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Se la lampadina deve essere sostituita, contattare il Servizio Assistenza Tecnica.
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If the light bulb needs to be replaced, please contact the Technical Assistance Service.
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Si l'ampoule doit être remplacée, s'il vous plaît contacter le Service d'Assistance Technique.
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Als de lamp moet worden vervangen, neem dan contact op met de Technische Dienst.
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Se a lâmpada precisa ser substituído, por favor, entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica.
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Si la bombilla necesita ser reemplazado, por favor póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
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Ist die Lampe ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst an.
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Техніка безпеки і важливі застереження

Наступні застереження надаються задля Вашої безпеки. Будь ласка, уважно ознайомтеся з ними перед 
встановленням та використанням приладу.

Встановлення
�� Цей прилад є дуже важким. Будьте обережні 

під час його переміщення.
�� Забороняється змінювати технічні 

характеристики або намагатися будь-яким 
чином модифікувати цей продукт.

�� Переконайтеся, що прилад не встановлено на 
електричному кабелі.

�� Всі електротехнічні роботи зі встановлення 
пристрою повинні здійснюватися 
кваліфікованим електриком або іншою 
вповноваженою особою.

�� Частини, які нагріваються не повинні бути 
легкодоступними. За можливості, встановіть 
прилад біля стіни, залишаючи необхідну 
відстань для забезпечення хорошої 
вентиляції, як це зазначено в інструкції з 
встановлення.

�� Після встановлення, залиште прилад на 
декілька годин задля стабілізації 
холодоагента.

Безпека дітей
�� Не дозволяйте дітям гратися з кнопками 

управління або самим приладом.

Під час використання приладу
�� Цей прилад призначений виключно для 

побутового використання, зокрема, для 
зберігання продуктів харчування.

�� Заборонено повторно заморожувати 
розморожені продукти.

�� Не ставте газовані або шипучі напої в 
морозильну камеру.

�� Споживання морозива безпосередньо з 
морозильної камери може призвести до 
обмороження / морозних опіків.

�� Не діставайте продукти з морозильної 
камери вологими / мокрими руками, 
оскільки це може призвести до пошкодження 
шкіри або обмороження / морозних опіків.

��

Технічне обслуговування та очищення
�� Вимкніть і від'єднайте прилад від електромережі 

перед проведенням чищення або технічного 
обслуговування приладу.

�� Не використовуйте гострі інструменти, щоб 
зішкребти іній або лід. (див. інструкції з 
розморожування).

Закінчення терміну служби приладу
�� Утилізуйте старі прилади в авторизованих місцях 

утилізації.
�� Зніміть заглушки і замки /  засуви, щоб уникнути 

можливого потрапляння дітей в пастку.

Утилізація
�� Під час утилізації пакувального матеріалу обов'язково 

дотримуйтесь місцевих екологічних стандартів.
�� Європейська Директива 2002/96/EC з відходів від 

електричної та електронної апаратури (WEEE), 
передбачає, що старі побутові електричні прилади не 
можуть бути перероблені разом зі звичайними 
твердими міськими відходами. Зняті з експлуатації 
побутові електроприлади мають бути зібрані окремо з 
метою оптимізації ступеню відновлення та переробки 
матеріалів, що входять до їхнього складу, та усунення 
шкідливого впливу на здоров’я людини та довкілля. 
Закреслений символ "корзини" на виробі нагадує про 
необхідність його окремої утилізації. Для отримання 
інформації про правильне вилучення з експлуатації 
побутових приладів їхнім власникам слід звертатися 
до відповідної місцевої служби або до організації, що 
здійснює продаж таких виробів.

Дбайливе ставлення та охорона довкілля
�� Встановіть агрегат у добре провітрюваному і вільному 

від вологи приміщенні. Переконайтеся, що прилад 
захищений від прямих сонячних променів і 
встановлений подалі від джерел тепла.

�� Задля енергозбереження намагайтеся не залишати 
двері відкритими протягом тривалого часу та не 
відкривати двері занадто часто.

�� Не заповнюйте прилад дуже великою кількістю їжі: 
холодне повітря має вільно циркулювати задля 
належного зберігання Ваших продуктів харчування. 
Якщо циркуляція повітря ускладнена, компресор 
змушений працювати безперервно.

�� Не ставте гарячу їжу безпосередньо в холодильник. 
Температура всередині приладу збільшиться, 
компресор буде безперервно працювати, і, як 
наслідок, споживання енергії значно збільшиться.

