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Спочатку прочитайте цю інструкцію! 

Шановний покупцю! 

Сподіваємося, що цей пристрій, виготовлений на сучасних підприємствах і 

перевірений за допомогою найприскіпливіших процедур контролю якості, ефективно 

слугуватиме вам у побуті. 

Для цього просимо уважно прочитати цю інструкцію до кінця, перш ніж 

користуватися холодильником, і зберегти її в довідкових цілях. Якщо ви передаєте 

холодильник іншому користувачеві, передайте йому також інструкцію користувача. 

 

Інструкція користувача допоможе вам користуватися пристроєм у швидкий і 

безпечний спосіб. 

  Прочитайте інструкцію, перш ніж встановлювати холодильник і користуватися 

ним. 

Обов’язково прочитайте правила техніки безпеки. 

   Зберігайте інструкцію в легкодоступному місці, оскільки вона може знадобитися 

вам пізніше.  

   Прочитайте також інші документи, що постачаються разом із холодильником. 

Пам’ятайте, що цю інструкцію також можна застосовувати до деяких інших 

моделей. Відмінності між моделями будуть визначені в інструкції.  

 

Пояснення символів 

У цій інструкції користувача використовуються наступні символи: 

C Важлива інформація або корисні поради. 

A Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна. 

B Попередження про електричну напругу. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
 

Для забезпечення нормальної роботи вашого холодильника, в якому 
застосовується екологічно чистий охолоджувач R600a, що займається тільки за 
певних умов, слід дотримуватися таких правил: 
 Не перешкоджайте вільній циркуляції повітря навколо приладу. 
 Не застосовуйте для прискорення розморожування механічні пристрої, крім 

рекомендованих виробником. 
 Не пошкоджуйте контур охолодження. 
 Не використовуйте всередині відділення для продуктів електричні прилади, 

крім рекомендованих виробником. 
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Опис холодильника 1 

1.  Панель управління 
2.  Ручка налаштування і внутрішнє 

освітлення 
3.  Свіжий вентилятор їжі 
4.  Знімні полиці відділення 
5.  Підтримуються пляшки вина 
6.  Відділення нуля ступеня 
7.  Захисне скло 
8.  Контейнер для зелені 
9.  Лідячий піддон 
 

10.  Відділення для швидкого  
заморожування 

11.  Відділення швидкого заморожування 
12.  Відділення для зберігання  
      заморожених продуктів 
13.  Полиці для банок 
14.  Полиця для пляшок 

15.  Морозильник вентилятор 

C  Ілюстрації в цьому посібнику є схематичними і можуть відрізнятися від певної 
моделі виробу. Якщо до комплектації моделі, яку ви придбали, не входять вказані 
деталі, вони призначені для інших моделей. 
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Вказівки з техніки безпеки 2 

   Ознайомтеся з наведеною нижче 
інформацією. 
Ігнорування цієї інформації може призвести 
до травмування чи матеріальних збитків. 
В такому разі гарантія і будь-які зобов’язання 
виробника стосовно надійної роботи 
пристрою будуть анульовані. 

Оригінальні запасні частини будуть 
постачатися протягом 10 років з моменту 
придбання виробу. 

 

Застосування за призначенням 
 

 Цей пристрій призначено для 

використання в закритих приміщеннях, таких 

як житлові будинки; 
 

  у закритих робочих приміщеннях, 

наприклад, у магазинах чи офісах; 
 

  у закритих жилих приміщеннях, наприклад, 

у заміських будинках, готелях, пансіонатах. 
 

  Його не можна використовувати поза 

приміщенням. 
 

Загальні правила техніки безпеки 
 

  Якщо ви хочете утилізувати/ліквідувати 

виріб, рекомендуємо звернутися до 

уповноваженої сервісної служби для 

отримання необхідної інформації та 

компетентних органів. 
 

  З усіма питаннями та проблемами 

стосовно холодильника звертайтеся до 

уповноваженої сервісної служби. Без 

повідомлення уповноваженої сервісної 

служби не втручайтеся в роботу 

холодильника й не дозволяйте робити це 

іншим. 
 

  Для пристроїв з морозильним відділенням: 

не їжте морозиво та кубики льоду одразу 

після виймання їх з морозильного відділення! 

(Це може викликати обмороження ротової 

порожнини.) 

  Для пристроїв з морозильним 

відділенням: не ставте рідкі напої в 

пляшках чи банках до морозильного 

відділення. Вони можуть лопнути. 
 

  Не торкайтеся руками заморожених 

продуктів, оскільки вони можуть 

примерзнути до шкіри. 
 

  Перед чисткою чи розморожуванням 

від'єднуйте холодильник від 

електромережі. 
 

  Не використовуйте пару та засоби для 

чищення, які можуть випаруватися, для 

чищення та розморожування вашого 

холодильника. У такому випадку пара 

може потрапити на електричні частини та 

викликати коротке замикання чи удар 

електричним струмом. 
 

  Не використовуйте дверцята й подібні 

частини холодильника як підставку чи 

опору. 
 

  Не використовуйте електричні прилади 

всередині холодильника. 
 

  Не допускайте пошкодження частин, у 

яких циркулює холодоагент, ріжучими чи 

свердлувальними інструментами. 

Холодоагент може з’явитися із 

випаровувача, на трубопроводі чи на 

покриттях і викликати подразнення шкіри 

чи ураження очей. 
 

  Не накривайте й не закупорюйте нічим 

вентиляційні отвори вашого 

холодильника. 
 

  Ремонт електроприладів мають 

виконувати тільки кваліфіковані фахівці. 

Ремонт, виконаний недосвідченими 

особами, може спричинити ризик для 

користувача. 
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  У випадку несправностей, під час 
обслуговування чи ремонту вимкніть 
холодильник, вимкнувши відповідний 
запобіжник чи вийнявши з розетки шнур 
живлення. 
 

  Для від'єднання від мережі не тягніть за 
кабель. 
 

Міцні напої слід зберігати щільно 
закритими й у вертикальному положенні. 
 

  Суворо заборонено зберігати в 
холодильнику аерозолі з горючими чи 
вибухонебезпечними речовинами. 

 

  Не застосовуйте механічні пристрої або 
інші засоби, крім рекомендованих 
виробником, для прискорення 
розмороження. 
 

  Цей електроприлад не призначений для 
використання особами (у тому числі 
дітьми) з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими 
можливостями чи з браком досвіду і знань, 
якщо вони не перебувають під наглядом 
або не пройшли інструктаж щодо 
користування пристроєм від 
відповідальної за їхню безпеку особи. 

 

  Не використовуйте несправний 
холодильник. У разі виникнення запитань 
звертайтеся до кваліфікованого фахівця.  
 

  Електрична безпека може 
гарантуватися лише в тому випадку, якщо 
система заземлення у вашому будинку 
відповідає чинним стандартам. 
 

  Вплив на пристрій дощу, снігу, сонця та 
вітру небезпечний з точку зору 
електробезпеки. 
 

  Зверніться до сервісної служби, якщо 
пошкоджено шнур живлення, щоб 
уникнути небезпеки. 
 

  Не вмикайте холодильник в розетку під 
час його встановлення.  
Існує ризик смертельного випадку або 
серйозних ушкоджень. 

  Цей холодильник призначений лише для 

зберігання харчових продуктів. Його не слід 

використовувати з будь-якою іншою метою. 
 

  Табличка з описом технічних 

характеристик виробу розташована ліворуч 

на внутрішній стінці холодильника. 
 

  Не підключайте холодильник до 

електронних систем енергозбереження, 

оскільки це може призвести до несправності 

виробу. 
 

  Якщо в холодильнику є синє 

підсвічування, не дивіться на нього через 

оптичні пристрої. 
 

  У разі відключення холодильників із 

ручним управлінням від мережі 

електроживлення зачекайте щонайменше 

5 хвилин, перш ніж підключати живлення. 
 

  У разі продажу виробу цю інструкцію з 

експлуатації слід передати новому власнику. 
 

  Під час транспортування холодильника не 

пошкоджуйте шнур живлення. Згинання 

шнура живлення може спричинити пожежу. 

Не ставте на шнур живлення важкі речі. 
 

  Під'єднуючи холодильник до 

електромережі, не торкайтеся штепсельної 

вилки вологими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не підключайте холодильник до 

незакріпленої стінної розетки 

електромережі. 
 

  Із міркувань безпеки не допускайте 

потрапляння води на зовнішні або внутрішні 

частини холодильника. 
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  Не розбризкуйте поряд із 
холодильником вогненебезпечні 
матеріали, такі як газ пропан, через ризик 
пожежі та вибуху. 
 

  Не ставте посуд з водою на 
холодильник, оскільки проливання може 
призвести до ураження електричним 
струмом або пожежі. 
 

  Не завантажуйте у пристрій забагато 
їжі. Якщо холодильник перевантажено, 
продукти можуть випасти під час 
відчинення дверцят і травмувати вас чи 
пошкодити холодильник. 
 

  Не кладіть предмети на холодильник, 
оскільки вони можуть впасти під час 
відчинення або зачинення дверцят. 
 

  У холодильнику не можна зберігати 
речовини, що вимагають певних 
температурних умов (вакцини, 
термочутливі медикаменти, наукові 
матеріали тощо). 
 

  Холодильник слід від'єднати від 
електромережі, якщо він не буде 
використовуватися протягом тривалого 
часу. Можливі несправності шнура 
живлення можуть призвести до пожежі. 
 

  Необхідно регулярно очищати кінці 
вилки шнура живлення сухою тканиною; 
недотримання цієї вимоги може стати 
причиною пожежі. 
 

  Холодильник може переміщатися, якщо 
регульовані ніжки не зафіксовано на 
підлозі. Фіксація регульованих ніжок на 
підлозі може запобігти його переміщенню. 
 

  Під час переміщення холодильника не 
тримайте його за ручку, Бо вона може 
зламатися. 
 

  У разі встановлення холодильника 
відстань між ним й іншим холодильником 
чи морозильником має становити 
щонайменше 8 см. В іншому разі бічні 
стінки, що прилягають, 
зволожуватимуться. 

Для пристроїв із дозатором води: 
 

 Тиск у водогінній лінії не має бути 

нижчим за 1 бар. Тиск у водогінній лінії не 

повинен перевищувати 8 бар. 

