako je to potrebno, 
pozovite svoj najbliži ovlašteni servis. 
 

Podešavanje nožica 
 

 Ako vaš hladnjak stoji neravno; 
 Hladnjak možete uravnotežiti 
okretanjem prednjih nožica na način 
prikazan na slici. kut gdje se nalaze noge 
je spušten kad okrenete u smjeru crne 
strelice a diže se kad okrenete u 
suprotnom smjeru. Ovaj postupak će biti 
lakši ako nekoga zamolite da malo 
podigne hladnjak. 
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Priprema 4 

  Hladnjak trebate postaviti na najmanju 

udaljenost od 30 cm od izvora topline 

poput plamenika, pećnica, grijalica i 

štednjake te na najmanju udaljenost od 5 

cm od električni pećnica. Ne smijete ga 

stavljati pod izravnu sunčevu svjetlost. 
 

  Sobna temperatura u prostoriji gdje 

ćete postaviti hladnjak treba iznositi 

najmanje 10 °C. Kako biste očuvali 

njegovu učinkovitost, nemojte hladnjak 

držati u hladnijim uvjetima. 
 

  Vodite računa o temeljitom čišćenju 

unutrašnjosti hladnjaka. 
 

  Ako ćete postaviti dva hladnjaka 

jednog uz drugoga, između njih treba 

postojati razmak od najmanje 2 cm. 
 

  Kad prvi put uključite hladnjak, držite 

se sljedećih uputa tijekom prvih šest sati. 
 

  Vrata nemojte često otvarati. 
 

  Hladnjak mora biti prazan, bez ikakve 

hrane. 
 

  Ne isključujte hladnjak. Ako dođe do 

nestanka električne energije na koji ne 

možete utjecati, pročitajte upozorenja u 

dijelu „Preporučena rješenja problema”. 
 

  Originalna ambalaža i materijali od 

pjene trebaju se čuvati zbog prijevoza ili 

selidbe u budućnosti. 



 
Uporaba vašeg hladnjaka 5 
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Ploča indikatora 
 

Ploča indikatora omogućuje vam 
postavljanje temperature i upravljanje 
drugim funkcijama koje su povezane 
s proizvodom bez otvaranja vrata 
proizvoda. Samo pritisnite natpise na 
odgovarajućim tipkama za 
postavke funkcija. 
1. Indikator upozorenja nestanka el. 

energije / upozorenja visoke 

temperature / upozorenja o pogrešci 

Ovaj indikator (!) svijetli tijekom nestanka 

električne energije, pogreške visoke 

temperature i upozorenja o pogrešci. 

Tijekom dugotrajnih nestanaka el. 

energije, najveća temperatura koju 

odjeljak zamrzivača postigne prikazat će 

se na digitalnom zaslonu. Nakon 

provjere hrane u odjeljku zamrzivača ( ) 

pritisnite tipku za isključivanje alarma da 

biste izbrisali upozorenje. 

 

Pogledajte odjeljak „preporučena 

rješenja za 

otklanjanje kvara” u priručniku ako vidite 

da ovaj indikator svijetli. 

2. Funkcija uštede energije (zaslon je 
isključen):  
Ako se vrata proizvoda čuvaju dugo, 
funkcija za uštedu energije automatski se 
aktivira nakon 1 minute, a simbol za 
uštedu energije svijetli. (  )  

Kada je funkcija za uštedu energije 
uključena, isključit će se svi znakovi na 
zaslonu osim znaka za uštedu energije. 
Kada je funkcija za uštedu energije 
uključena, ako se pritisne bilo koja tipka 
ili se otvore vrata, poništit će se funkcija 
za uštedu energije i znakovi na prikazu 
vratit će se u uobičajeno stanje.  

Funkcija za uštedu energije uključuje se 

tijekom isporuke iz tvornice te se ne 

može isključiti. 

*Neobavezno: Slike u ovom korisničkom priručniku skice su i možda ne 
odgovaraju u potpunosti proizvodu. Ako vaš proizvod ne sadrži odgovarajuće 
dijelove, informacije se odnose na druge modele. 
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3. Funkcija brzog hlađenja 
Pritisnite ovaj gumb za uključivanje ili 

isključivanje funkcije brzog hlađenja (  ) 

 Koristite se funkcijom brzog hlađenja 
kada želite brzo ohladiti hranu u odjeljku 
hladnjaka. Ako želite ohladiti velike 
količine svježe hrane, preporučuje se da 
uključite ovu funkciju prije stavljanja 
hrane u hladnjak. 

 Ako ga ne opozovete, brzo hlađenje 
automatski će se isključiti nakon 1 sati ili 
kada odjeljak hladnjaka dosegne 
potrebnu temperaturu. 

 Ova funkcija ne poziva se ponovno 
kad se vrati napajanje nakon nestanka 
el. energije. 
4. Tipka za postavljanje temperature 
odjeljka hladnjaka 
Pritisnite ovu tipku da biste postavili 
temperaturu odjeljka hladnjaka na 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1, 8... Pritisnite ovu tipku da 
biste postavili željenu temperaturu za 

odjeljak hladnjaka. ( ) 
5. Funkcija Odmor 
Da biste aktivirali funkciju odmora 

pritisnite ovu tipku ( ) na 3 sekunde i 
aktivirat će se indikator načina odmora 

( ). 
Kad je aktivirana funkcija odmora, “- -” 
prikazuje se na indikatoru temperature 
odjeljka hladnjaka i u njemu nema 
aktivnog hlađenja. Kada je ova funkcija 
uključena, odjeljak hladnjaka nije 
prikladan za pohranu hrane. Ostali 
odjeljci hladit će se prema postavljenoj 
temperaturi.  

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite 
ponovno tipku za funkciju odmora.  

6. Upozorenje za isključivanje alarma:  
U slučaju alarma za nestanak el. energije 
/ alarma za visoku temperaturu, nakon 
provjere hrane u odjeljku zamrzivača 
pritisnite tipku za isključivanje alarma ( ) 
da biste izbrisali upozorenje.  

