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Правила техніки безпеки

Для забезпечення власної безпеки і правильної експлуатації пристрою, перед його 
установкою і першим використанням уважно прочитайте цю інструкцію, включаючи 
рекомендації та попередження. Для запобігання небажаних помилок і нещасних ви-
падків необхідно переконатися, що всі особи, які використовують виріб, ознайомлені 
з його функціями і заходами безпеки. Збережіть цю інструкцію і переконайтеся, що 
в разі продажу або передачі приладу в користування іншій особі вона передава-
тиметься разом з приладом, щоб нові користувачі пристрою отримали відповідну 
інформацію про правильну експлуатацію та правила техніки безпеки протягом усього 
терміну роботи приладу.
З метою забезпечення безпеки людей і майна дотримуйтесь інструкції, оскільки 
виробник не несе відповідальності за збитки, викликані недотриманням зазначених 

рекомендацій.

Безпека дітей та осіб з обмеженими можливостями

Діти від 8 років і старше, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумо-
вими здібностями, а також люди, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть 
використовувати прилад тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під наглядом 
або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою та розуміють можливі 
небезпеки.
Переконайтеся, що діти не використовують прилад як іграшку.
Чищення та технічне обслуговування пристрою може провадитися тільки дорослими, 
або дитиною 8 років і старше під наглядом дорослого.
Тримайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Існує ризик задушен-
ня.
При утилізації пристрою витягніть штепсельну вилку з розетки, одріжте мережевий 
кабель (якомога ближче до корпусу приладу) і зніміть дверцята, щоб діти, граючи, 
не отримали удар струмом або не закрилися всередині приладу.
Якщо цей прилад (що має магнітне ущільнення дверцят) призначений для заміни ста-
рого морозильника з пружинним замком (засувкою) дверцят або кришки, перед утилі-
зацією старого морозильника обов’язково виведіть замок з ладу. Це дасть можливість 
уникнути перетворення камери в смертельну пастку для дітей.

Загальні правила техніки безпеки

УВАГА! Не допускайте перекриття вентиляційних отворів. 
Не використовуйте механічні пристосування та інші засоби, крім засобів, до-
зволених виробником, для прискорення процесу розморожування. Не допу-
скайте пошкодження холодильного контуру.
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УВАГА! Не використовуйте інші електроприлади (такі як морозивниця) всере-
дині морозильних пристроїв, крім тих випадків, коли це дозволено виробником.

• Не зберігайте всередині приладу вибухові речовини, такі як аерозольні балончи-
ки із займистим вмістом.

• В холодильному контурі приладу міститься нешкідливий для навколишнього 
середовища, проте вогненебезпечний газ ізобутан (холодоагент R600а).

• При транспортуванні або встановленні приладу переконайтеся в тому, що жоден 
з компонентів холодильного контуру не був пошкоджений.

• Уникайте відкритого вогню та джерел займання.
• Ретельно провітрюйте приміщення, в якому встановлено прилад.
• Зміна характеристик приладу та внесення змін у його конструкцію тягне за собою 

небезпеку. Пошкоджений мережевий кабель може стати причиною короткого 
замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.

• У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має 
проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

• Цей прилад підлягає експлуатації в домашніх умовах або в умовах, подібних 
до домашнім, а саме:

 - в кухонній зоні магазинів, офісів та інших видах робочого середовища;
 -  у сільських житлових будинках і в номерах готелів, мотелів та інших видах   

житлового середовища;
 - у середовищі на кшталт «нічліг і сніданок» (міні-готелі);
 - у середовищі постачання продуктів і подібних нероздрібних умовах.

УВАГА! Заміна будь-яких електричних частин приладу (мережевої вилки, 
кабелю живлення, компресора) повинна проводитися сертифікованим 
спеціалістом сервісного центру.

Забороняється подовжувати кабель живлення.
Переконайтеся в тому, що мережева вилка не роздавлена та не пошкоджена. Роздав-
лена або пошкоджена мережева вилка може перегрітися і стати причиною виникнен-
ня пожежі.
Переконайтеся в наявності доступу до мережевої вилки пристрою.
Не тягніть мережевий кабель. Під’єднання/від’єднання від електромережі здійснюєть-
ся лише за допомогою штепсельної вилки.
Якщо розетка погано закріплена, не вставляйте в неї мережеву вилку. Існує небезпека 
ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
Забороняється використовувати прилад без лампочки внутрішнього освітлення.
Прилад має велику вагу. Будьте обережні при його переміщенні.
Не беріть предмети, що знаходяться в морозильному відділенні мокрими або вологи-
ми руками, —  це може призвести до появи на руках ран або опіків від обмороження.
Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.
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Щоденне використання

Не ставте гаряче на пластикові деталі приладу.
Не рекомендується ще раз заморожувати розморожені продукти.
Зберігайте заморожені запаковані продукти згідно з інструкціями виробника про 
заморожені продукти.
Суворо дотримуйтесь інструкцій виробника щодо зберігання продуктів.
Не зберігайте ємності з газованими напоями в морозильній камері, оскільки утворю-
ється тиск в ємностях, внаслідок чого вони можуть вибухнути і пошкодити прилад.

Крижані льодяники можуть спричинити опік рота, якщо їх їсти відразу з морозилки.

Обслуговування та догляд

До початку обслуговування відключіть прилад від мережі електроживлення.
Не використовуйте металеві предмети для чищення приладу.
Не використовуйте гострі предмети для зняття льоду/снігу з приладу. Використовуйте 
пластиковий скребок.

Регулярно перевіряйте стік для талої води. Прочистіть його за необхідності.

Установка

Важливо! Для підключення до електромережі ретельно дотримуйтесь інструк-
цій, наведених у відповідних параграфах.

Розпакуйте прилад і перевірте його на наявність пошкоджень. Не підключайте прилад, 
якщо він пошкоджений. Негайно повідомте продавця про виявлені пошкодження. 
Збережіть паковання.
Рекомендується зачекати мінімум чотири години перед підключенням приладу 
до електромережі, це дозволить мастилу стекти в компресор.
Необхідно забезпечити навколо холодильника достатню циркуляцію повітря, в ін-
шому випадку прилад може перегріватися. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, 
дотримуйтесь інструкцій щодо установки.
Якщо можливо, розташуйте пристрій зворотною стороною до стіни так, щоб не торка-
тися гарячих частин (компресор, випаровувач), щоб уникнути опіку.
Цей прилад не можна встановлювати поблизу радіаторів опалення або кухонних плит.

Переконайтеся, що після установки приладу буде доступ до розетки.
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Сервіс

Будь-які електричні роботи повинні проводитися кваліфікованим електриком.
Сервісне обслуговування приладу повинно проводитися тільки в авторизованому 

сервісному центрі; повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

Енергозбереження

Не ставте гарячі продукти в холодильний прилад.
Не слід розміщувати продукти близько один до одного, оскільки це заважає циркуля-
ції повітря.
Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки приладу.
Якщо відсутня електрика, не відкривайте холодильний прилад.
Не відкривайте прилад занадто часто.
Не тримайте дверцята відчиненими тривалий час.
Не слід встановлювати термостат на низькі температури, що перевищують допустимі 
межі.
Деякі аксесуари, наприклад, висувний ящик можна вийняти з приладу, що забезпе-

чить більшу місткість та зменшення електроспоживання.

Захист навколишнього середовища

 Ані холодильний контур, ані ізоляційні матеріали не містять газів, які могли б пошко-
дити озоновий шар. Цей прилад не можна утилізувати разом з побутовими відходами 
та сміттям. Ізоляційний пінопласт містить горючі гази: прилад підлягає утилізації згідно 
з діючими нормами та положеннями, з якими слід ознайомитися у місцевих органах 
влади. Не допускайте пошкодження холодильного контуру, особливо поблизу тепло-
обмінника. Матеріали, використані для виготовлення даного приладу та позначені 
символом, придатні для вторинної переробки.
 Цей символ на виробі або на його пакованні, вказує, що виріб або пакован-

ня не підлягає утилізації як побутові відходи. Їх потрібно віднести до відпо-
відного пункту прийому електричного або електронного обладнання для 
подальшої утилізації. Дотримуючись правил утилізації виробів, Ви можете 
запобігти заподіянню потенційного збитку навколишньому середовищу 

і здоров’ю людей, який, в іншому випадку, можливий внаслідок неналежного пово-
дження з такими відходами. За детальнішою інформацією про утилізацію цього виробу 
прохання звертатися до місцевої влади, до служби з вивезення та утилізації відходів, 
до магазину, де Ви придбали цей пристрій.
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Пакувальні матеріали

Матеріали, позначені символом , придатні для вторинної переробки. Помістіть 

паковання у відповідний колекторний контейнер для її переробки.

Утилізація приладу

1. Знеструмте прилад, вийнявши мережеву вилку з розетки.

2. Одріжте мережевий кабель і утилізуйте його.

Комплектація:

- морозильна камера
- енергетична етикетка

- мікрофіша
- інструкція з експлуатації (вміщує гарантійний талон)

Основні компоненти

 
 
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 

Drawer – висувні ящики, полиці 
 
Холодильна камера 

• Холодильна камера підходить для зберігання фруктів, овочів, напоїв та інших продуктів із 
коротким терміном споживання. 

• Не поміщайте гарячі/теплі напої або їжу в холодильник, дайте їм спочатку охолонути до 
кімнатної температури. 

• Продукти, що зберігаються в холодильній камері, повинні бути відповідним чином упаковані 
або перебувати в закритих ємностях. 