�� У разі утворення льоду обов'язково розморозьте 
прилад (див. Технічне обслуговування). Товстий шар 
льоду унеможливлює охолодження продуктів і 
призводить до збільшення споживання енергії.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з 
цією інструкцією. Просимо також 

зберігати її для подальшого 
використання.
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Встановлення

Транспортування

ОБЕРЕЖНО! Для розпакування та 
встановлення агрегату потрібно 2 

людини. При цьому рекомендовано одягати 
рукавички.

�� Прилад повинен транспортуватися виключно 
у вертикальному положенні. Не нахиляйте 
прилад більш ніж на 45°. Упаковка не 
повинна бути пошкоджена під час 
транспортування.

�� Після транспортування залиште прилад 
принаймні на 4 години (перед увімкненням) 
задля стабілізації системи охолодження. 
Недотримання цієї умови може призвести до 
пошкодження приладу.

�� Не рухайте прилад, тримаючись за двері або 
ручку, оскільки це може привести до 
пошкодження підлоги і стін.

�� Перед переміщенням приладу злийте всю 
воду з лотка зливу.

�� Переконайтеся, що кабель живлення не 
потрапив під холодильник під час і після 
переміщення.

�� Обережно зніміть всі пакувальні матеріали, в 
тому числі підставку з пінопласту. 
Правильно утилізуйте всі пакувальні 
матеріали.

Встановлення
�� Переконайтеся, що для встановлюваного 

приладу достатньо простору. Для 
забезпечення хорошої вентиляції лишіть 
достатньо місця зверху (30 см) та з обох 
боків (по 15 см) від приладу.

�� Не встановлюйте прилад поруч з джерелами 
тепла / під прямими сонячними променями.

�� Не ставте важкі предмети на прилад. Це 
може спричинити пошкодження приладу.

�� Не встановлюйте прилад у вологих і мокрих 
місцях.

�� Відрегулюйте передні ніжки, щоб вирівняти 
прилад. Задля уникнення надмірної вібрації і 
шуму встановіть прилад на рівній поверхні.

�� Кожен прилад має свій власний кліматичний 
клас (вказаний в табличці), який вказує на 
температуру експлуатації на місці. Тривале 
перебування приладу в середовищі, що має 
температуру поза межами вказаного 
діапазону, може стати причиною його 
пошкодження і неправильної роботи.

�� Щоб підготувати прилад до роботи, див. 
розділ "Технічне обслуговування та догляд".
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Перевісні дверцята

Застереження: Перед тим, як 
розпочати перевішування дверцят, 

вийміть шнур живлення пристрою з розетки. 2 
людини можуть знадобитися для перевішування 
дверцят.
1.� Відгвинтіть гвинти (6) верхньої панелі (7) 

пристрою. Зніміть верхню панель.
2.� Відгвинтіть два гвинти (1), притискаючи 

верхню петлю (5) (права сторона) до рами. 
Зніміть верхню петлю (5).

3.� Зніміть дверцята з нижньої петлі і поставте 
їх на безпечну поверхню, що захищена від 
подряпин.

4.� Відгвинтіть два гвинти (8) нижньої петлі (2). 
Зніміть нижню петлю (2).

5.� Вийміть ліву передню ніжку і помістіть її з 
правої сторони.

6.� Перед заміною нижньої петлі (2), зніміть її 
вісь (9) і змініть напрямок петлі (2). 
Вгвинтіть нижню петлю (2) на лівій стороні 
каркасу, використовуючи два гвинти (8).

7.� Вставте вісь (9) в нижню петлю (2).
8.� Насадіть дверцята на нижню петлю (9).
9.� Утримуючи двері в закритому положенні, 

вгвинтіть верхню петлю (5) на лівій стороні 
каркасу, використовуючи два гвинти (1). Не 
затягуйте гвинти (1) до тих пір, доки верхня 
частина дверцят не вирівняється з робочою 
поверхнею приладу.

10.�Встановіть верхню панель (7) за допомогою 
гвинтів (6).

МАЛЮНОК 1
Відкриття дверцят з лівого боку

МАЛЮНОК 2
Відкриття дверцят з правого боку
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Опис приладу 

Загальний вигляд
Рекомендації, що містяться в цій інструкції, можуть застосовуватися до різних моделей 
холодильників. Малюнки можуть неповною мірою відповідати придбаному Вами холодильному 
устаткуванню. 

