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A. Refrigerator Compartment
1. Crispers
2. Shelves / Shelf area
3. Light
4. Thermostat/ control panel lock (depending on the model)
5. Door trays
6. Rating plate 

B. Freezer Compartment
7. Ice cube tray (inside the compartment)
8. Freezer compartment door

Closing the Low temperature compartment
Depending on the model, to close the door of the 
lowtemperature compartment either press it gently until you 
hear click or pull the movable handle and then press it.

Note: The number and type of shelves and the design of 
accessories may vary from one model to another.
All shelves, door trays and racks are removable.
Important: Refrigerator accessories must not be 
washed in a dishwasher.

Note: Ambient air temperature, the frequency of door 
opening and the position of the appliance can affect the 
internal temperatures of the refrigerator. These factors must 
be taken into account when setting the thermostat

Control panel

1. Thermostat knob (depending on the model)

Thermostat set to 0/Off: refrigeration compartment switched 
off.
Thermostat set to 1-min: minimum refrigeration.
Thermostat set to 7-max: maximum refrigeration.
The recommended thermostat setting is 3-4/med.

Light - how to replace the bulb

Before replacing the bulb, remove the power plug from the 
mains socket. Next:
1 - Hold the diffuser as shown and squeeze it slightly.
2 - Slide it towards the rear of the appliance.
3 - Unscrew the light bulb as illustrated in the picture.
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ

A. Холодильне відділення
1. Контейнери для фруктів і овочів
2. Полиці/зона для полиць
3. Освітлення
4. Термостат/замок панелі керування (залежно від моделі)
5. Дверні лотки
6. Табличка з технічними даними

B. Морозильне відділення
7. Лоток для кубиків льоду (всередині відділення)
8. Дверцята морозильного відділення

Закривання дверцят низькотемпературного
відділення
Залежно від моделі, для того, щоб закрити дверцята
низькотемпературного відділення, потрібно або злегка
натиснути на них, поки не почується клацання, або потягнути
пересувну ручку, а потім натиснути на неї.

Примітка: Число і тип полиць, а також конструкція приладдя
можуть відрізнятися залежно від моделі. Всі полиці, дверні
лотки і підставки знімаються.

Важливо: Приладдя холодильника не слід мити у
посудомийній машині.

Примітка: Температура довколишнього повітря, частота
відкривання дверцят і положення приладу можуть впливати на
температуру всередині холодильника. Ці чинники необхідно
враховувати при налаштуванні термостата
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Панель керування

1. Ручка термостата (залежно від моделі)

Термостат налаштовано на 0/Off: холодильне відділення
вимкнене.
Термостат налаштовано на 1-min: мінімальне охолодження.
Термостат налаштовано на 7-max: максимальне
охолодження.
Рекомендоване налаштування термостата відповідає 
3-4/med.

Освітлення - як замінити лампочку

Перш ніж замінювати лампочку, вийміть вилку кабелю
живлення з розетки. Далі:
1 - Тримайте дифузор, як показано, і злегка натисніть на

нього.
2 - Посуньте його до задньої стінки приладу.
3 - Викрутіть лампочку освітлення, як показано на рисунку.


