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Поздоровлення 
 
Купивши Ваш новий холодильник 
Ви обрали сучасний побутовий 
прилад найвищої якості. 
 
Ваш холодильник відзначається 
заощадливим споживанням 
електроенергії. 
 
Кожен прилад, який залишає наш 
завод, дбайливо перевіряється на 
функціонування та бездоганний 
стан. 
 
У разі виникнення питань – 
особливо щодо установлення та 
підключення приладу – наша 
сервісна служба до Ваших послуг, 
дивись розділ «Сервісна служба», 
сторінка 17. 
 
Подальшу інформацію та 
асортимент нашої продукції Ви 
знайдете на нашій Інтернет 
сторінці. 
 
Прочитайте цю інструкцію з 
експлуатації, також керівництво 
щодо установлення приладу та усю 
іншу інформацію, яка додається до 
приладу та керуйтеся нею. 
 
Зберігайте усю документацію для 
подальшого використання або 
наступних користувачів.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вказівки та зауваження з 
техніки безпеки 
 
Перед початком 
експлуатації приладу 
Уважно прочитайте 
інструкцію з експлуатації та 
монтажу! Вона містить 
важливу інформацію щодо 
установлення, експлуатації та 
технічного догляду за 
приладом. 
Зберігайте усю документацію 
для подальшої експлуатації 
або для наступних 
користувачів. 
 
Технічна безпека 
 

 Увага! 
У незначній кількості прилад 
містить екологічно не 
шкідливий, але займистий 
холодоагент R600a. 
Звертайте увагу на те, щоб 
під час транспортування або 
монтажу не були ушкоджені 
труби циркуляційного контуру 
холодоагенту. Холодоагент, 
що розприскався, може 
призвести до ушкодження 
очей або зайнятися. 
У разі пошкодження 
- Тримайте якнайдалі від 

приладу відкритий вогонь 
або джерело займання,  

- Витягніть мережевий 
штекер, 

- Провітріть приміщення 
декілька хвилин, 

- Сповістіть сервісну 
службу. 

Чим більше холодоагенту у 
приладі, тим більше повинно 
бути приміщення, в якому 
установлюється прилад. У 
дуже малому приміщенні у 
разі течі може утворитися 
легкозаймиста суміш газу та 
повітря. 
На 8 гр. холодоагенту розмір 
приміщення повинен 
становити мінімально 1 м3. 
Кількість холодоагенту 
Вашого приладу вказано на 
заводській табличці усередині 
приладу. 

Під час експлуатації 
 

- Ніколи не використовуйте 
електричні прилади усередині 
Вашого приладу (наприклад, 
нагрівальні прилади, електричні 
прилади для приготування льоду та 
інші). Небезпека вибуху! 
- Ніколи не розморожуйте або 
мийте прилад за допомогою 
парового миючого приладу! Пара 
може потрапити на електричні 
частини та призвести до короткого 
замикання.  
- Не зберігайте у приладі продукти з 
легкозаймистими робочими газами 
(наприклад, аерозоль) та 
вибуховими речовинами. 
Небезпека вибуху! 
- Не використовуйте цоколь, ящики 
для продуктів, двері та інше як 
сходи або для підпирання. 
- Дбайливо використовуйте 
моторизовану полицю. 
Увага: Руки можуть защемитися 
між моторизованою полицею та 
корпусом приладу. 
- Для миття та заміни ламп 
витягнути мережевий штекер або 
виключити запобіжник. 
Тягнути за корпус мережевого 
штекера, а не за кабель. 
Увага: Якщо прилад виключається 
з настройкою температури 
(індикація: OFF), електроживлення 
не перервано.  
- Зберігайте високо процентний 
алкоголь лише добре закритих 
ємкостях та у вертикальному 
положенні. 
- Не забруднюйте олією або жиром 
пластмасові частини та ущільнення 
дверцят. Інакше пластмасові 
частини та ущільнення дверей 
стануть пористими.  
- Ніколи не закривайте або 
заставляйте вентиляційні отвори 
приладу. 
- Заміна кабелю підключення до 
електромережі та інші ремонтні 
роботи повинні виконуватися лише 
фахівцями сервісної служби. 
Установлення приладу та ремонт 
неналежним чином можуть 
наражати користувача на небезпеку. 
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Якщо в домі є діти 
 

- Прилад не є іграшкою для дітей! 
 
- У разі приладу з замком дверцят: 
зберігайте ключі в зоні 
недосяжності дітей! 
 
Загальні положення 
 
Прилад призначено для 
охолодження продуктів 
харчування. 
 
Прилад призначено лише для 
використання у домашньому 
господарстві. 
 
Прилад захищено від 
радіоперешкод згідно директиви 
ЄС 89/336/ЕЕС. 
 
Холодильний цикл перевірено на 
герметичність. 
 
Цей виріб відповідає спеціальним 
положенням щодо безпеки 
експлуатації для електричних 
приладів (EN 60335/2/24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Вказівки щодо утилізації 
 
Утилізація упаковки 
 
Упаковка захищає Ваш прилад 
від пошкодження під час 
транспортування. Усі 
матеріали, з яких 
виготовляється упаковка, не 
шкодять навколишньому 
середовищу та можуть 
повторно перероблятися. Будь 
ласка допоможіть: утилізуйте 
упаковку належним чином. 
 