Морозильна камера 

• Завдяки низькій температурі в морозильній камері продукти залишаються свіжими довгий час; 
вона в основному використовується для зберігання заморожених продуктів і приготування 
льоду. 

• Морозильна камера підходить для зберігання м'яса, риби та інших продуктів, які можуть 
зберігатися протягом тривалого часу. 

• Для зручності перед заморожуванням м'ясо рекомендується розділити на порції. Дотримуйтеся 
термінів зберігання! 

Пристрій має функцію перемикання між холодильною та морозильною камерами, керування якою 
здійснюється через панель керування. Користувачі можуть вибрати функцію холодильної чи 
морозильної камери залежно від потреби. 
  

(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень)

Drawer – висувні ящики, полиці
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Холодильна камера

• Холодильна камера підходить для зберігання фруктів, овочів, напоїв та інших 
продуктів із коротким терміном споживання.

• Не поміщайте гарячі/теплі напої або їжу в холодильник, дайте їм спочатку охолонути
до кімнатної температури.

• Продукти, що зберігаються в холодильній камері, повинні бути відповідним чином 
упаковані або перебувати в закритих ємностях.

Морозильна камера

• Завдяки низькій температурі в морозильній камері продукти залишаються свіжими 
довгий час; вона в основному використовується для зберігання заморожених про-
дуктів і приготування льоду.

• Морозильна камера підходить для зберігання м’яса, риби та інших продуктів, які 
можуть зберігатися протягом тривалого часу.

• Для зручності перед заморожуванням м’ясо рекомендується розділити на порції. 
Дотримуйтеся термінів зберігання!

Пристрій має функцію перемикання між холодильною та морозильною камерами, 
керування якою здійснюється через панель керування. Користувачі можуть вибрати 
функцію холодильної чи морозильної камери залежно від потреби. 

Вимоги до розташування

Відстань до морозильної камери:
З боків - 10 см
Задня стінка - 10 см

Верх - 30 см

Вимоги до простору

Дверцята пристрою повинні повністю відкриватися, як 
показано на схематичному зображенні:
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Щоб уникнути травм під час встановлення дверної ручки, дотримуйтеся заходів безпеки.
Перед установкою аксесуарів морозильна камера повинна бути від’єднана від джере-
ла електроживлення.

Необхідні інструменти:
-Хрестова викрутка 

Встановлення дверної ручки  Стор. 7 

2.2 Встановлення дверної ручки 

Щоб уникнути травм під час встановлення дверної ручки, дотримуйтеся заходів безпеки. 

Необхідні інструменти 

Хрестова викрутка 

 

1. Screw hole cover – кришка отвору для гвинта 

2. Screw hole – отвір для гвинта 

3. Screw - гвинт 

4. Screw cover – заглушка гвинта 

(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 

Етапи встановлення 

а) Зніміть кришки отворів для гвинтів 1 із дверцят, і за допомогою хрестової викрутки щільно 
прикрутіть гвинти 3, попередньо вставивши їх в отвори для гвинтів 2. 

б) Установіть заглушки 4 на отвори для гвинтів у ручці. 

в) Для демонтажу виконайте дії у зворотному порядку. 

 

1. Screw hole cover – кришка отвору для гвинта
2. Screw hole – отвір для гвинта
3. Screw - гвинт
4. Screw cover – заглушка гвинта
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень)

Етапи встановлення

а) Зніміть кришки отворів для гвинтів 1 із дверцят, і за допомогою хрестової викрутки
щільно прикрутіть гвинти 3, попередньо вставивши їх в отвори для гвинтів 2.

б) Установіть заглушки 4 на отвори для гвинтів у ручці.
в) Для демонтажу виконайте дії у зворотному порядку.
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Зміна напрямку відкривання дверцят
Стор. 9 

2.4 Зміна напрямку відкривання дверцят 

Необхідні інструменти 

 

Хрестова викрутка 

 

Шпатель 
Викрутка з тонким 
лезом 

 
Торцевий ключ із 
храповим механізмом 
і головкою 5/16″  

Малярна стрічка 

 

1) Відключіть холодильник від електромережі та заберіть усі продукти з дверних полиць і лотків.  
2) Зніміть заглушки з отворів для гвинтів, викрутіть гвинти та зніміть ручку, потім зніміть пластикові 
заглушки з іншого боку. Див. розділ 2.2.  
3) Зніміть кришку верхньої петлі, викрутіть гвинти та зніміть верхню петлю, потім зніміть кришку 
отвору з іншого боку. Від'єднайте з’єднувач на правій стороні верхньої частини холодильника 
(з’єднувачі 1, 2, 3).  
 

 

Hole cover – кришка отвору 

Hinge cover – кришка петлі 

 
4) Демонтуйте дверцята та праву нижню петлю у зборі (вісь петлі, регулювальна ніжка, петля), 
демонтуйте праву нижню петлю у зборі, установіть вісь петлі та регулювальну ніжку на 
протилежну сторону петлі, потім установіть петлю у зборі на протилежній стороні холодильника. 
 

1) Відключіть холодильник від електромережі та заберіть усі продукти з дверних 
полиць і лотків. 

2) Зніміть заглушки з отворів для гвинтів, викрутіть гвинти та зніміть ручку, потім 
зніміть пластикові заглушки з іншого боку. Див. розділ «Встановлення дверної ручки».

3) Зніміть кришку верхньої петлі, викрутіть гвинти та зніміть верхню петлю, потім 
зніміть кришку отвору з іншого боку. Від’єднайте з’єднувач на правій стороні верх-
ньої частини холодильника (з’єднувачі 1, 2, 3). 

Стор. 9 

2.4 Зміна напрямку відкривання дверцят 

Необхідні інструменти 

 

Хрестова викрутка 

 

Шпатель 
Викрутка з тонким 
лезом 

 
Торцевий ключ із 
храповим механізмом 
і головкою 5/16ʺ  

Малярна стрічка 

 

1) Відключіть холодильник від електромережі та заберіть усі продукти з дверних полиць і лотків.  
2) Зніміть заглушки з отворів для гвинтів, викрутіть гвинти та зніміть ручку, потім зніміть пластикові 
заглушки з іншого боку. Див. розділ 2.2.  
3) Зніміть кришку верхньої петлі, викрутіть гвинти та зніміть верхню петлю, потім зніміть кришку 
отвору з іншого боку. Від'єднайте з’єднувач на правій стороні верхньої частини холодильника 
(з’єднувачі 1, 2, 3).  
 

 

Hole cover – кришка отвору 

Hinge cover – кришка петлі 

 
4) Демонтуйте дверцята та праву нижню петлю у зборі (вісь петлі, регулювальна ніжка, петля), 
демонтуйте праву нижню петлю у зборі, установіть вісь петлі та регулювальну ніжку на 
протилежну сторону петлі, потім установіть петлю у зборі на протилежній стороні холодильника. 
 

Hole cover – кришка отвору
Hinge cover – кришка петлі

4) Демонтуйте дверцята та праву нижню петлю у зборі (вісь петлі, регулювальна ніжка,
петля), демонтуйте праву нижню петлю у зборі, установіть вісь петлі та регулюваль-
ну ніжку на протилежну сторону петлі, потім установіть петлю у зборі на протилеж-
ній стороні холодильника.



10

UA

 
 

Hinge shaft – вісь петлі 

Adjustable foot – регульована ніжка 

 

Стор. 10 

5) Зніміть верхню кришку дверцят, установіть втулку верхньої петлі й сигнальний кабель дверцят із 
протилежної сторони та встановіть верхню кришку дверцят.  
Демонтуйте правий обмежувач дверцят, втулку з правої нижньої частини дверцят, вставте втулку в 
отвір петлі в лівій нижній частині дверцят, візьміть лівий обмежувач дверцят у пакеті з приладдям, 
установіть його в лівій нижній частині дверцят, а правий обмежувач дверцят залиште для 
можливого використання в майбутньому. 

 

door signal line  сигнальний кабель 
дверцят  

door upper cover  верхня кришка 

 
 

Hinge shaft – вісь петлі 

Adjustable foot – регульована ніжка 

 

Стор. 10 

5) Зніміть верхню кришку дверцят, установіть втулку верхньої петлі й сигнальний кабель дверцят із 
протилежної сторони та встановіть верхню кришку дверцят.  
Демонтуйте правий обмежувач дверцят, втулку з правої нижньої частини дверцят, вставте втулку в 
отвір петлі в лівій нижній частині дверцят, візьміть лівий обмежувач дверцят у пакеті з приладдям, 
установіть його в лівій нижній частині дверцят, а правий обмежувач дверцят залиште для 
можливого використання в майбутньому. 

 

door signal line  сигнальний кабель 
дверцят  

door upper cover  верхня кришка 

Hinge shaft – вісь петлі
Adjustable foot – регульована ніжка

5) Зніміть верхню кришку дверцят, установіть втулку верхньої петлі й сигнальний 
кабель дверцят із протилежної сторони та встановіть верхню кришку дверцят. 
Демонтуйте правий обмежувач дверцят, втулку з правої нижньої частини дверцят, 
вставте втулку в отвір петлі в лівій нижній частині дверцят, візьміть лівий обмежувач 
дверцят у пакеті з приладдям, установіть його в лівій нижній частині дверцят, а пра-
вий обмежувач дверцят залиште для можливого використання в майбутньому.

door signal line
door upper cover 
sleeve pipe 
stopper
stopper screw

сигнальний кабель дверцят
верхня кришка дверцят
втулка
обмежувач
стопорний обмежувач
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дверцят  
sleeve pipe  втулка  
stopper  обмежувач  
stopper screw  стопорний 

обмежувач  
 

 
6) Візьміть ліву верхню петлю, кришку лівої верхньої петлі з пакета з приладдям;  
Поставте дверцята на нижню петлю та встановіть ліву верхню петлю.  
З'єднайте контактний роз'єм сигнального кабелю 5 з роз'ємом сигнального кабелю 1, приєднайте 
роз'єм сигнального кабелю 6 до роз'єму сигнального кабелю 2 дверного вимикача з роз'ємом 
сигнального кабелю 4;  
Установіть кришку верхньої петлі та кришку отвору. 

