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Запуск і використання
Запуск обладнання
! Дотримуйтеся інструкції з встановлення перед запуском 
обладнання (див. Встановлення).
! Перед включенням обладнання добре промийте відділення та 
аксесуари теплою водою та бікарбонатом.
1. Підключити провід живлення та переконатись, що лампа 

внутрішнього освітлення увімкнена.
2. Повернути ручку регулювання температури в середнє  

положення. Через декілька годин можна покласти продукти 
в холодильник.

 Регулювання температури
Температура всередині  холодильника регулюється 
автоматично у відповідності з позицією ручки регулювання 
температури
1 = менш холодно
5 = більш холодно
Рекомендується використовувати середнє положення.
Для збільшення доступного об’єму та покращення естетики 
охолоджуючий пристрій знаходиться всередині на задній 
стінці холодильного відділення.
На задній стінці холодильного відділення можлива наявність 
інею під час роботи та краплинок води, коли компресор 
працює або на паузі. Це  є нормальним функціонуванням 
холодильника.

Статичні
Моделі без Aircooler (вентилятор холодильного відділення) 
мають охолоджуючу частину на задній стінці відділення; 
ця зона може бути покрита інеєм або краплями води під 
час роботи або відключення компресора, це є нормальною 
роботою холодильника. За умови: якщо Ручка регулювання 
температури встановлена в максимальному положенні, 
холодильник завантажений великою кількістю продуктів, 
висока температура навколишнього середовища - пристрій 
може працювати постійно (без відключення компресора), при 
цьому утворюється значна кількість інею на задньої стінки і 
підвищується витрата електроенергії. Для виключення даної 
ситуації необхідно перевести Ручку регулювання температури 
в більш низькі значення (таким чином відбудеться автоматичне 
розморожування). У статичних холодильниках перемішування 
повітря відбувається за допомогою природної циркуляції - 
холодне повітря більш важкий, тому опускається вниз, теплий 
- більш легкий і піднімається вгору. Розташовувати продукти 
рекомендується наступним чином:
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ПОЛИЦІ: з решіткою або без.
Завдяки спеціальним спрямовувачам полиці є зйомними, а
висоту можна регулювати (див. рисунок), що забезпечує
зручне зберігання великих контейнерів та їжі. Висоту
можна регулювати, повністю не знімаючи полицю.
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  Щоб звільнити більше місця у морозильному відділенні, 
можна витягти ящики [ окрім нижнього ] зі своїх місць, 
розташовуючи харчові продукти безпосередньо на решітках/
скляних поличках [де вони передбачені].

       
         
       
     
     
        
      


Індикатор ТЕМПЕРАТУРИ*: служить для ідентифікації
найхолоднішого місця в холодильнику.
1. Перевірте, чи на індикаторі чітко з’явився напис ОК (див.

рисунок).

2. Якщо слово «ОК» не з’явилося, то це означає,що температура 
надто висока: поверніть ручку ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА у вище 
положення (холодніше) та  зачекайте приблизно 10 годин доки 
температура не стабілізується.

3. Перевірте індикатор ще раз: якщо необхідно, ще раз відрегулюйте 
температуру, як описано вище. Якщо в холодильник кладеться 
велика кількість продуктів або часто відкриваються двері 
холодильника, то це цілком нормально, що індикатор не показує 
ОК. Зачекайте принаймні 10 годин, перш ніж переключати ручку 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА у вище положення.

Обслуговування та догляд
Вимкнення обладнання
Під час очищення та обслуговування необхідно від’єднати 
обладнання від електропостачання. Для виключення електричного 
контакту не буде достатнім встановити рукоятку терморегулятора у 
положення  (обладнання вимкнено).
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Розморожування обладнання
! Дотримуйтеся наступних інструкцій. Не прискорюйте процес 
розморожування за допомогою використання будь-яких інструментів, 
крім спеціального скребка, оскільки ви можете пошкодити герметичність
відділень холодильника.

Розморожування холодильного відділення
Холодильник має функцію автоматичного розморожування:
через спеціальну дренажну систему (див. рисунок) вода
поступає у задню частину холодильника, де в результаті
нагрівання теплом компресора випаровується. Необхідно
регулярно очищати дренажний отвір, щоб вода могла
вільно стікати. 

Размораживание морозильного отделения
Если слой инея превышает 5 мм, его необходимо раз-
морозить вручную:
1. Установите рукоятку РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ в  позицию  

 (ВЫКЛЮЧЕНО).
2. Заверните замороженные продукты в газеты и поместите их в 

другой морозильник или холодное место.
3. Оставьте дверцу открытой, пока иней полностью не растает.  Для 

ускорения процесса поместите в морозильное отделение 
емкость с теплой водой.

4. Промойте и тщательно высушите морозильное отделение, 
прежде чем снова включить оборудование.
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Вентилятор функції ПОВІТРЯ не обертається.
•    Відкриті двері холодильника.
•    Система ПОВІТРЯ автоматично активується тільки тоді,

   коли стає необхідним відновити ідеальні умови роботи
   всередині холодильного відділення.
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