Ручка регулювання температури

Знімні 
багатоцільові 
ПОЛИЦІ

Знімні полиці

Полиця для 
ПЛЯШОК

НІЖКИ 
регулювання 
висоти

Кошик для 
ФРУКТІВ 
та ОВОЧІВ

Лоток для 
ТАЛОЇ 
ВОДИ

ПОЛИЦІ
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Інструкція з експлуатації

Цей прилад призначений виключно для побутового використання, зокрема, для зберігання 
продуктів харчування. Цей прилад призначений для роботи за температури навколишнього 

середовища від 16°C (50 F) та 38 °С. При порушенні зазначених температурних меж (тобто, якщо 
температура навколишнього повітря більша або менша рекомендованих), прилад буде працювати 
неправильно. При порушенні зазначених температурних меж протягом тривалого періоду, 
температура в морозильній камері підніметься вище -18 °С, що може призвести до псування 
продуктів.

Перед використанням
Остаточні перевірки перед увімкненням приладу:
1.� Хороша циркуляція повітря навколо встановленого приладу.
2.� Ніжки відрегульовано для ідеального вирівнювання приладу.
3.� Протріть камеру відповідно до рекомендацій в розділі "Технічне обслуговування та догляд".
4.� Підключіть прилад. Лампочка всередині камери має загорітися при відчинених дверцятах.

Після цього має запуститися компресор. Під час роботи він виробляє деякі шуми - це нормально 
і не є дефектом чи несправністю приладу.

Використання приладу
Регулювання температури
�� Температуру камери можна налаштувати за допомогою ручки температури від "1" до "7" (найбільш 

холодна). Для початку ми рекомендуємо встановлювати ручку температури на середню позицію.
�� Залиште прилад на деякий час після включення, щоб дати температурі досягти потрібного рівня.

Зберігання свіжих продуктів
�� Використовуйте холодильну камеру для зберігання свіжих продуктів і напоїв.
�� Не перевищуйте максимальну ємність їжі, яку прилад здатний охолодити.
�� Не кладіть теплі продукти в холодильник відразу, оскільки це може призвести до надмірного 

охолодження камери.
�� Встановіть ручку температури на середню позицію для зберігання свіжих продуктів.
�� Не змішуйте вже заморожені і свіжі продукти.

102

UA 



UK

Корисна інформація
Наступні принципи та рекомендації забезпечать отримання найкращих результатів роботи приладу і 
гігієнічне зберігання продуктів.
�� Часте відчинення дверцят може привести до зростання внутрішньої температури камери. 

Закривайте дверцята якомога швидше після використання холодильника.
�� З міркувань гігієни, краще упакувати, загорнути і накрити їжу перед зберіганням.
�� Використовуйте поліетиленовий пакет для зберігання сирого м'яса. Розташовуйте сире м'ясо на 

нижній полиці. Уникайте контакту з приготованою їжею, щоб запобігти забрудненню (зараженню). 
В цілях безпеки, зберігайте сире м'ясо протягом двох-трьох днів.

�� Приготовані страви повинні зберігатися в герметичних закритих контейнерах.
�� Їжа та напої повинні охолонути до кімнатної температури перед зберіганням.
�� Більшість овочів слід обдати кип'яченою водою і охолодити перед заморожуванням.
�� Пляшки можна ставити в відсік для пляшок, розташований на дверцятах.
�� Деякі фрукти і овочі, наприклад, ананаси, дині, помідори і огірки, слід загорнути в поліетиленові 

мішки.
�� Не розморожуйте заморожені продукти при кімнатній температурі. Ви можете повільно 

розморозити продукти харчування, поставивши їх до холодильника. Переконайтеся, що продукти, 
які Ви поставили розморожувати, не контактуватимуть з і не тектимуть на інші продукти.

Поради щодо енергозбереження
�� Не встановлюйте прилад  під прямим сонячними променями, поблизу плити або інших джерел 

тепла. Встановіть прилад таким чином, щоб лишити принаймні по 20 см вільного простору з боків 
та зверху, і, щонайменше, 5 см ззаду.

�� Обгорніть всі продукти і укладіть їх так, щоб холодне повітря могло вільно циркулювати.
�� Вища (холодніша) температура вимагає споживання більшої кількості електроенергії. Не 

встановлюйте максимальну температуру, якщо Вам вона не потрібна.
�� Охолодіть гарячу / теплу їжу до кімнатної температури перед тим, як помістити її до холодильника.
�� Не відчиняйте дверцята занадто часто, оскільки це може стати причиною підвищення температури 

в камері, а отже, і споживання більшої кількості електроенергії.
�� Закривайте дверцята правильно, і переконайтеся, що ущільнювачі і петлі є герметичними. 

Перевірте ущільнювачі, помістивши аркуш паперу між дверцятами і основною частиною 
холодильника. Якщо папір рухається, Ваші ущільнювачі потребують заміни.