 

Hinge cover – кришка петлі 

The door switch – дверний вимикач 

Hole cover – кришка отвору 

7) Щоб установити ручку, див. розділ 2.2.  
 

Стор. 12 

 
3. Будова та функції  
3.1 Основні компоненти 
 

Hinge cover – кришка петлі
The door switch – дверний вимикач
Hole cover – кришка отвору

6) Візьміть ліву верхню петлю, кришку лівої верхньої петлі з пакета з приладдям.
Поставте дверцята на нижню петлю та встановіть ліву верхню петлю. 
З’єднайте контактний роз’єм сигнального кабелю 5 з роз’ємом сигнального кабелю 
1, приєднайте роз’єм сигнального кабелю 6 до роз’єму сигнального кабелю 2 двер-
ного вимикача з роз’ємом сигнального кабелю 4; 
Установіть кришку верхньої петлі та кришку отвору.

7) Щоб установити ручку, див. розділ «Встановлення дверної ручки».

Розташування

Помістіть прилад на досить віддалену відстань від джерел тепла, таких як радіато-
ри опалення, бойлери, прямі сонячні промені тощо. Переконайтеся, що між стіною 
і задньою стінкою морозильної камери достатньо місця для циркуляції повітря. Якщо 
морозильна камера встановлена під навісною шафою, відстань між шафою і верхньою 
панеллю морозильної камери повинна бути не менше 100 мм, але в ідеалі, краще 
не розташовувати морозильні камери під навісними шафами. Для вирівнювання мо-
розильної камери використовуйте ніжки внизу.

Важливо! Переконайтеся, що після встановлення залишається можливим зне-
струмлення приладу і вільне переміщення мережевого кабелю.
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Електричне підключення

Перед включенням приладу в мережу переконайтеся, що напруга і частота, зазначені 
у таблиці технічних даних, відповідають параметрам Вашої домашньої електромережі. 
Прилад має бути заземлений. Для цієї мети в мережевій вилці є спеціальний контакт 
заземлення. У разі, якщо розетка електромережі не заземлена, виконайте окреме 
заземлення приладу згідно з діючими нормами, доручивши цю процедуру кваліфіко-
ваному електрику. Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність у разі недотри-
мання вищезазначених правил техніки безпеки.

Розташування

Встановлюйте цей прилад у приміщенні з температурою навколишнього середови-
ща, що відповідає кліматичному класу, вказаному в таблиці:

Кліматичний клас Температура навколишнього середовища

SN від +100С до +320С

N від +160С до +320С

SТ від +160С до +380С

Т від +160С до +430С

Щоденне користування

Перше використання
Чистка внутрішньої камери
Перед першим використанням приладу вимийте його всередині, а також вимийте всі 

аксесуари теплою мильною водою, а потім протріть насухо.

Важливо! Не використовуйте абразивні засоби для чищення, оскільки вони 
можуть пошкодити покриття.

Стор. 13 
 
3.2 Функції 
 

 
 
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 
 
1) Кнопка  
А. Кнопка налаштування температури в камері холодильника  
Б. Кнопка перемикання між холодильною/морозильною камерами  
 
2) Символи відповідності температурному режиму  
① Налаштування 1: значення температури становить 8 або -16 ℃  
② Налаштування 2: значення температури становить 6 або -18 ℃  
③ Налаштування 3: значення температури становить 4 або -20 ℃  
④ Налаштування 4: значення температури становить 3 або -22 ℃  
⑤ Налаштування 5: значення температури становить 2 або -24 ℃  
⑥ Налаштування 6: швидке охолодження або швидке заморожування  
 
3) Якщо холодильник увімкнуто:  
Усі символи відповідності температурному режиму відображаються упродовж 3 секунд після 
ввімкнення. Після початкового ввімкнення значення температури за замовчуванням становить -
20 ℃. Надалі щоразу після ввімкнення холодильник працюватиме відповідно до значень 
температури, заданих перед останнім вимкненням холодильника. 
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Функції
Стор. 13 
 
3.2 Функції 
 

 
 
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 
 
1) Кнопка  
А. Кнопка налаштування температури в камері холодильника  
Б. Кнопка перемикання між холодильною/морозильною камерами  
 
2) Символи відповідності температурному режиму  
① Налаштування 1: значення температури становить 8 або -16 ℃  
② Налаштування 2: значення температури становить 6 або -18 ℃  
③ Налаштування 3: значення температури становить 4 або -20 ℃  
④ Налаштування 4: значення температури становить 3 або -22 ℃  
⑤ Налаштування 5: значення температури становить 2 або -24 ℃  
⑥ Налаштування 6: швидке охолодження або швидке заморожування  
 
3) Якщо холодильник увімкнуто:  
Усі символи відповідності температурному режиму відображаються упродовж 3 секунд після 
ввімкнення. Після початкового ввімкнення значення температури за замовчуванням становить -
20 ℃. Надалі щоразу після ввімкнення холодильник працюватиме відповідно до значень 
температури, заданих перед останнім вимкненням холодильника. 
  

1) Кнопки:
А. Кнопка налаштування температури в камері холодильника 
Б. Кнопка перемикання між холодильною/морозильною камерами 

2) Символи відповідності температурному режиму: 
 Налаштування 1: значення температури становить +8 або -16°С
 Налаштування 2: значення температури становить +6 або -18°С
 Налаштування 3: значення температури становить +4 або -20°С
 Налаштування 4: значення температури становить +3 або -22°С
 Налаштування 5: значення температури становить +2 або -24°С
 Налаштування 6: швидке охолодження або швидке 

заморожування 

3) Якщо холодильник увімкнуто: 
Усі символи відповідності температурному режиму відобража-
ються упродовж 3 секунд після ввімкнення. Після початкового 
ввімкнення значення температури за замовчуванням становить 
-20°С. Надалі щоразу після ввімкнення холодильник працювати-
ме відповідно до значень температури, заданих перед останнім 
вимкненням холодильника.

(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень)

Стор. 14 
 
Відображення нормальної роботи  
У разі виникнення помилки блимають відповідні піктограми: нижче наведено коди й типи 
помилок:  
Холодильна камера: 
 
Код помилки Опис помилки Дисплей 
E1  Збій датчика температури в 

холодильній камері  
Піктограми « » і «2» 
блимають одночасно  

E5  Збій датчика розморожування 
в холодильній камері  

Піктограми « » і «3» 
блимають одночасно  

E6  Помилка обміну даних  Піктограми «2» і «4» блимають 
одночасно  

E7  Збій датчика навколишньої 
температури  

Піктограми « » і «4» 
блимають одночасно  

E10  Проблема із зависанням 
кнопки  

Піктограми «2» і «3» блимають 
одночасно  

 
Морозильна камера: 
Код помилки Опис помилки Дисплей 
E1  Збій датчика температури в 

морозильній камері  
 

Піктограми « » і «-24» 
блимають одночасно  
 

E5  Збій датчика розморожування 
в морозильній камері  
 

Піктограми « » і «-22» 
блимають одночасно  
 

E6  Помилка обміну даних  
 

Піктограми «-24» і «-20» 
блимають одночасно  
 

E7  Збій датчика навколишньої 
температури  
 

Піктограми « » і «-20» 
блимають одночасно  
 

E10  Проблема із зависанням 
кнопки  
 

Піктограми «-24» і «-22» 
блимають одночасно  
 

 
За відсутності помилок на дисплеї відображається налаштування температури в холодильній 
камері.  
Перемикання між функціями холодильної/морозильної камери  

Натисніть кнопку  «ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК» і утримуйте її протягом 3 секунд, 
щоб перемкнути функцію холодильної/морозильної камери, на дисплеї відображатимуться 
відповідні символи температурних режимів.  
Налаштування температури  

Налаштування температури змінюватиметься щоразу після натискання кнопки ( ).  
Надалі холодильник працюватиме відповідно до нового налаштування температури через 15 
секунд. 

 

Відображення нормальної роботи 

У разі виникнення помилки блимають відповідні піктограми. Нижче наведено коди  
й типи помилок: 

Холодильна камера:
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Стор. 14 
 
Відображення нормальної роботи  
У разі виникнення помилки блимають відповідні піктограми: нижче наведено коди й типи 
помилок:  
Холодильна камера: 
 
Код помилки Опис помилки Дисплей 
E1  Збій датчика температури в 

холодильній камері  
Піктограми « » і «2» 
блимають одночасно  

E5  Збій датчика розморожування 
в холодильній камері  

Піктограми « » і «3» 
блимають одночасно  

E6  Помилка обміну даних  Піктограми «2» і «4» блимають 
одночасно  

E7  Збій датчика навколишньої 
температури  

Піктограми « » і «4» 
блимають одночасно  

E10  Проблема із зависанням 
кнопки  

Піктограми «2» і «3» блимають 
одночасно  

 
Морозильна камера: 
Код помилки Опис помилки Дисплей 
E1  Збій датчика температури в 

морозильній камері  
 

Піктограми « » і «-24» 
блимають одночасно  
 

E5  Збій датчика розморожування 
в морозильній камері  
 

Піктограми « » і «-22» 
блимають одночасно  
 

E6  Помилка обміну даних  
 

Піктограми «-24» і «-20» 
блимають одночасно  
 

E7  Збій датчика навколишньої 
температури  
 

Піктограми « » і «-20» 
блимають одночасно  
 

E10  Проблема із зависанням 
кнопки  
 

Піктограми «-24» і «-22» 
блимають одночасно  
 

 
За відсутності помилок на дисплеї відображається налаштування температури в холодильній 
камері.  
Перемикання між функціями холодильної/морозильної камери  

Натисніть кнопку  «ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК» і утримуйте її протягом 3 секунд, 
щоб перемкнути функцію холодильної/морозильної камери, на дисплеї відображатимуться 
відповідні символи температурних режимів.  
Налаштування температури  

Налаштування температури змінюватиметься щоразу після натискання кнопки ( ).  
Надалі холодильник працюватиме відповідно до нового налаштування температури через 15 
секунд. 