 

 7. Zaključavanje tipki  
Pritisnite tipku za zaključavanje tipki 

( 3’’) istovremeno na 3 sekunde. Ikona 

zaključavanja tipki ( ) zasvijetlit će i 
način zaključavanja tipki bit će uključen. 
Tipke neće raditi ako je način 
zaključavanja tipki uključen. Pritisnite 
ponovno istovremeno tipku za 
zaključavanje tipki i držite je 3 sekunde. 
Znak zaključavanja tipki isključit će se i 
uređaj će izaći iz načina zaključavanja 
tipki.  

Pritisnite tipku za zaključavanje tipki 
ako želite spriječiti mijenjanje postavke 

temperature hladnjaka ( 3’’).  

 8. Eco-fuzzy  
Pritisnite i držite eko fuzzy tipku jednom 
za aktivaciju eko neizrazite funkcije. 
Hladnjak će početi raditi u 
najekonomičnijem načinu rada najmanje 
6 sati kasnije i indikator ekonomične 
uporabe uključit će se kad je funkcija 

aktivna ( ). Pritisnite i držite tipku za 
funkciju eco fuzzy 3 sekunde da biste 
isključili ovu funkciju.  

Indikator će svijetliti 6 sati nakon 
uključivanja funkcije eco-fuzzy. 

 9. Tipka postavke temperature 
odjeljka zamrzivača  
Pritisnite ovu tipku da biste postavili 
temperaturu odjeljka zamrzivača na -18, 
-19, -20, -21, -22, -23, -24, -18... 
Pritisnite ovu tipku da biste postavili 
temperaturu odjeljka zamrzivača na 

željenu vrijednost.( )  

10. Icematic off indikator (samo na 
proizvodima s icematic stroj) 

Pokazuje je li ledomat uključen ili 
isključen. (0/03’’) Ako je uključen, ledomat 
ne radi. Da biste ponovno uključili 
ledomat, pritisnite i držite tipku za 
uključivanje/isključivanje na 3 sekunde.  
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 Kada se odabere ova funkcija, protok 
vode iz spremnika vode zaustavit će se. 
Međutim, led koji je već stvoren može se 
uzeti iz ledomata.  

11. Tipka funkcije za brzo zamrzavanje 
/ tipka za uključivanje/isključivanje 
ledomata  
Pritisnite ovu tipku da biste aktivirali ili 
deaktivirali funkciju brzog zamrzavanja. 
Kada uključite funkciju, odjeljak 
zamrzivača hladit će na temperaturu nižu 

od postavljene vrijednosti. ( )  

 Da biste uključili i isključili ledomat 
pritisnite i držite na tri sekunde (samo na 
proizvodima s icematic stroj). 
Koristite se funkcijom brzog zamrzavanja 
kada želite brzo zamrznuti hranu u 
odjeljku hladnjaka. Ako želite zamrznuti 
velike količine svježe hrane, preporučuje 
se da uključite ovu funkciju prije 
stavljanja hrane u hladnjak.  

Ako ga ne opozovete, brzo 
zamrzavanje automatski će se isključiti 
nakon 25 sata ili kada odjeljak hladnjaka 
dosegne potrebnu temperaturu.  

 Ova funkcija ne poziva se ponovno 
kad se vrati napajanje nakon nestanka 
el. energije.  
 

Dvostruki sustav hlađenja: 
 

 Vaš hladnjak opremljen je s dva 
odvojena sustava za hlađenje da bi se 
hladio odjeljak za svježu hranu i odjeljak 
zamrzivača. Na taj način se zrak iz 
odjeljka sa svježom hranom ne miješa sa 
zrakom iz odjeljka hladnjaka. 
Zahvaljujući tim posebnim sustavima 
hlađenja, brzina hlađenja puno je viša od 
drugih hladnjaka. Mirisi u odjeljcima se 
ne miješaju. Također se postiže i ušteda 
energije jer se automatsko odmrzavanje 
vrši pojedinačno. 
 

Spremnik za povrće s kontrolom 
vlažnosti  
*neobavezno  
 

Uz pomoć značajke kontrole vlažnosti, 
vlažnost povrća i voća drži se pod 
kontrolom pa se osigurava da hrana 
duže ostane svježa.  

Preporučuje se da se lisnato povrće kao 
što su salata i špinat te slično povrće 
koje je sklono gubitku vlage ne postavlja 
na korijen, već u vodoravan položaj u 
spremnik za povrće.  

Prilikom stavljanja povrća, teško i tvrdo 
povrće stavite na dno, a lagano i meko 
na vrh, uzimajući u obzir težinu povrća.  

Povrće u spremniku za povrće nemojte 
ostavljati u plastičnim vrećicama. Ako se 
povrće ostavi u plastičnim vrećicama, 
dolazi do brzog truljenja povrća. Ako 
kontakt s drugim povrćem nije 
preporučljiv, upotrijebite materijale za 
pakiranje kao što je papir koji ima 
određenu prozračnost s obzirom na 
higijenu.  

Nemojte stavljati voće koje proizvodi 

mnogo etilena, kao što su kruške, 

marelice, breskve i posebno jabuke, u isti 

spremnik za povrće s drugim povrćem i 

voćem. Plin etilen koji izlazi iz tog voća 

može dovesti do bržeg dozrijevanja i 

truljenja drugog povrća i voća. 
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Odjeljak za čuvanje hrane koja 
se kvari (niska temperatura \ -20C 
- +30C) 
 

Odjeljak je osmišljen za spremanje 
smrznute hrane koju se po potrebi može 
polagano odmrzavati (meso, riba, piletina 
itd.). Odjeljak niske temperature 
najhladnije je mjesto u hladnjaku na 
kojem se mliječni proizvodi (sir, maslac), 
meso, riba ili piletina mogu držati u 
idealnim uvjetima. 
Povrće i voće ne bi se trebalo stavljati u 
ovaj odjeljak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamrzavanje svježe hrane 
 

 Omotajte ili prekrijte hranu prije 
stavljanja u hladnjak. 
 

 Vruća hrana mora se ohladiti na sobnu 
temperaturu prije stavljanja u hladnjak. 
 

 Hrana koju želite zamrznuti mora biti 
svježa i dobre kvalitete. 
 