  Використовуйте лише питну воду. 
 

Безпека дітей 
 

  Якщо на дверцятах є замок, тримайте 

ключ у місці, недосяжному для дітей. 
 

  Слід наглядати за дітьми та не 

дозволяти їм псувати пристрій. 

 

Відповідність нормам і правилам 

щодо відпрацьованого 

електричного та електронного 

обладнання (норма WEEE) і 

утилізація відходів 

Символ  на виробі чи упаковці 

вказує, що цей прилад не слід утилізувати 

з побутовими відходами. Натомість його 

слід здати на відповідний пункт збору для 

утилізації електричного та електронного 

обладнання. Правильна утилізація виробу 

допоможе попередити можливі негативні 

наслідки для екології та здоров’я людей, 

які можуть виникнути внаслідок 

неналежного перероблення пристрою. За 

більш докладною інформацією щодо 

утилізації цього виробу зверніться до 

місцевої адміністрації, служби утилізації 

побутових відходів або до магазину, в 

якому був придбаний прилад. 
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Інформація про упаковку 
 

 Упаковка цього приладу виготовлена з 

матеріалів, які підлягають повторній 

переробці згідно з національними 

нормами й правилами щодо охорони 

довкілля. Не утилізуйте пакувальні 

матеріали разом із побутовими та іншими 

відходами. Їх слід здати в один з пунктів 

збору пакувальних матеріалів, визначених 

місцевими органами влади. 

Пам’ятайте... 

 Повторне використання матеріалів 

надзвичайно важливе для природи та 

наших національних ресурсів. 

 Якщо ви бажаєте посприяти 

повторному використанню матеріалів 

упаковки, ви можете отримати більше 

інформації від органів охорони довкілля 

або від органів місцевої влади. 
 

Попередження HCA 
 

Якщо система охолодження вашого 
пристрою містить R600a: 
 цей газ займистий. Тому будьте уважні, 

не допускайте пошкодження системи 

охолодження та труб під час використання 

і транспортування. У випадку 

пошкодження пристрою зберігайте його 

подалі від потенційного джерела займання 

та провітрюйте приміщення, в якому 

знаходиться пристрій. 

 Тип газу, що використовується 

пристроєм, вказаний на паспортній 

табличці, розташованій ліворуч на 

внутрішній стінці холодильника. 

 Не спалюйте пристрій з метою 

утилізації. 

Як заощадити електроенергію 
 

  Не залишайте дверцята холодильника 
відчиненими протягом тривалого часу. 
 

  Не завантажуйте у холодильник гарячі 
продукти та напої. 
 

  Не перевантажуйте холодильник, щоб 
не заважати циркуляції повітря всередині. 
 

  Не встановлюйте холодильник під 
прямим сонячним промінням чи поблизу 
джерела тепла, наприклад, плити, 
посудомийної машини чи радіатора 
опалення. Холодильник слід встановити 
на відстані щонайменше 30 см від джерел 
тепла та не менше 5 см від електричних 
плит. 
 

  Слідкуйте за тим, щоб продукти 
зберігалися у закритих контейнерах. 
 

  Для пристроїв із морозильним 
відділенням: у морозильне відділення 
холодильника можна завантажити 
максимальну кількість продуктів, якщо 
дістати з нього полицю чи висувний 
контейнер. Указане в технічних 
характеристиках енергоспоживання 
холодильника визначено за умови, що 
полиця чи ящик морозильного відділення 
вийняті, й у нього завантажено 
максимально можливу кількість продуктів. 
Полицю чи висувний контейнер можна 
використовувати відповідно до форми й 
розміру продуктів для заморожування. 
 

  Розморожування заморожених 
продуктів у холодильному відділенні 
забезпечить економію електроенергії та 
збереження якості продуктів. 

B  У випадку, якщо інформація є 
Дані в посібнику користувача не є 
Враховуючи, виробник буде не бере на 
себе ніякої відповідальності за це. 

B  Якщо користувач не буде 
дотримуватися інформації, яка наведена в 
інструкції користувача, виробник не буде 
нести будь-яку відповідальність за це.  
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Встановлення 3 

Що слід врахувати під час 

пересування холодильника 
 

1. Холодильник слід від'єднати від 

електромережі. Перед транспортуванням 

холодильника його необхідно спорожнити 

й очистити. 

2. Перед пакуванням полиці, контейнер 

для овочів і фруктів та інші приналежності 

всередині холодильника необхідно 

зафіксувати клейкою стрічкою та 

захистити від струсів. Упаковка повинна 

бути перев’язана товстою стрічкою або 

міцними мотузками; також необхідно 

дотримуватися правил транспортування, 

надрукованих на упаковці. 

3. Оригінальну упаковку та плівку слід 

зберегти для транспортування чи 

переміщення холодильника в 

майбутньому. 
 

Перед увімкненням 
холодильника 
 

 Перед початком експлуатації 

холодильника переконайтеся, що: 

1. Вимийте внутрішню частину 

холодильника, як рекомендовано в розділі 

«Обслуговування й чищення». 
 

2. Вставте штепсельну вилку 

холодильника до настінної розетки. Якщо 

дверцята холодильника відкриті, 

вмикається внутрішня лампа. 
 

3. Під час запуску компресора буде чутно 

шум. Рідина та гази всередині 

холодильної системи також можуть 

створювати шум, навіть якщо компресор 

не працює, що є цілком нормальним 

явищем. 
 

4. Передні кромки холодильника можуть 

бути теплими на дотик. Це нормально. Ці 

області мають нагріватися, щоб уникнути 

конденсації. 
 

Підключення до електромережі 
 

 Підключіть холодильник до заземленої 
розетки, захищеної плавким запобіжником 
відповідної потужності. 
Важливе зауваження: 
 

 Підключення має відповідати 
національним нормам і правилам. 
  Після встановлення холодильника має 
бути забезпечений легкий доступ до 
штепселя шнура живлення. 
 

  Електрична безпека може 
гарантуватися лише в тому випадку, якщо 
система заземлення у вашому будинку 
відповідає чинним стандартам. 
 

  Напруга, вказана на табличці, що 
розташована всередині приладу з лівого 
боку, має відповідати напрузі вашої 
електромережі. 
 

  Для підключення не слід 
використовувати подовжувачі та 
мережеві фільтри. 
 

B  У разі пошкодження шнура живлення 
його заміну має здійснювати 
кваліфікований електрик. 

B  Забороняється користуватися 
холодильником, доки його не буде 
відремонтовано! Існує небезпека 
ураження електричним струмом! 
 

Утилізація упаковки 
 

 Пакувальні матеріали можуть становити 

небезпеку для дітей. Зберігайте 

пакувальні матеріали у недосяжному для 

дітей місці, або утилізуйте їх, 

розсортувавши відповідно до інструкцій з 

утилізації відходів, наданих місцевими 

органами влади. Не викидайте їх разом із 

побутовими відходами, здайте їх на пункт 

збору пакувальних матеріалів, визначений 

місцевими органами влади. 

 Упаковка вашого холодильника 

вироблена з матеріалів, що можуть бути 

використані повторно. 
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Утилізація вашого старого 

холодильника 
 

 Утилізуйте старий холодильник, не 

завдаючи шкоди довкіллю. 

  З питань щодо утилізації холодильника 

ви можете звернутися до пункту збору 

відходів вашого населеного пункту. 
 

 Перед утилізацією холодильника 

відріжте штепсель шнура, а також 

виведіть з ладу замки (якщо такі існують) 

дверцят, щоб захистити дітей від 

небезпеки зачинення всередині. 
 

Розміщення та встановлення 
 

A Якщо двері приміщення, в якому буде 

встановлено холодильник, недостатньо 

широкі, зверніться до сервісної служби; її 

співробітники допоможуть зняти двері з 

холодильника та пронести його боком. 

1. Встановлюйте холодильник у місці, 

зручному для його використання. 

2. Холодильник має знаходитися в місці, 

віддаленому від джерела тепла, впливу 

підвищеної вологості та прямих сонячних 

променів. 

3. Для ефективнішої роботи необхідно 

забезпечити належну вентиляцію навколо 

холодильника. Якщо холодильник 

встановлюється в ніші стіни, мінімальна 

відстань має бути 5 см до стелі та 5 см до 

стіни. Не встановлюйте виріб на килими, 

килимові покриття та інші подібні поверхні. 

4. Холодильник має стояти на рівній 

поверхні, щоб не виникало трясіння. 

 

Заміна лампочки освітлення 
 

 Для заміни лампи/світлодіодного 

індикатора освітлення холодильника 

зверніться до авторизованого сервісного 

центру. 

Лампа (лампи), використовувана в цьому 
пристрої, непридатна для домашнього 
освітлення. Вона призначена для того, 
щоб полегшити користувачеві безпечне й 
зручне розміщення харчових продуктів у 
холодильному/морозильному відділенні. 
Лампи, що використовуються у цьому 
пристрої, повинні витримувати важкі 
умови експлуатації, такі як температура 
нижче -20 °C. 
 

Регулювання ніжок 
 

 Якщо холодильник не збалансовано; 

 Ви можете збалансувати холодильник, 

обертаючи його передні ніжки, як показано 

на малюнку. Кут холодильника, в якому 

знаходиться ніжка, опускатиметься, якщо 

повертати в напрямку чорної стрілки, і 

підійматиметься, якщо повертати у 

зворотному напрямку. Якщо хтось 

допоможе трохи підняти холодильник, це 

полегшить процес. 
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Підготовка 4 

  Ваш холодильник слід встановити 

щонайменше на відстані 30 см від джерел 

тепла, таких як газові конфорки, плити, 

батареї центрального опалення й печі, та 

щонайменше 5 см від електричних плит, у 

місці, куди не потрапляє пряме сонячне 

світло. 
 

  Температура повітря в приміщенні, де 

ви встановлюєте холодильник, має бути 

не менше 10°C. Використовувати 

холодильник при нижчій температурі не 

рекомендується у зв’язку з його 

незначною ефективністю в таких умовах. 
 

  Переконайтеся в тому, що всередині 

холодильник ретельно вимитий. 
 

  Якщо два холодильники 

встановлюються поряд, між ними має бути 

відстань не менше 2 см. 
 

  Під час першого увімкнення 

холодильника дотримуйтеся вказаних 

інструкцій протягом перших шести годин 

роботи. 
 