Про актуальні шляхи 
утилізації проконсультуйтесь, 
будь ласка, у Вашого 
торгового представника або у 
комунальному управлінні. 
 

 Увага! 
 
Не давайте дітям гратися з 
упаковкою або її частинами. 
Небезпека ядухи гофрованим 
картоном або плавкою! 
 
Утилізація старих приладів 
 
Старі прилади не є 
непотрібним сміттям! 
Завдяки утилізації належним 
чином можна отримати цінну 
сировину. 
 
Цей прилад марковано 
відповідно до            
Європейських положень 
2002/96/ЕС щодо утилізації 
старих електричних та 
електронних приладів (waste 
electrical and electronic 
equipment). Ці положення 
визначають рамки для 
дійсних на території ЕС 
положень щодо прийняття 
назад та переробки             
старих приладів. 
 
 
 

  При наявності приладів, які  
      відпрацювали свій строк   
      експлуатації: 
 
● Від'єднати з'єднувальний кабель 
та видалити разом зі штекером. 
 
● Зняти дверцята приладу. 
 
● Не виймати полиці та ємкості, 
щоб запобігти легкому 
потраплянню дітей у середину 
приладу! 
Не давати дітям гратися з приладом, 
який відпрацював свій строк 
експлуатації. 
Небезпека ядухи! 
 
Холодильні прилади містять у собі 
холодоагент та гази в ізоляції. 
Холодоагент та гази повинні 
утилізуватися технічно правильно. 
Не ушкоджуйте труби 
циркуляційного контуру 
холодоагенту до їх кваліфікованої 
утилізації.  
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Ваш новий прилад 
 
Ця інструкція з експлуатації діє для багатьох моделей. Малюнки можуть відрізнятися. 
 

 
 

1. Панель управління  6.    Відділення для овочів та   9.   Відділення для масла та 
2. Моторизована полиця  фруктів з вентиляцією   сиру 
3. Клавіша для    повітря, що регулюється  10.  Дверна полиця 
моторизованої полиці  7.   Контрольні клавіші для  11.  Полиця для пляшок 
4. Скляні полиці   холодильного висувного 
5. Відділення для  боксу 
зберігання снеків,    8.   Холодильній висувний бокс 
солодощів    для оптимального зберігання риби, 
     м'яса, птиці та овочів 
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Панель управління  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
А Клавіша Вкл./Викл. power 
Діє для включення та виключення 
приладу. 
 

 Обережно! 
Прилад не відключено від мережі 
енергопостачання, якщо його було 
виключено натисканням клавіші 
Вкл./Викл. рower. 
 
В Сигнальна клавіша alarm off 
Виключає звуковий сигнал. 
Дивись розділ «Звуковий сигнал 
дверцят» (сторінка 9). 
 
С Клавіша «Супер-
охолодження» super 
Діє для включення та виключення 
функції «супер» охолодження 
(сторінка 9). 
 
D Індикаційна панель 
Температура холодильного 
відділення зображується на 
індикаційній панелі. Активовані 
особливі функції зображуються за 
допомогою символів, так 
наприклад, «супер» охолодження - 

. 
 
В модусі Setup на індикаційній 
панелі відображуються доступне 
меню та опції настройок.  
Дивись розділ «Модус Setup» 
(сторінка 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е Клавіші вибору  
 
Настройка температури 
активується за допомогою 
клавіш вибору . 
Дивись розділ «Настроїти 
температуру» (сторінка 8). 
 
Для вибору меню в модусі 
Setup. Дивись розділ «Модус 
Setup» (сторінка 11). 
 

F Установочні клавіші   
 
При настройці температури 
температура може змінюватися 
за допомогою установочних 

клавіш . 
Дивись розділ «Настроїти 
температуру» (сторінка 8). 
Для настроювання доступних в 
меню параметрів. 
Дивись розділ «Модус Setup», 
(сторінка 11). 
 
G Setup - клавіша setup 
Ця клавіша активує та 
завершує модус Setup. Якщо 
Модус Setup завершується 
Setup клавішею setup, зроблені 
зміни зберігаються. 
 
Н Клавіша – Відпустка 
vacation 
Діє для включення та 
виключення «Модусу – 
Відпустка», що заощаджує 
електроенергію (сторінка 12). 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кожне натискання клавіші 
супроводжується акустичним 
сигналом, якщо у модусі Setup ця 
функція активована у TON-Меню 
(ON). 
 

Індикаційні символи    
 

 

«Супер»  
охолодження»   
Функція активована, 
дивись сторінку 9. 

 

 
 

Клавіша – Відпустка 
активована, дивись 
сторінку 12. 

 

 

Можливості 
настроювання у 
«Модусі Setup», 
дивись сторінку 11. 