 Hrana se može podijeliti u porcije 
prema obiteljskim dnevnim ili obročnim 
potrebama. 
 

 Pakirajte hranu vakumirano da bi se 
spriječilo sušenje čak i ako će se čuvati 
kratko vrijeme. 
 
 

 

 Materijali kojima se koristite za 
pakiranje moraju biti otporni na hladnoću 
i vlagu te ne smiju propuštati zrak. 
Materijal pakiranja za hranu mora biti 
dovoljno čvrst i otporan. U suprotnom 
hrana može postati tvrda te probušiti 
pakiranje zbog zamrzavanja. Važno je 
dobro zatvoriti pakiranje kako bi se hrana 
sigurno spremila. 
 

 Smrznutom se hranom koristite odmah 
nakon odmrzavanja i ne smije se 
ponovno zamrzavati. 
 

 Stavljanje tople hrane u odjeljak 
zamrzivača uzrokuje stalan rada sustava 
za hlađenje dok se hrana u potpunosti ne 
smrzne. 
 Pridržavajte se sljedećih uputa za 
najbolje rezultate. 
1. Nemojte zamrzavati prevelike količine 
istodobno. Kvaliteta hrane se najbolje 
čuva ako se zamrzava što je brže 
moguće. 
 

2. Posebno pazite da ne miješate već 
zamrznutu i svježu hranu. 
 

3. Vodite računa o tome da sirova hrane 
ne dodiruje skuhanu hranu u hladnjaku. 
 

4. Maksimalni volumen pohrane 
zamrznute hrane postiže se bez uporabe 
ladica u odjeljku zamrzivača. Potrošnja 
energije vašeg uređaja navedena je kad 
je odjeljak zamrzivača popunjen na 
policama, no bez uporabe ladica.  
 

5. Preporučuje se da za početno 
zamrzavanje hranu stavljate na gornju 
policu škrinje. 
 



 
 

Postavka odjeljka 

zamrzivača 

Postavka odjeljka 

hladnjaka 

Objašnjenja 

-18°C 4°C To je normalna preporučena postavka. 

-20, -22 ili -24°C 4°C 
Ove postavke su preporučene kad sobna 

temperatura prelazi 30°C. 

Brzo zamrzavanje 4°C 

Koristite kad želite zamrznuti svoju hranu 

u kratkom vremenu. Preporučuje se 

njegova uporaba za održavanje kvalitete 

mesnih i ribljih proizvoda. 

-18°C ili hladnije 2°C 

Ako mislite da odjeljak nije dovoljno 

hladan zbog tople okoline ili čestog 

otvaranja i zatvaranja vrata. 

-18°C ili hladnije Brzo hlađenje 

Možete ga koristiti ako je odjeljak vašeg 

hladnjaka prepunjen ili želite brzo ohladiti 

hranu. Preporučuje se da uključite 

funkciju brzog hlađenja 4-8 sati prije 

stavljanja hrane. 

Police 

odjeljka 

zamrzivača 

Različita zamrznuta 

hrana kao što je meso, 

riba, sladoled, povrće 

itd. 

Držač jaja Jaje 

Police 

odjeljka 

hladnjaka 

Hrana u loncima, 

pokrivenim tanjurima i 

zatvorenim posudama 

Police vrata 

odjeljka 

hladnjaka 

Mala i pakirana hrana ili 

pića (kao što su mlijeko, 

voćni sok i pivo) 

Odjeljak za 

povrće 
Povrće i voće 

Odjeljak za 

svježu hranu 

Delikatese (sir, maslac, 

salama itd.) 

 

Stavljanje hrane 
 

Preporuke za čuvanje zamrznute 

hrane 
 

 Zapakirana smrznuta hrana treba biti 

spremljena u skladu s uputama 

proizvođača, u odjeljku za pohranu 

smrznute hrane. 
 

 Kako biste osigurali održavanje visoke 

kvalitete proizvođača smrznute hrane i 

trgovca, imajte na umu sljedeće: 
 

 1. Pakiranja stavite u zamrzivač što 

prije nakon kupnje. 

 2. Provjerite je li sadržaj pakiranja 

označen i je li naveden datum. 

 3. Ne prelazite datume "Koristiti do", 

"Rok uporabe" na pakovanju. 
 

Odmrzavanje 
 

Pretinac za zamrzavanje automatski 

odmrzava. 
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Preporuke za odjeljak za svježu 

hranu 
 

*neobavezno 
 

 Ne dopuštajte hrani da dodiruje senzor 

temperature u odjeljku za svježu hranu. 

Kako bi odjeljak za svježu hranu zadržao 

idealnu temperaturu, senzor ne smije biti 

zakrčen hranom. 

 Ne stavljajte vruću hranu u proizvod. 

Podaci o dubokom zamrzavanju 
 

 Hrana se mora smrznuti što brže kako 

bi zadržala kvalitetu. 

 TSE norma zahtijeva (prema 

određenim uvjetima mjerenja) da 

hladnjak zamrzava najmanje 4,5 kg hrane 

na sobnoj temperaturi od 32 °C do -18 °C 

ili niže unutar 24 sata za svakih 100 litara 

mase u zamrzivaču. 

 Moguće je hranu sačuvati na duže 

vrijeme samo na temperaturi od -18 °C ili 

nižoj. 

 Mjesecima možete održavati hranu 

svježom (pri temperaturi od -18°C ili nižoj 

u dubokom zamrzavanju). 

UPOZORENJE!  

 Hrana se može podijeliti u porcije 

prema obiteljskim dnevnim ili obročnim 

potrebama. 

 Pakirajte hranu vakumirano da bi se 

spriječilo sušenje čak i ako će se čuvati 

kratko vrijeme. 

 Materijal potreban za pakiranje: 

 Ljepljiva traka otporna na hladnoću 

 Naljepnica 

 Gumice 

 Olovka 

 Materijali kojima se koristite za 

pakiranje hrane moraju biti nepoderivi i 

otporni na hladnoću, vlagu, mirise, ulja i 

kiseline. 

