
A. Холодильне відділення
1. Фільтр у вентиляторі

1a. кнопка вентилятора
1b. кришка вентилятора

2. Термостат / вузол освітлення
3. Полички / Зона поличок
4. Морозильне відділення (найкраще підходить для

м'яса і риби)
5. Табличка паспортних даних з торговою назвою
6. Шухляда для овочів і фруктів
7. Перегородка шухляди
8. Комплект відновлення
9. Лоток для яєць
10. Сепаратор
11. Полички на дверцятах

B. Морозильне відділення
12. Зони зберігання заморожених продуктів (кошик або

стулка)
12 a Кошик "Eco green" (лише в моделях з функцією ECO

GREEN)
13. Форма для льоду та/або акумулятор холоду
14. Нижній кошик (зона заморожування)
15. Ізоляція дверцят
16. Полички на дверцятах морозильника для піци та

інших заморожених продуктів короткотермінового
зберігання (відділення для зберігання 2**).

Антибактеріальний захист (залежно від моделі):
- Антибактеріальний фільтр у вентиляторі (1)
- Антибактеріальні добавки у шухляді (6)
- Ізоляція дверцят виготовлена з матеріалу, здатного

пригнічувати ріст бактерій (15).

Користування морозильником:
- Щоб збільшити об'єм і для зберігання великих шматків,

морозильне відділення можна використовувати без
кошиків / стулок. Продукти можна класти
безпосередньо на полички.

- Вийнявши нижній кошик, в морозильне відділення слід
покласти поличку (це додаткова поличка, що
знаходиться всередині приладу). Місце нижче полички
відповідає умовам "2 зірочки" (-12 °C) і призначене для
заморожування продуктів, що мають короткий термін
зберігання.

- Нижній кошик є особливим відділенням для
заморожування великих шматків.
Помістивши щось у кошик, переконайтеся, що
дверцята відділення зачиняються належним чином.

Примітки:
- Залежно від моделі, кількість і тип аксесуарів можуть

змінюватися.
- У разі відключення електроенергії акумулятор холоду

допомагає довший час підтримувати оптимальну
температуру для зберігання продуктів.

- Усі полички, в тому числі й полички на дверцятах,
знімаються.

- Температура всередині приладу залежить від
температури навколишнього середовища, частоти
відкривання дверцят, а також місця розташування
приладу. При встановленні температури слід
враховувати ці фактори.

- Аксесуари приладу в посудомийній машині мити не
можна.

ЯК ЗАПУСТИТИ РОБОТУ ПРИЛАДУ
Встановіть спейсери (якщо вони
входять у комплект поставки) у
верхній частині конденсера в задній
частині приладу.
Після включення приладу в розетку
він починає працювати автоматично.
Після запуску приладу зачекайте щонайменше 4-6 годин,
перш ніж класти в нього продукти.

Примітка:
- Якщо продукти покласти в холодильник до його

повного охолодження, вони можуть зіпсуватися.

КИЛИМОК ДЛЯ КРАЩОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ
(залежно від моделі)
Килимок призначений для
того, щоб краще організувати
простір на поличці і полегшити
завантаження важких
предметів на поличку завдяки
м'якості килимка. Деякі
заглиблення в килимку можна
використовувати для
зберігання пляшок (розміщених горизонтально). Якщо
треба зняти килимок (щоб помити його або щоб
встановити над іншою поличкою), спершу вийміть скляну
поличку, над якою він встановлений. Килимок можна
мити в посудомийній машині.

СІТЧАСТА ПОЛИЧКА (залежно від моделі)
Сітчаста поличка - це сітка,
яку можна використовувати
для зберігання невеликих
предметів безпосередньо під
скляною поличкою, щоб можна
було з максимальною користю
використати цей простір. Щоб
покласти щось на поличку або
дістати з неї, відтягніть
сітчасту поличку вниз (за допомогою спеціальної планки
в передній частині).
Сітка розтягується: не переобтяжуйте її, накладаючи на
неї надто великі або важкі предмети. Максимальна
дозволена вага: 2 кг.
Якщо треба зняти сітку (щоб помити її або щоб
встановити під іншою поличкою), спершу вийміть скляну
поличку, під якою вона встановлена. Сітчасту поличку
можна мити в посудомийній машині.