 

 

З'являється 
попереджувальне 
повідомлення, 
дивись сторінку 14. 
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Установлення 
 
Місце установлення приладу 
 
Для установлення приладу 
підходить сухе приміщення, яке 
добре провітрюється. Місце для 
установлення приладу не повинно 
піддаватися прямому сонячному 
опроміненню та не знаходитися 
поблизу джерела тепла, наприклад, 
як: піч, батареї та інше). Якщо не 
можливо уникнути установлення 
приладу поблизу джерела тепла, 
використовуйте теплоізоляційну 
панель, або ж прилад треба 
установлювати на вказані нижче 
відстані від джерела тепла:  
 
3 см від електричних плит  
30 см від кухонних плит, які 
працюють на рідкому або 
твердому палеві. 
 
Основа на місці установлення не 
повинна піддаватися під тиском 
приладу, можливо, за потреби, 
зміцнити основу. Щоб пристрій 
для приготування льоду 
функціонував бездоганно, прилад 
повинен стояти вертикально. 
 
Звернути увагу на кімнатну 
температуру та вентиляцію 
 
Кліматичний клас можна знайти 
на заводській табличці. Він вказує, 
при якій кімнатній температурі 
може експлуатуватися прилад. 
 

Кліматичний 
клас 

Припустима 
кімнатна 

температура 
SN +10 ºС до 32 ºС 
N +16 ºС до 32 ºС 
ST +18 ºС до 38 ºС 
T +18 ºС до 43 ºС 

 
Вентиляція 
Ніколи не закривайте вентиляційні 
отвори на цокольній ніші 
попереду. Інакше холодильна 
машина повинна працювати з 
більшою потужністю, а це, у свою 
чергу, збільшує споживання 
електроенергії. 
 

Закріплення 
 
З метою надійного 
установлення прилад повинен 
з'єднуватися болтами з 
сусідніми кухонними меблями, 
або ж можливо вбудованими 
меблями. 
Тому дуже важливо, щоб усі 
сусідні кухонні та вбудовані  
меблі були міцно закріплені на 
основі (підлозі) або ж на 
стінах. У разі будівельних змін 
відновити закріплення приладу 
згідно з інструкцією з 
установлення. 
 
Площа для установлення 
Через велику вагу повністю 
завантаженого приладу 
потребується основа з великою 
здатністю до навантаження. 
 
Вага приладу при повному 
завантаженні: 
- Холодильник 24''       400 кг. 
- Холодильник 30''       500 кг. 
У разі сумнівів 
проконсультуйтеся з 
архітектором або фахівцем з 
будівництва. 
 
Установити та підключити 
прилад 

 Обережно! 
Прилад повинен 
установлюватися та 
підключатися кваліфікованим 
фахівцем згідно з інструкцією 
з установлення, яка додається 
до приладу.  
 
Після установлення приладу, 
перш ніж ввести його в 
експлуатацію, зачекайте 
мінімум 30 хвилин. Під час 
транспортування може 
трапитися, що олія, яка 
міститься у компресорі, 
переміститься у системі 
охолодження. 
Помийте внутрішню камеру 
приладу перед першим вводом 
в експлуатацію (дивись розділ 
«Мийка приладу», сторінка 
14). 
 

Підключення до електромережі 
 
Не використовувати подовжувач 
або розподільник. 
 
Штепсельна розетка повинна бути 
легко доступної.  
  
Підключати прилад лише до мережі 
змінного струму 220-240 В/50 Гц 
через розетку, яка повинна бути 
установлена з дотриманням усіх 
відповідних норм та правил. 
Розетка повинна бути захищена 
запобіжником 10 А або вище. 
 
Якщо прилад експлуатується не в 
країнах Європи,  то на заводській 
табличці треба перевірити, чи 
відповідають вказана напруга та 
вид струму показникам Вашої 
електромережі. Заводська 
таблиця знаходиться усередині 
приладу ліворуч внизу. Можливо 
потрібна заміна кабелю 
підключення до електромережі 
повинна здійснюватися лише 
кваліфікованим фахівцем. 
 

 Застереження! 
 
В жодному разі не підключайте 
прилад до електронного штекеру 
заощадження енергії або до 
інвертору, який перетворює 
постійний струм у 230-V 
перемінного струму (наприклад, 
геліоустановка, корабельна 
електрична мережа). 
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Настройки заводу-виробника 
 
З заводу-виробника прилад 
поставляється з наступними 
настройками: 
 
- Мова індикаційної панелі: 

Англійська 
- Одиниця виміру температури: 

ºС 
- Температура холодильної 

камери: +4 ºС 
 
Вказівка: 
 
● Натисніть клавішу Вкл./Викл. 
рower. 
Після вводу в експлуатацію 
прилад починає охолоджувати. 
При відкритих дверцятах горить 
внутрішнє освітлення приладу. 
 
Вказівка: 
 
Попередньо настроєна 
температура (настройка заводу-
виробника) досягається приблизно 
через 2-8 годин. Раніше не кладіть 
ніякі продукти харчування у 
прилад. 
 
Щоб змінити попередньо 
настроєну температуру -> дивись 
«Настроїти температуру»  
(сторінка 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настроїти температуру 
 
Температура може  
настроюватися від +2 ºС до +8 
ºС. Ми рекомендуємо 
настройку температури + 4 ºС. 
 