 Hrana za zamrzavanje ne smije doći u 

dodir s prethodno smrznutom hranom 

kako bi se spriječilo djelomično 

odmrzavanje. Odmrznuta hrana mora se 

pojesti i ne smije se ponovno zamrzavati. 
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Održavanje i čišćenje 6 

 Za čišćenje vanjskih površina ili 

kromiranih dijelova proizvoda nikada ne 

upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili 

vodu koji sadrže klor. Klor uzrokuje 

koroziju na takvim metalnim površinama. 
 

Zaštita plastičnih 

površina 

  Ne stavljate tekuće ulje ili obroku 

kuhane s uljem u hladnjak bez 

zatvorenih posuda jer mogu oštetiti 

plastične površine vašeg hladnjaka. U 

slučaju prolijevanja ili razmazivanja ulja 

na plastičnim površinama, odmah očistite 

i isperite odgovarajuće dijelove površine 

toplom vodom. 

  Nikada sa čišćenje nemojte 

upotrebljavati benzin, benzen ili 

slične tvari.  

 Preporučujemo da prije čišćenja 

isključite uređaj.  

 Za čišćenje nikada ne upotrebljavajte 

oštre predmete, sapun, univerzalna 

sredstva za čišćenje, deterdžent ili 

vosak za poliranje.  

  Za čišćenje kućišta hladnjaka 

koristite se mlakom vodom i dobro 

obrišite hladnjak.  

  Koristite se ocijeđenom vlažnom 

krpom u otopini jedne žličice sode 

bikarbone s pola litre vode kako biste 

očistili unutrašnjost i obrisali suhom 

krpom.  

  Vodite računa o tome da voda ne uđe 

kućište lampice i druge električne 

dijelove.  

  Ako se hladnjakom nećete koristiti 

duže vrijeme, isključite kabel za 

napajanje, izvadite svu hranu, očistite 

ga i ostavite vrata otvorena.  

  Redovito provjeravajte brtve na 

vratima kako biste bili sigurni da su 

čiste i da na njima nema hrane.  

  Da biste uklonili police iz vrata, 

izvadite sav sadržaj i zatim police 

pogurajte prema gore. 
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Otklanjanje kvara 7 

Hladnjak ne radi.  

• Utikač nije pravilno stavljen u utičnicu. >>>Čvrsto umetnite utikač u utičnicu. 
• Pregorio je osigurač utičnice na koju je hladnjak priključen ili je pregorio glavni 
osigurač. >>>Provjerite osigurač. 

Kondenzacija na stjenkama odjeljka hladnjaka (MULTIZONA, KONTROLA 
HLAĐENJA i FLEKSI ZONA). 

• Okolina je vrlo hladna. >>>Hladnjak ne postavljajte na mjesta gdje temperatura pada 
ispod 10°C. 

• Često ste otvarali vrata. >>>Nemojte često otvarati i zatvarati vrata hladnjaka. 
• Okolina je vrlo vlažna. >>>Hladnjak ne postavljajte na mjesta s velikom vlagom. 
• Hrana koja sadrži tekućinu sprema se u otvorenim posudama. >>>Nemojte spremati 

hranu s tekućim sadržajem u otvorenim posudama. 
• Vrata hladnjaka ostala su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata hladnjaka. 
• Termostat je postavljen na vrlo hladnu razinu. >>>Postavite termostat na 

odgovarajuću razinu. 

 Kompresor ne radi 

• Zaštitni termički dio kompresora pregorjet će tijekom naglih nestanaka struje ili 
isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za hlađenje hladnjaka 
još uvijek nije uravnotežen. Hladnjak će početi s radom nakon otprilike 6 minuta. 
Molimo nazovite servis ako se vaš hladnjak ne uključi na kraju ovog razdoblja. 
• Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. >>>To je uobičajeno za hladnjak s potpunim 
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje odvija se periodično. 
• Hladnjak nije uključen u utičnicu. >>>Provjerite je li utikač pravilno postavljen u 
utičnicu. 
• Postavke temperature nisu pravilno postavljene. >>>Odaberite odgovarajuću 
vrijednost temperature. 
• Došlo je do nestanka struje. >>>Hladnjak počinje s uobičajenim radom kad se vrati 
napajanje. 

Buka tijekom rada povećava se kada hladnjak radi. 

• Radne performanse hladnjaka mogu se promijeniti ovisno o promjenama sobne 
temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar. 

 

Pregledajte popis prije pozivanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i novac. Popis 

sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji ili upotrebe 

materijala. Neke od opisanih značajki možda ne postoje na vašem proizvodu. 



 

19    HR 

Hladnjak radi često ili dugotrajno. 

• Novi proizvod možda je širi od prethodnog. Veći hladnjaci rade dulje. 
• Sobna je temperatura možda visoka. >>>Normalno je da uređaj radi dulje vrijeme u 
toploj okolini. 
• Hladnjak je možda nedavno uključen ili napunjen hranom.  
>>>Kada je hladnjak nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana, trebat će više 
vremena da postigne postavljenu temperaturu. To je normalno. 
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vruće hrane. >>>Ne stavljajte 
vruću hranu u hladnjak. 
• Vrata se možda često otvaraju ili ostavljaju odškrinuta. >>>Topli zrak koji je ušao u 
hladnjak uzrokuje duža razdoblja rada. Nemojte često otvarati vrata. 
• Vrata zamrzivača ili hladnjaka možda su odškrinuta. >>>Provjerite jesu li vrata 
zatvorena do kraja. 
• Hladnjak je podešen na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite temperaturu hladnjaka 
na topliju razinu i pričekajte dok se temperatura ne postigne. 
•Brtva vrata hladnjaka ili zamrzivača možda je prljava, istrošena, oštećena ili nije 
dobro sjela. >>>Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/slomljena brtva uzrokuje dulji 
rad hladnjaka kako bi se održala trenutačna temperatura. 

Temperatura zamrzivača vrlo je niska, dok je temperatura hladnjaka dovoljna. 

• Temperatura zamrzivača postavljena je na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite. 

Temperatura hladnjaka vrlo je niska, dok je temperatura zamrzivača dovoljna. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite. 

Hrana koja se čuva u ladicama odjeljka hladnjaka zamrznuta je. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na hladnije i provjerite. 