Функція ECO GREEN (залежно від моделі)
Ця функція забезпечує найкращі умови
зберігання продуктів при якнайменшому
споживанні енергії (приблизно на 5-10% менше,
ніж при звичайних налаштуваннях), якщо у
холодильнику зберігається менше продуктів.
При активованій функції ECO умови зберігання
продуктів є найкращими у відділеннях ECO:
- на 2 поличках "eco green" (з зеленими
рамками) у холодильному відділенні
- у 1 кошику "eco green" у морозильному
відділенні
Щоб увімкнути цю функцію, поверніть символ
ECO, розташований на ручці регулятора, в
положення "ввімкнено".
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ВЕНТИЛЯТОР З КНОПКОЮ (залежно від моделі)
Вентилятор поліпшує розподіл температури всередині
холодильного відділення, забезпечуючи краще
збереження продуктів.
За промовчанням вентилятор УВІМКНЕНИЙ.
Рекомендується залишати вентилятор увімкненим,
коли температура довколишнього повітря перевищує 27
÷ 28°C або коли на скляних полицях з'являються краплі
води, або ж у випадку високої вологості.

Примітка
Не закривайте продуктами зону повітрозабірника.
Щоб оптимізувати енергоспоживання і гарантувати
правильну роботу, коли температура довкілля нижча
18°C, рекомендується вимикати вентилятор.
Щоб вимкнути вентилятор, натисніть кнопку (1а).
Якщо в приладі є вентилятор, він може бути оснащений
антибактеріальним фільтром.
Вийміть його з коробки (знаходиться в контейнері для
фруктів і овочів (номер 6) і вставте його в кришку
вентилятора (номер 1b).
Процедуру заміни див. у документації до фільтра.

РУЧКИ КЕРУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИМ/МОРОЗИЛЬНИМ
ВІДДІЛЕННЯМ

A. Ручка термостату

B. Кнопка лампочки

C. Індикатор налаштування
термостату

D. Лампочка

Термостат коригує температуру в обох відділеннях.

Термостат встановлений на 1/MIN: низька
інтенсивність охолоджування
Термостат встановлений між 1/MIN та 7/MAX :
інтенсивність охолодження можна коригувати за
бажаннями.
Термостат налаштований на 7/MAX: максимальна
інтенсивність охолодження.
Для забезпечення найкращих умов зберігання продуктів
рекомендується положення 3-5/ MED.
Термостат встановлений на • : охолодження і
освітлення вимкнено.
Термостат встановлений на ECO GREEN : функція
ECO активована.

ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
Помістіть свіжі продукти, які потрібно заморозити, в
нижній кошик. Подбайте про те, щоб вони не
контактували з раніше замороженими продуктами. Щоб
заморозити кількість продуктів, вказану на паспортній
табличці, безпосередньо перед закладанням свіжих
продуктів, поверніть ручку термостату в положення, що
відповідає дещо меншій температурі (наприклад, у разі
цифр, якщо обране значення 4, поверніть ручку на 3,5).
Через 24 години продукти будуть заморожені.
Поверніть ручку термостату у попереднє положення.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ ОСВІТЛЕННЯ
Перш ніж виконувати заміну лампочки, вийміть вилку
кабелю живлення з розетки.

Щоб вийняти лампочку, викрутіть її проти годинникової
стрілки, як показано на рисунку.
Перевірте лампочку. Якщо необхідно, викрутіть
несправну лампочку і замініть її традиційною (з такими
ж характеристиками, як і в попередній) або
світлодіодною лампочкою такого ж типу, яку можна
придбати лише в нашому сервісному центрі або у
авторизованих дилерів.

ЧИЩЕННЯ
Регулярно чистіть прилад за допомогою ганчірки і
розчину теплої води з невеликою кількістю миючого
засобу, придатного для чищення внутрішніх поверхонь
холодильника.
Не застосовуйте абразивні
миючі засоби чи мило.
Для забезпечення
безперебійного та
правильного стікання талої
води регулярно чистіть
дренажний отвір на задній
панелі холодильника біля
контейнера для фруктів та овочів за допомогою
інструмента, що йде в комплекті.
Перед виконанням будь-яких робіт з чищення або
технічного обслуговування від'єднайте прилад від
мережі електроживлення.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Холодильне відділення розморожується повністю
автоматично.
Наявність крапель води на задній стінці холодильного
відділення вказує на те, що відбувається фаза
автоматичного розморожування. Вода, що утворюється
в ході розморожування, стікає в дренажний отвір і
збирається в контейнері, з якого випаровується.

РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Морозильник слід розморожувати
один-два рази на рік або при
утворенні надмірної кількості інею
(товщиною понад 3 мм).
Утворення інею – це нормальне
явище.
Кількість та швидкість
накопичення інею залежить від
умов у приміщенні та від того, як
часто відкриваються дверцята.
Для розморожування вимкніть увесь прилад і вийміть з
нього всі продукти.
Залиште дверцята прочиненими, щоб іній танув.
Витягніть дренажну ринву для талої води і поставте під
під неї якусь ємкість (див. рисунок).
Після завершення цієї операції засуньте дренажну
ринву для талої води назад.
Почистіть внутрішні поверхні морозильника. Ретельно
промийте і висушіть їх. Знову увімкніть морозильне
відділення або увесь прилад і покладіть назад
продукти.
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