 
Настройка температури може 
змінюватися за допомогою 
установочних клавіш + (вища 
температура) або – (нижча 
температура). Температуру 
можна настроювати крок за 
кроком починаючи з 1 ºС. 
 
Для настройки температури: 
 
● Активувати Модус Setup за 
допомогою клавіші ◄ або ►. 
З'являється символ 
REFRIGERATOR. 
 
● Настроїти потрібну 
температуру за допомогою 
установочних клавіш -   
+ (вища температура) або – 
(нижча температура).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка мови 
 
Після вводу приладу в 
експлуатацію, під час експлуатації, 
усі повідомлення на індикаційній 
панелі з'являються на англійській 
мові.  
 
Альтернативно мова індикаційних 
повідомлень може обиратися 
відповідно до таблиці на сторінці 
11.  
 
Щоб змінити мову індикації: 
 
● Натиснути клавішу Setup setup. 
 
● Натискати клавішу вибору ►, 
доки не з'явиться АНГЛІЙСЬКА. 
 
● Натискати клавішу + або -, доки 
не з'явиться потрібна мова. 
 

 
 
● Натиснути клавішу Setup setup, 
щоб зберегти настройки. На 
індикаційній панелі знову 
зображується настроєна 
температура.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



Моторизована полиця 
 
Прилад оснащено моторизованою 
полицею, висота якої може 
регулюватися.  
 

 
 
- Тумблер угору: 

Полиця переміщується угору. 
- Тумблер вниз: 

Полиця переміщується вниз. 

 Максимальне завантаження 
моторизованої полиці становить: 
10 кг. 
 
З метою запобігання ушкодженню, 
при перевантаженні привідний 
механізм блокується.   
 
Вентиляція повітря, що 
регулюється 
 
За допомогою вентиляції повітря, 
що регулюється, можна 
настроювати вологість повітря у 
відділенні для овочів та фруктів 
Вашого приладу. 
 

 
 
- Пересувний регулятор вправо: 

Низька вологість повітря 
 

- Пересувний регулятор вліво: 
Висока вологість повітря. 

 
 
 

«супер» охолодження 
 
Під час функції «супер» 
охолодження холодильна 
камера охолоджується на 
приблизно 6 годин з 
максимальною потужністю. 
  
Включіть функцію: 
● для швидкого охолодження 
напоїв. 
● перед закладанням великої 
кількості продуктів 
харчування. 
 
Ця функція активується 
натисканням клавіші «супер» 
охолодження super. 
На індикаційній панелі під 
супер температурою 
з'являється символ 

. 

 
Функція «супер» охолодження 
завершується: 
● при повторному натисканні 
клавіші «супер» 
заморожування super; 
● при активуванні Есо функції; 
● при активуванні Модусу – 
Відпустка; 
● при активуванні Модусу – 
Спокій. 

 Через приблизно 6 годин 
прилад автоматично  
переключається на попередньо 
настроєну перед функцією 
«супер» охолодження 
температуру. 
 
Звуковий сигнал дверцят 
Якщо дверцята приладу 
залишаються відкритими, 
через 1 хвилину роздається 
попереджувальний сигнал та 
на індикаційній панелі 
з'являється відповідне 
повідомлення. 
 
 
 
 

 
 
Закрити дверцята. При натисканні 
на сигнальну клавішу alarm off  
попереджувальний сигнал 
виключається. Якщо дверцята 
приладу знову закриваються 
неправильно, то через 1 хвилину 
повторно роздається 
попереджувальний сигнал. 
 
Холодильний висувний бокс  
(відділення з регульованою 
температурою) 
 
Температура у цьому боксі 
утримується на 0 ºС. Це створює 
оптимальні умови зберігання для 
свіжих продуктів харчування. 
 

 
 
● Відповідно до закладених 
продуктів харчування натиснути 
потрібну для цього клавішу (риба, 
м'ясо/птиця, овочі). 
 
Вибір підтверджується за 
допомогою світіння відповідної 
LED клавіші.  
 
Холодильний висувний бокс 
оснащено фільтром. Що до цього 
дивись також «Мийка фільтру 
холодильного висувного боксу» 
(сторінка 17). 
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Варіативне оснащення 
внутрішнього приміщення 
 
За потреби Ви можете змінювати 
позиції полиць внутрішньої 
камери та ємкостей дверцят. 
 
Дверні полиці 
 

 
 

● Підняти ємкості та витягнути. 
 

 
 
● Встановити ємкість на необхідну 
висоту та притиснути вниз.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скляні полиці 
 
Висота скляних полиць може 
підганятися. 
 

 
 
● Підняти полицю попереду та 
перемістити по направляючих 
угору або вниз. 
 
● Опустити полицю попереду 
на необхідну висоту. Державки 
ввести у направляючі. 
 
Зняти полицю: 
 

 
 
● Підняти полицю попереду та 
переміщати по направляючих 
до отворів. Витягати полиці 
попереду. 
 