Temperatura u hladnjaku ili zamrzivaču vrlo je visoka. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. >>>Postavka 
temperature odjeljka hladnjaka utječe na temperaturu zamrzivača. Mijenjajte 
temperature hladnjaka ili zamrzivača i čekajte dok odgovarajući odjeljci ne postignu 
dovoljnu temperaturu. 
• Možda ste često otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. 
>>>Nemojte često otvarati vrata. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 
• Hladnjak je nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana. >>>To je normalno. 
Kada je hladnjak nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana, trebat će dulje 
vremena da postigne postavljenu temperaturu. 
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vruće hrane. >>>Ne 
stavljajte vruću hranu u hladnjak. 

 



 
 
 
 

 

Please read this user manual first! 

Dear Customer, 

We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked 

under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective 

service. 

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as 

a reference. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. 

 

The user manual will help you use the product in a fast and safe way. 

    Read the manual before installing and operating the product. 

    Make sure you read the safety instructions. 

    Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.  

    Read the other documents given with the product. 

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences 

between models will be identified in the manual.  

Explanation of symbols 

Throughout this user manual the following symbols are used: 

Important information or useful tips.

Warning against dangerous conditions for life and property. 

Warning against electric voltage.
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Vibracije ili buka. 

 • Pod nije ravan ili stabilan. >>>Ako se hladnjak ljulja tijekom laganog pomicanja, 
uravnotežite ga podešavanjem nožica. Pazite također da je pod ravan i da dovoljno 
jak da može nositi hladnjak. 

 • Predmeti stavljeni na hladnjak mogu uzrokovati buku. >>>Uklonite predmete s 
hladnjaka. 

Iz hladnjaka se čuje buka poput toka tekućine, špricanja itd. 

 • Protok tekućine i plinova događa se u skladu s radnim principima vašeg hladnjaka. 
To je normalno i ne predstavlja kvar. 

Iz hladnjaka dopire zviždanje. 

• Ventilatori se upotrebljavaju za hlađenje hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja 
kvar. 

Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka. 

• Toplo i vlažno vrijeme povećava nastanak leda i kondenziranje. To je normalno i ne 
predstavlja kvar. 
• Možda ste često otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. 
>>>Nemojte često otvarati vrata. Zatvorite ih ako su otvorena. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 

Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata. 

• Možda ima vlage u zraku; to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno. Kad je 
vlažnost manja, kondenzat će nestati. 

Neugodan miris unutar hladnjaka. 

• Ne obavlja se redovito čišćenje. >>>Redovito čistite unutrašnjost hladnjaka 
spužvom, mlakom vodom ili sodom bikarbonom otopljenom u vodi. 
• Neugodan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja. 
>>>Upotrijebite drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje. 
• Hrana je stavljena u hladnjak u nepokrivenim posudama. >>>Čuvajte hranu u 
zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mogu 
uzrokovati neugodne mirise. 
• Iz hladnjaka uklonite hranu kojoj je istekao rok trajanja i koja je pokvarena. 

Vrata se ne zatvaraju. 

• Pakiranja hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. >>>Uklonite pakiranja hrane 
koji smetaju vratima. 
• Hladnjak ne stoji ravno na podu. >>>Podesite nožice kako biste uravnotežili 
hladnjak. 
• Pod nije ravan ili jak. >>>Provjerite je li pod ravan i može li podnijeti težinu 
hladnjaka. 

Odjeljci za voće i povrće zaglavljeni su. 

• Hrana dodiruje vrh ladice. >>>Presložite hranu u ladici. 

 



 
 

Спочатку прочитайте цю інструкцію! 

Шановний покупцю! 

Сподіваємося, що цей пристрій, виготовлений на сучасних підприємствах і 

перевірений за допомогою найприскіпливіших процедур контролю якості, ефективно 

слугуватиме вам у побуті. 

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

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

холодильник іншому користувачеві, передайте йому також інструкцію користувача. 

 

Інструкція користувача допоможе вам користуватися пристроєм у швидкий і 

безпечний спосіб. 

    Прочитайте інструкцію, перш ніж встановлювати холодильник і користуватися 

ним. 

    Обов’язково прочитайте правила техніки безпеки. 

    Зберігайте інструкцію в легкодоступному місці, оскільки вона може знадобитися 

вам пізніше.  

    Прочитайте також інші документи, що постачаються разом із холодильником. 

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

моделей. Відмінності між моделями будуть визначені в інструкції.  

Пояснення символів 

У цій інструкції користувача використовуються наступні символи: 

Важлива інформація або корисні поради.

Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна. 

Попередження про електричну напругу.



 
 ЗМІСТ  
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Опис холодильника 1 

1. Панель управління 
2. Ручка налаштування і внутрішнє 

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

для льоду 

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

15. Морозильник вентилятор 

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

3    UA 



 
Вказівки з техніки безпеки 2 

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

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

Застосування за призначенням 

 Цей пристрій призначено для 

використання в закритих приміщеннях, таких 

як житлові будинки; 
 

  у закритих робочих приміщеннях, 

наприклад, у магазинах чи офісах; 
 

  у закритих жилих приміщеннях, наприклад, 

у заміських будинках, готелях, пансіонатах. 
 

  Його не можна використовувати поза 

приміщенням. 

Загальні правила техніки безпеки 

  Якщо ви хочете утилізувати/ліквідувати 

виріб, рекомендуємо звернутися до 

уповноваженої сервісної служби для 

отримання необхідної інформації та 

компетентних органів. 
 

  З усіма питаннями та проблемами 

стосовно холодильника звертайтеся до 

уповноваженої сервісної служби. Без 

повідомлення уповноваженої сервісної 

служби не втручайтеся в роботу 

холодильника й не дозволяйте робити це 

іншим. 
 

  Для пристроїв з морозильним відділенням: 

не їжте морозиво та кубики льоду одразу 

після виймання їх з морозильного відділення! 

(Це може викликати обмороження ротової 

порожнини.) 

  Для пристроїв з морозильним 

відділенням: не ставте рідкі напої в 

пляшках чи банках до морозильного 

відділення. Вони можуть лопнути. 
 