  Не відчиняйте часто дверцята. 
 

  Холодильник мусить працювати 

порожнім, без продуктів усередині. 
 

  Не відключайте холодильник від 

електромережі. Якщо сталося порушення 

електропостачання, див. застереження у 

розділі "Рекомендації з вирішення 

проблем". 
 

  Оригінальну упаковку та плівку слід 

зберегти для транспортування чи 

переміщення холодильника в 

майбутньому. 
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Використання холодильника 

C   *Опціонально: Ілюстрації в цій інструкції користувача носять схематичний 
характер і можуть не збігатися в точності з Вашим приладом. Якщо ваш прилад не 
містить відповідних частини, інформація щодо цих частин відноситься до інших 
моделей. 

Панель індикаторів 
Панель індикаторів дозволяє встановлювати 
температуру та керувати іншими функціями, 
пов'язаними з продуктом.  
 

1. КНОПКА ON/OFF  

Ця кнопка дозволяє вимкнути холодильник, 

якщо натиснути та утримувати її протягом 3 

секунд, а також, якщо ще раз натиснути її та 

тримати протягом 3 секунди, це дозволить 

ввімкнути холодильник. 

2. КНОПКА ПРИСКОРЕНОГО 

ОХОЛОДЖЕННЯ QUICK FRIDGE  

Ця кнопка представляє функцію 

прискореного охолодження Quick Fridge. Ця 

функція може використовуватися для 

прискореного охолодження продуктів, які 

поміщені в холодильне відділення. Якщо 

натиснути та тримати кнопку 3 секунди, 

холодильник входить у режим "Відпочинок". 

Коли режим "Відпочинок" активований, на 

дисплеї температури в холодильнику 

відображається символ "- -", і в холодильнику 

не відбувається активного охолодження.  

3. КНОПКА ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ 

ХОЛОДИЛЬНИКА SET FRIDGE  

Ця кнопка дозволяє вибрати температуру 

холодильної камери поступово від 

мінімальної до максимальної. 
 

4. LCD DISPLAY  

5. КНОПКА ДЛЯ НАЛАШТУВАННЯ 

МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ SET FREEZER 

 
Ця кнопка дозволяє вибрати температуру для 

морозильного відділення поступово від 

мінімальної до максимальної. 

6. КНОПКА ШВИДКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ 

QUICK FREEZE  

Ця кнопка являє собою функцію Quick Frezze, 

функція швидкого заморожування дозволяє 

зберігати свіжу їжу в морозильній камері. 

Якщо натиснути її та утримувати протягом 3 

секунд, холодильник переходить в 

екологічний режим. Холодильник починає 

працювати в найбільш економічному режимі 

принаймні через 6 годин, а індикатор 

економічного використання включається, коли 

функція активна. 

7. КНОПКА ALARM OFF  

У випадку звукового сигналу про  відключення 

живлення / високої температури, після 

перевірки продуктів, які знаходяться у 

морозильній камері, натисніть кнопку 

звукового сигналу, щоб відімкнути 

попередження.  
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Перенавішування дверцят 

Виконайте дії в послідовності,  

вказаній на схемі 
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Відділення для зберігання їжі, 
яка швидко псується (низька 
температура, від –2 до +3 °C). 
 

Це відділення призначене для 
повільного відтанення заморожених 
продуктів (м’яса, риби, курятини та ін.) 
у разі необхідності. Відділення 
нульової температури - це 
найхолодніше місце з ідеальними 
умовами для зберігання молочних 
продуктів (сиру, масла), м’яса, риби 
або курятини. 
Не розміщуйте в ньому овочі та/або 
фрукти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвійна система 
охолодження 

  

Холодильник оснащений двома 
окремими системами охолодження - 
для відділення свіжих продуктів і 
морозильного відділення. Таким чином 
повітря з відділення для свіжих 
продуктів не змішується з повітрям у 
морозильному відділенні. 
Завдяки використанню двох окремих 
систем охолодження швидкість 
охолодження в цьому холодильнику 
набагато вища, ніж в інших 
холодильниках. Запахи у відділеннях 
не змішуються. Крім того, 
забезпечується економія 
електроенергії, оскільки 
розморожування відбувається окремо. 
 
 
 
 
 

Ящик для овочів із 
контрольованою вологістю 
*опція 
 

Функція контролю вологості овочів та 
фруктів допомагає зберігати їх свіжість 
протягом більш тривалого проміжку 
часу.  

Чутливі до втрати вологи листові 
овочі, наприклад: салат, шпинат або 
подібні - рекомендується зберігати не 
на корінні вертикально, а 
горизонтально, якомога ближче до 
середини контейнера.  

При розміщенні овочів майте на увазі 
їх вагу: кладіть важкі та тверді овочі в 
нижню частину контейнера, а легкі та 
м’які овочі - в верхню частину 
контейнера.  

Не кладіть овочі в ящик в 
пластиковому пакеті. Пластиковий 
пакет спричинить швидке загнивання 
продуктів. Щоб уникнути контакт з 
іншими овочами, використовуйте 
пакувальні матеріали, наприклад: 
папір та інші пористі матеріли для 
гігієни.  

Не розміщуйте разом з іншими 
овочами і фруктами в одному і тому ж 
контейнері фрукти, які мають високий 
рівень генерації газоподібного 
етилену, наприклад: груша, абрикос, 
персик і яблуко. Газоподібний етилен, 
який генерується цими фруктами, 
може прискорити дозрівання інших 
фруктів. Це спричинить швидке 
загнивання. 
 



 

Морозильна 

камера 

Налаштування 

Холодильний 

відсік 

Налаштування 

Пояснення 

-18°C 4°C 
Це нормальний рекомендований 
параметр. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
Ці параметри рекомендовані, коли 
температура навколишнього середовища 
перевищує 30°C. 

Швидкий заморозок 4°C 

Використовуйте, коли ви хочете 
заморозити їжу за короткий час. Якщо 
рекомендується використовувати для 
підтримки якості м'яса та рибної продукції. 

-18°C або 

холодніше 
2°C 

Якщо ви думаєте, що ваш відділення для 
холодильника недостатньо холодне через 
гарячі умови або часте відкриття та 
зачинення дверей. 

-18°C або 

холодніше 

Швидкий 

заморозок 

Ви можете використовувати його, коли 
ваш відділення для холодильника 
перевантажено, або якщо ви хочете 
швидко охолонути їжу. Рекомендується 
активувати функцію швидкого 
холодильника через 4-8 годин перед 
розміщенням їжі. 

Полиці 
морозильної 

камери 

Різні заморожені 
продукти, такі як 

м'ясо, риба, 
морозиво, овочі та ін. 

Держатель 
яєць 

Яйце 

Полиці 
відсіків для 

холодильника 

Харчування в 
сковорідках, криті 
тарілки та закриті 

контейнери 

Полиці 
дверей 

холодильника 

Мала та упакована 
їжа або напої (такі як 

молоко, фруктові соки 
та пиво) 

Криспер Овочі та фрукти 

Свіжий відсік 
зони 

Делікатеси (сир, 
масло, салямі і т. Д.) 

 

Розміщення їжі Рекомендації для 
збереження заморожених 
продуктів 
 

 Заморожені коммерчески 
заморожені продукти повинні 
зберігатися у відповідності до 
інструкцій виробників заморожених 
продуктів у відділеннях для зберігання 
заморожених продуктів. 

 Щоб забезпечити високу якість 
що поставляється виробником 
заморожених продуктів та роздрібної 
торгівлі продуктами харчування, слід 
зазначити наступні моменти: 

1. Покладіть упаковки в морозильник 
як можна швидше після покупки. 
2. Переконайтеся, що вміст упаковки 
позначені і датовані. 
3. Do not exceed "Use By", "Best 
Before" dates on the packaging. 
 

Розморожування 

Морозильна камера розморожується 
автоматично. 
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Рекомендації щодо відділення 

свіжих продуктів 
 

*опція 
 

 Не допускайте, щоб продукти торкалися 

датчика температури у відділенні свіжих 

продуктів. Щоб підтримувати у відділенні 

свіжих продуктів ідеальну температуру 

для зберігання, продукти не повинні 

заважати датчику. 

 Не кладіть у холодильник гарячі 

продукти. 

Інформація про глибоке 

заморожування 
 

 Продукти, розміщені в холодильнику, 

мають бути заморожені якомога швидше, 

щоб зберегти їх у гарній якості. 

 Норми TSE вимагають (відповідно до 

деяких умов), щоб холодильник міг 

заморозити не менш ніж 4,5 кг продуктів 

за умов температури повітря 32°C до 

температури -18 °C і нижче за 24 години 

на кожні 100 літрів об’єму холодильника. 

 Продукти можна зберігати тривалий час 

тільки при температурі -18°C і нижче. 

 Ви можете зберігати продукти свіжими 

протягом багатьох місяців (за температури 

-18 °C і нижче в умовах глибокого 

заморожування). 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! A 

 Продукти слід розділити на порції 

відповідно до щоденних потреб родини 

або до використання для приготування 

страв. 

 Продукти мають бути герметично 

упаковані для запобігання висиханню, 

навіть якщо зберігати їх заплановано 

недовго. 

 Матеріали, необхідні для пакування: 

 Холодостійка клейка стрічка 

 Етикетка з клейкою поверхнею 

 Гумові кільця 

 Авторучка 

 Матеріали для упаковки продуктів 

мають бути міцними та стійкими до 

холоду, вологості, запаху, олій і кислот. 

 Продукти, призначені для 

заморожування, не повинні торкатися вже 

заморожених продуктів, щоб запобігти їх 

частковому таненню. Розморожені 

продукти необхідно вжити в їжу, їх не 

можна заморожувати повторно. 
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Обслуговування та чищення 6 

A У жодному разі не використовуйте 

засобів для чищення чи води, які містять 

хлор, для чищення зовнішніх поверхонь 

або хромованих деталей виробу. Хлор 

викликає корозію таких металевих 

поверхонь. 
 

Захист пластикових 

поверхонь 

C  Не зберігайте рідкі олії чи продукти з 

додаванням олії в холодильнику у 

відкритому вигляді чи негерметичній 

упаковці, оскільки вони можуть зіпсувати 

пластикові поверхні холодильника. У разі 

потрапляння олії на пластикову поверхню 

витріть і очистіть цю частину поверхні 

теплою водою. 