 

Морозильна камера:

За відсутності помилок на дисплеї відображається налаштування температури в холо-
дильній камері. 

Перемикання між функціями холодильної/морозильної камери 
Натисніть кнопку                         «ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК» і утримуйте її протя-
гом 3 секунд, щоб перемкнути функцію холодильної/морозильної камери, на дисплеї 
відображатимуться відповідні символи температурних режимів. 

Налаштування температури 
Налаштування температури змінюватиметься щоразу після натискання кнопки (           ). 
Надалі холодильник працюватиме відповідно до нового налаштування температури 
через 15 секунд.

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

Режим швидкого охолодження
Порядок входу: у режимі холодильної камери натисніть кнопку (           ), щоб засвітився 
символ       .
У режимі швидкого охолодження в холодильній камері підтримується температура +2 °С 
відповідно до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 150 хвилин, 
або внаслідок нового налаштування температури чи зміни режиму. 

Режим швидкого заморожування 
Порядок входу: у режимі морозильної камери натисніть кнопку (           ), щоб засвітився 
символ        .
У режимі швидкого заморожування в морозильній камері підтримується температу-
ра -24°C відповідно до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 24 
години, або внаслідок нового налаштування температури чи зміни режиму.

 
Режим швидкого охолодження  

Порядок входу: у режимі холодильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого охолодження в холодильній камері підтримується температура 2 °С відповідно 
до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 150 хвилин, або внаслідок нового 
налаштування температури, або внаслідок зміни режиму.  
Режим швидкого заморожування  

Порядок входу: у режимі морозильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого заморожування в морозильній камері підтримується температура -24℃ 
відповідно до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 24 години, або внаслідок 
нового налаштування температури, або внаслідок зміни режиму. 

 
Режим швидкого охолодження  

Порядок входу: у режимі холодильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого охолодження в холодильній камері підтримується температура 2 °С відповідно 
до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 150 хвилин, або внаслідок нового 
налаштування температури, або внаслідок зміни режиму.  
Режим швидкого заморожування  

Порядок входу: у режимі морозильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого заморожування в морозильній камері підтримується температура -24℃ 
відповідно до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 24 години, або внаслідок 
нового налаштування температури, або внаслідок зміни режиму. 
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Заморожування свіжих продуктів

• Морозильна камера призначена для заморожування свіжих продуктів і тривалого 
зберігання заморожених продуктів, а також продуктів глибокого  заморожування.

• Для заморожування складіть свіжі продукти в морозильну камеру.
• Максимальна кількість продуктів, що може бути заморожена протягом 24 годин, 

зазначена у таблиці технічних даних.
• Процес заморожування триває 24 години: у цей період часу не слід класти до мо-

розильної камери нові продукти, що підлягають заморожуванню.

Зберігання заморожених продуктів

При першому запуску або після тривалого простою приладу, перед розміщенням про-
дуктів у відділенні, дайте приладу попрацювати не менше 2 годин у режимі прискоре-
ного заморожування.

Важливо! У разі випадкового розморожування продуктів, наприклад, при збої 
електроживлення, якщо напруга в мережі була відсутня протягом тривалого 
часу, то розморожені продукти слід швидко вжити або негайно піддати тепло-
вій обробці, а потім повторно заморозити (після того, як вони охолонуть).

Розморожування продуктів

Заморожені продукти, включаючи продукти глибокого заморожування, перед 
використанням можна розморожувати в холодильному відділенні або при кімнатній 
температурі, залежно від часу, який Ви маєте для здійснення цієї операції. Маленькі 
шматочки їжі можна готувати, не розморожуючи, в тому вигляді, в якому вони взяті 
з морозильної камери: в цьому випадку процес приготування їжі займе більше часу.

Корисні поради та рекомендації

Рекомендації щодо заморожування
Щоб допомогти зробити процес заморожування максимально ефективним, нижче 
наведено низку рекомендацій:
• процес заморожування триває 24 години: у цей період часу не слід класти в мо-

розильну камеру нові продукти, що підлягають заморожуванню;
• слід заморожувати тільки високоякісні, свіжі і ретельно вимиті продукти;
• слід підготувати продукти для заморожування невеликими порціями, тоді вони 

заморозяться швидше і повністю, надалі це дозволить швидше розморозити 
необхідну кількість продуктів;
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• загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку і переконайте-
ся, що паковання герметичне;

• не слід допускати, щоб свіжі продукти торкалися вже заморожених, щоб уникнути 
підвищення температури останніх;

• прісні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; вміст солі в продуктах 
скорочує термін їх зберігання;

• харчовий лід може викликати опік шкіри, якщо вживати його безпосередньо 
після виймання з морозильної камери;

• рекомендується вказувати дату заморожування на кожному пакованні, це доз-
волить не витягувати продукти з морозильної камери, що може викликати опік 
шкіри;

• рекомендується вказувати дату заморожування на кожному пакованні, це дозво-
лить контролювати термін її зберігання.

Рекомендації щодо зберігання заморожених продуктів

Для отримання оптимальних результатів слід:
• переконатися, що продукти індустріальної заморозки зберігалися у продавця 

в необхідних для них умовах;
• забезпечити мінімальний час доставки заморожених продуктів з магазину до Ва-

шої морозильної камери;
• не відкривати дверцята дуже часто і не тримати їх відкритими довше, ніж це необ-

хідно;
• після розморожування продукти швидко псуються і не підлягають повторному 

заморожуванню;
• не слід перевищувати час зберігання продуктів, зазначений виробником.

Чистка та догляд

З метою гігієни слід регулярно чистити внутрішню частину морозильної камери та ак-
сесуари до неї, що розміщуються всередині.

Увага! В процесі чищення прилад повинен бути відключений від мережі 
електроживлення, оскільки існує ризик ураження електричним струмом! 
Перед чищенням вимкніть прилад і витягніть штепсельну вилку з розетки чи 
вимкніть або поверніть електричний рубильник чи запобіжник для відклю-
чення мережі. Ніколи не використовуйте пароочисник для чищення приладу. 
В електричних складових морозильника може накопичуватися волога, що 
створює ризик ураження електричним струмом! Перегрітий пар може пошко-
дити пластикові складові приладу. Перед включенням морозильника переко-
найтеся, що він повністю висох.
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Важливо! Ефірні масла та органічні розчинники можуть ушкодити пластик, 
наприклад, сік лимону або сік від шкірки апельсину, миючі засоби, що містять 
оцтову кислоту, тощо.

• Уникайте потрапляння подібних речовин на частини приладу.
• Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
• Вийняті з камери продукти зберігайте щільно накритими в прохолодному місці.
• Вимкніть прилад і витягніть штепсельну вилку з розетки чи вимкніть або повер-

ніть електричний рубильник чи запобіжник для відключення мережі.
• Чистіть прилад і внутрішні аксесуари серветкою, змоченою в теплій воді. Після 

чищення обмийте чистою водою і витріть насухо.
• Пил в конденсаторі збільшує споживання енергії. Тому раз на рік акуратно чистіть 

його м’якою щіткою або пилососом.

• Переконайтеся, що прилад висох, і підключіть його до мережі живлення.
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Розморожування морозильної камери:
Холодильник виготовлений на основі принципів повітряного охолодження і, таким 
чином, має функцію автоматичного розморожування. Намерзання, що утворилися 
через зміну пори року або температури, також можна видалити вручну, відключивши 
прилад від джерела живлення або протерши сухим рушником.

Усунення несправностей у роботі

Увага! Перед усуненням несправностей у роботі приладу знеструмте його. 
Несправності, які не зазначені в цій інструкції, повинні бути усунені кваліфіко-
ваним електриком або компетентною особою. 
Важливо! Робота приладу супроводжується деякими звуками (від компресора 
і внаслідок циркуляції холодоагенту).
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Проблема Причина Рішення

Прилад не працює

Вилка не вставлена в 
розетку.

Вставити вилку в 
електричну розетку.

Перегорів або зламався 
запобіжник.

Перевірте запобіжник, за 
необхідності замініть.

Зламалася розетка.

Проблеми з 
електромережею 
повинні бути виправлені 
електриком.

Прилад дуже сильно 
морозить

Встановлена занадто 
низька температура або 
прилад працює в режимі 
МАХ.

Змініть налаштування 
температури, щоб 
тимчасово підвищити 
температуру.

Продукти недостатньо 
заморожені 

Неправильно 
відрегульована 
температура.

Подивіться в розділі 
вихідного налаштування 
температури.

Дверцята були відкриті 
упродовж тривалого часу.