  Не торкайтеся руками заморожених 

продуктів, оскільки вони можуть 

примерзнути до шкіри. 
 

  Перед чисткою чи розморожуванням 

від'єднуйте холодильник від 

електромережі. 
 

  Не використовуйте пару та засоби для 

чищення, які можуть випаруватися, для 

чищення та розморожування вашого 

холодильника. У такому випадку пара 

може потрапити на електричні частини та 

викликати коротке замикання чи удар 

електричним струмом. 
 

  Не використовуйте дверцята й подібні 

частини холодильника як підставку чи 

опору. 
 

  Не використовуйте електричні прилади 

всередині холодильника. 
 

  Не допускайте пошкодження частин, у 

яких циркулює холодоагент, ріжучими чи 

свердлувальними інструментами. 

Холодоагент може з’явитися із 

випаровувача, на трубопроводі чи на 

покриттях і викликати подразнення шкіри 

чи ураження очей. 
 

  Не накривайте й не закупорюйте нічим 

вентиляційні отвори вашого 

холодильника. 
 

  Ремонт електроприладів мають 

виконувати тільки кваліфіковані фахівці. 

Ремонт, виконаний недосвідченими 

особами, може спричинити ризик для 

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

  Для від'єднання від мережі не тягніть за 
кабель. 
 

Міцні напої слід зберігати щільно 
закритими й у вертикальному положенні. 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

  Цей холодильник призначений лише для 

зберігання харчових продуктів. Його не слід 

використовувати з будь-якою іншою метою. 
 

  Табличка з описом технічних 

характеристик виробу розташована ліворуч 

на внутрішній стінці холодильника. 
 

  Не підключайте холодильник до 

електронних систем енергозбереження, 

оскільки це може призвести до несправності 

виробу. 
 

  Якщо в холодильнику є синє 

підсвічування, не дивіться на нього через 

оптичні пристрої. 
 

  У разі відключення холодильників із 

ручним управлінням від мережі 

електроживлення зачекайте щонайменше 

5 хвилин, перш ніж підключати живлення. 
 

  У разі продажу виробу цю інструкцію з 

експлуатації слід передати новому власнику. 
 

  Під час транспортування холодильника не 

пошкоджуйте шнур живлення. Згинання 

шнура живлення може спричинити пожежу. 

Не ставте на шнур живлення важкі речі. 
 

  Під'єднуючи холодильник до 

електромережі, не торкайтеся штепсельної 

вилки вологими руками. 

 

 

 Не підключайте холодильник до 

незакріпленої стінної розетки 

електромережі. 
 

  Із міркувань безпеки не допускайте 

потрапляння води на зовнішні або внутрішні 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для пристроїв із дозатором води: 
 

 Тиск у водогінній лінії не має бути 

нижчим за 1 бар. Тиск у водогінній лінії не 

повинен перевищувати 8 бар. 

  Використовуйте лише питну воду. 
 

Безпека дітей 
 

  Якщо на дверцятах є замок, тримайте 

ключ у місці, недосяжному для дітей. 
 

  Слід наглядати за дітьми та не 

дозволяти їм псувати пристрій. 

 

Відповідність нормам і правилам 

щодо відпрацьованого 

електричного та електронного 

обладнання (норма WEEE) і 

утилізація відходів 

Символ  на виробі чи упаковці 

вказує, що цей прилад не слід утилізувати 

з побутовими відходами. Натомість його 

слід здати на відповідний пункт збору для 

утилізації електричного та електронного 

обладнання. Правильна утилізація виробу 

допоможе попередити можливі негативні 

наслідки для екології та здоров’я людей, 

які можуть виникнути внаслідок 

неналежного перероблення пристрою. За 

більш докладною інформацією щодо 

утилізації цього виробу зверніться до 

місцевої адміністрації, служби утилізації 

побутових відходів або до магазину, в 

якому був придбаний прилад. 

 



 

7    UA 

Інформація про упаковку 
 

 Упаковка цього приладу виготовлена з 

матеріалів, які підлягають повторній 

переробці згідно з національними 

нормами й правилами щодо охорони 

довкілля. Не утилізуйте пакувальні 

матеріали разом із побутовими та іншими 

відходами. Їх слід здати в один з пунктів 

збору пакувальних матеріалів, визначених 

місцевими органами влади. 

Пам’ятайте... 

 Повторне використання матеріалів 

надзвичайно важливе для природи та 

наших національних ресурсів. 

 Якщо ви бажаєте посприяти 

повторному використанню матеріалів 

упаковки, ви можете отримати більше 

інформації від органів охорони довкілля 

або від органів місцевої влади. 
 

Попередження HCA 
 

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

не допускайте пошкодження системи 

охолодження та труб під час використання 

і транспортування. У випадку 

пошкодження пристрою зберігайте його 

подалі від потенційного джерела займання 

та провітрюйте приміщення, в якому 

знаходиться пристрій. 

 Тип газу, що використовується 

пристроєм, вказаний на паспортній 

табличці, розташованій ліворуч на 

внутрішній стінці холодильника. 

 Не спалюйте пристрій з метою 

утилізації. 

Як заощадити електроенергію 
 

  Не залишайте дверцята холодильника 

відчиненими протягом тривалого часу. 
 

  Не завантажуйте у холодильник гарячі 

продукти та напої. 
 

  Не перевантажуйте холодильник, щоб 

не заважати циркуляції повітря всередині. 
 

  Не встановлюйте холодильник під 

прямим сонячним промінням чи поблизу 

джерела тепла, наприклад, плити, 

посудомийної машини чи радіатора 

опалення. Холодильник слід встановити 

на відстані щонайменше 30 см від джерел 

тепла та не менше 5 см від електричних 

плит. 
 

  Слідкуйте за тим, щоб продукти 

зберігалися у закритих контейнерах. 
 

  Для пристроїв із морозильним 

відділенням: у морозильне відділення 

холодильника можна завантажити 

максимальну кількість продуктів, якщо 

дістати з нього полицю чи висувний 

контейнер. Указане в технічних 

характеристиках енергоспоживання 

холодильника визначено за умови, що 

полиця чи ящик морозильного відділення 

вийняті, й у нього завантажено 

максимально можливу кількість продуктів. 