A  Не використовуйте бензин чи подібні 

матеріали для чищення.  

B Перед виконанням чищення 

рекомендуємо від'єднати холодильник 

від електромережі.  

B Заборонено використовувати для 

чистки гострі абразивні інструменти, 

мило, засоби для видалення плям, 

миючі засоби та поліролі на основі 

воску.  

C Промийте шафу холодильника ледь 

теплою водою та витріть насухо.  

C Для мийки відділень усередині 

холодильника користуйтеся ганчіркою, 

змоченою у розчині, який складається 

з чайної ложки питної соди на півлітра 

води, потім витріть їх насухо.  

B  Слідкуйте, щоб вода не потрапила до 

корпусу лампочки та в інші електричні 

прилади.  

B  Якщо прилад не буде 

використовуватися протягом 

тривалого часу, вимкніть його з 

електромережі, звільніть від усіх 

продуктів, протріть і залиште 

дверцята відчиненими.  

C  Регулярно перевіряйте, чи не 

забруднений шматочками їжі 

ущільнювач на дверях.  

A  Для зняття лотка у дверях 

розвантажте його, а потім просто 

підштовхніть угору. 
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Усунення несправностей 7 

Холодильник не працює.  

• Штепсель не вставлено до розетки, як слід. >>> Надійно вставте штепсель до 
розетки. 
• Перегорів плавкий запобіжник розетки, до якої підключено холодильник, або 
запобіжник електромережі. >>> Перевірте запобіжник. 

Конденсація на боковій стінці холодильного відділення (MULTI ZONE, COOL 
CONTROL і FLEXI ZONE). 

• Надто низька навколишня температура. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях, 
де температура падає нижче 10ºC. 
• Часто відчинялися дверцята. >>> Не відчиняйте і не зачиняйте дверцята 
холодильника надто часто. 
• Дуже вологе навколишнє середовище. >>> Не встановлюйте холодильник у місцях з 
підвищеною вологістю. 
• Продукти, які містять рідину, зберігаються у відкритих контейнерах. >>> Не зберігайте 
продукти, які містять рідину, у відкритих контейнерах. 
• Дверцята холодильника залишені відчиненими. >>> Зачиняйте дверцята 
холодильника. 
• Термостат встановлено на дуже низьку температуру. >>> Налаштуйте термостат на 
відповідну температуру. 

 Компресор не працює 

• Термозахист компресора може вийти з ладу в результаті несподіваного збою 
енергопостачання чи вимкнення-увімкнення, оскільки тиск холодоагенту в системі 
охолодження не встиг збалансуватися. Холодильник почне працювати приблизно 
через 6 хвилин. Якщо після закінчення цього періоду холодильник не запрацює, 
зверніться до сервісної служби. 
• Холодильник перебуває у стані розморожування. >>> Для холодильника, що 
розморожується автоматично, це цілком нормально. Цикл розморожування 
відбувається періодично. 
• Холодильник не під’єднано до розетки електромережі. >>> Переконайтеся, що 
штепсель вставлено до розетки. 
• Неправильно налаштовано температуру. >>> Виберіть відповідний температурний 
режим. 
• Відсутність електроживлення. >>> Холодильник відновить нормальну роботу після 
відновлення енергопостачання. 

Рівень робочого шуму зростає під час роботи холодильника. 

• Робочі характеристики холодильника можуть змінюватися залежно від змін 
температури навколишнього середовища. Це цілком нормально і не свідчить про 
несправність. 

 

Перш ніж звертатися до сервісної служби, ознайомтеся з цим списком. Це допоможе вам 

заощадити час і гроші. Цей перелік містить найчастіші несправності, які не викликані 

неякісним виробництвом і матеріалами. Деякі з наведених функцій можуть бути відсутні у 

вашому виробі. 
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Холодильник вмикається надто часто або працює надто довго. 

• Ваш новий холодильник може бути ширшим за попередній. Великі холодильники 
працюють протягом тривалішого часу. 
• Зависока температура в приміщенні. >>> Це нормально, якщо холодильник працює 
довше в умовах підвищеної навколишньої температури. 
• Холодильник міг бути щойно увімкнений або завантажений продуктами. 
>>> Якщо холодильник був щойно увімкнений або завантажений продуктами, 
знадобиться більше часу, щоб він досяг встановленої температури. Це нормально. 
• Можливо, холодильник був щойно завантажений великою кількістю гарячих 
продуктів. >>> Не завантажуйте до холодильника гарячі продукти. 
• Можливо, дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом 
тривалого часу. >>> Тепле повітря, яке потрапило до холодильника, спричиняє його 
роботу більш тривалими періодами. Не відчиняйте дверцята занадто часто. 
• Можливо, були залишені відчиненими дверцята холодильного або морозильного 
відділення. >>> Перевірте, щоб дверцята були щільно зачинені. 
• Холодильник відрегульовано на дуже низьку температуру. >>> Відрегулюйте 
температуру холодильного відділення на вище значення і зачекайте, поки не буде 
досягнута потрібна температура. 
• Ущільнювач дверцят холодильного або морозильного відділення може бути 
забруднений, зношений, розірваний або неправильно встановлений. >>> Ущільнювач 
треба почистити чи замінити. Пошкоджене/розірване ущільнення змушує холодильник 
працювати довше для того, щоб підтримувати поточну температуру. 

Температура морозильного відділення надто низька, тоді як температура 
холодильного відділення достатня. 

• Морозильне відділення відрегульовано на дуже низьку температуру. >>> 
Відрегулюйте температуру морозильного відділення на вище значення та перевірте 
роботу. 

Температура холодильного відділення надто низька, тоді як температура 
морозильного відділення достатня. 

• Холодильне відділення відрегульоване на дуже низьку температуру. >>> 
Відрегулюйте температуру холодильного відділення на вище значення та перевірте 
роботу. 

Продукти, які зберігаються в холодильному відділенні, заморожуються. 

• Холодильне відділення відрегульоване на дуже високу температуру. >>> 
Відрегулюйте температуру холодильного відділення на нижче значення та перевірте 
роботу. 

Температура в холодильному або морозильному відділенні занадто висока. 

• Холодильник відрегульовано на дуже високу температуру. >>> Налаштування 
температури холодильного відділення впливає на температуру морозильного 
відділення. Змініть температурні налаштування холодильного або морозильного 
відділення і почекайте, доки у відповідних відділеннях не буде досягнуто потрібної 
температури. 
• Дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом тривалого 
часу. >>> Не відчиняйте дверцята надто часто. 
• Дверцята відчинені. >>> Повністю закрийте дверцята. 
• Холодильник щойно увімкнений або завантажений продуктами. >>> Це нормально. 
Якщо холодильник був щойно увімкнений або завантажений продуктами, знадобиться 
більше часу, щоб він досяг встановленої температури. 
• Можливо, холодильник був щойно завантажений великою кількістю гарячих 
продуктів. >>> Не завантажуйте до холодильника гарячі продукти. 
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Вібрації або шум. 

• Підлога нерівна або нестійка. >>> Якщо холодильник трясеться і повільно 
зсувається, його необхідно врівноважити, регулюючи ніжки. Переконайтеся також, що 
підлога достатньо рівна і міцна, щоб витримати вагу холодильника. 
• Шум може бути спричинений предметами, поставленими на холодильник. >>> 
Зніміть предмети з холодильника. 

З холодильника лунає шум, наче ллється чи розбризкується рідина. 

• Рідини й гази циркулюють у системі холодильника відповідно до принципу 
його роботи. Це цілком нормально і не свідчить про несправність. 

Із холодильника лунає свист. 

• Для охолодження холодильника використовуються вентилятори. Це цілком 
нормально і не свідчить про несправність. 

Конденсат на внутрішніх стінках холодильника. 

• Спекотна й волога погода сприяє утворенню льоду та конденсату. Це цілком 
нормально і не свідчить про несправність. 
• Дверцята часто відчинялися або були залишені відчиненими протягом тривалого 
часу. >>> Не відчиняйте дверцята надто часто. Зачиніть їх, якщо вони відчинені. 
• Дверцята відчинені. >>> Повністю закрийте дверцята. 

Поява вологи на зовнішній поверхні холодильника або між дверцятами. 

• У повітрі може міститися волога; за вологої погоди це цілком нормально. Коли волога 
зменшиться, конденсація зникне. 

Неприємний запах всередині холодильника. 

• Не виконується регулярне чищення. >>> Регулярно витирайте холодильник 
всередині губкою, змоченою у ледь теплій воді або в розчині питної соди. 
• Окремі матеріали контейнерів або упаковок можуть бути джерелом запаху. >>> 
Використовуйте контейнери й упаковку з інших матеріалів. 
• До холодильника завантажені продукти у відкритих контейнерах. >>> Зберігайте 
продукти в закритих контейнерах. Мікроорганізми, які потрапляють у повітря з 
відкритих контейнерів, можуть викликати неприємні запахи. 
• Видаліть з холодильника зіпсовані продукти, термін зберігання яких закінчився. 

Дверцята не зачиняються. 

• Упаковки продуктів можуть заважати зачиненню дверцят. >>> Пересуньте упаковки, 
які заважають зачиненню дверцят. 
• Холодильник стоїть недостатньо рівно на підлозі. >>> Відрегулюйте ніжки, щоб 
урівноважити холодильник. 
• Нерівна чи неміцна підлога. >>> Переконайтеся, що підлога рівна і може витримати 
вагу холодильника. 

Контейнери застрягли. 

• Продукти торкаються верхньої частини контейнера. >>> Перекладіть продукти в 
контейнері. 

 



 

Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! 

Poštovani kupci, 

Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji je 

prošao najstrože kontrole kvaliteta, dugo i efikasno služiti. 

Stoga, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika pažljivo pre korišćenja proizvoda i 

sačuvajte ga za kasnije korišćenje. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovo 

korisničko uputstvo. 

 

Priručnik za korisnika će vam pomoći sa korišćenjem proizvoda na brzi bezbedan 

način. 

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre instaliranja i rada sa vašim proizvodom. 

Obavezno pročitajte bezbednosna uputstva. 

Uputstvo za upotrebu čuvajte na pristupačnom mestu jer vam kasnije može zatrebati.  