Відкривайте дверцята на 
той проміжок часу, який 
необхідний.

Протягом 24 годин у 
холодильник помістили 
велику кількість теплих 
продуктів.

Поверніть регулятор 
температури, щоб 
тимчасово підвищити 
температуру.

Прилад розташований 
поблизу джерел тепла

Подивіться розділ 
розміщення.

Товстий шар інію на 
дверному ущільнювачі

Ущільнювач дверцят не 
щільно прилягає до них/
не герметичний.

Ретельно просушіть місця 
протікання дверного 
ущільнювача феном (в 
режимі холодного потоку 
повітря). Після цього 
помістіть розігрітий 
дверний ущільнювач на 
місце.

Прилад видає дивні звуки

Прилад торкається стіни 
або інших предметів. Трохи посуньте прилад.

Деталь приладу, 
наприклад, трубка на 
задній стінці приладу, 
торкається іншої деталі 
або стіни.

За необхідності, акуратно 
зігніть деталь, щоб 
уникнути контакту з 
іншими предметами.
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Меры предосторожности

В интересах безопасности и для обеспечения корректной эксплуатации до установки 
и первого использования прибора, внимательно прочитайте данную инструкцию по 
эксплуатации, все рекомендации и предупреждения. Во избежание ненужных поло-
мок и несчастных случаев, убедитесь, что все пользователи ознакомлены с принци-
пом работы прибора и мерами предосторожности. Сохраните данную инструкцию 
и передайте ее новым владельцам при продаже прибора, чтобы они также могли 
следовать всем рекомендациям, во избежание поломок и возникновения несчастных 
случаев.
Для безопасности жизни и сохранения имущества соблюдайте все рекомендации в 
инструкции, так как производитель не несет ответственность за поломки вследствие 

несоблюдения рекомендаций.

Безопасность детей и людей с ограниченными возможностями

Дети от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или 
знаний, могут использовать прибор только в том случае, если они находятся под при-
смотром дееспособных лиц или прошли инструктаж по безопасному использованию 
устройства и понимают возможные опасности.
Детям запрещается играть с прибором.
Детям младше 8 лет запрещается проводить обслуживание и чистку прибора. Держите 
упаковочный материал подальше от детей, он может послужить причиной удушения.
Перед утилизацией прибора, выньте вилку кабеля питания из электрической розетки, 
отрежьте кабель питания как можно короче и снимите дверцу с холодильника во из-
бежание риска получения электрошока или во избежание того, чтобы не произошло 
случайного закрытия детей в ларе.
Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для 
замены старого морозильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки, 
перед утилизацией старого морозильника обязательно выведите замок из строя. Это 
позволит исключить превращение камеры в смертельную ловушку для детей.

Общие меры безопасности

ВНИМАНИЕ: Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.
Не используйте посторонние предметы, кроме рекомендованных про-
изводителем, для ускорения процесса размораживания.
Не повредите контур циркуляции хладагента.
Не используйте другие электрические приборы, такие как: морожени-
ца, внутри морозильного ларя, если это не рекомендовано производи-
телем.
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•  Запрещается хранить в приборе взрывчатые вещества, такие как: баллоны с горючим 
пропеллентом.

•  Хладагент изобутан (R600а), содержащийся в контуре циркуляции хладагента при-
бора, природный газ с высоким уровнем совместимости с требованиями охраны 
окружающей среды, тем не менее, он является легковоспламеняющимся газом.

•  Во время транспортировки и установки прибора, убедитесь, что ни один из компо-
нентов контура циркуляции хладагента не поврежден.

•  Избегайте источников открытого огня и источников возгорания.
•  Хорошо проветривайте помещение, в котором установлен прибор.
•  В случае повреждения шнура питания его замену, во избежание опасности, должен 

проводить производитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный 
персонал.

•  Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопря-
жено с опасностью. Поврежденный сетевой кабель может стать причиной короткого 
замыкания, пожара и/или поражения электрическим током.

•  Данный прибор подлежит эксплуатации в домашних условиях или в условиях, по-
добных домашним, а именно: 
- в кухонной зоне магазинов, офисов и других видах рабочей среды; 
- в деревенских жилых домах и в номерах отелей, мотелей и других видах жилой 

среды;
- в среде по типу «ночлег и завтрак» (мини-отели); 

- в среде поставки продуктов и подобных не розничных условиях.

ВНИМАНИЕ: замену любых электрических компонентов (вилка кабеля 
питания, кабель питания, компрессор и т.д.) должны производить сер-
тифицированный агент по обслуживанию или специалисты сервисного 
центра.

Запрещается удлинять кабель питания.
Убедитесь, что вилка кабеля питания не раздавлена и не повреждена каким-либо 
образом. Раздавленная или поврежденная вилка может перегреться и послужить 
причиной возгорания.
Убедитесь, что у вас есть доступ к вилке кабеля питания.
Не тяните за кабель питания.
Если розетка плохо закреплена, не вставляйте в нее сетевую вилку. Существует опас-
ность поражения электрическим током или возникновения пожара.
Прибор очень тяжелый. Осторожно передвигайте его.
Не трогайте предметы, находящиеся в морозильном отделении мокрыми или влажны-
ми руками - это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморо-
жения.
Прибор не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей длитель-
ное время.
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Ежедневное использование

Не ставьте горячее на пластиковые детали прибора.
Не рекомендуется еще раз замораживать размороженные продукты.
Храните замороженные упакованные продукты в соответствии с инструкциями про-
изводителя о замороженных продуктах.
Строго соблюдайте инструкции производителя по хранению продуктов.
Не храните емкости с газированными напитками в морозильной камере, так как 
создается давление в емкостях вследствие чего, они могут взорваться и повредить 
прибор.

Ледяные леденцы могут обжечь полость рта, если их есть сразу из морозильника.

Обслуживание и уход

До начала обслуживания, отключите прибор от сети электропитания.
Не используйте металлические предметы для чистки прибора.
Не используйте острые предметы для снятия льда/снега с прибора. Используйте 
пластиковый скребок.

Регулярно проверяйте сток для талой воды. Прочистите его при необходимости.

Установка

Важно: для подключения к электросети тщательно следуйте инструк-
циям, приведенным в • соответствующих параграфах.

Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. Не подключайте при-
бор, если он поврежден. Немедленно сообщите продавцу об обнаруженных повреж-
дениях. Сохраните упаковку.
Рекомендуется подождать минимум четыре часа перед подключением прибора к 
электросети, это позволит маслу стечь в компрессор.
Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, 
в противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную 
вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
Если возможно, расположите устройство обратной стороной к стене так, чтобы нель-
зя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель) во избежание ожога.
Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных 
плит.
Убедитесь, что после установки прибора будет доступ к розетке.
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Сервис

Любые электрические работы должны производиться квалифицированным электриком.
Сервисное обслуживание прибора должно производиться только в авторизованном 

сервисном центре; должны использоваться только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

Не ставьте горячие продукты в морозильную камеру.
Не следует размещать продукты близко друг к другу, поскольку это мешает циркуля-
ции воздуха.
Убедитесь, что продукты не касаются задней стенки прибора.
Если отсутствует электричество, не открывайте камеру.
Не открывайте прибор слишком часто.
Не держите дверцу открытой долгое время.
Не следует устанавливать термостат на низкие температуры, превышающие допу-
стимые пределы.
Некоторые аксессуары, например, выдвижной ящик можно вынуть из прибора, что 

обеспечить большую вместимость и снижение электропотребления.

Защита окружающей среды

Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы не содержат газов, которые 
могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: 
прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и положе-
ниями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте 
повреждения холодильного контура, особенно вблизи теплообменника. Материалы, 
использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом, пригод-
ны для вторичной переработки.

Данный символ на изделии или на его упаковке, указывает, что оно не под-
лежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответ-
ствующий пункт приема электрического или электронного оборудования 
для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия. Вы 
можете предотвратить причинение потенциального ущерба окружающей 

среде и здоровью людей, который, в противном случае, возможен вследствие непо-
добающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией 
об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по 
вывозу и утилизации отходов и в магазин, где Вы приобрели данное устройство.
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Упаковочные материалы

Материалы, помеченные символом , пригодны для вторичной переработки. По-

местите упаковку в подходящий коллекторный контейнер для его переработки.

Утилизация прибора

1.  Обесточьте прибор, вынув сетевую вилку из розетки.

2.  Отрежьте сетевой кабель и утилизируйте его.

Комплектация:

- морозильная камера
- энергетическая наклейка
- микрофиша
- инструкция по эксплуатации (вмещает гарантийный талон)

Основные компоненты

 
 
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 

Drawer – висувні ящики, полиці 
 
Холодильна камера 

• Холодильна камера підходить для зберігання фруктів, овочів, напоїв та інших продуктів із 
коротким терміном споживання. 

• Не поміщайте гарячі/теплі напої або їжу в холодильник, дайте їм спочатку охолонути до 
кімнатної температури. 

• Продукти, що зберігаються в холодильній камері, повинні бути відповідним чином упаковані 
або перебувати в закритих ємностях. 

Морозильна камера 

• Завдяки низькій температурі в морозильній камері продукти залишаються свіжими довгий час; 
вона в основному використовується для зберігання заморожених продуктів і приготування 
льоду. 

• Морозильна камера підходить для зберігання м'яса, риби та інших продуктів, які можуть 
зберігатися протягом тривалого часу. 

• Для зручності перед заморожуванням м'ясо рекомендується розділити на порції. Дотримуйтеся 
термінів зберігання! 

