
Перед заміною будь-яких ламп завжди відключайте холодильник від електромережі, а потім 
дотримуйтесь інструкцій відповідно до типу освітлення, встановленого у приладі.
Використовуйте лампи тільки того ж самого типу; їх можна замовити в сервісному центрі 
післяпродажного обслуговування та в офіційних дилерів.

Освітлення типу 1)
1. Викрутіть гвинти і зніміть плафон лампи.
2. Лампа має байонетний цоколь, і її потрібно не викручувати, 

а витягати у напрямку, вказаному стрілкою на рисунку.
3. Після того як нова лампа була вставлена, встановіть плафон 

лампи на місце і почекайте п’ять хвилин, перш ніж знову 
підключити прилад до електромережі.

Освітлення типу 2)
Щоб викрутити лампочку, повертайте її проти годинникової 
стрілки, як показано на рисунку. Почекайте п’ять хвилин, 
перш ніж знову підключити прилад до електромережі.

Освітлення типу 3)
Якщо прилад має світлодіодні лампи, які потребують 
заміни, зверніться по допомогу в сервісний центр 
післяпродажного обслуговування.

Світлодіодні лампи мають довший термін служби, 
ніж звичайні лампи; вони дають краще освітлення і 
екологічно безпечніші.
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Регулярно мийте прилад, використовуючи для цього тканинну 
серветку та розчин теплої води з нейтральним миючим засобом, 
спеціально призначеним для миття внутрішніх поверхонь 
холодильника. Ніколи не використовуйте абразивні миючі засоби. 
Регулярно прочищайте отвір для стікання талої води на задній стінці 
холодильника (біля контейнера для фруктів і овочів) за допомогою 
спеціального інструмента, що входить в комплект поставки приладу, 
щоб забезпечити належне відведення талої води (див. рисунок).
Перед виконанням усіх процедур чищення чи технічного 
обслуговування відключайте прилад від електромережі чи 
відключайте електропостачання.

2

1

Підключіть прилад до електромережі.
В деяких моделях може спрацьовувати звуковий сигнал порушення температури: натисніть і утримуйте 
кнопку відключення звукового сигналу. Якщо це передбачено моделлю, вставте антибактеріальний/
дезодоруючий фільтр у вентилятор відповідно до інструкцій на упаковці фільтра.

Примітка. Температура, потрібна для зберігання нормальної кількості продуктів, досягається 
приблизно через 4/5 годин після включення холодильника.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 
ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ 

ЗАМІНА ЛАМПИ ЧИ СВІТЛОДІОДА 
(залежно від моделі)
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Відключіть прилад від електромережі, після чого спорожніть, розморозьте (у разі необхідності) та 
помийте його. Залиште дверцята прочиненими для циркуляції повітря всередині відділень, щоб 
попередити утворення цвілі і неприємних запахів.

ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

Не відкривайте дверцята холодильника, щоб продукти, які зберігаються у ньому, залишалися 
охолодженими якомога довше. Не заморожуйте повторно продукти, які частково розморозилися. Якщо 
електропостачання не відновлюється протягом тривалого часу, може спрацювати сигнал відключення 
електропостачання (залежно від моделі).

ПІД ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Холодильне відділення призначене для зберігання свіжих продуктів і напоїв.

Розморожування холодильного відділення відбувається повністю автоматично.

Краплі води на задній стінці відділення свідчать про те, що відбувається цикл періодичного 
автоматичного розморожування. Тала вода автоматично відводиться в отвір для стікання, а крізь нього 
– в контейнер, з якого вона випаровується.
Залежно від моделі, прилад може мати спеціальний контейнер («М’ясо та риба» чи «Нульова 
температура»), який ідеально підходить для зберігання свіжого м’яса та риби.

Увага! Знімні компоненти холодильника не дозволяється мити у посудомийній машині.

Примітка. Температура навколишнього середовища, частота відкривання дверцят і положення приладу 
можуть впливати на температуру всередині обох відділень. Встановлюйте температуру, беручи до уваги 
ці чинники.