Pročitajte ostale dokumente priložene uz proizvod. 

Imajte na umu da ovo korisničko uputstvo može da se primeni i na nekoliko drugih 

modela. Razlike između modela će biti naznačene u priručniku.  

 

Objašnjenje simbola 

U ovom priručniku koriste se sledeći simboli: 

C Važne informacije ili korisni saveti o upotrebi. 

A Upozorenje na uslove opasne po život i imovinu. 

B Upozorenje zbog električnog napona. 

UPOZORENJE! 
 

Da biste osigurali normalan rad Vašeg frižidera, koji koristi sredstvo za hlađenje 
R600a koje je potpuno bezopasno po okolinu (zapaljiv samo u određenim uslovima), 
morate da se držite sledećih pravila: 
 Ne sprečavajte slobodnu cirkulaciju vazduha oko uređaja. 
 Ne koristite mehaničke aparate da biste ubrzali odmrzavanje, osim onih koje je 

preporučio proizvođač. 
 Ne uništavajte sklop za hlađenje. 
 Ne koristite električne aparate u odeljku za držanje hrane, osim onih koje je 
preporučio proizvođač. 
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Vaš frižider 1 

 1.  Kontrolna tabla 
 2.  Unutrašnje svetlo 
 3.  Ventilator za sveže povrće 
 4.  Podesive police frižidera 
 5. Držač vinskih boca  
 6.  Odeljak sa nultom temperaturom 
 7.    Poklopac za korpu za povrće sa 

kontrolom vlažnosti 
 8.  Korpa za povrće sa kontrolom 

vlažnosti 
 9.   Nosač posude za led i posuda za led 

  
 

 10.  Odeljak za brzo zamrzavanje 
 11.  Odeljci za čuvanje zamrznute hrane 
 12.  Podesive prednje nožice 
 13.  Police za tegle 
 14.  Police za flaše 

 15.  Ventilator zamrzivača 

C  Slike koje su uključene u ovom uputstvu za upotrebu su šematske i možda 
ne odgovaraju tačno Vašem proizvodu. Ako delovi teme nisu uključeni u 
proizvod koji ste kupili, onda to važi za druge modele. 
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Važna bezbednosna upozorenja 2 

Pročitajte sledeće informacije. 
Nepoštovanje ovih informacija može 
dovesti do povreda ili materijalnih šteta. 
U suprotnom se gubi pravo na garanciju i 
odgovornost proizvođača. 
  Originalni rezervni delovi će biti 
obezbeđeni za 10 godina od dana 
kupovine proizvoda. 
 

Namena 
 

 Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu 

 unutra i u zatvorenim prostorima, kao 

što su zgrade; 
 

 u zatvorenim radnim okruženjima, kao 

što su prodavnice i kancelarije; 
 

 u zatvorenim smeštajnim kapacitetima, 

kao što su odmarališta, hoteli i pansioni. 
 

 Ne sme da se koristi napolju. 
 

Opšta bezbednost 
 

 Kad hoćete da odložite/bacite 

proizvod, preporučujemo da se 

konsultujete sa ovlašćenim servisom da 

biste saznali potrebne informacije i 

ovlašćena tela. 
 

 Konsultujte se sa ovlašćenim servisom 

za sva pitanja i probleme vezane za 

frižider. Nemojte da dirate i ne dajte da 

neko drugi dira frižider bez obaveštavanja 

ovlašćenog servisa. 
 

 Za proizvode sa odeljkom zamrzivača: 

nemojte da jedete sladoled i kockice leda 

odmah čim ih izvadite iz zamrzivača! (To 

može da izazova promrzline u vašim 

ustima). 

 Za proizvode sa odeljkom zamrzivača: 

ne stavljajte pića u flašama i limenkama u 

odeljak zamrzivača. Inače mogu da 

puknu. 
 

 Ne dirajte smrznutu hranu rukom; ona 

može da se zalepi za ruku. 
 

 Isključite frižider iz struje pre čišćenja ili 

odmrzavanja. 
 

 Para i isparena sredstva za čišćenje 

nikad ne smeju da se koriste u čišćenju i 

procesu odmrzavanja Vašeg frižidera. U 

takvim slučajevima para može da dođe u 

kontakt sa električnim delovima i izazove 

kratki spoj ili električni udar. 
 

 Nikad nemojte da koristite delove na 

Vašem frižideru, kao što su vrata, za 

naslanjanje ili stajanje. 
 

 Ne koristite električne aparate u 

frižideru. 
 

 Nemojte da oštećujete delove tamo 

gde cirkuliše rashladno sredstvo, s 

alatom za bušenje ili sečenje. Rashladno 

sredstvo koje može da eksplodira iz 

gasnih kanala isparivača, probušene 

produžene cevi ili premazi površina mogu 

da izazovu iritaciju kože i oštećenje očiju. 
 

 Ne pokrivajte i ne blokirajte otvore za 

ventilaciju na Vašem frižideru bilo kakvim 

materijalima. 
 

 Samo ovlašćene osobe mogu da 

popravljaju električne uređaje. Popravke 

koje vrše nekompetentna lica su rizične 

za korisnika. 
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 U slučaju bilo kakvog kvara ili za 
vreme održavanja ili popravke, isključite 
frižider iz mrežnog napajanja ili 
isključivanjem odgovarajućeg osigurača 
ili isključivanjem uređaja iz struje. 
 

 Ne vucite kabl da biste izvukli utikač iz 
utičnice. 
 

 Pića sa višim grlima moraju da budu 
dobro zatvorena i uspravna. 
 

 Nikad ne čuvajte sprejove koji sadrže 
zapaljive i eksplozivne supstance u 
frižideru. 

 

 Nemojte da koristite mehanička ili 
druga sredstva u cilju ubrzanja procesa 
odleđivanja aparata, osim sredstava 
preporučenih od strane proizvođača. 
 

 Ovaj uređaj nije namenjen da ga 
upotrebljavaju osobe sa smanjenim 
fizičkim, senzornim ili mentalnim 
sposobnostima ili osobe kojima nedostaje 
znanje ili iskustvo (uključujući decu), osim 
ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile 
uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od 
osobe koja je zadužena za njihovu 
bezbednost. 

 

 Ne uključujte oštećeni frižider. 
Konsultujte servisera ako imate bilo 
kakve sumnje. 
 

 Električna sigurnost frižidera je 
garantovana samo ako je sistem 
uzemljenja u Vašoj kući usklađen sa 
standardima. 
 

 Izlaganje proizvoda kiši, snegu, suncu i 
vetru je opasno s obzirom na električnu 
sigurnost. 
 

 Kontaktirajte ovlašćeni servis ako je 
oštećen kabl za napajanje da biste izbegli 
opasnost. 
 

 Nikad ne uključujte frižider u zidnu 
utičnicu za vreme instalacije. 
  Inače može da dođe do rizika od smrti ili 
ozbiljne povrede. 

 Ovaj frižider je predviđen samo za 

čuvanje hrane. Ne sme se koristiti za 

druge svrhe. 
 

 Nalepnica sa tehničkim specifikacijama 

nalazi se na levoj unutrašnjoj stranici 

frižidera. 
 

 Nikad ne povezujte svoj frižider sa 

sistemima za štednju električne energije; 

oni mogu da oštete frižider. 
 

 Ako frižider ima plavu svetlo, nemojte 

da gledate u plavo svetlo kroz optičke 

uređaje. 
 

 Za ručno kontrolisane frižidere: 

sačekajte najmanje 5 minuta, pa onda 

uključite frižider nakon nestanka struje. 
 

 Ovo uputstvo za upotrebu treba predati 

novom vlasniku proizvoda, kao i 

sledećem vlasniku kada se menja 

vlasnik. 
 

 Treba izbegavati oštećenje kabla za 

napajanje prilikom transporta frižidera. 

Kidanje kabla može prouzrokovati požar. 

Nikad ne stavljajte teške predmete na 

kabl za napajanje. 
 

 Ne dodirujte utikač vlažnim rukama 

kada priključujete proizvod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne priključujte frižider na zidnu utičnicu 

ako je labava. 
 

 Voda se ne sme prskati na unutrašnje 

ili spoljašnje delove proizvoda radi 

bezbednosti. 
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 Ne prskajte supstance koje sadrže 
zapaljive gasove, kao što je propan, blizu 
frižidera da bi se izbegla opasnost od 
požara i eksplozije. 
 

 Ne stavljajte posude napunjene vodom 
na vrh frižidera; u slučaju prosipanja, to 
može prouzrokovati električni udar ili 
požar. 
 

 Ne prepunjavajte frižider hranom. Ako 
se prepuni, hrana može pasti i povrediti 
vas i oštetiti frižider kada otvorite vrata. 
 

 Ne stavljajte predmete na vrh frižidera 
jer mogu pasti prilikom otvaranja ili 
zatvaranja vrata frižidera. 
 

 Materijali koji zahtevaju preciznu 
temperaturu, kao što su vakcine, lekovi 
osetljivi na temperaturu, materijali za 
naučne svrhe itd. ne smeju se čuvati u 
frižideru. 
 

 Ako frižider nećete da koristite duže 
vreme, isključite ga iz struje. Mogući 
problem u kablu za napajanje može 
prouzrokovati požar. 
 

 Terminale električnog utikača treba 
redovno čistiti krpom da ne bi došlo do 
požara. 
 

 Frižider se može pomerati ako se 
podesive nožice ne stoje stabilno na 
podu. Pravilno učvršćivanje podesivih 
nožica na podu može sprečiti pomeranje 
frižidera. 
 

 Kada prenosite frižider, ne držite ga za 
ručicu na vratima. Inače mogu da se 
odvali. 
 

 Ako proizvod morate da postavite 
pored drugog frižidera ili zamrzivača, 
rastojanje između uređaja treba da bude 
najmanje 8 cm. U suprotnom se susedni 
zidovi mogu ovlažiti. 

Za proizvode sa dozatorom 

za vodu 
 

Pritisak vode iz vodovoda ne sme da 

bude manji od 1 bara. Pritisak vode iz 

vodovoda ne sme da bude veći od 8 

bara. 

 Koristiti samo vodu za piće. 
 

Bezbednost dece 
 

 Ako ste zaključali vrata, ključ treba 

čuvati van domašaja dece. 
 