�� Якщо Ви придбали звичайну модель (не циклічний чи No Frost), регулярно розморожуйте свій 
холодильник. Накопичений шар льоду не повинен бути більшим, ніж 5 мм завтовшки.

�� Попередньо встановлені поєднання ящиків, кошиків і полиць є найбільш ефективними при 
використанні цього приладу.
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Технічне обслуговування та догляд

Загальні поради
Важливо: Під час очищення і обслуговування приладу завжди від'єднуйте його від 
електромережі.

�� Ніколи не використовуйте гострі предмети, абразивні засоби, мило, миючі засоби та воскові 
поліролі для миття приладу.

�� Для миття корпусу використовуйте теплу воду. Після цього насухо витріть його ганчіркою.
�� Ніколи не мийте прилад легкозаймистими рідинами. Це може привести до пошкодження і 

займання.
�� Очистіть зовнішню поверхню і ущільнювачі дверцят приладу вологою ганчіркою. Дайте їм добре 

висохнути.
�� Не допускайте потрапляння води в блок управління температурою. Протирайте лише сухою 

ганчіркою.
�� Очистіть конденсатор (розташований в задній частині приладу) за допомогою пилососа. 

Рекомендується пилососити конденсатор один раз на рік.
�� Всі полиці є знімними задля можливості їх кращого очищення.

Важливо: Будьте обережні під час чищення / перенесення приладу. Не торкайтеся до нижньої 
частини металевих проводів конденсатора на задній панелі приладу, так як це може призвести 

до травмування пальців і рук.

Заміна електричної лампочки
Щоб замінити лампочку, зробіть наступне:
1.� Від'єднайте пристрій від електромережі, витягнувши вилку 

приладу з розетки.
2.� Зніміть кришку, потягнувши за виїмку на краю.
3.� Проведіть заміну лампи на аналогічну електричну лампу, 

потужністю в 10 Вт (макс.) із різьбою  (СЕС).  
4.� Поставте кришку на місце і увімкніть прилад.
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Поради та рекомендації

Звуки і шуми пристрою за нормальної 
експлуатації
�� Ви можете почути слабке булькання, коли 

холодоагент прокачується через котушки або 
трубки в задній частині приладу до 
охолоджувальної пластини / випарника або 
фіксованих кошиків морозильника.

�� Під час роботи компресора, холодоагент 
проходить цикли прокачування, і Ви можете 
почути пульсуючий шум компресора.

�� Термостат контролює роботу компресора, тому 
Ви почуєте слабке клацання під час 
спрацьовування термостата.

Зберігання їжі
�� Для отримання найкращих результатів роботи 

Вашого приладу, не кладіть до камери гарячі 
продукти та рідини, що випаровуються

�� Не купуйте заморожені продукти, якщо не 
матимете можливості одразу ж помістити їх до 
морозилки. Рекомендуємо використовувати 
герметичні контейнери. Після повернення 
додому одразу покладіть заморожені продукти 
до морозилки.

�� Намагайтеся якомога швидше помістити 
придбані заморожені продукти до морозилки, 
не зволікайте.

�� Не складайте продукти занадто близько один до 
одного. Дозвольте охолодженому повітрю 
вільно циркулювати.

�� Не зберігайте продукти без упаковки.
�� Переконайтеся, що їжа, поміщена в морозильну 

камеру, має дату виготовлення і термін 
зберігання.

�� Вийміть підозрілі продукти з морозилки і 
протріть її (див. розділ Технічне 
обслуговування та догляд).

Поради щодо енергозбереження
�� Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла, 

таких як плита, посудомийна машина або 
радіатор.

�� Встановіть прилад у прохолодному, добре 
провітрюваному приміщенні і переконайтеся, 
що повітряні отвори корпусу не закриті.

�� Уникайте непотрібних нашарувань інею в 
камері шляхом пакування всіх продуктів 
харчування в герметичні пакети перед 
укладанням до морозильної камери.

�� Дайте гарячій їжі охолонути до кімнатної 
температури перед тим, як класти її до 
морозилки.

�� Перед заморожуванням продукту, помістіть 
його до холодильника для охолодження.

�� Розморожуйте заморожені продукти в 
холодильнику. Це забезпечить безпечне 
розморожування продуктів і скоротить 
роботу холодильної установки.

�� Намагайтеся не залишати дверцята приладу 
відчиненими протягом тривалого періоду, а 
також не відчиняйте їх занадто часто, 
оскільки, тепле повітря потраплятиме до 
камери і змушуватиме компресор 
виконувати надмірну роботу.

�� Переконайтеся, що ніщо не перешкоджає 
зачиненню дверцят.

�� Рекомендуємо періодично очищувати 
систему охолодження (ззаду приладу) 
ганчіркою або пилососом.