Примітка. Якщо всередині холодильного відділення і, зокрема, на скляних полицях спостерігається 
висока вологість, може утворюватися конденсат. У такому разі ми рекомендуємо закрити всі місткості 
з рідинами (наприклад, каструлі з бульйоном), запакувати продукти з високим вмістом вологи 
(наприклад, овочі) і встановити температуру на вище значення.

Виймання контейнера для фруктів і овочів (залежно від моделі)
Якщо ваш прилад має тільки один контейнер для фруктів і овочів, то, щоб полегшити його виймання, ми 
рекомендуємо заздалегідь спорожнити (і, у разі необхідності, зняти) два нижні лотки на дверцятах.

Вентилятор і антибактеріальний/дезодоруючий фільтр (залежно від моделі)
Вентилятор забезпечує рівномірну циркуляцію повітря всередині відділення для кращого зберігання 
продуктів і зниження надмірної вологості. Не закривайте вхідні отвори вентилятора. Вентилятор 
можна активувати/відключити вручну (див. стислу інструкцію); активований вентилятор автоматично 
спрацьовує у разі необхідності.

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
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Морозильне відділення  призначене для зберігання заморожених продуктів (протягом терміну, 
зазначеного на їх упаковці) та для заморожування свіжих продуктів. Кількість продуктів, яка може бути 
заморожена протягом 24 годин, зазначена на паспортній табличці. Помістіть продукти в морозильне 
відділення (див. стислу інструкцію), залишаючи навколо пакунків з продуктами достатньо простору для 
циркуляції повітря. Не рекомендується заморожувати повторно продукти, які частково розморозилися. 
Продукти слід запаковувати так, щоб вода, волога чи випари не проникали крізь пакунок.
Щоб заощадити електроенергію та продовжити термін служби приладу, ніколи не ставте в нього гарячі 
продукти.
Примітка. Температура навколишнього середовища, частота відкривання дверцят і положення приладу 
можуть впливати на температуру всередині обох відділень. Встановлюйте температуру, беручи до уваги 
ці чинники.
Приготування кубиків льоду
Заповніть лоток для льоду (за наявності) на 2/3 об’єму і помістіть його в морозильне відділення. Ніколи 
не використовуйте гострі чи гостроконечні предмети для добування льоду з лотка.
Виймання шухляд (залежно від моделі)
Повністю висуньте шухляду, припідніміть її та вийміть. Щоб утворити 
більше простору, морозильне відділення також можна використовувати 
у такий спосіб:
A) Якщо дно морозильного відділення схоже на зображення на рис. 

A, вийміть верхні шухляди та/або кришки. Нижня шухляда повинна 
залишатися на місці. Перевірте, що після розміщення продуктів на 
решітках/полицях дверцята закриваються щільно.

B) Якщо дно морозильного відділення схоже на зображення на рис. 
B, вийміть усі шухляди чи кришки. Перевірте, що після розміщення 
продуктів на решітках/полицях дверцята закриваються щільно.

Виймання кришки (за наявності)
Відкрийте кришку і витягніть штифт, як показано на рис. C.

Моделі No Frost розморожування не потребують.
Для інших моделей: якщо в морозильному відділенні утворюється іній, 
ми рекомендуємо розморожувати його двічі на рік або при утворенні 
надмірного шару інею (3 мм завтовшки). 
Утворення інею є абсолютно нормальним процесом. 
Товщина шару інею та швидкість його утворення залежить від 
навколишньої температури і вологості, а також від частоти відкривання 
дверцят. Щоб розморозити прилад, відключіть його від електромережі 
та вийміть із нього всі продукти. Залиште дверцята прочиненими, щоб 
іній танув. У моделей, в яких морозильне відділення знаходиться знизу 
під холодильним відділенням, можна висунути стічний жолобок для 
талої води (див. рисунок) і поставити під ним посудину.
Після розморожування засуньте стічний жолобок на місце, 
перевіривши, що в ньому не залишилося води. Помийте внутрішні поверхні морозильного відділення та 
ретельно витріть їх насухо.
Знову увімкніть прилад і помістіть у нього продукти.

РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ (залежно від моделі)

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

A

B

C
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Контейнер «М’ясо та риба» спеціально призначений для того, щоб 
довше зберігати продукти свіжими без втрати їх поживної цінності чи 
початкової свіжості.
Не зберігайте в цьому контейнери фрукти чи овочі, оскільки 
температура в ньому може опускатися нижче 0 °C, в результаті чого 
вода, що міститься в цих продуктах, замерзатиме.

Регулювання температури
Температура всередині контейнера «М’ясо та риба» вказується положенням стрілки на дверцятах 
контейнера та залежить від загальної температури в холодильному відділенні.
Ми рекомендуємо встановлювати температуру в холодильному відділенні від +2 °С до +6 °С.
Щоб визначити, чи витримується правильна температура в контейнері «М’ясо та риба», див. наведений 
нижче рисунок:

Увага! Якщо контейнер активований і в ньому знаходяться продукти з високим вмістом вологи, на 
полицях може утворюватися конденсат. У такому разі тимчасово відключіть його.

Виймання відділення для м’яса і риби:

Якщо на панелі керування відсутній символ (див. Швидке 
керівництво), з метою коректної роботи виробу, належного зберігання 
продуктів і оптимізації енергоспоживання рекомендується не виймати 
відділення для м’яса і риби.  В усіх інших випадках відділення для м’яса 
і риби можна виймати, щоб звільнити місце в холодильнику.
Виконайте такі дії:
1. Вийміть ящик з відділення (Малюнок 1).
2. Зніміть кришку з ящика за допомогою механізмів, які знаходяться 
знизу кришки (Малюнок 2).
Щоб повернути на місце відділення для м’яса і риби, спочатку 
встановіть на місце кришку, потім власне ящик, після чого знову 
активуйте функцію.
3. На панелі керування натисніть на кнопку «Функція відділення для 
м’яса і риби» впродовж 3 секунд, поки не згасне жовтий індикатор.
Щоб оптимізувати енергоспоживання, рекомендується виключити 
з роботи відділення для м’яса і риби і вийняти з холодильника його 
компоненти (окрім полички понад шухлядками для овочів і фруктів).

КОНТЕЙНЕР «М’ЯСО ТА РИБА»
(залежно від моделі)

Якщо стрілка вказує наліво, потрібно 
встановити вищу температуру в 

холодильному відділенні.

Якщо стрілка знаходиться посередині, 
температура правильна.

Якщо стрілка вказує направо, потрібно 
встановити нижчу температуру в 

холодильному відділенні.

Рис. 1

Рис. 2
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Контейнер «Нульова температура» спеціально призначений 
для підтримки низької температури і відповідного рівня 
вологості, щоб довше зберігати продукти свіжими (наприклад, 
м’ясо, рибу, фрукти та зимові овочі).

Активація та відключення контейнера
Температура всередині контейнера, коли він активований, становить близько 0 °С.

Щоб увімкнути відділення, натисніть на  
вказану на малюнку кнопку більше однієї  
секунди, поки не спалахне символ

Увімкнений символ сповіщає про те, що  
відділення працює. Повторно натисніть  
на кнопку більше однієї секунд, щоб  
виключити з роботи відділення

Для належної роботи контейнера «Нульова температура» надзвичайно важливими є такі чинники:
- холодильне відділення повинно бути увімкненим;
- температура в холодильному відділенні повинна бути в діапазоні від +2 °С до +6 °C;
- контейнер повинен бути вставленим, щоб мати змогу його активувати;
- hе вибрано жодної функції, наприклад, «Standby» (Режим очікування), «Cooling-Off» (Вимк. 

охолодження), «Vacation» (Перерва), за допомогою якої можна вимкнути відділення для продуктів або 
холодильну камеру.