 Deca treba da budu pod nadzorom 

kako bi se osiguralo da se ne igraju sa 

ovim proizvodom. 

 

Usaglašenost sa WEEE propisom 

i propisom za odlaganje otpada 

Znak  na proizvodu ili pakovanju 

označava da proizvod ne sme da se 

tretira kao kućni otpad. Umesto toga, 

treba da se preda u odgovarajućem 

centru za reciklažu električne i 

elektronske opreme. Osiguranjem 

pravilnog odlaganja ovog proizvoda, 

pomoćićete u sprečavanju mogućih 

negativnih posledica na sredinu i zdravlje 

ljudi, koji bi inače bili uzrokovani 

neodgovarajućim rukovanjem otpadom 

ovog proizvoda. Za detaljnije informacije 

o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite 

se u kancelariju lokalne samouprave, 

Vašu tvrtku za odlaganje otpada ili 

trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 
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Informacije o pakovanju 
 

 Materijali za pakovanje ovog proizvoda 

proizvedeni su od materijala koji se mogu 

reciklirati u skladu sa nacionalnim 

propisima o zaštiti životne sredine. 

Materijale za pakovanje ne odlagati 

zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. 

Odnesite ih na mesta za prikupljanje 

ambalažnog materijala određena od 

strane lokalne vlasti. 

Ne zaboravite... 

 Sve reciklirane materije je nemerljiva 

dobrobit za prirodu i nacionalno zdravlje. 

 Ako želite da doprinesete reevaluaciji 

materijala za pakovanje, možete da se 

obratite organizacijama za zaštitu životne 

sredine ili opštinama u kojima se nalazite. 
 

HCA upozorenje 
 

Ako rashladni sistem proizvoda sadrži 
R600a: 
 Ovaj gas je zapaljiv. Zato vodite 

računa da prilikom upotrebe i transporta 

ne oštetite sistem hlađenja i cevi. U 

slučaju oštećenja, ovaj proizvod čuvajte 

dalje od potencijalnih izvora vatre, jer se 

može desiti da se proizvod zapali, i 

proveravajte prostoriju u kojoj se nalazi. 

 Vrsta gasa koji je korišćen u proizvodu 

naveden je na tipskoj pločici koja se 

nalazi na levoj strani unutar frižidera. 

 Nemojte nikada bacati proizvod u vatru 

radi odlaganja. 

Preporuke za uštedu 

energije 
 

 Ne ostavljajte vrata svog frižidera dugo 

otvorena. 
 

 Ne stavljajte vruću hranu u frižider. 
 

 Ne pretovarujte frižider tako da se 

unutra ne sprečava cirkulacija vazduha. 
 

 Ne postavljajte svoj frižider pod 

direktnu svetlost sunca ili blizu aparata 

koji emituju toplotu, kao što su rerna, 

mašina za suđe ili radijator. Postavite 

frižider najmanje 30 cm od izvora toplote i 

najmanje 5 cm od električnih šporeta. 
 

 Pazite da držite svoju hranu u 

zatvorenim posudama. 
 

 Za proizvode sa odeljkom zamrzivača: 

maksimalnu količinu hrane možete da 

čuvate u zamrzivaču kada izvadite policu 

ili fioku zamrzivača. Vrednost potrošnje 

energije koja je navedena na vašem 

frižideru određena je nakon uklanjanja 

police ili fioke zamrzivača i pod 

maksimalnim opterećenjem. Ne postoji 

nikakva opasnost od oštećenja pri 

korišćenju polica ili fioka u pogledu oblika 

i veličine hrane koju treba zamrznuti. 
 

 Odmrzavanje zamrznute hrane u 

odeljku frižidera obezbediće uštedu 

energije i očuvati kvalitet hrane. 

B  U slučaju da se informacije date u 
korisničkom priručniku ne poštuju, 
proizvođač ne preuzima odgovornost za 
to. 
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Instalacija 3 

Tačke na koje treba obratiti 
pažnju prilikom premeštanja 
frižidera 
 

1. Vaš frižider treba da bude isključen iz 
napajanja. Pre transporta vašeg frižidera, 
treba ga isprazniti i očistiti. 
2. Pre nego što ga ponovo upakujete, 
treba da fiksirate police, dodatne, fioke 
itd. unutar frižidera lepljivom trakom i 
obezbedite od udara. Pakovanje treba da 
bude oblepljeno čvrstom trakom ili 
kanapom i treba strogo poštovati pravila 
za transport na pakovanju. 
3. Originalno pakovanje i penasti 
materijali treba da se čuvaju za budući 
transport ili preseljenje. 
 

Pre nego što pokrenete frižider, 
 

Proverite sledeće pre nego što počnete 
sa upotrebom frižidera: 
1. Očistite unutrašnjost frižidera kao što 

je preporučeno u delu “Održavanje i 

čišćenje”. 

2. Priključite utikač frižidera u zidnu 

utičnicu. Kada se vrata frižidera otvore, 

unutrašnja lampa se uključuje. 

3. Kada kompresor krene sa radom, čuće 

se zvuk. Tečnost i gasovi koji se nalaze u 

sistemu za hlađenje mogu takođe da 

stvaraju buku, čak i ako kompresor ne 

radi i to je potpuno normalno. 

4. Prednje ivice frižidera mogu da budu 

tople na dodir. To je normalno. Ta 

područja su napravljena da budu topla da 

bi se izbegla kondenzacija. 

 

Električno povezivanje 
 

 Priključite vaš proizvod na uzemljenu 
utičnicu koja je zaštićena osiguračem 
odgovarajuće jačine. 
Važno: 
 

 Priključak mora da bude u skladu sa 
nacionalnim propisima. 
 Utikač kabla za napajanje mora da 
bude lako dostupan nakon ugradnje. 
 

 Električna sigurnost frižidera je 
garantovana samo ako je sistem 
uzemljenja u Vašoj kući usklađen sa 
standardima. 
 

 Napon naveden na etiketi na 
unutrašnjoj levoj strani proizvoda treba da 
odgovara naponu mreže. 
 

 Produžni kablovi i višestruke 
utičnice ne smeju se koristiti za 
priključivanje. 
 

B  Oštećeni kabl za napajanje mora da 
zameni kvalifikovani električar. 

B  Proizvod se ne sme uključivati dok se 
ne popravi! Postoji rizik od električnog 
udara! 
 

Odlaganje pakovanja 
 

 Materijali za pakovanje mogu biti 
opasni za decu. Materijale za pakovanje 
držite van domašaja dece ili ih odložite 
tako što ćete ih klasifikovati u skladu sa 
uputstvima za odlaganje otpada koje 
propisuju vaše lokalne vlasti. Ne bacajte 
ga sa komunalnim otpadom, bacite ga na 
lokacijama za skupljanje pakovanja koje 
je naznačeno od strane lokalnih vlasti. 
 Pakovanje vašeg frižidera je 
proizvedeno od materijala koji se može 
reciklirati. 
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Odlaganje dotrajalog frižidera 
Frižider 
 

 Vaš dotrajali frižider odložite tako da 
ne štetite životnoj sredini. 
 U vezi sa odlaganjem dotrajalog 
frižidera se možete konsultovati sa 
ovlašćenim prodavcem ili centrom za 
sakupljanje otpada u vašoj opštini. 
 

 Pre nego što svoj frižider odložite na 
otpad, odrežite električni utikač i 
onesposobite eventualne bravice na 
vratima da bi se deca zaštitila od bilo 
kakve opasnosti. 
 

Postavljanje i instalacija 
 

A Ako ulazna vrata prostorije u koju će 
da se postavi frižider nisu dovoljno široka 
da frižider prođe kroz njih, zovite 
ovlašćeni servis da skine vrata frižidera i 
provuče ga bočno kroz vrata. 
1. Ugradite svoj frižider na mesto koje 
omogućava laku upotrebu. 
2. Držite frižider dalje od izvora toplote, 
vlažnih mesta i direktne svetlosti sunca. 
3. Mora postojati odgovarajuća ventilacija 
vazduha oko frižidera da bi se postigao 
efikasan rad. Ako frižider stavljate u rupu 
u zidu, mora postojati udaljenost od 
najmanje 5 cm na vrhu i 5 cm od zida. Ne 
stavljajte proizvod na materijale kao što 
su tepih ili ćilim. 
4. Stavite frižider na ravnu površinu da 
biste sprečili trešenje. 
 

Promena lampe za osvetljenje 
 

 Za promenu sijalice/LED lampe koja 
služi za osvetljenje u frižideru, pozovite 
ovlašćeni servis. 
Lampa (e) koja se koristi u ovom uređaju 

nije pogodna za domaćinsko osvetljenje. 
Namena ove lampe je da pomogne 
korisniku da stavi namirnice u 
frižider/zamrzivač na sigurno i udoban 
način. 
Lampe korišćene u ovom uređaju moraju 
da izdrže ekstremne fizičke uslove, kao 
što su temperature ispod -20°C. 
 

Podešavanje nožica 
 

 Ako je vaš frižider neuravnotežen; 
 Frižider možete uravnotežiti 
okretanjem prednjih nožica kao što je 
ilustrovano na slici. Ugao gde se nalazi 
nožica se spušta ako nožicu okrećete u 
smeru crne strelice i podiže kada je 
okrećete u suprotnom smeru. Ovaj 
postupak će biti lakši ako vam neka 
osoba pomogne tako što će malo podići 
frižider. 
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Priprema 4 

 Vaš frižider treba da se ugradi 

najmanje 30 cm dalje od izvora toplote 

kao što su ringle, rerne, centralno 

grejanje i šporeti i bar 5 cm dalje od 

električnih rerna i ne treba da se stavi 

tamo gde je izložen direktnoj sunčevoj 

svetlosti. 
 

 Temperatura okoline sobe gde ste 

ugradili svoj frižider treba da bude 

najmanje 10°C. Rad s Vašim frižiderom 

pod uslovima hlađenja drugačijim od ovih 

se ne preporučuje s obzirom na 

efikasnost. 
 

 Pobrinite se da se unutrašnjost 

frižidera temeljno čisti. 
 

 Ako su dva frižidera postavljena jedan 

pored drugog, udaljenost između njih 

treba da bude bar 2 cm. 
 

 Kada prvi put uključite frižider, molimo 

da se držite sledećih uputstava za vreme 

prvih šest sati. 
 