Пристрій має функцію перемикання між холодильною та морозильною камерами, керування якою 
здійснюється через панель керування. Користувачі можуть вибрати функцію холодильної чи 
морозильної камери залежно від потреби. 
  

(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень)

Drawer – выдвижные ящики, полки
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Холодильная камера

• Холодильная камера подходит для хранения фруктов, овощей, напитков и других 
продуктов с коротким сроком потребления.

• Не помещайте горячие/теплые напитки или еду в холодильник, дайте им сначала 
остыть до комнатной температуры.

• Продукты, хранящиеся в холодильной камере, должны быть соответствующим 
образом упакованы или находиться в закрытых емкостях.

Морозильная камера

• Благодаря низкой температуре в морозильной камере продукты остаются свежими 
долгое время; она в основном используется для хранения замороженных продуктов 
и приготовления льда.

• Морозильная камера подходит для хранения мяса, рыбы и других продуктов, 
которые могут храниться в течение длительного времени.

• Для удобства перед заморозкой мясо рекомендуется разделить на порции. 
Соблюдайте сроки хранения!

Устройство имеет функцию переключения между холодильной и морозильной каме-
рами, управление которой осуществляется через панель управления. Пользователи 
могут выбрать функцию холодильной или морозильной камеры в зависимости от 
потребности.

Требования к расположению

Расстояние до морозильной камеры:
По бокам — 10 см
Задняя стенка — 10 см

Верх — 30 см

Требования к пространству

Дверь устройства должна полностью открываться, как 
показано на рисунке:
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Перед установкой аксессуаров морозильная камера должна быть отсоединена от 
источника электропитания. 
Во избежание травм при установке дверной ручки, соблюдайте меры предосторожности.

Необходимые инструменты
Крестовая отвертка

Установка дверной ручки Стор. 7 

2.2 Встановлення дверної ручки 

Щоб уникнути травм під час встановлення дверної ручки, дотримуйтеся заходів безпеки. 

Необхідні інструменти 

Хрестова викрутка 

 

1. Screw hole cover – кришка отвору для гвинта 

2. Screw hole – отвір для гвинта 

3. Screw - гвинт 

4. Screw cover – заглушка гвинта 

(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 

Етапи встановлення 

а) Зніміть кришки отворів для гвинтів 1 із дверцят, і за допомогою хрестової викрутки щільно 
прикрутіть гвинти 3, попередньо вставивши їх в отвори для гвинтів 2. 

б) Установіть заглушки 4 на отвори для гвинтів у ручці. 

в) Для демонтажу виконайте дії у зворотному порядку. 

 

1. Screw hole cover - крышка отверстия для винта
2. Screw hole - отверстие для винта
3. Screw - винт
4. Screw cover - заглушка винта
(Изображения приведены только для справки. Реальное устройство может отличаться от изображений)

Этапы установки

а) Cнимите крышки отверстий для винтов 1 с дверцы, и с помощью крестовой отвертки 
плотно прикрутите винты 3, предварительно вставив их в отверстия для винтов 2.

б) Установите заглушки 4 в отверстия для винтов в ручке.
в) Для демонтажа выполните действия в обратном порядке.
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Изменение направления открывания дверцы
Стр. 9 

2.4 Изменение направления открывания дверцы 

Необходимые инструменты 

 

Крестовая отвертка 

 

Шпатель 
Отвертка с тонким 
лезвием 

 
Торцевой ключ с 
храповым 
механизмом и 
головкой 5/16″ 

 

Малярная лента 

 

1) Отключите холодильник от электросети и уберите все продукты с дверных полок и лотков. 
2) Снимите заглушки с отверстий для винтов, выкрутите винты и снимите ручку, затем снимите 
пластиковые заглушки с другой стороны. См. раздел 2.2. 
3) Снимите крышку верхней петли, выкрутите винты и снимите верхнюю петлю, затем снимите 
крышку отверстия с другой стороны. Отсоедините соединитель на правой стороне верхней части 
холодильника (соединители 1, 2, 3). 
 

 

 
Hole cover - крышка отверстия 
Hinge cover - крышка петли 
 
4) Демонтируйте дверцу и правую нижнюю петлю в сборе (ось петли, регулируемая ножка, петля), 
демонтируйте правую нижнюю петлю в сборе, установите ось петли и регулируемую ножку на 
противоположную сторону петли, затем установите петлю в сборе на противоположной стороне 
холодильника. 

1) Отключите холодильник от электросети и уберите все продукты с дверных полок и
лотков.

2) Снимите заглушки с отверстий для винтов, выкрутите винты и снимите ручку, затем 
снимите пластиковые заглушки с другой стороны. См. раздел «Установка дверной 
ручки».

3) Снимите крышку верхней петли, выкрутите винты и снимите верхнюю петлю, затем 
снимите крышку отверстия с другой стороны. Отсоедините соединитель на правой 
стороне верхней части холодильника (соединители 1, 2, 3).

Стор. 9 

2.4 Зміна напрямку відкривання дверцят 

Необхідні інструменти 

 

Хрестова викрутка 

 

Шпатель 
Викрутка з тонким 
лезом 

 
Торцевий ключ із 
храповим механізмом 
і головкою 5/16ʺ  

Малярна стрічка 

 

1) Відключіть холодильник від електромережі та заберіть усі продукти з дверних полиць і лотків.  
2) Зніміть заглушки з отворів для гвинтів, викрутіть гвинти та зніміть ручку, потім зніміть пластикові 
заглушки з іншого боку. Див. розділ 2.2.  
3) Зніміть кришку верхньої петлі, викрутіть гвинти та зніміть верхню петлю, потім зніміть кришку 
отвору з іншого боку. Від'єднайте з’єднувач на правій стороні верхньої частини холодильника 
(з’єднувачі 1, 2, 3).  
 

 

Hole cover – кришка отвору 

Hinge cover – кришка петлі 

 
4) Демонтуйте дверцята та праву нижню петлю у зборі (вісь петлі, регулювальна ніжка, петля), 
демонтуйте праву нижню петлю у зборі, установіть вісь петлі та регулювальну ніжку на 
протилежну сторону петлі, потім установіть петлю у зборі на протилежній стороні холодильника. 
 

Hole cover - крышка отверстия
Hinge cover - крышка петли

4) Демонтируйте дверцу и правую нижнюю петлю в сборе (ось петли, регулируемая 
ножка, петля), демонтируйте правую нижнюю петлю в сборе, установите ось петли и 
регулируемую ножку на противоположную сторону петли, затем установите петлю в 
сборе на противоположной стороне холодильника.
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Hinge shaft – вісь петлі 

Adjustable foot – регульована ніжка 

 

Стор. 10 

5) Зніміть верхню кришку дверцят, установіть втулку верхньої петлі й сигнальний кабель дверцят із 
протилежної сторони та встановіть верхню кришку дверцят.  
Демонтуйте правий обмежувач дверцят, втулку з правої нижньої частини дверцят, вставте втулку в 
отвір петлі в лівій нижній частині дверцят, візьміть лівий обмежувач дверцят у пакеті з приладдям, 
установіть його в лівій нижній частині дверцят, а правий обмежувач дверцят залиште для 
можливого використання в майбутньому. 

 

door signal line  сигнальний кабель 
дверцят  

door upper cover  верхня кришка 

 
 

Hinge shaft – вісь петлі 

Adjustable foot – регульована ніжка 

 

Стор. 10 

5) Зніміть верхню кришку дверцят, установіть втулку верхньої петлі й сигнальний кабель дверцят із 
протилежної сторони та встановіть верхню кришку дверцят.  
Демонтуйте правий обмежувач дверцят, втулку з правої нижньої частини дверцят, вставте втулку в 
отвір петлі в лівій нижній частині дверцят, візьміть лівий обмежувач дверцят у пакеті з приладдям, 
установіть його в лівій нижній частині дверцят, а правий обмежувач дверцят залиште для 
можливого використання в майбутньому. 

 

door signal line  сигнальний кабель 
дверцят  

door upper cover  верхня кришка 

Hinge shaft - ось петли
Adjustable foot - регулируемая ножка

5) Снимите верхнюю крышку дверцы, установите втулку верхней петли и сигнальный 
провод дверцы с противоположной стороны и установите верхнюю крышку дверцы.
Снимите правый ограничитель дверцы, втулку с правой нижней части дверцы, 
вставьте втулку в отверстие петли в левой нижней части дверцы, возьмите левый 
ограничитель дверцы в пакете с принадлежностями, установите его в левой нижней 
части дверцы, а правый ограничитель дверцы оставьте для возможного использо-
вания в будущем.

door signal line
door upper cover 
sleeve pipe 
stopper
stopper screw

сигнальный провод дверцы
верхняя крышка дверцы 
втулка
ограничитель
стопорный ограничитель
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дверцят  
sleeve pipe  втулка  
stopper  обмежувач  
stopper screw  стопорний 

обмежувач  
 

 
6) Візьміть ліву верхню петлю, кришку лівої верхньої петлі з пакета з приладдям;  
Поставте дверцята на нижню петлю та встановіть ліву верхню петлю.  
З'єднайте контактний роз'єм сигнального кабелю 5 з роз'ємом сигнального кабелю 1, приєднайте 
роз'єм сигнального кабелю 6 до роз'єму сигнального кабелю 2 дверного вимикача з роз'ємом 
сигнального кабелю 4;  
Установіть кришку верхньої петлі та кришку отвору. 

 

Hinge cover – кришка петлі 

The door switch – дверний вимикач 

Hole cover – кришка отвору 

7) Щоб установити ручку, див. розділ 2.2.  
 

