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1. УВІМК/ВИМК
	 Весь	виріб	(як	холодильний,	так	і	морозильний	відсіки)	

можна	вимкнути	натисканням	та	утриманням	цієї	кнопки	
протягом	2	секунд.

	 Останнє	вибране	положення	вказано	на	табло.	Щоб	
вимкнути	пристрій,	натисніть	цю	кнопку.	Звуковий	сигнал	
підтвердить	вимикання	пристрою.

2. Індикатор температури ХОЛОДИЛЬНИКА
	 Показує	температуру	холодильної	камери.
3. Регулятор температури ХОЛОДИЛЬНИКА   
	 Дозволяє	змінювати	температуру	в	холодильнику,	за	

циклічним	принципом;	також	показує	обрану	температуру	
на	табло.

4  SUPER FREEZE    
     SUPER FREEZE 

5 SUPER FREEZE    
Використовувати	для	заморожування	свіжих	продуктів 
      SUPER 
FREEZE     
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2  *
3    
4      *
5 Контейнер FLEXI BOX
6     *
7  *
8      
9 AIR*
10 Полиця для ЗБЕРІГАННЯ, що витягується, З 
КРИШКОЮ *
     *
2   
13 ДАТЧИК ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ*

*        
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4.	Встановіть	пристрій	подалі	від	джерел	тепла	
(прямого	сонячного	світла,	електроплити	і	т.д.)

50mm
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!	Моделі	з	електронним	управлінням	обладнані	перемикачем	
для	захисту	двигуна,	що	забезпечує	компресор	електроенергією	
тільки	 впродовж	 приблизно	 8	 хвилин	 після	 запуску.	   
      
     

1.	Під’єднайте	вилку	до	розетки	і	переконайтеся,	що	
індикатор	ТЕМПЕРАТУРА	ХОЛОДИЛЬНИКА	засвітився.	
Якщо	індикатор	залишається	вимкненим,	натисніть	кнопку	
УВІМК/ВИМК.
2.	Встановіть	ТЕМПЕРАТУРУ	ХОЛОДИЛЬНИКА	на	середній	
рівень.	Через	кілька	годин	в	холодильник	можна	буде	класти	
продукти.

AIR *
Щоб	поліпшити	функціонування	виробу	в	умовах	високої	
температури	навколишнього	середовища,	у	разі	виявлення	
крапель	води	на	скляних	полицях	або	в	умовах	підвищеної	
вологості	рекомендується	забезпечити	доступність	
повітрозабірного	отвору	шляхом	натискання	відповідної	
кнопки.	

Забороняється	закривати	повітрозабірний	отвір	продуктами.

   

        

        (Див.	
інформацію	стосовно	контейнерів	FLEXI	USE	BOX,	в	разі	
наявності)

          
     

          
      


    
Завдяки	спеціальним	направляючим	вони	можуть	вийматися,	
а	 також	 регулюватися	 по	 висоті	 і	 глибині	 (див.	 рис.)  
      
       
  

1

2
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Контейнер FLEXI USE BOX*
Це	новий	вид	контейнера,	що	характеризується	максимальною	
гнучкістю	і	забезпечує	зберігання	продуктів	у	відмінному	стані.	
У	разі	зберігання	продуктів	в	нижній	секції	холодильної	камери	
в	 контейнері	 для	фруктів	 і	 овочів	 використовується	 режим	
CHILLER,	при	цьому	забезпечується	температура	зберігання,	
значно	близька	до	0°С,	що	ідеально	підходить	для	наступного:
-зберігання	м’яса,	риби	і	делікатесів;
-швидкого	охолодження	гарячих	харчових	продуктів;
-розморожування	при	низькій	температурі	(завдяки	чому		
пригнічується	розмножування	мікроорганізмів).

Температуру	0°С	можна	підтримувати	у	разі	стандартних	умов,	
якщо	в	холодильнику	підтримується	температура	близько	4°С.
При	зменшенні	температури	в	холодильній	камері	відповідно	
зменшується	температура	у	відділенні	CHILLER.

Верхня	 секція	 холодильної	 камери	 (A1)	 придатна	 для	
зберігання	 фруктів	 та	 овочів,	 що	 забезпечує	 наявність	
додаткового	контейнеру	для	фруктів	і	овочів.

  *     
  
        



2        
Встановіть	нижчу	ТЕМПЕРАТУРУ	ХОЛОДИЛЬНИКА	
та	зачекайте	близько	10	годин,	поки	температура	не	
стабілізується.

3        
     
        
       
  Перед	встановленням	нижчої	
ТЕМПЕРАТУРИ	ХОЛОДИЛЬНИКА	зачекайте	щонайменше	
10	годин.