 Vrata ne trebaju da se otvaraju često. 
 

 Mora da radi prazan, bez ikakve hrane 

u njemu. 
 

 Nemojte da isključujete zamrzivač iz 

struje. Ako dođe do nestanka struje van 

vaše kontrole, pogledajte upozorenja u 

delu “Preporučena rešenja problema”. 
 

 Originalno pakovanje i penasti 

materijali treba da se čuvaju za budući 

transport ili preseljenje. 
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C  *Opcija: Slike u ovom korisničkom priručniku su samo nacrti i možda se neće u 
potpunosti poklapati sa vašim proizvodom. Ako vaš proizvod ne sadrži odgovarajuće 
delove, ove informacije se odnose na druge modele. 

Panel indikatora 
Indikatorski panel vam omogućava da 
podesite temperaturu i kontrolišete ostale 
funkcije vezane za proizvod. 

1. ON/OFF BUTTON  

Ovo dugme omogućava isključivanje 

frižidera ako pritisnete i držite 3 sekunde, 

takođe ako ponovo pritisnete 3 sekunde, 

hladnjak se uključi. 

2. QUICK FRIDGE BUTTON                  

Ovo dugme predstavlja funkciju brzog 

frižidera. Ova funkcija se može koristiti 

za hranu koja se nalazi u odeljku za 

frižider i mora se brzo ohladiti. Ako 

pritisnete 3 sekunde, hladnjak ulazi u 

režim odmora. Kada je aktivirana funkcija 

za odmor, na indikatoru temperature u 

odjeljku hladnjaka se prikazuje “- -” i na 

hladnjačnom odjeljku se ne provodi 

aktivno hlađenje. 

3. SET FRIDGE BUTTON  

Ovo dugme vam omogućava da 

progresivno odaberete temperaturu u 

odjeljku hladnjaka od minimalnog do 

maksimalnog. 

4. LCD DISPLAY  

5. SET FREEZER BUTTON  

Ovo dugme vam omogućava da 

postepeno izaberete temperaturu odeljka 

za zamrzavanje od minimalnog do 

maksimalnog. 

6. QUICK FREEZE BUTTON                

Ovo dugme predstavlja funkciju brzog 

zaleđivanja, funkcija brzog zamrzavanja 

vam omogućava da unesete svežu hranu 

u odeljak za zamrzavanje za 

skladištenje. ako pritisnete i držite 3 

sekunde, hladnjak ulazi u eko režim. 

Hladnjak će početi da radi u 

najekonomičnijem režimu najmanje 6 sati 

kasnije i indikator ekonomske upotrebe 

će se uključiti kada je funkcija aktivna. 

7. ALARM OFF BUTTON  

U slučaju nestanka struje / alarma visoke 

temperature, nakon provjere hrane koja 

se nalazi u odjeljku za zamrzavanje 

pritisnite gumb za isključivanje alarma da 

biste izbrisali upozorenje.  
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Promena položaja vrata 

Nastavite u numeričkom redosledu 
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Nominalna potrošnja energije vašeg 
aparata je deklarisana za potpuno 
napunjen odeljak zamrzivača na 
policama bez korišćenja fioka.  

5. Preporučuje se da hranu stavljate na 
gornju policu zamrzivača tokom 
početnog zamrzavanja. 
 

Odeljak za čuvanje kvarljive 
hrane (niska temperatura / -20C - 
+30C). 
 

Ovaj odeljak je dizajniran za čuvanje 
zamrznute hrane koja bi se polako 
otapala (meso, riba, piletina itd.) prema 
potrebi. Odeljak sa niskom temperaturom 
je najhladnije mesto u frižideru gde se 
mlečni proizvodi (sir, puter), meso, riba ili 
piletina mogu čuvati u idealnim uslovima. 
Povrće i/ili voće ne treba stavljati u ovaj 
odeljak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvostruki rashladni sistem: 
 

 Vaš frižider ima dva posebna 
rashladna sistema za hlađenje odeljka za 
svežu hranu i odeljka zamrzivača. Na taj 
način se vazduh u odeljku za svežu 
hranu ne meša sa vazduhom u odeljku 
frižidera. 
Zahvaljujući ovim odvojenim rashladnim 
sistemima, brzina hlađenja je mnogo 
veća nego kod drugih frižidera. Ne 
mešaju se mirisi u odeljcima. Takođe, 
postiže se dodatna ušteda energije pošto 
se automatsko odmrzavanje vrši 
pojedinačno. 
 
 
 
 
 
 

Zamrzavanje sveže hrane 
 

Hranu zamotajte ili je prekrijte pre 
stavljanja u frižider. 
Vruća hrana mora da se ohladi di sobne 
temperature pre nego što je stavite u 
frižider. 
Hrana koju hoćete da smrznete mora 
da bude sveža i dobrog kvaliteta. 
Hrana mora da se podeli u porcije 
prema dnevnim potrebama porodice ili 
obroku u zavisnosti od prehrambenih 
potreba. 
Hrana mora da se pakuje u posude koje 
ne propuštaju vazduh da bi se sprečilo 
sušenje čak i ako će se čuvati kratko 
vreme. 
Materijali koji će se koristiti za 
pakovanje moraju da budu otporni na 
hladnoću i ne smeju da propuštaju 
vazduh. Materijal za pakovanje hrane 
mora imati dovoljnu debljinu i istrajnost. 
U suprotnom, hrana koja se stvrdne zbog 
zamrzavanja može da probuši 
pakovanje. Važno je za pakovanje da 
bude čvrsto zatvoreno zbog bezbednog 
čuvanja hrane. 
Zamrznuta hrana mora da se koristi 
odmah posle topljenja i nikad ne sme 
opet da se zamrzava. 
Stavljanje tople hrane u odeljak 
zamrzivača dovodi do neprestanog rada 
rashladnog sistema dok se hrana u 
potpunosti ne zamrzne. 
Za najbolje rezultate, molimo držite se 
sledećih uputstava: 
1. Nemojte odjednom da zamrzavate 
velike količine hrane. Kvalitet hrane se 
najbolje održava kad se zamrzne 
odjednom i što brže. 
2. Posebno pazite da ne mešate već 
smrznutu i svežu hranu. 
3. Postarajte se da sirova hrana ne dođe 
u dodir sa skuvanom hranom u frižideru. 
4. Maksimalna zapremina skladištenja 

zamrznute hrane se postiže kada se u 

odeljku zamrzivača ne koriste fioke. 



 
 

Podešavanje 

odeljka zamrzivača 

Podešavanje 

odeljka frižidera 

Objašnjenja 

-18°C 4°C Ovo je normalno preporučeno podešenje. 

-20, -22 ili -24°C 4°C 
Ova podešenja su preporučena kad 

temperatura okoline pređe 30°C. 

Brzo zamrzavanje 4°C 

Koristite kada želite da zamrznete hranu 

za kratko vreme. Preporučuje se 

korišćenje da bi se održao kvalitet 

proizvoda od mesa i ribe. 

-18°C ili niže 2°C 

Ako mislite da odeljak frižidera nije 

dovoljno hladan zbog toplih uslova ili 

čestog otvaranja i zatvaranja vrata. 

-18°C ili niže Brzo hlađenje 

Možete da ga koristite kad je odeljak 

frižidera prepunjen ili ako hoćete brzo da 

ohladite svoju hranu. Preporučuje se da 

aktivirate funkciju brzog hlađenja 4-8 sati 

pre stavljanja hrane. 

Police odeljka 

zamrzivača 

Razna smrznuta hrana 

kao što su meso, riba, 

sladoled, povrće itd. 

Odeljak za 

jaja 
Jaje 

Police odeljka 

frižidera 

Hrana u loncima, 

pokrivenim tanjirima ili 

zatvorenim posudama 

Police na 

vratima 

odeljka 

frižidera 

Mala i pakovana hrana 

ili pića (kao što je 

mleko, voćni sok i pivo) 

Odeljak za 

povrće 
Povrće i voće 

Odeljak dela 

za svežu 

hranu 

Delikatesni proizvodi 

(sir, puter, salama itd.) 

 

Stavljanje hrane 
 

Preporuke za čuvanje zamrznute 

hrane 
 

Unapred pakovana komercijalna 

zamrznuta hrana treba da se čuva prema 

uputstvima proizvođača sveže hrane za 

odeljak za čuvanje smrznute hrane. 
 

Da biste osigurali veliki kvalitet 

postignut od strane proizvođača 

zamrznute hrane i prodavača hrane, 

morate da imate na umu sledeće: 
 

 1. Stavite pakete u zamrzivač što je 

pre moguće nakon kupovine. 

 2. Postarajte se da sadržaj pakovanja 

bude označen i da ima datum. 

 3. Ne prelazite datume “Koristiti do” i 

“Rok upotrebe” na pakovanju. 
 

Odmrzavanje 
 

Odeljak frižidera se odmrzava 

automatski. 
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Preporuke za odeljak za svežu 

hranu 
 

*opcija 
 

Nemojte da dozvolite da hrana dodiruje 

senzor za temperaturu u odeljku za 

svežu hranu. Da biste omogućili da 

odeljak za svežu hranu održava idealnu 

temperaturu, senzor ne sme da bude 

preklopljen hranom. 

 Nemojte da stavljate vruću hranu u 

proizvod. 

Informacije o dubokom smrzavanju 
 

 Hrana mora da se zamrzne što je brže 

moguće kad se stavi u zamrzivač da bi se 

sačuvao dobar kvalitet. 

 TSE norma zahteva (prema određenom 

uslovima merenja) da frižider zamrzne 4,5 

kg hrane na temperaturi ambijentalne 

temperature od 32°C do -18°C ili niže u 

roku od 24 časa za svaki zamrzivač 

zapremine od 100-litara. 

 Moguće je da držite hranu duže vreme 

samo na temperaturama od -18 °C ili nižim. 

 Možete da sačuvate svežinu hrane puno 

meseci (na -18°C ili nižim temperaturama u 

dubokom zamrzavanju). 

UPOZORENJE! A 

Hrana mora da se podeli u porcije prema 

dnevnim potrebama porodice ili obroku u 

zavisnosti od prehrambenih potreba. 

Hrana mora da se pakuje u posude koje 

ne propuštaju vazduh da bi se sprečilo 

sušenje čak i ako će se čuvati kratko 

vreme. 