 
 
● Вставити полицю в отвори 
направляючих та притиснути 
вниз. Установити полицю на 
необхідну висоту.  
 
 
 

Висувний ящик 
 

 
 
● Щоб вийняти висувний ящик 
треба його трохи підняти та 
вийняти. 
 

 
 
● Щоб установити висувний ящик 
на місце треба його трохи підняти 
та вставити в виступи. 
Опустити висувний ящик та 
посунути назад. 
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Модус Setup 
 
Індивідуальне припасування  
 
Існує багато меню для 
припасування приладу до 
індивідуальних вимог 
користувача. Припасування 
виконуються в модусі Setup. 
 
Для активування модусу Setup: 
 
● Натисніть клавішу Setup setup. 
 

 
 
У індикаторному вікні 
зображується перше меню 
(Одиниця виміру температури). 
 
Меню у Setup модусі 
 
 
Меню 
 
Одиниця виміру температури 
 
Мова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук 
 
 
Модус заощадження 
електроенергії (Есо-функція) 
 
 

Щоб перейти в наступне меню:

 
● Натиснути клавішу вибору 
◄ або ►. Зображується 
наступне меню та його 
моментальна настройка 
(найчастіше on (вкл.) або off 
(викл.)). 
 
Щоб вибрати усередині 
регулюючих можливостей 
меню: 

 
● Натиснути установчу 
клавішу + або -. 
 
 
Позиції регулювання 
 
ºС (Градусів Цельсія) 
ºF (Градусів Фаренгейта)  
 
німецька 
англійська 
французька 
датська 
фінська 
грецька 
нідерландська 
італійська 
польська 
португальська 
норвезька 
російська 
шведська 
іспанська 
турецька 
чеська 
 
Вкл./ ON 
Викл./ OFF 
 
Вкл./ ON 
Викл./ OFF 
 

Змінена настройка зберігається, 
якщо наступне меню вибирається за 
допомогою клавіші ◄ або ►. 
 
Для де активування модусу Setup: 
 
● Натиснути клавішу Setup setup. 
Усі змінені настройки зберігаються. 
 
Якщо впродовж 20 секунд не буде 
натиснута жодна із клавіш, Setup 
модус завершується автоматично. 
Усі змінені настройки зберігаються. 
У індикаторному вікні знову 
відображується настроєна 
температура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст індикації 
 
ºС 
ºF 
 
DEUTSCH 
ENGLISH 
FRANCAIS 
DANSK 
SUOMI 
ELLINIKA 
NEDERL 
ITALIANO 
POLSKI 
PORTUG 
NORSK 
RUSSK 
SVENSKA 
ESPANOL 
TURKCE 
CESKY 
 
TON 
 
ECO MODE 
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Одиниця виміру температури 
 
Температура може зображуватися 
у градусах Фаренгейта (ºF) або у 
градусах Цельсія (ºС). 
 
● Натиснути клавішу Setup setup. 

 
Відображується перше меню 
(одиниця виміру температури). 

 
● Натиснути установчу клавішу + 
або -, щоб переключити з градусів 
Фаренгейта (ºF) на градуси 
Цельсія (ºС). 
● Натиснути клавішу Setup setup, 
щоб зберегти настройку. У 
індикаційному вікні знову 
відображується настроєна 
температура.  
 
Настройка мови 
Після вводу приладу в 
експлуатацію, під час експлуатації, 
усі повідомлення у індикаторному 
вікні відображаються на 
англійській мові.  
 
Альтернативно можна вибрати 
мову індикації з вище зазначеною 
таблиці. 
 
● Натиснути клавішу Setup setup. 
● Натиснути клавішу вибору ►, 
доки не з'явиться індикація 
ENGLISH. 

 
● Натискати установчу клавішу + 
або -, доки не з'явиться необхідна 
мова. 
● Натиснути клавішу Setup setup, 
щоб зберегти настройку. У 
індикаційному вікні знову 
відображується настроєна 
температура.  

Модус заощадження 
електроенергії 
 
Коли активується функція 
заощадження електроенергії 
(Есо-функція), прилад 
переключається на режим 
заощадження електроенергії. 
Ця функція попередньо 
настроюється заводом-
виробником, щоб зменшити 
споживання електроенергії. 
Фонове освітлення 
індикаційного поля також 
зменшується. 
 
Щоб включити функцію 
заощадження електроенергії: 
 
● Натиснути клавішу Setup 
setup. 
● Натиснути клавішу вибору 
►, доки не з'явиться ECO 
MODE та моментальна 
настройка (ON/ВКЛ.). 
 

 
 
● Натиснути установчу 
клавішу + або -, щоб 
переключити настройку. 
● Натиснути клавішу Setup 
setup, щоб зберегти настройки. 
 

 
 
У індикаційному вікні 
зображується напис ECO. 
 
Ця функція завершується: 
 
- при виключенні Есо-

функції в Setup модусі, 
- при активуванні функції 

«супер» охолодження, 
- при зміні заданої 

температури приладу, 
- при виключенні приладу за 

допомогою клавіші 
Вкл./Викл. power. 