Стор. 12 

 
3. Будова та функції  
3.1 Основні компоненти 
 

Hinge cover - крышка петли
The door switch - дверной выключатель
Hole cover - крышка отверстия

6) Возьмите левую верхнюю петлю, крышку левой верхней петли из пакета с 
принадлежностями; Поставьте дверцу на нижнюю петлю и установите левую 
верхнюю петлю. Соедините контактный разъем сигнального провода 5 с разъемом 
сигнального провода 1, присоедините разъем сигнального провода 6 к разъему 
сигнального провода 2 дверного выключателя с разъемом сигнального провода 4;

Установите крышку верхней петли и крышку отверстия.

7) Чтобы установить ручку, см. раздел «Установка дверной ручки».

Местоположение

Прибор должен быть установлен подальше от источников тепла, таких как, радиа-
торы, нагреватели, прямой солнечный свет и т.д. Убедитесь, что воздух свободно 
циркулирует вокруг задней стенки прибора. Если прибор установлен под навесным 
шкафом, минимальное расстояние до шкафа должно составлять 100 мм. В идеале, не 
стоит устанавливать камеру под навесные шкафы. Прибор необходимо выровнять с 
помощью регулируемых ножек.

Важно: должен быть свободный доступ к вилке кабеля питания.
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Электрическое подключение

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение и частота, указан-
ные в таблице технических данных, соответствуют параметрам Вашей домашней 
электросети. Прибор должен быть заземлен. Для этой цели в сетевой вилке имеется 
специальный контакт заземления. В случае, если розетка электросети не заземлена, 
выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, 
поручив эту процедуру квалифицированному электрику. Производитель снимает с 
себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники 
безопасности.

Расположение

Устанавливайте данный прибор в помещении с температурой окружающей среды 
соответствующей климатическому классу, указанному в таблице:

Климатический класс Температура окружающей среды

SN +100С до +320С

N +160С до +320С

SТ +160С до +380С

Т +160С до +430С

Ежедневное использованиея

Первое использование
Чистка внутренней камеры
Перед первым использованием прибора вымойте его внутри, а также вымойте все 
аксессуары теплой мыльной водой, а затем протрите насухо.

Важно: не используйте абразивные чистящие средства, т.к. они могут 
повредить покрытие.

Стор. 13 
 
3.2 Функції 
 

 
 
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 
 
1) Кнопка  
А. Кнопка налаштування температури в камері холодильника  
Б. Кнопка перемикання між холодильною/морозильною камерами  
 
2) Символи відповідності температурному режиму  
① Налаштування 1: значення температури становить 8 або -16 ℃  
② Налаштування 2: значення температури становить 6 або -18 ℃  
③ Налаштування 3: значення температури становить 4 або -20 ℃  
④ Налаштування 4: значення температури становить 3 або -22 ℃  
⑤ Налаштування 5: значення температури становить 2 або -24 ℃  
⑥ Налаштування 6: швидке охолодження або швидке заморожування  
 
3) Якщо холодильник увімкнуто:  
Усі символи відповідності температурному режиму відображаються упродовж 3 секунд після 
ввімкнення. Після початкового ввімкнення значення температури за замовчуванням становить -
20 ℃. Надалі щоразу після ввімкнення холодильник працюватиме відповідно до значень 
температури, заданих перед останнім вимкненням холодильника. 
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Функции
Стор. 13 
 
3.2 Функції 
 

 
 
(Зображення наведені лише для довідки. Реальний пристрій може відрізнятися від зображень) 
 
1) Кнопка  
А. Кнопка налаштування температури в камері холодильника  
Б. Кнопка перемикання між холодильною/морозильною камерами  
 
2) Символи відповідності температурному режиму  
① Налаштування 1: значення температури становить 8 або -16 ℃  
② Налаштування 2: значення температури становить 6 або -18 ℃  
③ Налаштування 3: значення температури становить 4 або -20 ℃  
④ Налаштування 4: значення температури становить 3 або -22 ℃  
⑤ Налаштування 5: значення температури становить 2 або -24 ℃  
⑥ Налаштування 6: швидке охолодження або швидке заморожування  
 
3) Якщо холодильник увімкнуто:  
Усі символи відповідності температурному режиму відображаються упродовж 3 секунд після 
ввімкнення. Після початкового ввімкнення значення температури за замовчуванням становить -
20 ℃. Надалі щоразу після ввімкнення холодильник працюватиме відповідно до значень 
температури, заданих перед останнім вимкненням холодильника. 
  

1) Кнопка: 
А. Кнопка настройки температуры в камере холодильника 
В. Кнопка переключения между холодильной/морозильной камерами

2) Символы соответствия температурному режиму: 
 Настройка 1: значение температуры составляет +8 или -16°C
 Настройка 2: значение температуры составляет +6 или -18°C
 Настройка 3: значение температуры составляет +4 или -20°C
 Настройка 4: значение температуры составляет +3 или -22°C
 Настройка 5: значение температуры составляет +2 или -24°C
 Настройка 6: быстрое охлаждение или быстрое замораживание

3) Если холодильник включен: 
Все символы соответствия температурному режиму отображают-
ся в течение 3 секунд после включения. После первоначального 
включения значение температуры по умолчанию составляет 
-20°C. В дальнейшем при каждом включении холодильник будет 
работать в соответствии со значениями температуры, заданными 
перед последним выключением холодильника.

(Изображения приведены только для справки. Реальное устройство может отличаться от изображений)
Все символы соответствия температурному режиму отображаются в течение 3 секунд после 
включения. После первоначального включения значение температуры по умолчанию составляет 
20 ℃. В дальнейшем при каждом включении холодильник будет работать в соответствии со 
значениями температуры, заданными перед последним выключением холодильника. 

Стр. 14 
 
Отображение нормальной работы  
В случае возникновения ошибки мигают соответствующие пиктограммы: ниже приведены коды и 
типы ошибок:  
Холодильная камера: 
 
Код ошибки Описание ошибки  Дисплей 
E1  Сбой датчика температуры в 

холодильной камере  
Пиктограммы « » и «2»  
мигают одновременно  

E5  Сбой датчика размораживания 
в холодильной камере  

Пиктограммы « » и «3»  
мигают одновременно  

E6  Ошибка обмена данных  Пиктограммы «2» и «4»  
мигают одновременно  

E7  Сбой датчика окружающей 
температуры  

Пиктограммы « » и «4»  
мигают одновременно  

E10  Проблема с зависанием 
кнопки  

Пиктограммы «2» и «3»  
мигают одновременно  

 
Морозильная камера: 
Код ошибки Описание ошибки  Дисплей 
E1  Сбой датчика температуры в 

морозильной камере  
Пиктограммы « » и «-24»  
мигают одновременно  

E5  Сбой датчика размораживания 
в морозильной камере  

Пиктограммы « » и «-22»  
мигают одновременно  

E6  Ошибка обмена данных  Пиктограммы «-24» и «-20»  
мигают одновременно  

E7  Сбой датчика окружающей 
температуры  

Пиктограммы « » и «-20»  
мигают одновременно  

E10  Проблема с зависанием 
кнопки  

Пиктограммы «-24» и «-22»  
мигают одновременно  

 
При отсутствии ошибок на дисплее отображается настройка температуры в холодильной камере.  
 
Переключение между функциями холодильной/морозильной камеры  

Нажмите кнопку  «ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК» и удерживайте ее в течение 3 
секунд, чтобы переключить функцию холодильной/морозильной камеры, на дисплее будут 
отображаться соответствующие символы температурных режимов.  
Настройка температуры  

Настройка температуры будет меняться каждый раз после нажатия кнопки ( ).  
В дальнейшем холодильник будет работать в соответствии с новой настройкой температуры через 
15 секунд. 

Отображение нормальной работы

В случае возникновения ошибки мигают соответствующие пиктограммы: ниже приве-
дены коды и типы ошибок: 

Холодильная камера:
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Все символы соответствия температурному режиму отображаются в течение 3 секунд после 
включения. После первоначального включения значение температуры по умолчанию составляет 
20 ℃. В дальнейшем при каждом включении холодильник будет работать в соответствии со 
значениями температуры, заданными перед последним выключением холодильника. 

Стр. 14 
 
Отображение нормальной работы  
В случае возникновения ошибки мигают соответствующие пиктограммы: ниже приведены коды и 
типы ошибок:  
Холодильная камера: 
 
Код ошибки Описание ошибки  Дисплей 
E1  Сбой датчика температуры в 

холодильной камере  
Пиктограммы « » и «2»  
мигают одновременно  

E5  Сбой датчика размораживания 
в холодильной камере  

Пиктограммы « » и «3»  
мигают одновременно  

E6  Ошибка обмена данных  Пиктограммы «2» и «4»  
мигают одновременно  

E7  Сбой датчика окружающей 
температуры  

Пиктограммы « » и «4»  
мигают одновременно  

E10  Проблема с зависанием 
кнопки  

Пиктограммы «2» и «3»  
мигают одновременно  

 
Морозильная камера: 
Код ошибки Описание ошибки  Дисплей 
E1  Сбой датчика температуры в 

морозильной камере  
Пиктограммы « » и «-24»  
мигают одновременно  

E5  Сбой датчика размораживания 
в морозильной камере  

Пиктограммы « » и «-22»  
мигают одновременно  

E6  Ошибка обмена данных  Пиктограммы «-24» и «-20»  
мигают одновременно  

E7  Сбой датчика окружающей 
температуры  

Пиктограммы « » и «-20»  
мигают одновременно  

E10  Проблема с зависанием 
кнопки  

Пиктограммы «-24» и «-22»  
мигают одновременно  

 
При отсутствии ошибок на дисплее отображается настройка температуры в холодильной камере.  
 