 Materijali potrebni za pakovanje: 

 Selotejp otporan na hladnoću 

 Sampolepljiva nalepnica 

 Gumice 

 Olovka 

 Materijali koji će se koristiti za pakovanje 

moraju da budu otporni na trošenje i 

hladnoću, vlagu, mirise, ulja i kiseline. 

 Hrana za zamrzavanje ne sme da dođe u 

kontakt s prethodno zamrznutim 

predmetima da bi se sprečilo delomično 

topljenje. Otopljena hrana se mora 

konzumirati i ne sme se ponovo 

zamrzavati. 
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Čišćenje i održavanje 6 

A Nikad ne koristite sredstva za 

čišćenje ili vodu koji sadrže hlor da biste 

očistili spoljašnje površine i hromirane 

delove proizvoda. Hlor izaziva koroziju 

na takvim metalnim površinama. 
 

Zaštita plastičnih površina 

C  Ne stavljajte tekuća ulja ili hranu 

kuvanu s uljem u frižider nepoklopljenu 

jer može da ošteti plastične površine 

vašeg frižidera. U slučaju prolivanja ili 

razmazivanja na plastičnim površinama, 

odmah ih očistite i isperite toplom 

vodom. 

A  Nikada ne koristite benzin, benzen ili 

slične supstance za svrhe čišćenja.  

B Preporučujemo da pre čišćenja 

isključite uređaj iz struje.  

B Za čišćenje nikad nemojte da koristite 

oštre alate ili abrazivne materije, 

sapun, sredstva za čišćenje 

domaćinstava, deterdžente ili vosak 

za poliranje.  

C Za čišćenje frižidera, koristite mlaku 

vodu i osušite ga brisanjem.  

C Za čišćenje unutrašnjosti i sušenje 

koristite isceđenu krpu koju ste 

umočili u rastvor od jedne kafene 

kašičice soda bikarbone u otprilike 

pola litre vode.  

B  Pazite da voda ne uđe u kućište 

lampe i druge električne instalacije.  

B  Ako frižider nećete da koristite duže 

vreme, isključite ga, izvadite svu 

hranu, očistite ga i ostavite vrata 

odškrinuta.  

C Redovno proveravajte izolaciju vrata 

da biste bili sigurni da je čista i da na 

njoj nema hrane.  

A  Da biste skinuli policu vrata, izvadite 

sav sadržaj i jednostavno gurnite 

policu vrata prema gore iz baze. 
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Otklanjanje kvarova 7 

Frižider ne radi.  

• Utikač nije pravilno uključen u utičnicu. >>>Bezbedno uključite utikač u utičnicu. 
• Osigurač utičnice na koju je priključen frižider je pregoreo ili je pregoreo glavni 
osigurač. >>>Proverite osigurač. 

Kondenzacija na bočnim zidovima odeljka frižidera (MULTIZONE, COOL 
KONTROLA HLAĐENJA i FLEKSIBILNA ZONA). 

• Sredina je veoma hladna. >>>Ne instalirajte frižider na mestima gde temperatura 
pada ispod 10°C. 
• Vrata se često otvaraju. >>>Ne otvarajte i ne zatvarajte često vrata frižidera. 
• Sredina je veoma vlažna. >>>Ne instalirajte frižider na visoko vlažnim mestima. 
• Hrana koja sadrži vodu se čuva u otvorenim posudama. >>>Ne čuvajte tečnu hranu 
u otvorenim posudama. 
• Vrata frižidera su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata frižidera. 
• Termostat je podešen na veoma hladan nivo. >>>Podesite termostat na 
odgovarajući nivo. 

 Kompresor ne radi 

• Zaštitni termo-osigurač kompresora će pregoreti za vreme naglog nestanka struje ili 
uključivanja i isključivanja, jer se pritisak rashladnog sredstva sistema frižidera još 
uvek nije stabilizovao. Frižider će početi da radi otprilike posle 6 minuta. Molimo 
zovite servis ako se frižider ne uključi na kraju ovog perioda. 
• Frižider je u ciklusu odmrzavanja. >>>To je normalno za frižider koji se potpuno 
automatski odmrzava. Ciklus odmrzavanja se uključuje periodično. 
• Frižider nije uključen u utičnicu. >>>Pazite da je utikač pravilno stavljen u utičnicu. 
• Podešavanja temperature nisu pravilno izvršena. >>>Izaberite odgovarajuću 
vrednost temperature. 
• Nestalo je struje. >>>Frižider nastavlja normalno da radi kada dođe struja. 

Buka u toku rada se povećava kad frižider radi. 

• Radne karakteristike frižidera se mogu menjati u skladu sa promenama temperature 
okoline. To je normalno i nije greška. 

 

Pregledajte ovu listu pre zvanja servisa. To može da vam uštedi vreme i novac. Ova 

lista uključuje česte probleme do kojih ne dolazi zbog neadekvatne izrade ili upotrebe 

materijala. Neke funkcije, koje su ovde opisane, možda ne postoje kod vašeg 

proizvoda. 
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Frižider radi stalno ili dugo. 

• Novi proizvod je možda širi od prethodnog. Veći frižideri rade duže vreme. 
• Temperatura u sobi može da bude visoka. >>>Normalno je da aparat radi duže 
vremena u vrelim prostorima. 
• Frižider je možda nedavno uključen ili je napunjen hranom. 
>>>Kada je frižider uključen ili nedavno napunjen hranom, biće mu potrebno više 
vremena da postigne podešenu temperaturu. To je normalno. 
• U frižider su možda nedavno stavljene veće količine vruće hrane. >>>Ne stavljajte 
vruću hranu u frižider. 
• Vrata su možda često otvarana ili su odškrinuta duže vreme. >>>Topli vazduh koji 
je ušao u frižider je uzrok dužeg rada frižidera. Ne otvarajte vrata često. 
• Vrata odeljka zamrzivača ili frižidera su možda odškrinuta. >>>Proverite da li su 
vrata dobro zatvorena. 
• Frižider je podešen na veoma nisku temperaturu. >>>Podesite temperaturu 
frižidera na topliji stepen i sačekajte dok se ne postigne temperatura. 
• Zaptivač vrata frižidera može da bude zaprljan, istrošen, polomljen ili da ne leže 
kako treba. >>>Očistite ili zamenite zaptivač. Oštećen/pokvaren zaptivač dovodi do 
toga da frižider radi duže vreme da bi održao trenutnu temperaturu. 

Temperatura zamrzivača je jako niska dok je temperatura frižidera dovoljna. 

• Temperatura zamrzivača je podešena na jako nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu zamrzivača na topliji nivo i proverite. 

Temperatura frižidera je jako niska dok je temperatura zamrzivača dovoljna. 

• Temperatura frižidera je podešena na jako nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu frižidera na topliji nivo i proverite. 

Hrana koja se čuva na policama u odeljku frižidera se zamrzava. 

• Temperatura frižidera je podešena na veoma visoku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu frižidera na nižu vrednost i proverite. 

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je veoma visoka. 

• Temperatura frižidera na veoma visoku vrednost. >>>Podešavanje temperature 
odeljka frižidera utiče na temperaturu zamrzivača. Promenite temperature frižidera ili 
zamrzivača i čekajte dok odgovarajući odeljci ne postignu dovoljnu temperaturu. 
• Vrata su često otvarana ili su odškrinuta duže vreme. >>>Ne otvarajte vrata često. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 
• Frižider je uključen ili je nedavno napunjen hranom. >>>To je normalno. 
Kada je frižider uključen ili nedavno napunjen hranom, biće mu potrebno više 
vremena da postigne podešenu temperaturu. 
• U frižider su možda nedavno stavljene veće količine vruće hrane. >>>Ne stavljajte 
vruću hranu u frižider. 
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Vibracije ili buka. 

• Pod nije ravan ili stabilan. >>>Ako se frižider ljulja kad se polako pomera, 
uravnotežite ga podešavanjem nožica. Pobrinite se da je pod dovoljno jak da može 
da nosi frižider i da je ravan. 
• Predmeti stavljeni na frižider mogu izazivati buku. >>>Sklonite predmete sa 
frižidera. 

Postoje šumovi koji dolaze iz frižidera kao što je proticanje tečnosti, prskanje 
itd. 

• Cirkulacija tečnosti i gasa se vrši u skladu sa principima rada vašeg televizora. To 
je normalno i nije greška. 

Čuje se zviždanje iz frižidera. 

• Ventilatori se koriste za rashlađivanje frižidera. To je normalno i nije greška. 

Kondenzat na unutrašnjim površinama frižidera. 

• Vruće i vlažno vreme pojačava stvaranje leda i kondenzaciju. To je normalno i nije 
greška. 
• Vrata su često otvarana ili su odškrinuta duže vreme. >>>Ne otvarajte vrata često. 
Zatvorite ih ako su otvorena. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 

Vlaga nastaje na spoljašnjoj strani frižidera ili između vrata. 

• Možda je vlažan vazduh; to je potpuno normalno na vlažnom vremenu. Kad bude 
manje vlage, kondenzat će nestati. 

Neprijatan miris unutar frižidera. 

• Ne obavlja se redovno čišćenje. >>>Redovno čistite unutrašnjost frižidera 
sunđerom, toplom vodom ili natrijum bikarbonatom razblaženim u vodi. 
• Neke posude ili pakovanja možda uzrokuju neprijatan miris. >>>Upotrebite drugu 
posudu ili drugu marku materijala za pakovanje. 
• Hrana je stavljena u frižider u nepokrivenim posudama. >>>Držite hranu u 
zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mogu 
izazvati neprijatne mirise. 
• Sklonite iz frižidera hranu sa isteklim rokom i koja je pokvarena. 

Vrata se ne zatvaraju. 

• Paketi hrane možda sprečavaju zatvaranje vrata. >>>Pomerite pakete koji smetaju 
vratima. 
• Frižider ne stoji potpuno ravno na podu. >>>Podesite nožice da biste uravnotežili 
frižider. 
• Pod nije ravan ili čvrst. >>>Pobrinite se da je pod ravan, jak i da može da nosi 
frižider. 

Odeljak za povrće je zaglavljen. 

• Hrana dodiruje plafon fioke. >>>Prerasporedite hranu u fioci. 
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