Полицю чи висувний контейнер можна 

використовувати відповідно до форми й 

розміру продуктів для заморожування. 
 

  Розморожування заморожених 

продуктів у холодильному відділенні 

забезпечить економію електроенергії та 

збереження якості продуктів. 
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Встановлення 3 

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

Що слід врахувати під час 
пересування холодильника 
 

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

Перед увімкненням 
холодильника 
 

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

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

Підключення до електромережі 
 

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

 Підключення має відповідати 
національним нормам і правилам. 
  Після встановлення холодильника має 
бути забезпечений легкий доступ до 
штепселя шнура живлення. 
  Електрична безпека може 
гарантуватися лише в тому випадку, якщо 
система заземлення у вашому будинку 
відповідає чинним стандартам. 
  Напруга, вказана на табличці, що 
розташована всередині приладу з лівого 
боку, має відповідати напрузі вашої 
електромережі. 
  Для підключення не слід 
використовувати подовжувачі та 
мережеві фільтри. 

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

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

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

Утилізація вашого старого 
холодильника 
 

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

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

Розміщення та встановлення 
 

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

Заміна лампочки освітлення 
 

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

Зміна напряму відчинення дверей 
 

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

Регулювання ніжок 
 

 Якщо холодильник не збалансовано; 

 Ви можете збалансувати холодильник, 

обертаючи його передні ніжки, як показано 

на малюнку. Кут холодильника, в якому 

знаходиться ніжка, опускатиметься, якщо 

повертати в напрямку чорної стрілки, і 

підійматиметься, якщо повертати у 

зворотному напрямку. Якщо хтось 

допоможе трохи підняти холодильник, це 

полегшить процес. 
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Підготовка 4 

  Ваш холодильник слід встановити 

щонайменше на відстані 30 см від джерел 

тепла, таких як газові конфорки, плити, 

батареї центрального опалення й печі, та 

щонайменше 5 см від електричних плит, у 

місці, куди не потрапляє пряме сонячне 

світло. 
 

  Температура повітря в приміщенні, де 

ви встановлюєте холодильник, має бути 

не менше 10°C. Використовувати 

холодильник при нижчій температурі не 

рекомендується у зв’язку з його 

незначною ефективністю в таких умовах. 
 

  Переконайтеся в тому, що всередині 

холодильник ретельно вимитий. 
 

  Якщо два холодильники 

встановлюються поряд, між ними має бути 

відстань не менше 2 см. 
 

  Під час першого увімкнення 

холодильника дотримуйтеся вказаних 

інструкцій протягом перших шести годин 

роботи. 
 

  Не відчиняйте часто дверцята. 
 

  Холодильник мусить працювати 

порожнім, без продуктів усередині. 
 

  Не відключайте холодильник від 

електромережі. Якщо сталося порушення 

електропостачання, див. застереження у 

розділі "Рекомендації з вирішення 

проблем". 
 

  Оригінальну упаковку та плівку слід 

зберегти для транспортування чи 

переміщення холодильника в 

майбутньому. 
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Використання холодильника 

Панель індикаторів 
 

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

Цей індикатор (!) вмикається при 

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

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

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

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

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

вимкнути функцію швидкої клавіатури ( ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

( ) щоб стерти попередження.  

 

 7. Блокування клавіатури  
Натисніть і утримуйте кнопку блокування 

клавіатури ( 3’’) протягом 3 секунд. 

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

холодильнику ( 3’’).  

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

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

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

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

послідовно натискайте цю кнопку. (  ) 

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

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

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

за встановлене значення. ( )  

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

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

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

Подвійна система  
охолодження 
  

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

 

Ящик для овочів із 
контрольованою вологістю 
*опція 
 

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

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

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

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

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



 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Заморожування свіжих 
продуктів 
 

 Загорніть або накрийте продукти, перш 
ніж завантажувати їх у холодильник. 
 Перш ніж класти гарячі продукти у 
холодильник, дайте їм охолонути до 
кімнатної температури. 
 Заморожувані продукти мають бути 
свіжими та якісними. 
 Продукти слід розділити на порції 
відповідно до щоденних потреб родини 
або до використання для приготування 
страв. 
 Продукти мають бути герметично 
упаковані для запобігання висиханню, 
навіть якщо зберігати їх заплановано 
недовго. 

 

14    UA 

 Матеріали для упаковки мають бути 
стійкими до холоду і вологості, а також 
герметичними. Матеріали для упаковки 
їжі мають бути достатньо товстими та 
міцними. В противному випадку їжа, що 
стала твердою через замерзання, може 
проколоти упаковку. Для безпечного 
зберігання їжі важливо, щоб упаковку 
було щільно закрито. 
 Заморожені продукти слід використати 
одразу після відтанення, і не слід 
заморожувати їх знову. 
 Розміщення теплих продуктів у 
морозильному відділенні примушує 
компресор холодильника працювати 
безперервно, до повного заморожування 
продуктів. 
 Для досягнення найкращих результатів 
дотримуйтеся наведених нижче вказівок. 
1. Не заморожуйте одночасно надто 
велику кількість продуктів. Якість 
продуктів підтримується найкращим 
чином, якщо вони глибоко та 
якнайшвидше промерзають. 
 

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

3. Переконайтесь, що сирі продукти не 
контактують із приготовленою їжею в 
холодильнику. 
 

4. Щоб у максимальній мірі 
використовувати простір морозильної 
камери для зберігання продуктів, слід 
вийняти з неї висувні контейнери. Дані 
про енергоспоживання холодильника 
наведені для умов, коли полиці 
морозильної камери повністю завантажені 
без використання ящиків. Дротова полиця 
внизу морозильної камери необхідна для 
досягнення найкращої 
енергоефективності. 
 

5. Для початкового заморожування 
рекомендується класти продукти на 
верхню полицю морозильного відділення. 
 

 

 



 
 

Морозильна 

камера 

Налаштування 

Холодильний 

відсік 

Налаштування 

Пояснення 

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

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

Швидкий заморозок 4°C 

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

-18°C або 

холодніше 
2°C 

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

-18°C або 

холодніше 

Швидкий 

заморозок 

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

Полиці 
морозильної 

камери 

Різні заморожені 
продукти, такі як 

м'ясо, риба, 
морозиво, овочі та ін. 