 

Модус – Відпустка 
 
У разі довгої відсутності Ви можете 
перевести прилад у модус – 
відпустка, що заощаджує 
електроенергію. 
 
Настройки у модусі – відпустка: 
- Прилад працює у модусі 

заощадження електроенергії 
(дивись, «Модус заощадження 
електроенергії», сторінка 12); 

- Внутрішнє освітлення 
виключено, 

- Функція «супер» охолодження 
завершується (якщо 
активована). 

 
Щоб включити модус – відпустка: 
 
● Натиснути клавішу відпустка 
vacation. 
 

 
 
У індикаційному вікні під 
настроєною заводом-виробником 
Есо - температурою з'являється 
символ VACATION. 
 
 Щоб завершити модус відпустка: 
● Натиснути клавішу відпустка 
vacation. 
Попередні настройки та показники 
температури знову активуються. 
 
Модус Спокій 
 
Настройки у модусі Спокій: 
- Функція «супер» охолодження 

завершується (якщо 
активована); 

- Акустичний сигнал під час 
натискання клавіш 
виключається (якщо 
активовано); 

- Внутрішнє освітлення 
виключено, 

- Фонове освітлення 
індикаційного поля 
виключається. 
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Для включення модусу Спокій: 
 

 
 
● Натиснути та утримувати 
клавішу «супер» охолодження 
super. 
● Натиснути  клавішу відпустка 
vacation. 
● Натиснути клавішу «супер» 
охолодження super та утримувати 
натиснутою впродовж 3 секунд. 
У індикаційному вікні мигає 
символ VACATION. 
 

 
 
Фонове освітлення у 
індикаційному полі виключається. 
У індикаційному вікні 
відображається SABBAT. 
Модус Спокій включено. 
 
Щоб завершити Модус Спокій: 
 
● Натиснути клавішу Відпустка 
vacation. 
Попередні настройки та показники 
температури знову активуються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зберігання продуктів 
харчування 
 
При розміщенні продуктів 
харчування прийміть до 
уваги: 
 
- Дайте час для охолодження 
теплим стравам та напоям, 
перш ніж розміщувати їх у 
приладі. 
- Розміщуйте продукти 
харчування добре 
запакованими або накритими. 
Таким чином зберігаються 
аромат та свіжість. Крім того 
Ви запобігаєте передачі смаку 
від продукту на інший продукт 
та зміні кольору пластмасових 
частин.    
- Не забруднюйте олією або 
жиром пластмасові частини 
або ущільнення дверцят. 
- Зберігайте високо 
процентний алкоголь лише 
добре закритих ємкостях та у 
вертикальному положенні. 
 
При купівлі продуктів 
харчування прийміть до 
уваги: 
Важливим фактором для 
строку придатності Ваших 
продуктів харчування є 
«Свіжість при купівлі». 
Принципово діє: чим свіжіші 
продукти потраплять у 
освіжаючий холодильний 
висувний бокс, тим довше 
вони можуть зберігатися. При 
купівлі продуктів харчування 
звертайте увагу на ступінь 
свіжості продуктів. 
 
Так Ви можете 
заощаджувати 
електроенергію 
● Прилад треба установлювати 
у сухому приміщенні, яке 
добре провітрюється; він не 
повинен піддаватися прямому 
сонячному опроміненню та 
знаходитися поблизу джерела 
тепла (наприклад, батареї, піч). 
В протилежному випадку 
використовуйте ізолюючу 
пластину. 

● Дайте теплим стравам та напоям 
спочатку охолонути і лише тоді 
ставте їх у холодильник. 
 
● Заморожені продукти для 
розморожування бажано покласти у 
холодильник. Використовуйте 
холод заморожених продуктів для 
охолодження продуктів харчування. 
 
● Відкривайте дверцята приладу 
якщо можливо на недовгий час. 
 
Шуми під час робити 
холодильника 

 
Нормальні шуми 
 
Гудіння – працює холодильний 
агрегат. Працює вентилятор 
системи циркуляції повітря. 
 
Дзюркіт, булькіт або дзижчання – 
холодоагент протікає по трубах. 
 
Клацання – мотор включається та 
виключається. 
 
Шуми, які можна легко усунути   
 
Холодильник стоїть нерівно 
Будь ласка, за допомогою рівня 
вирівняйте прилад.  
Для цього використовуйте ніжки, 
які регулюються, або підкладки під 
них. 
 
Висувні ящики, кошики та 
полиці хитко установлені або 
застряють 
 
Перевірте, будь ласка, частини, які 
виймаються, та, можливо установіть 
їх заново. 
 
Посуд (ємкості) торкаються один 
одного 
Будь ласка, розмістіть пляшки або 
посуд таким чином, щоб вони не 
торкалися один одного. 
 
Розморожування приладу 
 
Прилад розморожується 
автоматично. 
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Виключити та припинити 
експлуатацію приладу 
 
Виключити прилад 
 
● Натиснути клавішу Вкл./Викл. 
power. 
 