В разі збою живлення
В разі виникнення збою живлення під час 
зберігання заморожених продуктів, намагайтеся 
тримати дверцята зачиненими.  Якщо 
температура в морозильній камері значно 
зросла, не заморожуйте продукти повторно, 
попередньо не перевіривши їхній стан. 
Намагайтеся дотримуватися наступних 
рекомендацій:
Морозиво: після розмороження його слід
викинути.
Фрукти і овочі: якщо стали м'якими, їх слід
приготувати та використати.
Хлібобулочні вироби: можна сміливо 
заморожувати повторно.
Молюски: зберігайте в холодильнику доки не 
використаєте.
Приготовані страви: тобто запіканки, зберігайте 
в холодильнику доки не використаєте.
Великі шматки м'яса: можна повторно 
заморозити за умови, що вони не встигли 
повністю відтанути.
Інші шматки м'яса: слід приготувати і 
заморозити в готовому вигляді.
Курятина: слід приготувати і заморозити в 
готовому вигляді.
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Застереження

�� Цей прилад не призначений для 
використання особами (включаючи дітей) з 
обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями, або недостатністю 
досвіду і знань, за виключенням випадків 
такого використання під наглядом осіб, 
відповідальних за їх безпеку. Не дозволяйте 
дітям гратися з приладом.

�� Для приладів компресійного типу, що 
використовують займисті холодоагенти, 
інструкції з експлуатації повинні містити
інформацію, що стосується установки, 
розташування та обслуговування приладів.

�� - ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не використовуйте 
механічні або інші засоби для прискорення 
процесу розморожування, окрім 
рекомендованих виробником.

�� - ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не пошкодьте контур 
холодоагенту.

�� - ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не використовуйте 
інші електричні засоби на полицях для 
зберігання продуктів харчування, якщо вони 
не відносяться до типу, рекомендованого 
виробником.

�� Для приладів, що використовують 
ізолюючий газ, інструкції з експлуатації 
повинні включити інформацію про 
утилізацію пристрою.

�� Не зберігайте всередині пристрою 
вибухонебезпечні речовини, такі як 
аерозольні балони з самозаймистими 
речовинами.

�� Прилад розроблений для побутового 
використання в домашніх умовах.

106

UA 



UK

Виявлення і усунення несправностей

Якщо прилад не працює, перш ніж звернутися за допомогою (див. розділ Допомога), перевірте 
наявність вирішення проблеми у приведеному нижче переліку.

Несправності: Можливі причини / рішення:
Не світить лампа всередині 
холодильника.

Холодильник не виробляє достатню 
кількість холоду

Відбувається заморожування продуктів у 
холодильній камері

Компресор працює безперервно

При роботі холодильника створюється 
багато шуму

Задня стінка холодильника покрита 
інеєм або краплями води.

В нижній частині холодильника 
збирається вода

�� Штепсельна вилка не вставлена в розетку 
або вставлена недостатньо глибоко, що не 
забезпечує електричний контакт, або в 
будинку відключене електроживлення.

�� Погано закриті дверці або пошкоджені 
ущільнювачі.

�� Дверцята відчиняються дуже часто.
�� Важіль РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

виставлений невірно.
�� Холодильна або морозильна камера 

перевантажені продуктами.

�� Важіль РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 
виставлений невірно.

�� Продукти торкаються внутрішньої стінки 
холодильника.

�� Двері зачинені неналежним чином або 
постійно відчинені.

�� Зовні дуже висока температура 
навколишнього середовища.

�� Холодильник встановлений на нерівній 
поверхні.

�� Холодильник встановлений між шафами, які 
вібрують і створюють шум.

�� Використовуваний холодоагент створює 
незначний шум навіть при вимкненому 
компресорі. Це не вважається дефектом, це 
нормально.

�� Це вказує на те, що прилад працює 
нормально.

�� Зливний отвір забитий.
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Допомога

Перш ніж звернутися за допомогою:
�� Перевірте, чи можна усунути несправність власними 

силами (див. розділ Виявлення і усунення 
несправностей).

�� Якщо після всіх перевірок пристрій не працює або 
проблема все ще існує, зверніться за допомогою до 
найближчого Центру обслуговування.

Повідомте:
�� тип несправності;
�� модель приладу (Mod.);
�� серійний номер приладу (S/N).
Ця інформація міститься у табличці технічних даних, 
розташованій на нижній поверхні приладу, в лівій його 
частині.

Ніколи не користуйтеся послугами 
некваліфікованих фахівців і не використовуйте 
неоригінальні запасні частини.

модель серійний
номер
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