Переключение между функциями холодильной/морозильной камеры  

Нажмите кнопку  «ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК» и удерживайте ее в течение 3 
секунд, чтобы переключить функцию холодильной/морозильной камеры, на дисплее будут 
отображаться соответствующие символы температурных режимов.  
Настройка температуры  

Настройка температуры будет меняться каждый раз после нажатия кнопки ( ).  
В дальнейшем холодильник будет работать в соответствии с новой настройкой температуры через 
15 секунд. 

Морозильная камера:

При отсутствии ошибок на дисплее отображается настройка температуры в холодиль-
ной камере.

Переключение между функциями холодильной/морозильной камеры 
Нажмите кнопку                           «ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК» и удерживайте ее в 
течение 3 секунд, чтобы переключить функцию холодильной/морозильной камеры, 
на дисплее будут отображаться соответствующие символы температурных режимов.

Настройка температуры 
Настройка температуры будет меняться каждый раз после нажатия кнопки (            ). 
В дальнейшем холодильник будет работать в соответствии с новой настройкой темпе-
ратуры через 15 секунд.

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

Режим быстрого охлаждения 
Порядок входа: в режиме холодильной камеры нажмите кнопку (            ), чтобы засве-
тился символ          .
В режиме быстрого охлаждения в холодильной камере поддерживается температура 
+2 °С в соответствии с настройками. Этот режим автоматически отключится через 150 
минут, или в результате новой настройки температуры, или в результате изменения 
режима. 

Режим быстрого замораживания
Порядок входа: в режиме морозильной камеры нажмите кнопку (           ), чтобы засве-
тился символ         .
В режиме быстрого замораживания в морозильной камере поддерживается темпе-
ратура -24°C в соответствии с настройками. Этот режим автоматически отключится 
через 24 часа, или в результате новой настройки температуры, или в результате 
изменения режима.

 
Режим швидкого охолодження  

Порядок входу: у режимі холодильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого охолодження в холодильній камері підтримується температура 2 °С відповідно 
до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 150 хвилин, або внаслідок нового 
налаштування температури, або внаслідок зміни режиму.  
Режим швидкого заморожування  

Порядок входу: у режимі морозильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого заморожування в морозильній камері підтримується температура -24℃ 
відповідно до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 24 години, або внаслідок 
нового налаштування температури, або внаслідок зміни режиму. 

 
Режим швидкого охолодження  

Порядок входу: у режимі холодильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого охолодження в холодильній камері підтримується температура 2 °С відповідно 
до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 150 хвилин, або внаслідок нового 
налаштування температури, або внаслідок зміни режиму.  
Режим швидкого заморожування  

Порядок входу: у режимі морозильної камери натисніть кнопку ( ), щоб засвітився символ 
. 

У режимі швидкого заморожування в морозильній камері підтримується температура -24℃ 
відповідно до налаштувань. Цей режим автоматично відключиться через 24 години, або внаслідок 
нового налаштування температури, або внаслідок зміни режиму. 
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Замораживание свежих продуктов

•  Морозильная камера предназначена для замораживания свежих продуктов и 
продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубо-
кой заморозки.

•  Для заморозки уложите свежие продукты в морозильную камеру.
• Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено в тече-

ние 24 часов, указано в таблице технических данных.
• Процесс заморозки длится 24 часа: в этот период времени не следует класть в 

морозильную камеру новые продукты, подлежащие заморозке.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после длительного простоя прибора, перед закладкой про-
дуктов в отделение, дайте прибору поработать не менее 2 часов в режиме ускоренной 
заморозки.

Важно: в случае случайного размораживания продуктов, например, при 
сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение 
длительного времени, то размороженные продукты следует быстро 
употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, 
затем повторно заморозить (после того, как они остынут).

Размораживание продуктов

Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использо-
ванием можно размораживать в холодильном отделении или при комнатной темпе-
ратуре, в зависимости от времени, которым Вы располагаете для осуществления этой 
операции. Маленькие кусочки пищи можно готовить, не размораживая, в том виде, в 
каком они взяты из морозильной камеры: в этом случае процесс приготовления пищи 
займет больше времени.
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Полезные советы и рекомендации

Советы по замораживанию
Чтобы помочь сделать процесс замораживания максимально эффективным, ниже 
приведен ряд рекомендаций:
•  процесс заморозки длится 24 часа: в этот период времени не следует класть в 

морозильную камеру новые продукты, подлежащие заморозке;
• следует замораживать только высококачественные, свежие и тщательно 

вымытые продукты;
• следует подготавливать продукты для заморозки небольшими порциями, так они 

заморозятся быстрей и полностью, в дальнейшем это позволит быстрей размо-
розить необходимое количество продуктов;

• заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку и убеди-
тесь, что упаковка герметична;

• не следует допускать, чтобы свежие продукты соприкасались с уже заморожен-
ными, во избежание повышения температуры последних;

•  постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; содержание соли в 
продуктах сокращает срок их хранения;

•  пищевой лед может вызвать ожог кожи от обморожения, если употреблять его 
непосредственно после вынимания из морозильной камеры;

•  рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке, это позволит, 
не вытаскивать продукты из морозильной камеры, что может вызвать ожог кожи 
от обморожения;

•  рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке, это позволит 
контролировать срок ее хранения.

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для получения оптимальных результатов следует:
•  удостовериться, что продукты индустриальной заморозки хранились у продавца 

в необходимых для них условиях;
• обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина 

в Вашу морозильную камеру;
•  не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем это 

необходимо;
• после размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному 

замораживанию;
•  не следует превышать время хранения продуктов, указанное их изготовителем.
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Чистка

В целях гигиены следует регулярно чистить внутреннюю часть морозильника и аксес-

суары к морозильнику, размещаемые внутри.

Внимание: перед процессом чистки прибор должен быть отключен от сети элек-
тропитания, поскольку существует риск поражения электрическим током! Перед 
чисткой выключите прибор и вытащите сетевую вилку из сети или выключите, или 
поверните электрический рубильник, или предохранитель для отключения сети. 
Никогда не используйте пароочиститель для чистки прибора. В электрических 
составляющих морозильника может скапливаться влага, что создает риск поражения 
электрическим таком! Перегретый пар может повредить пластиковые составляющие 
прибора. Перед включением морозильника убедитесь, что он полностью высох.

• Избегайте попадания подобных веществ на части прибора.
•   Не используйте абразивные чистящие средства.
•   Вынутые продукты из ларя храните плотно накрытыми в прохладном месте.
•   Выключите прибор и выньте сетевую вилку из сети или выключите, или поверните 

электрический рубильник, или предохранитель для отключения сети.
•   Чистите прибор и внутренние аксессуары салфеткой, смоченной в теплой воде. 

После очистки ополосните чистой водой и вытрите насухо.
•   Пыль в конденсаторе увеличивает потребление энергии. Поэтому раз в год аккурат-

но чистите его мягкой щеткой или пылесосом.
•   Убедитесь, что прибор высох и подключите его к сети питания.

Размораживание морозильной камеры

Холодильник изготовлен на основе принципов воздушного охлаждения и, таким 
образом, имеет функцию автоматического размораживания. Намерзания, образовав-
шиеся из-за смены времени года или температуры, также можно удалить вручную, 
отключив прибор от источника питания или протерев сухим полотенцем.
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Устранение неполадок в работе

•  Поставьте поддон под пробку сливного отверстия.
•  Откройте сливное отверстие. Это позволит воде вытекать. По окончании, закройте 

сливное отверстие.
- Примечание: следите за сливом воды, чтобы она не перелилась из поддона.
•  Протрите внутреннюю часть ларя и вставьте электрическую вилку в электрическую розетку.

Установите желаемое значение температуры.

Устранение неполадок в работе

Внимание: перед устранением неполадок в работе прибора обесточьте его. Непо-
ладки, не указанные в данной инструкции, должны быть устранены квалифициро-
ванным электриком или компетентным лицом.
Важно: Работа прибора сопровождается некоторыми звуками (исходящими от 
компрессора и из-за циркуляции хладагента).
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Equipment:

- freezer
- energy sticker
- microfiche

- operating instructions (warranty card included)

1.  SAFETY WARNINGS

1.  WARNING
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Correct Disposal of this product:
This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use the return and collection systems  
or contact the retailer where the product was purchased. They can take this  
product for environmental safe recycling.

5
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WARRANTY CARD
Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand 
appliance, which was designed and manufactured in accordance with 
the highest quality standards, and we thank you for choosing this 
particular instrument.

We ask you to keep the coupon during the warranty period. When 
purchasing a product, require a full warranty card.

1.  Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty 
card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, 
and the seller’s seal. *

2.  The service life of household appliances is 5 years.
3.  The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, 

the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed 
on a paid basis.

4.  Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product 
in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law. 

5.  The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the 
operating rules set forth in the instruction manual.

6.  The product is removed from warranty service in the following cases:
•  misuse and non-consumer use;
•  mechanical damage;
•  damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
•  damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors 

(excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
•  damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state 

standards and other similar factors;
•  when operating equipment in the power supply network with a missing single ground 

loop;
•  in case of violation of seals installed on the product;
•  lack of serial number of the device, or inability to identify it

7.  The warranty does not cover consumables and accessories, as well as filters, shelves, 
drawers, stands and other containers for storing products.

8.  The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the 
warranty service, no complaints.
Customer Signature _______________________________________________________________