Припинити експлуатацію 
приладу 
 
Якщо прилад довгий час не 
використовується: 
 
● Вийняти усі продукти 
харчування з приладу. 
● Витягнути мережевий штекер 
або виключити запобіжник. 
● Помити прилад усередині 
(дивись, «Помити прилад», 
сторінка 14). 
● Щоб уникнути утворення 
запаху, дверцята залишити 
відкритими. 
 
Помити прилад 
 
● Натиснути клавішу Вкл./Викл. 
power та виключити прилад! 
Витягнути мережевий штекер або 
виключити запобіжник! 
● Помийте прилад теплою водою 
додавши трохи миючого засобу. 
Мильний розчин не повинен 
потрапляти на панель управління 
або освітлення. 
● Ущільнення дверцят мийте лише 
чистою водою та ретельно 
витирайте насухо. 
● Поверхні приладу мийте 
вологою ганчіркою. Після цього 
витирайте насухо. 
 
 
Після мийки: 
 
Вставити штекер у розетку або ж 
включити запобіжник. Натиснути 
клавішу Вкл./Викл. power та 
включити прилад. 
 
 
 
  
 
 
 

 Увага! 
- Ніколи не мийте прилад 
використовуючи паровий 
миючий прилад! 
- Мильний розчин не повинен 
потрапляти на панель 
управління або освітлення. 
- Не використовуйте миючі 
засоби та засоби для чищення, 
які містять у собі пісок або 
розчинники. 
- Ніколи не мийте полиці та 
ємкості приладу у 
посудомийній машині. 
Частини можуть 
деформуватися. 
 
Запахи 
Якщо присутні неприємні 
запахи: 
● Натиснути клавішу 
Вкл./Викл. power та 
виключити прилад! 
● Витягнути усі продукти 
харчування з приладу. 
● Помити внутрішню камеру 
приладу. Дивись розділ 
«Помити прилад», сторінка 14. 
● Помити усі пакувальні 
одиниці, які знаходяться у 
приладі. 
● Герметично упакувати 
продукти харчування, що 
сильно пахнуть, щоб уникнути 
утворення запаху. 
● Натиснути клавішу 
Вкл./Викл. power та включити 
прилад! 
● Розмістити продукти 
харчування у приладі. 
● Через 24 години перевірити, 
чи утворився знову 
неприємний запах. 
● Замінити фільтр для 
поглинання запахів. 
Попереджувальне 
повідомлення через дисплей 
Якщо одночасно з'являються 
декілька попереджувальних 
повідомлень, перевірити кожне 
попередження окремо. 
Доки на дисплеї 
відображається 
попереджувальне 
повідомлення, не може 
натискатися жодна з клавіш.  

Сигнальний звук дверцят 
 

 
 
Причина 
 
Дверцята приладу неправильно 
закриті або є відкритими довгий 
час. 
 
Допомога 
 
Натиснути сигнальну клавішу 
alarm off. Закрити дверцята. 
Індикація зникає. 
 
Сенсорна помилка 
 

 
 
Причина 
 
Можливо – технічний дефект 
приладу. 
 
Допомога 
 
Провести самотестування приладу. 
 
Мінімальна напруга 
 

 
 
Причина 
 
Існуюча напруга мережі перевищує 
припустиме граничне значення. 
 
Допомога 
 
Будь-які маніпуляції з клавішами є 
неможливими. Коли напруга мережі 
знову досягне необхідне значення, 
попереджувальне повідомлення 
зникне. Якщо повідомлення не 
зникає довгий час, сповістіть 
службу енергозабезпечення.  
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Самотестування приладу 
 
Перш ніж подзвонити у сервісну 
службу, проведіть самотестування 
приладу. 
 
● Виключити прилад та зачекати 5 
хвилин. 
В цей час залишити дверцята 
приладу закритими. 
 
● Включити прилад. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Одночасно впродовж 5 
секунд натискати клавішу 
Setup setup та сигнальну 
клавішу alarm off. 
Стартує програма  
самотестування. У 
індикаційному вікні одне за 
одним з'являються різні 
повідомлення.  
 
   

Якщо під час самотестування 
приладу виявляється помилка, у 
індикаційному вікні з'являється 
символ ALARM та повідомлення 
про помилку. 
Зображується (наприклад, Е04 = 
Сенсорна помилка). 
 

  
 
Сповістити сервісну службу про це 
попереджувальне повідомлення. 
Якщо під час самотестування не 
виявляється помилка, то по 
завершенню тестування в 
індикаційному вікні знову 
з'являється попередньо настроєна 
температура. 
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Самостійно усунути дрібні порушення 
 
Перш ніж подзвонити у сервісну службу: перевірте, чи не можете Ви самостійно усунути несправність за 
допомогою наступних вказівок. 
Пам'ятайте, що навіть під час гарантійного строку Ви повинні сплачувати витрати за отримання 
консультацій у сервісній службі. 
 
Несправність Можливі причини: Допомога: 

Збій електроживлення; спрацював 
запобіжник; мережевий штекер 
неправильно вставлено у розетку. 

Перевірити, чи є в домі живлення. 
Прилад повинен бути включеним. 
Перевірити, чи правильно 
вставлено штекер у розетку. 