ДАТЧИК ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
При	першому	запуску	холодильника	необхідно	забезпечити,	
щоб	в	цьому	місці	був	установлений	сенсор	тимчасового	
припинення	енергопостачання.

Через	24	години	поверніть	датчик	відключення	
електроживлення	на	180°.
Зберігання	продуктів	є	безпечним	до	моменту,	доки	
індикатори	з	рідинами	мають	вигляд,	як	показано	нижче.	
 

Якщо	одна	або	обидві	з	рідин	розчиняються,	це	свідчить	про	
підвищену	температуру	в	морозильній	камері.
Навіть	часткове	розплавлення	однієї	з	двох	рідин	може	
призвести	до	аномального	збільшення	внутрішньої	
температури
Якщо	розтанула	рідина	A1,	продукти	необхідно	вжити	
впродовж	тижня.
Якщо	розтанула	рідина	A2,	продукти	треба	викинути.

•	Не	залишайте	дверцята	відкритими	протягом	тривалого	
періоду	часу.
Необхідно	закривати	дверцята	морозильної	камери	
до	того	моменту,	коли	виникає	можливість,	що	датчик	
відключення	електроживлення	видасть	помилковий	сигнал	
попередження.
Завантажуйте	або	розвантажуйте	морозильну	камеру	
якомога	швидше,	щоб	уникнути	активації	датчика	
відключення	електроживлення.
Якщо	залишити	дверцята	відчиненими	впродовж	
тривалого	періоду	часу,	рідина	індикатора	може	розтанути	
і	вплинути	на	чутливий	елемент	датчика	відключення	
електроживлення,	при	цьому	продукти	в	морозильній	камері	
можуть	залишатися	в	належному	стані.
•	Перевіряйте	стан	рідини	індикатора	тільки	за	*        
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наявності	постачання	електроенергії.	У	разі	відключення	
електроживлення	морозильна	камера	здатна	підтримувати	
заморожені	продукти	у	відповідному	стані	впродовж	хх	
годин	(залежно	від	зовнішньої	температури).	Якщо	до	
холодильника	не	поступає	електроживлення	протягом	
коротшого	періоду	часу,	рекомендується	не	відкривати	
дверцята	і	дочекатися	включення	електроживлення.

•	Гарячі	продукти	слід	розміщувати	в	задній	частині	
морозильного	відділення.
Гарячі	продукти,	розташовані	в	близькості	від	чутливого	
елемента	датчика	відключення	електроживлення,	
можуть	спричини	танення	рідини	індикатора	і	спричинити	

несвоєчасне	втручання	в	нормальний	режим	роботи	виробу.
   
 
        

        24 


•	Свіжі	продукти,	призначенні	для	заморожування,	не	
слід	поміщати	таким	чином,	щоб	вони	торкалися	вже	
заморожених	продуктів;	їх	необхідно	поміщати	в	нижній	
камері	для	заморожування	і	зберігання,	що	забезпечить	
найкращу	швидкість	заморожування.   
      
      
24        
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 Щоб	забезпечити	більше	простору	всередині	морозильної	
камери,	 можна	 витягти	 частину	 ящиків	 (з	 відповідними	
кришками)	 зі	 слотів	 і	 поставити	 продукти	 харчування	
безпосередньо	 на	 полицях,	 що	 поставляються	 разом	 із	
пристроєм.

  
 
   
         
 

 Щоб	вимкнути	пристрій,	натисніть	кнопку	УВІМК/ВИМК.
2     

  
          

         
     
    

         
         
    

        
        
       
      


     
 
         

      
        
      


          
       


Заміна світлодіодної * лампи
Завдяки	потужному	світлодіодному	розсіяному	освітленню	
забезпечується	чітка	видимість	кожного	продукту.
У	разі	необхідності	заміни	світлодіодної	лампи	зверніться	до	
центру	технічного	обслуговування.

   *
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      Щоб	повністю	
позбутися	електричного	контакту,	не	достатньо	вимкнути	
пристрій	натисканням	кнопки	УВІМК/ВИМК.
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Табло вимкнене.
•	Вилка	не	вставлена	в	розетку,	або	неналежний	контакт	між	
вилкою	та	розеткою,	або	в	будинку	немає	електрики.

Табло слабо світиться.
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 Неправильно	встановлена	ТЕМПЕРАТУРА	

ХОЛОДИЛЬНИКА	(див.	Опис).
    

    
	 Неправильно	встановлена	ТЕМПЕРАТУРА	

ХОЛОДИЛЬНИКА	(див.	Опис).
    

    
 	Була	натиснута	кнопку	ШВИДКОГО	ЗАМОРОЖУВАННЯ:	

світиться	жовтий	індикатор	ЖВИДКОГО	
ЗАМОРОЖУВАННЯ	(див.	Опис).
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