Якщо одна з цих спеціальних функцій була активована, потрібно вручну відключити контейнер 
«Нульова температура» і вийняти з нього всі сирі продукти. 

Примітка.
- Якщо індикатор не загоряється під час активації контейнера, перевірте, що контейнер вставлений 

правильно; якщо проблема не усувається, зверніться в найближчий авторизований сервісний центр 
післяпродажного обслуговування.

- Якщо контейнер активований, а його шухляда відкрита, індикатор на панелі керування може 
відключатися автоматично. Якщо шухляду закрити, індикатор знову загориться.

- Незалежно від того, активований контейнер чи ні, він може створювати незначний шум: це нормально 
і не повинно викликати занепокоєння.

- Коли контейнер відключений, температура всередині нього залежить від загальної температури 
всередині холодильного відділення. У такому разі ми рекомендуємо використовувати його для 
зберігання фруктів і овочів, які не потребують низької температури (лісові ягоди, яблука, абрикоси, 
морква, шпинат, салат-латук тощо).

Важливо: якщо функцію активовано при наявності продуктів із значним вмістом води, можливе 
утворення конденсату на поличках. В цьому випадку тимчасово вимкніть функцію. Рекомендується 
приділяти особливу увагу при розкладанні продуктів і невеличких контейнерів на верхній поличці 
відділення «нуль градусів»,  щоб уникнути їхнього випадкового падіння між ящиком і задньою стінкою 
холодильного відділення.

КОНТЕЙНЕР «НУЛЬОВА ТЕМПЕРАТУРА»
(залежно від моделі)
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Перш ніж звернутися в сервісний центр 
післяпродажного обслуговування:
Іще раз увімкніть прилад, щоб перевірити, чи 
вдалося усунути проблему. Якщо проблему 
не вдалося усунути, відключіть прилад від 
електромережі, почекайте приблизно годину та 
знову увімкніть прилад.
Якщо після виконання всіх перевірок, вказаних 
в інструкції з усунення несправностей, 
вимикання та повторного вмикання пристрій 
все одно не працює, зверніться в сервісний 
центр післяпродажного обслуговування. Будьте 
готові пояснити сутність проблеми і надати таку 
інформацію:
• тип несправності;
• модель;

• тип і серійний номер приладу (вказані на 
паспортній табличці);

• сервісний номер (номер після слова 
«SERVICE» на паспортній табличці всередині 
приладу). 
 
 
 
 

Примітка.
Напрямок відкривання дверцят можна 
міняти. Якщо ця операція виконується 
представником сервісного центру 
післяпродажного обслуговування, гарантія на 
неї не поширюється.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виймання контейнера «Нульова температура»
Контейнер «Нульова температура» можна виймати, щоб утворити більше простору всередині 
холодильника. Для цього виконайте такі дії:
- щоб полегшити виймання контейнера, ми рекомендуємо заздалегідь спорожнити (і, у разі 

необхідності, зняти) два нижні лотки на дверцятах;
- вимкніть контейнер;
- витягніть шухляду і білу пластикову полицю під контейнером.

Примітка. Верхня полиця і бічні стійки не виймаються.

Щоб знову користуватися контейнером «Нульова температура», обов’язково вставте на місце білу 
пластикову полицю під контейнером, перш ніж вставляти шухляду і активізувати контейнер. Для 
оптимізації енергоспоживання ми рекомендуємо відключати контейнер «Нульова температура» та 
виймати його. Регулярно мийте контейнер і всі його компоненти, використовуючи для цього тканинну 
серветку та розчин теплої води з нейтральним миючим засобом, спеціально призначеним для миття 
внутрішніх поверхонь холодильника (білу пластикову полицю з-під контейнера не дозволяється 
занурювати у воду). 

Перед миттям контейнера (навіть іззовні), виймайте його шухляду, щоб відключити контейнер 
від електроживлення.
Ніколи не використовуйте абразивні миючі засоби.