Часте відкривання дверцят 
приладу. 

Без потреби не відкривати 
дверцята приладу. 

Була закладена велика кількість 
свіжих продуктів харчування.  

Активувати функцію «супер» 
охолодження. 

 
Прилад не має охолоджувальної 
спроможності. Внутрішнє 
освітлення не функціонує. 
Індикація не горить. Холодильна 
машина включається частіше та 
більш довгий час. 

Закриті вентиляційні отвори. Видалити загородження та 
забруднення. 

Температура у холодильній 
камері дуже низька. 

Перемикач температури 
настроєно на дуже низьку 
температуру. 

Настройте більш високу 
температуру (дивись сторінку 8 
«Настроїти температуру) 

Лампа дефектна. Замінити лампу (дивись сторінку 
16 «Заміна освітлювальних 
засобів»). 

Внутрішнє освітлення не 
функціонує. 

Перемикач освітлення заклинило. Перевірити, чи може він рухатися. 
Відчувається неприємний запах. Продукти харчування, що сильно 

пахнуть, не були герметично 
запаковані. 

Помити прилад. Герметично 
упакувати продукти, що сильно 
пахнуть (дивись сторінку 14 
«Запахи». 
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Заміна освітлювальних засобів 
 

 Застереження! 
Витягнути мережевий штекер 
або виключити запобіжник. 
Небезпека електричного удару!   

 Обережно! 
Не доторкайтеся руками  до 
галогенних ламп. Під час 
установлення галогенну лампу 
завжди тримати м'яким 
рушником. 
 
Галогенні лампи вгорі 
 
Тип галогенних ламп: 
12 V/20 W/цоколь G4 
 

 
 
● Повернути захисне покриття 
проти годинникової стрілки та 
зняти. 
 
● Викрутити дефектну галогенну 
лампу. 
 

 
 
● Установити нову галогенну 
лампу. Під час установлення 
галогенну лампу завжди тримати 
м'яким рушником. 
 
● Знову установити захисне 
покриття та повернути за 
годинниковою стрілкою. 
 

Галогенні лампи збоку 
 
Тип галогенних ламп: 
12 V/10 W/цоколь G4 
 

 
● Витягнути захисну рейку 
попереду. 
● Зняти шайбу попереду. 
● Викрутити дефектну 
галогенну лампу. 
 

 
● Установити нову галогенну 
лампу. Під час установлення 
галогенну лампу завжди 
тримати м'яким рушником. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

● Знову установити шайбу. 
● установити захисну рейку. 
 
Галогенна лампа у освіжаючому 
холодильному висувному боксі 
 
Тип галогенних ламп: 
12 V/5  W/цоколь G4 
 

 
 
● Відкрутити захисне покриття на 
зняти з системи кріплення. 
● Викрутити дефектну галогенну 
лампу. 
 

 
 
● Установити нову галогенну 
лампу. Під час установлення 
галогенну лампу завжди тримати 
м'яким рушником. 
 
● Установити захисне покриття та 
закріпити в системі кріплення.  
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Мийка фільтру холодильного 
висувного боксу 
 
Мити фільтр холодильного 
висувного боксу наступним 
чином: 
 

 
 
● Витягнути освіжаючий 
холодильний висувний бокс. 
 

 
 
● Натиснути двома руками тримач 
фільтру вниз (1). Тримач фільтру 
відкривати лише для мийки! 
● Зняти захисне покриття фільтру 
(2). 
● Помити фільтр чистою водою та 
висушити. Знову вставити фільтр. 
Установити захисне покриття 
фільтру (3). 
● Притиснути тримач фільтру до 
зачеплення. 
● Знову установити холодильний 
висувний бокс. 
 
 
 
 
 
 
 

Заміна фільтру для 
поглинання запахів 
 
Запасний фільтр Ви можете 
придбати у Вашого торгового 
представника. 
 

 
 
● Відкрийте тримач фільтру. 
 

 
 
● Зніміть відпрацьований 
фільтр, який поглинає запахи. 
● Установіть новий фільтр, 
який поглинає запахи. 
 

 
 
● Закрити тримач фільтру. 

Сервісна служба 
 
Перевірте, чи не можете Ви 
самостійно усунути несправність за 
допомогою вказівок у розділі 
«Самостійно усунути дрібні 
порушення» (сторінка 15). Адресу 
та телефон найближчої до Вас 
сервісної служби Ви можете знайти 
у телефонному довіднику або у 
переліку сервісних служб. 
 
Повідомте, будь ласка, сервісній 
службі номер виробу (Е-№) та 
заводський номер (FD) Вашого 
приладу.   
 
Допоможіть, будь ласка, 
повідомивши номер виробу та 
заводській номер уникнути не 
потрібних виїздів сервісної 
Таким чином Ви також 
заощаджуєте пов'язані з цим витати.
 

 
 
  
Ці дані Ви знайдете на заводській 
таблиці. 
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Залишаємо за собою право 
внесення змін! 
 
Siemens Electrogeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34 
81739 Мюнхен 
http://www.siemens-hausgeräte.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9000 264 518 
de (8705) 
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