Держатель 
яєць 

Яйце 

Полиці 
відсіків для 

холодильника 

Харчування в 
сковорідках, криті 
тарілки та закриті 

контейнери 

Полиці 
дверей 

холодильника 

Мала та упакована 
їжа або напої (такі як 

молоко, фруктові соки 
та пиво) 

Криспер Овочі та фрукти 

Свіжий відсік 
зони 

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

 

Розміщення їжі Рекомендації для 
збереження заморожених 
продуктів 
 

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

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

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

Розморожування 

Морозильна камера розморожується 

автоматично. 15    UA 
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Рекомендації щодо відділення 

свіжих продуктів 
 

*опція 
 

 Не допускайте, щоб продукти торкалися 

датчика температури у відділенні свіжих 

продуктів. Щоб підтримувати у відділенні 

свіжих продуктів ідеальну температуру 

для зберігання, продукти не повинні 

заважати датчику. 

 Не кладіть у холодильник гарячі 

продукти. 

Інформація про глибоке 

заморожування 
 

 Продукти, розміщені в холодильнику, 

мають бути заморожені якомога швидше, 

щоб зберегти їх у гарній якості. 

 Норми TSE вимагають (відповідно до 

деяких умов), щоб холодильник міг 

заморозити не менш ніж 4,5 кг продуктів 

за умов температури повітря 32°C до 

температури -18 °C і нижче за 24 години 

на кожні 100 літрів об’єму холодильника. 

 Продукти можна зберігати тривалий час 

тільки при температурі -18°C і нижче. 

 Ви можете зберігати продукти свіжими 

протягом багатьох місяців (за температури 

-18 °C і нижче в умовах глибокого 

заморожування). 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  

 Продукти слід розділити на порції 

відповідно до щоденних потреб родини 

або до використання для приготування 

страв. 

 Продукти мають бути герметично 

упаковані для запобігання висиханню, 

навіть якщо зберігати їх заплановано 

недовго. 

 Матеріали, необхідні для пакування: 

 Холодостійка клейка стрічка 

 Етикетка з клейкою поверхнею 

 Гумові кільця 

 Авторучка 

 Матеріали для упаковки продуктів 

мають бути міцними та стійкими до 

холоду, вологості, запаху, олій і кислот. 

 Продукти, призначені для 

заморожування, не повинні торкатися вже 

заморожених продуктів, щоб запобігти їх 

частковому таненню. Розморожені 

продукти необхідно вжити в їжу, їх не 

можна заморожувати повторно. 
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Обслуговування та чищення 6 

 У жодному разі не використовуйте 

засобів для чищення чи води, які містять 

хлор, для чищення зовнішніх поверхонь 

або хромованих деталей виробу. Хлор 

викликає корозію таких металевих 

поверхонь. 
 

Захист пластикових 

поверхонь 

  Не зберігайте рідкі олії чи продукти з 

додаванням олії в холодильнику у 

відкритому вигляді чи негерметичній 

упаковці, оскільки вони можуть зіпсувати 

пластикові поверхні холодильника. У разі 

потрапляння олії на пластикову поверхню 

витріть і очистіть цю частину поверхні 

теплою водою. 

  Не використовуйте бензин чи подібні 

матеріали для чищення.  

 Перед виконанням чищення 

рекомендуємо від'єднати холодильник 

від електромережі.  

 Заборонено використовувати для 

чистки гострі абразивні інструменти, 

мило, засоби для видалення плям, 

миючі засоби та поліролі на основі 

воску.  

 Промийте шафу холодильника ледь 

теплою водою та витріть насухо.  

 Для мийки відділень усередині 

холодильника користуйтеся ганчіркою, 

змоченою у розчині, який складається 

з чайної ложки питної соди на півлітра 

води, потім витріть їх насухо.  

  Слідкуйте, щоб вода не потрапила до 

корпусу лампочки та в інші електричні 

прилади.  

  Якщо прилад не буде 

використовуватися протягом 

тривалого часу, вимкніть його з 

електромережі, звільніть від усіх 

продуктів, протріть і залиште 

дверцята відчиненими.  

  Регулярно перевіряйте, чи не 

забруднений шматочками їжі 

ущільнювач на дверях.  

  Для зняття лотка у дверях 

розвантажте його, а потім просто 

підштовхніть угору. 
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Усунення несправностей 7 

Холодильник не працює.  

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

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

• Надто низька навколишня температура. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях, 
де температура падає нижче 10ºC. 

• Часто відчинялися дверцята. >>> Не відчиняйте і не зачиняйте дверцята 
холодильника надто часто. 

• Дуже вологе навколишнє середовище. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях з 
підвищеною вологістю. 

• Продукти, які містять рідину, зберігаються у відкритих контейнерах. >>> Не зберігайте 
продукти, які містять рідину, у відкритих контейнерах. 

• Дверцята холодильника залишені відчиненими. >>> Зачиняйте дверцята 
холодильника. 

• Термостат встановлено на дуже низьку температуру. >>> Налаштуйте термостат на 
відповідну температуру. 

 Компресор не працює 

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

Рівень робочого шуму зростає під час роботи холодильника. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продукти, які зберігаються в холодильному відділенні, заморожуються. 

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

Температура в холодильному або морозильному відділенні занадто висока. 

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

• Підлога нерівна або нестійка. >>> Якщо холодильник трясеться і повільно зсувається, 
його необхідно врівноважити, регулюючи ніжки. Переконайтеся також, що підлога 
достатньо рівна і міцна, щоб витримати вагу холодильника. 

• Шум може бути спричинений предметами, поставленими на холодильник. >>> Зніміть 
предмети з холодильника. 

З холодильника лунає шум, наче ллється чи розбризкується рідина. 

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

Із холодильника лунає свист. 

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

Конденсат на внутрішніх стінках холодильника. 

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

Поява вологи на зовнішній поверхні холодильника або між дверцятами. 

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

Неприємний запах всередині холодильника. 

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

Дверцята не зачиняються. 

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

Контейнери застрягли. 

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